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Märk! Enär af särskilda skäl flere band samtidig-t måste 
vara under arbete, svara årgångar ock band ej mot hvarandra, 
ock bandets olika nummer komma icke alltid i ordning. När 
ett band är färdigt till bindning, följa med dess sist utgifna 
häfte titelblad ock register samt särskildt tillkännagzjvande på 
omslagets första sida. Ännu är blott Bd 1 fullständigt. 
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Förord. 

Med understöd af Nyländska studentafdelningen vid Hel-
singfors universitet sattes jag i tillfälle att under några veckors 
vistelse på Runö i juli år 1879 studera dess munart, hvilken 
behandlas i förevarande afhandling. 

Tidigast har förf. funnit Runös språkförhållanden omnämda 
i HAIGOLD'S Beylagen zum neuveränderten Russland (äfven med 
titel: Neuverändertes Russland oder Leben Catharina der zwey-
ten, Kaiserinn von Russland. Aus authentischen Nachrichten 

.beschrieben) Bd 1—IV, Riga und Leipzig 1769-177-2. Här med-
delas i andra delen s. 373 f. en helt ytlig uppgift, efter pastor 
EISEN i Torma, om Runömålet, så lydande: »dass auf der Insel 
Runo nicht eine besondere Sprache seyn solle, dass lass ich mir 
noch nicht abstreiten: ich habe so viel von der Runoischen 
als einer besondern Sprache gehört». I samma del s. 360-
362 ingår en skrifvelse från superintendenten SWAHN i Arens-
burg till inspektor BACKMEISTER i St. Petersburg (daterad 
13 juli 1767) angående Runö. Han börjar med att tillstå sin 
okunnighet i ämnet ock säger sig hafva sin kunskap därom 
från en några år tidigare företagen kyrkovisitation på Runö. 
Runstenar hade han förgäfves sökt, ej häller hos öboarne på-
träffat den minsta kännedom om desses förfäder. Slutligen 
säger han: »auch wollte ich glauben, dass die Sprache, welche 
die Einwohner unter sich reden, wenn sie nicht wollen, dass 
man sie verstehen soll, die alte Hunsche sei, die aber nicht 
mehr rein ist, sondem nunmero mit allerlei Sprachen untermen-
get ist. Gewiss ist es, dass kein Mensch, er sej was flir Lands-
mann er wolle, ein Wort verstehet, wenn sie gesprochen wird». 
Sist meddelar han (s. 362) en förteckning på 25 ord ock fra-
ser, hvilka lida dels af fonetisk missuppfattning, dels af ögon-
skenliga tryckfel (t. ex. skom der Löffel). 
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1 Beskrifning om Runa i Liffland af F. J. EKMAN; Tava-
stehus 1847, egnas ss. 61-68 åt en icke stort bättre redogörelse 
öfver språkets egenheter; hvaremot 

Eibofolke oder die Schweden an den Kusten Ehstlands und 
auf Runa von C. RUSSWURM, 	Reval 1855, inrymmer i 
andra delen ss. 293-368 en ordförteckning jämte grammatika-
liska notiser, som hittils utgjort den enda tillförlitliga fram-
ställning af Runös lika väl som Estlands svenska mäl. Men 
RUSSWURM, denne aktningsvärde vetenskapsman ock forskare, 
hade ej lika goda förarbeten som vi att stödja sig på; där-
för — medan han egnade den sorgfälligaste undersökning åt 
etnografiska, topografiska ock historiska förhållanden ock där-
igenom, synnerligen genom de i aftryck meddelade dokumen-
ten, välsignelserikt värkat för land ock folk — har han blott 
kunnat lemna ett utkast, ofullständigt ock delvis osystematiskt, 
men dock för tid ock förhållanden värdefult, till språklära 
ock ordbok; sålunda upptages i de flesta fall hvarken böjning 
eller kön o. 	v. 

Emedan Runömålet med det svenska folkspråket på Ormsö 
ock Nukkö i Estland har flere egenheter gemensamma än med 
andra svenska mål, har jag i allmänhet nöjt mig med att hän-
visa till min afhandling Laut- und Formlehre der schwedischen 
Mundarten in den Kirchspielen Orms ö und Nukkö in Ehstland 
(Helsingfors 1881), i hvilken jämförelser med likartade ljud-
eller formförhållanden i andra nordiska språk ock dialekter 
äro upptagna. 

Återstår mig så blott att hembära min tacksamhet till pa-
stor A. F. DREIJER på Runö, hvilken på hvarje i hans för-
måga stående sätt underlättat mina forskningar. 



II. 3 	 FÖRORD, ANVÄNDA ARBETEN. 

Använda trykta arbeten äro hufvudsakligen: 

AASEN, I. Norsk Grammatik. Christiania 1864. 
BLOMBERG, C. J. Ångermanländska bidrag till de svenska 

allmogemålens ljudlära. Hernösand 1877. 
FAGERLUND, L. W. Anteckningar om Korp° och Houtskärs 

socknar. (Bidr. t. kännedom af Finlands nat. o. folk, 28:de 
häftet.) Helsingfors 1878. 

FREUDENTHAL, A. 0. Om svenska allmogemålet i Nyland. 
(Bidr. t. kännedom af Finlands nat. o. folk, 15:de häftet.) 
Helsingfors 1870. 

FREUDENTHAL, A. 0. Upplysningar om Rågö- och Wichter-
palmålet i Estland. (1 nyssnämda Bidrag, 24:de häftet.) 
Helsingfors 1875. 

FREUDENTHAL, A. 0. Ueber den Närpesdialect. (Åk. afh.) 
Helsingfors 1878. 

HOLTZMANN, A. Altdeutsche Grammatik. I. Leipzig 1870. 
KOK, J. Det danske Folkesprog i Sönderjylland. 1—II. Köbenh. 

1863, 67. 
[LANDGREN, L.] Uppränning till grammatik för Delsbomålet, 

utg. af  Helsinglands Fornminnessällskap. 2 uppl. Hudiks-
vall 1870. 

LEFFLER, L. F. Om konsonantljuden i de svenska allmoge-
målen. I. (Ak. afh.) Upsala 1872. 

LEFFLER, L. F. Om v-omljudet af I, i och el i de nordiska 
språken. I. Om v-omljudet af I framför nasal. (I Upsala 
universitets årsskrift.) Upsala 1877. 

LUNDELL, J. A. Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en 
öfversikt af språkljudens förekomst inom svenska mål. (I 
tidskriften Svenska landsmålen I. 2.) Stockholm 1879. 

NiLtN, N. F. Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. (Bidr. 
t. känn. om  Göteborgs o. Bohusläns fornm. o. hist. Bih.) 
Stockholm 1879. 

NOREEN, A. G. Fryksdalsmålets ljudlära. (1 Upsala universi-
tets årsskrift. Ak. afh.) Upsala 1877. 

NOREEN, A. G. Dalbymålets ljud- ock böjningslära. (Sv. 
landsm. I. 3.) Stockholm 1879. 
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NOREEN, A. G. Fårömålets ljudlkra med ledning af C. Säves 
. 

	

	ock P. A. Säves ordsamlingar. (Sv. landsm. I. 8.) Stock- 
holm 1880. 

RIETZ, J. E. Svenskt dialekt-lexikon. 1—II. Lund 1867. 
RYDQVIST, J. E. Svenska språkets lagar. Kritisk afhandling. 

Bd I—V. Stockholm 1850-1874. 
SIDENBLADH, K. Allmogemålet i Norra Ångermanland. (I 

Upsala universitets årsskrift. Ak. afh.) Upsala 1867. 
SWEET, II. A handbook of phonetics. Oxford MDOOCLXXVI. 
SÄVE, C. De starka verberna i dalskan och gotländskan. 

Upsala 1854. 
SÄVE, C. Gutniska urkunder: Guta lag, Guta saga och Got- 

lands runinskrifter språkligt behandlade. Stockholm 1859. 
SÖDERBERG, S. Forngutnisk ljudlära. (I Acta universitatis lun- 

densis. Ak. afh.) Lund 1879. 
TAMM, F. A. Bidrag till en svensk etymologisk ordbok. A. 

(Ak. afh.) Upsala 1874. B. Upsala 1875. 
UPMARK, G. Upplysningar om folkspråket i Södertörn. (Ak. 

afh.) Stockholm 1869. 

• 

1 • 



LJUDLÄRA. 

A. Ljudfysiologisk öfversikt. 

I. Vokaler. 

§ 1. Fördelade efter SWEETS system i hans Handbook 
of phonetics äro vokalerna i målet följande 15: 

utan rundning ,..__ med rundning 
trånga vida trånga vida 

2 
: E 43,  
N 

(höga: 2 2 y . 
i 
Imedelh.: 1 e e 6 
I 
(låga: 

C 
mr 
4 
"Cj  g) g 
r:i 

(höga: 
i  

tt 

i 
i  
medelh.: a 

I 
tlåga: 

c ;., ..4a 

(höga: u, u 
I 
medelh.: a 0 

(låga: a a o 

Särskild uppmärksamhet förtjäna e ock e, hvilka framför 
ock supradentalerna antaga ett Mycket öppet ljud, närmande 

sig a ock e. 
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§ '2. Bland vokalerna äro a a i u u y städse korta, a o 
u a städse långa, e z o 	o än korta än långa. 

II. Konsonanter. 

§ 3. Konsonanterna i målet äro följande 28, ordnade efter 
LUNDELLS system (Landsmålsalfabetet s. '21 f.): 

a) enkla: 
Bila- 
bi- 

aler 

Denti- 
labi- 
aler 

Inter- 
den- 
taler 

Post- 
den- 
taler 

Supra- 
den- 
taler 

Kaku- 
mina- 

ler 

Denti- 
pala- 
taler 

Med.- 
pala- 
taler 

Post- 
pala- 
taler 

H 
CD 
CD 5 
rn 

{

explosivor 

frikativor 

Laterala frikativor___ 

Tremulanter 	 

Resonanter 	 

b) sammansatta: 	 tonl. 	ton. 
mediopalatal frikativa med främre delen af tungan 

något höjd: 
bilabial frikativa med postpalatal modifikation: 	 

, c) med växlande vokalisk eller konsonantisk mun- 
ställning • 	  h 

Bland dessa konsonantljud äro 0 yl is n w för riks-
språket främmande. 
0 är det isl. 5, förekommer sparsamt. 
y är »aspireradt» g, ersätter i målet vanligast ci ock g; påmin-

ner stundom onå h. 
är det s. k. »tjocka» 1 (se L11 Alf. s. 48). 
tonlöst 1, är samma ljud som valesiskans begynnande 11, ock 

SWEET (Phon. s. 45) satfimanställer härmed isl. hl i hlaäa, 
it i bilt. Jfr V11 ON. §§ 804, 102. 

Mediana 
P 

CD 
CD 
CD 
CD 
CD 

ni 

b 

3 CD 
';

CD 

 

co 

CD 
CD 
	CD 

CD 
CD o,  
CD 

0 

CD 

å' 

CD 
CD CD 
CD 

d 

1 

n 

CD 
	

CD 
CD 
CD 
fa+ 
CD 

ts  

tl 

91. 

3 
g 

CD 
CD 
CD 

CD 

H 
CD 0: 

.)9  

CD 
P 

CD 

5 CD

CD  
CD 
	CD 

P 

CD 

k g 

g 	 

CD 

Da 

0 
CD 
CD 
CD 
CD 
CD 

fl 

is 
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n, är vanligt »skorrande» r. 
# är ett med uvula bildadt r-ljud, hvarom se L11 Alf. s. 64. 
w närmar sig det engelska w, är dock i regeln mera vokaliskt 

än detta. Det är ofta ett mellanljud på gränsen till v 
efter s i t. ex. swayan svag, efter t i twa två, samt udd-
ljudande t. ex. i u:uam, ~tar. 

f ock ,p förekomma endast undantagsvis hos vissa individer 
ock i låneord i st. f. s, det senare höres ytterst sällan ock 
bör tillskrifvas ryskt inflytande. 
Slutligen fästes uppmärksamheten på att k ock g här 

städse äro mediopalatala, aldrig prepalatala. 
Bland konsonanterna äro d y 92 pv W alltid korta; 

h, n ock g städse långa, de öfriga än korta än långa. Längd 
är hos kons. blott betecknad efter vokal a) före vokal, b) före 
kons., som ej med den föregående kan sluta stafvelse, c) i 
utljud. 

B. Etymologisk öfyersikt. 

I. Vokaler. 

a. 

a förekommer i målet endast som kort. Det motsvarar 
oftast rspr. öppna a i betonade stafvelser, t. ex. anm 

arm, galga galge, ha4m halm, krans krans. 
rspr. långa slutna a i åtskilliga ord, t. ex. brakotro brak-

ved, dagas dagas, taya taga, trana trana. I dessa ock därmed 
likartade beror motsvarigheten af målets kvantitetslagar, enligt 
hvilka kort vokal kvarstår framför kort konsonant liksom i 
fornspråket. 

den reducerade vokal, som i rspr. tecknas e, uti 
apald, apalt apel. Fornspråken hafva här a: fsv. apald, fn. 
apaldr. 

rspr. öppna o i räkneorden 13-19 (se § 195), samt 
dessutom i dohtar doktor ock tank torka. Se angående 
trceta—nita VI1 ON. § 8,3 a ock 191. 

rspr. korta å i orden agst ångest, lagsaman långsam, 
lags (me) längs, stagk stånka, i 'hvilka den äldre vokalen är 
bibehållen; jfr fsv. anglat, langer, stanka. 
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rspr. långa å i orden nagnan någon, pa på, skap skåp, 
vat vårta; jfr fsv. nakvar, pa, fn. varta. VII ON. § 8,4. 

rspr. korta ä i följande ord: Mals. bläck, Nakt fläkta, 
darv fördärfva, draht dräkt, drahtun dräktig, fiar fjärran, 
fiarma fjärmare, fiaZmarman frånhäst, fiat fjärta, gans glänsa, 
hta4p hjälpa, Mat  hjärta, taman jämn, ktaZk kälke, tak läcka. 
Äfven här är a merendels den äldre vokalen; jfr fsv. tian, 
hialpa, hiarta, iamn, kialki; fn. blakta. 

§ 6. a utan motsvarighet i rspr. finnes i Om alltid ock 
vcerakl värld; i det sist anförda ordet återfinnes det fsv. vEerald, 
fn. ver2ld (gen. veraldar). 

§ 7. a har bortfallit: 
midljudande i trina Katarina. Som synes har äfven hela 

den första ljudsvaga stafvelsen här gått förlorad. 
slutljudande i verbens inflnitiver efter bestämda lagar 

(se § 137) ock hos alla feminin af 2:a sv. dekl., som i målet 
hafva af natur eller position lång stamstafvelse. Undantag 
göra de flesta nomina propria, t. ex. lena, linfa, mata. Jfr Nu 
Dalbym. § 53. 

a. 

§ 8. a är i målet städse långt ock motsvarar 
rspr. korta öppna a i anan o. an annan, fa,skan falsk, 

snark snarka, tak ca tackel, taZ tall. 
allmänt rspr. slutna a, t. ex. aZ al, Ma blad, drav draf, 

gavu4 gafvel, vak vak. 
rspr. långa slutna o i tabak tobak. 
rspr. korta ä i följande ord: badar bläddra, fiar fjärran, 

9ia4 själf, spiaZk spillra, tiaki tjäll. I alla dessa ord (utom det 
första som ej förekommer i fn.) hade fornspråken a: fsv. fiarr 
(jfr § 5,7), sialver, tiald; fn. spjalk. 

rspr. långa ä i dt avu4 djäfvul, fiaZ/ fjäril, glaci gärde, 
Matt hjärna, tagar jägare, tan,. järn, han, kärna, sud själ, 
stan stjärna, tian o. ttand tjäna. Bland dessa ha i fsv. föl-
jande i stamstafvelsen a: diavul, hiarni, iagha, iarn, kiarni, 
sial, stiarna, Diana. Jfr V11 ON. § 24,4. 

rspr. korta ö i IniaZle mjölk o. mjölke. 
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7) rspr. långa ö i btan björn. Fsv. har biarn (Rydqv. II, 
149), hvaraf målets form genom förlängning af vokalen framför 
supradentalen uppkommit. 

e. 

§ 9. e är i målet både kort ock långt. 
§ 10. Kort är e mycket sällan, ersättes nämligen som 

sådant af a, eller w. Då det förekommer, motsvarar det 
stundom rspr. korta e i obetonade stafvelser, t. ex. be-

drcega bedrägeri, bekten bekänna, belcet beläte. 
rspr. i, långt ock kort, uti pronomina me, te, se = mig, 

dig, sig (äfven me, te, se) ock prepositionen te (växlande 
med tt) till. Dessa ord hafva allmänneligen denna form i 
svenska landsmål: se V11 ON. § 10,3. 

rspr. korta ö i verben ben börja ock sen sörja. 
§ 11. Kort e har bortfallit uddljudande i vaechum, vaegin 

evangelium. 
§ 12. Långt e är ganska allmänt ock motsvarar 

rspr. korta e i bek beck, bekn. becka, ske) skepp, tek'n 
tecken, ten tenn. Uti tek'n stöder det sig på äldre diftong: fn. 
teikn. Jfr V11 ON. § 25,1. 

rspr. långa e i bete bete (agn), fre fred; hvilka ord tro-
ligen äro ganska nya i målet (d. v. s. lånord ur rspr.). Äfvenså 
motsvarar långt e ytterst.sällan rspr. långa e i Estland (se Vii 
ON. § 25,2). 

rspr. korta i uti bomma& binnikemask, eran ingen. 
rspr. långa i uti de i föreg. § nämda me, te, se. 

rspr. korta å i seld sålla, hvilket stöder sig på fsv. 
sida, genom i-omljud utbildadt från sald, fn. såld. e står här 
i st. f. äldre e enligt mom. 7 här nedan. 

rspr. långa å i bes  blåsa, len låna; (sv. bleesa, ina 
jämte blasa, lana. 

rspr. korta ä, hufvudsakligen då det står framför id, 
nd, ng, ock dessutom i några fall utan regel, nämligen: geld 
gälla, end ända, kund känd, senda, sända, tend tända, vend 
vända, ger äng, hev. hänga, kv länge; letan lätt, eth ättika, 
nitrit nätter, oven ovän, skredar skräddare, svek späck. Slik 
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förlängning är äfven vanlig i Estland, särdeles i Nukk-Ormsö-
ock Dagömålen (VII ON. § 25,7). 

rspr. långa ä i IreZ häl, fet  fläta. 
rspr. korta ö, mest framför konsonantförbindelser, i 

orden bekru, bendru, detro, fetru, retru, esta, hest, rest, trest, 
dem, het kött, stera; liknande i Estland (Frth. RW. § 6, VII 
ON. § 25, e.) I följande ord motsvaras vokalen af diftong i 
fn.: austr, haust, raust, traust; af långt ö åter i boekr, boendr, 
doetr, foetr, roetr, doema, stoerri. 

allmänt rspr. långa ö, liksom i Estland, Borgå s:n •i 
Nyland (Frth. Nyl. s. 23), Delsbo i Helsingland (Uppr. s. 7); 
t. ex. ben bön, bre bröd, de död, det döpa, ev öfva, fet föda, 
her höra, mest ord som i fn. ha antingen au eller ce. Af fn. 
y motsvaras e däremot i t. ex. drent fn. drynja, fe 4 fn. fyl; 
af 	i a fn. 91. Hit hör ock ordet bekttrce bokträ. Jfr L11 Alf. 
s. 92 f., VII ON. s. 42-43. 

a. 

a motsvarar i målet den reducerade vokal, som i 
rspr. skrifves e i verbaländelser, där det dock, ehuru sällan, 
växlar med r: sitar, kumar o. s. v. Desslikes står a äfven 
stundom i subst. m. ock n. sing. best. ock i nom. ordinalia 
efter r i i st. f. det regelbundna t: ntand o. s. v. 

a utan motsvarighet i rspr. förekommer inskjutet 
mellan två konsonanter, därest genom bortfall af slutvokal 
ordet eljest blefve tungt att uttala; så regelrätt i sv. subst. 
obest. fem. ock verbens inf., dock aldrig framför Z, där ce 
träder i stället. T. ex. ansal bösskolf, bieldar bjällra, Nceyak 
bläddra, havar hafra, hutar kvittra o. s. v. Likväl är denna 
mellansättning af a icke ovillkorlig; så har man bZik'n blekna, 
kniser gnista, vcey'rt, väder. 

r. 

r är i målet, där det förekommer blott som kort, 
att anse som en försvagning af äldre i eller j, äfven om 



II. 3 	 ETYMOLOGISK ÖFVERSIKT: a, i, i. 	13 

detta i vårt nuvarande skriftspråk uppträder som e eller g eller 
bortfallit. Det motsvarar således 

den reducerade vokal, som i rspr. skrifven e förekom-
mer i ändelsen i mask. ock neutr. best. sing.: knain knifven, 
hum tjufven, vevin vä,fven, tongi torget o. s. v. Att t äfven 
kan stå för a i pres. sing. är nämdt i § 13. 

rspr. korta reducerade i, så ofta detta, mest genom bort-
fall af slutkonsonant, skulle komma att stå sist i ett ord; så i 
namnet arvi Arvid, i prep. uh, uti ock i sup, af starka verb: 
bzti o. s. v., i adj. i fem. sing. absolut ock predikativ form ock 
i plur. af  adj. på -Jan. 

rspr. långa i uti t i, man t Maria. 
rspr. korta o i nu., tu, hvilka ock ofta skrifvas nie, tie. 
rspr. långa ö i fm fsv. fyri, uvu fsv. 3rfir (äfven firi, ivi). 
rspr. j-ljud efter 	12, r, tecknadt j eller g, i slutljud; 

t. ex. bcai bälg, scai sälja, taZi talg, hcai bälg, vceni vänja, 
von värja. I ordet bok buk inträder t i best. form: boZin, men 
blir i i plur Mia enligt en här liksom i Estland allmän regel 
(VI1 ON. § 10,9), att t, så snart det kommer att stå framför 
vokal, öfvergår till i. 

t utan motsvarighet i rspr. brukas stundom som 
bindevokal i sammansatta ord, t. ex bakumstmastistag stag 
på en af masterna, samt uppträder ofta som slutljud hos verb 
ock nomina (se formläran). 

t bortfaller icke sällan i ändelser, så alltid mellan 
ock n, ock t, r ock n, r ock t; dessutom i många enskilda 

subst. best. sing. mask., hvarom mera i formläran. 

i. 

t förekommer i målet såsom både kort ock långt. 
Målets korta t motsvarar 

allmänt nog rspr. korta e, t. ex. bit bett, bit 	betala, 
bisman betsman, pipar peppar, rim'n remna, vika vecka. 

rspr. långa e: bZik'n blekna, fina fena, ginum genom, 
tar eder, rivubcein refben, sina sena, senap senap, skinubcein 
skenben, svina spene, spata speta, skya stege, gista genast. 
Äfvenså i pret. plur. af  st. verb kl. 5, t. ex. bitu, gripu o. s. v. 
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oftast rspr. korta i, t. ex. fiti finna, kbp klippa, ligi 
ligga, vit'n vittna. 

rspr. långa i uti orden bita bit, lika lika, samt i sup. (o. 
part. pret.) af starka verb ur kl. 5: bitit, drivit, gripit, klivit 
o. s. v. (äfven bitit, drivit, biti, drivi o. s. v. enl. § 144). Äfven 
i fornspråket inträdde i detta tempus kort i; så ock i öfriga 
mål, hvilka lyda samma kvantitetslagar som detta. Jfr Rydqv. 
IV, s. 9. 

rspr. korta öppna o uti Una borst, bit'ii bottna, ih olja. 
bit'n återfinnes som verbum (rspr. bottna) i Nyland; binu heter 
i fsv. börst o. borst; med iIi må jämföras norska ylja, olja, 
dag.-nukk. vh, råg.-w. ah, orms. ceh, ah -- i altså bär troligen 
ur a genom förmedling af y. 

rspr. korta u i /em o. liman lugn, pZindar plundra, risk 
ruska. Det sista ordet återfinnes lika i Estland, "fels., n. Ångm. o. 
Dalarne; pZindar har troligen uppstått direkte ur nht. pliindern; 
lim, liman ha sin motsvarighet i råg. Ugn (lugn), ur lughn 
under förmedling af 'iygn. 

allmänt rspr. korta y, t. ex. brigi brygga, digi dynga, 
fiti flytta, hid hydda, hi hylla, las kyssa, hls lycka, midi 
mygga, nist nystan. Denna företeelse är vanlig i Estland (Frth. 
RW. § 7 n , VII ON. § 12,5) ock förekommer äfven i många 
andra nordiska mål, hvarom se VII a. st. 

rspr. långa ä uti ita äta, kirald kärl, skira skära, stila 
stjäla, .2Iva släde. Fsv. har i dessa ord 93, fn. e. da åter-
finnes i nukk., råg.-w. ock i nyl. (Frth. Nyl. s. 27). 

rspr. korta ö i bis bössa, bin bröst, inski önska, 
igki se ömka, 'Tian öppen, sindratan söndrig, friskt tröska, 
frukta tröskel. I enlighet med mom. 7 här ofvan har i i föl-
jande bland de sist anförda orden utvecklat sig ur äldre y: 
fsv. bryst, ynskia, ypin, synder, pryskja; äfvenså bis ur nht. 
Minhs°. zgki se motsvaras af danskans ynke ock nyl. ygka se. 

rspr. långa ö uti fira föra, fin i före, gira göra, ivi 
öfver, kina köra, stiri stör (fisk). Uti fira, kara är i förkortadt 
af e i pres. sing. (fr, kr): jfr. § 12,1 o; jfr ock §§ 62, 138. 

rspr. j före vokaler, t. ex. tattan jämn, Just just, fultki 
fjäril, ticera• tjära (om i + vokal i st. f. i + vokal se här ofvan § 
15,6); så ock allestädes i Estl. (Frth. RW. § 7 e, V11 ON. 
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§ 12,$), i Öbott. somligstädes (Frth. RW. a. st.), Gotl. ock Dal. 
(Save Verb. s. 11). 

§ 20. r utan motsvarighet i rspr. finnes i följande ord: 
bier bärg, firgicevas förgäfves, gici,c1 gärde, gnu gärna, gled 
gädda, giek gäcka, gicein4un gifmild, gist gästa, guestar gäst, 
peva gef, gr.qta o. peta Gertrud, pont gärna, giskkas vämjas, 
hougiecl hufvudgärd, kicdk kälke, bar kärr, Inri kärne, ben-
dan känd, bry/ köld, kicecyceZ käggla, kicelar källare, kicem pas 
kappas, kicetstarbikr körsbär, kie.2, kittel, bet kätte, kicelek 
kärlek, kieran kär, nuatskuera flädermöss, siceyceZ segel, skicel 
skälla, skiceva linskäfva, skieru skär, skums skämmas, skice-
Nscla skärtorsdag, snior snor. Bland dessa hafva följande i 
redan uti fornspråken: fsv. biargh, bicergh; giaana gieerna; 
kialki; fn. kjarr; fsv. snior. Äfvenledes finnes z i kiceks själ-
spjut, kice4 hingst, skiam skälfva; jfr fsv. kezi, dag. ske, 
nyl. skolva gunga. Denna företeelse finnes allmänneligen i 
nukk. ock orms., i mindre grad i Estlands öfriga svenska byg-
der, i Nyl., Gotl., Södt. Vbott., ock Öbott. samt dessutom i 
norska ock danska mål (se VII ON. § 13, Frth. Närp. § 39 s. 
66). Angående 2 framför best. slutartikeln af vissa nomina ock 
i pret. o. sup. af  st.. verb se formläran. 

§ '21. Särskild uppmärksamhet förtjäna följande vokal-
grupper, i hvilka i ingår som förslag: 

zu = rsp. y: shug styng (sjukdomen), fsv. stiunger. 
tu  = rspr. y: Nr fyra, fsv. fiurir; niup nypa, fsv. niupa; 

mus nysa, fsv. niusa; sktuZ skyla; mua båll, fn. m351.1 ock 
norrl. myl; stzufgr o. s. v. styffader, fsv. stiupfapir. Af osäker 
härledning är pild pil. 

29. = nysv. u: 2wg slunga = fsv. eliunga, slionga verb 
o. subst. (i målet n.). Afven i nukk. & orms. finnas exempel 
därpå (VII ON. § 28,4 anm. 2. Jfr Rydqv. IV, s. 85 if). 

§ '22. g., målets länga i, motsvarar: 
1) rspr. långa e uti bin bena, ilakan elak, pik peka, plar 

pelare, skin o. skind sken. 
'2) rspr. korta i uti följande. ord, där för det mesta kon-

sonantförbindelse, nr eller g följer på vokalen: bild bild, bind 
binda, spald'r spillra, bZindan blind, Mgndig ett slags segel, 
grind grind, lind lind o. linda, trind gärdsel, vind vinda o. 
vindspel, tvgyi, tvinga, rng vinge, Histar hvissla, dristun dristig, 
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istar ister, Nistar klister, knistar gnista, tutta tistel, friskan 
färsk, visnas vissna; grim grimma, kim kim (på laggkärl), lIm 
lim, sinm svimma, intig tvilling, nita nitton, niti nittio. 

oftast rspr. långa i, t. ex. bi  bida, bit bita, drav drifva, 
gris gris, is is, kri krig, h lida, lie, lid, t tid, vgn vika. 

rspr. långa u i krit krut. 
rspr. korta y i kris kryssa, Bind synda, skim skymma, 

skin& se skynda, task tysk. Förlängningen är framkallad af 
den följande konsonantförbindelsen, af s ock af m, som i detta 
fall har samma värkan här som i nukk.-orms. (se mom. 2 här 
ofvan ock i det följ. §§ -34,4 ock 42,3. Jfr ock V11 ON. §§ 
26,3, 28,2, 31,8). 

allmänt rspr. långa y, t. ex. bi  by, bri se bry sig, gni 
gny, grit gryta, hr hyra, Iran yr, lIs  lysa, nian ny, sml smyga; 
så ock allmänt i Estl. (Frth. RW. § 7 	V11 ON. § 26,7), 
Borgå i Nyland (Frth. Nyl. s. 19) ock Delsbo i Helsingland 
(Uppr. s. 6) m. fl. st. (L11 Alf. s. 77). 

nht. ou i-skin lada nht. scheune. 
i utan motsvarighet i rspr. är tillagdt i kradart 

krydder. 
o. 

o är i målet både kort ock långt. 
Målets korta o, som i adjektivens feminina ändelse 

sing. växlar med u, motsvarar: 
1) rspr. långa a i otata; liknande på Ormsö (okuta: se 

V11 ON. § 191 anm.) ock i Wichterpal (oderta). 
'2) allmänt rspr. korta öppna o, t. ex. bo  k block, fak folk, 

gav golf, ham holme, kopp korp. 
rspr. korta slutna o i bomul bomull. 
rspr. långa slutna o i skiot skjorta. 
rspr. korta u i boldar buller -ra, brustom far brudtärna, 

bog hugg -a, komp klump, romp rumpa, skog skugga. Jfr 
Rydqv. IV, 78, VII ON. § 15,5 med anm. 

rspr. långa å i fora .fåra, ot åt, mo må, no nå interj.; 
det första äfven i fornspråket med o: fn. fsv. for. 

rspr. korta ö: for förr, fon först, morkan mörk, toton 
törstig o. s. v. samt i pret. f0.. Denna företeelse är vanlig i 
Estland ock äfven annanstädes (VII ON. § 15,9). 
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ändelsen au i namnet mtto Mitau. 
rspr. ljudförbindelse va i följande ord: ho hvad, hav 

hvalp, hav hvalf o. hvälfva, hon hvarje, hov hvarf, hot l när, 
kotgr kvarter, skatt skvala, skap skvalpa, skav vysja. Detta 
ljudbyte återfinnes i Estl. (V11 ON. § 15,1o) ock annorstädes. 

§ 26. o utan motsvarighet i rspr. inskjutes i subst. bra-
kotrce brakved ock någon gång i infinitiver framför den sista af 
flere sammanstötande konsonanter, t. ex. drugkon, drunkna. 

§ 27. Långt 	förekommer i målet endast i nedan- 
nämda ord. Det motsvarar 

rspr. långa a i skrop skrapa. 
rspr. korta öppna o i kt lott, rost rost, skot skott. 
rspr. långa slutna o i bQk bok, gro gro, grod groda, 

growan grof, hop hop, 0.1 jord, kokan klok, Not klot, krok 
krok, krokun krokig, spo4 spole, stQZ stol, tobak tobak. Äfven 
finnas sidoformerna bok, h,c2p, zol, krok, krokun, tobak. Jfr ock 
miovan med fn. mjår. 

rspr. långa å, uti bZowan blå, ho håg, ro råg, vro vrå. 
rspr. ö i gg glöd, toras töras. 

§ 28. Af ovist ursprung är ordet boman buse; troligen ha 
vi att söka ursprunget därtill i lågt. bumann, äfven buttemann, 
bussemann d. busseman.d, sk. hall. buseman (Tamm, Etym. 
Ordb. B. 122). 

0. 

§ 29. o är i målet städse långt ock motsvarar 
rspr. korta öppna o: bos boss, Mar dotter, /ok lock. 
rspr. korta slutna o: Nom blomma, km bom, bon, bonde, 

fostar foster; äfvenså skostar skomakare (jfr nht. sehuster). 
rspr. långa o oftast, t. ex. bo/ bord, fot fot, hov häst-

hof, kro krog, mor moder, sko skog, Vo slog, to tog, tro tro. 
rspr. korta u: loman ljum, sto& sjunga; dessa hafva 

bibehållit den äldre vokalen: jfr fsv. liomer, sionga (se Leffl. 
v-omlj. s. 36 if.). Ang. ,2,1zog se § 21. 

rspr. långa u i bonas bulna • ock Man gul. Det först-
Dämda motsvaras i åtskilliga landskapsmål, bland dem nyl. 

1) Detta sällsynta ljud (L11 Alf. s. 105) har jag hört dven på Dagö. 
Sv. landsm. Il. 3. 	 2 



18 	 VENDELL, RUNÖMÄLETS LJUDLÄRA. 	 II. 3 

o. norska, af bolna, fn. bolgna; graZan återfinnes i fsv. som 
goler. 

rspr. långa å i kshaka båtshake, gliQ,Zan ihålig, toousan 
otålig; jfr. fsv. hul, ihol adj., fsv. pula fn. pols, vb. 

rspr. långa ö i 826). sjö ock snw snö, fsv. sior, snio, fn 
sjår, snjår. Se V11 ON. §§ 13 ock 27,9. 

§ 30. u är städse kort i målet ock motsvarar 
rspr. obetonade a i ou åtta. 
rspr. °betonade e i andrus Anders (metates i st. f. an-

du, som namnet lyder i nukk.-orms.) samt hos substantiv i 
ändelser: himuZ himmel o. s. v. 

rspr. korta i uti bu e bringa, sulwar silfver, sprunt 
sprint. Det första återfinnes i orms. brugg; orsaken till ljud-
växlingen är mig obekant, jfr dock u = rspr. i längre fram. 
sulavar åter stöder sig på fsv. sylver. 

rspr. korta öppna o ofta, t. ex. bakum bakom, brud is-
brodd, buk bock, butn botten, kuma komma, /ut hårlock, 
musa mossa, stut stock. I sum ock som växla u ock o i stam-
stafvelse, annars ej. 

rspr. länga slutna o i buda handelsbod, knuya knoge, 
auhan Johan, krukun krokig, spula spole; äfvenså rspr. o 
privativum i en mängd ord: se § 63,1 ock ordboken. 

rspr. korta u allmänt, t. ex. busk buske, duman dum, 
dugklan dunkel, Rundar flundra, fulan full, gums gumse, lukt 
lukta, pump pump, ud udd, ug unge. 

rspr. långa u i följande ord: bruguman brudgum, buya 
bjuda, dua duga, duvian dufven, fluga fluga, krusun krusig, 
kuban kulen, smula smula, suk sulq, ock i sup. af  st. vb kl. 
6: brutit, drupit, gZupit o. s. v. 	• 

rspr. långa å-ljud, tecknadt med å i buya stråke, duna 
dåna, pusa påse, spruta språte, tuk tåla; med o i hunag 
honung, kuna kvinna, luva lofva, suva sofva. I fornspråken 
hafva dessa ord dels u, dels o. 

rspr. korta ö i brums bröms, munstar mönster, sup 
sörpa, sunda söndag, sunda' sönder. 1 fsv. funnos brimE o. 
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bryms, sunnudagher, sunder; i nsv. hafva vi jämväl ett broms, 
hvarur ordets i målet uppträdande form torde hafva utvecklat 
sig. I Estl. finnes snip, nukk. sulp; närmare om dess ur-
sprung är mig obekant. 

rspr. långa ö i pret. plur. af  st. vb kl. 6: brutu, 
drapa, sktutu o. s. v., där fsv. ock fn. hafva u. 

ändelsen au i lepu Liebau. Jfr § 25,s. 
§ 31. u inskjutes stundom framför den sista bland flere 

ett ord slutande konsonanter (se forml. o. ordb.). 

u. 

§ 32. u finnes i detta mål endast i nedan upptagna stam-
ord, hvarernot det i Estlands svenska munarter ock synner-
ligen i Nukk-Ormsömålet är ganska vanligt (se VII ON. §§ 
17-19). På Runö motsvarar det 

rspr. korta öppna o uti brutas brottas, krusa krossa, 
kapar koppar, kap koppa, kust kosta, lup loppa, ruls spinnrock, 
spat spott. 

rspr. korta slutna o i alps oxe ock akstan oxeltand, det 
senare antagligen folketymologisk bildning (ox-tand i st. f. 
oxel-tand). 

rspr. korta u: avundas afundas, brun brunn, fraft frukt, 
gul guld, han hund, man mun, mutar mutter, tu/ årtull, anda 
undan, und h under, undast underst, up upp; ock dess långa 
u i uti. uti, ur utur, kcitut kajuta. 

rspr. korta y uti guldan förgyld, som har utvecklat sig 
omedelbart nr gul. 

rspr. långa å i skara skåra; jfr fn. skora vb. 
§ 33. I ordet alalud alfogel, där hela senare stafvelsen 

är för rspr. främmande, skall han angifva fogelns läte. 

M. 

§ 34. u är endast långt i målet ock motsvarar 
1) rspr. långa e uti druZ dregel, druian dreglig, su/ segla, 

tti,stcem tegelsten (i st. f. tui-stcem). Här bar först y bortfallit 
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framför ock sedan det i, som i Estlands svenska mål utmär-
ker dessa ord (drigcel, driglcetar, sagcel, tigcencan — alt från 
de nordliga målen), förlängts (jfr nukk-orms. siZ segla) samt 
genom förmedling af y öfvergått till u. 

rspr. långa i uti följande ord: duran stor, ft,i_Z fil, muZ 
mila, spur spira, sig sila, sn sina uZ il, my- vid-; dess-
likes hr rätta af estn. hiir; samt i sup. blgvit blifyil, 
hvarmed jämför wicht. bZum. Åt minstone i duran (af fsv. 
digher, fn. digr) ock tyyr (af fsv. viker, fn. vi.6r) har konso-
nantutstötning ock vokalförlängning ägt rum, hvadan de äro 
bildade i enlighet med föreg. mom. De öfriga här nämda 
orden halva omdanats i analogi därmed. 

rspr. långa slutna o: bi bo, hy hora, kcilkun kalkon, 
krun krona, ku ko, /u loge, ngs nosa, sygl spof, sku sko; se 
V11 ON. § 28,i. 

rspr. korta u mest framför konsonantförbindelser: fusk 
fuska, glupsktan glupsk, grynd grund, hadzy hulling, hk lucka, 
migd mull, ygnd pund, rum rum, skuld skuld, skum skum s., 
skuman skum adj., spignd sprund, stuta sjutton, sititz sjuttio. 
Jfr §§ 12,7, 22,2, 42,3. 

rspr. långa u oftast, t. ex. bru brud, hu., hufvud, ks 
lus, ~kan mjuk, mur mur, su suga, st u stuga, tiu tjuge, 
tusan tusen. Särskild uppmärksamhet förtjänar bin böjas 
(bu.gna), hvari g utfallit. 

rspr. korta y i rumas rymmas, sig syrsa. 
rspr. långa y i bragn bryn, bryt bryta, dryp drypa, 

frus frysa, hor hästsyra, knut knyta, kryp krypa, ryk ryka, 
stryk stryka, stig styre; se V11 ON. § 28,4. 

rspr. långa å-ljud eller långt öppet o i fig fogel fsv. 
fughl. Vokallängden skall ersätta det utfallna g i detta ord, 
likasom i nukk., dag. (ock sydsv. diall.). 

rspr. korta ö framför id i bgcl böld, kiwi köld; jfr fsv. 
boldi, kuldi 0. kyld. 

rspr. långa ö uti ordet knul knöl, fsv. knula. 

y. 
§ 35. y är i målet städse kort ock förekommer blott i 

två ord: stygluin stygg ock stylanst hemligen (eg. stjälandes), 
jfr verbet stila. 
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§ 36. a förekommer i målet ytterst sällan (ersättes van-
ligen af ua), är då städse långt ock motsvarar 

rspr. korta öppna o i Ilat slott. 
rspr. långa slutna o i Mayah, flor; desslikes i lam, som 

själfva värket är namnet Lona (Apollönia), ehuru det på 
Runö brukas för Lovisa. 

rspr. långa å i Mas« blåsig, svagar (jämte svagatsk) 
svåger, sn son, saw så, vad vårda, vay våg, as'n åsna, dar 
dåre, nad nåd, pUct plåt. 

§ 37. I ordet Ra vindflöjel motsvaras vökalen af o i fsv. 
floge (Rz). stiag omväxlar med det förut (§ 21 a) nämda ston. 

§ 38. Som af jämförelse med § 27 framgår, hafva o ock 
a i det närmaste samma ljudområde, för byars delning mellan 
dem jag ej kunnat finna någon lag. 

e. 

§ 39. ce är i målet både kort ock långt. Ofta förefaller 
det, som hade man i st. f. e ett mera slutet ljud (a), så t. ex. 
i pref. far- för- (faraht, fa,svm o. s. v.), aft, al, arvo, baka, sant; 
som jag mellertid ej är säker på denna skillnad, skrifver jag ce 
(eller e). Jfr också ofvan § 1. 

§ 40: Kort e motsvarar 
rspr. korta a uti ber barr, drceg dragg, kwest kvast, 

nitat malt, trcep trappa, envie arfving; så redan i fsv. (Rydq. 
IV, 94), i Estland ock andra diall. (VII ON. § 22,1). 

rspr. långa a i drceya draga ock tekskovca takskofvel. 
rspr. långa e i scaa sele. 
rspr. korta i i brcend brinna, snceb snibb, eh o. cent 

inte; jfr fn. brenna ock fsv. cenkti, tengti. 
rspr. öppna o i skrcevNn skroflig. 
rspr. korta y: hcevia hyfvel, hcevca hyfla, le1eu4 rspr. 

nyckel (i srns. bts.romp-l.). 
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rspr. korta ä allmänneligen, t. ex. bred brädd, brett 
bränna, beksan besk, bcegk bänk, dreglet dränka, dcempt dämma, 
fice4. fjäll, Net fläck, grens gräns, hobiti helvete, rcelsz räcka. 

rspr. långa ä i glez glädje o. glädja; se § 51. 
rspr. korta ö: bicerb björk, bet böja, flett flöjt, feb 

följa, mcerkan mörk, net st nöja sig, ncezdan nöjd, nuet mört, 
synen smörja, sengt sörja, tenn tömma. 

§ 41. e inskjutes i st. f. a uti stamslut framför enligt § 14. 
§ 42. Det.  långa ce i målet motsvarar 

rspr. långa a uti fen fan, gron gran, grcev graf, kvoft 
kvaft, kwori kvarn, svovel svafvel, tek tak; så ock i Estl., 
se V11 ON. § 31,2. 

rspr. länga e Uti lce le, spce spela. 
rspr. korta ä i anastol annanstädes, bro.mtn brännvin, 

drog dräng, glig gåsunge, kwold kväll, lonkt lärka, mr 
märr, nom st närma sig, nomar närmare, rot rätt, met sjätte, 
spzoZb spjälka, strcpe sträng, tvee skotväng, irer tränga, 
steeru stänger (af stuag); d. v. s. hufvudsakligen framför 
långt medljud eller konsonantförbindelse, liksom här förut e 
(§ 12,7), i (§ 22,2), u (§ 34,4). Jfr ock V11 ON. § 31,8. 

rspr. långa ä oftast, t. ex. bor bär, drop dräpa, peZ 
pärla, gros gräs, kno knä, lokzar läkare, not nät, rov räf, 
she städ, tro trä, ep äga. 

rspr. korta ö i lon lönn. 
§ 43. Långt e växlar med långt a i stel ock stql säng. 

§ 44. a är i målet både kort ock långt. Jfr om ljudets 
kvalitet hvad som är sagdt under § 1. 

§ 45. a, målets korta ö-ljud, förekommer endast i nedan 
uppräknade ord, där det motsvarar 

rspr. långa a i goZian galen ock golat galnas. 
rspr korta i uti vork virke; så ock i wicht. vorkt. 
rspr. korta ä framför Z: talknty täljknif, volt välja, ok 

älg; äfvenså i bob böla fsv. bwlia, bog buk fsv. baagher. 
sZmpt svan stöder sig vist ytterst på ett ord med a i stammen 
(jfr isl. filpt), men bör dock närmast samställas med dag. cOmpt, 
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håg. 03mpt, tsaumpt, stråg.-wicht. uZcempt, nukk. tampt uZumpt. 
Till ebar isråk känner jag ingen motsvarighet. Se f. ö. VII 
ON. § 23,5. 

Långt 61, till ljudet mycket bredt, närmande sig ce 
( - ??) finnes blott i z;_9Z pres. ock my/ pret. o. sup. af  z)04 
välja. Jfr mer i V11 ON. § 6 (ss. 9-10). 

Diftonger. 

Diftongerna äro i detta mål: ca, ou, ceu, ua, ua, 01, 
Ut. Endast de två först anförda äga motsvarighet i Nordens 
fornspråk ock äro således äkta, de öfriga oäkta; ot har upp-
stått genom bortfall eller vokalisering af konsonant, ut genom 
metates. 

cei. 

Diftongen cei (dag. råg. wicht. ce?, orms.-nukk. fgutn. 
al, fn. el) motsvarar 

rspr. korta e i frceist fresta, hceim hem, 2,1cetm slem, 
catld eld. De två första hafva ej redan i fn.; Ilceim har i 
fspr. (långt) i: fsv. slima fn. slira; det sist anförda har e i 
både fsv. o. fn., lydde dock på samnordisk ståndpunkt sannolikt 
*ailidaR1  ock har dessutom i alla estländska mål al eller cei. 

rspr. långa e allmänt, t. ex. brcetan bred, bcein ben, 
det deg, gett get, hcezdie hedning, »teet med s., rcetp rep, 
skym sten, vretan vred; likaså i pret. sing. af  st. vb kl. 5: 
bett, drceiv, greip o. s. v. 

I följande ord motsvaras cet af långt e i rspr., men icke 
af el i fn.: breiv bref, rceidlian redig, smetskuan järnaffall 
(sammansatt af sme smedja ock skuan med i som binde-
vokal). Om smceit kasta slutligen se Rydq. I, 221. 

rspr. länga i: sket rspr. skida (fn. skei5ir). Så ock 
någon gång i Estl. (V11 ON. § 35,4 o. anm.). 

rspr. korta ä i getsp gäspa, heds hälsa = fn. geispa, 

5 Se LEFFLER, Ordet eld i Sv. landsni. I. 7, s. 4. 
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rspr. långa ä i klet kläda, spel späda. Jfr målets gZcet 
med fsv. gliedias. 

rspr. korta ö uti drceant drömma, &emu glömma, gettnt 
gömma, trcettan trött, trettas tröttna. I fn. hafva motsvarande 
ord omljudet ey: dreyma, gleyma, geyma, preyttr, preytast. 

rspr. långa ö uti dcez dö, frcet frö, grett gröt, het hö, 
hets ösa, ncett nöta, retk rök, stret strö, skett stöta, cal* öka. 
Dessas motsvarigheter i fn. hafva dels au: grautr, ausa; dels 
ey: deyja, hey, reykr, steyta; dels 93: frea. stret saknar motsv. 
i fn., men skulle, att dönima af got. straujan, där lyda -streya 
(fsv. ströia). cetkt heter på fn. auka, men fsv. ökia förut-
sätter ett fn. 'eykja. ned saknar motsvarighet i fsv. ock fn. 

nht. el i b/ceitce0ait, blyertspenna nht. bleifeder. 
Med diftongen cet sammanfaller i uttalet det dif-

tonglika ljud, som uppstått därigenom att rspr. g eller j i 
målet öfvergått till x, som uttalas i en exspirationsstöt med 
föregående e, sålunda: flott flöjt, hett höja, leton löjlig, ni 
sb nöja sig, ncetdan nöjd, tcettt tagit (af ta), vcet väg, cm 
egen, äfvenså i scetar urvisare (af nht. seiger?), drcet svarfva 
ock dretar svildvare (jfr d. dreje, drejer). 

OU. 

Diftongen ou (orms.-nukk. fgutn. fn. au, dag. 6tu, 
råg.-wicht. ceu) motsvarar 

rspr. långa o uti ftoutand fjortonde, moudun modig, 
ouyceZ rem, skout skot, stoup stop. I de tre förstnämda orden 
är denna öfvergång jämförelsevis ny, ty vi ha i fn. fiårtlindi, 
maugr, 61, därimot fn. skaut, staup. Denna motsvarighet 
återfinnes bl. a. i Nyl. (Frth. Ny!. § 26), Pargas, Vörå, Kveflax 
ock några andra socknar i Vasa län. 

rspr. långa u i teouu tjugo, ttouund tjugonde. 
rspr. långa y i mour myra fn. maurr; se V11 ON. 

§ 37,1. 
rspr. korta ö i droum dröm, roun rönn = fn. draumr, 

reynir (af äldre *raun-). 
rspr. långa ö, när det motsvarar fn. au, allmänt, t. ex. 

Noutan blöt, boun böna, douan döf, gouk gök, ou öga = fn. 
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blaue, baun, daufr, gaukr, auga. Äfvensä i pret. sing. af  st. 
vb kl. 6: brout, droup o. s. v. 

I foud fogde ock houd högg torde ou hafva upp-
kommit genom att g öfvergått först till w ock detta sedermera 
med föregående o sammansmultit till ou. 

ceu. 

ceu har jag hört blott i ordet husan rask, kry 
(aldrig med ou eller cez); jfr fn. horskr. 

ua, ua. 

Diftongen ua ' är det för Runömålet mest karakteri-
stiska kännetecknet. En märklig öfverensstämmelse med nukk.-
orms. ock, ehuru i mindre grad, dag. visar sig däri, att ua 
användes i det närmaste i samma fall som förenämda måls 
a (se V11 ON. § 30). Det motsvarar 

.1) rspr. korta a i uabor abborre samt i följande ord fram-
för ni, långt medljud eller konsonantförbindelse: duant dam, 
kuam kam, luant•lara, suan sand, gualdan gall, kualdan kall, 
Nuand blanda, bruand brand, buana band, huand hand, luand 
land, struand strand, uand ande, huapsu Hapsal; jfr VII ON. 
§ 30,1 a 2). — I nitat natt är å-ljudet gammalnordiskt: fn. nått, 
nött (hela Estl. nat): 

rspr. länga a i följande ord: buan barn, Ruan flarn, 
guan garn, Nuaran klar, iduas Klas, kuar karda, rum ram, 
skuan skarn, truan tran, ua af, ua d arla, umsburt Arensburg, 
uavutan afvig; se VII ON. § 30,2. Hit hör ock druat tråd af 
nht. draht. 

rspr. korta öppna o i buar borr. 
rspr. korta slutna o i huan hon. 
rspr. korta å i fuald fålla, fziag fånge (med fuagals), 

guag gång, huald hålla, usas iåns, lisa gan lång, muanda måndag, 

Ej sa, som LI1 Alf. s. 125 upptager. Tonvikten hvilar på u; a 
är väl kort, men höres dock tydligt. I sms, kan ua bli 0 (se 63,1 b). 

VII ON. bör s. 51 bänd = sv. band inflickas efter bränd. 
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mua & mång, muat måtta, skuaZd skålla, smuat smått, stuand 
stånda, stuae stång, sua& sång, suak såll, truayan trång, tuae 
tång, uaY/ ällon, vrua& båtspant. 

rspr. långa å allmänneligen, t. ex. bruak bråka, buat 
båt, fruam från, gruan grå, gual gård, gua gå, guar igår, 
guas gås, kruak kråka, kuaZ kål, luay låda, luayan låg, muan 
måne, pZuay plåga, puak påle, ruad råda, ruak råka, snuaZan 
snål, spua spå, suap såpa, swuaran svår, 21ua slå, tua då, 
uaclar årder, uak åka, uas ås, wuam våm; äfvenså i bua båge, 
frua fråga, knua knåda, kua kåda, trua tråd, i hvilka slut-
konsonanten efter å ( + ändelsevok.) bortfallit, under det nukk.-
orms. åter förutsätta 'boga, *knoda o. 5. v. hua hvad är = hå, 
orms.-nukk. ho, där o står i st. f. äldre va (se § 25,9). 

rspr. långa ä i war nära, hvarmed jfr nyl. öbott. nar när. 
Långt ua finnes blott i Nuan, klarna; supradentalen 

har orsakat vokalförlängningen. 

02. 

at förekommer med vokaliskt ursprung blott i nam-
net /ozst Lovisa, där v blifvit utstött, ock i kom hvem, hott 
hvete, hottbre hvetebröd, angående hvilka ord se VII ON. § 38. 

Med denna diftong sammanfaller i uttalet det dif-
tonglika ljud, som uppstått därigenom att rspr. g vokaliserats 
efter o (rspr. o, a) ock därmed uttalas i en exspirations-
stöt, t. ex. skota skogar, toz tåg. Denna vokalisering af g 
(jfr § 51) är oväntad i en munart, som f. ö. vidhåller g gent-
emot rspr., ock inkom måhända från svenska fastlandsmål genom 
den omflyttning, som ägde rum efter stora pesten 1710, då 
enligt gängse sägner somliga gifte sig från Roslagen, andra 
från Skåne, Vgötl. o. s. v. 

ut förekommer i interjektionen fut fy ock subst. 
hutber nypon, lutsk ljumske, de senare i följd af metates för 
*htupabcer fsv. hiupa ock /figsk (så i Estl.) fn. ljåski. 
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Kvantitet. 

§ 58. Med afseende å kvantitet kvarstår målet på samma 
fornartade ståndpunkt som alla andra östsvenska dialekter 
— utom den egentliga åländskan — d. v. s. i betonad stafvelse 
kan kort vokal stä äfven framför kort konsonant, lång 
vokal äfven framför långt medljud ock konsonantförbin-
delse. I moderlandet ha kort vok. + kort kons. påträffats i 
Nbott, Vbott., Jämtl., Dal. ock Västm.; lång vok. + lång kons. 
tyckes förekomma blott i de östra målen; lång vok. + konso-
nantförbindelse dessutom i nordliga Sverge (L11 Alf. s. 142). 
Alla dessa kvantitetsförhållanden äga full motsvarighet i Nordens 
fornspråk. 

§ 59. Att målet med afseende ä, kvantiteten i otaliga fall 
skiljer sig från rspr., följer af det nyss anförda. Här må dock 
ytterligare framhållas, att lång vokal icke förkortas framför -d 
ock -t i pret. o. sup. af  sv. vb kl. 2 eller neutr. adj.1, t. ex. bo-bod, 
n-r, 	fnt, nie. Då förhållandet härvid är enahanda uti 
Runö- ock Nukk-Ormsömålen, nöjer jag mig med att hänvisa 
till V11 ON. §§ 40-45. 

§ 60. Icke alltid öfverensstämmer dock målet i kvantitet 
med fspr.; så står här stundom 

kort vokal där fornspråket (fn. o. isl.) har lång: /mu 
löss fn. 1Srss. 

lång vokal där fornspråket bar kort; så alla de i § 62 
omnämda fallen samt de i §§ 12,7, 22,2 o. 5, 29,5, 34,4 o. to, 
42,3 ock 53 anförda orden, äfvensom enskilda: anan, an fn. 
annarr, gin fn. giarna, Rak jfr fn. iiaki o. s. v. 

§ 61. • I run., liksom i nukk.-orms. (V11 ON. §§ 46-48), 
råg.-wicht. ock närp. (Frth. RW. § 3, Närp. § 28) förändras 
kvantiteten under böjningen, i det dels ursprungligen kort 
vokal förlänges, dels ursprungligen lång vokal, diftong eller 
konsonant förkortas. 

§ 62. Ursprungligen kort vokal förlänges 
1), i pres. sing. af  verbalstammar på Z, n, r (i plur. åter-

kommer den korta vokalen), t. ex. fceZ följer (pl. fe), ska 

1) Undantag är goan, n. got. 
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skiljer (pl. skilt), ven vänjer (pl. vent), ber bär (pl. btra), sker 
skär (pl. sktra), er ärjer (pl. 

2) i obest. sing. af  följande substantiv, hvilkaS korta vokal 
återkommer då vokalisk ändelse tillägges: 

dg dag 	best. (dan, dam) 	pl. daya 
gap gap 	gap» 	 gapu 
tQl jord 	zuciu 
llgt slott 	.2,/oti 	 .2,1otu 
vc_ev väf 	(vce. vm)  . 	veva (o. veva). 

§ 63. Ursprungligen lång vokal eller diftong för-
kortas: 

1) i sammansatta ord: 
i första leden sällan, t. ex. ncettnuca af ncet, best. nett 

(ej nett)rså ock stundoni privativa prefixet o- till u-: uktendan 
okänd, uhkan olik, uretan oriktig o. s. v., med sidoformer på 
Q-: okendan, oh kan. 

i senare leden allmänt, då ändelse tillkommer, t. ex. 
bttlok byttlock, best. bilok; drakskot reumatism, best. drak- 
skott ; Mua-, 	ha-, hans-, htatbcer blåbär o. s. v., pl. b/ua- 
beeru o. s. v. (därimot best. sing. Nuabert o. s. v.); fia/mannan 
frånhäst, best. figmarmam; grcetphott grephorn, pl. grceiphugu; 
etisk?) ångfartyg, best. cetlskept; ttala juldag, best. tukiam; 
runba Runöbo, best. runbum; huvuskuaZ hufvudskål, best. huvu-
sko/a (jämte -skucda) o. s. v. 

2) i följande enkla subst., så snart ändelse tillkommer: 
Ro lager 	 best. fZeo 
kcilkun kalkon 	 pl. kalkuna 
kol rad, hvarf 	 best. kula 
koZ beslag på knif- 1. lieskaft 	best. koZt 
nior moder 	 best.muru(jämte mora,-u) 
sko skog 	 pl. skota (jämte skota) 
soZ sol 	 best. statt 
spoZ spole 	 best. spolan. 

§ 64. Märkligt nog förekommer här liksom i orms.-nukk. 
(se V11 ON. § 46,2) äfven förkortning af urspr. lång kons. 
i pret. /op pl. lupu, skran pl. skrunu, van, pl. vunu; sup. luptt, 
skruntt o. s. v. — samt bi- o. lestuk, pl. -stuka. 
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Aksent. 

§ 65. Den exspirat orisk a aksenten eller tonvikten 
hvilar städse på ordets första stafvelse, vare sig sedan att det 
är enkelt eller sammansatt, inhemskt eller utländskt. I de 
ord, hvilka äro betonade annorlunda än i riksspråket, är läget 
för den exspiratoriska aksenten här utmärkt med '. 

§ 66. Den musikaliska aksenten eller tonhöjden ut-
märker sig genom frånvaron af gravis; till uttalet faller målet 
altså under samma kategori som de 6stländska ock östny-
ländska (från ock med Sjundeå) munarterna. Fallhöjden mellan 
två angränsande stafvelser är mycket stor, aksenten ligger be-
tydligt högre på tonskalan än i de est- ock nyländska målen, 
närmast lägre ligger aksenten i Nukk-Ormsömålet. Minsta 
afståndet mellan två angränsande stafvelsers tonhöjd har jag 
iakttagit i Rågö- ock mellersta Nylands (Espå, Helsinge, Sibbo, 
Borgå) mål. Skillnaden i betoningen är så stor, att man där-
på trygt kan åtskilja en Runöbo från en Ormsöbo, Rågöbo 
eller östnyländing. 

§ 67. Exspiratorisk ock musikalisk aksent hvila här på 
samma stafvelse, liksom i de öfriga mål, som hafva liknande 
uttal. I andra östsvenska munarter därimot, t. ex. i västny-
ländskan ock åländskan (åtminstone på Brändö), får slutstaf-
velsen levis. 

II. Konsonanter. 

b. 

§ 68. b motsvarar 
rspr. b vanligen, t. ex. bark bark, bre bröd, gaban 

gäckeri, ska b skabb. 
rspr. f i baht o. blakt fläkta; så ock i Estl., Nyl. m. fl. 

landskap: VII ON. § 58,2. 
rspr. p i blank plank, liksom i nukk. orms. wicht. 

§ 69. b utan motsvarighet i rspr. står i adj. bragkan 
rank. Enligt den i estl. ock åtskilliga andra mål (L11 Alf. s. 
24) förekommande ljudväxlingen yr- br- skulle detta brakan 
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kunna motsvara ett äldre vrank ock detta förhålla sig till 
rspr. rank som is!. vrata till rata, ags. vritan till sv. rita. 

§ 70. b har bortfallit i cemad ämbare (nukk. embad, 
orms. emband). 

d. 

§ 71. d motsvarar 
rspr. d oftast, t. ex. and and, bind binda, dom dom, 

driv drifva. Om I för d efter Z, för Zd ock rd se nedan. 
rspr. g i pret. dik gick ock mich mygga. Denna öfver-

gång påminner om den i många mål vanliga ljudutvecklingen 
g -› gj -› dj. 

rspr. r i cemad ämbare. 
nht. d (rspr. t) i det tyska låneordet druat tråd nht. 

draht (se § 53,2); likaså nht. t i dillar snickare nht. tisohler. 
§ 72. d växlar med t i deum o. tem de. 
§ 73. d utan motsvarighet i rspr. finnes i apald apel jfr 

fsv. apald, ktrald kärl fsv. ka3ra1d, ski.nd sken, kind tjäna. 
§ 74. d bortfaller 

efter kort vokal: arm Arvid, (dit alltid. 
efter lång vokal ock diftong allmänt, t. ex. bk blad, 

vg vada, fk föda s., ng nöd, bi bida, tl tid, mo mod, bru 
brud, su.3 sjuda, kua kåda, rua råd, trua tråd. Om /eket 
kläda, spcei späda se § 48,5. Undantagsvis kvarstår d i hud 
ljud, lcutel leda. 

När vokalisk ändelse tillkommer ett ord, från hvilket slut-
ljudande d bortfallit efter lång vokal eller diftong, uppträder i 
dess ställe u eller y: bre bräde, best. brceza o. 	pl. brcpyu; 
me mjöd, best. men; sme smedja, best. smeta, pl. smetu. Adjek-
tiven få i. sådan händelse framför -åh ett y (§§ 184 ock 186), 
de på ua dessutom y framför -cilkr i fem. dels y, dels w (se 
§ 113,1). 

stundom mellan två vokaler, t. ex. fet föda vb, las idas. 
mellan vokal ock konsonant, hvarvid, därest själfljudet 

ursprungligen varit kort, detta i de flesta fall förlänges, t. ex. 
os gods, bkr bläddra s., sa Z sadel o. sadla, roun rodna (eg. 
*rödna, fn. raudna); därimot bast badstuga med kort vokal. 
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mellan två konsonanter, t. ex. om n ordna, orm& ordning, 
skilpacl sköldpadda; desslikes utfaller d i sms. ofta från ceild 
(se ordb.). 

cl. 
§ 75. 	ersätter i målet 

rspr. d, då det i målet kvarstår efter 4, t. ex. ti4a4 
tjäll, Nk/ fjäril. 

rspr. Id, då 1 efter målets lagar skulle vara kakuminalt 
(4), ofta, t. ex. by/ böld, kiticl köld, re/ rörde rört (inf. ro), 
scyl sålde sålt (inf. sceli), vtkl ville velat (inf. vi). 

rspr. rd vanligen, t. ex. becl börda, kJ./ bord, fil förde 
fört, hel hörde hört, stgcl styrde styrt o. s. v. 

rspr. d, äldre rd, i firyi ifjor fsv. fiordh. 
§ 76. rd bortfaller i best. sing. af  guag gård : guan; formen 

guai,. förekommer likväl oftare ock har då blott d bortfallit 

0. 

§ 77. 0 höres i en del ord omväxlande med cl ock mot-
svarar då 

rspr. d mellan vokaler it. ex. ska0a, samt framför r, som 
då öfvergår till i , t. ex. mce094, faster o. moster; nht. d i We-
fce0an. blyertspenna. 

rspr. t i fram fjätter. 

f. 
§ 78. f motsvarar 

rspr. f vanligen, t. ex. fcir fader, fisk fisk, flak flock, 
frys frysa, galca gaffel, straf straff, kraft kraft. 

rspr. k-ljud framför t, t. ex. ansift ansikte, frie frukt, 
skrceftan förskräkt. I många ord ock former inträder ht för 
fl (se § 85,2). 

rspr. p framför t i adv. knalt knapt ock böjningsformer, 
t. ex. laift klipte klipt, llceft släpte släpt. 

rspr. v i fce,st verst; så ock i Estl. öfveralt (Frth. RW. 18). 
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g. 

§ 79. g är här liksom i Estlands samtliga svenska mun-
arter det mediopalatala g ock motsvarar 

rspr. g vanligen utom mellan vokaler ock framför Z, n, 
i hvilka ställningar det dels bortfaller, dels öfvergår till y (se 
§§ 80, 81), t. ex. bigi bygga, gata gata, &Jas glöda, gni gnida, 
grcps gräs, hog hugg. De fall, då g kvarstår mellan vokaler 
eller framför Z, äro blott få, t. ex. maga mage, sega säga, ock 
möjligen några andra. 

rspr. j-ljud tecknadt dels med j: ges Jesus, megZzan 
möjlig (sv. möglig därimot = skint/a); dels med g framför 
»lena» vokaler ock efter 1, r: i detta fall alltid g i målet; ex. 
gift gift, giva gifva, gettie, geting, gg älg, vang varg, men märg 
(om liceli rspr. hälg se § 15,6); liksom i åtskilliga andra forn-
artade mål: estsv. nyl. gotl. dalm. 

rspr. k i tagalas tacklage. 
rspr. g-ljud, i agna agnar. 

§ 80. g bortfaller 
i ordslut efter långa vokaler ock diftonger, t. ex. da 

dag, /g lag, gl giga vb, kr i krig, sk skog, kro. krog, nr2 nog, 
bi buga, bua båge, frua. fråga, di deg, tcei teg, hou hög, trou 
trög (fem. sing. pred. o. abs.). När böjningsändelse tillkommer 
inträder ofta i eller y i st. f. g: la best. latin, chit pl. daya, stu 
pl. stuya (jämte sto) o. s. r. 

mellan två vokaler, t. ex. krias kriga, stia »stege». 
mellan vokal ock Z, n, hvarvid vokalen, ifall den ur-

sprungligen varit kort, förlänges, t. ex. druZ dregla, si gZ segla, 
dulian duglig, bun bugna, mon mogna. Jfr V11 ON. §§ 24,2, 
28,2 anm., 69,2. 

efter r i mon morgon, morudg morgondag, bier bärg. 
Ordet Mg buk bortkastar g i best. sing. ock förbyter 

det till i uti plur.: bo./2.n, boka. 

1) Icke ens i råg.-wicht. finnes, enligt min uppfattning, prepalatalt 
g (annorlunda LI1 Alf. s. 63). 
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y. 

§ 81. y har i allmänhet ett mycket otydligt uttal, så att 
ett ovant öra lätt kan förväxla det med h. I ordslut är det 
ofta vanskligt att bestämma, huruvida y höres där eller ej. 
Först när vokalisk ändelse tillkommer, varder det tydligt. När 
r-ljud står omedelbart efter eller genom a, 2. skildt från y, är 
det h,. Detta y (icke g LII Alf. s. 70) motsvarar i målet: 

rspr. d mellan två vokaler, efter lång vokal eller fram-
för h, t. ex. baya bada, broyan, broder, byas bläddra, foyah 
foder, spaya spade; ray rad, stay stad, suayu sådor, aymk andra, 
breyku bröder, 1c1eyhu kläder. Aug. y = d framför vokalisk 
ändelse se under § 74,2. Äfvenså har man ffp jämte fe 
föda vb. 

rspr. g allmänneligen mellan vokaler, efter dift. ua  ock 
framför 	(undantag: se § 79,1), t. ex. luayan låg, spceyceZ 
spegel, suay såg, ncej4 nagel, susy4 segel; äfvenså framför h 
i map många, som är = fn. margir. 

rspr. g-ljud framför n  i reyn regn, vayn vagn. 
§ 82. y förekommer 

utan motsvarighet i fornspråk eller rspr. mellan voka-
ler, i ordslut efter ua ock framför Z, t. ex. 22uay slå 8., 
.2,1uayas slåss, ouyZ rem (jfr fn. ål), reyZig reling; äfvenså i 
dvcey4 af lett. dweels, samt i flayan, jämför dt med rspr. flor 
(men råg. ock andra mål ha floder). Det i RUSSWURMS glossar 
anförda trägl (= trcey4) vore bildadt enligt detta mom., men 
uppgafs ej för mig oaktadt särskild efterfrågan. 

motsv. äldre i eller y som senare delen af diftong, 
i dceyZ del, gey4 gäl, hceyZan hel, wyk, öra = estsv. däll dail, 
gäll gall, hällan hailan, älr air, fn. deill, heill, e3rra. Denna 
förhårdning af i är påfallande säregen ock utmärkande för 
Runömålet. 

§ 83. I ordet ayZis annars motsvarar y det d, som finnes 
i t. ex. nyl. adarlets annorlunda. 

§ 84. y har bortfallit i dud dugde dugt (af duya); konso-
nantlängden är betingad af den långa vokalen, denna åter 
skall ersätta det utfallna y. 

Sv. landsm. II. 3. 	 3 
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h. 

§ 85. h är, st vidt jag kan finna, till sitt uttal det samma 
som i rspr., icke tonlös vokal (L11 Alf. ss. 70-71). Det mot-
svarar: 

rspr. h gemenligen, t. ex. hcezm hem, hcetsan hes, huar 
hår o. s. v. Det kvarstår äfven framför i ock w, där rspr. 
tecknar hj, hy, ehuru h i uttalet är försvunnet, t. ex. Mat hjärta, 
hum hjon, hud hjul, huutan hvit. 

rspr. k-ljud (tecknadt med k eller g) framför t, t. ex. 
draht dräkt, makt makt, frukt frukta, .22ceht släkt, stceght stänkt, 
sht sänkt, tceght tänkt (eller stegt, segt o. s. v.?). Jfr § 
78,2, 88,3 ock VII ON. § 70. 

§ 86. h utan • motsvarighet i rspr. finnes uddljudande i 
hets ösa (se VII ON. §§ 71-72), slutljudande i noh nå. 

§ 87. h har bortfallit i pron. an  han, a ock I% hon, 2M 

svimma (jämfördt med gottl. häima, nyl. kona) ock uat ana 
hvarandra (orms. ht anat, wicht. kol ana, nukk. ur arur). 

k. 

§ 88. k uttalas här »hårdt» i alla ställningar likasom i Estl., 
östra ock men. Nyl., Korpo, Gottl., dalm, ock motsvarar: 

rspr. f i knzsk fnöske, liksom i Fryksdalen (Nn Fr. lj. § 
203), fn. hnjåskr. Jfr ytterligare run. knas med rspr. fnas ock 
det af NOREEN a. st. anförda kneessk = fnask. 

rspr. g framför 4, n ock r i laug glugg, knist'r gnista, 
knep gnägga, krus grus. Denna öfvergång förekommer ock 
i Eitl. (VII ON. § 73,1), Strömfors ock Pyttis i Nyl. enligt 
stud. G. A. ÅBERGS anteckningar, Närp. i Öbott. m. fl. mål. 

rspr. k allmänt, t. ex. aks ax, bak backe, bo ls block, 
etkx ättika, fotk folk, knag knagg, /alc_ läcka. kt kvarstår mot 
allmän regel (§ 85,2) i Makt jämte baht fläkta ock skcegkt skänkte 
skänkt. 

rspr. tj-ljud, där detta tecknas med k före »mjuk» vokal, 
t. ex. kist kista, hen känna, kek kök, bar kärr. 

rspr. p i staket stappla (nukk. stakuk V11 ON. § 73,i). 
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§ 89. k bortfaller mellan två konsonanter i drcent dränkte 
dränkt, samt i sammanställningen -skt, t. ex. svcenst, ceistnist. 
Äfvenledes bortfaller k inljudande i sius skjutsa. 

§ 90. k, d. v. s. långt k, motsvarar icke blott rspr. långa 
k (tecknadt ek), utan äfven genom assimilation: 

rspr. nk i alpar ankare (jfr fsv. akkare, akkicer). 
rspr. sk, äldre tk, i mak mask, äldre matk, fsv. mapker. 

Jfr Vll ON. § 115. 

1. 

§ 91. 1 motsvarar: 
rspr. 1 uti alla ställningar, där det icke efter §§ 93, 96 

.ock 97 ersatts af 3 ock 1„ altså äfven framför z (= rspr. 	t. ex. 
(dan all, laman lam, leik lek, /no ljus, homan ljum o. S. v. 

rspr. n i /au/ nyckel, fsv. lykel, liksom i Estl. (V11 
ON. § 75,2). 

§ 92. ?, d. v. s. långt 1, motsvarar icke blott rspr. långa 
/ (11), utan äfven rspr. Id i vilan vild (fsv. 

Z. 

§ 93. / är i målet högst vanligt ock förekommer äfven 
som långt: taZ tall, fica. fjäll o. s. v., ock det motsvarar här 

1) rspr. 1 i följande ställningar: 
efter lång vokal i slutljud ock midljud, äfven efter e 

men ej efter i ock 	(y saknas i målet); t. ex. g/ al, hcdan hal, 
d öl, mg4 mjölet, SQ sol, spQZ spole, sto/ stol, fiA fil, druZ 
dregla, sud sväljer, v§14 vill. 

efter b, f, g, y, k, m, g, p, v, t. ex. b/g blad, fhti 
flytta, gZain samtal, siceyZ segel (se § 82,1), lde kläda, hinila 
himlar, mag/a manglar, phcay plåga, hcev/a hyflade. ncemZus-
figar växlar med ncemnusfigar = andra måls namnlösfinger 
ock är därför kanske i målet tidigare ncemn-lousfigar. 

mellan vokal 1. diftongen ua ock ett följande 4, g, k, 
ni, p, t, v, w. Bland de korta vokalerna förekomma ej e, 

ock y, bland de långa blott a i denna ställning; bland konso- 
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nanterna sammansmälta d ock t oftast med 1 till (1, t (se §§ 
75, 125); efter ua kvarstår ofta id liksom i rspr. Ex. uaki 
ållon (men gualdan gall), alg älg, mgak mjölk, balk kälke, 
&alp hjälpa, holm holme, malt malt, kalv kalt, skialw vagnsslå. 

d) mellan två korta vokaler, t. ex. gala gala, &ah helg, 
golat galnas, kula urholka, stylanst hemligen. 

e) i de korta slutändelserna -ul ock -ol, t. ex. ltkul nyckel, 
stivel stöfvel. 

rspr. r i Maka braka, blue bringa s., ikul ekorre, klit 
krita, rel röra, sulp sörpa; äfvenså i fralincermqn fränhäst 
jämfördt med fiar, fiarma, rspr. fjärmare. Så ock i Estl. ock 
några andra diall. 

rspr. r1 i mol märla, pol pärla, medan r eljes vanligen 
bortfaller framför 1 (se § 113,1). 

§ 94. 1 ock r växla i Nate o. fzeicrtg .kvarnhjul, fIs o. 
frls fnysa. 

§ 95. 1 framför d, n, s ock t bortfaller oftast i det 1 + 
nämda konsonanter sammansmälta till 4, i , s, t (se §§ 75, 
106, 118, 125). 

§ 96. .2, motsvarar: 
rspr. 1 före t, mest efter i, men stundom äfven efter andra 

vokaler: haltan halt, glit sugga, ma,t velat, vat våldsamt; 
så ock i Öbott. (enl. benägen uppgift af prof. FREUDENTHAL) 
samt flere mål på svenska sidan (LI1 Alf. s. 30). 

rspr. s framför 1 regelbundet i uddljud ock oftast äfven 
i inljud: 2,/ua slå, .2,4 slipa, vana vassle; därimot ansat böss-
kolf best. ansla (af estn. hansel). 

ursprungligt t framför 1 i inljud: lalan liten, fn. 
§ 97. 	d. v. s. långt 2, motsvarar rspr. si ock ti i utljud, 

t. ex. nc4 nässla, kicea, kittel. 

§ 98. m motsvarar i målet: 
1) rspr. m allmänt, t. ex. alm alm, am amma, hozm hvem, 

nigt mat, namn namn. 
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rspr. n i fruam från (nukk. fram, from, fsv. fram, eng. 
from). 

rspr. 	tecknadt g, i lumn lugna. 
§ 99. I braman, brcemn brännvin (estsv. brceman) synes 

m vara uppkommet genom assimilation af ny. 
§ 100. m saknas i orden lutsk ljumske, fn. ljåski (se §§ 

57 ock 134) ock rifrost rimfrost. 
§ 101. m, d. v. s. långt m, motsvarar visserligen oftast 

rspr. långa m (mm), men ersätter ock 
rspr. dm:  varna Z vadmal (fsv. yahmal). 
rspr. gm, tecknadt ngm, i det urspr. sammansatta unzeno 

ungt manfolk för un-mo. 
rspr. g, tecknadt g, i luman o. lzman lugn. 

n. 

§ 102. n motsvarar: 
rspr. m i Pont flämta, hcenh hämta, snatar smattra. 

Orden ficent, hcenti,  återfinnas i Estland, latenta (jämte lummta) 
äfven i fsv. 

rspr. n oftast, t. ex. anan annan, buand band, kan kan, 
nesa näsa, kntv knif, snio snö. 

rspr. rn  i följande ord: buan barn, fluan garn, guan 
garn, skuan skarn, fenufttan förnuftig. I Estl. finnas mot-
svarande ban, fin, gan (VII ON. § 83,4), äfvenså i Nyl., Öbott. 
(Frth. Närp. s. 76 anm.), Korpo o. Houtskär (Fag. KIL s. 132), 
samt andra mål. 

Om n  som vanlig ersättning för 43. ock rn se § 106. 
§ 103. n står utan motsvarighet i rspr. i tuan tå, carg'n 

erg. Med tuan må jämföras estsv. o. dalbym. ten, no. taan; 
n har inkommit från plur. (Rydqv. IV, 443 noten). 

§ 104. n har bortfallit: 
slutljudande i räkneorden 13-19: trceta, fiota, fcemta, 

sceksta, sukta, otarta)  nita, liksom i Estlands ock andra svenska 
mål (se VII ON. § 85,3 pi). 

i suffigerade artikeln fem. sing. samt mask. fem. neutr. 
plur. (se formläran). 
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i partiklarne ~fan innanför, mila emellan, anda undan, 
uta utan (jfr Vii ON. § 85,3 7). 

i några enskilda ords utljud: mon morgon, moruda 
morgondag, lumma hemman, spua sked (estsv. span, fn. spånn); 
i braks braxen ock tor torn, emedan det slutande n ansetts till-
höra sufflgerade artikeln. 

framför s oftast: gista genast (isy. ginsta), ivas ijåns, 
otsda onsdag, otsvalu odensvala, rces rensa, vaskous, -ceinad 
vattenskål, -ämbare (fsv. vatz, vaz). 

dessutom midljudande i ceti inte (jämte centi), Nig 
smör (jfr fn. kliningr); &Mig hedning är det fn. heiäingr: 
n har i rspr. hedning inkommit från adj. heden, fsv. hepin 
(Rydqv. II, 402). 

§ 105. n, d. v. s. långt n, motsvarar icke blott rspr. 
långa n (nn), utan äfven rspr. konsonantförbindelse nd i bon 
bonde, ta n tand (fsv. tan, fn. t2nn; men pl. tcendru liksom 
licendru). 

§ 106. n  är alltid långt ock motsvarar: 
rspr. ln, så ofta 1 enligt förut (§ 93) gifria lagar borde 

vara »tjokt»: fin fogeln, bonas bulna, muanig målning, ten, teln 
o. s. v.; äfvensd fin ruttna af isl. ful med afledning på-  -na. 

ursprungligt rn städse, undantagande i pron. huan hvarje, 
det tyska lånordet karnis kanin ock det till sitt ursprung 
dunkla huarn klarna (jfr isl. hrr?), samt de i § 102,3 nämda 
orden. Ex. bion björn, kon korn, hittil hjärna m. fl. Ursprung-
ligen kort vokal förlänges-  framför n. 

g• 

§ 107. g motsvarar rspr. g-ljud framför vokal ock k samt 
städse som slutljudande ock uttalas, liksom i Estlands, Nylands 
ock öfriga östsvenska mål, alltid långt, t. ex. bcegk bänk, heek 
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hänga, tcegh tänka, Mun slunga. gg brukas i Estland, Ny-
land m. fl. orter, men ej på Runö, ehuru det naturligtvis tidi-
gare äfven här funnits. 

§ 108. g bortfaller slutljudande i vce välling, jfr estsv. vcag. 

p. 

§ 109. p förekommer jämförelsevis sällan ock motsvarar: 
rspr. b i pzitcel butelj; nht. b i namnet lepu Libau. 

Jfr ock pus hetsa med nyl. bussa. 
rspr. f framför s i  krctps krafsa, tups tofs, vcepsta väf-

stol. Denna egenhet förekommer i vidsträktare måtto.  i många 
andra mål. 

vanligen rspr. p, t. ex. han) harpa, gapa gapa, zplan 
öppen, factp klappa, pa på, pg pigg, p4ht plikt, ptcnd pund. 

rspr. v uddljudande i pcepZig väpling, estv. pcepZigg. 
§ 110. p bar bortfallit uddljudande i sam psalm, såsom 

öfveralt i svenskt tal, ock inljudande i krimsatan skrumpen 
jämfördt med dag. krznipsatar af hsv. krympa. 

r. 

§ 111. r, det vanliga uppsvenska supradentala r, mot-
svarar regelbundet rspr. r utom i de fall, då Z, n eller h an-
vändas (se §§ 93, 114 o. 115), t. ex. arm Arvid, bark bark, 
baran bar, bra s brassa, fr2an fri, grcein gren, kr« krona, 
mara mara, prev prof, rata rata, trana trana, vara vara, men 
värja. 

§ 112. r utan motsvarighet i rspr. finnes i verbet lugkar 
(pret. lugkra) lunka. 

§ 113. r har bortfallit: 
vanligen före 1: balast barlast, ktcelek kärlek o. s. v. 

Dock kvarstår r i ferluat förlåta, unclarlaan underlig, cerlian 
ärlig; men öfvergår med med 1 till i mceZ märla, ya pärla. 

framför m i ncem se närma sig, ncenzar närmare (jfr 
wicht. nenaa, nukk. nenzra, nyl. ncentar, gottl. nemar, samt 
åtskilliga mål i Sverge, ock se Rydqv. II, ss. 451-452). 
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framför n i de § 102 mom. 3 nämda orden, samt dess-
utom i huan hvarje = *huar ten, orms. hr  en, nukk. hwar cen; 
jfr § 106,2. 

före s i undast underst. 
städse före 2„ t. ex. bc41tan barnslig, g4 (för *gris1) 

brödspade, kia kjortel. 
i komparativändelsen: se § 193. 
i några enskilda ord: a) inljudande: ska åka skridsko 

(jfr estsv. skril 	 spgnd sprund (nht. spund), spigt 
spruta, jfr V11 ON. § 194,7; b) slutljudande i partiklarne 29/2 

0. iv öfver, and under, samt (jämte föreg. vokal) i cet efter 
äfvensom vid hastigt tal i pres. ce (er, er): jfr VII ON. § 94,b. 

h. 

§ 114. h är till sin ställning svårt att bestämma i målet, 
enär inom den ringa folkmängd, som utgör Runö församling 
(nu mera icke fult 300 personer), flere hushålls medlemmar alle 
samman begagna h i alla lägen för rspr. r, enkanneligen efter 
nddljud ande konsonant. Hvad jag om användandet af h i äkta 
Runömål med säkerhet kan säga är, att det användes 

alltid stående närmast efter eller genom a skildt från 
a, y: fcedak fjätter, mayk många, kvalt, lägre, medha tanten 
o. s. V. 

stundom mellan två vokaler: cekian ock ekun ärrig, 
ca ära s., ehi ära vb. 

som slutljud i Oh ärr, Nek bläddra. 
framför k i kubb kyrka, vbitle virke. 

§ 115. n är i uttalet tydligt skildt från föregående två 
r-ljud. Det är förut omnämdt från södra Sverge (Lll Alf. s. 
74-75) ock Estland (Frth. RW. § 26, V11 ON. § 95). I Runö-
målet motsvarar det rspr. r mellan a, o, e, ce å ena sidan ock 
g, k, 1, m, p, v å andra, t. ex. vang varg, haiilun sträf, 
kom karm, hanp harpa, skam) skarf, to*g torg, tolib torka vb 
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(men icke -on-), stourn storma, konp korp, hov hvarf scengt 
sörja, vek värk (men icke -enl-, icke häller -emu- 1. -cettp-), 
cenv arbeta, igith lärka (ej andra på -Tie.). 

s. 

§ 116. s är här liksom i de flesta andra språk ock diall. 
ett mycket allmänt ljud ock motsvarar: 

rspr. nu  stumma h i stuZ (äfven hud) hjul. Detta en-
staka stående exempel torde vara inkommet från annat mål: 
si i. sj = uddljud. rspr. hj är lag i dag., råg., wicht. ock nbottn. 

rspr. s i alla ställningar, äfven i förb. sj, sk, skj, stj, 
där det icke numera uttalas som sådant, utan öfvergått till !-
ljud; dock undantagna s före 1, samt s efter 1, i de fall då 
detta efter målets ljudlagar skulle vara Z. Ex. bis bössa, frus 
frysa, tas idas, kts kyssa, last last, szu sju, sktv skifva, sktut 
skjuta, stuelk stjälk, stua stå. Jfr § 96, 97, 121. 

§ 117. s utan motsvarighet i rspr. förekommer i t. ex. 
bentsmak binnikemask, latgs klinga, kneps knäppa. 

§ 118. s har bortfallit uddljudande i kik skänk ock 
kostin skorsten, samt kuel hingst jämfördt med dag. sk ; 
midljudande i lottan för *kir-s-tan Kristian. Aug. denna i målen 
vanliga företeelse jfr V11 ON. § 97. 

§ 119. 	,  d. v. s. långt s, motsvarar icke blött rspr. långa 
s (d. v. s. ss) utan, i följd af assimilation, äfven följande kon-
sonantförbindelser i rspr.: 

ds: mtsomar midsommar. 
fs: to s tofs. 
st: hces'n hästen (ob. hest), pos.'n posten (ob. post), 

pr ces prest, pes pest. 
ts: skupoZ skottspole, szus skjutsa (jfr § 89). 

§ 120. j förekommer i målet både som kort o. långt ock 
motsvarar: 
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rspr. is, så snart 1 efter målets ljudlagar skulle vara 

»tjokt» 	(jfr § 93); t. ex. fekan falsk, ht3,9 hals, divce,strcek 
dyfvelsträck, hilAsirkuZ hjulcirkel, scA5kind solsken. 

städse rspr. rs, t. ex. bastu  borst, ms syrsa, fce,st 
verst. 

rspr. s, då det i målet kommer att stå efter I, 	t, 
t. ex. tr24,9 Tomas, keiwtgvur kärnstaf, /Qtjruka lorthög. 

1. 
§ 121. f, egentligen främmande för detta mål likasom för 

de estsvenska (1711 ON. § 101), har inkommit genom pävärkan 
af lettiska, ryska ock tyska ock brukas ofta i st. f. 

äldre ock rspr. s i Ruf bråck, hofan hvass, 1ft Isak, 
rofino russin, ftic stuga, finn svin, stundom ock i filk fisk, 
&har fiskare, ficks o. fceks sex. 

rspr. f-ljud omväxlande med st i i  fus skjutsa, ficeyZ o. 
fceyZ segel. 

nht. oh i botfi= nht. Marthehen, linfa =  nht. Lienchen, 
samt nht. seh i kutfar kusk. 

t. 

§ 122. t motsvarar: 
rspr. d, fsv. p i a) pronomina tu, te, tin, tceim, teara = 

fn. 	pik, finn, peim, peirra; b) ordet Qts i sammans. = fsv. 
°pins; samt e) i pZatar = nsv. pladdra, som är lånadt från 
lågsax. pladdern. I mom. a) öfverensstämma samtliga öst-
svenska mål (utom »landfasta» åländskan?); äfvenså Fårömålet. 

rspr. t i alla öfriga fall: bit bita, hat hatt, skata skate, 
stuag stång, taya taga, trest tröst. 

§ 123. t utan motsvarighet i rspr. förekommer växlande 
med d i apalt (se § 73); duts är lånadt från nht. dutzend. 

§ 124. t har bortfallit slutljudande i vceks växt ock in-
ljudande framför s i boshaka båtshake, /os lots, kups köpman 
(jfr ryska kupiäts) samt mellan två konsonanter i adv. sahZis 
saktligen; äfvenså ofta i i supinum (= part.) af st. verb ock 
svaga verb efter konj. I. 
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§ 125. t, d. v. s. långt t, motsvarar icke blott rspr. långa 
t (tt) utan, i följd af assimilation, äfven 

1) rspr. ft i cet efter; så ock i de flesta andra svenska mål, 
hvarom se Leffler Kons. s. 61, V11 ON. s. 113. 

rspr. kt i ncetargaZa näktergal. 

t. 

§ 126. t kan i målet förekomma både kort ock långt ock 
motsvarar: 

rspr. it, så framt 1 enligt målets ljudlagar skulle vara 
»tjokt» (§ 93): pit pilt, hat halt (mask. haZan). Dock finnas 
undantag, i det målet äfven har Zt, se mom. 3 här nedan. 

rspr. rt regelbundet, t. ex. cittt stort <(»digert»), /Qt lort, 
va t vårta o. s. v. Dock förekommer otarta aderton oftare än 
otata (råg. aderta, wicht. oderta, dag. agerta, men ej annars; 
jfr V11 ON. s. 173). 

rspr. t, då det i målet kommer att stå efter n, j eller 
kvarblifvande 	(jfr mom. 1): pont gärna, bin bröst, mat 
malt o. s. v. 

p. 

§ 127. J, samma ljud som i rspr. tjäna, käpp (L11 Alf. 
s. 51), förekommer i Runömålet endast i gopt Gottfrid ock 
kabsi = nukk. wicht. Tomt (rspr. hut! — men säges blott för 
att afskrämma kattor). 

v. 

§ 128. v är i målet städse kort ock motsvarar: 
rspr. f i krcevit kräfta. 
rspr. g i gnava gnaga, sto stiga; så ock i Estlands 

in. fl. svenska mål: se V11 ON. § 107,2, Nu Fåröm. § 22. 
oftast rspr. v-ljud, t. ex. vib vika, hav haf, hava hafva. 
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§ 129. v har bortfallit 
uddljudande i uar ock uaran vår, i följd af det i dif-

tongen ingående u. 
slutljudande efter u, i ock diftong, t. ex. d¥ dufva, hu 

hufvud, kni knif (jämte kniv), Nou klöf, icvi lemna (jfr estsv. 
laiv, fn. leifa); efter i sud själf. 

midljudande i Mun hoftång ock ua- ofvan i uttr. 
uabuin watt, rakt ned m. fl. 

w. 

§ 130. w motsvarar: 
ursprungl. d i ruwa rodna, jfr nyl. ruda. 
rspr. g i /aw lada (best. o. plur. layu). 
rspr. v i följande ställningar (,jfr V11 ON. § 110 III): 
efter a ock ua: .sqw så, suaw såg, kigkow »skänkgåfva». 
efter h, t. ex. hwitan hvit. 
efter k i kwat kvart, kuxd kval, kivest kvast, kwcpld 

kväll m. fl. 
efter 4: slizoky bottenslå på vagn. 
efter s i swayan svag, swuaran svår; annars vanligen v. 
efter t i twa o. twayik två; annars v. 
uddljudande i t. ex. wuam våm, wuatan våt, wintar vin-

ter, samt waZ gråta. 
§ 131. w inskjutes framför pres. -ar ock adjektivändel-

serna -an, -o (-u) af stammar på o, o, t. ex. Nowan blå, gowo 
god, growar gror; se formläran §§ 139, 186. 

Märkligare konsonantförbindelser. 

§ 132. id i st. f. långt 1 inträder framför ändelsen -ar i 
pres. ock adj. mask. sing.: faldar faller, fuldar full o. d. 

§ 133. nd motsvarar rspr. korta n i endarbusk enbuske, 
dess långa n (nu) i brcend brinna. Det inträder i st. f. långt n 
framför ändelsen -ar i verb ock adj. (jfr § 131): findar finner, 
grandar grann. 
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Ang. ft, ht för rspr. kt se §§ 78, 85, b = rspr. 
fl, pi se § 68, br för äldre yr se § 69, ps = rspr. fs se § 109, 
ni = rspr. mt  se § 102. 

Metates. 

Metates är att märka i följande ord: bt,sf bröst, 
bubcp bröllop, busk brosk, beksan besk, gia, (= *girsl för 
gris].) brödspade, latsf'71 kristna, kinanamn dopnamn, luisk 
ljumske (se §§ 57 o. 100), kitan Kristian (med bortfallet 5), 
pce,2 pressa, tipar trippa, tonsa (i st. f. *tornas) Tomas. 

Sandhi. 

Sandhi har i detta mål ett ringa område; alt hvad 
därom kan sägas är tillförene omnämdt under de särskilda 
konsonanterna. I fråga om yttre sandhi, cl. v. s. förändringar 
som träffa två sammanstötande ords slut- ock uddljud märkes 
hufvudsakligen, att 

uddljudande t med slutljudande 	r sammansmälter till 
1: hu,fe för hd te hvila dig, he,fu för her tu hör du. 

uddljudande s med slutljudande. Z, r sammansmälter till 
,s ock efter slutljudande n  likaledes öfvergår till ,s samt efter 
slutljudande j försvinner, t. ex. he he,,sua för he hc.y sua det 
höres så, gavino för gaZ svino de gamla svinen, cht,,stu4 för 
dur siuh det stora hjulet, koripanag för kori-suantg kornsådd 
o. s. v. 



FORMLÄRA. 

I. Verb. 

Runömålets verb hafva skilda former för pres. inf., 
pres. id., pres. imp., pret. ind. ock supinum. Ang. part. pret. 
se  § 141. Konjunktiven saknas i målet ock ersättes genom om-
s krifning. 

Infin itiv en, oftast föregången af te, te, ti att (jfr 
VII ON. § 137), utmärkes: 

genom ingen ändelse — d. v. s. det i rspr. slutande a 
har bortfallit — då rotstafvelsen innehåller antingen lång vokal 
1. diftong eller ock kort vokal efterföljd af långt medljud I. 
konsonantförbindelse. nomme infinitiven sålunda att lyktas på 
flere än två konsonanter, inskjutes a eller o framför den sista 
bland -  dessa: boldar bullra, drughon drunkna o. s. v. Jfr VII 
ON. § 137, A. 

genom ändelsen -a blott då rotstafvelsen innehåller kort 
vokal följd af kort konsonant: sima simma, hava hafva o. s. v. 

genom ändelsen -i, försvagning af äldre i. Ehuruväl 
detta i etymologiskt (efter utfall af slutljudande a) egent-
ligen ersätter fsv. ock fn. afledningsändelsen -la, finnas dock i 
Runömålet (liksom i de estsv. målen) många på -i lyktande 
verb, som i fornspråket icke äro la-afledda, jämte andra hvilka 
väl ursprungligen äro afledda på -ja, men redan i fn. o. fsv. 
förlorat afledningens i, hvars tidigare tillvaro dock ådagalägges 
genom omljud ock böjning. Förhållandet framgår närmare af 
följande förteckning: 

a) verb på -i motsvarande gammalnordisk la-afiedning med 
kvarstående -la: 



dcema 
sv. döpa 
fl). gleyma 

g (amt 
hcenta 
agka se 

geyma 
heimta 

(jfr ynklig) 
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ben fsv. byria skcegka fsv. skwnkia 
biga byggia men smyria 
bZ-ceika fn. 	bleikja snera snwria 
brzga fsv. bryggia sprcega sprEengia 
brce.ka brwkia spena fn. 	spenja 

bwlia skaka fsv. stekia 
drena ,fn. 	drynja stega stwngia 
dripa fsv. drypia stcegka stwnkia 
drcegka drwnkia stenka stmrkia 
fiska fiskia svela svmlghia 
Mita fiytia svcega sveengia 
fcaa fylghia sven sv mria 
hega hmngia sce4 ~ha 
heta fn. 	heyj a scannas ~nias 
inska fsv. ynskia segka swnkia 
knega fn. 	hneggja tiga iggia 
kreka krcekja tzka pykkia 
krceva fsv. kreefia trika Prykkia 
kvceva kvwfia triska pryskia 
kiveZa kvlia trcega Prmngia 
laga liggia tcelia paAkia 
hettas Imtias tegka Pmnkla 
lleika slekia vaka fn. 	vikja 
mcerka mwrkia mena fsv. vmnia 
nita nytia ven vwria 
rcelp rmkkia venka vEerkia 
sen, scenga syrghia vcem fn. 	vefja 
seka sökia vala fsv. vEelia 
sitt sitia ceika ökia 
skila 

 
skilja elska wlskia 

skila skylia era wria. 
Motsvarighet i 

ska ljustra, jfr fsv 
b) verb på 

visa ia-afledning, 
sådan: 

dema 
dg» 
gZeima 

fspr. hafva ock i detta afseende div gödsla ock 
. dyngia s. f., fn. styöja (nyl. stydja ljustra). 

hvilkas motsvarigheter icke i fsv. eller fn. 
men genom böjning eller omljud hänvisa på 
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Ichlsz skria fn. klokkva? 	skrcela 	sv. förskräcka 
/att» 	klippa 	skrcemz 	skrämma 
lifti 	lypta 	strcekz 	sträcka 
Mei» 	sleppa 	svceapi 	sveipa 
sendi 	senda 	tom 	to3ma 
sigki 	sokkva 	(em» 	erfa. 
slayidi se 	skynda 
c) verb på 4, till hvilka motsvarande gammal- eller ny-

nordiska verb med ia-afledning ej finnas: bgla becka, Rcel_c2-
fläcka, gasi rysa, lacelsz klicka, lacegla hänga upp, /eiz ladda, 
icetz låta, nein se närma sig, sktavz skälfva, skrcetz skrämma, 
snicetb smeta, snirki,  rynka, spela spöka, spwgZki spola spjälka, 
spralsz spricka, sprit springa, stikt sticka, stot» stoppa, stcap2 
stjälpa, sm.,ez svinga, taki,  talga, tonki torka, tvi tvinga, cpp 
äga, cp» ära. 

Pres. in d. lyktas i sing. på -ar, är i plur. städse = inf. 
Pres. sing. -er af alla konjugationer är ock lag i råg.-wicht. 
Stundom höres på Runö -ar, men detta torde vara blott efter-
härmning af »bildadt» uttal. Pres. pl. = inf. förekommer i estsv. 

Verben på 	ha i sing. lagenligt -ar, blott undantagsvis 
-zar. Verb på ock n få i sing. -ldar ock -ndar: faldar faller, 
findar finner. De på Z, n, r förlänga i sing. vokalen ock an-
taga där ingen ändelse, hvarvid z blir g, ce blir ce,, 6L blir 
ber bär, sker skär, cpr ärjer, vcpn vänjer, z»,s1Z väljer, plur. bira, 
skira, cen, vcenz, vah; så ock i estsv. ock annanstädes (se 
V11 ON. § 137 b). Verb på långt Q inskjuta w: grQ-w-ar gror' 
eller bortlämna a: kr värper o. s. v. 

Pres. im p er at. är i 2 sing. = stammen, af verb 
på 	dock gemenligen = inf.; 1 plur. ändas på -am eller om- 
skrifves med vila ock inf.; 2 plur. ändas på 

Pres. part. lyktas på -andi o. -andz. Föregånget 
af tt uttrycker detta tempus latinets gerundivum, likasom i 
estsv.; t. ex. hua g ,ii  girandz? Hvad är att göra? tceim naran 
te girandi lie de narrade honom att göra det; alt Dg, tz narandz 
han alt var [beräknadt] för att narra honom. 

Pret. part. ock supinum äro lika, på samma 
sätt som i estsv. (VII ON. § 137). Endast när det står som 
rent adjektiv böjes verbet i detta tempus någon gång ock då 
oftare i predikativ ställning. Såsom exempel har jag antecknat: 
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vikag er reta uallant själen är redan flådd; hin uks'n 
tstcdcloit den här oxen är själfdöd; Muga er burat hålet är 

borradt; cet hamrat hav ett hamradt 	min lacku tra 
vaskat o strukit mina kläder äro tvättade ock strukna; han 
var hcezmkomit han var hemkommen; som lian er 221,pat, Nar 
hen houd niyan, mce _n som lien är slipad, blir höet slaget med 
den; et nit hus ska bh bigd z stceb fir he, som Net uabrcend 
ett nytt hus skall byggas i st. f. det, som blef afbrändt; hces'n, 
som 	'n lem t cet, var butant hästen, som han letade efter, var 
borttagen; huan Mcei elskat ua,n enhvar älskades af honom; 
te-em Net drivit po istikiu fiar hemma fruam de blefvo drifna 
på isstycken långt hemifrån. Därimot: buat'n va jtuZin 1. 
_ tstu4an båten var stulen; inkan er hadar själen är flådd på 
fötterna; ta suaw han sama bun, hak tu er fedar jag såg samma 
by, hvarest du är född; tein umtegktu kuna en omtykt kvinna. 

Starka verb. 

Förutom hvad i §§ 137-42 i allmänhet blifvit 
sagdt, tillkomma vid de starka verbens konjugation särskilda 
regler för preteritum ock supinum. 

Preteritum har i sing. ingen ändelse, utan bestämmes 
genom afljud. I plur. brukas en från sing, skild form, om 
ock denna skillnads iakttagande blir alt mera sällsynt ock 
man lika ofta får höra sing. användas äfven för subjekt i plur. 
I följd af målets kvantitetslagar råder i fråga om bildningen 
af detta tempus stor öfverensstämmelse med fornspråket. 

Supinum ock det därmed sammanfallande part. 
pr et. lyktas på -it ock de därifrån genom ljudförsvagning ock 
afnötning uppkomna ändelserna -4, -2-, någon gång på -at (i 
hvilket fall verbet visar sig vara stadt på öfvergång till 1:a 
svaga konj.). 

De starka verben fördelas här på sex klasser, 
ordnade hufvudsakligen efter RYDQVISTS system, jämfördt med 
SÄVES (i St. verben): 

Sv. landsni. II. 3. 	 4 



50 	 VENDELL, RUNÖMILETS FORMLÄRA. 	 II. 3 

Klass 1. 

bira bära 	pret. bar 	pl. buru 	sup. burit 
giva gifva 	 gg 	gg 	 givit 
da äta 	 uat 	uatu 	itit 
kuma komma 	kom 	kom 	korint 
lip ligga 	 luv 	luacric 	ligat 
sitb sitta 	 sat 	sutu 	sutit 
si se 	 suaw, sua suaw, sua 	sid, st 
skira skära 	 skar 	skura 	skurit 
stila stjäla 	 stO 	sto/ 	stuZzt 
suva sofva 	 sav 	sav 	 suvit. 

Klass 2. 

fal falla 	pret. roi 	pl. fulu 	sup. fait 
ferluat förlåta 	 ferluat 	ferluat 	ferluatit 
fua få 	 fik 	fieu 	fuait 
gua gå 	 dik, 	dik 	 guait 
huald hålla 	 holt 	holt 	hualcht 
loup löpa; flyta 	bop 	lupu 	lupit 
lceti låta 	 lcit,lcet 	lcet,la3t 	bytit. 

Klass 3. 

drceya draga 	pret. dro 	 sup. drceyit 
dcvi dö 	 do 	 datt 
fe,stua förstå 	 fe,stond 	 fe,stuait 
be, ke le 	 lo 	 hiecrit 

pres. lcperaii, pl. ,--- inf. 
llua slå 	 .2,10 	 Mott 
stua Jstuait 
stuand} 

stå
' 

stånda 	stond Istuandit 
Iva, ta taga 	to 	 tant. 
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band binda 
bana brygga 
drik dricka 
fecsvin försvinna 

slippa 
saka sjunka 
skrin skrida, skrinna 
spraka spricka 
spne2.- springa 
sprunt spritta till; springa 
staka sticka 
sval svälla 
svan försvinna 
traska tröska 
tvgv tvinga 
vin vinna 

Klass 4. 

pl. bundu 
brugu 
drulsu 
fetsvunu 

..11upu 
sugku 
skrunu 
spruku 
sprueu 
spront 
stuku 
svulu 
svunu 
trusku 
tvuyu 
vunu 

sup. bundit 
brugd 
dr likit 
fejvunit 
.11upit 
sugkit 
skrunit 
sprukat 
spruyit 
spruntzt 
stukat 
svulat 
svunit 
truskit 
tvuyit 
vunit. 

pret. bant 
brag 
drak 
fe,svan 

.21ap 
sank 
skran 
sprak 
spray 
spront 
stak 
sval 
svan 
trask 
tvay 
van 

Klass 5. 

bit bita 
bit byta 
ba blifva 
drav drifva 
'fis fisa 
grgp gripa 
Nav klifva 
knap knipa 
la hinna 
riv rifva 
skat skita 
smcezta smeta 
stiv stiga 

pret. bceit 
bott 
b?cet 
drceiv 
fris 
grceip 
kZceiv 
knceap 
het 
rceiv 
skett 
smcett 
stceiv 

pl. bitu 
bitu 
Igivu 
drivu 
fisu 
gripit 
kZavu 
knipu 
liu 
rivu 
skitu 
smcett 
stzvu 

sup. bitit 
bitit 
bZuvit 
drivit 
fasat 
gripit 
kavat 
knipit 
hd 
rivit 
skitit 
smceitzt 



52 	 VENDELA RUNÖMILETS FORMLÄRA. 	 II. 3 

Klass 6. 

brig bryta 	pret. brout 	pl. brutu 	sup. brutit 
drup drypa 	 droup 	drupu 	drupit 
Rut flyta 	 Rout 	Rutu 	Rutit 
frus frysa 	 frous 	frusu 	frusit 
gzut gjuta 	 giout 	pubb 	gautzt 
gZup sluka 	 g4oup 	gZupu 	gZupit 
k?it klyfva 	 Nou 	k4uvu 	'dug 
knut knyta 	 knout 	knutit 	knutit 
krup krypa 	 kroup 	krupu 	krupit 
hu ljuga 	 hou 	hou 	hutt 
naup nypa 	 ntoup 	nutpu 	nzupit 
nigs nysa 	 'nous 	nrusu 	niusit 
ruk ryka 	 rouk 	ruku 	rulett 
szu koka 	 mu 	sauu 	stud 
sk2ut skjuta 	 skiout 	skiutu 	sktutit 
struk stryka 	 strouk 	struku 	strukit 
si suga 	 sou 	sou 	suit 
sup supa 	 soup 	supu 	supit 
hut tjuta 	 tiout 	tiutu 	tiutzt. 

Svaga verb. 

§ 146. Första konjugationen, som omfattar flertalet 
verb, har i pret. -a, i sup. (o. part. pret.) -at, byars slutande 
t dock ofta bortfaller. Bland verb pä -4, som gå efter denna, 
konjugation, hafva endast de i § 138,3 inom. a) uppräknade samt 
snirki rynka i pret. -za, sup. -we de öfriga alla -a, -at. Ex. 

ben börja 	 bena 	 beriat 
triski tröska 	 trislact 	 triskiat 
elski älska 	 celskia 	 alskutt 
sntrb rynka 	 snirkut 	 snirkiat; 
Rceki fläcka 	 Neka 	 Rffikat 
egki ömka 	 igka 	 igkat; 
tipar trippa 	 tipra 	 tiprat 
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dirkuZ uppdyrka 	dirk a 
drunkon drunkna 	drunkna 

Verbet ben är på Runö, liksom i Estl., oböjligt 
ben, tceim ben. 

Imperat. 2 sing. är ofta = inf. i 
den än vanligen sammanfaller med stammen. 

Andra konjugationen har pr 
på -d eller -t, hvilka fogas till stammen såsom 
utvisa: 

dirkkt 
drunknat. 

i hela presens: ta 

denna konj., om 

et. ock sup. lika, 
följande exempel 

brcop bränna 
' demi dömma 

her höra 
ine4 mäta 
sprid sprida 
sendi sända 
hcel hälla 
bes blåsa 
batca betala 
hceit heta 
smcdt smälta 
depi döpa 
seki söka 
spaUi spjälka 
snitt sänka 
vceiekt värka 

pret. 0. sup. brcend 
demd 

sprld 
send 
helt 
best 
bikt 
hceit 
smcelt 
deft 
sht 
spght 
see ht 
vcenht. 

Så böjas vidare a) bekien bekänna, 41 bygga, drceim drömma, 
drcem ryta, fcel fålla, gkeimi glömma, grceva gräfva, gceimi gömma, 
her hänga, hev behöfva, Idcem klämma, kvcevi kväfva, nceni se 
närma sig, prev pröfva, rin ringa, s1cio4n, skälfva, skrcemi 
skrämma, sprceni spränga, spoi spänna, skev stänga, svceni 
svänga, scengt (pres. äfven sen) sörja, tigi tigga, tri tränga, 
vceya väga, vcerv förvärfva, vcevi väfva, ceyi äga; b) gese 
jäsa, lcer lära, stir styra, to?r tära; c) brcend brinna, drend 
(jämte dreni) böla, icezd leda, tend tända, vend vända; d) hems 
ösa, flis o. fris fnysa, fres snyta, Os skratta, /is lysa, /is lyssna, 
nets resa, skim skymma, stel ställa, vceks växa; f) gift se 
gifta sig, hcet „se afhålla sig, /ceat leta, met möta, nceat nöta, 
stceit stöta, ~It svälta; g) drcep dräpa, dcempi dämma, hud!) 
hjälpa, kep köpa, .22cepi släppa, stgpi,  stjälpa, svceipi svepa; 
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h) bZceikt bleka, brceb bräka, kreb kröka, lceikå leka, .2,lceakt 
slicka, mceial märka, nceki se närma sig, rcelp räcka, skreki 
förskräcka, sprceb spräcka, strcelp sträcka, stceaki steka, stcegin 
stänka, stcenkk stärka, titt tycka, trib trycka, tcelei täcka, 
tegki tänka, ceiki öka. 

Afvikande äro drcegki drcent dränka, Idcegki kkemft upp-
hänga, lcegki lcegt o. lcemft träffa, hog hond hugga. 

Följande till denna konjugation hörande verb för-
länga vokalen i pret. ock sup.: 

fceh följa 	pres. fce4 pl. fceli pret. o. sup. fepl 
kwcai kvälja 	kw ce4 	kwceli 	kw ced o. kuyceZd 
svcat svälja 	sv ce4 	svce4 	 sv« 
svcen svära 	svcer 	svcen 	sv« 
~h sälja 	sceZ 	sceh 
vcem vänja 	von 	vcera 
men värja 	vcer 	vceri 
v&42. välja 	 vah 
cen ärja 	cer 	cer 

Vokalförvandlande verb 
fira föra 	pres. fer 	pl. fira 
gira göra 	ger 	gira 
kcen känna 
liva lefva 
/cep lägga 

skili jskilja 
'skölja( 

saga säga 

sced 
vcend 
med 
vad 

af denna konj. äro: 
pret. o. sup. feq 

giQj 

levd 
kend 

pret. la, lad, sup. lagat 

pret. o. sup. sked 

pret. sg, sup. sagat 
tida 	 ta4 	tida 	pret. o. sup. t94. 

Vid en jämförelse med de estsv. munarterna måste Runö-
målet kallas fattigt hvad tillgången på, starka ock vokalför-
vandlande verb angår: de förra uppgå där till vid pass 1301, 
de senare till omkring 10. 

Tredje konjugationen har äfven gemensam 
ändelse för pret. o. sup.: -d, framför hvilken den långa vokal 
eller diftong, hvarpå alla hithörande verbs stammar lyktas, 
oförkortad kvarstår: 

skeZ skih 

1) Sid. 130 i min afbandling ON. är efter stikke utelemnadt vb 
stcegh stänka, pret. stagk, pl. stugku, sup. stugke stänka. 
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bo värpa 	bod 	 ha flå 	hy 
ffi föda 	 feel 	 sua så 	suacl. 
gcet skälla 	geicl 

Till denna konj. kan äfven hänföras duya duga, pret. o. 
sup. cl . Många hithörande verb hafva ursprungligen lydt 
under 2:a konj., men genom bortfall af slutande d öfvergått till 
3:e (t. ex. foi, 12,1  m. fl.). 

Hjälpverben, bland hvilka de flesta anomala, äro: 
hava hafva pres. havar pl. hava 	pret. hav 	sup. kavat 
kan kunna 	han 	kan 	kund 	kant 

må 	mo 
skola 	ska, ska 	pret. o. sup. skucl, skut 

vara vara 	er, Cer, ce 	ira 	pret. var 	sup. varit 
pl. vor, var 

vila vilja 	ml 	vila 	vild 	vdt 
vita veta 	vceit 	vita 	vist 	vett. 

Ang. b?, blifva se bland st. verb. 

Passivum ock deponens. 
Passivum användes högst sällan ock utmärkes då 

. 	-s (st. vb o. sv. 2, 3 konj.), genom ändelserna: inf. {-as-s  }, pres. -as, -as (sv. 1 konj.) 
{ -st (st. vb o. sv. 2, 3 konj). pret. o. sup. -ast (sv. vb 1 konj.). 

Imperativen har jag hört blott i pl. Mums bytom oss imellan 
ock .Iluais kämpen inbördes, altså båda i reciprok betydelse. 
Verben på 1 förhålla sig här liksom i akt.: de i § 138,3, a) 
nämda samt snirkz bibehålla ursprungligt i framför inf., pres., 
pret. o. sup. (af 1:a sv. konj.) -as, -as, -ast; de öfriga ej. Exem-
pel på passiv böjning (sammanfallande med deponential) äro: 
giras jäsa 	pres. ge 	pl. giras 	pret. o. sup. gio,st 
rcel_cias töja sig 	rceks 	relstas 	 (saknas) 
sinas synas 	S292S 	sinas 	 ginst 
skums skäm mas skicems skums 	 skicemst 
3,1uayas slåss 	 lluayas pret. 2/st sup. 22atist 
toras töras 	to 	kras 	pret. o. sup. kst. 

I passiv betydelse brukas oftast omskrifning med 
bl, stundom ock andra vändningar, t. ex. tua rozin te goZkar, 
ska ten llua då rågen är färdig, skall den slås. 
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II. Substantiv. 

Substantiven i Runömålet hafva en böjning, som 
i hög grad afviker från såväl fornspråkets som nyhögsvenskans. 
Den är oregelbunden, likasom söndersplittrad. Allmänna lagar 
kunna icke uppgifvas, bruket är i åtskilliga ord vacklande. 
Pluralen har samma ändelser för obestämda ock bestämda 
formen. På grund af alt detta fördelas substantiven här icke 
på deklinationer utan efter kön. 

Kön. , 

Hvad ordens kön beträffar stämma de oftast öfver-
ens med rspr. Följande könsbyten äro de märkligaste: 
Mask. buk rspr. brosk n. 	Neutr. bzs rspr. bössa f. 

dtgn 	dygn n. bras 	brass In. 
2,1cetm 	slem n. 	 dag 	dagg m. 
tcd 	tall I', 	 drcetm 	dröm m. 

Fem. brce 	bräde n. 	 .22un 	slunga f. 
bcer 	barr n. 	 mast 	mast f. 
hest 	höst in. 	 miaZk 	mjölk f. 
hiat 	hjärta n. sub 	salfva f. 
ou 	öga n. 	 skok 	skock m. 
sund 	sund n. 	 sti 	stia f. 
tuar 	tår m. 	 stuae 	stång f. 
uar 	vår m. 	 time 	tång f. 
cep 	öra n. 	 vructe fn. reng f, 

Pluralbildning. 

I sing. ha svaga maskulina substantiv ofta förlorat 
sin äldre slutvokal, ss. i bak, end, /tam, ban = fsv. bakki, ndi, 
holmi, kiarni. Stundom inskjutes framför den sista af flere 
slutkonsonanter a, ce (framför Z); men då plur.-ändelse eller 
suffigerade artikeln tillkommer, bortfalla dessa mellanslag: havar 
hafre, best. havran, stivce4 stöfvel, pl. stivZu. Dock kvarstår 
vokalen ce i trtskce4 tröskel, som i pl. blir triskce4a, samt u 
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städse i mask. på -ta (ofta motsvarade af verba på -cez) t. ex. 
akstd hjulaxel, pl. akstda o. s. v. 

§ 158. Maskulina hafva i pluralis: 
oftast -a, ock så alla på -ar, -td, -ce4 ock alla de, hvilka 

i sing. som suffigerad artikel ha -an (hufvudsakligen äldre 
svaga), hvarvid i de på -a plur. altså blir 	sing., samt slut- 
ligen jämväl ord på 	T. ex. 

fuktar fiskare 	pl. fisktara 	ruka hög 	pl. ruka 
drapu slagklump drapuk 	kon korg 	korta  
&vice himmel 	htnt41 	mon morgon 	»tona. 
bak backe 	balsa 

Anm. Detta -a är i estsv. ock mänga andra svenska 
äfvensom norska mål (bl. a. vid Jakobstad i Österb.) känne-
märke för suffig. artikeln i plur. Med hänsyn till att flertalet 
svenska mål östanhafs använda bestämd form hällre än obe-
stämd, sluta vi, att egentligen ändelsen för best. formen utträngt 
den obestämda. Jfr V11 ON. § 170,2 a. 

-4: orden fisk fisk, tont tomte, tok torsk, vcekst växt. 
Plur. (som af de tre första äfven lyktas på -a) har här, liksom 
stundom i Estland (ftskt, ment, tontt, to,skt, mtgt o. a., se V11 
ON. § 166 o. 170 d), kollektiv betydelse. 

-o: de omljudda ma u man pl. mono, buat båt pl. bto, 
samt de blott i plur. brukliga umceno ungt manfolk ock ho,yo 
hästar. 

-u: de omljudande bon bonde, far far, fi2t fot, spua 
sked, pl. bendru, fcedru, fetru, spenu; dessutom ku;cest kvast o. 
kvist pl. kwcestru, sptna spene pl. spinu. De tre första 
jämförda med motsvarigheter i estsv. (bend-r-t, fet-r-t) ock fn. 
(febr) visa, att r här tillhört pluraländelsen, u suffigerade 
artikeln. 

§ 159. Åtskilliga maskulina t- (äldre i-) stammar finnas; de 
hafva i obest. sing. detta t 

dels synligt: Uh helg, stint stör(fisk); 
dels frånskuret: bcegk bänk, dr cee dräng, lastni g last, keg 

ben, lcettg lätting, strcee sträng, ttyceg. skotväng. 
I plur. hafva de alla -ta, i best. sing. -in. Bland deras 

motsvarigheter uppträda som ja-afledda i fn. styrja, bekkr gen. 
bekkjar, drengr gen. pl. drengja, leggr gen. 1eggjar, strengr 
gen. strengjar, pvengr gen. pvengjar. 
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§ 160. i inskjutes i mask. mellan lång vokal ock plural-

ändelsen (liksom framför best. slutartikeln i sing.), då utljudande 
d eller g bortfallit (se §§ 74,2, 80,i), i orden b4Q. blod, de död, 
/.63 lag, le led, sko skog, sme smed, hvilka alla sålunda i plur. 
lyktas på -ja. Stundom visar sig äfven y: da dag pl. daya. 

§ 161. Alla svaga fe mini n a med lång stamstafvelse, så-
ledes med långt själfljud, långt medljud eller konsonantför-
bindelse före fn. -a, hafva i Runömålet1 iksom i estsv. ock äfven 
andra mål (se V11 ON. § 9,2) bortkastat detta a. Angående 
inskjutet a, o, u, ce gäller hvad ofvanför §§ 14, 26, 31, 41 sagts. 

Feminina hafva i pluralis: 
a: brig brud, dorm dörr, ev äng, fiti garnhärfira, sak 

sak, &star syster, Si sida, stig stuga, sund sund, tonv torfva, 
tv, vant, pl. bra (o. brio), dorma, egia, fatta, sistra, slya, stuya 
(o. stuo), sunda, tonva, tua. 

o: alp stenskvätta, bkm blomma, &Åar dotter (pl. detro 
o. dectro), Rundar flundra, fora fåra, go glöd (pl. gro), grim 
grimma, gryid grind, grd gryta, grceip grep, guag gång, guas 
gås (pl. geso); gum gudmoder, gvdmis tofsmes, gceit get, haka 
haka, tsc_e/ sädesärla, kigkge_cw skänk, knisk trissa, knok ben-
knota, liud lögn, /to.g, båtkafvel, mat matta, pk o. pg flicka, 
roun rönn, ros ros, shiuZ stäfva, ski0u; vagnsslå, su båtsud, 
tuan tå, tuar tår, samt de blott i plur. brukliga bikso knä-
byxor ock huso långbyxor. 

u allmänt ord på nuv. eller äldre -a, t. ex. vag vagga, 
gata gata, pl. vagu, gatu; de omljudande huand hand, lgs lus, 
nuat natt, rot rot, ta n tand, pl. hcendru o. huandu,lisu, netru, 
rotu o. retru, tcendru; samt rost mil, pl. rostru. 

§ 162. Följande femininstammar med j (äldre i) finnas: 
med synligt redan i obest. sing.: iwrb o. bicerki björk, 

bis t ide, bresh sölja, brig i brygga, be h bälg, dir gödsel (ut. 
plur.), ev äng, etki ättika (ut. plur.), fiti garnhärfva, gzt 
gyttja (ut. pl.), her gångjärn, ho,skrcelst dopping, th olja (ut. 
pl.), kregki liten bänk, Ut ögla, /cep- benlägg, knia lärka, 
mich mygga, mcenski människa, rigla rynka, sen i sorg (ut. pl.), 
skeh sköka, spnv springa, strcp.ki  streck, si sölja, trini tranbär, 
vatutert isvak, «ep vägg, cegki enka, cesi ässja, ceski vanna. 

utan i uti obest. sing.: Nek (järn-)bläck, SMQ smedja, 
snirk rynka, spruta spö, ceik ek. 
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I plur. hafva de alla — så vidt de öfver hufvud äga någon 

plur. ock med undantag af de under § 161,1 redan anförda titt ock 
ega — ändelsen -zu, i best. sing. alla -ja utom spruta, som bildar 
best. sing. ock plur. lika: spruttu. Bland deras äldre motsvarig-
heter uppträda i fornspråket med ja-afledning åtminstone fn. 
bryggja, belgr dat. pl. belgjum, fsv. dyngia, fn. eng gen. engjar, 
fsv. tikia, fn. lykkja, sv. mygg pl. myggior (i Gustaf I:s bibel), 
fsv. racenniskia, rynkia, fn. sko'kja, fsv. spryngia, fn. veggr 
gen. veggjar, fsv. wsia, fn. eski, smiöja. 

§ 163. Då ett utljudande d eller g bortfallit, ersättes det 
hos fem. af  y framför plur.-ändelsen, t. ex. si sida pl. siya, 
stu stuga pl. stuya, bre.? bräde pl. breyu. 

§ 164. Neutra ha i pluralis: 
a: bod bord, bu bo, dikt dike, ht kött, luand land, 

stalp stycke (äfven -zu), sta stiga. 
o följande ord: bruk bruk, brun bryn, buan barn, badup 

bröllop, bein ben, dream dröm, Nar finger, grcetpft_in grep-
tinn, grev graf, guan garn, hav hat, hton hjon, htul 1. sita 
hjul, hog hugg, hQn horn (pl. äfven -u), tgyl, järn, kgr kar, 
bar kärr, ktrald kärl, kteks själspjut, koj kors, lum, korn, Mo 
hus, kt kort, krus krus, kwal kval, kweld kväll, hus ljus, 
lik lik, l lod (pl. ko I. loyo), lok lock, luar lår, luas lås, Jigg 
slag, nign hästman, mual mål, namn namn, nout nöt, nesahual 
näsborr, Qk ok, prov prof, puask påsk, pttnd pund, rop rop, 
ruam ram, rum rum, salv salva, sk ca skal, skepsvntk skepps-
vrak, skout skot, sht skott, sptut spjut, stgg stag, stal säng, 
svin svin (äfven -u), sv « svärd, toaap torp, uaskittl förstu-
kvist, •upalt böna, vanp sidbord, vak vak, men vittne, cepceld 
äpple, env lieskaft. 

u: alla öfriga. 
§ 165. Neutrala stammar med a- (äldre i-) äro: 

med a synligt redan i obest. sing.: da.ka dike, gikt stycke. 
med a frånskuret obest. sing.: st e städ, ceg (fogel)ägg. 

I plur. heta dessa ord dikta, sttlstu (o. sttkta), stetu, cegitt. 
§ 166. För att ersätta utfallet slutljudande d eller g in-

skjutes hos neutrer i plur. z eller y: 
blg blad 	pl. blgyu (1. - yru) 	kne knä pl. knc_eyu 
flg flöjel 	pl. fleu 	 tre, trä 	pl. treytt. 
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Artikeln. 

Obestämd artikel är: cen rem cet, sammanfallande 
med räkneordet 1. 

Som bestämd fristående artikel begagnas här, 
liksom i Estland m. fl. orter pron. han huan he, pl. tceim o. te, 
t. ex. han dur man den store mannen, huan gal mcera den 
gamla märren, he hou trceii det höga trädet, te 14 pita de 
små gossarne, tim petsikas piko de vackra flickorna. .Egen-
domligt för Runömålet är, att artikeln i slika fall mellertid 
oftare bortlemnas, så att man säger: ni kniin den nya knifven, 
grua vangin den grå vargen, gal cezkia den gamla eken, gren 
grcesi det gröna gräset, in grisa de unga grisarne. I plur. blir 
sålunda best. form = obestämd äfven när attribut vidfogas. 

Bestämd suffigerad artikel förekommer blott i 
sing.; ang. plur. se  § 155. 

Slutartikeln för maskulina är: 
-n för de på kort vokal (a, 2-, i) slutande, t. ex. bika 

huggtand b. bikan, svala svale b. svalan, hceli helg b. /teint, stiri 
stör b. stinn, mon morgon b. monn ; samt dessutom för åtskilliga 
på dental: brud brodd, brums bröms, bu l tjur, dad fader, druat 
tråd, kind vän, cast est m. fl., best. brud'n, brums'n, bul'n o. s. v. 
Utljudande 1 ock r sammansmälta med art. -n till -71, enl. § 
106: aksin hjulaxeln, fun, fogeln, fuktar', fiskaren o. d. 

-an: a) för följande på lång vokal eller diftong: 	lie, 
n ria, /2,A loge, pou bössfodral, best. lian o. s. v. 

b) för urspr. svaga mask. samt en del andra i analogi 
med dem böjda, alla med lång stam ock konsonantiskt slut: 
bak backe, bank vagnssvängel, boy bog, bruand brand, brud 
isbrodd, busk buske, buk brosk, end ända, flag flagga, fok 
fock, gal galla, hak ristång, hak hank, harkragk harkrank, 
kavar hafre (best. havran), hel häl, hogpals huggkubb, holm 
holme, hov hästhof, kalv strumpvad, kap kappe, balk kälke, 
ban kärne, laubals, kind, kicet kätte, klak klase, knag knagg, 
knap knapp, kod bolster, kolm korf, kraft låsvred, kual kål, 
lind o. lind linda, /ov handsklofve, lust loste, mak manke, muelt 
mjälte, mon takås, incelt malt, mceitg märg, nagl nagel, nak, 
nacke, niur njure, _mat palt, vig pigg, pulk pinne, rouk sädes- 
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skyl, skog skugga, stop stolpe, strip strupe, stub stubb, sup 
soppa, tiv, tagg, ucaci ållon, uand ande, uateim ånga, vom?, 
värme, vgg vinge, cvik ek, best. batan, bagkan o. s. v. 

c) vilt vilje b. vilian. 	 • 
3) 	a) för de på lång vokal, som därvid vanligen inskjuta 

i i st. f. bortfallet d eller g, t. ex. la  lag b. lamt, sme smed b. 
sinettn,liZo blod b. bkttn, da dag b. cla.tn,skru skruf b. skrutit o.s.v. 

för de på g samt de flesta på g ock k, t. ex. drcpg-m 
drängen, rig-m ringen, rig-in ryggen, malf-in masken, set-in 
säcken. 

några enskilda, t. ex. kZub-in klubban. 
Mask. på -n antaga icke nytt -n, när suff. art, under 

form af -n skulle tillkomma, utan best. ock obest. form bli då 
lika, t. ex. bon bonde o. bonden, suav, sand o. sanden o. s. v. 

Slutartikeln för feminina är: 
-a (-act) för alla i-(2,-)afledda fem. — utom spruta spö 

— samt det stora flertalet af de på konsonant utljudande jämte 
de flesta på lång vokal, t. ex. Nek (järn)bläck b. bkekia, bierkt 
björk b. bierkta, gilt sugga b. gata, knok benknota b. knoka, 
flicka b. pta, stu stuga b. stua. 

för bok bok, bokbindnig bokrygg, mk veck, best. 
boka, bokbinditigt, vikt. Denna form har otvifvelaktigt uppstått 
ur fornspråkets ändelse i samma läge, -in: b6kin, vikin. Han 
förekommer äfven stundom i estsv. (se VII ON. § 171,1 y), på 
Gottl., i Dal. m. fl. st. 

-o för bru brud, dorm dörr, hest höst, 20 jord, best. 
bruo o. s. v. (jämte tocio höres äfven tQC1U ock tutt). Detta 
o har 'troligen utbildat sig ur det allmännare u (se följ. mom.). 

-u för a) följande, som i obest. sing. lyktas på -a (svaga, 
mest med kort stam): bkesa bläs, fina fena, Ruga fluga, fora 
fåra, gata gata, gteva get', haka haka, kaka kaka, kana spån, 
kala bållträ, kaka örn, kana kvinna, busa kvissla, luka bräd-
port, Maga slaga, Muta slimsa, mara mara, nesa näsa, ncesabura 
näsborr, ncettstika näthängsle, piga trasa, raka slem, reta rät-
sida, sina sena, skina brynsten, skotaka grytvind, skreva hylla, 
skura skåra, smukt smula, snara snara, spita speta, staka 
dyngbreda, statt sula, tiera tjära, trana krampa, tuka töcken, 
uava afvigsida, vana vana, vaka vecka, cetninasta enmastad 
farkost, best. bkesu, finu o. s. v. 
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b) följande fem. med lång stam: bast badstuga, bro bro, 
hicdp hjälp, hcettsot feber, kualdsot frossa, wc/ jord, ku ko, 
maht makt, mor moder (best. äfven 	ne nöd, nuat natt, 
szstar syster, si sida, skuld skuld, spruta spö (best. spruttu), 
sund sund, svalt-Tus större strandpipare, setw så, tuar svag-
dricka, vceraki värld, bruahceit brådska, gQ1wit godhet, hcetmlt-
/mat hemlighet, listzhcett listighet, Ircetthcett trötthet. Bland 
dessa förkorta följande vokalen: -sutu, tutt, muru. 

Bortfallet utljudande d eller g ersättes före best. art. af  
i eller y : brceta 1. brceya brädet, siju sidan. 

Anm. u förekommer som best. slutartikel för fem, sing. 
äfven på Gottland för ord, som i obest. sing. ha -ä, d. v. s. fult 
analogt med mom. a) här ofvan. Det har sitt ursprung i de 
svaga fem:s oblika kasus i sing. ock har i målet öfvergått 
jämväl till de under b) nämda starka fem. Ord likadanade 
med de under a) anförda ha i estsv. obest. ock best. -u, i 
nyl. obest. -u, best. -un. Märkligt är, att flere af de under 
b) nämda i Estl. ha som best. artikel -i: bro-4 hcap-z, to(1-4 
makt-z (orms.), nett-z, skuld-2, vcecl-t, Itevitsot-2,  (råg.), -hott., 
hceztz. På samma sätt motsvaras också -u i Runönnålets mask. o. 
fem. plur. af  estsv. 	bendru-bendrt, fetru-fetrz, hcendru-hcendn 
(råg. wicht.), hsu-/zsi o. s. v. 

§ 173. Best. sing. = obest. ha följande feminina: 
på -a: aska aska, krceva kräfva, sktceva linskäfva, sir/ca 

kvarnsticka, trasa trasa; så ock rua råd. 
på -u: fayrpartt »fyrpar» (dans), Rayu flager, laumu 

kaffesump, masu en dans, puru kaffesump. 
på -i: ktrkz kyrka. 

§ 174. Slutartikeln för neutra är: 
-för alla utom de i mom. 2) ock § 175 uppräknade. Som 

ersättning för utfallet slutljudande d eller g inträda i best. 
sing. före ändelsen i. Ex. bruk, bruket, bOi bordet, cegt ägget; 
ston städet, Van bladet, flum flöjeln, knent knäet, trcett trädet, 
inci mjödet, mon modet. 

-u för bu bo, hy hufvud, b. byu, hyu. 
§ 175. Singularens bestämda form = obest. hafva följande 

neutra: 
1) alla på -i, -t: dtkz dike, itand2,  mål (mat), stiti stycke, 

Mitt silke o. s. v. 
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på -a: strua strå. 
på -u: Nått buller. 

Kasus. 

§ 176. Bland kasus utmärkes med skild ändelse blott 
genitiven, hvilken i allmänhet mera sällan användes ock då i 
sing. oftare än i plur. Genitivens ändelse är -s. 

§ 177. Oregelbundna substantiv. 

Mask. bon bonde 	 plur. bendru 
broyan, broder 	 brerta 
buat båt 	 beto 
far fader 	 fcedru 
fot fot 	 fetru 

kwcest kvast 	 kwcestru 
man man 	 mceno 0. num- 
spua sked 	 spenu 
san son 	 sem 
uas ås 	 esu 

Fem. bok bok 	 bekru 
bro bro 	 brona 
dotar dotter 	 detro, diro 
gZo glöd 	 Oro 
guas gås 	 gceso 
huand hand 	 hcendru o. huandu 
lao klo, best. 'dona 	konu 
ku ko 	 kona 
/aw lada, best. layu 	layu 
lus lus 	 lisu 
mor moder, best. munc •a meru 
nuat natt 	 netru 
rost mil 	 rostru 
rot rot 	 retru o. rotu 
sgnd synd 	 stndru 
tan tand 	 tcendru 

Neutr. strua strå 	 strTru 
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Neutr. Attan stång 	 plur. stcegru 
tun tång 	 kem 
vruay spant 	 vregrU. 

Anm. 1. Endast i de här upptalda plur. bend-r-u, bre- k-a, 
fwd-r-u, kwwst-r-u, gZe-r-o, net-r-u, stcee-r-u o. s. v. kan man 
finna tydliga spår efter äldre fördelning mellan best. ock obest. 
form. Jfr § 158,4. 

Anm. 2. -na, -nu i plur. brona, Nonu, kona är fsv. o. 
fn. slutartikeln för plur. fem. -nar (Rydqv. II, 241); därifrån 
har n öfvergått till sing. i Nona. n i spenu har ej samma 
förklaringsgrund: det har bortfallit i sing., som tidigare varit 
*spuan, jfr fsv. span. 

Namn. 

Bland ortnamn finnas få af större lingvistiskt in-
tresse. RUSSWURM angifver i Eibofolke § 56 (I, s. 50-51) 
åtskilliga äldre ock nyare härledningar för öns namn. För 
min del tror jag, att det kommer af lett. rolnis själ (phoca), 
stödjande mig vid denna förmodan på den omständigheten att 
äfven ett hemmansnamn på orten är lettiskt: kokas af lett. 
kohks träd. 

Bland öfriga gårdsnamn grunda sig stcelans, 
Nuas, ulans, loys, uks, ?Abs, pw,s, mas, mtkus, anda, prus, 
zons otvetydigt på nomina propria: Staffan, Isak, Björn, Klas, 
Johan, Lorents, Olof o. Ole, Pär, Mats, Mikael, Anders, Brus 
(ganska vanligt i Estland), Jon. benas är möjligen af Berndt, 
skalus af Karl, Kalle (med tillsatt s, jfr skalubudan = Kalbodan 
i Nylands skär). Appellativa ingå i gårdsnamnen bcens ock 
hayas, inga ock bulda,s, de två sist anförda måhända gamla om-
skrifningar tör dunderguden Tor (jfr bi& i ordboken). duskas 
påminner om smål. duska vara senfärdig, dusker senfärdig karl. 
Till nogts, muaks, hoa, kos har jag ingen förklaring att föreslå. 

Benämningar på klippor, skogar, ängar ock 
tegar äro alt igenom appellativ: kuns-ud, ngs-ud, gius-our, 
hokia, dur-our, sktu,Z-our, hou-bicen, suand-bicen; kuns-gladu, 
gcd gzadu, uas-gtoclu, tri-32i; oustr-egia, fot-egia, ayh-egia, 
eZ-kian. Ord numera obrukliga i. målet ingå i ängsnamnen 
/gnu ----. da. diall. laane, lane öppen plats, ock vatu-rau, 





I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tid-
skriften Svenska landsmålen från ock med år 1884 
med trettio tryckark (480 sidor) årligen. Priset 
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt, 
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med 
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom post-
förskott vid mottagande af årets första nummer. Pre-
numeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tid-
skriften är äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubilfeets 
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tid-
skriften 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 be-
gagna 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. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter, 
alla eller enstaka, för 3/4  af bokhandelspriset. 

Subskribenter å tidskriften Sv. landsm kunna också efter 
anmälan hos denna tidskrifts utgifvare mot nedsatt årspris 2 kr. 
40 öre (i st. f. 3 kr.) få den danska tidskriften Skattegraveren, 
som utkommer med 30 tryckark årligen ock innehåller folksagor, 
sägner, visor, ordspråk, gåtor o. s. v. Betalningen för Skatte-
graveren erlägges då på samma gång som för Sv. landsm., ock 
tidskriften skickas kvartalsvis. 

Stockholm, 1884. Kong'. Boktryckeriet. 


