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1 september förra året utkom ett arbete med titel Svenska
språkets ljudlära och beteckningslära jämte en afhandling om
aksent af I. A. LYTTKENS och F. A. WULFF (1885). Ljudläran ock aksentläran utgöra, såsom äfven nyss nämnda titel
angifver, två skilda skrifter, hvilka till ock med hafva hvar
sin paginering. Ljudläran är ett förtjänstfullt, i vissa afseenden till ock med synnerligen förtjänstfullt arbete, uppgjordt
med reda ock klarhet, innehållande bestämda ock korrekta
uppgifter om svenskans nuvarande uttal ock fritt från utsväfningar på det språkhistoriska området.
Aksentläran är ljudläran högst olik, ock i flera kardinalfrågor, hvilka röra så väl beskrifningen af den faktiska aksentueringen i det nuvarande riksspråket som ock terminologien
ock den språkhistoriska förklaringen af vår aksentuering, är
jag af annan åsikt än förf.
Att diskutera dessa frågor är dock icke den enda afsikten
med följande rader. Fastmer nedskrifver jag dem äfven till

själlförsvar.
LYTTKENS' ock WULFFS aksentlära slutar nämligen med
en kritik af mitt nio månader förut publicerade arbete Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, andra delen, frra
[ock större] häftet (innehållande s. 1-328, Lund 1884). Däremot nämna förf., eget nog, ingenstädes senare [d. v. s. slut-]
häftet af denna min skrift, ehuru det utkom redan i maj 1885,
således tre månader före deras arbete, ock fastän de af handla
frågor, som af mig diskuterats i nämnda sluthäfte.
Det är för att bemöta de af LYTTKENS ock WULFF mot
mig riktade anmärkningarna, som jag ser mig nödsakad att
mot dem uppträda polemiskt. Men jag tillåter mig att • därvid
gå icke blott defensivt, utan också offensiVt till väga, hvilket
torde hafva vissa fördelar.
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Utan att söka lemna en uttömmande kritik af LYTTKENS'
ock WULFFS afhandling, skall jag således framhålla åtskilliga
kardinalpunkter, beträffande hvilka jag icke kan dela författarnas mening, ock samtidigt skall jag söka gendrifva de af dem
mot mitt arbete gjorda anmärkningarna. Dessa torde därigenom bättre besvaras, än om jag upptoge dem till vederläggning i omedelbar följd efter hvarandra, Till frågornas belysning gör jag också en ock annan liten exkurs, hvarigenom,
såsom jag hoppas, äfven det vinnes, att denna lilla uppsats
mister något af sin polemiska karaktär.
Jag vänder mig först till LYTTKENS' ock WULFFS terminologi ock beskrifning af det nuvarande riksspråkets aksentueringssätt. Som bekant användas i vårt språk två olika sätt
att aksentuera ordförrådet, hvilka kunna exemplifieras med orden
briinnen (best. form af subst. brunn) ock brånnen (participium af brinna), söndag ock Vårdag. Åtskilliga af de författare, som behandlat vår aksentuering, hava uppfunnit nya
benämningar för dessa olika aksentueringssätt, så att vår språkliga literatur numera icke kan anses lida brist på namn för
dessa begrepp.
Att en ändamålsenlig terminologi för vetenskapen är af
allra största betydelse, är jag den förste att erkänna, efter
som ett lyckligt funnet namn ofta upPlyser lika mycket som
vidlyftiga beskrifningar, ock det är därför af största vikt att
vid första benämnandet af ett förut inom vetenskapen okändt
eller jämförelsevis opåaktadt begrepp iakttagaren söker därför finna det bästa möjliga namn. Om han häri misslyckas,
är det naturligtvis också fullkomligt berättigadt, att kommande
forskare söka att rätta hans misstag genom att föreslå ett
annat ock bättre namn än det af honom valda. Å andra
sidan bör dock framhållas, att det ingalunda är någon vinst för
vetenskapen, att en hel mängd liktydiga eller i det närmaste
liktydiga benämningar brukas vid sidan af hvarandra, hvilket
— i synnerhet för nybörjaren — vida mera invecklar än reder
begreppen. Men till detta resultat kommer man, om hvarje
ny skribent på ett område, så vidt möjligt är, negligerar den
förut brukliga terminologien ock söker införa nya benämningar,
äfven om dessa icke äro bättre än de gamla. Enligt mitt för-
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menande kan en författare visa sin originalitet på ett lämpligare sätt.
Öfvertygad härom, har jag hvarken i förra eller i senare
delen af Svensk akcent föreslagit nya benämningar för de olika
aksentueringssätten i baren (subst.) ock båren (partieipiet).
I förra delen använde jag således de gamla ock då ännu allmänt brukliga namnen akut ock gravis. Men enär mot dessa
benämningar onekligen åtskilligt kan invändas, ock då man
under mellantiden (äfven för riksspråket) sökt utbyta dem mot
andra, så antog jag i andra delen för eget bruk ock föreslog
till antagande benämningarna enstafvighets-aksentuering (förkortadt aks. 1) ock två- eller fierstafvighets-aksentuering (förkortadt aks. 2), hvilka namn (under formen enstavelsestonelag
ock fterstavelsestonelag, nr 1 ock nr 2) först, så vidt mig är
bekant, användts af norrmannen K. KNUDSEN för att beteckna
de norska aksentueringssätten, hvarefter de under formen aksenten nr 1 ock aksenten nr 2 upptagits för motsvarande
aksentueringssätt i danskan af K. VERNER.
LYTTKENS Ock WULFF däremot söka införa nya benämningar för begreppen aks. 1 ock aks. 2, på samma gång som
de fortfarande vid sidan af de nya namnen äfven bruka två
förut använda benämningar för samma begrepp. Dessutom
vilja de fullständigt omstöpa den af mig i Svensk akcent II
föreslagna ock använda terminologien för betecknande af språkets exspiratoriska aksenter, genom hvilken förändring icke
mera än ett en da af de gamla aksentnamnen (levissimus)
framdeles skulle få användas i sin gamla betydelse, under det
att alla de andra namnen skulle komma att beteckna andra
saker än förut.
Författarna bruka nämligen, utom de från STORM ock
SWEET lånade benämningarna sammansatt aksent ock änkel
aksent (= respektive aks. 2 ock aks. 1), för den förra aksentueringen äfven 3 : 2 (3 V 2 eller 32), för den senare 4:1
(eller 41.); ock att det är författarnas mening, att dessa siffror
värkligen skola brukas såsom namn, framgår af Aksentläran
s. 105, där de tala om det, som »vi [d. v. s. de] kalla aksentformen tre-två eller Anna», ock om det, som »vi [d. v. s. de]
kalla aksentformen fyra-ett eller Hjalmar». Såsom dessa citat
redan visa, benämna förf. (ock med en viss förkärlek) aks.2 också
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»aksentformen Anna» ock aks. 1 äfven »aksentformen Hjalmar». Härtill kommer, att den förra aksentueringen symboliseras med Tamtam (eller Tamtatam) ock aks. 1 med Tamta
(eller Tamtata). Men förf. gifva dessutom särskilda namn åt
aks. 2 ock aks. 1 i ord med första stafvelsen utan fortis. De
kalla nämligen den aksentuering, som brukas i t. ex. ordet
best& för utbildad änkel aksent eller 1: 4 (eller 1 + 4 :1) eller
»aksentformen Barbar(er)», ock den symboliseras med taTam
(eller taTam eller taTamta). Aksentueringen åter i t. ex. ordet
ehilru benämnes utbildad sammansatt aksent eller 1 + 3 V 2
eller »aksentformen Hjältinna», ock dess symboliska beteckning är taTamtam (eller taTamtatam eller taTamtatam).
Äro nu alla dessa namn behöfliga? Äro de alla lämpliga?
Att den förra frågan måste besvaras nekande, torde praktiskt
hafva blifvit ådagalagdt därmed, att flertalet bland dem kunnat
undvaras i den icke så alldeles obetydliga literatur, som redan
före publicerandet af LYTTKENS' ock WULFFS af handling fanns
öfver vårt språks aksentuering. Men enligt min åsikt bör äfven
det senare spörsmålet besvaras med nej. Jag anser det nämligen på anförda grunder redan vara mindre välbetänkt att
söka införa flera synonymer för ett ock samma grammatiska
begrepp. Ock oafsedt detta torde vissa af benämningarna
vara mindre lyckliga.
De bästa äro de gamla namnen sammansatt aksent ock
änkel aksent. Däremot är enligt min åsikt det ena af författarnas två motiv till att välja dessa namn icke hållbart.
Förff, upplysa nämligen s. 19 om orsaken till namnet sammansatt aksent. De hafva valt det, dels emedan aks. 2 i
exspiratoriskt ock musikaliskt afseende har i svenska riksspråket en mera »invecklad» form än aks. 1, dels — ock, såsom det synes, företrädesvis — af ett språkhistoriskt skäl, i
det att de mena, att aks. 2 en gång i forntiden tillkommit
endast komposita, ock att den från dessa genom analogi
öfverflyttats till de enkla orden. R. HEINZEL har redan i en
anmälan af författarnas skrift i Anzeiger fär deutsches alterthurn und deutsche litteratur XII, 223 anmärkt, att denna hypotes är obevisad ock väl också obevislig, ock jag måste instämma i hans mening. Författarna anföra ej det ringaste
skäl för att göra sin hypotes sannolik, ock således finnas inga
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grunder att gendrifva. Man måste därför angripa spörsmålet
från en annan sida. Vi böra ihågkomma, att aks. 2 tillkommer så godt som alla inhemska enkla ord i språket, hvilka
äro två- ock flerstafviga, ock som icke under historisk tid
(såsom vissa på -el, -er, -en: afvel, böcker, vatten etc.) utvecklats från enstafvighet till tvåstafvighet. Det är således
icke fråga om, att en mindre del af ordförrådet skulle genom
analogi-invärkan hafva antagit en för densamma ursprungligen
främmande aksentuering, utan förff, mena, att ofantliga massor
ock, man kan väl säga, flertalet af språkets ord skulle genom
analogi hafva antagit en ny aksentuering. Ock hvarifrån skulle
de hafva fått denna? Jo, från komposita; således från en ordgrupp, hvilken (genom sin relativt ringa brukbarhet) för språkutvecklingen öfver hufvud obetingadt har vida mindre betydelse än de enkla orden. Ock än mer. Om man tänkte sig,
att i det nuvarande språket de enkla ord', om hvilka här är
fråga, icke hade aks. 2, under det att komposita använde den
nu btukliga aksentueringen, så skulle möjligen den hypotesen
med något sken af sannolikhet kunna uppställas, att komposita
skulle kunna meddela sin aksentuering äfven åt de enkla orden,
efter som i våra dagar flertalet komposita värkligen uteslutande bruka aks. 2 (Uttala, nårrsken, inbilsk etc. etc.). Jag
betviflar dock, att hypotesen ens under dessa förhållanden
skulle kunnat vinna anhängare. Men vida värre ställer sig
saken, när fråga är om det äldre språket. Ock om detta är
det, enligt LYTTKENS' ock WULFFS hypotes, just fråga. Ty,
efter allt att dömma, har aks. 2 i äldre tid användts af komposita ofantligt mycket mindre ofta än i våra dagar. Massor
af komposita med fortis på första stafvelsen, hvilka nu jämte
aks. 2 bruka — vare sig i rspr. eller dialektiskt — äfven aks.
1, hafva nämligen i det äldre språket uteslutande användt
denna senare aksentuering. Hit höra sådana sammansättningar
som eldsvåda, skogshus, mansbot, årsgammal, landsväg, målsman, lifstid, afvelsgård etc. etc., d. v. s. ord hvilkas första
kompositionsled har genitivt s ock själf såsom enkelt ord aks.
1 (åld, skög, tifvel etc.; se Sv. alle. II, 90 f., 101, 115). Hit
höra vidare ursprungliga juxtapositioner, bestående af ett adjektiv ock ett substantiv, såsom allting, alltid, allsköns, hvardag, middag, tunnrå etc. (af åm ting, hvår dåg o. s. v.; se
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Sv. ake. II, 91, 124). Hit äro vidare att räkna ursprungliga
juxtapositioner af en enstafvig partikel ock ett particip, såsom
bortbjuden, afklädd, hemkommen, hitrest etc. etc. (af bort
bjuden 0. s. v.; se Sv. ake. II, 94, 126). Hit höra ytterligare en
stor mängd låneord, hufvudsakligen af tysk härkomst, såsom
armborst, bernsten, blomkål, bofink, bogspröt, bramsegel,
frukost, hagtorn, högtid, lusthus, metvurst, packhus etc. etc.
(se Sv. ake. II, 132 if.). Den i dessa ock i en mängd andra
dylika ord (merendels blott dialektiskt) brukliga aks. 1 är
nämligen (såsom på anf. st. utförligt visats, jmf. ock nedan)
att förklara af ordens utländska härkomst. När i rspr. flertalet bland dem använda endast aks. 2, så är detta tydligen
att förklara däraf, att de i analogi med de flesta komposita
antagit detta uttal. Men obetingadt har man att antaga, att de
(eller flertalet bland dem) äfven i rspr. en gång brukat aks. 1,
efter som man lätt kan på nämnda sätt förklara, huru denna
utbytts mot aks. 2, men det däremot omvändt vore obegripligt,
hvarför orden i vissa bygder fått aks. 1, i fall aks. 2 voi.e det
ursprungliga.
Ehuru de nu anförda ordkategorierna utgöras af massor
af komposita, så måste vi från komposita med endast aks. 2
i det äldre språket utesluta en ännu ofantligt mycket större
ordkategori. Jag har nämligen haft tillfälle påvisa (se särskildt Sv. akc. II, 247 if., 328 if. ock 80 if.), att man i det
äldre språket uttalade afskräckt, antågh, inga, misshågh, vällust, omåk, ogill, hemvist, budhårdh, bortglhmma, frambära,
intågha, tilbådhia, utghita, afgrånder, omsårger, okSrska,
otäcka, ieemgåper (iomgåpir), skotkånunger etc. etc. eller, med
andra ord, att ofantliga massor af komposita med första sammansättningsleden enstafvig, ock åtminstone i vissa bygder
äfven med denna kompositionsled fierstafvig, fakultativt eller
uteslutande erhöllo fortis på andra sammansättningsleden, samt
att orden då alltid fln° aks. 1. Men sannolikheten för att
den komposita tillkommande aks. 2 kunnat öfverföras till de
enkla orden, är naturligtvis ofantligt mycket mindre på en tid,
då man uttalade ej blott såsom nu ingå, börtglömma etc., utan
vid sidan däraf äfven ingä, bortgltimma etc., än detta skulle
varit fallet i vårt moderna språk.

»SAMMANSATT» AKSENT.

VI. 2

9

Emellertid säga LYTTKENS ock WULFF (i sin polemik mot
mig s. 104), att de icke skola öfvergifva sin hypotes, »förr än
d:r KOCK eller någon annan visat, hvarifrån ord som Anna 1
kunnat få det fullstarka bitrycket — — på sin senare aksentled
[d. v. s. på ultima], — — ock hvarifrån de fått sin ordmelodi, om
icke från sammansättningsmelodien i ord som ankdamm». På
den förra frågan hade förf, kunnat erhålla ett, såsom jag vågar
tro, ganska tillfredsställande svar i Svensk akcent II, 447, ifall
de hade tagit kännedom om sluthäftet af denna min skrift. Jag
har nämligen där (ock senare äfven i Studier ifver fornsvensk
ljudlära II, 361) sökt göra troligt, att levis på ultima af gumma,
springa etc. uppstod genom den redan förut på denna stafvelse
hvilande musikaliskt höga tonen, enär såsom bekant forte ock
musikaliskt hög ton i de flesta språk gärna äro förenade. Men
äfven 0M LYTTKENS ock WULFF hade påaktat denna förklaring, skulle de väl icke hafva känt sig tillfredsställda. Ty
de fråga straxt vidare: men hvarifrån hafva orden då fått sin
musikaliska aksentuering? Ock om detta spörsmål icke nöjaktigt besvaras, säga de sig vilja hålla fast vid sin åsikt, att
denna aksentuering kommit från ankdam ock dess gelikar.
Ett försök att utreda äfven denna fråga hade de kunnat finna i
Svensk akcent II, 432 if. Ty jag har, väsentligen med anslutning
till K. VERNER ock med reservation, sökt på anf. ställe göra
troligt, att vår musikaliska aksentuering i gumma, brände etc.
är — med vissa modifikationer — ett arf från urnordisk tid,
ock att således dessa ock dylika ord icke i relativt sen tid
hafva »fått» sin musikaliska aksentuering från annat håll, utan
att den hos dem är ursprunglig. Men härmed, äfvensom med
förklaringen af orsaken till levis' uppkomst, må förhålla sig huru
som hälst:s detta resonnemang torde i alla händelser hafva visat,
dels att LYTTKENS ock WULFF icke ens försökt att göra sin
hypotes sannolik, att aks. 2 (i gumma etc.) skulle ursprungligen vara en blott komposita tillkommande aksentuering, dels
att denna hypotes af flera skäl är alldeles oantaglig. Något
1)

Detta är ett olyckligt exempel, ty det ursprungligen utländska

Anna har erhållit sin så väl exspiratoriska som musikaliska aksentuering
från inhemska ord sådana som gumma, tunga, bölja, smedja etc.
LYTTKENS ock WULFF mena ursprungligen inhemska enkla flerstafviga
ord, t. ex. gumma, springa.
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språkhistoriskt skäl att åt aksentueringen båren i motsats till
båren gifva namnet sammansatt finnes alltså icke.
Däremot är det sant, att svenska riksspråket använder
en mera »invecklad» aksentuering i båren än i båren, om ock
äfven denna senare aksentnering kan sägas vara ganska invecklad. Om man därför vill använda benämningar, som passa
för svenska rspr. utan att taga hänsyn till huruvida namnen
lämpa sig äfven för de öfriga nordiska språkens ock dialekternas aksentueringssystemer, så äro änkel aksent ock sammansatt aksent lika goda namn som andra föreslagna. Men
i en vetenskaplig framställning, där man vill anställa jämförelser med aksentueringen i de besläktade språken (särskildt
danskan), äro dessa namn olämpliga.
Ty som bekant är det icke blott svenska rspr., som använder två aksentueringssätt, utan detta är fallet också med
norskan ock danskan, äfvensom med de allra flesta nordiska
bygdemål. I alla dessa språk ock dialekter användes hvart
ock ett af de två aksentueringssätten på väsentligen samma
ordförråd, på så sätt nämligen, att enstafviga ord samt ord,
som inom historisk tid varit enstafviga (t. ex. se, hand, handen af hand in, vatten af vatn), erhålla det ena aksentueringssättet (aks. 1), men ursprungligen två- ock flerstafviga ord
(föra, vattna, båtar etc.) använda det andra aksentueringssättet (aks. 2). Däremot är den exspiratoriska ock musikaliska
naturen af aks. 1 högst olika i t. ex. danskan ock svenskan (i
t. ex. handen ock haanden), liksom i dessa båda språk aks. 2
(t. ex. i föra ock forn) är i både exspiratoriskt ock musikaliskt
afseende högst olikartad. Häraf följer, att äfven om namnen
änkel aksent ock sammansatt aksent passa för svenskan ock
norskan, ock äfven om de skulle passa för alla hittils undersökta ock alla ännu icke undersökta svenska bygdemål —
hvilket är högst osannolikt —, så passa de alldeles icke för
danskan. Ty i detta språk är aks. 2 ingalunda mera invecklad eller »sammansatt» än aks. 1, utan förhållandet är motsatt,
i det att enligt VERNER (Anz. f. deutsches alt. u. deutsche
litt. VII, 6 if.) t. ex. fare med aks. 2 har från början till slut
ständigt fallande portamento, men t. ex. maler med aks. 1
använder på penultima stigande portamento, under det att ultima återgår till penultimas begynnelseton. Härtill kommer,
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att med lika uttal för öfrigt i exspiratoriskt afseende maler
med aks. 1 har stötton, hvilken saknas i fare med aks. 2, ock
äfven i exspiratoriskt afseende är alltså aks. 1 mera »invecklad»
än aks. 2.
Men hvar ock en, som sysslat med en jämförande behandling af de tre nordiska språkens aksentuering, vet, af huru
stort gagn det är att hafva gemensamma namn för de i alla
dessa språk använda två aksentueringssätten. Om man t. ex.
vill uttrycka en så enkel sats som denna: aks. 1 i de nordiska
språken beror i många fall på ursprunglig juxtaposition (så
t. ex t i sv. hand-en, da. ock no. haan.d-en), men man saknar
ett gemensamt namn för begreppet aks. 1, måste man alltså
säga: änkel aksent i svenskan, enstavelsestonelag i norskan
ock stöttonen i danskan bero i många fall på ursprunglig
juxtaposition. Ock ändå är detta senare uttryck, oafsedt dess
längd, sämre än det förra, emedan man genom de tre namnen
änkel aksent, enstavelsestonelag ock stötton icke inser, att
de nordiska språkens numera olikartade aksentueringssätt,
historiskt betraktade, äro identiska.
De af LYTTKENS ock WULFF jämte benämningarna änkel
aksent ock sammansatt aksent använda uttrycken 4 : 1 (eller
41) ock 3: 2 (eller 32) äro mindre lyckliga än dessa. Det är
författarnas afsikt att med siffrorna symboliskt antyda såväl
det exspiratoriska trycket som ordmelodien. Så har enligt
dem penultima af båren (best. form af bur) det starkaste
exspirationstryck, som af språket vanligen användes. Därefter
i ordningen kommer penultima af participiet båren; sedan
ultima af detta sistnämnda ord; ock slutligen ultima af substantivet båren. I öfverensstämmelse härmed säges båren
hafva 4: 1, båren däremot 3: 2. Men dessa fyra siffror skola
tillika angifva stafvelsernas musikaliska läge, så att 1 angifver
den musikaliskt högsta tonen (på ultima af båren), 2 den därnäst högsta tonen (på ultima af haren), 3 den näst lägsta
tonen (eller egentligen ett nedåtgående portamento, på penultima af båren) ock 4 slutligen den lägsta tonen (eller egentligen ett stigande portamento, på penultima af båren).
Äfven om de analyser af riksspråkets exspiratoriska ock
musikaliska aksentuering, hvarpå denna terminologi grundar
sig, vore riktiga, så vore densamma icke ändamålsenlig.
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Först kan mot den invändas det samma som mot namnen
änkel aksent ock sammansatt aksent, att den nämligen alldeles icke passar in t. ex. på danskan. Men värre är, att den
passar så litet in på aksentueringen i vissa svenska dialekter,
att siffrorna komma att, när de användas för dessa, erhålla
en delvis omvänd betydelse. Så omtala LYTTKENS ock WULFF
(s. 34), att t. ex. ordet lampan i st. f. det vanliga uttalet 3 : 2
i södra Skåne får 2 : 3, ock att i samma trakt namnet Axel
i st. f. den af rspr. brukade aksentueringen 3: 2 erhåller 2 : 3
eller till ock med 1: 4. Jag tar för gifvet, att förff, icke velat
framställa en så paradox sats, som att sådana änkla ord som
lampan, Axel skulle i södra Skåne hafva fortis på ultima.
Men då detta icke kan vara deras mening, måste siffrorna vid
detta tillfälle, i motsats till det vanliga förhållandet, angifva
uteslutande ordmelodien (icke därjämte det exspiratoriska
trycket). 1 så fall äro vi, hvad dialektens uttal beträffar,
väsentligen ense, ty redan i Svensk akcent I (s. 44 noten 2) har
det blifvit nämndt, att i skånskan ultima af tvåstafviga ord
med aks. 2 (tala, lampan etc.) ofta ligger musikaliskt lägre
än penultima. Men LYTTKENS' ock WULFFS sifferbenämning
ock sifferbeteckning är alldeles oanvändbar för en dylik dialekt. Enligt dess uttal kan ordet lampan t. ex. icke sägas
hat va 2 : 3 eller 1 : 4, emedan däraf borde såsom nämndt slutas,
att fortis hVilade på ultima. Men ordet kan lika litet sägas
få 3 : 2 eller 4: 1, efter som dessa beteckningar innebära, icke
blott att penultima har en starkare exspiratorisk aksent än
ultima, utan också att sista stafvelsen ligger musikaliskt
högre än den första. Beteckningarna ock benämningarna blifva
alltså oanvändbara för alla sådana dialekter, där exspiratoriskt
tryck ock musikalisk höjning icke stå i omvändt förhållande
till hvarandra.
Men stå nu dessa, såsom LYTTKENS ock WULFF mena,
värkligen alltid i omvändt förhållande till hvarandra i svenska
riksspråket? Ty om så icke är, passa sifferbenämningarna
icke ens för detta.
Hufvudfrågan är, huruvida enligt riksspråksuttalet första
eller andra stafvelsen ligger musikaliskt högst i ord med aks. 1,
således t. ex. i skenet, Hjalmar, sängen. I Svensk akcent (1,
34) har saken blifvit så framställd, att enligt det 1 S v er ges
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mellersta provinser vanliga uttalet första stafvelsen i
dylika ord ligger musikaliskt högre än den andra, ock med
»Sverges mellersta provinser» menar man såsom bekant Mälarlandskapen. Däremot påstå LYTTKENS ock WULFF i sin Aksentlära (t. ex. s. 105, ock en delvis liknande åsikt har uttalats
af WULFF i Forhandl. paa det andet nord. filolog-mode 1881, s.
176 f.), att enligt normalt riksspråksuttal första stafvelsen
af dylika ord begynner »med låg, men hastigt stigande ton»,
under det att den andra stafyelsen »vanligen ytterligare
stiger i tonhöjd». Dock medgifva de, att »dels i 'ropton' dels
i vissa arter af högtidligt eller konstladt framsägande (predikoton)» första stafvelsen omvändt ligger musikaliskt högre
än den andra.
Först vill jag framhålla, att den i Svensk akcent I (s. 34),
gjorda beskrifningen, såsom nämndt, tager hänsyn endast till
Sverges »mellersta provinser», ock att det således är endast
beträffande den bildade klassens uttal i denna trakt som
LYTTKENS-WULFF ock jag uttalat olika mening.
Emellertid är det förklarligt nog, att en utländsk anmälare
af Svensk akcent II samt af LYTTKENS' ock WULFFS här af.
handlade skrift med anledning af dessa mot hvarandra stridande
uppgifter i deras ock i min skrift frågar: hvem skall man
nu tro? Såsom själf part i saken är jag tydligen icke rätta
mannen att besvara detta spörsmål. Men såsom i viss mån vägledande vid frågans besvarande tillåter jag mig påpeka, att den
åsikten, att ultima af skånet etc. ligger, enligt det bildade uttalet i
Mälarprovinserna eller åtminstone i Stockholm, musikaliskt lägre
än penultima, fullständigt eller väsentligen delas af J. SToRm 2,
A. NOREEN 3, J. A. AuRfiN4, 0. SVAHN 5, J. VISING 6, hvilka författare yttrat sig om frågan efter utgifvandet af Svensk akcent 1.
Redan förut hade väsentligen samma mening blifvit uttalad af
den utmärkte lexikografen WESTE, af den för sin tid gode
iakttagaren P. MOBERG, vidare i SVENSKA AKADEMIENS svenska
i Anz. f. deutsches alt. u. deutsche litt. XII, 212.
Norvegia I, 50.
Svensk språklära af EUGENE SCRWARTZ och ADOLF NOMEN I, 31.
Bidrag till svenska språkets akcentlära s. 26.
3) Språkljua' och qvantitativ betoning i högsvenskan s. 114 f.
6) Literaturblatt f. germ. u. rom. philologie IV, 392.
R. HEINZEL
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grammatika, ytterligare af C. J. L. ALMQUIST, af RYDQVIST
(SV. spr. 1. IV, 211), af R. VON KRZEMER, samt af R. R. (=
TEODOR KEYSER) i hans Af handling- om svenska språket'. Om
man nu besinnar, att äfven enligt andra författares 2 mening
ultima af dylika ord värkligen uttalas musikaliskt högre än
penultima i Värmland ock södra Sverge; att enligt LYTTKENS'
ock WULFFS egna uppgifter (Aksentläran s. 60, noten) den
ene af dem är uppfostrad i södra Halland ock Göteborg, underdet att den andre uppfostrats i Göteborg ock länge vistats i
Värmland; samt att förff, vid angifvande af enskilda ords aksentuering stundom låtit sig förleda att såsom riksspråksuttal
angifva en aksentuering, som väl förekommer i vissa bygder
(såsom i Göteborgs-trakten), men icke kan anses vara allmängiltiga: så behöfves icke stor slutledningsförmåga för att misstänka, att de äfven vid beskrifningen af aks. 1 i riksspråket
(ock således också enligt uttalet i Stockholm ock mellersta
Sverges provinser) tagit hänsyn endast till sitt eget, i detta
afseende frän hufvudstadsaksentueringen afvikande uttal.
Men om så är, att sista stafvelsen af Hjålmar, skenet etc.,
enligt uttalet i hufvudstaden ock i de närmast densamma liggande landskapen icke ligger musikaliskt högre än den första,
ehuru detta är fallet i (vissa trakter af) västra ock södra
Sverge, så kan beteckningen ock benämningen 4 :1 tydligen
icke användas synonym med aks. 1, efter som beteckningen
4:1 angifver ordmelodien endast i dessa senare bygder.
Vid författarnas efter min mening allt för invecklade system att med Tamtatam, Tamtata etc. angifva de olika aksentueringssätten skall jag icke uppehålla mig; icke häller vid
deras sed att med uttrycken »aksentformen Anna» ock »aksentformen Hjalmar» beteckna samma begrepp. Däremot skall
jag med ett par ord omtala deras yttrande om de af mig anI Sv. alm I, 34 f. angifvas de ställen i de sistnämnda författarnas skrifter, där de uttala sig om frågan.
Såsom A. NOREENS (Se Norvegia I, 50 noten) ock J. VISINGS
(se Literaturblatt anf. st.).
Så t. ex. när svafvelstioka (s. 75), landshöfdinge-ambete (s.
77) ock trädgårdsmästare (s. 107) uppgifvas i riksspråket jämte
alm 2 använda äfven aks. 1. Dessa uppgifter torde med författarnas
definition af riksspråk (Ljudläran s. 12) icke vara riktiga.
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vända förkortningarna aks. 1 ock aks. 2. De säga (s. 105):
»D:r KOCK upptager (efter KARL VERNER) namnet Aks. 1 för
hvad vi kalla aksentformen »fyra-ett» eller Hjalmar, ock Aks.
2 för hvad vi kalla aksentformen »tre-två» eller Anna» ock
de tillägga med anledning af mitt beteckningssätt aks. 1
ock eks. 2, att de »hålla före, att konkreta namn äro bättre
än nummer.» Dessa LYTTKENS' ock WULFFS uppgifter äro icke
fullt riktiga. De namn, som af mig föreslås, äro egentligen
en.stafvighets-aksentuering ock tvåstarvighets-aksentuering,
ock det är endast såsom förkortningstecken för dessa
namn, som jag i Svensk akcent bråkar aks. 1 ock aks. 2, emedan i denna skrift, där ifrågavarande begrepp så ytterst ofta
omtalas, de egentliga namnen skulle på grund af sin längd
vara mindre lämpliga. Förf. hafva för öfrigt rätt i att konkreta namn ofta äro bättre än nummer, men jag tillåter mig
att här påminna om, hvad jag i Svensk akcent II, 12 påpekat
såsom ett stöd för minnet vid bruket af förkortningarna aks. 1
ock aks. 2, att nämligen »aks. 1» påminner om enstafvighetsaks., »aks. 2» om tvåstafvighets-aks. Dessutom använda förf.,
ju själfva — väl icke en egentlig nummerbeteckning — men
en art sifferbeteckning (41 ock 32) för att angifva de olika
aksentueringssätten 1.
Jag öfvergår till författarnas kritik (s. 102 f.) af min i
Svensk akcent II föreslagna ock använda terminologi för angifvande af svenska riksspråkets olika exspiratoriska aksenter.
Min terminologi är följande:
I. Fortis (exspiratorisk hufvudaksent):
enspetsig fortis (t. ex. på kam, på antepenultima af kåmmade, kåmmarlärd, samt enligt uttalet i sydligaste Sverge på första
stafvelsen af kå22una),
tvåspetsig fortis (t. ex. på första stafvelsen af kåmma, enligt uttalet i Stockholm).
1)

Jag begagnar detta tillfälle att nämna, att R. HEINZEL synes

i Anz. f. deutsches alt. u. a'eutsche lät. XII, 213 på något sätt hafva
missuppfattat mitt bruk af aks. 1 ock aks. 2, då han menar, att jag
använder dem "zur bezeichnung der qualität éiner silbe». Mig veterligen har jag uteslutande brukat aks. 1 ock aks. 2 för att angifva aksentueringen af hela ord (icke af enskilda stafvelser), hvarvid dock naturligtvis är att märka, att när ett ord består af blott en stafvelse, begreppen ord ock stafvelse sammanfalla.
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Semifortis (exspiratorisk halfaksent):
stark semifortis (t. ex. på ultima af ()lärd ock på penultima af kåmmarlärda);
svag semifortis (t. ex. på ultima af stridshäst, Srsterhet).
III. Non-fortis (exspiratorisk biaksent):
levis (t. ex. på ultima af tåla, beslåtade),
levior (t. el. på ultima af pöjkarna, besbitade, broliga).

Härtill kommer ytterligare, såsom redan i Svensk akcentII,
'28 noten anmärkts,
levissimus (t. ex. på ultima af hånden, på penultima af beshit ock af Srsterhet),
om man nämligen vill med ett särskildt namn utmärka
äfven det svagaste exspirationstryck, som språket använder.
Detta torde äfven hafva sina fördelar, ock jag har därför gjort
det i Studier äfver fornsvensk ljudlära II. I andra delen af
Svensk akcent ansåg jag mig däremot icke böra själf i regeln
bruka namnet levissimus, emedan jag i första delen af samma
skrift (s. 12) så definierat aksent, att »det är markerandet af
ett språkljud framför ett annat genom forte eller genom musikalisk höjd». Ty i fall man så definierar aksent, böra naturligtvis de språkljud, som erhålla det svagaste i språket brukliga
exspiratoriska trycket, anses sakna aksent eller vara »aksentlösa». Däremot torde följande uppfattning af begreppet aksent
vara väl så lämplig: aksenten är dels exspiratorisk, dels musikalisk; med exspiratorisk aksent menas det exspirationstryck, hvarmed en stafvelse utsäges, med musikalisk aksent
åter den musikaliska ton eller de musikaliska toner, hvarmed
en stafvelse utsäges. Definierar man exspiratorisk aksent på
detta sätt, så bör också det svagaste i ett språk brukliga exspirationstrycket hafva ett namn, ock såsom ett — åtminstone
för svenskan — lämpligt föreslog jag levissimus.
LYTTKENS ock WULFF omstöpa nu i en not i sina »afslutande anmärkningar» s. 102 denna min terminologi. Deras
skema är följande:

A. Hufvudtryck.

fortior = 4: Ex. kåmm, kåmm[An], HjAlm[år], Ånn[iklit),
1+
gåll[erna].
fortis = 3: Ex. kåkmå], kåmm[:clå], Ån[nå], Inn[vornå],
vånt[arnå] kårl[arnå].
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Halftryck I semifortior = 2+: Ex. [8jlitrd, [kilmmavr]atrd, [ätvilddåmm,
B.
[åniö'r]vånt, arX]lIttika.
(el. Fullstarkt
Bitryck). 1 semifortis r--- 2: Ex. [kärlavenå, [Ä]nå, [prinsåssovr]nå:
elåndsvAgs]dAm
+ m?, [frånsim'an+ n?)
1+

e.

4

1+

1+
Svagt (el. levis
= 1+ : Ex. [fråns]mann, [ystår]het, [p6jkår]na.
Upphäfdt) levissimus =1: Ex. [kårnm]ån, [p6jk]år, ån [kåmm],
tryck.
(=normalen)

[nåmmer] Ut o. s. v.

I det därefter följande resonnemanget yttra för if. bland
annat: »Det faller af sig själft, att benämningen fortis vanligen
utan vidare betyder h u tv u d s ta fy el sens tryck, allmänt taget,
samt att semifortis i allmänhet betyder h alftry ck, och bevis
undanhållet tryck». De gifva emellertid själfva härmed kritiken ett vapen i händerna. Hvart ock ett af namnen fortis,
semifortis ock levis erhåller nämligen på detta sätt två olika
betydelser. Fortis i inskränkt mening är enligt författarnas
skena identisk med den exspiratoriska hufvudaksenten i ord
med aks. 2 (kamma etc.). I vidsträckt mening åter skall
med fortis menas så väl detta som också den aksent, hvilken
förff, annars benämna fortior (hufvudaksenten i kammen etc.).
Semifortis i inskränkt bemärkelse utmärker aksenten på
ultima af Anna, i vidsträckt mening icke blott detta utan
äfven aksenten semifortior (på ultima af olärd). På liknande
sätt kommer levis att beteckna dels levis ensam dels levis
tillsamman med levissimus
Hvilka egenskaper denna författarnas terminologi än må
hafva, otvetydig är den åtminstone icke.
Men efter min åsikt har den äfven andra väsentliga
brister.
På flera ställen i aksentläran visa förf., att de ej iakttagit
skillnaden mellan formellt sammansatta ock formellt änkla
1) Det är nämligen uppenbart, att författarna med sina ofvan citerade ord, att levis skall beteckna »undanhållet tryck», mena det
samma som att levis skall beteckna »svagt eller upphäfdt tryck».
Sv. landsm. VI. 2
2
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ords aksentuering, hvarpå jag nedan skall gifta exempel, ock
äfven deras här diskuterade förslag till terminologi lider delvis af samma brist. Därpå beror det, att de rubricera aksenten så väl på ultima af fransman, ysterhet som på ultima af
pojkarna under ett ock samma namn, nämligen levis (i inskränkt mening).
Jag kan icke ansluta mig till detta tillvägagående. Ultima
af ord sådana som frånsman, Srsterhet (obs. uttalade med
aks. 1) har, såsom jag redan i Svensk akcent II framhållit,
en vidsträckt uttalslatitud. I kvantitativt afseende är stafvelsen vid fullt noggrant uttal lång (eller närmare bestämdt
inemot lång), ock orden äro då formellt sammansatta 1. Men
i de tvåstafviga bland dessa ord (eller riktigare bestämdt i
sådana, som hafva fortis på penultima, således t. ex. frånsman,
stridshäst, fördrågsam) har ultima ten dens att förkortas.
Denna tendens framträder dock med olika grad i olika ord.
Ju vanligare ordet är, desto hällre förkortas ultima, vare sig
delvis eller — mera sällan — fullständigt. Så förkortas ultima
lättare i t. ex. det fullt brukliga frånsman än i det mera tillfälligtvis bildade skågsman, hällre i sondag än i förbåndsdag.
Äfvenså uttalas ultima oftare kort eller inemot kort, när den
utgöres af en bland de »långa» afiedningsändelserna (-het,
-sam, -bar, -skap), än när den utgöres af en äfven såsom
änkelt ord bruklig kompositionsled. Så blir ultima lättare delvis förkortad i blghet än i stridshäst. I några ord har denna
förkortning så trängt igenom, att de icke längre kunna uttalas såsom formellt sammansatta; detta är fallet i räkneorden
fgnati, sgucti etc. af fem tighi, »ax tighi etc. Trestafviga
ord åter (eller, rättare sagdt, ord med fortis på antepenultima)
hat va vida mindre tendens att förkorta ultima, än fallet är
med de nu afhandlade fransman, blyghet, stridshäst etc. Dock
1 ) Till undvikande af missförstånd torde det böra framhållas -ock uttryckligen framhållas -- att, efter som det huf vudsakligen är i
södra Sverge, som aks. 1 i dylika ord har en större användning, det
egentligen är fråga om ordens uttal i denna del af landet. Personer,
för hvilka icke denna aksentuering (till dem torde dock icke LYTTKENS
ock WULFF höra), utan aks. 2 i dessa ord är den naturliga, torde svårligen riktigt kunna bedömma frågan.
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kan äfven i dem (t. ex. i S,sterhet, 'Uselhet, fördragsamhet)
ultima i någon mån förkortas, men till en värkligen kort
stafvelse torde den aldrig öfvergå.
Graden af exspirationstryck i här afhandlade ord öfverensstämmer nära med kvantiteten. Nu yttra emellertid LYTTKENS ock WULFF: »vi byta ut namnet svag semifortis mot
det änkla semifortis, och föra hit i första rummet slutstafvelsen
i ord som [prinsessor]na, [kamma]de, [Anina, och endast i
andra rummet den merendels betydligt försvagade efterleden
i ord som [frans]mann, hvilken led bättre föres till Avis (med
eller utan bitrycksförstärkning)». Såsom af författarnas ofvan
anförda skema framgår, anse de emellertid, att icke blott
ultima af fransman, utan också ultima af Srsterhet ock påjkarna (uttalade med aks. 1) har levis (enligt deras terminologi). Men kan det vara riktigt att identifiera aksenterna på
ultima af 7-sterhet ock påjkarna? För att kunna besvara
frågan bör man jämföra stafvelser med, så vidt görligt är, liknande vokaler. Man jämföre således ultima i Srsterhet ock
påjkarne, i försånlighet ock försåningen etc. Man måste då
finna, att exspirationstrycket på ultima af ysterhet ock försonlighet är icke obetydligt större än exspirationstrycket på
sista stafvelsen af påjkarne, försåningen. Ock detta icke blott
så, att enär detta tryck på den långa ultima af ysterhet, försonlighet varar längre än på den korta ultima af påjkarne,
försåningen, det hopsummerade trycket på de förra stafvelserna är större än det hopsummerade trycket på de senare,
utan ock så, att själfva exspirationsstötens begynnelse är
kraftigare på -het (i yrsterhet, försånlighet) än på -ne (i
påjkarne) ock -en (i försåningen). Skillnaden i exspiratoriskt
afseende mellan den långa stafvelsen -het samt de korta stafvelserna -ne, -en i dessa ord är alldeles den samma som skillnaden i exspiratoriskt afseende mellan den långa stafvelsen
-vant i ånförvant ock -den korta stafvelsen -na i vantarna.
Alltså 35-sterhet: påjkarne = ånförvant: våntarna eller omvändt
ånförvant: vantarna = 3'rsterhet: påjkarne (se Sv. akc. II,
39). Märkvärdigt är, att detta medgifves af LYTTKENS ock
WuLFF två sidor längre fram (s. 104) i deras afbandling. Ty
där uppställa de själfta en fullkomligt likartad analogi, nära-
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ligen ånförvant: våntarna = låndsvägsdam 1: gallerna. Men
där låta de riktigt ultima af gallerna få 1 (icke 1 +, hvilken
aksent på s. 102 tilldelas ultima af det alldeles likartade påjkarna), under det att ultima af landsvägsdam erhåller 1 +,
ultima af vantarna 2 ock ultima af anförvant 2 +. Men om
denna af dem själfva uppställda ock fullkomligt med min analogi i Svensk akcent II, 39 öfverensstämmande analogi är
korrekt, så måste de älven gifva mig rätt i att aksenten på
ultima af gållerna (eller, hvilket är alldeles det samma, af
påjkarna) måste hafva ett annat namn än aksenten på ultima
at låndsvägsdam (eller, hvilket är alldeles det samma, af Ysterhet). Ty då i exspiratoriskt afseende -vant i ånförvant förhåller sig till -na i våntarna liksom -dam i låndsvägsdam
förhåller sig till -no i gållerna, ock då vidare författarna själfva
skilja ock gifva olika namn åt aksenterna på ultima af å,nförvant ock våntarna, så måste de konsekvent äfven skilja ock
gifva olika namn åt aksenterna på ultima af låndsvägsdam
(eller Sraterhet) ock gållerna (eller påjkarna).
Då såsom nämndt ultima i ysterhet, försånlighet etc. visar
föga tendens att förkortas, ock då graden af exspirationstryck
på dylika stafvelser plägar stå i ett direkt förhållande till
deras längd, så blir den exspiratoriska uttalslatituden af dessa
ock liknande ord icke betydlig.
Med ord sådana som stridshäst, stridsman, frånsman,
fördrågsam, blyghet etc. är förhållandet i detta afseende ett
annat. Liksom de i kvantitativt afseende visa uttalslatitud, är
detta äfven förhållandet i exspiratoriskt afseende, ock det är
därför vida mindre påfallande, att enligt LYTTKENS ock :WuLFF
ultima af frånsman skulle hafva samma exspiratoriska aksent
som ultima af påjkarna, än att dessa förf. identifierat aksenterna på ultima af påjkarna ock riEiterhet. Dock bör man
enligt min åsikt identifiera den exspiratoriska aksenten på
ultima af stridshäst, stridsman, frånsman, blyghet etc. icke
med den exspiratoriska aksenten på -na i påjkarna, utan med
den aksent, som faller på ultima af Ysterhet, när nämligen
1) Att de, liksom jag, anse den exspiratoriska aksenten på ultima
af låndsvägsdam vara identisk med den på ultima af Isterhet, framgår däraf, att de (s. 102) beteckna denna aksent på båda dessa stafvelser med 1 +
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stridshäst etc. erhålla sitt fullt noggranna uttal 1. Ty ultima
af dessa ord är då lång, ock det på den hvilande exspiratoriska trycket är obetingadt större än exspirationstrycket på
ultima af påjkarna etc. Vid något mindre noggrant uttal för.
lorar emellertid ultima af stridshäst, stridsman, frånsman,
bbighet etc. en del af sitt exspirationstryck samtidigt därmed,
att stafvelsens kvantitet minskas (jfr Sv. akc. II, 178 if.). I
vissa ord (t. ex. sådan, skri(d)sko) går denna reduktion ofta
så långt, att ultima blir fullt kort ock får levissimus (jfr sädän
ock sådän, best. form af såda, skri(d)skö ock sån), utan att
därför det äldre uttalet af samma ord med svag semifortis på
den långa ultima är obrukligt. I andra ord går reduktionen
icke gärna så långt, men inträder delvis. Häraf blir det en,
följd, att ultima af åtskilliga hithörande ord kan i exspiratoriskt afseende hafva en uttalslatitud, som sväfvar mellan
exspirationstrycket på ultima af Srsterhet ock af kåmmen,
(= svag semifortis ock levissimus), ock detta under det att
det är ytterst svårt, om ens möjligt, att afgöra, hvilken af
exspirationsgraderna på denna skala som är den vanligaste.
Under dessa förhållanden är säkerligen den af mig använda utvägen den lämpligaste, om icke den enda lämpliga, att nämligen
anse stafvelsen vid fullt noggrant uttal hafva svag semifortis
(liksom -het i 35-sterhet etc.), på samma gång som man framhåller, att stafvelsens exspirationstryck har en stark tendens
till att försvagas, så att semifortis kan sägas utbytas mot levis
ock äfven mot levior samt stundom t. o. m. mot levissimus.
Härvid bör man likväl ihågkomma, att levis ock levior under
vanliga förhållanden tillkomma fullt korta stafvelser (ultima af
så,de, påjkarna etc.), men att den reducerade ultima af frånsman etc. oftast behåller någon grad af sin längd, såvida icke
ultimas aksent rent af — hvilket är mera ovanligt — blir
levissimus.
LYTTKENS' ock WULFFS ofvan meddelade skema upptager icke någon tvåspetsig fortis, ock de yttra: »Vi ha uteslutit ur all räkning d:r KOCKS tvåspetsiga fortis, emedan
vi på intet sätt erkänna tillvaron af en dylik, vare sig i riks1) Jfr Sv. ake. II, 178, där likväl i st. f. fullt noggranna
uttal mindre riktigt står fullt normala uttal.
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språket eller i någon af oss känd dialekt». På detta kategoriska påstående är att svara, att förff, endast ofullständigt
måste hafva undersökt språket t. ex. i vår hufvudstad. Ty
att stockholmskan använder en tvåspetsig exspiratorisk aksent,
är fullt visst, på samma gång som det är säkert, att denna
aksent icke brukas i det sydligaste Sverge (se Sv. alle. II, 27);
ja, man kan säkerligen numera säga: icke häller i det västra
Sverge, den trakt till hvilkens uttal LYTTKENS ock WULFF
hufvudsakligen tagit hänsyn vid beskrifningen af svensk aksentuering. Att med något slags skäl visa, att stockholmskan —
ock således också delvis riksspråket — brukar tvåspetsig fortis, är tydligen omöjligt, då härvid allt kommer an på att
med egna öron öfvertyga sig om förhållandet. Men jag tilllåter mig att påminna om att af denna mening är äfven så väl
NOREEN1 SOM LEFFLER 2, ock den senares åsikt torde i denna
fråga förtjäna särskildt förtroende, eftersom han är infödd
stockholmare.
Ehuru LYTTKENS ock WULFF icke vilja medgifva existensen af en tvåspetsig fortis i rspr., finnes dock enligt dem en
skillnad i exspiratoriskt afseende mellan hufvudaksenten i kåm
ock kåmma, ock de finna samma exspiratoriska aksent hylla
på första stafvelsen af kåmmade som på första stafvelsen af
kåmma. De anse nämligen, att fortis i ord med aks. 1 är i
någon mån starkare än fortis i ord med aks. 2, ock i öfverensstämmelse med denna uppfattning beteckna de den förra fortis
med 4, den senare fortis med 3.
Att värkligen bygder finnas, där man gör en dylik skillnad mellan fortis i ord med aks. 1 ock i ord med aks. 2, torde
vara visst efter den undersökning af den gottländska aksentueringen, som M. KLINTBERG numera afslutat i Sv. landsm.
VI. 1. Han har nämligen iakttagit en dylik olikhet i Lanmålets uttal (af t. ex. fibar feber ock dalar daler 3), ock hans
undersökningar göra intryck af pålitlighet ock stor noggrannhet.
Frågan är då, huruvida detta uttal har så stor geografisk
utbredning, att det bör anses tillhöra riksspråket, en mening
Anf. arb. s. 27.

Nordisk familjebok, artikeln Exspiratorisk accent.
Detta mål synes liksom Fårömålet använda tvåspetsig fortis så
väl i ord med aks. 1 som i ord med aks. 2.
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som blifvit uttalad redan af RYDQVIST i Svenska språkets lagar
IV, 211 ock af R. R. i hans Afhandling om svenska språket s.
22. Då det i allmänhet är en vansklig sak att afgöra, hvilket
uttal som bör rubriceras såsom riksspråksgiltigt eller icke, så
är det möjligt, att den omtalade olikheten är så utbredd, att
den lämpligen kan anses tillkomma riksspråket. Dock vill
jag påpeka, att en annan olikhet mellan fortis i ord med aks.
1 ock i ord med aks. 2 förefinnes i vissa trakter, ock att den
måhända stundom felaktigt blifvit tagen för en olikhet i exspirationstryckets styrka öfverhufvud. Vid en, med anledning
af LYTTKENS' ock WULFFS skrift företagen, förnyad granskning af fortis' natur enligt mitt eget (sydsvenska) uttal, anser
jag mig nämligen hafva funnit följande. Uttalar jag hålm
eller första stafvelsen af fullhet, så är exspirationstrycket
starkast straxt vid stafvelsens (eller kanske snarare vid
vokalens) begynnelse, hvarefter det aftager mot stafvelsens
slut. Vid ett fullt noggrant uttal af första stafvelsen af hålmhatt eller falhet däremot är exspirationstrycket mera jämnstarkt under hela uttalstiden, ock detta utan att exspirationstrycket på stafvelserna halm-, fiill- i deras helhet är mindre
än exspirationstrycket på stafvelserna hålm, fåll- i deras helhet. En likartad skillnad kan iakttagas mellan t. ex. ö (insula) ock första stafvelsen af öka, ökade, fastän olikheten
mindre framträder i stafvelser, som utgöras af endast en vokal'.
Emellertid bör nämnas, att den här anförda olikheten, hvilken
framträder endast vid fullt n o ggrannt uttal, är mycket ringa,
så att enligt mitt uttal fortis i ord med aks. 2 är nära att
sammanfalla med fortis i ord med aks. 1, ock i åtskilliga personers uttal hafva dessa aksenter måhända värkligen blifvit
identiska.
. Man erhåller alltså för olika trakter tre olika indelningar
af fortis, nämligen:
1) Sedan jag i våras gjort dessa iakttagelser, har jag fått en bekräftelse på deras riktighet. Jag har nämligen erhållit kännedom om
att fil. licentiaten N. astm i en under tryckning varande afhandling
(i Sv. landsm. VI. 4) öfver målet i Södra Luggude (i Skåne) uttalat
en likartad uppfattning om detta måls aksentuering, hvilket det är mig
ett nöje att kunna meddela. Han använder namnen »fortis, stark med
fallande tonstyrka» ock »plenus, stark med jämn (1. stigande) tonstyrka».
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I. För Stockholm ock vissa andra trakter:
enspetsig fortis, t. ex. på kåm ock på första stafvelsen
af kåmmen, kåmmade;
tvåspetsig fortis, t. ex. på penultima af kimma;
II. a) den starkare fortis, t. ex. på kam ock första stafvelsen af kåmmen;
b) den svagare fortis, t. ex. på första stafvelsen af kåmma,
kåmmade;
III. a) aftagande fortis, t. ex. på kåm ock penultima af
kåmmen;
b) jämn fortis, t. ex. på första stafvelsen af kåmma,
kåmmade.
Beträffande en punkt i kritiken af Min terminologi hava
LYTTKENS Ock WULFF rätt: de finna namnet non-fortis misstydigt. Vid utarbetandet af Svensk akcent II tvekade jag, huruvida jag borde välja detta namn eller namnet infortis, ock
det hade varit lämpligare, om jag valt det senare såsom utgörande ett bättre motstycke till namnen fortis ock semifortis.
Jmf. beträffande nybildningen infortis de latinska firmus: infirmus. Jag tillåter mig därför att rekommendera namnet infortis i St. f. non-fortis (hvilket senare af mig blifvit ytterst
litet användt, enär jag i Svensk akcent II vanligen i stället
haft anledning att bruka namnen på någon af dess underafdelningar: Avis eller levior [eller levissimus]).
Däremot förstår jag icke LYTTKENS' ock WULFFS anmärkning mot benämningen levior såsom »icke tjänlig, enär komparativen i det ordet har en motsatt (förminskande) betydelse».
Det är nämligen för terminologien just lämpligt, att ordet har
en »förminskande» betydelse, ty aksenten levior (på ultima af
påjkarna etc.) är svagare än aksenten levia (på ultima af
gössarna etc.).
Ännu ett terminologi-spörsmål må nämnas, ehuru det rör
icke sak utan blott ord. LYTTKENS ock WULFF gilla icke,
att namnet aksent användes för att beteckna det exspirationstryck eller den ton (de toner), som tillkommer en stafvels e,
utan med aksent vilja de förstå endast orda k sent. Härpå
lägga de t. o. m. så stor vikt, att saken särskildt framhålles
såsom den första punkten i »Återblick på aksentläran» (s. 98),
där det heter: »Med aksent mena vi ord aksent». Ordet har
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aksent, en stafvelse har däremot blott en ak s ent d el att uppbära» etc.
Detta förslag är enligt min åsikt icke lyckligt, ock att
det måtte vara svårt att följa, visa förf. själfva, när de i
strid med sitt eget förslag tala om »stafveise-aksent» (s. 6
noten 1).
Som bekant använde redan romarna aeeentus om stafvelse-aksenten, ock i våra dagars grammatiska språk har ordet
samma användning.
Skulle det nu värkligen vara skäl att söka förändra denna
ordets, man kan väl säga, numera internationella betydelse,
så att man i stället för aksent i denna mening skulle börja
tala om aksentdel? Man finge i så fall icke längre tala om
aksenten levis, aksenten fortis i svenskan, utan skulle vara
förpliktad att säga aksentdelen levis, fortis etc. Ock äfven
om det kunde lyckas att införa detta nya namn i den svenska
grammatiken, så torde det vara mycket ringa utsikt till att
nutidens klassiska filologer skulle utbyta aksenten akut ock
aksenten gravis mot aksentdelen akut ock aksentdelen gravis, eller att vår tids sanskritister skulle förmås att icke längre
tala om aksenten svarita, utan i stället om aksentdelen svarita
etc. etc. Nej, både svenska ock utländska grammatici torde
undanbedja sig en dylik förändring, ty de inse, att det nya
namnet i intet afseende är bättre än det gamla, men i ett afseende sämre: det är längre.
Emellertid användes för närvarande, det är sant, ordet
aksent så väl om en stafvelses exspirationstryck ock musikaliska beskaffenhet som ock om samtliga exspirationstryck ock
musikaliska toner i ett ord, ja t. o. m. om samtliga af ett
språk eller en dialekt använda exspirationstryck ock musikaliska toner. I denna senare betydelse talar man om tyskans
aksent, svensk aksent o. s. v. För en omsorgsfull skribent
behöfv er icke någon väsentlig olägenhet uppstå däraf, att
ordet på detta sätt har mera än en betydelse, hvilket är fallet
med språkets allra flesta ord. Men vill man af hjälpa detta
förhållande, så torde det vara lämpligast att fortfarande bruka
aksent i dess häfdvunna mening af stafvelse-aksent, under
det att man kan använda aksentuering, när man talar om
flera stafvelse-aksenter, d. v. s. om ett ords eller ett språks
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samtliga aksenter, en utväg af hvilken jag oftast begagnat
mig i Svensk akcent II. Enligt detta förslag skulle man alltså
tala om »aksentueringen af t. ex. ordet underbar», hvarmed
menas alla exspiratoriska ock musikaliska aksenter i detta ord;
vidare om dansk aksentuering d. v. s. danska språkets samtliga aksenter o. s. v. Detta öfverensstämmer för öfrigt hufvudsakligen med det gängse språkbruket: jmf. betoning i motsats till den af en stafvelse använda musikaliska tonen.
Jag har redan i förbigående nämnt, att förf, ej skilt de
formellt sammansatta från de formellt enkla orden.
Häraf blir det en följd, att ord, som hvarken historiskt
eller för språkkänslan höra tillsamman, dock af förff, stundom
sammanföras på ett, såsom mig synes, högst olyckligt sätt.
När förf, skola (s. 61 if.) redogöra för hvilka ord som
hafva aks. 2, så upptaga de »först och främst sådana sammansatta ord i inskränktaste bemärkelse, hvilkas första led begynner med hufvudstafvelse. Ex. vårdag, skodon —». Först
senare följer (s. 62) redogörelsen för »änkla ord grupperade
efter ordslut». Men däribland finner man en så öfverraskande
sammanställning som denna: »ordslutet -ar: ämbar, koppar, sommar —; Ljungbergar». Således sammanföra förf. pluralen af det
sammansatta familjenamnet Ljungberg med de änkla orden
koppar, sommar etc. för att meddela, att aks. 2 brukas i alla
dessa ord. Jag betvifiar, att denna kombination är upplysande.
Ty det är nästan öfverfiödigt att nämna, att pluralen Ljungbergar har aks. 2, ingalunda till följe af pluraländelsen -ar,
utan i öfverensstämmelse med sing. Ljungberg, hvilket åter bar
denna aksentuering liksom en massa andra likartade sammansatta familjenamn: Hölmström, Ljönggren etc. För öfrigt är
sammanställningen af ordet Ljungbergar med sommar, koppar
etc. rent af missledande; ty ehuru alla dessa ord hafva aks. 2, är
deras aksentuering dock icke identisk: Ljungbergar har, såsom
sammansatt, semifortis på sin andra stafvelse, under det att
ievis hvilar på andra stafvelsen af de enkla sommar, koppar etc.
Ett misstag af liknande slag begås s. 69 mom. e. Här är
det fråga om att redogöra för änkla ord med aks. 1, ock bland
sådana nämnas: »trestafviga på -ska: engelska, frankiska,
frisiska», men äfven holländska, Ack en stjärna vid sistnämnda
ord angifver, att förf, för detsamma kunna använda äfven
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2
3 ntottska,
3 2ndska, hotte
aks. 2. Dessutom tillägges: »men utländska,
2
3
V
himmelska, efter grundordet».
Förff, låta således det sammansatta utländska få samma
aksentuering som det enkla himmelska (nämligen fortis på
första ock levis på sista stafvelsen). Denna aksentuering tillkommer visserligen himmelska, men ingalunda utländska. Ty
detta, liksom den stora massan af likartade komposita, erhåller
semifortis på sin långa andra stafvelse ock levissimus (icke
levis) på ultima. Utländska hade därför icke bort nämnas i
detta sammanhang, lika litet som det formellt sammansatta
hottentottska med semifortis (icke levis) på den långa penultima. När förf. tillsamman med engelska, frankiska etc.
nämna också holländska med både aks. 1 ock aks. 2, utgör
detta en ytterligare bekräftelse på hopblandningen af änkla
ock sammansatta ord, ty holländska är, när det får aks. 2,
i normalt uttal formellt sammansatt med semifortis på den
långa penultima, ock det samma gäller ofta om ordet äfven
när det erhåller aks. 1.
Bland andra exempel på här omtalade sammanblandning
skall jag blott nämna det s. 74 ock s. 77 förekommande. På
s. 74 uppställes nämligen en rubrik »B. Sammansatta och afledda ord». Under denna rubrik behandlas icke blott värkliga komposita (såsom bibelord, åkomma, odjur etc.) ock
formellt sammansatta ord (såsom storlek, munterhet etc.), utan
också sådana formellt enkla ord som retelse, byggnad, kroppslig (s. 77 nederst).
LYTTKENS ock WULFF identifiera alltså aksentueringen
af t. ex. byggnad med aks. af t. ex. storlek, icke inseende,
att det förra ordet är formellt enkelt med levis på ultima,
det senare formellt sammansatt med semifortis på samma stafvelse. Olikheten mellan dylika ords aksentuering hår blifvit
framställd i Svensk akcent. Men för den händelse att någon
läsare icke erinrar sig denna olikhet, tillåter jag mig att
hänvisa till det olika uttalet af sådana ordpar som ens'6" ock
åns, ibfläde (impf. af afia) ock åfläde (impf. af afiägga).
Exspirationstrycket på det korta -se i ense är betydligt svagare än på det 1 &liga -sö i ånse; den förra aksenten är levis,
den senare semifortis. Samma skillnad finnes hos exspirationstrycket på ultima at skillnad ock på ultima af storlek.
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Den korta penultima i afläde har ett betydligt svagare tryck
(levissimus) än den långa penultima i afläde, som får semifortis, under det att ultima i afläde erhåller ett starkare tryck
(levis) än samma stafvelse i afläde med levissimus. Samma
skillnad finnes mellan de af LYTTKENS ock WULFF hopslagna
retelse ock åkomma.
Mot författarnas framställning af kompositas aksentuering
s. 74 if. har jag för öfrigt jämförelsevis icke så mycket att
invända. Den synes hafva rönt ett — enligt min åsikt — välgörande inflytande från min framställning af samma fråga i
förra häftet af Svensk akcent
Däremot möta äfven i författarnas framställning af bruket af
aks. 2 (s. 61 if.) flera ordgrupperingar, där ord sammanföras,
som hvarken historiskt eller för språkkänslan äro samhöriga.
Så meddelas (s. 62), att ord med ordslutet -a få aks. 2, ock
såsom exempel anföras för språkkänslan delvis så heterogena
ord som kvinna, söttma, tagna, säkra, tatterska, månglerska,
algebra, ättika, rättika, almanacka m. fl. Under förutsättning
att man med förff, vill efter ordslutet klassifiera de ord, som
använda aks. 2, så torde ord sådana som kvinna, söttma etc.
kunna bilda en grupp; men en annan grupp måste ovillkorligen
utgöras af trestafviga på -erska: tatterska, månglerska, städerska, sömmerska etc.; en tredje åter af trestafviga på -ika,
ättika, rättika etc. (af hvilka de flesta för öfrigt bruka aks. 1
jämte aks. 2, se Sv. ake. I, 61 ock jura. äfven LYTTKENS'
ock WULFFS afh. s. 69). Däremot kan almanacka icke föras tillsamman med något af de öfriga uppräknade orden, eftersom
det, då det har fortis på första stafvelsen, är formellt sammansatt, med semifortis på penultima. Andra exempel på likartade
sammanställningar skulle kunna anföras.
Från spörsmålet om ordgrupperingarna kunna vi öfvergå
till de med dem i viss mån besläktade historiska frågorna,
ett ämne som LYTTKENS ock WULFF väl säga egentligen ligga
utanför planen för deras afhandling, men hvartill de flera gånger
ock, såsom det vill synas, med en viss förkärlek återvända.
Om jag ofta icke kunnat vara ense med förf., när de beskrifva vår nuvarande aksentuering eller klassifiera våra nuvarande aksenter, så är detta jämförelsevis ännu oftare fallet,
när de afhandla språkhistoriska spörsmål.
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Först ett par anmärkningar om författarnas sätt att med
hjälp af äldre skaldestycken draga slutsatser betrgande forntida aksentuering.
Enligt min uppfattning hafva nämligen LYTTKENS ock
WULFF i denna punkt kommit till oriktiga slutsatser, emedan
de icke insett, om hvilka aksentfrågor äldre skaldestycken
värkligen gifva upplysning ock om hvilka de lemna oss i
ovisshet. Så yttra förf. s. 46, efter att förut hafva omtalat,
att fortis i det äldre språket ofta hvilade på senare kompositionsleden (grundmUra etc.): »Nu är dock att märka, att....
jämte denna aksentuering, en annan förekommer — vanligen
ungefär 3 : 2, i alla händelser med första leden stark —...
Så t. ex. . . . bondaklädhen (i Prytz' Comoedia) . . . kyrkoherde (Tisbe).» Man kan så mycket mindre misstaga sig om
författarnas mening, att nämligen metern skulle fordra, det
dessa ord erhölle fortis på första stafvelsen, som de öfver
denna utsätta siffran 3 ock leurina senare kompositionsleden
°betecknad. Ock alldeles samma uppfattning uttala de oni
möjligt ännu tydligare i noten 2 på samma sida: »Är första leden tvåstafvig, så heter det i Gamla salmb. i regeln ...
lide-litgger 0. s. v.», alltså ödelägger o. s. v. Deras slutsats
är emellertid icke riktig. De hafva i allmänhet underlåtit att
anföra citat ur skaldestyckena, ock därigenom hafva de omöjliggjort en diskussion af de speciella ställena. Men de ifrågavarande ordens natur är sådan, att man öfverhufvud icke från
något versslag kan med visshet draga den af förff, gjorda slutsatsen beträffande deras aksentuering. En vers kan nämligen
såsom bekant väl gifva upplysning om huruvida en stafvelse står
i arsis eller i tesis'. Däremot kan ingen vers bestärndt säga oss,
huruvida den aksent, som gör första stafvelsen af ifrågavarande
ord egnad till att stå i arsis, är fortis eller semifortis. Jag
betviflar således ingalunda, att förff. antecknat de anförda
orden kyrkoherde etc. med första stafvelsen i arsis, t. ex. i
ställningar sådana som dessa: hån ti-craäge'r ållt; 'Uh kyrki-ihörUn köra. Men de misstaga sig, när de mena, att en dylik

1) Jag använder arsis ock tesis i deras häfdvunna betydelse.
Arsis alltså = »höjning>, tesis ---- »sänkning».
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eller liknande användning af orden bevisar, att man aksentuerat kjrrkoherde etc. Ty äfven med uttalet kyrkoherde etc.
med fortis på tredje och semifortis på första stafvelsen kan
denna senare lika bra användas i arsis. Det nödvändiga
villkoret därför: att de två onigifvande stafvelserna äro svagare aksentuerade, uppfylles nämligen äfven då, ty de näst
föregående orden (hän, 'Uh) hafva här levissimus liksom andra
stafvelsen i ödelägger, kyrkoherde. Ock att (i vissa trakter)
en sådan aksentuering som kyrkoherde värkligen användes
under äldre tid, meddelas uttryckligen af SVEN HOF i Dialectus vestrogothica (1772, jruf. Sv. alm II, 285 ock hos LYTTKENS
ock WULFF själfva s. 47 noten).
Det är så mycket mera förvånande, att LYTTKENS ock
WULFF vågat ur äldre dikter draga den slutsatsen, att metern
fordrar uttalet k3rrkoherde, ödelägger etc., som de (s. 49
nederst) äro böjda att på grund af ARVIDIS rimförteckning
göra den alldeles motsatta slutsatsen beträffande 1600-talets
aksentuering af fiskafänge, sädesärla, hwetestrut, ingalunda,
wäderhvirfvel, nechtergal — ock med lika liten rätt. Det
enda hvarom ARVID! upplyser är, att fiskafänge med stafvelserna -fånge rimmar med länge, omgänge; att sädesärla med
stafvelserna -ärla bildar rim till färla, härla ock pärla o. s. v.
Men läsaren torde redan hafva insett, att häraf ingalunda blir
på allra minsta sätt sannolikt, att ARVIDI akseutuerade fiskafänge, sädesärla, etc. — lika litet som man däraf, att t. ex.
SNOILSKY i våra dagar rimmar vågor: glädjelågor (Dikter
1870, s. 46), grenar: ädelstenar (s. 48), skiner: nektarviner
(s. 49), mogen: redobogen (s. 54) etc, etc., skulle kunna draga
den slutsatsen, att skalden uttalar glädjelägor, ädelstenar,
nektarviner, redobågen etc. etc. LYTTKENS ock WULLF hafva
ej besinnat, att en stafvelse med semifortis, hvilken omgifves
af stafvelser med levissimus, mycket väl egnar sig till att bilda
rim till en stafvelse med fortis.
S. 45 hafva de enligt min uppfattning begått ett annat
missgrepp. För att ådagalägga, att fortis i äldre språket ofta
föll på senare kompositionsleden, yttra de: »Vi säga alla dagar
4
4
barmhärtig, välsignad ... Och slå vi upp vår salmbok af 1819,
eller ännu bättre vår äldre salmbok af 1695, och äfven världsliga skalder från forna dagar (t. ex. Messenius, Prytz), så nöd-
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gas vi titt och ofta till sådana aksentueringar som: grund4
4
4
4
mura, utvisa, framstieka, insvepa ...»; alltså grundmiira, utvisa etc. Icke häller här anföra förff, citat, men då psalmböckerna af 1819 ock 1695 nämnas först, halva de säkerligen
hämtat åtminstone några bland de talrika exemplen af nyss
anförda slag från dessa skrifter 1. Men att från metriska verser i psalmboken af 1819 eller 1695 sluta sig till att fortis i
forna dagar låg på andra stafvelsen af sådana ord som grundmura, utvisa eller deras likar, det är lika oberättigadt, som om
någon ville draga den slutsatsen, att dylika ord i nuvarande
riksspråk använda detta uttal, emedan våra poeter tillåta sig
att bruka orden med penultima i arsis. När t. ex. SNOILSKY
talar om
Den Oändlige, hvars makt
Talar i rögnbåg'öns prakt (s. 98),

eller när samme skald sjunger
KrIngjfiblåd på arenans sand du står.
Bakom solfjädrarne de sköna strida
(s. 79),
Om äran att få

så kan man ingalunda däraf sluta sig till att han uttalar
rägnbågens, kringitiblad.

Beträffande de upplysningar, som äldre metriska verser
kunna gifva om vår forntida aksentuering, hänvisar jag till
Svensk akcent II, 254 f.
Men jag har anledning att opponera mig icke blott mot
författarnas metod att bestämma vårt äldre språks aksentuering, utan äfven mot deras sätt att förklara den.
På samma gång som jag inlåter mig på detta spörsmål,
skall jag emellertid söka bemöta ett par af LYTTKENS ock
WULFF mot mig framställda anmärkningar, ock jag gör det
i detta sammanhang, emedan förf. själfva i sin kritik satt
frågorna i en viss förbindelse med hvarandra.
När förf, skola gifva tillkänna, i hvilket förhållande mitt
arbete (d. v. s. Svensk akcent II, .r) står till deras grundsatser,
så nämna de (s. 103) såsom det första:
1) I fall förf, hämtat några bland exemplen från knittelverser
(från förra hälften af 1600-talet), så rör min anmärkning icke dessa
exempel.

32

KOCK, OM SVENSK AKSENTUERING.

VI. 2

»Vi fasthålla framför alt vår ledande grundtanke, nämligen att
aksenten måste betraktas såsom en allmänn och enhetlig form bestående
i en fast och gifven takt och melodi . .».

De mena vidare, att det vid bestämmandet af
»huru och efter hvilka grunder den rytmiska fördelningen försiggår
inom aksentformen» . . . »är af största vikt att . . . icke göra upp sina
beräkningar med bortseende från melodi en . . . Utan tvifvel» --fortsätta de — »skall en kommande forskning gifta oss mer och mer rätt
3 V 2

uti det påståendet, att t. ex. den låga, nedgående tonen i ankedamm,
3V 2

3V2

ankdamm, tråättika — förmodligen uppkommen genom sträf van att
låta sammansättningens efterled framstå i ungefärlig likhet med för3V 2 3

V

2

ledens begynnelse — icke blott historiskt återfinnes i Anna, lefverne,
3

V2 3 V 2

skinntröja, vä,sentlig, utan till lika hjälper oss att förklara, på hvilken
3 V 2

väg och genom hvad slags lockelse ordet lefverne — såsom d:r KOCK
gör antagligt (s. 321) — under en viss tid faktiskt måtte ha uttalats
1 4 1

3V

lefverne (d. v. s. med fortis på mellanstafvelsen), och ordet skinn21

V2

tröja, med genomgångsformen skinntröja, blef -- och i vissa bygdemål alt
41

4 1 1

jämt förblifvit — skinntröja, likasom väsentlig, med genomgångsformerna

3 V 2

3V

2

14

1

väsentlig, väsentlig blif vit och i riksspråket förblif vit väsentlig.
Med andra ord, den melodiska lågtonen (ordmelodiens djupaste ställe)
har — såsom mäst karakteristisk af alt hvad i utsägningen fanns —
narrat gehöret att flytta dit äfven hufvudtrycket, tvärt emot det ursprungliga förhållandet; hvarmed dock icke är sagdt, att melodien värkat ensam.»

Dessa tankar sammanfatta förf, än en gång på sin kritiks
sista sida, där de säga sig
»med bestämdhet yrka, att det är det hela, aksentformen, och i
synnerhet dess melodiska sida, som är, så att säga, trumfen i spelet,
när det gäller att tvinga ett ord — gammalt eller nytt — till ett
visst uttal.»
LYTTKENS' ock WULFFS här framställda anmärkningar
torde kunna i korthet sägas gå därpå ut, dels att jag skulle
för litet hafva tagit hänsyn till aksentueringssätten såsom h elbete r, dels att jag vid mina historiska utredningar af forna
ock nutida akseutueringssätt skulle hafva för litet beaktat den
musikaliska aksentueringen.
Då förf, icke ur mina skrifter om aksentuering anfört
något exempel på att jag vid något tillfälle eller vid vissa
tillfällen tagit för litet hänsyn till aksentueringen såsom »en

•
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allmän ock enhetlig form», så är det vanskligt att besvara en
dylik beskyllning: man har egentligen ingenting att gendrifva.
Att jag emellertid (liksom för öfrigt äfven andra nyare
författare, som skrifvit om svensk aksentuering) till fullo insett, att vårt språk använder två olika aksentueringssätt; att
kvart ock ett af dessa har sina särskilda exspiratoriska ock
särskilda musikaliska aksenter 1; att således hvart ock ett af
dessa aksentueringssätt kan sägas utgöra ett litet aksentueringssystem för sig; att om ett ord öfvergår från det ena
aksentueringssättet till det andra, det fullständigt tillegnar
sig det nya aksentueringssättet (ock icke t. ex. blott i vissa
punkter) — detta tager jag för alldeles gifvet att LYTTKENS
ock WULFF aldrig hafva betviflat. Jag hänvisar till Svensk
akcent I, 24 if., II, 12, 45 if., 432 if. ock för öfrigt till de många
ställen i detta mitt arbete, där det påvisas, huru ett ord
eller en ordklass utbytt det ena aksentueringssättet mot det
andra (aks. 1 mot aks. 2 eller tvärtom), det vill, för att använda författarnas uttryck, just säga, att »aksentformen» undergått »förändring ock växling». Jag kan således icke inse, att
förf, rörande denna fråga skulle hafva någon annan »ledande
grundtanke» än jag ock andra, som på senaste tiden skrifvit
öfver ämnet.
Däremot använda förff, vida oftare än jag ordmelodien för
att -historiskt förklara vissa ordgruppers aksentuering. Men
huruvida deras arbete värkligen vunnit på att de så flitigt
brukat denna af dem själfva s. k. trumfen i spelet, därpå
tillåter jag mig att tvifla.
Att äfven jag någon gång sökt med hjälp af den musikaliska aksenten förklara en förändring i den exspiratoriska
aksentueringen, hade författarna kunnat erfara af Svensk akcent
II, 447, i fall de hade tagit kännedom om sluthäftet af denna
skrift. Men såsom jag tror, har det varit välbetänkt af mig
att endast i mycket ringa omfång anlita dylika förklaringar.
Ock detta af den enkla orsak, att man i språkforskning lika
väl som i all annan forskning har skyldighet att så litet som
1) Eventuellt (i enstatviga ord) sin särskilda exspiratoriska ock särskilda musikaliska aksent.
Sv. landsm. Vi 2
3
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möjligt till förklaring använda okända eller ofullständigt kända
faktorer. Ock att vårt språks äldre musikaliska aksentuering
hufvUdsakligen bör rubriceras under dylika, är obestridligt'.
Vår kännedom, eller rättare sagdt vår teori, om fornsvenskans
musikaliska aksentuering grundar sig nästan uteslutande på
jämförelser med den musikaliska aksentueringen i nynordiska
dialekter. Helt annorlunda förhåller det sig med vår kunskap
om vår äldre exspiratoriska aksentuering. Om denna gifva oss
äldre grammatici ock metrici ända från 1600-talet åtskilliga
värdefulla upplysningar. Dessa fullständiggöras betydligt genom
en undersökning af versbyggnaden i poetiska skrifter från
medeltiden ock den äldre nyare tiden. Härtill kommer såsom
en ännu viktigare faktor, att den exspiratoriska aksentueringen
bevisligen utöfvat ett väsentligt inflytande på vårt språks
vokalisation, hvarför man omvändt kan draga slutsatser från
denna till aksentueringen under äldre tider. Slutligen förökas
ock kontrolleras vår kännedom om vår egen äldre exspiratoriska
aksentuering genom jämförelsen med den exspiratoriska aksentueringen i andra forngermaniska dialekter ock i andra besläktade
språk. Under dessa förhållanden torde det icke vara förvånande, att jag i Svensk akcent endast undantagsvis sökt genom
den musikaliska aksentueringen historiskt förklara den exspiratoriska under äldre ock nyare tid. Härmed vill jag dock
ingalunda påstå, att dylika försök öfverhufvud i all framtid skulle vara oberättigade. Det är vanskligt att yttra sig
om huru pass noggrann kunskap framtiden kan (väl snarast
genom systematiska jämförelser med nutida, ålderdomliga
bygdemål) erhålla om vårt språks äldre musikaliska aksentuering, ock det är tänkbart, att man framdeles, sedan man erhållit dessa större insikter, skall kunna ådagalägga, att den
musikaliska aksentueringen i större omfång omgestaltande invärkat på den exspiratoriska. Men hvad jag anser mig med
bestämdhet kunna påstå, det är, att detta icke blifvit påvisadt
genom LYTTKENS' ock WULITS nyss anförda eller för öfrigt
i deras afhandling förekommande resonnemanger.
1) De förklaringsförslag, som af NOREEN framställts i denna riktning
Sv. landsm. I, 735, torde han själf numera knappast godkänna. Jmf.
för öfrigt min kritik af hans teori i Sv. ake. II, 412 if.
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Redan förut har jag, efter hvad jag vågar tro, ådagalagt
oantagligheten af deras mening, att aks. 2 i de enkla orden
skulle hafva genom analogi-invärkan öfverförts till dem från
de sammansatta. Jag skall därför icke här återkomma till
denna af dem i det nyss anförda citatet återigen framställda
mening.
I stället skall jag yttra ett par ord om det andra af dem
på anf. st. framhållna exemplet på den roll, som enligt deras
mening den musikaliska aksentueringen skulle hafva spelat,
d. v. s. om deras förklaring af den äldre aksentueringen lefvcirne, skinntrtsjal.
Häremot är mycket att invända. I förbigående sagdt är
det obefogadt af förf, att med åberopande af Svensk akcent
II, 321 föra ordet lefverne (fsv. livcerne) till denna kategori,
ty på anf. st. har jag väl sökt visa, att fsv. iivterne var formellt sammansatt, men jag lemnar uttryckligen oafgjordt, huruvida ordet kunde hafva fortis på penultima. Emellertid skulle
författarnas förklaring, enligt deras mening, gälla hela den stora
massan komposita med samma form som skinntröja, hvilka i
det äldre språket kunde få fortis på senare kompositionsleden
(framsäga, uttala etc. etc. etc.).
Det stöd, som förff, söka för sin åsikt i vårt nuvarande
uttal vils‘ntlig, hvilket utvecklats ur ett äldre väsentlig, förfaller, dels emedan deras förklaring af aksentförändringen i
väsentlig är ohållbar, dels emedan väsentlig alldeles icke är
likställigt med skinntröja. Enligt författarnas teori om aksentförändringen i det förra ordet (se Aksentläran s. 48) skulle
den nämligen hafva framkallats genom en fordom ock enligt
deras uppgift ännu delvis bruklig aksentuering vitsentlig. Jag
tror mig emellertid kunna påstå, att detta uttal 2 icke existerar,
ock förf. hafva icke visat ock icke ens försökt att visa, att
det fordom användts.
S. 78 f. meddela förff, ett annat försök att förklara denna
aksentuering, men då de själfva framställa en invändning mot detta
tydningsförsök, är det obehöfligt att ytterligare söka vederlägga det.
Nämligen aks. 2 med fortis på första stafvelsen ock semifortis
eller levis på den sista. Helt annat är, att man någon gång kan få
höra uttalet väsentlig med semifortis på penultima, men af detta uttal
kunna förf. naturligtvis icke begagna sig för sin teori.
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Men äfv en om de kunnat ådagalägga detta, så hade det
icke understödt deras förklaring af aks. skinntrhja. Ty dess
ultima är ock har i fsv. ock äldre nysv. alltid varit kort.
Ändelsen -hg var däremot såsom bekant fordom lång (ock
kan i vissa ord ännu vara det: visserligen etc.), ock man har
därför (vare sig att fortis legat på första eller andra stafvelsen)
uttalat väsentlig. Skinntröja ock väsentlig voro alltså icke
likställiga.
2 1
3
När nu förf. säga, att »skinntröja med genomgångsformen
1
4 1
V2
3
skinntröja blef skinntröja», så anföra de intet, som gör troligt,
3
att den för deras teori nödvändiga »genomgångsformen» skinnV 2
tröja existerat i det äldre språket. Ock likväl är det uppenbart, att den just där måste hafva användts, i fall författarnas
mening skall kunna blifva sannolik, ty det är just i det äldre
språket som aksentueringen skinntrfija etc, egentligen brukas.
Allt talar emellertid emot att vårt äldre språk skulle hafva
användt aksentueringen skinntriija2. Det nuvarande rspr. aksentuerar såsom bekant skinntröja med semifortis ock musikaliskt hög ton på penultima, hvilket förf. äfven (genom sin
beteckning slamitröja1) medgifva. Nu är det emellertid fallet,
att i stockholmskan vissa urspr. sammansatta ord af denna
form, ock i synnerhet ord på -sam, -bar, -skap kunna uttalas
icke blott på detta sätt, utan äfv en såsom formellt änkla
(jmf. Sv. alm II, 182 f.), d. v. s. att man kan uttala ej blott
1) Orsaken till att fortis i låneorden väsentlig, egentlig, ordentlig, offentlig, hvilka i nht. alltjämt hafva denna aksent på första stafvelsen, flyttats till den andra, är påvärkan från ordet lUntlig, hvilket
(liksom dess stamord fiende) sedan gammalt kunde hafva denna plats
för fortis, ock i synnerhet från den stora massan komposita på -hg
med fortis på andra stafvelsen i det äldre språket: jerattirlig, urspringalfvårlig, bokstfflig, storståtelig, vidsk4lig etc. etc. I det
inhemska enkånnerlig har en likartad aksentflyttning försiggått som i
de utländska väsentlig etc. Detta allt naturligtvis under förutsättning,
att låneorden väsentlig etc. i den äldre tyskan värkligen liksom i nht.
hade fortis på första stafvelsen. I fall de möjligen redan på tysk

botten skulle hafva haft fortis på andra stafvelsen (jmf. den nht. aksentueringen absänderlioh, vortrefflioh etc.), hvarotn man dock intet
känner, så behöfver deras nuvarande aksentuering i svenskan tydligen
ingen förklaring. Jmf. Sv. alm. II, 228.
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sällskapet med semifortis ock musikaliskt hög ton på den då
långa penultima, utan ock sällskäpe't med levis ock den musi-

kaliskt höga tonen på ultima, i hvilket fall penultima blir kort.
Men det är alldeles uppenbart, att denna förändring, hvarigenom vissa formellt sammansatta ord hålla på att öfvergå
till formellt änkla, är af helt ungt datum, eftersom den visar
sig endast på vissa orter (såsom i Stockholm), emedan den
äfven där hufvudsakligen möter blott i de nämnda ordklasserna
ock den äfven i dem icke undanträngt det äldre uttalet. Under
dessa förhållanden anser jag mig kunna påstå, att ingen sannolikhet finnes därför, att den för LYTTKENS' ock WULFFS teori
nödvändiga »genomgångsformen» slanntröja2 (d. v. s. skinntröja')
skulle hafva existerat redan så tidigt, som aksentueringen skinnträja etc. började användas. Ty äfven om man ser bort ifrån
att denna aksentuering utan tvifvel är ett arf från indoeuropeisk tid, en uppfattning hvartill äfven BRÅTE, Sv. landstn.
VI, xlvi anslutit sig. så framgår dess bruk i fsv. redan före
våra äldsta lagars nedskrifvande af ljudutvecklingen au o, u
i Gautstafr -± Guståver, skautkånungr -› skotkånunger (jmf. Sv.
ake. II, 360).
Slutligen må tilläggas, att om också komposita sådana
som skinntröja etc. fordom uttalats skinntröja' etc. ock om
också förff, lyckats visa detta, icke desto mindre deras teori
torde haft mycket svårt att vinna anhängare, emedan den utgår från den oriktiga förutsättningen (jmf. ofvan), att fortisstafvelsen i ord med aks. 1 (i skinnträja etc.) ligger musikaliskt
lågt i rspr.
Ett annat exempel på den musikaliska aksentens förmåga
att omgestalta aksentueringen anse förf, sig kunna meddela
s. 80, om ock med tvekan. För att förklara aks. 1 i »sådana
direkt sammansatta ord som t. ex. bläckhorn, dröjsmål, synål,
trägård, Åland, hvilka i sin enstafviga förled icke ha utrymme
nog för den karakteristiska och åsyftade tonbrytningen
nedåt», antaga förf., att den enstafviga förleden »låter den låga
eftertonen genom predisponering inträda på bekostnad af
den högre begynnande förtonen. Men i och med det
samma inträder 4: 1 [d. v. s. aks. 1] i st. f. 3 V 2 [d. v. s. aks.
2]». Denna, enligt min åsikt, utomordentligt djärfva teori
strandar redan på det faktum, att orden dröjsmål, synål, trä-
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gård ock Åland mycket väl på sin penultima hafva rum för »den

karakteristiska tonbrytningen nedåt». Denna stafvelse utgöres
nämligen i synål, Åland af en lång vokal ock i dröjsmål, trägård (»träggård») af en kort vokal + lång betonad konsonant;
ock att värkligen »tonbrytningen» mycket väl får plats på dessa
stafvelser, inses till fullo af aksentueringen 'ålägga, väggur,
blSrkula med aks. 2, d. v. s. med »tonbrytningen» på första
stafvelsen. Men om det af LYTTKENS ock WULFF anförda
skulle vara skälet till aks. 1 i Åland, trägård, synål, hvarför
hafva icke t. ex. 'ålägga, väggur, blStkula också antagit denna
aksentuering? Man har därför att på annat sätt förklara aks.
1 i bläckhorn, Åland, trägård etc. Orsakerna — ty skilda
omständigheter hafva framkallat aks. 1 i dessa ord — diskuteras i Svensk akcent II, 134, 91 (ock 115), 137, 156, 476 1.
Förf, antaga (s. 88 noten), att äfven i orden på -köping
(Jönköping, Norrköping etc.) den karakteristiska tonbrytningen
eller, såsom den här kallas, »sänkningen» skulle hat va förändrat
aksentueringen. De mena nämligen, att vissa ord på -köping
»lätt flytta bitrycket till sista stafvelsen -köping, för att sänkningen i första skall få själfständig plats». Men hvarför hade
»sänkningen» i ittiala, främstu
'pa, skinntröja ock i tusentals
andra, eller rättare sagdt i alla dylika ord icke samma behof
att få en egen stafvelse? Då detta spörsmål lemnas af förf.
obesvaradt, så följer däraf, att de icke funnit den värkliga
orsaken till aksentueringen Jönköping etc. Den förklaras i
Studier ö.fver fsv. ljudlära I (1882), 229 if., där det visas, att
den är gammal.
Öfverhufvud synas förf. hafva svårt att tänka sig, att
den nu i rspr. brukliga (eller rättare den af dem själfva
5 Det är knappast behöfligt att påpeka, att den af LYTTKENS ock
WULFF här försökta förklaringen af aks. 1 i dröjsmål, bläckhorn,
synål etc. är något helt annat än min i Svensk akcent II, 141 framställda belysning af aks. 1 i bläckhorn, blockhus, toppsegel, fickfack etc. etc. LYTTKENS ock WULFF vilja i första hand förklara aks.
1 i åtskilliga olikartade ord, af hvilka de flesta hafva ett långt
betonadt ljud i fortis-stafvelsen. Jag åter vill på anf. st. förklara
bevarandet af den af vissa ord redan antagna aks. 1, ock intet
bland dessa ord har i fortis-stafvelsen något långt betonadt ljud,
utan alla kort vokal + lång tonlös explosiva.
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använda) aksentueringen icke skulle vara den ursprungliga,
från hvilken man obetingadt har att utgå vid förklaringen af
ett från denna afvikande uttal. Till det redan anförda må
läggas deras uppfattning (s. 80 noten 1), att aks. 2 »vikit
för» aks. 1 i norrländskans strSrkerska, rörelse. Tvärtom har
norrländskan i strfterska liksom ofta annars bevarat det äldre
uttalet. Ändelsen -erska (fsv. -irska) är nämligen ett lågtyskt
lån: jmf. mit. krögersche sv. krögerska, mit. meiersche sv.
mäjerska, mit. måstersche fsv. mantirska, mlt. mordersche
sv. mörderska etc. (TAMM, Om tyska ändelser i svenskan s. 40).
Det kan därför icke vara tvifvelaktigt, att den norrländska
aks. 1 i strkerska, krögerska etc. liksom i så många andra
låneord beror på ordens utländska härkomst (jmf. Sv. akc. II,
406). När orden i rspr. utbytt den äldre aks. 1 mot aks. 2,
förklaras detta lätt genom påvärkan från flerstafviga ord med
aks. 2 (krögare, stryka etc. etc.), hvilka såsom bekant nästan
alla erhålla denna senare aksentuering. Däremot inser man
ej, hvarför orden fått aks. 1 i norrländskan, i fall aks. 2 vore
det ursprungligare.
Äfven i orden på -else (rörelse) torde norrländskan hafva
behållit den äldre aksentueringen. Denna ändelse har nämligen införts till oss, eller åtminstone hos oss erhållit ett vidsträcktare bruk, genom utländsk påvärkan; jmf. mit. backels
sv. bakelse, Isax. döpisli fsv. döpilse, nit. deckels sv. täckelse
etc. (se särskildt TAMM, Tränne tyska ändelser i svenskan s.
16 if., om ock TAMMS framställning icke i allo är öfvertygande).
Det är därför troligt, att äfven aks. 1 i dessa ord beror på
utländskt inflytande. Sedan orden i svenskan en gång erhållit detta uttal, har den omständigheten bidragit till dess
bevarande, att fsv. ägde en massa ord på -ils° börjande
med prefixen be- eller for-, såsom bedraghilse, befruktilse,
begavilse, begripilse, begwngilse, begeerilse, beklaghilse, bekymbrilse, bekeennilse, beleeghilse etc., forskikkilse, forskreekkilse, forskuldilse, forsmwdhilse, forameeilse, forstandilse,
forsumilse, forsvarilse, fortakilse, fortapilse, forteerilse, fortrykkilse etc. etc. Då dessa ytterst talrika komposita hade
(ock ännu hafva) aks. 1: bedråghilse, forsnmilse etc., bibehölls
genom deras påvärkan denna aks. lättare i de änkla, ock särskildt kan aks. 1 i sådana komposita som bedrövilse, be-
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budhilse, begabbilse, fordaorvilse etc. hafva medvärkat till
att vidmakthålla aks. 1 i motsvarande änkla ord med samma
betydelse: drövilse, budhilse, gabbilse, da3rvilse etc.
Denna min förklaring af aks. 1 i ord på -erska ock -els°
skulle LYTTKENS ock WULFF troligen icke vilja godkänna,
emedan de (s. 108) synas uttala en från min (ock väl också
från alla andras) mening mycket afvikande uppfattning om låneords aksentuering i svenskan. Det heter:
»Vi yrka, att nästan alt kommer an på ordets nya omgifningar och
förhållanden, nästan intet på ordets forna tradition såsom blott sådan.
Det synes oss altså vara af jämförelsevis ringa vikt att man kan eller
icke kan uppvisa en utländsk långif vare. Att t. e. ordet landtmätare
(3 V 211) troligen härleder sig från ett nedertyskt ord, synes oss gif-va
d:r KocK en mycket klen rättighet att säga (s. 139), att Fryksdalsmålets lanntmäter (med aks. 1, cl. v. s. 411) »säkerligen är ett lånord», så vida han därmed vill ha sagdt, att ordet på något sätt har
nedertyskan att tacka för sin nuvarande änkla aksent i detta värmländska mål, hvilket ju har en så allmänn förkärlek för den änkla
aksentformen.»

Jag är tveksam om huru detta resonnemang skall uppfattas. Såsom förf, uttryckligen säga, anföra de Fryksdalsmålets lånntmäter (platt-t. landmäter) endast som ett exempel
på sådana ord, om hvilka jag utan skäl skulle hafva påstått,
att de hafva sin utländska härkomst att tacka för aks. 1.
Detta ord måste alltså hafva åtskilliga af mig lika illa behandlade kamrater, ock dessa måste tydligen utgöras af andra
urspr. utländska komposita, hvilka i bygdemål eller dialektiskt
kunna erhålla aks. 1; så t. ex. de i sammanhang med lanntmäter (s. 139 hos mig) anförda, i Sörbygdmålet brukliga fråntemmer (mit. vrouwentimmer), jängfru (mit. junkvrowe),
rätthållt (platt-t. richtholt »richtscheid bei den maurern und
zimmerleuten»), spässbår (nht. spitzbohrer) etc. Det är värkEgen min åsikt, att aks. 1 i Fryksdalsrnålets lånntmäter liksom i dessa ock i stora massor af andra tyska låneord beror
på deras utländska börd (se Sv. akc. II, 132 if.). Men det
påfallande är, att LYTTKENS ock WULFF själfva (s. 81 f.)
uttala den åsikten, att den i Götaland brukliga aks. 1 i t. ex.
ebenholts, pockenholts ursprungligen beror på ordens utländska härkomst. Men dessa ord äro i ifrågavarande afseende
fullkomligt likställiga med de i bygdemålen brukliga
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mäter, fråntemmer etc. Ty den omständigheten, att ebenholts, pockenholts i vissa trakter (Göta land) uttalas med

aks. 1 af bildade personer, under det att lanntmäter, fruntemmer etc. af en eller annan trakts obildade personer uttalas med aks. 1, saknar här tydligen all betydelse.
På grund af denna värkliga eller skenbara motsägelse hos
förf. s. 81 f. ock $. 108 är det ovisst, hvilken mening man bör
inlägga i deras ord på det senare stället.
Emellertid nämna de såsom en sorts belysning till aks. 1
i Fryksdalsmålets lanntmäter, att »detta värmländska mål ju
har en så allmänn förkärlek för den änkla aksentformen» [aks.
1]. Det är sant, att detta mål använder aks. 1 i åtskilliga
komposita, som i vissa andra bygder få aks. 2, men denna
omständighet ensam förklarar icke, hvarför lanntmäter får
aks. 1. Ty ehuru jag blir upplyst om att ordet har åtskilliga
kamrater med samma aksentuering, får jag icke veta, hvarför
just detta ord använder aks. 1. Naturligtvis hafva LYTTKENS
ock WULFF för öfrigt rätt i sitt resonnemang om att ordets
nya omgifningar i svenskan spela en roll, när fråga är om
huruvida ett utländskt ord skall bevara sin äldre aks. 1 eller
i analogi med uttalet af språkets flesta komposita utbyta denna
aksentuering mot aks. 2. Men detta gäller icke blott om de
urspr. utländska komposita med aks. 1, utan också om öfriga
komposita med aks. 1 (t. ex. Cldevårla af els vape, mänsbot
af mans bot etc.). Ock i själfva värket vill det icke säga
något annat, än att en nödvändig förutsättning för att ett
visst låneord (eller annat ord) skall i en viss dialekt kunna
bibehålla sin urspr. aks. 1, är, att denna dialekt också i andra
ord använder samma aksentuering, så att det är otänkbart, att
i en dialekt med för öfrigt uteslutande aks. '2 — om annars en
sådan dialekt hade existerat
ett låneord i strid med bygdens hela öfriga aksentuering skulle hafva bevarat aks. I.
Lika själfklart är, att låneord oftare behålla denna aksentuering i bygder, där den för öfrigt är mycket bruklig, än i
trakter, som annars föga använda den. Men jag tillåter mig
att säga, att detta är så triviella sanningar, att det hade
varit orimligt af mig att framhålla dem vid den historiska utredningen af orsaken till aks. 1 i hvade ordgrupp.
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Slutligen kommer jag till LYTTKENS' ock WULFFS metod
att referera mina uppgifter om enskilda ords aksentuering.
S. 105 f. i författarnas skrift heter det:
»D:r Kocx fattar begreppet riksspråk helt annorlunda än vi,
hvilket särskildt haft till följd, att månget aksentueringssätt, som vi
uteslutit från vår betraktelse eller betecknat såsom vulgärt eller dialektiskt (ehuru det till äfventyrs »förekommer i två provinser, som icke
gränsa till hvarandra»), har befunnits brukbart för d:r Kom ändamål.
Ingalunda såsom en kritik, utan blott för att särskilja vår uppfattning,
meddela vi här en någorlunda fullständig förteckning på ord, som sålunda
i d:r KOCKS nya arbete icke utsöndras från riksspråket, men hvilkas
aksentuering vi af ett eller annat skäl anse oss böra angifva annorlunda.»

Härefter följer en ordförteckning, som upptager inemot
två med petit tryckta sidor, ock i hvilken författarna, enligt
sin mening, angifva sin från mina uppgifter afvikande åsikt
beträffande enskilda ords ock smärre ordgruppers aksentuering.
Jag finner mig nödsakad att på det allra bestämdaste
protestera mot det sätt, hvarpå de i denna ordförteckning
refererat mina uppgifter, i det att de tillskrifvit mig en massa
påståenden, som jag ingenstädes fällt.
Detta stränga omdöme fordrar sitt bevis, hvilket härmed
följer.
Såsom läsaren genom det nyss från LYTTKENS ock WULFF
anförda citatet insett, vilja de i mitt arbete uppsöka sådana
ord, hvilka jag tillskrifvit en aksentuering, som (fastän den
på någon ort förekommer) icke skulle tillhöra riksspråket.
Deras första exempel befälhafvare är hämtadt från Sv. ake. II,
53, ock de yttra därom: »icke 3 V 2 11», hvilket uttryck omöjligen kan tolkas annorlunda, än att jag skulle hafva påstått,
det aks. båfälhafvare vore bruklig i rspr.; ock utan tvifvel
frapperas man af denna påfallande uppgift. Gör man sig möda
att söka upp den citerade sidan i Sv. ake. II, finner man
emellertid där en helt annan notis. Efter att hafva nämnt,
att baullmäktiga, båredvillig ock båledsaga kunna få det
här betecknade uttalet, tillägger jag: »Alven befälhafvare kan
åtminstone i sammansättningen general-befälhafvare (med första
sammansättningsordet utan fortis) i vissa trakter låta fortis
falla på första stafvelsen», ock till yttermera visso upplyser
noten: »Uttalas dock vanligen general-befälhafvare (eller ge-
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nerål-befälhafvare).» Det är således icke egentligen om befålhafvare, utan om general-befålhafvare, som jag öfverhufvud

yttrar mig, ock om detta senare ord säger jag, att det i vissa
trakter (således icke i rspr.) kan hafva fortis på be-.
Vidare yttra LYTTKENS ock WULFF: »af de uppräknade
orden (s. 95 if.) borde d:r KOCK, enligt vår mening utmärkt
med en * äfven följande ord, enär det torde gälla äfven om
dem, att de »endast dialektiskt» ha 41 [d. v. s. aks. 1], nämligen: blindbock, råbock . . . fårskinn, getskinn. . .». Denna
anmärkning är högst öfverraskande, ty just på den af förf.
åsyftade sidan (s. 97) säger jag: »Skånskan [således icke rspr.]
har akc. 1 i tvåstafviga ord på -skinn . . . t. ex. fårskinn,
getskinn»; ock på s. 95 hänvisas till de förut (s. 92, 93) behandlade orden blindbock, råbock, ock om det förra yttras:
»dialektiskt kunna äfven följande ... rödbeta, blindbock hafva
aks. 1», under det att råbock upptages bland ord, som dia le ktiskt kunna använda denna aksentuering. Orsaken, hvarför
dessa ord icke utmärkts med någon *, är den, att detta tecken
aldrig af mig användts för att utmärka dialektiskt bruk af
aks. 1, när jag, såsom här är fallet, i texten uttryckligen sagt,
att uttalet med aks. 1 är dialektiskt. Däremot har jag i ett
kapitel brukat detta tecken för att i längre listor på ord med
aks. 1 utmärka sådana, som endast dialektiskt bruka denna
aksentuering.
Vid granskning af s. 102 af min skrift göra förf, sig
skyldiga till ett liknande misstag. De yttra nämligen: »endast
3 V '2 ha följande af de uppräknade: buffel- (i sammansättning),
finkel-, griffel-, jubel-, kabel-, pudel-, slyngel-, stöfvel-, toffel-,
viksel-, spindel-, buller-, äjder-, finger-, läcker-, muntergök,
pillertrillare, säter-, hvilkendera, söckendag, gyllenläder,
gyllenåder». De mena alltså, att jag skulle hafva påstått, att

dessa ord i riksspråket kunna använda aks. 1. Ock likväl
säger jag uttryckligen på anf. st.: »Dialektiskt kunna många
I) Jinf. deras ofvan anförda yttrande före listan på de ord, som
jag enligt deras mening skulle hafva tilldelat en oriktig aksentuering i
rspr. I fall de åter mot all förmodan skulle med sina här anförda ord
vilja säga, att dessa komposita öfverhufvud icke kunna (hvarken i rspr.
eller dialektiskt) få aks. 1, så är därpå att svara, att förf. i så fall
icke känna vissa dialektegenheter,
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under detta moment [första kompositionsleden på -el, -er, -en]
hörande ord få akc. 1: buffel(-hud) .», hvarefter just de af
LYTTKENS ock WULFF uppräknade orden anföras. Till yttermera visso göres på anf. st. detta tillägg: »Skånskan kan använda akc. 1 i dessa ord, men denna akcentuering är för flera
af dem något vulgär».
För att åstadkomma större öfverskådlighet öfver den stora
massan af komposita (körsbär, länsman etc.), som använda
både aks. 1 ock aks. 2, har jag i min skrift först i ett kapitel
redogjort för det nuvarande faktiska bruket af detta aksentueringssätt, ock därvid alltid anmärkt, huruvida aks. 1 tillhör
rspr. eller blott är dialektisk, ock sedan i ett följande kapitel
sökt utreda orsakerna till aks. 1. Vid denna historiska undersökning har jag ansett det obehöfligt ock olämpligt att ur det
föregående upprepa, huruvida i hvarje särskildt ord aks. 1
brukas blott dialektiskt, eller om den användes äfven af rspr.,
ock jag anser mig så mycket mindre hafva behöft trötta läsaren med en dylik upprepning, som han, i fall han icke skulle
erinra sig den föregående framställningen, genom att slå upp
på registret oftast ögonblickligen kan få veta, huru härmed
sig förhåller. LYTTKENS ock WULFF hafva förbisett detta ock
förledas därför till det påståendet, att jag skulle hafva angifvit
aks. 1 såsom bruklig i en massa ord, enligt riks s pråksuttalet, om hvilka jag tvärt om uttryckligen anmärkt, att de
blott dialektiskt kunna erhålla denna aksentuering. Så
heter det t. ex. hos LYTTKENS ock WULFF: »utbildad,
genomläst, kringburen, kullkörning med 41 [d. v. s. aks. 1]
är väl dialektiskt». Men alldeles denna mening har af mig
(s. 94, 101) blifvit uttalad om dessa ock likartade ord:
»dialektiskt (i något vulgär skånska) användes undantagsvis
alm. 1 . . . i . . . t. ex. utbildad» . . . »Dialektiskt kan man
äfven få höra akc. 1 i sådana particip som kringburen . . .
och väl äfven i . . .'kullkörning». »Åtminstone dialektiskt
kunna . . t. ex. undangömd, genomläst . . få akc. 1 (jämte
akc. 2)».
Ett misstag af alldeles samma slag begå LYTTKENS ock
WULFF omedelbart efteråt. De säga med citerande af s. 132
if. i mitt arbete: »af alla de här uppräknade ha väl endast
följande någon möjlighet till 41 [d. v. s, aks. 1] i riksspråket:
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blyerts. . .» På anf. st. anför jag en massa ord, i hvilka
aks. 1 är att förklara af deras utländska härkomst, men om
större delen eller åtminstone om en stor mängd af dem har
förut i min skrift uttryckligen framhållits, att denna aksentuering blott dialektiskt användes. Detta har af mig blifvit
anmärkt om t. ex. arfsynd, armborst, bärnsten, bislag, blankläder', blomkål, bofink, färnbock, fyrfat, hagtorn, hyrkusk,
hyrvagn, kniptång, krumsprång, kuskbock, lärjunge, munstycke, rorpinne, schackspel, snälltåg, spanskgröna, i sporrsträck, springbrunn, springvatten, strösand, strösocker, stupiga, tolag, vindthund, åltfar, ältmor, åltfru, blockhus,
brockfogel, doppsko, hetsjakt, klappjakt, plattfot, plattysk,
rapphöna. Icke desto mindre förbigå LYTTKENS ock WULFF
på anf. st. dessa. ord ock påstå därmed, att de, enligt min
mening, skulle i riksspråket kunna uttalas med aks. 1,
en uppfattning mot hvilken jag tvärt om uttryckligen reserverat mig. Hvar ock en kan lätt öfvertyga sig om riktigheten
af denna min uppgift genom att på registret till Svensk akcent
II uppslå de ifrågavarande orden.
Men nog med exempel på dessa oriktiga referater, ehuru
de lätt skulle kunna ökas. Jag bör emellertid nämna, att jag
ord för ord granskat LYTTKENS' ock WULFFS ordlista blott
till ock med råsegel (på s. 107). Ty när jag vid denna rätt
besvärliga granskning funnit, att omkring två tredjedelar af
deras direkta eller indirekta uppgifter om den af mig angifna
aksentueringen äro oriktiga eller delvis vilseledande, eller annorlunda uttryckt, att dessa (på något öfver en sida i deras skrift
mötande) inkorrekta uppgifter vidkomma mera än ett hundra
ord — så tröttnade jag att nagelfara med deras ordlista. Det
är därför möjligt, att dess slut icke är lika föga tillfredsställande som den förra ock längre delen.
På grund af det ofvan anförda anser jag mig hafva rätt att
anhålla, det ingen läsare af den här omtalade granskningen på s. 106 f. i LYTTKENS' ock WULFFS skrift
litar på de där från mitt arbete meddelade uppgifterna, utan att han själf kontrollerar dem.
Om de ord åter, beträffande hvilkas aksentuering i riksspråket LYTTKENS-WULFF ock jag värkligen uttalat olika
åsikter, kan jag yttra mig kort. Såsom förf. anmärka, är
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meningsolikheten mellan oss i denna punkt ofta endast skenbar, i det att vi på olika sätt uppfattat begreppet riksspråk.
Att afgöra, när ett uttal värkligen tillhör detta, eller bör uppfattas endast såsom dialektegenhet, är i allmänhet en ytterligt
vansklig uppgift, men särskildt i ett land som Sverge, hvilket
saknar hvarje utpräglad andlig centralisation. Svårigheterna
stegras emellertid vidare högst betydligt, när frågan särskildt
gäller kompositas aksentuering, ty denna är (jrnf. Sv. ake. II)
för stora massor af ord mycket olika i skilda trakter, ock
äfven i samma trakt uttalas många ord på olika sätt af olika
individer, beroende dels på dessas olika lefnadsålder, dels ock
oftare därpå, att de tillhöra skilda, om ock blott föga skilda,
samhällslager. Jag tror därför, att bestämmandet af kompositas nuvarande aksentuering i riksspråket måste blifva till
icke oväsentlig del en smakfråga, om man med LYTTKENS ock
WULFF (Ljudläran s. 12) uppfattar riksspråk såsom »hela den befintliga mångfalden af de uttalssätt och de uttryckssätt, som .
igenkännas såsom ett tillräckligen vårdadt ock öfverensstämmande uttal». För att undgå denna stora svårighet har jag i
allmänhet i Svensk akcent 17 anfört en aksentuering såsom tillhörande riksspråket, när jag iakttagit den i den bildade samhällsklassens uttal i två landskap, som icke gränsa intill hvarandra, hvarpå LYTTKENS ock WULFF äfven fästat uppmärksamheten (Aksentläran s. 105 f.). Däremot borde de där också hafva
anmärkt, att jag gör ett mycket viktigt undantag från denna
regel, i det att jag (på de i Sv. akc. II, 63 angifna grunderna),
när fråga är om att bestämma fortis' läge i det nuvarande
språket, tagit hänsyn blott till stockholmskan. Härigenom
framställa sig nämligen flera bland de af LYTTKENS ock WULFF
gjorda anmärkningarna mot min aksentuering i en helt annan
dager. Så t. ex. deras ord (Aksentläran s. 106 med hänvisning
till s. 55 i Sv. ake. II) om öfverhofjägmästare m. fl., om hvilka
de anmärka »icke 113 V —» d. v. s. icke öfverhöfjägmästare
etc. Det är sant, att denna aksentuering (öfverhöfjägmästare,
öfverhöfpredikant, öfverhöfintendent etc.) icke torde brukas
i många bygder, ock anf. st. säger jag uttryckligen, att man
i Skåne uteslutande aksentuerar 4fverhotägmästare etc.; men
detta hindrar ingalunda — hvilket LYTTKENS ock WULFF förtiga — att det hade varit ett bestämdt fel, om jag icke anfört
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aksentueringen öfverhöfjägmästare etc., när fråga var om att
redogöra för Stockholmsuttalet, ty i hufvudstaden torde
denna aksentuering vara minst lika gängse som tifverb.ofjägmästare etc.
Jag skall icke till de redan anförda foga nya exempel på
ord, hvilkas aksentuering, enligt min åsikt, blifvit af författarna
mindre riktigt angifven för riksspråket, när detta uppfattas
enligt deras definition. Ty det är föga fruktbringande att
diskutera, huruvida en viss aksentuering af ett enskildt ord
bör anses såsom riksspråksgiltig eller icke.
I fall möjligen någon läsare af LYTTKENS' ock WULFFS
kritik af mitt arbete undrat öfver att jag låtit år ock dag förflyta, innan jag bemött deras anmärkningar, så anser jag mig
böra nämna, att orsaken därtill varit en sjukdom, som högst
betydligt inskränkt min arbetsförmåga. Ända tils nu har jag
måst odelad använda den knappa arbetstiden på annat ock
viktigare arbete.
Troligen komma LYTTKENS ock WULFF att publicera ett
genmäle till detta mitt själfförsvar. Men jag kan redan nu
meddela att, då enligt min åsikt en länge fortsatt vetenskaplig
polemik sällan länder till mycket gagn, jag troligen icke kommer att bemöta detta deras väntade genmäle.
Lund, i oktober 1886.
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV VL 4.

SÖDRA LUG-GUDEMÅLETS
LJUDLÄRA

NILS OLStNI.

STOCKHOLM 1887
KONGL. BOKTRYCKERTET
P. A. NORSTEDT & SÖNER.

Denna afhandling är för filosofisk grad ventilerad i Lund
den 28 maj 1887. Tidskriftens upplaga innehåller i 5:e ock 6:e
arken några rättelser, som ej hunno inkomma i disputationsupplagan.

Inledning.
Föreliggande arbete behandlar allmogemålet i Ottarps,
Fjärestads, Bårslöfs, Frillestads, Ekeby ock Hesslunda socknar,
belägna i södra delen af Luggude härad i Skåne. Ursprungliga afsikten var att utsträcka området för denna undersökning
till hela södra delen af häradet, d. v. s. utom ofvannämnda
socknar äfven till Kvistofta, Raus, Vällufs, Kropps, Mörarps, Bjufs,
Vrams, Katslösa, Kågeröds, Halmstads ock Sireköpinge socknar.
Men enär vi vid våra undersökningar snart kommo till det
resultat, att språket i dessa socknar ej så obetydligt afviker
från språket i de först nämnda socknarna, hvilka utgjorde själfva
utgångspunkten för värt studium af de skånska allmogemålen,
öfvergafs denna ursprungliga plan. Vi hoppas emellertid att
inom en ej så långt aflägsen framtid komma i tillfälle att behandla äfven dessa socknars mål. Af dem bildar språket
inom Raus (med det inom denna socken belägna Rå fiskläge),
Kvistofta (som delvis ligger i Luggude, delvis i Rönnebärgs
härad) ock Glumslöf (gamla tingsstället för Rönnebärgs härad)
en grupp för sig. Välluf, Kropp ock Mörarp, i hvilka socknar
målet betydligt närmar sig det s. k. Kullaspråket (Kullen =
norra ock nordvästra delen af häradet) sammanfatta vi under
benämningen Mellersta Luggude. 1 Vram, Kågeröd ock Halmstad närmar sig målet Åsbo- ock Onsjödialekterna, hvilka äga
mycket med hvarandra gemensamt. Språket i Bjuf ock Katslösa har drag gemensamma såväl med de två senast upptagna
grupperna som med södra Luggudemålet.
Orsaken till att vi bibehållit benämningen Södra Luggudemålet på den här behandlade dialekten är den, att vi anse
denna dialekt såsom den för språket i södra delen af häradet
så att säga typiska.
Sv. landsm. VI. 4.
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Med det bygdemål, som här behandlas, har författaren
varit förtrogen från sin barndom, ock materialet är ursprungligen till större delen samladt ock uppskrifvet efter minnet;
men sedermera ha hvarje ord ock hvarje form noggrant blifvit
genomgångna med personer från de särskilda socknarna, personer som varit födda ock uppfödda på den ort, från hvilken
ordet eller formen upptecknats. Något har äfven vunnits genom
långvarigt aktgifvande under umgänge med personer på trakten.
Däremot äro de ord ock former, som vi för att belysa det behandlade målets ljudförhållanden ofta anfört från andra trakter
af landskapet, vanligen grundade på uppgifter af Skånska
landsmålsföreningens medlemmar. Vi begagna oss här af tillfället att uttala vår hjärtliga tacksamhet till alla dem, som
bistått oss vid undersökningarna för denna af handling; vi tacka
äfven biblioteksamanuensen A. MALM för hans oförtrutna biträde vid korrekturläsningen.
Den företagna jämförelsen med fornskånskan (I. fornsvenskan) afser att på samma gång belysa ljudens historiska utveckling i det behandlade målet ock visa dettas ställning inom
det nordiska språkområdet. Ursprungligen hade vi äfven upptagit fullständiga jämförelser med isländskan, forndanskan, fornsvenskan, nysvenskan ock nydanskan. Men enär denna uppställning befanns mindre lämpa sig för tidskriftens format, lemnades detta sätt att gå till väga.
När författaren genom erhållandet af det TegiAr-Oehlenschlägerska stipendiet kom i tillfälle att i Köpenhamn idka
studier öfver fornskånska, var det hans afsikt att genom en
afhandling i detta ämne förbereda afhandlingar i skånska
bygdemål. Då detta arbete någon tid fortgått, fick han i P.
MACHULES afhandling Die lautlichen verhältni sse und die verbale
fie.zion des Schonischen land- und kirchenrechtes (Halte 1885)
ett arbete, som gjorde egna forskningar i fornskånska öfverflödiga. Vi t'öretogo oss då att utföra den ursprungliga uppsatsen i föreliggande form. Till sin uppränning är afhandlingen
af äldre datum. Långvarig sjukdom med därigenom minskad
arbetsförmåga har tyvärr hindrat förf. att i en genomgående omarbetning tillgodogöra sig de sista årens vetenskapliga litteratur.
Ordformerna äro för isländskan hämtade från J. FRITZNER,
Ordbog over det gamle norske sprog (1 uppl.), för fornsvenskan
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från C. J. SCHLYTER, Ordbok till samlingen af Sveriges gamla
lagar ock J. E. RYDQVIST, Svenska språkets lagar, för fornskånskan från SCHLYTERS Glossar till Skånelagen, för forndanskan från G. T. V. LUND, Det oldste danske skrzftsprogs
ordforråd. När språken erbjuda dubbelformer, hafva sådana i
de fall blifyit upptagna, då de tjäna till att visa ljudens historiska
utveckling.
Intet af de skånska bygdemålen har, oss veterligen, förut
varit föremål för behandling på ljudlärans område. Däremot
hafva de delvis blifvit i lexikaliskt hänseende behandlade i ett
par mindre arbeten af Ii. P. BLINGHAMMER, Skånskt dialektlexikon (i Bihang till Minnen från 1829-39), ock T. WIBERG,
Bidrag till ordbok öfver skånska landskapsmålet, samt i J. E.
RiErz, Ordbok öfver svenska allmogespråket. Slutligen föreligga
i handskrift (på Lunds universitetsbibliotek) omfattande ock
värdefulla samlingar till ett Skånskt dialektlexikon af IL P.
KLINGHAMMER. Intet af dessa arbeten äger dock den noggrannhet i beteckningssättet eller i angifvande af ordens förekomst, att det kan läggas till grund för en framställning af
de skånska målens ljudlära.
Med hänsyn till beteckningen hafva vi i detta arbete så
nära som möjligt anslutit oss till det af de svenska landsmålsföreningarna antagna ock af J. A. LUNDELL i Det svenska
landsmålsalfabetet (Sv. landsm. I. 2) afhandlade beteckningssättet. En afvikelse hafva vi dock ansett oss tvungna att
göra. Enär vi anse, att ej för stor vikt kan fästas vid det
förhållandet, att de i målet förekommande exspiratoriska starka
aksenterna äro af två slag, en med fallande ock en med jämn
(1. stigande) ljudstyrka, hafva vi för vår del funnit det lämpligt att använda tecknen ' ock ' rör utmärkande af exspiratorisk aksent i den betydelse, som afhandlingen under rubriken
»Exspiratorisk aksent» närmare angifver. Enär man från den
exspiratoriska aksenten kan sluta sig till en stafvelses musikaliska tonhöjd, hafva vi ansett onödigt att utsätta tecknen för
den musikaliska aksenten utom i de fall, då denna aksent själf
är föremål för undersökning.

6

OLStNI, SÖDRA LITGGUDEMILETS LJUDLÄRA.

VI. 4

Jämte här förut upptagna arbeten hafva nedanstående blifvit
begagnade:
AASEN, I. Norsk grammatik, Christiania 1864.
— Norsk ordbog, Christiania 1873.
BELFRAGE, Å. G. Om verbet i Vestgötamålet, Lund 1871.
BUGGE, S. Sproglige oplysninger om ord i gamle nordiske
love, i Nord. tidskr. f. filologi, Ny r. III.
FICK, A. Vergleich. wörterbuch der indogerm. sprachen, 3 aufl.,
Göttingen 1879.
GREIN, C. W. M. Sprachschatz der angelsächs. dichter, Cassel &
Göttingen 1861-64.
KOCK, A. Ljudförsvagning i akcentlösa ord, i Nord. tidskr. f.
filologi, Ny r. III.
— Svensk akeent, Lund 1878.
LEFFLER, L. F. Bidrag till läran om i-omljudet, i Nord. tidskr.
f. filologi, Ny r. II.
— Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen, Uppsala 1872.
— Om v-omljudet af I, i och ej i de nordiska språken. I,
Uppsala 1877.
LYNGBY, K. J. Bidr. til en Sonderjysk sproglgere, Kbh. 1858.
— Udsagnsordenes böjning i Jyske Lov og i den Jyske
sprogart, Kbh. 1863.
MOLBECH, C. Dansk dialeet-lexikon, Kbh. 1841.
— Dansk ordbog, Kbh. 1859.
MÖBIUS, TH. Dänische formenlehre, Kiel 1871.
MÖLLER, P. Ordbok öfver halländska landskapsmålet, Lund
1858.
NOREEN, A. Dalbymålets ljud- ock böjningslära, i Sv. landsm. 1.3.
— Fryksdalsmålets ljudlära, Uppsala 1877.
Fårömålets ljudlära, i Sv. landsm. I. 8.
SCHILLER, K. und LeBBEN, A. Mittelniederdeutsches wörterbuch, 1—IV, Bremen 1875-78.
SIEVERS, E. Grundziige der lautphysiologie, Leipzig 1876.
SWEET, 11. A. A handbook of phonetics, Oxford 1877.
VIGFUSSON, G. An icelandic-english dictionary, Oxford 1874.
WIMMER, L. Fornnordisk formlära, Lund 1874.
— Navneordenes böjning i 5eldre dansk, Kbh. 1868.
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Förkortningar, hvilka kunna anses behöfva förklaring:
nda. = nydanska.
da. d. = danska dialekter.
nht. = nyhögtyska.
fda. = forndanska.
nlm. = målet i norra Luggude.
fr. = franska.
no. d. = norska dialekter.
fsk. = fornskånska.
sim. = södra Luggudemålet.
hlm. =- hallandsmålet.
smm. = Smålandsmålet.
is]. = fornisländska.
sv. d. = svenska dialekter.
mlat. = medeltidslatin.
mim. =målet i mellersta Lug- vgm. = västkötamålet.
ögna. målet i Östra Göinge
gude.
härad i Skåne.
mit. = medellågtyska.

I.

Vokaler.

§ 1. 1 sim. finnas 17 vokaler, hvilka, ordnade med afseende på sitt bildningssätt, kunna uppställas i följande skema
(jfr Sweet Handb. s. 16, L11 Alf. s. 84):
2.

3.

4.

mell.
Nå gotmindre öppn.
tandradernaänvid 0 ock 1;
någotrundad e
läpp.

Ungef ären balfpekfi ngersm ell.tand rad erna ;
bredöppn .
läpp.
m erarund adeänvid2

Samma öppn.
mellantänd.
somvid 3; läpparna bilda
störstamöjli garundning

Samm aöppn .vidtandraderna
somvid 0 ;
mungip.
ej
dragna åtsidorna

1.

U ngefärenpekfingersbred
öppn .
m ell.
tandraderna ;
mungip. dragna åtsidorna

Tungspetsen närmas höga:
mot öfre tandgårds- medelh.:
låga:
vallen
Främre delen af tun- [höga:
gan närmas mot
medelh.:
mellersta delen af
'låga:
hårda gommen
Mell. delen af tungan
höga:
närmas mot bakre
medelh.:
delen af hårda gomlåga:
men
Bakre delen af tun- j
höga:
gan närmas mot medelh.:
ffrämre delen af 1
låga:
mjuka gommen
Bakre delen af tunhöga:
gan närmas mot bakmedelh.:
re delen af mjuka 1
låga:
gommen

0.

2
—

—
—
—

—y
Y)
—
—

e
a

—
—

—
—

—

—

—
ce

—
—

—
0

—
—

u

—
—

—
—

—

a
—

o
—

—
a
—

a

—

—

—

e

—

—

—

—

—
—
—

o

u
—

0
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Med hänsyn till käköppningen åsyfta vi här blott att beskrifva det vanliga läget, utan att därmed vilja förneka, att
den kan vara större eller mindre; mycket beror på talorganens
skapnad hos särskilda individer.
Anmärkas bör, att vid uttalet af x, i, y, y, e, a, e, e, e, a, e
struphufvudet höjer sig, vid uttalet af u, u, o,
o sänker sig,
under det att det vid uttalet af a i det närmaste förblifver i
normalläge.
Angående de i målet befintliga språkljuden hvart för sig
kunna vi anmärka följande:
i bildas genom samma tungläge som i eller obetydligt
längre bakåt.
För uttalet af y bilda läpparna en medelstark rundning
ock framskjutas något litet.
För u framskjutas läpparna betydligt starkare än vid bildandet af y.
e bildas ungefär vid läget för konsonanten j.
a bildas med samma tungläge som e eller något längre
bakåt.
ie bildas något bakom läget för konsonanten j; käk- ock
läppläget något öppnare än vid i.
u är rätt svårt att bestämma, emedan det i slm. blott förekommer i diftongen au. Tungläget tyckes dock vara det för
eller något bakom; käkarna intaga läget för y; läpparna bilda
högsta graden af rundning, men framskjutas ej så långt som
vid bildandet af u, utan blott ungefär som vid bildandet af y.
Tungan är vid bildandet af o ej så starkt tillbakadragen
som vid bildandet af a, a, a, e; läpparna bilda en svag rundning
ock framskjutas något litet, ungefär som vid bildandet af y.
a bildas genom nästan samma tungläge som o, tungan är
dock starkare tillbakadragen, äfvensom öppningen mellan tungan
ock gommen är trängre; läpparna bilda en starkare rundning
än vid y, men ej fullt så stark som vid bildandet af u ock o;
läpparna framskjutas ungefär som vid y.
o bildas genom samma tungläge som o, tungan är dock
starkare tillbakadragen; öppningen mellan tunga ock gom är
trängre; käk- ock läpplåge ungefär som vid u.
Käk- ock läppläget för a är något öppnare än för 2 ock ce.
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a bildas genom nästan samma tungläge som a, dock att
öppningen mellan tungan ock gommen är något trängre än
för a; läpparna skiljas från hvarandra något mera än vid a.
Emedan man för att noggrant bestämma ett ljud ej kan
nöja sig med blotta beskrifningen, utan äfven måste hafva hört
ljudet, kunna vi ej med fullkomlig bestämdhet påstå, att vårt
e är precis samma ljud som det, hvilket LUNDELL i Alf. tecknar
med e, men troligen kommer det hans ljud ganska nära.
I sim. förekomma två diftonger, nämligen au ock at; vid
den senare kan man stundom tveka, huruvida at eller aj närmast motsvarar uttalet.
Af förutnämnda vokaler förekomma i sim. i, y, u, e, e, ce,
e, o, o, a, a både korta ock långa, men i, y, e, u, a ock e blott
korta. Till följd af de olika ljudlagar, som tillämpas på de förra,
när de uppträda som korta ock när de äro långa, hafva vi
ansett det lämpligast att i följande framställning särskildt behandla en vokal, då den är kort, ock särskildt, när den är lång.

A. Enkla vokaler.

i motsvarar oftast fsk. i, isl. i, t. ex. bga fsk.
kniv fsk. knif, visa fsk. visce, slugn fda. skrin, sta jfr fsk.
löpstigh; på samma sätt: lida lita, vila hvila, fggas fika, blm
bliga, flgsa flisa, hia koja, mu snida, vga vide ock många andra.
i motsvarar sällan ett ursprungligen kort i-ljud: hin
hin, hd hit, dgd dit, tistal 1. tist'l tistel, sngl snigel, stia stege.
i motsvarar, liksom i sv. ock da., stundom isl. é: vi
fsv. vir isl. vår, t1. nt fsv. jr is!. år, •mila, nda. mile jfr isl.
mål, fil nda. fil isl. 1)61.
i svarar till isl. e i några ord, i hvilka äfven sv.
ock da. hafva i (uppkommet genom invärkan af g 1. j, se Mach.
s. 12): jg fsk. gime isl. gefa, jgda fsk. gitte fsv. gita (med förlängning af vokalen liksom i nda. gide, då däremot nsv. gitta
förlängt konsonanten), ta fsk. pighice fsv. pigia. sg. motsvarar
fsk. sighice fsv. sighia, men nsv. säga är fsv. steghia. i ej är fsv.
eigh tei igh, t. ex. e han gauan? nv incen e han i.
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i har stundom uppkommit af ett äldre y: spi fsv.
*spyia 1. *spy (pres. spyrh VGL. s. XIV) nda. spys, fa fsk.
fiuri fyra fine fsv. fiurir fyri. stiv nda. stiv mit. stif 1. stive
synes ej höra hit, hvilket däremot är fallet med bihau nsv. byrå
fr. bureau.
Utvecklingen u-›- y-3- i föreligger troligen i styva nsv. stufva
nda. stue mit. stoven. niva nypa har väl uppkommit genom
analogi med kniva knipa.
i svarar till ett ursprungligare ö- 1. y-ljud i tigeh
1. tig matfrisk fsk. tökter fsv. tyker isl. tOkr.
&yla 1. dyvlas tvista, gräla, disputera synes sammanhänga med ordet djäfvul. I målet finnes äfven yevlas i bet.
svärja, föra oväsen, hvilket kan vara af yngre ursprung. Sådana dubbelformer äro i målet rätt vanliga, vi hänvisa blott
på dhya ock drama § 29 anm., Inka, jaka, scep § 119.
i.

i motsvarar ofta fsk. i, isl. i, t. ex. hita fsk. hittw,
fsk. gildcer;
flintehste'n flinta, spila fsk. spinte, fisk fsk. fisk,
sålunda ofta före t, s, 92, 1.
Genom förkortning af stamvokalen kommer i ofta
att motsvara 'ett ursprungligen långt i-ljud: ghima isl. grima (men
nsv. grimma), spi sedan isl. siflan, sila sent isl. si1a, istok jfr
isl. istra (men nsv. ister); ock på samma sätt i orden: sid däld (isl.
sidd), sist sist, tima timme, bly lim, tutan nitton, sphit sprit, ludd
krita, tilafill tio eller tolf, bil2a1 bibel, samt i neutr. af adj.
ock i impf. ock part. pret. af verb efter 3:e konjug., t. ex. vit af
vi vid, vit af vid hvit, snigla smit af smi smida, stuck stut
af sto, strida.
i svarar till nsv. e 1. i, nda. e 1. i, isl. ej, t. ex.
iteh etter nda. edder, lit fett nda. fedt, gnista gnista nda. gnist.
Hit hör äfven ordet tik telning fsv. telninger telonger,
jfr isl. teinn (se vidare Bugge, Oplysn. s. 270), samt d eld ögm.
ail (se Leffler i Sv. landsm. I. 7). Hit föra vi äfven vhinsk hingst,
minskas (jämte vhena) gnägga fsv. nsv. vrenskas nda. vrinske,
1) Benämning på flere slags pil, som nyttjas vid takläggning såsom
vidja hvarmed tcelahdvt'n täckkäppen sammanbindes med /TOM läktet.
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jfr fsv. uren (ÖGL.) isl. reini, hvilka af BUGGE (Oplysn. s. 273)
föras hit.
t motsvarar i några ord ett äldre e- 1. ä-ljud:/Ma
fsv. ktelda isl. kelda, hia fsv. hmlda, pla fsv. gwlda isl. gelda,
2121Å fsk. cen isl. en, chna fsk. inenni isi. penna (ack.), dita
fsk. pwtte3 isl. Detta, ch5a fsk. Inesce isl. pessir, hittht3. Henrik.
Märkas bör, att denna öfvergång äger rum blott före postdentaler; vid »ila ock pla kan därjämte tänkas på framåtvärkande assimilation (jfr § 27).
1 ordet tltg rägnby motsvarar t isl. å: isl. el fsv.
nsv. il nda. iling (jfr § 4).
1 ord sammansatta af dimal-: dinialddna dymmeldagarna, dinialönsta dymmelonsdag o. s. v. torde z motsvara
ett äldre y-ljud, jfr fsv. is!. dymbil(daghar, -vika) nsv. dymmelveckan nda. dimmeluge; en annan åsikt hyser Nn Fryksdalsm.
s. 11, jfr isl. dimma. Samma öfvergång finnes i entrilsk fsv.
pryzker tritzsker tresker nsv. tredsk 1. trilsk.
Vokalisering af j kunna vi blott uppvisa i cirit arg;
jfr Nn Dalbym. s. 10 (168).
t finnes i afledningsändelserna på -t, nsv. -ig, t. ex.
ctura årig, avi afvig, yeta girig, skilt skadlig, ygkali ömklig,
skhgvit skröplig, 83.utt »skojtig». Hit får på språkets nuvarande ståndpunkt äfven räknas fatt fattig (jfr § 7).
z har bortfallit i kungha ruinera, spceAtijk inspektor.

t förekommer framför 3., g, g, motsvarande fsk. i, isl.
i 1. e, t. ex. Inga fsk. bind, figeh fsk. fingcer, /tga fsk. liggice,
kvtb• fsk. qvikcer; vidare tg in, Intga minne, slya sinne, sttg
stinn, va vinda ock vinna, kvtAa kvicke, vt4ct vinka, buka
bringa, bh24a brink, data dricka, -fit fick, 8 gick.
- t motsvarar- ett ursprungligen långt i-ljud i vgan
fsk. hvilkin fsv. hvilikin hvilkin is!. hvilikr ock i det af
se viljan uppkomna sib-an.
g 20. t svarar i -följande ord till fsk. ge, nsv. ock nda. i,
isl. ej 1. e: ?van ingen fsk. cengin isl. eingi engi, ska
sinka fsv. senka isl. seinka, ptgka nsv. kinka isi. kveinka.
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Orden ddan enveten ock gvis envis böra uppfattas eller
rättare hafva i målet blifvit uppfattade såsom sammansatta med
tg in, enär en annars i sammans. uttalas en, t. ex. ensam.
Äfven har sim. tgmat illmarig, jfr Rydqv. IV, s. 311.
t svarar till ett äldre ä- 1. e-ljud i Ingas Ingas 1.
hasa (gen. hännes) fsv. htennter ock /tiga (dat. ock ack.)
fsk. haannte (jfr ofvan § 12).
t motsvarar ett äldre y i sti4a stycke fsv. stykki
stikki.
t förekommer i atledningsändelserna på -ig, t. ex.
ponig ett grönt fält, glikig halfklart stickord, gnovnig gröpning.
Förklaringen till att t förekommer i st. f. t före b', g ock g
ligger däri, att tungan drages tillbaka för bildandet af dessa
konsonanter ock i följd däraf med mindre styrka föres mot
främre gommen för bildande af den föregående korta vokalen.
t har bortfallit i pitcpb.a predikan, keram lärka fsv.
yee pänning.

y.

y motsvarar vanligen fsk. y, isl. y , t. ex. by fsk.
by, dyna fsk. dyne, lyda fsk. lyte; samt vidare: bly bly, -g 'tyda
gryta, ty (se te sluta sig till, jfr isl. 13.)bast), yda (i ho betala
skatt genom sammanläggning) isl. pta, yda
u yda vara tillräcklig) o. s. v.
y svarar äfven till fsk. y, då detta motsvarar isl.
iii ock jö, t: ex. flya fsk. flyghge isl. fljga, &tyda fsk. brytte
isl. brjaa, sthyga fsv. stryka isi. strjåka, hyva -fsv. krypa isl.
krjtip a.
Något annorlunda böra de ord uppfattas, som i
fsv., nsv. ock (da. vanligen visa former med ju eller ju i stamstafvelsen: by bjuda fsk. blupte, sy sjuda fsk. siude, /y ljud
fsv. liup, nysa nysa fsv. niusa, byg bjugg fsk. biug, fyga yra
isl. tytika, nysa njure fsv. niura nyra isl. nSTra, jr djup fsv.
diuper, jyva ljuga fsv. liugha, j§yv tjuf fsk. piufter, »yva
tjuga fsv. tiugha, /pytt tjuder fsv. tiuper jfr fsk. tiuprse.
Att j står kvar i jyv ock jyva ock med t sammansmält
till /49 i Jyyv o. s. v., är- af synnerligt intresse, emedan däri-
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genom visas, huru dessa former uppkommit. Utvecklingen har
nämligen varit t. ex. bjuda bjy(da) --> by ock djup -± djyb
jyv, d. v. s. j har genom framåtvärkande assimilation framkallat öfvergången u y, hvarefter det bortfallit mellan en
konsonant ock följande y, emedan det i denna ställning erbjöd
svårighet för uttalet, men däremot bibehållits i framljud ock i
den fasta konsonantkomplexen p. Härvid bör dock anmärkas,
att /y uppkommit på ett äldre stadium än jyv ock mva, då
1-ljudet ännu hördes i uttalet.
Svårare är y att förklara i sia yva strupe isl. strjUpi, styva
stupa isl. stupa, ghyva (se, jämte gata se) grufva (sig) nda.
grue mil. gruwen growen, gnat gruflig mit. gruwelik. Hafva
dessa former bildats genom analogi med ofvan upptagna?
Öfvergång från ett u-ljud till y finnes vidare i: ysla se
beklaga sig fsv. uslas jfr fsk. ysalde fda. ys931 ysa31c1s3, samt
måhända i ysla aska af bränd halm isl. usli jfr ags. ysle.
Man skulle måhända känna sig frestad att antaga
y i sny snöa isl. snjåfa äldre sv. sniögha 1. snögha nda. snee
närmast vara uppkommet genom v-omljud af i (jfr ags. snivan).
Sim. skulle således i detta fall stå på samma ståndpunkt som
isl. Vi tro dock, att utvecklingen varit en annan ock att
formen snior i fsv. blifvit sniö, hvilken form med bortfallet
j (1. i?) är nsv. snö. Genom framåtvärkande assimilation har
slm. af formen *snjö utvecklat *snjy, hvari j bortfallit (se § 27).
På ett liknande sätt har verbet sny uppkommit af fsv. sniögha.
Huruvida däremot y i jpyd kött- fsv. kiöt köt kyt jfr fda.
kiotmangcer har utvecklats på samma sätt, kan afgöras först
sedan man afgjgrt, om fsv. kiöt 1. kyt är den äldre formen.
Öfvergäng från i-ljud till y, värkad af det följande
v 1. w, som sedermera bortfallit, har sim. i &tya' fsk. driffu.e
ock klya klifva fsv. kliva nda. klyve.
y -svarar äfven till ett äldre i-ljud i hyha fda. hirthte
nda. -hyrde isl. hiröir (jfr Aasen Gram. s. 83-8-4; Leffier, 1-omljudet s. 243) ock i smych foglig, om detta hänföres till nsv. smidig, jfr dock mit. smidich smodieh smudieh.
1) 1 slm, blott i frasen: gcm, 0 ditya gå ock drifva, under det
t. ex. drifva en hjord heter Ara (lån -från nsv.?). Andra skånska
dialekter (t. ex. Onsjömålet) hafva &Lya äfven i denna senare betydelse,
jämte yadnya öfverdrifva (enl. uppgift af stud. L. Nyrup).
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y.
y förekommer i slm. sällan svarande till ursprungligen kort y-ljud, såsom i jylta sugga isl. gylta, tylt fsv. isl.
tylft, samt måhända hy!. hylla nda. hylde, hyl fläder nda.
hyld. Mera allmänt finnes y såsom förkortning af långt yljud: lys lyssna (jfr isl. h10a), lyt lytt (fsv. lyter lyfter), nytja
nyttja, hyga städa (jfr ags. hy'dan dölja), byta byta, byte, byte,
knyta sticka, frekventativ till knyda knyta; samt i neutr. af adj.,
i impf. ock part. pret. af verb, t. ex. nyt af ny ny, smyga smyt.
af smy smyga, snyga snyt af sny snöa. tyta tyt hafva uppkommit af nsv. tyckte tyckt (jfr Göingemålens tyta tt).
y har utvecklats af ett äldre ö-ljud i-. ya yxa is!.
ös fsv. ös öse yxi fda. oxce, hysttl af högtid nda. hoitid.
Däremot är y ursprungligt i byla böld fsv. byld böld nda.
byld (jfr nsv. bulna), Asyl köld fsv. kyld.
y motsvarar ett långt u-ljud i syva supa fsv. supa
syv sup fsv. sup. Impf syp ock part. pret. man
sypad hafva uppkommit genom analogi med presens. Om förklaringen af y i iyflt ljuflig se § 27.
y svarar troligen till ett kort o eller u i ordet syn,k 2
sork, jfr sv. dial. mullsork, -surk.

y står framför 3, g ock g ock motsvarar fsk. y, isl.
y, t. ex. typ fsk. pykkiee, byga fsk. bygge, sy & fsk. synd,
nytt fsv. nykkia, nyp fsv. rykkia, slybyt släcka fsv. slykkia
slykia slökia; vidare: knyt knyck, styg stygg, thyy trygg, hyy
rygg, dye dygn (fda. dyghxn Ugn), tyga tynga, j,,sysea/ma'sa,
kyndelsmässa, fyea skynda, yeka yngre, ypyst yngst, byea
sammandraget af begynna, dyea gödselhög (fsv. dyngia jfr fsk.
möghdyngh), skitygka skrynka, shygkla skrynkla.

Begagnas i frasen: jrpta nQn hytt = krusa för någon, samt i
sammansättn. hylastd högtidsdag, hyltskubl högtidsafton o. s. v.
1) en liten pojke; 2) i sammans. mtelsy'hk sork.
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y svarar stundom till ett äldre ö-ljud: ygka ömka
jfr fsv. ömkan nda. ynke, ygkali, ömklig, byka enträget
bedja (af bgn bön).
y svarar till ett äldre e-ljud i ygka enda fsv. enka
einka.
Angående förklaringen af y före h', g ock g se § 23.

u.

u svarar oftast till fsk. fsv. u, isl. i, t. ex. hua
fsv. huva, knyda jfr fsv. knu.ter, dagg fsk. dug, higs fsk. hus, mun,
fsv. mur. Bland dessa ord böra vi särskildt fästa oss vid dem,
som hafva ett y före u, emedan vi i dem kunde hafva väntat
y (jfr § 27). Dessa äro: yags jfr fsk. dagsljus, jggsa lysa (till
äktenskap) fsk. ljum», Agg fsk. siukcer, hSittk fsv. piur, 1,9yda
fsv. pluta, lushahg'l rököppning fsv. liuri, jgh, fsk. diur, mygg
jfr fsv. omiuker, j/git nsv. jufver, jl fsk. hiughl, jul fsk. jul,
fsk. du.
Ofta motsvarar u ett ursprungligen kort u-ljud: dig
fsk. dughte, hu fsk. rugh, fil fsk. fughl, tu tråg fsk. trugh;
på samma sätt: hu håg, gg 1. ggd gud, giga fluga, sta stuga,
lua låga, ligna sinnelag (jfr isl. lund), g9g/ gul, sig/ sofvel,
ggla uggla. Ett ursprungligt u-ljud finnes troligen äfven• i
mulas mögla jfr isl. mygla fsv. möghlotter, enär detta ord
kan sammanställas med mögan fuktig, möglig nda. muggen;
ukta blomma isl. jurt urt nda. urt; bu krog, khuaha krögare,
khgetbska krögerska jfr nda. kro nht. krug mit. krogen kroger
1. kruger krogersche.
I de flesta af ofvanstående ord har ett g bortfallit, troligen efter att först hafva öfvergått till w 1. v, hvilket förklarar
bibehållandet af u-ljudet i slni. Till denna klass torde äfven
böra föras: ygna blixt jfr fsv. liugn- liongn- lygnelder, ock
måhända glina kisa jfr nsv. glugg slm. g/og (grundformen
till detta ord borde då hafva varit glugna).
mgYa fönster fsk. wyndwe fsv. vindögha nda. vindue torde snarast hafva uppkommit genom vindögha->vindöwa
--> vinduwe vindue, d. v. s. gh skulle hafva öfvergått till w,
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hvilket åter skulle hafva värkat öfvergången af ö till u ock
därefter bortfallit. För denna förklaring tala formerna v3yava
i Harjagersdial. ock v4eava i Tornadial. Detta ords former
äro för öfrigt i skånskan betydligt växlande: Ingås, 1. må i
Luggude, msgua i Färs, Vemmenhögs ock Skytts, msgu i Vemmenhögs ock Skytts, 'Osa i Frosta, m'yava, i Harjagers, vågava
i Torna här.
u svarar mot äldre vi 1. ve i uga vecka fsk. ukm
isl. vika, ukt vört isl. virtr ock måhända 't sal usel isl. vestal
fsk. usel (jfr Mach. s. 22).
u.
u svarar oftast till fsk. fsv. u 1. o, isl. u 1. o,
t. ex. ful fsk. fuldeer, hul fsv.• huld hold, /ut fsv. lukt lokt,
putt. fsv. grunder, ud fsv. udder odder; samt på samma
sätt i as/Jun afund, gtburj adj. grund, hull hund (jämte ho, se
§ 111), huva rom (jfr isl. hrogn nda. regn), gul guld, mul mull,
tul kull (af barn), Aula kulle, mety.4 gödselhög (jfr isl.
4u4ad kullig, sAu/ i skuld, tu/ tull, u/ ull.
Äfven finnes u såsom förkortning af g t. ex duck, dut
af dg duga, gufkih gudfader, gum0.4 gudmoder o. s. v., tu'ltha
1. töltita, två eller tre, af det sällan förekommande tu två. u
svarar äfven till ett ursprungligen långt u-ljud, isl. jå, i gituel
nda. grud (fsv. gryt isl. grjåt) ock bkusk I. buska nda. brusk
brjåsk).
u har uppkommit af i + w-ljud i orden juta gifta
fsk. giftw ock jufa gifte. Utvecklingen har troligen varit
jivta jawta -› jutet.
Såsom af ofvanstående redogörelse framgår, förekommer
kort u blott före t, d, s, 1, n. Förklaringen till förekomsten
af u i denna ställning ligger däri, att tungan för bildandet af
u närmar sig främre delen af gommen vid platsen för dessa
konsonantljud.
Ett u-ljud har bortfallit i het, huru, h64an 1. kullan
hurudan, troligen efter att först hafva öfvergått till a, jfr Mad
I. hda, hufvud §. 68.
1)

Blott i bet. pänningskuld (måhända lån från rspr.), annars

pl..
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e.
e svarar oftast till fornspråkets långa e-ljud, fsk. e,
isl. ei, t. ex. bhe fsk. bred, tv fsk. rep, keda fsk. bet, hel
fsk. hel, hesa fsk. res, ha fsk. heder; vidare: ena en (växten),
he hed, kvesa blemma, kela gyckel, upptåg (isl. teiti), jg sked,
,fas kappas (jfr isl. skela). Hit hör äfven impf. af de starka
verb, som böjas i analogi med blda bita, t. ex. bed bet, k led,
sled slet o. s. v.
I analogi med förhållandet i nsv. ock nda. svarar e
ofta till ett ursprungligen kort i-ljud, t. ex. le led (m.), le led (n.),
leva lefva (fsk. Uwe), leveh lefver, fedje 1. feg passma (fsv.
gned gnet, ledi ledig, SMQ smed (fsk. smedh), veda veta (fsk.
vita), bevha bäfva, /en len, ,fen sken, ja tunnband, kjortel.
skoning (isl. gir6i); samt med olika kvantitetsutveckling i sim.
ock nsv. ved vett, beg beck.
I slm. har denna ljudöfvergång fått något vidsträcktare
tillämpning än i nsv. ock nda., t. ex. te till, VQ vid (prep.),
mhtan fsv. midaptan, media midja, seda sitta, velan villig fsv.
vilin, velt villig, vesan vissen, fesla sladdra nda. fide, gas/a 2
brödspade (jfr fsv. grisllikaka VGL. XIII).
Hit höra äfven part. pret. ock sup. af de starka verb, som
böjas såsom bula bita, t. ex. bedan Mad biten bitit, len led liden
lidit, ledad litat, an hed riden ridit, hevan hevad rifven rifvit.
Ehuru tillräckligt många exempel på denna öfvergång från i
till e, såsom ofvan visats, förekomma, måste man dock i detta
fall äfven taga i betraktande den analogiinvärkan mellan impf.
ock part. pret., hvilken är så vanlig i andra verbalklasser, se
§§ 79, 108.
e har uppkommit af ett äldre kort i-ljud äfven i ordet
men med mycken mycket, såsom synes af fsk. mikil mikit
isl. mikill mikit.
Mera sällan motsvarar e ett ursprungligen långt
i-ljud: 5ena fsv. skina isl. skina, klena nda. kline isl. klina,
hesla kvist isl. hrisla, h,estne, hafreax.
I) Däremot micla middag, »tinat midnatt, men M.44aMatt, midsommar.
2) Bör hänföras till § 44, om det kan anses höra till isl. greiba.
2
Sv. landsm. VI. 4.

20

OLSENI, SÖDRA LUGGUDEMÅLETS LJUDLÄRA.

VI. 4

?. har uppkommit af ett äldre y-ljud i nggal nyckel
fsk. flygel 1. nögel. Utvecklingsgången har varit y-±1->e,
mellanformen nIgal finnes i Onsjömålet.
e motsvarar äldre långt e (isl. å) i /e 1. lat (se §
165) lie fsv. le lee liji nda. leo isl. lå ock bet) bref isl. bref.
e svarar till fsk. fsv. e 1. cc, isl. e uti gbla fsv. sepli,
eda fsk. cetce, ign gen jfr fsk. gen, da,m4a töa för solen jfr isl.
dagsmegin, sela fsv. sele sili, ij4/ fsv. i 1ne1, f§ela fsv. keetil,
blgsad bläsig, eka gräsbevuxen åker isl. ekra, neg fsv. nek.
I några ord, i hvilka vanligen brytning inträdt,
hafva de föregående j, 5, j; genom framåtvärkande assimilation först värkat öfvergång af det ursprungliga a-ljudet till äljud ock sedan af detta till g: fjgd fsk.fiat, /ge/ fsk. fial flel,
Dela stoppa korf fda. flake, j'ela stjäla fsk. stialcesti1, bye.
trägårdssäng fda. bieargh, Jona tjäna jfr fsk. pianastEe.
Däremot förklaras e i ordet mel, fsv. mita fda. miol 1.
miel, måhända lättast ur en form utan brytning; fastän analogier ej saknas för det antagandet, att j kunde hafva bortfallit i en form *mjei, jfr fda. miel ock se § 240. Huruvida e i
ja gräns, fsv. skial skicel skiel skwl skil, har utvecklats af
den brutna eller obrutna formen, kan ej afgöras; det förra är
troligast (jfr adj. jat nsv. skälig).
Svår är förklaringen af adj. negan fsv. nakin nda.
magen.. Man kan tänka sig utvecklingen nakin -± *neakin (smm.
näkän enligt Rietz)—> negen ock hänvisa på sådana former som
isl. degi, tekinn; hvaremot dock talar, att k i slm. ej i andra
fall före a öfvergår till b• efter hård, betonad vokal (jfr § 226).
Man kunde också utgå från nda. magen (bildadt genom vomljud) till nygan (finnes i Tornamålet, ngn 1. nyan i Vemmenhögsmålet) —> te,gan (i Onsjömålet) --> negan, jfr negal § 47.
Huru bör e förklaras i heva fsv. rapa nd. ra3be? I Gärds
här. finnes natba ock hatba, i Åsbo, Onsjö ock Frosta här. h,cpba.
e motsvarar ett u i feta furuved, furuskog, fsv. fora
fur for nda. fyr (äfven fesitah,dd, fgshacbta 111. fl.). Utvecklingsgången synes hafva varit u->y->i--> g, jfr isl. fyriskågr ock
nda. fyr.
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e.

e svarar ofta till fornspråkets korta i-ljud, t. ex. klepa
fsv. klippa, svemla svimma jfr. fsv. forsvima, lejag linning jfr
fsk. lindi, mesta fsk. mistes; vidare i me mig, de dig, se sig, slepa
slippa, keba ribba, memsa mumsa (jfr fsv. minna minnas
minnast), selka silke, sOven silfver, 5elja skilja, besten kristen,
kysst kvist, resta rista, lesta smyga (jfr nsv. list), vesta visste,
veska viska (jfr is!. halmvisk, sefvisk), mest vrist, ntsaman midsommar (jfr § 45), jega gissa. Denna öfvergång finnes äfven i
nsv.: besmdn besmau fsv. bismari bisman fda. bismEer.
Ordet te dess, ju motsvarar is]. pvi 1. pi, fsv. 1)y
1. i, nda. thi.
Liksom i nsv. motsvarar e i sim. ofta ett ursprungligen långt e-ljud (isl. el), t. ex. hem fsk. hem, et fsk. et,
fhesta fsv. fresta; samt på samma sätt i teni rem, vem hvem,
les ledas, lesan ledsen, svet svett, svet svettig, besk besk, lest
läst, i neutr. af adj. samt impf ock part. pret. af verb på e, t. ex.
let af le led, sveda sved svet af sve sveda, leda led let af le
leda, samt då ett ursprungligen långt e-ljud kommer att stå i
svagt betonad stafvelse, t. ex. stenön stenläggning.
e har utvecklats af ett äldre y i selja sölja is!.
sylgja nda. sylle, samt af ett ur ju uppkommet y i stefa,
stemön, steban o. s. v fsv. stiupfapir nda. stivfader o. s. v.
I bnems fsv. brims 1. bryms nda. brems, synes däremot e vara
det ursprungliga, jfr fbt. breman brumma ock nht. bremse.
e har uppkommit af ett ö-ljud i glema fsk. glömmse.
e motsvarar ett äldre ä-ljud i nem mottaglig, läraktig isl. nEemr (jfr tigen, § 7), jeta gissa fsv. geeta, jejivana
gästgifvare (framåtvärk. assimilation).
e har utvecklats af ett äldre a- I. ä-ljud i t. ex.
bjelka fsv. bjalki biEelki, folka fsv. kialki kEelke (i sammansättn.), fje/sten fsv. flalster 1lEelster. I dessa ord har e uppkommit genom framåtvärkande assimilation (se § 50).
I afledningsändelse förekommer e i ord på -era:
~gled krångel, sagkeni dröjsmål, bageni bageri.

22

OLStNI, SÖDRA LUGGUDEMÅLETS LJUDLÄRA.

VI. 4

a.
a finnes i sim. blott i svagt betonade stafvelser
ock motsvarar i allmänhet nsv. s. k. tonlöst e. Dess område
i sim. inskränkes å ena sidan i det att tonlöst e framför h
blir e (se detta), men a har å andra sidan gjort stora eröfringar på de öfriga vokalernas områden i svagt betonade
stafvelser.
a förekommer inom substantivens område i sing. af svaga
maskulina, t. ex. juska ljumske, mauna måne, alba armbåge,
blea kil, man, mage. Särskild uppmärksamhet bör härvid egnas
åt sådana substantiv, som i nsv. öfvergått till feminina ock fått
-a i sing., men i allmänhet bibehållit e-ljudet ock mask. kön i
sim., t. ex. gh,oa gröda, jahna hjärna, ska skada, vana vånda,
samt åt sådana, som i målet förete svag böjning gentemot stark i
nsv., t. ex. byk, böld, cicivhe, dagvard, slaula slagträ i en slaga
(eg. *slagval se § 168), ya yxa 1. yx. Vidare förekommer a i
ord på -aha, t. ex. jyvaha ljugare, bohyth,a tunnbindare, ~Jaha
mjölnare, khuaha krögare, samt i analogi med dessa håmahe, fsv.
hamar. Som ex. på förekomsten af a i neutrala ord kunna tjäna:
stcela ställe, ighe, tunnband, knevla fröhus på lin, bege, bokved, Mina bränsle. Härvid framhålla vi särskildt de ord,
i hvilka a är en jämförelsevis ung daning: hada hufvud, mansa
fåhus (se § 133 not.). Ytterligare ex. äro ord på -ana, hvilka
ursprungligen äro part. pres. eller med dem likdanade substantiv, t. ex. gasvane, gapande, gap, khussana krusande, ny'sana
nysande, (eka« ärende, hemana hemman, ock ord på -ala:
kcehala kärl, thosala 1) råttor ock möss, 2) troll.
I adjektivböjningen förekommer a i best. formen
i mask. sing, ock i hela bestämda plur., t. ex. den stoha
pdtugan den store pojken, den ghana gl4tan det vackra barnet,
dt hetta hyan de fula hästarna, dt hcplta pasc_ifehna de roliga
berättelserna. 1 obest. plur. ock best. sing. fem. ock neutr.
har man ändelsen -a (se § 146).
§ 63. I verbalböjningen har sim. a i pres. ind. pass. af
verb efter 2:a ock stundom 4:e konjugationen, t. ex. stelas
ställes, 5celas kallas (eg. skällas), Nyas bindes, behe,s bäres;
i impf. ind. akt. ock pass. af verb efter 2:a ock 3:e konjug.,
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t. ex. skalda stceldas ställde ställdes, do, (af *dgda) dog, ma
»kas gjorde gjordes, flada fleulas flådde flåddes; samt i part.
pret. af verb efter 4:e konjug., hvars neutrala form äfven begagnas som sup., t. ex. ggan (nar? åkt, Man bedad biten bitet
bitit, fan fattad faren faret farit.
I afledningsändelsen förekommer a i adj. på -an,
t. ex. tevgdan enveten, gotn4e,n godtrogen, oan öppen, hoclan
rutten, negan naken; i adj. på -san, t. ex. leg.san lekfull, legan
ledsen; i adj. på -ad (fsv. -otter -utter fda. -ceth nda. -et), t. ex.
skalad skallig (fsv. skallutter nda. skaldet), avad afvig (nda.
avet), bload blodig, glolad barnslig. Anmärkas bör, att -ad är
den oftast förekommande adjektivändelsen i ord, där nsv. har -ig.
Vidare har sim. a i substantiv på -a2 ock -sal, vare
sig att detta a-ljud blott är en yngre hjälpvokal t. ex. Oval
gafvel (isl. gaf1), /Osat hassel (isl. haffa), 0.sai axel (isl. öx].), eller
motsvarar ett ursprungligt i 1. u, t. ex. btfial bygel (isl.
a'sal axel
lcejal lägel (isl.
negal nyckel (isl.
(fsv. axu].), cheval djäfvul (fsv. diavul 1. diEevu].); vidare i subst.
på -alsa, t. ex. hålsalsa' hackelse, stephkalsa' stärkelse; i subst.
på -an, t. ex. j(van göpen, gan aln, a' vanbk afvenbok,
malt« morgon, i matbas i morse, Koan tusen, ~kan syskon.
a motsvarar ett ö-ljud i bckal barnsöl fda. bamsel
barsol nda. barsel, ock måhända i pinade,' (en svordom), såvida
detta ord är uppkommet af nsv. pina + död 2; på samma sätt i:
lickhsla Herslöf, gleimsla Glumslöf, bduksla Bårslöf, Ona Bågeröd.
a motsvarar ett öppet ä-ljud i: toskkla hufvudkläde
eg. *tork-kkepi d. v. s. torkkläde, fasit,kla förkläde eg. *forinhlasa' mäld af mola, kvarn + s säd.
a svarar till ett äldre u- 1. o-ljud i: ng, nio fsv.
niu fsk. ni ny, tia, tio fsk. ti, j,,suga tjugo fik. tiughu, bada borta
fsk. borto, hoad 1. koda, bufvud fsk. hovop, -san -son i nom.
prop., t. ex. ånoksa'n Andersson, bc'ensan Bengtsson, Minan
Gudmund, samt i plur. gan ögon, ipban öron. a motsvarar ett
äldre u i: 5Oia,1 skedfull, af 5e sked ock ful full.
a svarar till o- 1. å-ljud i eisa också.
Följande ord uttalas dock stundom med reduceradt a: g
08'1, jfr § 221.
Man skulle kanske äfven kunna antaga det vara uppkommet af
pina + det.

_Opal eller med vokaliskt '1: On
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§ 70. a motsvarar ett äldre a i: ktgan lakan (jfr fsv. linlakan
nda. lagen), södan (jämte södan) sådan, höan (jämte höan)
hurudan, sciman samman, gamal (jämte gamal) gammal, t jatas
i går afton (jfr atan afton), t midas, 1 Ondas, 1 'mindas, 1 tistas
o. s. v. (m6n mida, Onda, meinda, tista o. s. v.); i plur. mutan
af sing. «sta nystan, nyhan af nytta njure, »utan af jahta
hjärta, hvilka former äro bildade i analogi med @an, @han (se
§ 68); slutligen i an suffigeradt pron. honom (fsk. han).
§ 71. Om bruket af -a såsom sammansättnings- eller afledningsvokal kan anmärkas, att det begagnas:
när den första sammansättningsleden är ett substantiv
på -a, t. ex. bOsatöj byxtyg af b@jsa byxa, ho'sabekk strumpband
af h@sa strumpa, pheastg predikstol af pac_ebn predikan, lysb•ali
lycklig af lo4a lycka (jfr Rydqv. V, s. 53 o. följ.).
när -första sammansättningsleden är ett verb, t. ex.
b4gathå baktråg af bgga baka, miclkadds mjölkdags af medha
mjölka, sthysgaspdyn strykspån af sthyga stryka (jfr Rydqv. V, s.
78 o. följ.). Som ofvanstående exempel visa, afvik er sim. i
förevarande fall ofta från nsv.
§ 72. a bortfaller:
vanligen så ofta a genom bortfallandet af en föregående
konsonant skulle komma att stå efter en vokal, t. ex. sntl
snigel, sca sadel, 'Kelt ful (fsv. nepeliker). Det är föga troligt,
att sådana ord som fl fogel (fsk. fughl), nql nagel, van
vatten, bon botten någonsin haft a, då sådana ord som somn
socken, nyn söcken, scoi segel i målet uppträda utan hjälpvokal.
Denna regel följa äfven part. pret. af starka verb, t. ex. bön
bd bjuden bjudit, tejn td d tagen tagit, Olm gdud gången gått.
Men adj. på -an bibehålla vanligen sitt -a, t. ex. oan öppen,
gotrOan godtrogen. a bortkastas i nön n6d någon något, (ty
annan, gn 6d egen eget.
a bortfaller i ttna tiondeafgift (fsk. tindi fsv. tiundi), men
behålles i ordningstalen mana, nionde, halta tionde) (fsk. tindi
fsv. tiundi) ock har äfven inkommit i 5mana sjunde (jfr fsk.).
i ordet ettn botten i en bakugn (fsv. arm n 1. serin).
Så snart i subst. I. adj. (part. pret.) på -al, -sal, -an vid
böjningen en vokalisk ändelse tillägges, bortkastas a, t. ex.
gss.).vla gaflar, nesgla nycklar, gamla gamla, igna alnar, nesgna
nakna, besdna bitna, tgvklna envetna.
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Stundom kan dock hända, att a, vanligtvis reduceradt,
bibehålles, t. ex. (4,na öppna, gas4na galna, thaug,na trängtande.
Fullt hörbart är a i södana sådana ock h6clana hurudana.
i pl. best. form i onan ögonen af ?an ögon, kknan öronen
af Okan öron men däremot nås4na,n, nyskoza'n, jasktqna,n.
a bortfaller i impf. af 1:a kon-jug., t. ex. kala kala:9
kallade -des, »la »ilas kittlade -des, samt i lå lade, så sade,
men bibehålles i doa dog.
Vokalen bortfaller i suffigerade pron. an efter på vokal
slutande tvåstafviga verbalformer, men bibehålles efter enstafviga, t. ex. han kala n han kallade honom, han stcelda,n
han ställde honom, men han slo an han slog honom, han dio
an han drog honom.
a har bortfallit i byga af begynna.
a har bytt plats med följande konsonant i några ord:
hoda hufvud i st. f. hoad (denna senare form finnes såväl i alm.
som i flere andra skånska dialekter), jota kittel i st. f.
mansa fähus i st. f. manas af man-hus (se § 133 not.), dcivh,o,
dagvard i st. för davak 1. davoh, fsv. daghvarder daghurper.
Mellanformerna hafva varit t. ex. manasa, dOvaka (jfr Rietz).

0.

g motsvarar vanligast fsk. långt ö-ljud, isl. 9u
ey o', t. ex. dg dö, lgva löpa, lgn lön, lgs lös, gga öka, hg hö,
gta öra, bada böta, kyp,. böcker. Särskildt hafva vi att lägga
märke till de omljudna plur.: bOok böcker, bkgfka bröder, fifflat,
fötter, kg:dek rötter, klo, klor, samt de sing., i hvilka pluralens
omljud inträngt: glgv glöd pl. gl4vok,, bgg bok (fagus) pl. bggeit
(jfr nda. bag).
g svarar till fsk. fsv. ö, isl. 2 (omljud af a) i följande ord: 20.ka fsk. göres, smolt, fsv. smör, on fsv. örn, høj.
fsv. hör, boks fsv. biorn biörn, øl fsk. öli fsv. öl.
g svarar i ett par ord till fsv. ö, isl. y: Mix, suggor
tjoa fösa fsv. fösa isl. fy-sa.
isl. sir, <lojt, kor fsv. köör
g motsvarar i slm. liksom i nsv. ock nda. ofta ett ursprungligt kort y-ljud: gvok öfver fsk. yvir, stgdja stödja jfr fsv.
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upstydia, lett,0vbg fsv. krymplinger kriplinger krömplinger
kröplinger, hs,bagg'utb kyrkogård fsk. kirkiugarp fsv. kirkiukyrkiugarper, nedja klubba jfr isl. hnjaa, stena fsv. *stynia
(stunde), 50n fsv. skyn, dgna fsv. dynia, fel fsv. fyl fyll, hel fsv.
hyl, »eja fsk. kylffu.e kölffue, meg fsk. mögh, tghal fsv. pyril.
I dheva 1. snydmjva snödrifva har i-ljudet till följd af
invärkan från det följande v (eller måhända ett äldre w, dhgwa

finnes näml. i andra trakter af häradet) öfvergått till (jfr § 29).
g motsvarar ett äldre kort i-ljud i ngn, ned fsv.
nip nipor nyd (jfr ags. niäer nyäer nioäor) ock neha, nere.
Såsom fsv. ock ags. visa, har i först öfvergått till y, hvilket
(måhända genom invärkan af h, jfr §§ 77, 83) blifvit
dh,g dref, did drifvit, kle klef, kigd klifvit hafva uppkommit
därigenom, att dessa verb under invärkan af v (eller iv) öfvergått till en annan konjugationsklass (jfr § 29).
f_l svarar till ett äldre u- 1. o-ljud i etplO öfre delen
af ett lintyg is!. upphlutr, hgdan rutten fsv. rotin, hgdna
ruttna fsv. rotna rutna, h,gda var i sår, len luden fsv. lodhin
ludhin. ned nöt, fsv. not nut, har troligen uppkommit genom
invärkan från plur. nOdoh, nötter; se soppa, fsv. sup sodh, kan
vara bildadt i analogi med se sjöd, sild sjudit.
Följande part. pret. af de starka verb, som i sin böjning
följa bhyda bhgd bhgdad, hafva bildats i analogi med tillhörande
impf.: b4dan bhgdad bruten brutit, &dan flgdad fluten flutit, fin
flrld flugen flugit, fhgsan fh,esad frusen frusit, fngsad af fnysa fnysa,
jevad ljugit, kh,gvan khgvad krupen krupit, sm4d smugit, sngdad
af snyda snyta, .90:6/ sjudit, thgdad af thyda tryta ock i öfverensstämm- else med detta foh,th4olan afundsjuk. Om de fall då i
denna verbalklass impf. ombildats efter part. pret. se § 108.
I impf. lev lopp, fsv. bop nda. lob isl. hljåp, har 0 uppkommit genom analogiinvärkan från pres. leva ock part. pret. lgvad.

0.

Genom förkortning af stamvokalen kommer 0 ofta
till att motsvara ett långt ö-ljud, isl. 2u ey e', t. ex. my fsv.
ömber, forna fsk. göm, hons fsk höns, kost fsk. höst, bosta slå
fsv. bösta; vidare: sov, söm, tont töm, /042, undandöljande fsk.
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lönd, Miles bönder, hstoh, öster, bosta stort stycke (kött ock

dylikt, isl. beysti), lifhda lördag; samt i impf. ock part. pret.:
stofta stoft stöpte stöpt, Lufta »oft köpte köpt, bota bot af
boda böta, focla fot_ af fg föda, mota mot af moda möta.
Genom en utveckling, som äfven äger rum i nsv. ock
nda., kommer o att motsvara ett ursprungligt kort y. I detta fall
har dock slm. gått mycket längre än de nämnda språken, t. ex.
Mya fsk. fylghie3, kolja fsk. hy1i, imma fsv. hyrna,
hyynr, flota fsv. flytia, mola fsk. my1nm, Osts/b fsk. systEer; ock
på samma sätt: kolja bölja, folya följe, folja ungt sto (isl. fylja),
ihmehleim honlam (isl. gymbrlamb, tida, genom en annan utveckling gimmerlam), lota lyfta, sos/can syskon, jola skylla,
nosta nystan, skonta skrymma, 50ma skymma, veva vyssja, f§oh,na
törne m. fl. Måhända hör hit hosta krysta fsv. krysta krista.
Mera sällan svarar o till ett ursprungligen långt
y-ljud, t. ex. tarm fsv. mys myss, hojta fsk. rym, bhOst
bryet. ius lus har i sim. plur. = sing.
Genom invärkan af det föregående v har ett i-ljud
öfvergått till y --> ø i voska fsv. hviska, vosla hvissla isl. hvisla,
vosta kasta nda. hviste, unna simma fsv. sima isl. svima,
1,,solna elda fsv. qviidna (jfr isl. kynda).
I thnzetr, fsk. timbri timber tymber fsv. timber tymber,
timma timmerresning, tomha upptimra har, såsom de fsk. ock
fsv. formerna visa, utvecklingen varit i -› y --> ö, måhända förorsakad af det följande ra. I analogi med almen är fh,usnto'meh fruntimmer omformadt.
Svårförklarligare är 0 i honsa rensa, enär adj. hon bibehållit e-ljudet. Troligen har dock h haft denna invärkan på
e. I sydligare Skånemål (Vemmenh., Skytts, Oxie) förorsakar h
nämligen ofta öfvergång af i- I. e-ljud till 0 1. u, t. ex. hosta
1. husta rista sim. hasta, kgsal rissel, husla sim. n,es/a isl. hrisla,
i Skyttsm. efter allmänna regeln: hosta 1. husta, ,usla (se § 78).
0 svarar till äldre e i Wal skedfull (ö för e genom invärkan af fötjande f?).
0 motsvarar, liksom i nsv., ofta ett ursprungligare uljud, fsk. u 1. y, t. ex. Onda fsk. sundagh, &kf» fsv. sundersuper-, Map fsv. brullöp, tona fsk. tynnw fsv. tunna, mit fsv.
sylter sulter; ock på samma sätt i: lodda holt af kolja hölja, loska
löska, dopa doppa (mit. dupen nda. dyppe), glot barn (nda. glut),
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plocjha (nda. pluddre) jOnta lunka (nda. lunte), flondha flundra,
lons luns, klons kluns, khol.a krusa, kholad krusig (jfr mit. krune),
(lost fint mjöl (is]. dust) m. fl. De upptagna exemplen tyckas

visa, att utvecklingsgången ofta varit u —> y -› 0. Man bör väl
dock ej neka, att öfvergången från u-ljud till o kunnat ske
direkt utan förmedling af mellanliggande former med y, såvida dessa ej i hvarje fall kunna bestämdt påvisas.
o svarar ofta till o- 1. å-ljud, utan att orsaken till
öfvergången alltid är tydlig: hota råtta nda. rotte, hosta fsv.
roste, fromt frost, fhosta frosta (jfr dock isl. frysta), 'ost rot
nda. rust, hottg rotting.

e.
ce motsvarar fornspråkets långa ä-ljud, fsk. fsv. Ee,
isl. £e, t. ex. kle fsv. klippa, stheda fsk. strsete, lena (1. launa)
fsv. lEena lana, hl fsv. hEel, leka fsv. 1sera.
e svarar till tornspråkets korta ä-ljud, fsk. fsv.
isl. e, t. ex. slcea fsv. sli, nceve, fsv. neevi, tv ceh fsv. pvmr.
Härvid bör man särskildt lägga märke till de ord, i hvilka
sim. har långt ce vanligen motsvarande kort ä-ljud i de nynordiska språken: koyyt fsv. rEeghn regn, met, isl. _merr (jfr fsv.
mseri), vi fsk. va3rpser, cehm isy. wrm, lege, fsk. iwngi. Dessutom har V" hvarje bibehållit sitt ä-ljud (fsk. hvear 1. hvar).
Öfverensstämtnande med förhållandet i nsv., har
sim. ce i följande ord för fsk.
isl. 6: fe fsk. fse, knce fsk.
knEe, lehad fsk. keret, samt dessutom i the trä, friad betesmark (se § 145), hen hädan, ha3tb här, scp, egen till lynnet (jfr
nsv. särskild), ghed grät fsv. gnet gret.
Pres. gheda ock sup. ghcedad, fsv. grata nda. greade,
hafva uppkommit genom analogi med impf. ghced. blesa blesta
blcest, fsv. blasa 1. bleesa, förklaras bäst på samma sätt; Rietz
s. 42 ock Rydqv. I, s. 165 anföra den till isl. blås svarande imperfektformen bleu från sv. dial., Nn Dalbym. s. 57 (215) har
bes. Verbet har dock i svensk skrift alltid haft svag böjning
(Rydqv. anf. st.).
I följd af framåtvärkande assimilation af y, L9,
svarar (e till genom brytning uppkommet a, fsk. a 1. a), isl. a,
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t. ex. bon, fsv. fiaper? ilmdher, fIceha fsk. fiarpi fierdhe, pena
fsv. tira, Ocehna fsv. kkerni isl. kjarni, bsrevt fsv. keepter isl.
kjaptr, 5l fsv. sial sitel. Däremot beror troligen si, fsv. sialver 1. simiver, på uteblifven brytning.
jceh, dat. ock ack. pl. af 2:a pers. pron. ock yeh yeht Jena
samma persons possessivpron. hafva närmast uppkommit af
till fsv. iper ipa`r ipart svarande former, i hvilka d-ljudet bortfallit; något som äfven ägt rum i nsv. er ert i st. f. eder
edert. Men i sim. har d-ljudet bortfallit på en tid, då i-ljudet
ännu ej öfvergått till e, hvarför detta framför en följande vokal
kunde blifva j, under det att i nsv. den följande vokalen bortföll efter e-ljudet. Med slm, stämmer den danska formen jer
(jämte eder).
Äfven i andra fall svarar ce stundom till ett äldre a-ljud:
gives fsv. greess isl. gras, ncesa fsk. nwsw isl. n2s, smen, svål
jfr fsk. svarp spranger, blceha blåsa isl. bla6ra, ehn fsv. armn
cerin, dceh fsk. pmr isl. par, se fsk. scep isl. sc15.
ce motsvarar fsk. fsv. i, isl. i, t. ex. segla fsv. Rigla
segla, sceyna signa, dceita fsv. dikta, soit fsv. sikt, vcpit (fsv.
vecth vEeeht), hceva väfbom jfr isl. rifr, nce nedan fsv. nip
nipar, ncean fsv. nipan ncepan, Iscehna fsv. kirna.
I de först upptagna orden med ) efter vokalen beror öfvergången från i- 1. e-ljud till ce på invärkan af just detta följande y, hvilket tydligt framgår af den liknande invärkan
har på e, y, y, ø se §§ 95, 100, 102, 104, 105, 106.

ce.
ce svarar vanligast till fsk. fsv. ce, isl. e, t. ex. tcepa
fsv. teeppa, stema fsv. stcemma, hceta fsv. heetta, len fsv.
lend, fcesta fsk. Desto; beA fsk. beeck, ey fsk. ceng. Här
må särskildt framhållas de ord, som hafva förlängt konsonanten, vare sig i öfverensstämmelse med eller i motsats till nsv.:
tema fsv. hemias, sceta fsk. sastia3, scelja fsk. smihe, vej fsk.
vszegh, vep fsk. vceghee, tcep fsv. ptekkia.
Liksom svenskan har sim. stundom e svarande till
fsk. fsv. ce, isl.
fleta fsv. fiwtta, lcet fsv. 1a3tter, het fsk. rcetteer
reetcer, sket fsv. slmtter ~ter, stek jfr fsv. kirkiu steetta.
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ca har uppkommit af a genom framåtvärkande
omljud: jcemn jfr fsk. iafnee imfme, jce/ fsk. giald giteld,
bycela bjällra, jela fsv. hioelle, jelm fsv. himlmber, icelpa
fsk. hialpm hieelpEe. Hit hör äfven spgetsam ostadig, rägnig
(om väderlek) jfr fsv. spiall spisen.
blåstr) har ce
I blcest fsv. blEester (jfr nsv. bläster
snarast uppkommit i analogi med blesa, se §. 89. Fsk. ja 1. se
motsvarar målets e i scag fsk. slang seeng, jfr Rydqv. IV, s. 452,
Mach. s. 10.
(se § 91) har
Genom invärkan af det följande
ett e-ljud i sim. öfvergått till ca: dej fsv. degher, dceja fsv.
deghia, lceja fsk. leghEe, scej fsv. segher, ceja fsk. Eeghee (isa. deigr
o. s. v.). Hit, eller måhända till § 92, böra föras lcejal lägel
isl. legill, spejat spegel fsv.
lifven i ett par andra ord förekommer samma ljudöfvergång: henta fsv. hEemta hEenta isl. heimta, helsa fsv. helsa
isl. hellsa, heftz häftig isl. heiptugr.
ca svarar till ett ö-ljud i th,t fsv. prötter nda. trset.
mcelk mjölk svarar mot nda. melk, sydskånska dialekters min-.
i: fcepi fsk.
ca motsvarar i några ord fsk. te 1. i,
isl.
nista.
Troligen
hör
äfven hit
fm, ven, fsk. vin, nesta
~el fsv. snilder; eller har ett j bortfallit i den brutna formen
(fsv. snialder snicelder)?
Sim. har ca i tgcb/ven, fsv. inselvi ock hceske, skojarefölje
fsv. ha3skaper ni. fl. (jfr fda. Meski hserski heerskap m. 11.).
ca bortfaller i: talka af tu cela the, ftlefem af fgka
(da fcvnr, jusledta af 5g cela etta, til,e,to'l af tja, cela tel.
0.

a svarar mera sällan till ett fsv. ö-ljud, isl. eu ey tf:
klev fsv. klöf, kav isl. nuf, mskita fsk. röktEe, tejda isl. tonas,.
Genom invärkan af ett följande 3 (se § 91) har a
uppkommit af ett äldre y-ljud. Vanligast är detta fallet i
impf. ock sup. af verb, som i pres. hafva y (se § 34): bejola
bejt fsv. bygpe bygper, luta lejt fsv. lukter 1. lykter, kota
keit fsv. rökte, nota wajt isl. hnykta hnyktr, hejda bkejt
fsv. brygde, slejta 81(90 fsv. slökte slikt 1. sleekt, dtbuda dkUt
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isi. dr±g5a, dr-gr, samt i några andra ord: bajd fsk. bygd,
/byn fsv. lyghn, sein fsv. sykn, deld fsv. dyghp.

v (eller måhända ursprungligare w) har värkat
öfvergången af o till o uti: /av fsk. lof, lova fsk. lom, levt fsv.
lopt, tavt fsk. toft, seva fsv. sova, theva fsv. tropa, bivna
fsv. kofna, sOvl nsv. skofvel, sb•av fsv. skogher, htiv'l 1. hgtval
fsv. hyvel höfvel.
Hit höra troligen äfven sAesvta vara flansig, spvta ett
flansigt fruntimmer, sb.esvtad fransig, jfr isl. skopa ock sv. dial.
skofta (enl. Rietz).
I SOV fsv. skogher, sh•ova skoga har först det slutna oljudet öfvergått till öppet o (jfr nda. skov ock de i flere
skånska dialekter förekommande skov ock skow), hvilket sedan
blifvit o.
I flere fall svarar a till ett ursprungligare a-ljud:
ve,yn fsk. vagn vogn, voys fsv. vax, v69Sa fsk. vassa, voyta
fsv. vakta, gova fsv. gava, lav fsv. lagher, g6val 1. ggtv'l fsv. gafi,
titiS fsv. ax, 6;237 fsv. axl. inevla tala oredigt har utvecklats
af det i målet befintliga vhavla med samma betydelse, jfr nda.
vrovle. OVica Kågeröd, havs Raus (äldre Rahus?)..
Utvecklingen af dessa ord torde hafva varit följande:
vagn —> *vagn —> *vogn (som i nda.) —> *vojn -› (genom invärkan
af v ock j) vyn. Svårförklarligare äro ays ock oja y kan ej
i slm. visas förorsaka öfvergång frän a-ljud till a, men väl
stundom från o till a (jfr § 106). Sålunda ligger svårigheten i
att förklara öfvergången af a till o. En gissning, hvarpå vi dock
ej lägga synnerlig vikt, kunna vi ej underlåta att framställa.
Dessa båda ord böra en gång i vissa former hafva haft u-omljud,
såvida detta omljud kan anses hafva haft regelbunden tillämpning
i fsv. ock fda. Nu kunna vi visserligen ej uppvisa omljudna
former af dessa ord i fornspråket, se Mach. s. 17; men att omljudet en gång funnits, visa sådana ord som fda. ock nda. bom, i
flere skånska dial. botts i både sing. o. plur., Villandsm. sing.
bghn pl. bon,n, Frostam. ock Villandsm. net natt, sim. dog dagg,
hoga hugga, för att ej nämna otot örn, hon, lin, byttn björn o. s. v.
Huruvida tsi i bejsa mit. boxe buxe nda. buxer
nsv. byxa, itsvta mit. loehte luehte nsv. lykta, ftteyt fsv. frukt
frykt nsv. frukt närmast uppkommit af y eller af o, u, våga
vi ej afgöra.
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0.

o svarar före j (se § 91) till fsk. ö, isl. 2u ey er, t. ex.
ho,2 s. fsv. högher, hoy a. fsk. högher, thoya fsv. tröia, toa fsv.
töghia, noja fsv. nöghla, ploya fsk. plöghite. Hit hör äfven
trav trög (jfr isl. tregr). sia, slö, fuktig har uppkommit af det i
svenskan emellanåt synliga slögher slög (se Rydqv. II, s. 377,
378, Leffler, Konsonantlj. s. 8, not 4).
Genom invärkan af det följande j har o uppkommit
af ett äldre y-ljud: dho2 fsv. drygher, dmstja fsk. dryghte, toyal
nsv. tygel, boja fsv. böghia. På samma sätt kunna buyat bygel
ock to2 fsv. ty
- gh förklaras (jfr §§ 91, 95, 100, 102, 104, 106).
§ -106. Genom invärkan af y har o uppkommit af o i 849
skoj, sb•oya skoja.
§ 107. Genom invärkan af v L w har ett o-ljud öfvergått
till a i somn socken fsv. sokn. I mlm. ock nlm heter ordet
sown. Utvecklingen torde hafva varit sokn sogn sown ->
st9wn I. sown --> somn. Samma öfvergång finnes i somna fsv.
sofna somna, i mim. sowna. Redan i fornspråket finnes öljud i tillsvarande subst. somn: fsv. söfn sömn symn.

u.
u förekommer i slm. blott i diftongen au, se nedan §§

166-1'70.
o.

§ 108. o svarar oftast till fsk. o 1. u, isl. o, t. ex. bo
fsk. bu, ghov fsv. grover, kona fsk. kulna kona), kol fsk.
hol hull, tola fsk. o1m, posa fsv. pose puse, loga fsv. loka
luka, bona fsv. bora.
Närmast hit hör don, dörr, motsvarande isl. ock fsv. gen.
dura dat. durum, under det att nsv. dörr svarar till nom.
ock ack. dyr dyrr. bita före motsvarar fsv. fore, jfr isl. fur.
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Särskildt bör man lägga märke till de ord, som ursprungligen hafva två konsonanter efter vokalen ock följaktligen i
nsv. hafva kort vokal, men som i sim. förlorat den ena konsonanten ock förlängt vokalen, t. ex. gol fsv. golf gulf, to/ 4k.
tolf, tok fsk. torgh, kto fsk. törf fsv. torf.
o finnes i part. pret. af verben bgka kka jaa: bok« bokad,
skokan skon,ad, stolan stolad. Vidare har sim. i analogi med
dessa verb ock måhända äfven med de verb, som böjas såsom
by bo bd (se nedan) skaffat sig: sodad setat (fsv. sitit), gn
gOd gifven gifvit, b'On bd bedd bedit, Mad gittat.
Part. pret. af svarva svärja är svokad 1. solbad svurit. En
del starka verb har vokalserien y-o-o. o i part. pret. svarar
då till fsk. o 1. u, isl. o: bQn bd bjuden bjudit, fogad af fyga
fyka, kogad af tyga ryka, Okad af slgga sluka, stigan stkogad
af sthyga stryka, skodan skodad af jgda skjuta, dogan dogad
af dyga dyka, sogan sogad af syya fara häftigt fram. Genom
analogiinvärkan från part. pret. hafva uppkommit impf.: bo
bjöd, fog fök, hog rök, shd sköt, slog slök, skog strök, dog
af dyga, sk af syga.
Oviss är förklaringen af verbet loda lod lodad ljuda. Man
kan sammanställa det med nsv. ljuda eller med nsv. låta. I förra
fallet borde en gång funnits ett part. pret. ludin, hvarifrån
sim. skulle fått Mad ock därefter impf. /o_d, pres. loda; nda.
har lyde lod lydt i samma betydelse. Emot denna förklaring
talar: 1) att den starka böjningen af ljuda i nsv. är rätt ung
jfr Rydqv. I, s. 229) ock att danskan ej häller torde kunna påvisa någon gammal stark böjning af detta ord; 2) bibehållandet af d, hvilket efter regeln i sim. bortfaller efter lång vokal;
3) Att impf ock part. pret. invärka på pres., så att denna
tidsform får samma vokal som de förstnämnda, är ovanligt i
målet jfr dock gkcpda, blosa § 89). Återstår då förklaringen
från fsv. lata 1. leeta, het 1. lot, latin 1. leetin. å-ljudet borde
då hafva blifvit o ock t regelbundet öfvergått till d. Emot
denna förklaring talar, att i bet. »låta» verbet böjes: lo lo leld.
Måhända ha vi här ett exempel på de dubbelformer, som
ofta i målet förekomma, jfr §§ 8, 29, 119.
§ 109. o motsvarar ett äldre a- 1. å-ljud i nbyt n•dd (pl.
nona) isl. nakkvarr n2kkurr fsk. noka3r, b9. både fsk. babe,
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do då fsk. pa. inch" ändå fsk. asn po har måhända uppkommit genom invärkan af dp,. (jfr Rock, Ljudförsv. s. 241 not.).
o.

o svarar stundom till fsk. o 1. u, isl. o: loft fsv.
lopt, skot fsv. skot skut, bon Sk. boden, ko g fsk. konung; på

samma sätt i bod brodd, dolsk dolsk, folk folk, spot spott,
to/t tolft, tolta tolfte ock i 5olsa sjunka, hänga ned (fsv. sionka
sjunka) Se § 119.
o svarar ofta till ett ursprungligare u-ljud, fsk.
ock isl. u, t. ex. stuba fsv. stubbi, kona fsv. kunna, g/og fsv.
glugger, ston fsk. stund; på samma sätt i goba gubbe, skola
skulle, höndka hundra, mogan möglig, skoga skugga, toga
tugga, dolgt duktig, blog blund, hog (jämte hut) hund, mog
mun, og ung, o'gen, under, lo g (jämte lun) Lund ock lund, joe ljung.
Alla verb, som böjas efter samma klass som ka bant
bogad hafva i part. pret. o, hvilken än vokalen är i öfriga
nordiska dialekter, t. ex. spogan spogad spunnen spunnit,
dkokan &bokad drucken druckit, svolte,n svoltad svulten svultit,
&botad af &beta falla, dompad af dumpa falla.
o har ursprungligen uppkommit genom v-omljud
af a i bol isl. 13211r, dog fsv. dogg (se Rydqv. IV, s. 181 anm.),
hoga fsk. hoggsze högg. Impf. hog högg är bildadt i analogi
med pres. hoga ock part. pret. hogan hogad (jfr § 119).
o har uppkommit genom utvecklingen a -9- å o
i dolt dålig, tot fsv. tatter totter, so fsk. eva svo so.
Man sammanställer gärna oböjliga adj. döneh, förträfflig
med fsv. dande 1. donde (se Rydqv. II, s. 425), fastän -tx, är
svårt att förklara.
§ 114. o motsvarar ett äldre e-ljud i do nt fsk. DEem
Dem; jfr deri,as § 160.

§ 115. a har stundom uppkommit genom förkortning af
ett långt å-ljud: minda måndag isl. månadagr, ata åtta isl.
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åtta, lasa låtsa is!. låtast, bhas brås. Hit höra neutr. af adj.
på au, t. ex. bh,at af bhgu bråd, ghat af ghau grå; impf. ock
part. pret. af verb på au, t. ex. fat (jämte /hd) af fctu få,
gat (jämte giluan OM) af ggu gå, flada flad flat af flau flå,
nada nad nat af natt nå m. fl.
§ 116. Den i nsv. ock nda. ofta förekommande öfvergången
af urspr. kort a- till å-ljud har i slm, ägt rum i långt flere
ord än i de nämnda språken, t. ex. vant fsv. vamb, lampa fsv.
lampa, fast fsk. fastcer, ask fsv. asker, vana fsv. vande, vanta
fsk. vanti, hala fsk. haldse, halt fsv. halter, la g fsk. langter,
hak fsv. hank hanker. Sålunda har sim. a, när den efterföljande konsonanten eller konsonantförbindelsen är:
så vidt detta är uppkommet af mb (i annat fall a, t. ex
danz dam, gantal 1. gamal gammal);
mp, med undantag af damp, impf. af dimpa falla, ock tamp
selstropp;
uppkommet af nd, med undantag af', blan, prep. bland (men
blana blanda), lan land, stian strand; framför äldre enkelt
n kvarstår a, t. ex. tan tand fsv. tan;
nt, med undantag af bhant brant, hant rann;
1, uppkommet af id (i annat fall a, t. ex. fala falla, halm
halm; dock stal stall fsv. staller);
it alltid, med undantag af falt impf. af fala falla (se § 145);
st, sk alltid;
g, gk alltid.
Regeln har således i sim. ej blifvit fullständigt genomförd.
Men undantagen äro i förhållande till det antal ord, som följa
densamma, högst få; några af dem kunna måhända tillskrifvas
inflytande från nav.
För öfrigt kan genom jämförelse med närliggande Skånemål bevisas, att a närmast uppkommit af a-ljud. Sålunda
hafva vi upptecknade från Onsjö, Frosta ock Norra Åsbo här.:
spant spann, sphant sprang, svalt svalt, vant vann 1. vindade,
hant rank, i alm. spant, sphant, svalt, vant, hant.
§ 117. När a i följd af konsonantsammanstötning förkortas, öfvergår det till a: tafta taft af tava tappa, skafta
skaft af skava skapa, balsig nedtrampadt ställe i säd, gräs
ock dyl. af bala nedtrampa.
Sv. landsnx. VI. 4.
3
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a svarar till fsk. fsv. ock isl. o I. u: tap fsv. topper
fsv. dropi drupi, hama fsk. kommte kumnace,
dkapa
tupper,
stolpi
stulpi, kast fsk. kost costa3r, laka fsv. lokka
stalpa fsv.
lukka; likaså i: kap kopp, laap kropp, stapa stoppa, sapa
soppa, eifek offer, tked troll, stala stolle, asa också, naka nock,
sa& socka, stak stock, taka flytta (isl. poka). Jfr de fall då o
finnes i sim. § 108.
Till ett o-ljud svarar a äfven i malka mjölka fsv. molka
ock malka tillgång till ock förråd på mjölk.
a svarar ofta till fsk. o 1. u, isl. u, t. ex. samak
jfr fsk. midsommer fsv. surnar somar, tama fsk. pumulfingeer
thumme, ban fsk. brun, taga fsk. tungan a svarar till mit. u,
nda. u, t. ex. dant mit. dum, beim mit. krum, klamp mit.
klumpe, slamp mit. slump; ock på samma sätt i orden: am om,
sam som, sama somliga, tn,ama trumma, tam tum, jam ljum,
hamla humla, gamp gump, kampa rumpa, stampa, stump, skam
skum, dsamal drummel (sålunda ofta före m); samt baka bunke,
tag tung, laga lunga, lagk lunk. Troligen hafva jaga faga,d
sjunga sjungit, 5agka fagkad sjunka sjunkit närmast uppkommit
af de nsv. formerna (se Leffler, V-omlj. ss. 41, 56 ock jfr jaka
§ 110). Impf. jag sjöng ock fagk sjönk hafva bildats i analogi
med pres. ock part. pret.
Angående den nu påvisade ofta förekommande öfvergången
u —> a bör märkas, att den blott äger rum framför nasaler,
mest m; jfr härmed öfvergången af a-ljud till a § 116.
En liknande invärkan har m på slutet o-ljud, fsk. o,
isl. å, t. ex. blama fsv. blomi, tam fsv. tomber, dam fsk. dom,
lamhiad fsv. lomhörder. Öfvergång från slutet o-ljud till a
har slm. äfven i nak nog (nda. nok) ock i gat neutr. af gc)
god, i hvilket senare ord öfvergången var förberedd i fornspråket: isl. gott 1. gått nsv. godt.
Afven till ursprungligen slutet u-ljud sträcker sig
denna invärkan af m, t. ex. haM fsk. rum. Ofvergå,ngen har
varit slutet u -> öppet u --> (o?) —> a.
a har måhända närmast uppstått af ett u-ljud i
grimber
grymber nda grum. Öfvergången skulle
gham fsv.
i ty fall varit i -› y -÷ u.
§ 123 a. Sim. har a i masa fsv. ramsa; när detta ord ingår i sammansättningar: py'yelma'sa kyndelsmässa, ålsma'sa
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olofsmässa, lethsma'sa larsmässa, mq.alma'sa, m i k aelsm ä,ssa.
Annars brukas ~sa.
§ 123 b. a motsvarar fsk. jo i halt höll fsk. hioldo genom
analogi med pres. hala ock part. pret. halas, jfr Mach. s. 14, 38.

0.
o svarar vanligast till fsk. o, isl. 6, t. ex. do (impf.)
fsv. do, boa jfr fsv. bogher, fod fsk. fot, so/ fsk. son, mon, fsk.
mopEer; på samma sätt: f/on, tvärgång i ett stall (isl. 11.6rr),
ho hop, og åkte, do trampad väg i snö ock dagg (isl. s168),
ola odla m. fl.
Q motsvarar, liksom i nsv. ock nda., isl. ii, t. ex.
bo fsk. bo, bo fsk. both bodh, bIQ fsv. bro; på samma sätt:
Q- o-, knog knoge, ko ko, so so, sno sno, ko tro, fhosa,da'n
(25 mars, nda. fruedag). bhögamå, fsv. brupgome, har uppkommit sedan ordets ursprungliga betydelse blifvit glömd; af
brudgum har blifvit *bhogam, därur .genom tillägg af man
bhogam-man bhågamcin.
Liksom nsv. har slutet o före r, motsvarande ett
ursprungligen kort o-ljud, äger detsamma rum i sim.; men i
följd af frikativans benägenhet att blifva kort före en annan
konsonant, blir vokalen i sim. ofta lång, under det att den i nsv.
är kort: boh fsk. borp, hohn fsk. horn, orm fsv. ormber; vidare:
kohn korn, fohn rutten, forn, ni norr, 'Johan nordan, tohn torn,
)046, »ht gjorde gjort.
Q svarande till ursprungligt kort o har sim. dessutom i
14f6d ladufogde, homg hofveri, Qn fsv. ofn omn oghn ugn, Q an
1. ovan öppen fsv. open upin. Dessa ord hafva troligen närmast
utgått från sådana former som 'howmg, ozvn, *ozvan; det slutna
o-ljudet vore då uppkommet genom invärkan af w.
Mot ursprungligen kort u, svarar o i smohda smoht
jfr fsv. nyemurper, oh,na, fsv. runi, tohn fsv. torn, sten& stenläggning jfr isl. ur, pokta/ fsv. kiortil kiurtil.
I några ord har i sv. ock da. o ursprungligen
uppkommit genom u-omljud; sIm. öfverensstämmer med dessa
språk: Joh, fsk. iorp, joh fsv. giordh, nos fsv. nos nas mes, hoda
fsk. hovop.
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o har uppkommit af va i on ond fsv. vander
onder isi. våndr, hon, hvar fsk. hvar isi. hvar, hon, huru fsv.
hvaru huru horo isi. hvåru, Q/ jämte va/ nsv. val (80 st.), hang
handträ i en slaga eg. *handval fsv. val rund käpp nia.
handel, vov impf. af va:va väfva (v har uppehållits genom v i

pres. ock part. pret.).
o finnes i lo, impf. af la låta, fsv. het lot fsk. lot
löt isl. Låt. Kanske o i lo är uppkommet genom analogi med
foh af faha fara o. s. v., se Mach. s. 14.

.

o

o svarar i några få ord till ursprungligt långt
o-ljud: bona fsk. bonde, ota fsv. otta, go' fsk. gotz, hosa berömma fsv. rosa, kosa ros jfr fsv. ros.
Mera ofta förekommer o i böjningsformer ock sammansättningar såsom förkortning af o, t. ex. not nogräknadt af
no noggrann, boc_la bot af bo bo, snoda snot af sno sno, goth6.an
godtrogen, h6dan hurudan, n?tbo granne, ovtinalt olydig.
Mot urspr. kort o svarar o i ost fsv. ostor.
Angående hon hon jfr Kock, Ljudförsv. s. 253.
a.

När ett urspr. a-ljud i nsv. förlänges, begagnas
alltid det slutna ljudet, hvilket anses vara det enda långa
svenska a-ljudet. I nda. synes däremot endast det öppna aljudet förekomma (se Möbius, Dän. formenl. s. 14). I sim.,
liksom i många andra sv. dial., förekomma både a ock a,
hvilka ljud i sim. tyckas hafva ungefär lika stort område.
a motsvarar sålunda vanligast fsk. a, isl. a, t. ex. lam
fsv. lamber, gkav fsk. graf, hava fsk. haghi, fad fsv. fat, gad
(impf.) fsv. gat, galan fsv. galin, mageh fsv. magher, fc_tha fsk.
farm; på samma sätt: tam tam, bost4v bokstaf, nav naf, slav slaf,
skc_tva skafva, thava trafva, avad afvig, Anm, trafve, nceveh nafvare,
asvu'n afund, khavla krafla, navla nafle, havha hafre, avhad afrad,
kavhkg tvebakadt bröd, lav lag, jc_tva jaga, gnava gnaga, slav
slag, slags, mav a mage, khav a krage, h,avla ragla, dcivha förmiddags.
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måltid (f sv. daghvarper),Ingta prata, so/ddt soldat, sod impf. satt,
flod flat, goda gata, lod lat, skida skata, fastaldn fastlagen (jfr
Rydqv. III, s. 45), monsa' fähus, flogha flaxa, gmdtt,t
besmdh, besman. Vi hafva upptagit en mängd exempel, emedan
vi ej tilltro oss kunna gifva en bestämd regel på förekomsten
af a ock q. Det som strax faller i ögonen är, att a ofta följes
af v; men detta kan äfven, fastän ej så ofta, äga rum vid a.
Dessutom borde väl v hafva framkallat a, om någon invärkan
däraf på vokalen kunde förutsättas. Eller hafva vi här en
art af dissimilation? Jfr uppkomsten af w ock u före j, §§
91, 95, 100, 104, 105, 106.
§ 134. I flere fall har vokalen först genom en senare
utveckling blifvit lång i sim., under det att nsv. ock nda. vanligen bibehållit den korta vokalen. Detta inträffar:
framför frikativorna v ock h, (om j se nästa mom.),
hvilka i följd af en i alm. ofta tillämpad ljudlag (se § 271)
förkortas framför en annan konsonant med förlängning af
föregående vokal, t. ex. skavt fsv. skapt, hovt isl. raptr,
hada fsk. hafji, bohm tak. barm, mahk fsk. mark, hoha fsv.
harva harf; på samma sätt: snavs skräp (nda. snava), tovs
nedslagen (nda. tana), hovsa rafsa, vqhm varm, kos karl, bgitk
bark, mgh,k mark, mohk,ad marknad, spoh,k spark.
Genom förkortning af frikativan j föylänges vokalen,
hvarefter j bortkastas: ata fsv. akta, lat fsk. laghat, a'sa,l tak.
gon fsv. gagn, sona Im sakna, nca fsk. naghl, vala,
fsv. vaghli; på samma sätt i: mat makt, skit slakt, st sagt,
kala tt teg tegat (is!. pag5a pagat), tota, tt täckte täckt (is!.
Pakta paktr), hota hat räckte räckt (is!. rakta raktr), flota Act
fläckte fläckt (nda. fiakte flakt), sos sax, sthos strax, a'neh,
agnar, hal hagel, nala nagel.
1) Eg. trälhus af fsv. man träl ock hus. Isas, som dock uppgifver formen marthus (enligt Möller s. 124), ock efter honom MÖLLER
ock RIETZ härleda detta ord från rnlat. (urspr. kelt.) mannus häst.
Men hur skulle detta ord kunna hafva inkommit i sv. dial. (ock det
blott i en härledd betydelse)? I manhus har h bortkastats, enär ordet
ansetts för enkelt; u blef e, hvilket är den regelbundna vokalen i svagt
betonade stafvelser (se §§ 61-72). Sålunda få vi formen *manas (Rietz
uppgifver best. f. maneset), hvilken öfvergått till mansa, i analogi med
J,9/a, dåna (se § 72, mom. 8). Liknande bildningar hafva
da. dial. i nods, nodset, kuset (se Molbech, Dialektlex. s. 384).
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Dessa ords utveckling är följande: k ock g hafva framför
När då j såsom frikativa förkortades, förlängdes vokalen, hvarpå det korta j bortkastades.
Närbesläktade Skånemål lemna oss mellanformerna talda tajt,
ajta, najl, najla, vajla, från N. Åsbo, Onsjö, Frosta ock V. Göinge
härad; från det närbelägna Rönnebärgs härad hafva vi antecknat: tajda, 1. tcpjda, tajt 1. tejt, najl 1. n(01 o. s. v. med
öfvergång af a till a 1. ce före j; vvla o. s. v. från Färs. Öfvergången har i sim. exempelvis varit nagl ->najl -› no/ -4 nal.
fan famn, fana famna från sim., fgjn från N. Åsbo, Onsjö,
Frosta ock V. Göinge, fgjn 1. fajn från Ö. Göinge, fion från
Rönnebärgs ock Torna, svara närmast till fsv. faghn (se
Rydqv. III, ss. 42, 43, IV, s. 320); om dessa formers ställ- •
ning till isl. faåmr fsv. famn fangn o. s. v. se Nn Fåröm.
s. 40 (322).
Framför 1 delar s de öfriga frikativornas böjelse att
uppträda som korta: hc_is'/ 1. h4sal hassel (fda. isl. hud).
Före förbindelsen ch blir a långt: pcidn,a pladdra, smattra,
skidon, sladder, sladha sladdra.
I konsonantförbindelserna /v ock /j bortkastas v ock j
med förlängning af stanavokalen: hal fsk. halwer, kal fsv.
kalver, bal fsk. balg, tl fsv. talgher.
Genom bortkastande af följande konsonant har vokalen
blifvit förlängd i dn annan fsk. anncer annan (neutr. anad, pl.
andna), On fan fsv. flandin, ska skall.
Nsv. har stundom långt å-ljud, motsvarande ett
ursprung'. kort a-ljud, slm. behåller vanligen (om undantagen
se § 167) a-ljudet såsom g (se § 152), a (se § 143) eller g. G
för fsk. 1. fsv. a förekommer i ad åt fsk. at, cideh åter fsk.
atizer, sav såg fsv. sagh.
En egendomlig företeelse möter oss i impf. ock
sup. af tyder tränga: banda titant, samt neutr. af titae: tant.
De förra kunna jämföras med talda talt af telya skära (se § 154),
son.da små af sova sörja; det senare med lant långt (se § 152).
a svarar till ett urspr. långt a-ljud i la med sup.
lejd fsk. late, ja fsv. ja, hanam honom fsk. hanum.
a motsvarar fsk. 83 1. a, isl. e: va fsk. vane
wenn, myt, fsv. racergher, vcoma, fsv. vs3rmi varmi, vqhma
nsv. värma, kvalts fsv. qwern, m .qh,ka fsk. mierki. Denna ljudt, d, s, 1 ock n öfvergått till j.
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öfvergång är framkallad af det följande 4; måhända också i
sin mån af. det föregående v, där detta finnes. Öfvergången
har dock ägt rum, då vokalen ännu var kort, emedan h ej har
denna invä,rkan på långt ce, jfr §§ 86, 87, 90. Utvecklingen
har sålunda varit t. ex. värme -->- varme -› vcoma. Är a ursprungligt, har h uppehållit det: ah ärr fsv. ar mr, Jahn 1. Jahn
se § 144. Om förkortningen af h se §§ 134, 271.
Agnad fräknig isl. freknöttr ock garteh fräknar
hafva utvecklat sig på det sätt, att k framför n öfvergått till j
(se §§ 134, 238), sedan har förbindelsen cej i analogi med najl
ock dyl. blifvit aj --> c_tj, hvarefter j bortfallit; således: fitteknad --->
litcejnad -> "fhajnad --> - Agnad -> ftanad. En analog utveckling
hafva måhända sal dregel, sala dregla, salad dreglig, hvilka
förekomma jämte scol, sola, «glad (GL. har sikii). Från närliggande Skånemål hafva vi antecknat: sOal, &via från S. ock
N. Åsbo, Onsjö, Frosta ock Gärds härad, sc_ejl ock scey/a från
Luggude ock Rönnebärgs härad. Utvecklingsgången skulle, efter
dessa former att dömma, hafva varit: sikil I. sekel (denna form i
vgm.) segl 1. *sggl scejl I. sirp)/ -› sajl 1. sajl -> sal. Nda.
har sagi. Huru bör detta med hänsyn till de svenska formerna
förklaras?
a.
a svarar företrädesvis till fsk. a, isl. a, t. ex. knap
fsv. knaper knapper, ganal fsk. gamal, ettan fsk. aftan (i
sammansättn.), lan fsk. land, fota fsk. fallos, vaga fsv. vagga,
naka fsv. nakki.
Mera sällan svarar a till ett urspr. långt a-ljud,
isl. å: kapa fsv. kapa, nabo fsk. nabo, nat fsk. nat, fatt tsk.
fatökser, låten, fsv. later, pham fsk. pram. 1 vålmal fsv. vanmal har sista vokalen förkortats, emedan den står i svagt be-

tonad stafvelse. Samma skäl finnes för förkortningen i räkneorden: thcestan tretton, fjoshtan fjorton o. s. v. till ock med 'titan
nitton (isl. prettån etc.).
Särskildt böra de ord uppmärksammas, som i nsv.
hafva långt, men i sim. kort a-ljud: gnadad gnatig, kham kram,
kh,ama krama. Elit höra en del ord, i hvilka vokalen förkortats,
emedan han står i svagt betonad stafvelse: alin alun, mali:cht

42

OLSÅN4 SÖDRA LUGGUDEMÅLETS LJUDLÄRA.

VI. 4

malört, abasaa abc-bok, bastia brytstuga af *badstuga, Onda
söndag, 9neinda måndag o. s. v., mida middag; däremot vckkda,
se § 156.
a bibehålles i sim. i några ord, där nsv. har långt
å-ljud: tabad tåpig, 5al2ad sjåpig, klaba klåpa, tjata fåne nda.
tante fiante.
Den redan i fsv. förekommande öfvergången af
ä-ljud till a har fått mycket större tillämpning i sim.: ha . a fsk.
hrr, anva fsk. term, faksk fsk. fearsker, svakya fsk. swerice,
hiva fsk. biaarghea, valp fsv. hwelper; på samma sätt: hak
här (svagt betonadt, starkt betonadt hwk), dan. där (svagt betonadt, starkt betonadt deek), janv skärf, jakv takärfva, aaj erg,
faky färg, »ana kärra, snava snärja, vaka most värre värst,
..vand värld, vank värk (m.), vanka värka (göra ondt), vanka värka
(arbeta), hanskan härsken, pansa prässa, makgal märgel, jaknbg
gärning, pakmadib' perpendikel (Leffler, I-omlj. s. 163 anför från
en holsteinsk munart parmtik), baki bärg, bakk björk, banka björke.
Som de upptagna formerna till fullo visa, har denna öfvergång förorsakats af det följande k. Dock har måhända y, där
det finnes, underlättat ljudöfvergången. Invärkan af v är
äfven antaglig i valp; eller är 1 orsaken till denna öfvergång?
Det senare synes LEFFLER
s. 275) benägen att antaga.
Invärkan af h uppehåller i gm. a, där detta i nsv. ock
nda. blir ä-ljud, såvida man ej snarare bör antaga, att vokalen i slm, återgått till a efter att hafva varit ä, i följande
ord: jakn fsk. iarn barn, puta fsv. giarna gicerna, iaktta fsk.
hicerni, jakta fsv. hiarta hicerta, jama fsv. stiarna stigarna.
Det föregående a har troligen värkat, att a finnes i ftamad främmande fsv. freamadhe (jfr got. framas fbt. framadi
1. fremede).
Impf. falt fsk. fjol (Mach. s. 39) har, liksom nda.
faldt, uppkommit genom analogiinvärkan från pres. fala ock
part. talan; jfr halt af hala, !jag af jaa, fagk af 5agka, se §
119, 123b.
Sista delen af ordet friad betesmark, fsk. fealap I. fellet
nda. fa3ned, har någon gång blifvit sammanstäld med isl.
Häremot talar dels ordets kön (m. 1. f., ej neutr.), dels den
omständigheten att *lap ej finnes hvarken i fsv. eller fda. Vi
föreslå att i stället sammanföra detta ord med det i VGL. före-
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kommande tke löt betesmark. Det korta t-ljudet skulle då
regelmässigt halva öfvergått till d ock a uppkommit i analogi
med subst. på -ad, se § 147 ock jfr öfvergången i sv. borto -->
borte -› borta (Rydqv. IV, s. 19). Ett fullkomligt analogt
exempel erbjuder Albodial. dcplad sim. aplk isi. upphlutr, se
§ 79. bhutcima kvinna som kläder bruden bör enligt BUGGES
förklaring (Sprogl. oplysn. s. 260) sammanställas med det i ÖGL.
förekommande bruttu mö af *bruptughu mö, sv. dial. brudtämma (Rietz), da. dial. brudetemmer. a i bhutcima har måhända uppkommit genom analogi med det i flere dialekter
vanliga brudframma (se Rietz).
a förekommer i böjningsändelsen
i subst.-böjningen: i fem. sing., t. ex. blama blomma, tiga
fluga, jfr § 61; i plur. af mask. subst. på -a 1. konsonant,
t. ex. agha åkrar, rymt fjädrar, alba armbågar;
i adj.-böjningen: i obest. plur., t. ex. ghana glota vackra barn,
stoga kheg elaka kreatur; vidare i best. sing. fem. ock
neutr., t. ex. cicen pyhm tilsan den lifliga flickan, da kholada
hauhad det krusiga håret; samt i komp.- ock super1.-ändelsen, t. ex. sncelaha sncelast snällare snällast; ofta då nsv. har
komp. ock superl. på -ro -st, t. ex. gamlaha gamlast äldre
älst, hevaha, hojast högre högst; alltid -ast i superi., då nsv.
har -ers-t, t. ex. 14dast hiterst, ivast innerst, nc_seast nederst;
i verbalböjningen: i 1:a konj. pres. inf., t. ex. ansa ansa, boa buda;
pres. id., t. ex. ansas, boah; pres. part., t. ex. ansana,
boana; impf. id., t. ex. ansa, boa; part. pret., t. ex. ansad,
boad; — i 2:a konj. pres. inf., t. ex. ahva ärfva, blcesa blåsa;
pres. part., t. ex. blcesana; — i 3:e konj. pres. part., t. ex.
Smyana smygande, boana boende; — i 4:e konj. pres.
t. ex. khyva krypa, bceha bära (om bortfallande af a se §
149); pres. part., t. ex. khyvane„ krypande.
I afledningsändels-en förekommer a
i adverb på -a, t. ex. hema hemma, lut lika, cena ända;
i subst. på -ad, t. ex. mahkad marknad, sinnad spånad;
i adj. på -ad, bildade i analogi med part. pret. på -ad, t. ex.
ghasuhetuhad gråhårig, liteUnad långbent, bassmögad nedslagen;
i adj. på -al, t. ex. gamal (jämte gamal, se § 70) gammal;
i subst. på -ala,, t. ex. kahala kärl, thosala troll;
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i subst. på -an, t, ex. satan satan, atan afton (fsk. aftan i
t. ex. pingiz aftan);
i adv. på -an, t. ex. jemnan jämnan, ögan undan, soban sunnan,
vestan västan;
i subst. ock adj. på -ana, eg. part. pres. ock därmed likbildade
ord, t. ex. nysanzt nysande, kkusana krusande, hemana,
hemman, "ana ärende, gloana glödande, tlana (ana ko
eldröd);
i subst. på -ah ock -an,a, t. ex. smak sommar, Lagom, bagare,
hamaka hammare, stakak,a stackare.
a begagnas såsom sammansättningsvokal, när den
första leden är ett substantiv med annat slutljud än a, t. ex.
bånavan bondaktig, bce'pmciitan bäckhästen, bku'ashis brudståt, fjeslago'l brädgolf, meslkabhta nijälkbytta (af melk mjölk,
men malkab4ta al' malka mjölka, jfr § 71 mom. 2).
a bortfaller
i fekstu 1. fostu förstuga;
i plur. ckt dagar;
i afiedningsändelsen -al före vokalisk ändelse: gamla gamla
af gazgal gammal;
i inf. af 3:e konj., hvarvid märkes att flere verb i alm. öfvergått från 2:a till 3:e konj., t. ex. kl p kläda, /y lyda, ta?
tro, sth,0 strö;
i inf. af det oregelbundna si säga;
ofta i 4:e konj. i inf. efter vokal, t. ex. smy smyga, la låta
(men bibehålles stundom, t. ex. smet svida);
i szn sedan, men medan, hen hädan, måhända efter att först
hafva öfvergått till a;
i suff. pron. fem. -na (fsk. hana 1. hamn);
i tultk,a af tu ela tk,e två eller tre.

a.
Såsom ofvan § 133 nämndes, har i slm. liksom i
nsv. ett ursprungligen kort a-ljud öfvergått till långt slutet
a-ljud, t. ex. gg (impf.) fsk. gaf, me t'sv. man, gava fsv. gapa,
skava fsk. skap, mala fsv. mala, skggal jfr fsv. halmskakul,
kgk fsv. kar.
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Särskildt böra märkas de ord, som i nsv. hafva
kort öppet a: fka fradga fsv. fradha, tava tappa tsk. tapte,
malt malt fsv. malt, c_zion arm fsk, arm, kvkm tarm fsv. tharmber.
a-ljudet bibehålles i några ord, som i nsv. hafva
långt å-ljud (jfr § 135): aga tsk. aka3, dgek tsk. akeer, skav
fsv. skap, pk ala pråla, tant fsv. langt.
1 makan morgon., fsv. morghin morghun is!. morginn morgunn, har sim. öfvergången o e -› g, förorsakad
at' det följande h.
Efter bortfall af (se § 242 mom. 3) hafva talda
talt täljde täljt, svalda svalt sväljde sväljt fått återgångsljud i analogi med valda valt af vcelja välja, vanda, vant af'
vcenja vänja, snakda snakt af snava snärja; jfr kande, tkant
§ 136.
I ordet van' håll, riktning, sätt tsk. Inen wagh
(III: 9; i hdskr. M. peen weeghn) fsv. Nen vteghin har v värkat
öfvergången ä —> a --> a. De flesta Skånemål hafva van best.
vdne,n pl. vana vånana, i Vemmenh. pl. va,3na, Skytts vgjna.

a.
Kort a förekommer i slm, mycket sparsamt såsom en yngre ock mera tillfällig förkortning af a. Är förkortningen något äldre, har målet a (se § 142) eller a (se §
117). Sålunda finnes a i vetkda söckendag (eg. hvardag),
fdifak, farfader, Indian, morfader, hagd/an girig af ha hafva,
glalbt glad till lynnet, agiisti augusti (se § 170),
aflång,
akkO.g af krok.
I sammanhängande tal finnes a ofta, då ett a till följd af
satsaksenten förkortas.

e.
e förekommer i sim. vanligen blott framför te, ock
har uppkommit genom invärkan af detta ljud.
1) Artikelns inträngande i obest. sing. får förklaras på samma sätt
som nsv. d i trad, n i lekamen.
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Sällan svarar e till ett ursprungligt a-ljud, t. ex. svekt fsv.
avarter, vekpa nsv. varpa. Säkerligen bar här v bidragit till
uppkomsten af e, emedan a annars vanligen bibehålles framför k.
Oftare motsvarar e ett urspr. o-ljud, t. ex. tekp
fsk. torp, stekm fsv. stormber, hehs fsk. hors is!. hross, tetak
I. tesk isi. porskr poskr> bkjan fsk. borghan; på samma sätt i
skekpa skorpa, keks 1. kes kors, sej sorg, gekma gorma, skeka
skorra, keht kort, skekstbi skorsten.
e motsvarar ofta ett ursprungligt u, t. ex. behst I.
best fsv. borst börst is). burat bust, beht fsk. bort is!. burt;
på samma sätt i behk burk, sota surra, hota hurra, snoka
snurra, lekvad lurfvig, hetat hurtig, hehk pojke.
I flere ord har e uppkommit af ett äldre ö-ljud:
steka fsv. större, tehst 1. test fsv. pyrster pörster, jfekka fsk.
kirkice; på samma sätt i stehst störst, teksta 1. testa törsta,
tekska 1. teska tröska, fehstu 1. festu förstuga. e svarar till
urspr. e i dettas deras fsk. perm isl. peirra.
1 svagt betonad stafvelse uppträder e såsom hjälpvokal, motsvarande nsv. »tonlöst e», före A, t. ex. cigek åker,
figeh finger, vintek vinter, cideh åter. Stundom motsvarar det
ett ursprungligare i 1. e, fsk. 93 t. ex. s4stek syster, meistek moster.
Någon gång motsvarar e ett äldre a i svagt betonad stafvelse,
t. ex. ncivek, Ny. nafwar niafwor (se H. Birg. Up. II: 226),
~stek fsv. mcestari racestEer, tatek tattare, p&ek fsv. pipa;
kcitteks väl eg. kammarhus-->kamares->kamehs (jfr § 133 not. 1).
I böjningen finnes e
i pluraländelsen -Oh, motsvarande nsv. -or 1. -er, t. ex. Une&
bönor, dusek dufvor, ho'sek strumpor, c'enek änder, bågeh
böcker, bOdek bygder; hvarvid stundom händer, att ordet
i sim. följer annat böjningssätt än i nsv., t. ex. a'nek agnar,
mesen, medar, nOek nekar, 9141telt märrar;
i pres. ind. af 2:a ock 4:e konj., t. ex. stcblek ställer, »Orten,
kammar, bieeh. binder, sgdeh sitter, 56/eh, stjäl.
e bortfaller i subst. på -Oh framför pluraländelsen,
t. ex. agka åkrar, mntka vintrar, novka nafvare.

VI. 4

birToNciER:

2j.

47

B. Diftonger.
al.

Diftongen at är i sim. stadd i utdöende. Vanligen
är det blott af äldre personer man får höra den begagnas.
Oftare förekommer den i norra delen af häradet äfvensom i
de mera norr ock österut belägna Bjäre, S. ock N. Åsbo ock
Onsjö härad. Denna diftong är i målet alltid växelform till e
ock motsvarar vanligen fsk. e,. isl. ej, t. ex. lat fsv. lapar, lata
fsk. 1eth, naiv fsk. rep, baida fsv. beta, ston fsk. sten, atg
fsv. ek.
Anmärkas bör, att at aldrig förekommer i sådana impf.former som: he red, sve sved, led litade, troligen i följd af assin o. d.
milerande invärkan från impf. pl. ock part. pret. i
Mera sällan får man höra at i andra fall, t. ex. lat
grind fsk. leth isl. hliä, smal, smed isl. smi5r, lat lie isl. 16,
mad mjöl (jfr tnel § 50), blat blifva, sat se, klona klena. I sim.
växlar at i detta fall alltid med e, liksom i de i föregående §
upptagna orden.
Frågan, huruvida denna diftong kvarstått från gammalt
(isl. ej, got. ai) eller är en senare utveckling, är ej lätt att
besvara. Skäl kunna i tillräcklig mängd uppletas för båda
åsikterna. För den förra kan bland annat anföras, att diftongen
vanligen blott finnes i de ord, i hvilka en sådan fordom en
gång funnits. De ord, som i sim. hafva at, men i hvilka ingen
diftong urspr. funnits, äro för få för att motsäga detta skäl
ock kunna lätteligen förklaras genom analogi. För den motsatta åsikten talar dels att denna diftong uppträder jämförelsevis sällsynt i fsv. ock fda. skriftliga minnesmärken, dels att
målet af en vokal a, förut vanligen långt a-ljud, utvecklat
diftongen au. Men förhållandet med a «-> a -› au är dock mycket
olika. Alla långa å-ljud ersätter målet med au, hvilken diftong
är ung ock griper raskt omkring sig; däremot förlorar at allt
mer i användning. Att förklara denna diftong för kvarstående
från gammalt i vä,stgötamålet ock Smålandsmålet, men såsom
en senare utveckling i skånskan, såsom Rydqv. IV, s. 138-144
synes vara benägen att göra, går näppeligen för sig, hälst som
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man kan uppvisa denna diftongs förekomst i hela norra Skåne
under formerna a/ eller az eller at eller «ni: bon i sydvästra
Göinge samt N. ock S. Åsbo, kin i Villands härad, ben i
nordöstra Göinge, banAn i nordvästra Göinge.

au.
au svarar vanligen till fsk. fsv. a, isl. å, t. ex. flau
fsk. fia, /tau fsk. rap, vaud fsv. vater, gaus fsv. gas, lamt fsk.
lan, kaul fsv. kal, khauga fsv. kraka, sauh fsk. sar. Part. pret.
gåun 1. gåuan ock gåud (jämte gat) gången gått, fåud (jämte
fat) fått, ståua,n ståud (jämte stat) stånden stått harva troligast
uppkommit genom analogiinvärkan från pres. ggu gå, fau få,
stau stå.
au svarar stundom till äldre kort å-ljud före
fsk. fsv. a, isl. a, t. ex. auh fsv. arter, haut fsk. hartha3r, vgun,ta
nsv. vårta, vauh fsv. var, nauh konj. när fsk. nar. Utvecklingen
i dessa ord har varit a -*å -> å -> au.
Emedan sim. annars vanligen har a 1. a 1. a (se §§ 135,
143, 152) i de ord, livad nsv. har långt å-ljud hörande till
urspr. kort a-ljud, kan man misstänka, att några hithörande
ord äro inkomna i målet från nsv. Sådana äro: plaut plåt
(mit. plata), plauga plåga (mit. plage nda. plage), fhauga fråga
(nht. fragen), snaul snål, ausna åsna. Ordet smaug fsv. smaker
synes däremot själfständigt harva utvecklat au.
Utvecklingen o -+ å --> au förekommer i ordet fc_iuh, fåra
(sulcus) fsv. for.
v har vokaliserats ock sammansmält med a-ljudet
till au i svaul svafvel, slåual 1. slaula slagträ i en slaga af
*slagval (fsv. val rundt trästycke jfr Rydqv. III, s. 179) -›
1. *slawal ---> slgual, samt au fsk. fsv. af.
au.
Diftongen au förekommer sällan kort. Mest förekommer prep. au, när den är svagt betonad (starkt betonad
au se § 168), t. ex. auhögan afhuggen, auhlan utmagrad eg.
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afäten, auhög eg. afkrok, »stå eg. af stad; jfr de växlande
formerna med a 1. a § 170. Mera sällan finnes au i andra
fall, t. ex. haumielk råmjölk, thauhc'ent bekvämt, Inhau byrå
(fr. bureau).
Ofta får man dock i Ekeby ock Hesslunda socknar höra
hvarje af a-ljud uppkommet a uttalas som au, t. ex. nauda
naut nådde nått, flauda flaut flådde flått, vaum våmb, hau;
rand, haun hand o. s. v. (jfr § 116).
u får betraktas såsom bortfallet ur diftongen i ord
som: aldg aflång, akkdg afkrok, astd åstad, agtisti augusti,
&ahlent bekvämt. Men au har sammandragits till a i aleig,
akt4g, haVent, &stå.

II. Konsonanter.
I sim. finnas '23 konsonanter, hvilka kunna uppställas i följande skema:

I1
Pi
-e
FP

92"
0•

.y

g. .9G.7.

p—t j A
b—d—g
— f s ,p —
— v — — y
m — n — —
— — 1 — —

k
g
—
—
g
—

Postpalatala

Dentipalatala

itenues (klanglösa)____
Explosiva ljud ,
imedise (klingande)._
tenues (klanglösa)____
Frikativa ljud
{medic
e
(klingande) ___
Nasala ljud
L-ljud
Dallerljud
,

Postdentala

5. 67

p
.•
rg.

—
—
—
h

—
—
n

Härtill komma w, 5 ock h, hvilka ej lämpligen kunna upptagas i skenat. w ock 5 hafva dubbelt artikulationsläge, h är
till sin bildning ett mellanting mellan vokal ock konsonant.
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Anmärkningar:
ock y förekomma i sim. blott i förbindelsen jg, som
motsvarar nsv. »tj-ljud» ock uttalas med stark exspiration af.
Å ock g äro k- ock g-ljud, som bildas strax bakom
läget för j. De i sydligare Skånemål förekommande b- ock g
bildas något längre fram, näml. vid läget för j.
5, målets »sch-ljud», är en mediopalatal frikativa; vid uttalet af detta ljud är tungspetsen sänkt ock luftströmmen
stryker starkt mot de framskjutna läpparna.
Vid p, t, b., k hafva vi ratt märka, att de uttalas med.
eller utan aspiration. Om dessa konsonanter nämligen stå:
a) i början af ord, vare sig framför vokal, t. ex. pr pinne,
ta taga, 'Arsa kisse, kala kalla, eller framför konsonant, t. ex.
pkg• prick, tmea tvinga, klog klok; b) i mid- eller slutljud såsom' långa, t. ex. kapa kappa, hat hatt, lytt lycka, haka hacka;
c) efter en konsonant i slutljud, t. ex. tehp torp, teht torrt, pmt
skymt, kenk kork, kaltsk matfrisk: så uttalas de med stark aspiration. I mid- ock slutljud efter lång vokal, t. ex. skaplt
skaplig, mata mäkta, förmå, ley lekt, slakt slakt af Agg slak,
äfvensom mellan en konsonant ock följande vokal, t. ex. simpa
skorpa, lotta springa, j§elb•a kälke, saka samka, uttalas de
med svag eller i det närmaste ingen aspiration. I förbindelserna
sp, st, sb., sk framför vokal, v ock h närmar sig uttalet af p, t,
A, k till b, d, g ock g utan att dock fullkomligt öfvergå därtill. Angående detta uttal jfr Leffler Konsonantlj. s. 53, Lyngby
Söndj. sprogl. s. 1.

p.
§ 172. p motsvarar fsk. p, 181., p i framljud före vokal
ock i förbindelserna pi, p , py, sp, spi, t. ex. poe fsv. pund,
pcee fsk. pEenning, plo fsv. ploger, phdest fsk. prtest, spcett.a fsv.
speenna, spn,aga fsv. spraka, pyuska spergel (sv. dial. pjyska 1.
pjåska se R.ietz), pjaska vara tafatt (jfr nsv. plaska), not hög
(sv. dial. pjuk).
§. 173. I mid- ock slutljud förekommer p vanligen blott
såsom långt efter föregående vokal, t. ex.. klepa. klippa, tcepa
täppa, samt i förb. mp, lp, sp, Ap, t. ex. kamp hampa, valp
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valp, tohp torp, asp asp. Högst sällan förekommer p efter
lång vokal, t. ex. skgplz skaplig, utan öfvergår i ty fall till
b 1. v (se §§ 178, 192). Oftare förekommer kort p i svagt betonad stafvelse: bholap bröllop, senap senap, smap sirap.
I ljudförbindelsen pt förekommer p blott i de fall, då t
tillhör böjningsändelsen, t. ex. slepta slept släppte släppt,
knapt knappt, skatipt skarpt. I annat fall öfvergår p före t
till f; hvilket stundom bortfaller, se § 187.
p motsvarar b i snep snibb (mit. snibbe) ock
Jakob.
jqketp
p har uppkommit af f i thamp trumf ock thampa
trumfa, emedan målet ej känner förbindelsen mf.

b.
b svarar till fsk. fsv. b, isl. b i framljud före vokal
ock i förbind. bl, bi, bs, t. ex. beh• fsk, bteek, by fsk. by, blaja
fsv. isl. blanda, bjel4a, fsv. bialki bitelki, bs fsk. bred.
I mid- ock slutljud förekommer b långt, t. ex.
stob stubb, stabe, stabbe, flab flabb.
I fila fsv. a3p1i har målet ett minnesmärke af
den öfvergång från p till b, som har så vidsträckt tillämpning
i nda. ock flere Skånemål (t. ex. tgba tappa, skgb skåp, skgba
skapa från Åsbo, Onsjö, Frosta ock Göinge härad), ehuru slm.
i detta fall annars gått längre ock fått v.
Motsvarande nsv. kort p har slm. långt b i taliael tåpig
(nda. taabelig), Sabad sjåpig, skik,d12a äpplekart jfr nsv. afskrap.
Dessa ord hafva under en tid, då öfvergången af p till b, men
ännu ej till v, ägde rum, förlängt konsonanten, hvilken sedermera, när öfvergången af det korta b till v inträdde, efter de
vanliga reglerna kvarblef.
Liksom nsv. ock nda. har slm. bortkastat b i förbind. mb, t. ex. /an?, fsv. lamb, kam kam, ram våm, thmon,
timmer.
Sv. landsm. VI. 4.
4
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in svarar till fsk. fsv. m, isl. m i framljud före vokal
ock i förbind. no, sm, t. ex. mesta fsk. mist, mcelk fsv. miolk
myktg jfr fsv. omiu.ker, 892201t fsv. smör, smya fsv. smygha.
Efter vokal i mid- ock slutljud förekommer in både
långt ock kort, hvarvid dock bör märkas, att ursprungligen
kort m ofta blifver långt (se § 268); m finnes också i förb.
mp, mm, ml, mi, ms, Mh, SM, lm, h" t. ex. hem fsk. hem,
jonia fsk. gömts, tam fsv. tamber, lampa fsv. lampa, jcemn
jfr fsk. latins itcfnce, hamla fsv. humbli, temp fsv. teemia,
bhems fsv. brims bryms, lamha nsv. larma, besmcih fsv. bismani bisman, halm fsk. halm, svceh,m fsv. svsermber.
I förbind. nit förekommer m vanligen blott när t är böjningsändelse, t. ex. lamt lamt, skhcemt skrämt. I några fall
växlar det med n (se § 212), t. ex. jonata 1. plita skymta,
ghomta 1. ghonta grymta, i andra är n ensamt rådande.
Den i fsv. ock nsv. vanliga öfvergången af ett feller v-ljud till m före n äger rum äfven i sim.: sonin fsv.
söfn 1. sömn. Af formen sown i mellersta Luggude härad
synes, att ni uppkommit närmast af w, äfven som att denna öfvergång i målet är yngre än i nsv. En lång utvecklingshistoria
har sann, fsv. fda. sokn; utvecklingen har varit: sokn sogn
(jfr nda.) —> sown (formen sawn antecknad från Vemmenhögs
härad) -› sown (antecknad från mell. Luggude) -› somn. Formen
Aomna, svarande till det vanligare b•ovna domna, hafva vi antecknat från Hesslunda socken; niell. Luggude har mellanformen Owna.
ni har uppkommit af ett äldre n i momsa ock
memsa mumsa jfr fsv. munder ock isl. minnast kyssa.
m svarar till äldre ng i yimfh,u jungfru. Öfvergången ägde rum redan i fsv. (Rydqv. III, s. 95, IV, s. 318).
m har måhända bortfallit i khovlig krympling.
Härför tala åtminstone isl. kryppil (krympling) kryppa (puckel),
fsv. krymplinger krömplinger, jfr nsv. krympa fsv. krumpin.
För en annan tolkning tala isl. krypin kryplingr, fsv. kriplinger kröplinger, nda. krobling, jfr nsv. krypa; Fick III, s. 51
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antager grundformen krupila. m har måhända bortfallit i juska,
ljumske.
1 fan famn, fana famna har ej m, utan j bortfallit, se
§ 134.

f.
f, motsvarande fsk. fsv. f, isi. f, finnes i framljudet
före vokal ock i förbind. fn, fl, fj,
t. ex. fyd fsv. fat, folja
fsk. fylghie3, 'lyda fsv. flyta, fjed fsk. flat, fthg fsv. frö. Fn- är
sällsynt i fornspråket (jfr Rydqv. IV, s. 240), hvarför vi upptaga
alla oss bekanta ord i målet: fins skratt, fnisa skratta, fnat
utslag på huden, fnatas klia hvarandra, fnog stoft, fnyg grand,
fnask grand, fnotta fnurra.
I midljudet förekommer f sällan ock då alltid som
långt; som kort öfvergår det alltid till v. Vanligen äro hithörande ord låneord: Otal gaffel, kala kaffe, safa soffa, åfott,
offer, skala skaffa, skala skofvel, seitha siffra, igflt ljuflig.
I förbind. ft förekommer f vanligen blott i följande impf.
ock part. pret.: skafta skaft af skiva skapa, stofta stoft af
stgva stöpa, Lsofta fpoft af lova köpa. f har här uppkommit
genom invärkan af t.
Öfvergång ifrån den lingvodentala frikativan p
till den labiodentala f hafva vi i fil is!. 1361 fsv. feal måhända genom inflytande från någon lågtysk munart, jfr ags.
fe61 föl nht. folie. Samma ljudöfvergån finnes i fjecla fsv.
plan pilen; Onsjömälet bar mellanformen fjcela. Om denna
ljudöfvergång jfr Sievers s. 70, 71, Rydqv. IV, s. 250.
Ofta bortfaller f, äfven när det uppkommit af p,
framför (1. assimileras med) ett följande t, t. ex. Jota fsk. iyftee,
af an fsk. aftan (i sammansättn.), ceta fsk. 93ftir, cidoh, fsk. atcer
lörept, hat (sup.) fsk. haft haveat havat,
adir, lotad fsk. koret
kelt fsv. hcelft, to/t fsk. tylt fsv. tylpt tylft, tolta fsk.
v.

§ 190. v motsvarar fsk. fsv. v, isl. v i framljud före vokaler
ock i förbind. vh, tv, sv, kv, t. ex. va fsk. vinnte, «nja Uv.
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vsenia, vhae jfr fsk. vranglikse, tmea fsv. tvinga, svertt fsv.
avarter, sveva fsv. svepa, kvahn fsv. qvcern.
I mid- ock slutljud förekommer v blott kort, motsvarande fsk. fsv. v, f, isl. f, t. ex. leva fsv. liva, tv fsk. rsef, /i2.va
fsk. lovse, pay fsk. graf, gev'l fsv. gaii, navla f.sv. natti, havha
fsk. hafri. Enär de frikativa_ ljuden i sim. sällan äro långa,
då de följas af en annan konsonant ock enär kort f-ljud i midock slutljud alltid öfvergår till v, svarar v ofta till »sv. f, som
i fsv. o. is!. tecknas p, t. ex. skavt fsv. skapt skaft, levt fsv.
lopt, itavt fsk. raft, Iscpvt fsv. kEepter kmfter, tent fsv. topt toft.
v svarar regelbundet efter lång vokal till fsk. fsv.
isl. p, t. ex. »ca fsk. köpse, styva fsv. strupi, key fsk. rep,
tava fsk. tapto, javan fsv. göpn.
Utveckling4 har varit p -› b --> v, hvilket bevisas ej blott
af den äldre danska formen, utan äfven af sådana former som
jyaba, ib, taba i Onsjö- ock Åsbodialekterna, jfr § 178.
v motsvarar ett äldre d-ljud i kava fsv. tropa
trudha, glav fsv. glöda.
Troligen hafva vi här en öfvergång från lingvodentalen 5
till labiodentalen v (jfr öfvergången från p till f, § 188). Visserligen finnes ej 5 i sim., men att det en gång funnits i Skånemålen, göres troligt såväl af p (1. th) i sådana ord som motser
raset ~ken o. s. v. i SkL., hvilket antages hafva ägt detta
uttal (se Lyngby, Udsagnsord. s. 10), som af det nydanska uttalet (se Möbius, Formenl. s. 33). Leffler, Konsonantlj. s. 45
anför ett yttrande från HIÄRNES Orthog-raphia Svecana, att i
början af 1700-talet man »ännu någrestädes i Skåne kan skiönja»,
att orden »gudh, budh, hudh med ett lindrigt aspirato uthnäpnas». Äfven är 0 uppgifvet för södra Skånes dialekter,
men jag har vid mina undersökningar ej påträffat detta ljud.
Jfr Belfrage s. 25.
Liksom i nda. svarar v ofta till ett ursprungligt g,
fsk. g, isi. g, t. ex. hava fsk. haghi, java fsk. iaghw, gnava gnaga,
klava jfr fsk. klaghe, hava krage, lav fsk. lagh, mava mage,
sqv såg, slav slag, ,avla ragla, jra ljuga, »yva tjuga, /§ty låg,
skev skog.
Att öfvergången varit gh->w.->v, hvilket Lundell Alf. s.71(81),
antager, är troligt såväl på ljudfysiologiska grunder som af
uttalet af v-ljudet i danskan ock af förekomsten af sådana
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former som sAow skog i mell. Luggade. Detta senare bevis
förlorar dock något därigenom, att w äfven brukas för ursprungl.
v efter o, t. ex. Aowna fsv. kofna, sowa sofva, ock att v för
ursprungligt g nyttjas i t. ex. gnava gnaga, have, hage.
I janv4u januari, febo&vcim februari har u öfvergått till konsonant, jfr Nn Fåröm. s. 20 (302).
v i veq oss har inkommit genom analogi från noni. vl ock
pron. poss. vatt& vår.
v bortfaller:
i »ana elda fsv. qvildna, inka kinka isl kveinka,
~ya isl. sviina nda. svomme, Set, (jämte svo&) solbad (jämte
svg&a,d) svor svurit, kast kvast, soltan svulten, hang handträ
i en slaga eg. 'handval, ol val, ho& huru, het hvar se § 129;
måhända i (isal usel, tiga vecka, ukt vört se § 40.
efter tc, Q ock g: da dufva, g&ua grufva, /wc lufva,
hua rufva (på sår), ncesgh4as på näsan nda. neasegruus (jfr isl.
grtifu), hoda hufvud, hQrag hofveri; äfven när v svarar mot
ett ursprungligt p: gho (jämte g&ov) grop, hQ hop, soa sopa,
oan öppen. Troligen har i alla dessa ord ej v utan w bortfallit,
åtminstone synas de starkt labialiserade vokalerna u ock o tala
därför. Likaledes torde ett w hafva bortfallit i du duga, MA råg,
fg/ fogel, tt u tråg, hu håg, fia fluga, stiga stuga, fåkstu 1. fbstu
förstuga, pikk jufver, su/ sofvel (se §§ 37, 38), &una rom (se § 41),
boa bog, on ugn, icisfO_d ladufogde (se § 126), ga öga (i Frostam.
ock Onsjöm. gva), v&talov 1. ?mak vändbord på en vagn eg.
*vridelop -> v&talgb -->v&talev-> vslalgw -->
efter y i d&ya drifva, klya klifva (se § 29);
i ,n gi g6d gifva gaf gifvit, ble blc bled blifva blef
blifvit, bk4 nda. brav, ha hada hat hafva hade haft, fastaldn
fastlagen nda. fastelavn, la (jämte lav) lag.
ofta efter 1 ock h: hal half, kal kall; ggl golf, to/ tolf,
sc§/ själf, jo/a ett slags klubba (isl. kylfa), haha huf, to&
torf. Efter 1 ock h behålles v stundom: save& silfver (troligen
lån från nsv.), aav arf, fartv skårf, fem skärfva, slam; siad,
ga&va garfva, kakva skära, ska&v skarf.
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w tillhör egentligen ej den traktens språk, hvars
ljudförhållanden denna afhandling afser att framställa, om än
utaf flere omständigheter kan slutas, att w en gång tillhört
äfven detta mål. Men i de strax intill liggande socknarna
Välluf ock Mörarp är w vanligt efter o. Öfvergången från ett
språkområde till ett annat är suksessiv, det bör ej vara påfallande, att w i denna ställning förekommer omväxlande med
v äfven i slm. Vi hafva från sim. upptecknat: sowa sofva,
Aowna domna, sb•ow skog, thowa trampa omväxlande med sova,
Ovna, sv, thova.

t.
t svarar till fsk. fsv. isl. t 1. i framljudet före vokaler
ock konsonanterna v -ock 15 samt till t i förbind. st, sth, t. ex.
tine, fsk. tindi, temp fsv. tsemia, tcelia fsk. tekkse, tia fsk.
pighiEe, tmea fsv. tvinga, tmea fsv. tvinna, thyne, fsv. tryne,
thyda fsv. bryta, styha fsv. styra, sthan fsk. strand.
I mid-- ock slutljud förekommer t vanligen blott
långt, motsvarande fsk. fsv. isl. t, t. ex. flota fsv. fiytia, htta
fsk. hittee, ledet fsk. restcer rcettEer, slet fsv. slestter sketer.
När en konsonant bortfallit mellan den föregående vokalen
ock t, bibehålles 1-ljudet, änskönt det är kort, t. ex. ata akta,
mot makt, sat sakta, siat slakt, hata hat räckte räckt, tt
tegat, tota tett täckte täckt, lat lagt, set sagt (jfr § 134).
Några ord med bibehållet t efter lång vokal äro låneord från
nsv.: platå plåt, phat prat, net nät, stot ståt, sachit soldat.
I andra fall går t öfver till d, se § 205. Om förekomsten
af t i förbind. pt se § 173, mt § 181, ft 187, vt § 191, st
§ 209, ni § 211, it § 218, Åt § 226, gt § 230, jt §§ 238, 244,
kt § 258.
t motsvarar stundom ett k i afledningen: kant
rank, lotta lunka (nda. lunte); jfr gh,ysma ock ghysna § 212.
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§ 201. I öfverensstämmelse med fornspråken ock nda.
har sim. -nt, -it i följande imperfektformer: bant nda. bandt,
vant nda. vandt, halt nda. holdt. Genom analogi med dessa
äro följande bildade: spant spann (nda. spandt), sphant sprang,
hant hann, tant rann, svant svann (nda. svandt), falt föll (nda.
faldt). Imper. är big, spy o. s. v., men halt håll, stat fsv. stat,
samt i analogi med dessa falt fall.
Under böjningen finnes t för öfrigt:
vanligen i neutr. af adj. i obest. sing., t. ex. blat. blått
af Natt blå, gat. godt af gy? god, nt vidt af vi vid, ~dit som
saknas af sctna/z, jfr § 208.
I impf ock part. pret. af verb efter 2:a konj. stämmer
sim. vanligen med nsv., t. ex. sota sogt sökte sökt, bota bot
af boda böta, samt i sup. af verb efter 3:e konj., t. ex. tn,ot
trott, nat nått.
§ 202. t bortfaller alltid framför (= assimileras med) s,
n, /: las låtsa, plas plats, speg spets, 5us skjuts, fusa skjutsa,
van vatten (fsv. vatn), bon botten (jfr fsv. hafsbutn), lila lille
(fsv. Mu), nela nässla (fsv. nwtia), sph,ala sprattla, »la kittla,
vala vassle (fsv. vatli). t har bortfallit äfven i khesna döpa
(men khestan kristen), tona tystna (men tost tyst), sylig syssling (fsv. systlunger), ps pingst, slrebo slättbo, botaha tunnbindare (fsk. bötkere), yeRvaha gästgifvare. Om bortfallande
af ur t uppkommet d se § 207.

d.
§ 203. I framljud, motsvarande ursprungligt d, finnes
detta ljud före vokaler ock i förbindelsen dh,, t. ex. dyh fsv.
diur, dog fsv. dagg, dha fsk. dragho3.
Liksom i nsv. motsvarar d ett äldre p i du du, da dig,
din,
den, den, da 1. ded det, di de, &has deras, don dem,
dn
dina denne, dia detta, da desse, do då, indo' dock, dcehl. dah,
där, cild dit; jfr Kock, Ljudförsvagn. s. '241 o. följ.
§ 204. I mid- ock slutljud förekommer d långt, motsvarande ursprungligt d, t. ex. fciden, fadder, gad gadd, ue/ udd.
Såsom kort i starkt betonad stafvelse efter vokal bortfaller d
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vanligen (se nedan § 206), men bibehålles dock stundom: lg.dt
ledig, sedt redig, sta& stadig med flere slutande på -dt. d
bibehålles vanligen i förbindelserna dj, ds: ngdja ett slags
klubba (jfr isl. hnjaa), smedja smidja, medja midja, vgelja
vidja, stgdja (1. stf) stödja, sladsa sladdra, pgdtba smattra,
pladdra. I några fall är en konsonant bortfallen före d: hada
hade (fsk. hafpi), kda hufvud (dock hoadyna hufvuddyna),
tack teg (isl. pag5i). I flere ord har troligen inflytande från
nsv. bidragit till att uppehålla d: gt,td gud (men ncegt',c nej vid
gud), itgd hud (men Itga se läkas), hd tid (men hytt högtid),
vaud våd i en klädning, bad 1. ba bad, mod mod, kleal. kloda
kläde (men alltid /ck kläda).
I afledningen -ad bibehålles det korta d: sanad saknad,
maskad marknad, hey,ad härad o. s. v.
Bort t-ljud efter en vokal, öfvergår i sim. vanligen till d (om undantagen se § 199), t. ex. bed fsk. flat,
lidan fsk. litil, vid fsv. hviter, Itgda fsk. hette, lcesad fsk.
isaret, ksagad fsv. krokottor.
d har bortfallit:
uddljudande i valan frusen (jfr Rydqv. II, s. 402, IV, s.
365), vala i uttr. /ga i vala (fsv. dvali). I de till samma rot
hörande dolma halfsofva, dolsk sömnig har v bortfallit ock el
bibehållits. På samma sätt har d bortfallit i förbind. (1): jyv
djup, j/...th, djur, men bibehålles när y bortfaller: dceval djäfvul
(se § 241), dtvla tvista (se § 8).
d har bortfallit i suffigerade pron. -ad det.
Mid- ock slutljudande bortfaller d efter föregående lång
vokal ock efter It (om undantagen se § 204), t. ex. le fsv.
leper, fs,a fsv. fradha, sal fsk. sapul, Sia fsk. bipse, hysa fsk.
hirDe, oun, fsk. garp, Änskönt ä ej finnes i sim., torde det
med hänsyn till förhållandet i fornspråken (jfr Lyngby, Udsagnsord. s. 10) ock i nda. (jfr Möbius, Dän. fornienl. s. 33,
34) ej vara för vågadt att antaga, att ej d, utan ä i här afhandlade ställning bortfallit (jfr § 193).
I ordförbindelserna nd ock id bortfaller d (assimileras
med 1 ock n), t. ex. vana fsv. vande, lan fsk. land, stoy fsk.
stund, il fsk. eld, hala fsk. haldse. Jfr Mach. s. 26.
Stundom bibehålles d i detta fall när det följes af k: andsi3 1. copt,g• ankbonde, ttndsa 1. tolka tindra, hondsa I. honsa
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hundra, aldri, 1. airt aldrig, samt i adj. på -di, t. ex. Ken&
händig, joidt skyldig.
4) d assimileras med följande s, )2, 1: gos gods, les ledas,
m,a'n,kasgåva
lesan ledsen, lys lyssna, st1.a sent (fsv.
marknadsgåfva (af mahkad marknad), icehasjohta lärftskjorta
(af iceh,ad lärft), teNs till freds, ter& till reds.
Ett mot ursprungligt t-ljud svarande d har bortfallit i: a ock o att (Frostamål. ad ), va hvad, da det (svagt
betonadt, starkt betonadt ded),.la l lc_id låta, Mia kittel (nda.
kiedel), akbe arbete (nda. arbeide).
Särskildt bör framhållas begagnandet af d i verbalböjningen. I 1:a konj. bortfaller d i impf., t. ex. kala kallade,
baga bakade, men bibehålles i part. pret., t. ex. kalad bagad.
d motsvarar t i neutr. af part. pret., hvilket äfven begagnas
som sup., t. ex. kalad, bagad, men kan i passiv skärpas till t
före s, t. ex. kalats 1. kalads, ahats 1. ahads retats. I 2:a konj.
öfverensstämmer slm. i allmänhet med nsv., t. ex. bhcenda
bhcend brände bränd, levda lefde, invela boyd byggde byggd,
kvalda kvald kvalde kvald, smohda smohd smorde smord. Dock
bortfaller d i: lå lade, såt sade, do, dog (af *döde), ja gjorde
(men johd gjord), toha tordes, kona kunde. vela öfverensstämmer
med nsv. ville. I 3:e konj. är öfverensstämmelsen med nsv.
fullständig, t. ex. snoda snod snodde snodd, sada sad sådde
sådd. I 4:e konj. motsvaras t af d i neutr. af part. pret., t. ex.
Mad bitet 1. bitit, skivad skrifvet 1. skrifvit, böd bjudet 1.
bjudit o. s. v.
I adj.-böjningen har neutr. sing. vanligen t (§ 201).
Dock hafva adjektiv på -ad neutr. = mask. ock fem., t. ex.
khogad krokig -t. ån annan har i neutr. anad, nön någon
neutr. nöd.

s.
§ '209. s, svarande till fsk. fsv. s, isl. s, förekommer i framljud före vokaler ock i förbindelserna sp, sm, sv, st, sn, si, st., sk,
skh; i mid- ock slutljud både långt ock kort mellan ock efter
vokaler samt i förbindelserna sp, sm, st, sn, si, sh., sk, ms, vs,
ns, is, ys, (ks, gs, gs,) As, t. ex. seda fsk. sitice, sea fsk. sökize,
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spw fsk. sptelater, sme fsk. smedh, svahia fsk. svierite, sten fsk.
sten, sn e- l fsv. sniceldeer, s/ot fsk. slott, sv fsk. skogh, sb-gcla
fsk. skude, /os fsk. lös, dia fsk. Nem asp nsv. asp, besmcih
fsv. bismari, fcesta fsk. fiestce, yusna fsv. liusna, ~la fsv.
hvisla, sosAan fsk. syzskini, voska fsv. hviska, slams nsv.
slams, havsa nsv. rafsa, hons fsk. höns, hals fsk. hals, vosa
fsk. vax, hots fsk. hors.
Förbindelsen gs finnes i pigs pingst, les ock gs blott då s
tillhör böjningsändelsen, t. ex. laks gen. af lak lack, tags gen.
af tag tak.
Den stundom förekommande öfvergången af t 1. d
till s har sim. gemensam med nsv. ock nda.: thaska traska
(jfr isl. tro5a), mask (jämte mahle § 259) fsv. mapker, ghysma
1. ghysna 1. gipsan I. ghys'n kornsmör, ghysmad kornig (af fsv.
gryt), jfr vhesi vrist af vrida, besk besk if bita.
n.
n förekommer i framljudet före vokaler ock i förbindelserna fn, sn, len, gn; i mid- ock slutljud både långt ock
kort mellan vokaler ock efter vokal samt i förbindelserna ,it,
(nd,) ns, nj, nk, mn, vn, sn, ln, in, (An, gn, len, gn,) hn, t. ex.
nod fsk. nöt, nau fsk. na, fnysa nsv. fnysa, snyda nav. snyta,
knce fsk. kuse, gnistha jfr fsv. gnista, buena fsk. breennee, gan
fsv. gagn, alan fsv. aldin, vanta fsk. vanti, honsa fsv. rensa,
vcenia jfr fsv. sipvcenia, tinha nsv. tindra, ncemna fsk. neefnee,
tovna fsv. kofna kufna, ausna fsv. asni, »ana fsv. qvildna,
von fsk. vagn, kvahn fsv. qvtern.
Förbindelsen nd finnes vanligen blott då d hör till böjningsändelsen (jfr §§ 206, 208); An, gn, len, gn finnas blott i yngre
bildningar, t. ex. hceAna räkna, fitigna sjukna, kh,Qgna krokna.
§ '212. n har uppkommit af in genom assimilerande invärkan af följande t i: hcenta fsv. heemta hemta, shonta stor
kropp, stort hus af skrymma, ghonta 1. ghonita grymta nda.
grynte (mlf. grummen), fonta 1. f omta skymta (§ 181).
Slm, har blena blemma (fsv. blema biena), vina vara virrig
hvima, no. dial. vima; ,jf'r isl. hvimsa); angående denna
växling se Rydqv. IV, s. 316. Af ven växla m ock n i afiedningen:
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gibysna 1. Osan 1. gh4s'n jämte gthysma kornsmör, gnsmad 1.
gthysnad kornig.
Om nuna rom se §§ 41, 196 »ck Nn Fåröm. s. 18 (300), om
fan famn se § 134 ock Nn Fåröm. s. 40 (322).
§ 213. Likaledes invärka t, d, s på föregående g så att
detta öfvergår till n i: lant långt, thant trångt, thanda thant
trängde trängt, hand trängd, bent 1. bcent Bängt, bcenta 1.
bcenta Bängta, knia lunka, hang rank (om dessa två senare
se § 200), &last 1. htgst hingst.
§ 214. n i ni Ni, i sim. nyttjadt såsom tilltalsord till en
eller flere i st. f. I, bar uppkommit af ändelsen i 2 pers.
plur., se Rydqv. II, s. 540. n i van förklaras på samma sätt
som n i nsv. lekamen, se § 155 ock Rydqv. II, s. 181.
§ 215. n har bortfallit:
n har assimilerats med t i: bak tafatt karl (nda. fiante,
jfr no. dial. fant, fante), pta (med samma betydelse, jfr da.
dial. siatte, blm. skjante skjatte enligt Möller); med 1 i mola
kvarn (fsv. mylna) ock tlln vidja eg. telning (§ 11).
midljudande i: ån annan, fftn fan (fsv. fiandin), kog
konung, pceg pänning; samt i impf. ock part. pret. af ncemna
nämna ock stemna stämma: nemda nemd ncemt, stcemda stemd
stcemt; vidare i ncemdaman nämndeman, i atas i går afton,
mghas i morse (jfr § 63), alba armbåge (fsv. alnbugi alboghi), b4sal barnsöl (fda. barnsöl n da. barsel),spce4t04, inspektor.
slutljudande i: ma man, fhau (fsv. fram fran fra fsk.
tran), clgog dygn, mista nystan (som är orabildadt i analogi
med jarbta hjärta, ja öga o. s. v.), phe4a predikan (ombildadt
efter fem. på -a). Är isl. htisin pl. hitsinar den äldre formen
till nsv. has, sim. has, så torde -an I. -en hafva bortfallit, emedan
det uppfattats som best. artikeln. Jfr Nn Fåröm. s. 27 (309).
§ 216. Att n uppträder vokaliskt, kunna vi blott uppvisa
i ordet grOs'n (§§ 210, 212).

1.
§ 217. 1, motsvarande fsk. isl. 1, finnes i framljud före
vokaler ock i förbindelserna pi, bl, fl, si, kl, gl, t. ex. lega
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fsk. lteggise, p/aja fsk. plöghim, b/Q fsv. blop, rlou fsk. fla,
s/cet fsv. slEetter, klo fsv. klo, g/og fsv. glugger.
§ 218. I mid- ock slutljud förekommer 1 både långt ock
kort mellan ock efter vokaler samt i förbindelserna lp, lm, (129
it, (id,) is, in, ij, 14, lk, ml, vi, si, jl, (kl,) gl, d, t. ex. zl fsk.
eld, je/a fsk. stialm stil, gQ1 fsv. golf gult, specie,' fsv.
spegil spöghil, stalpa fsv. stolpi stulpi, halm fsk. halm,
salt fsk. salt, hals fsk. hals, »ana fsv. qvildna, jelya fsk.
bjelb.a fsv. bialki bimiki, mevlk fsv. miolk mjölk
mielk, hamla fsv. humbli, navla fsv. nafii, sysia fsv. sysla,
sejla fsv. sighla, kala fsv. kringla.
Om /v se § 196 mom. 5, om id §§ 206 mom. 3, 208. kl förekommer blott efter annan konsonant, t. ex. shygkla skrynkla.
§ 219. l ersätter ett äldre d-ljud i valmal fsv. vapmal
valmal -- troligast är väl, att i detta ord det första 1 uppkommit
genom inflytande från det andra (jfr Rydqv. IV, s. 314, Nn
Fåröm. s. 77 f. (359 f.) — ock i enthilsk nsv. trilsk tredsk (jfr
Rydqv. II, s. 386, IV, s. 314).
§ 220. 1 bortfaller:
I förbindelsen ly i framljud bortfaller 1, om j bibehålles: ,990 jfr fsk. dags ljus, 'yva jfr fsv. liughari, j@v fsv. lögh,
mad fsv. lughin, jt,tna jfr fsv. liugn elder. Men / kvarstår då
j bortfallit: ly fsv. liu, luhe,hol fsv. Huri.
1 har assimilerats med k-ljudet i viljan hvilken ock s9an
se hvilken.
i kan, karl, »efdln käring (fsv. kterling), vah,d värld, te
till, ska skall.
§ 221. Vokaliskt förekommer 1 efter v, s, n: gtiv'l (1. Oval)
gafvel,
(I. Utval) hyfvel, sOv'/ (1. sOval) skofvel, Os'/
(1. Osal) axel, hds'/ (I. kisel) hassel, hdn'l handel.

§ 222. Denna ljudförbindelse motsvarar regelbundet fsk.
fsv. ti 1. pi, isi. t; 1. N, t. ex. jyyth jfr fsk. tiuprce, »ena fsv.
Diana picena, »Tibet fsv. timra, jpg t'sv. tiugher, »ok jfr fsv.
thiokna, j sj yv fsk. plutter.
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I j sj gkna fsv. thörni beror fy, såsom den nda. formen tiorn
visar, på ett inskjutet y (jfr § 240).
fp motsvarar ett äldre kj 1. ki, t. ex. jolAa fsv.
kialki keelke (i satninansättn.), 19cpkna fsv. kiterni, jpcpvt fsv.
keepter keefter, foga nsv. käke, bset,ta,/ fsk. kiortell.
/9 svarar till ursprungligt k-ljud framför 2, 2, y, y,
e, 0, ce, t. ex. Ma fsv. keelda, jpgka nsv. kinka, j§y1, fsv.
kyld, jola fsv. kti1, ‘4,90n fsk. kyn kön, ',cella fsk. keennte
kitennee. Redan i fsk. finnas mellanformer, t. ex. kiteree ock
keeree, kisennee ock keennes.
I jpekka kyrka beror uppkomsten af fp på äldre i 1. y
(fsv. kirkia kyrkia fsk. kirkiee) ock i »alla på äldre ee (fsk.
kerne).
Såsom exemplen visa, stämmer sim. med nsv. däri, att
denna öfvergång blott äger rum i framljudet. Rätteligen bör
man väl dock hvad sim. beträffar säga, att den äger rum, då
k-ljudet stått framför en »mjuk» vokal i starkt betonad stafvelse, ty målet har stat 1. stapit för nsv. staköt.

3*.
3 står i framljud: 1) före i uti ordet 3t.5. lockord
till en katt nsv. kisse; 2) alltid före u ock a, t. ex. Aulad
kullig, bu/ kull, 494 skuld, sAgda skuta, vna domna, sAav skog.
I mid- ock slutljud har sim. Å efter
ce, 0, a,
t. ex. fil; fsk. fik, typ fsk. pykkias, bcet fsk. basok, botaha
fsk. bötkere. Sällan förekommer b. i detta fall kort: phc4a
predikan. Slm. har sA motsvarande nsv. f-ljud i kan*, kanske
(fsk. ske), beroende på stafvelsens svaga tonvikt.
förekommer mellan s, 1 ock a, t. ex. Insb•all hisklig,
hansAan härsken, bielb•a, bjälke, jolh.a kälke.
Förbindelsen p förekommer blott i neutr. af adj. på g,
t. ex. stop af styy stygg, thyAt af thyg trygg. Om öfvergången af b. till j i annat fall se § 238.
Ett h har assimilerats med t i lut lukt, peta
skäkta (verb), tya ty IJ tyckte tyckt; med s i ya yxa; med
i i Mik kyckling.
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g.
g förekommer i framljud: 1) före i uti gm lockord på svin, eg. gris; 2) alltid framför u ock s, t. ex. gul fsk.
gull guld, gud fsv. gup, gova fsv. gava, yk'l fsv. gafi.
1 mid- ock slutljud svarar g, vanligen långt, till
ett ursprungligt g-ljud efter i, y, u, ce, kr, t. ex. /xya fsk. liggiate,
styy fsv. stygger stiugger, t_tgla fsv. uggla, hep fsk. keggice,
vcey fsv. vwg viegg, doga, jfr fsv. eugger.
g motsvarar ett ursprungligt k-ljud efter de långa
t. ex. !kas fsv. fikia, leg fsv. leker,
y, tt, e, g,
vokalerna
eg fsv. ek, hov fsk. hök, dug fsk.
fiuka
fyka,
äldre
nsv.
tyga
vrwkia.
vitc_ega
fsv.
dug,
I förbindelsen gt bibehålles g efter lång vokal, t. ex. figtas •
hgts fikade fikat, ggta ggt ökade ökat, vm-pgta vmpgt vräkte vräkt,
sota set sökte sökt, men öfvergår efter kort vokal vanligen
till j (se §§ 226, 238).
Anmärkningsvärd är öfvergången från dj till g:
fega 1. feg (jämte fedia) passma fsv. fiti ock legamt ledjärn (i ett
tjuder). Ett analogt fall hafva vi antecknat från Frostam.: vrpga
(impf. vata, sup. vat), i sim. vc§dja isl. hvetja hvässa. Denna
öfvergång från d) 1. dj till g är motsatt den i sydliga Skånemål
vanliga från g till 0.
Sällan bibehålles g efter föregående lång vokal,
när det svarar till ett ursprungligt g-ljud: ugla by. uggla,
byg fsk. biug, ggla nsv. ögla.
Vanligen öfvergår g-ljudet i detta fall till v (1. w) se §
194, eller till se §§ 235, 236, hvilka stundom bortfalla (§§ 196,
242). Svårt torde blifva att afgöra, huruvida g öfvergått till y,
innan det bortföll i ändelsen -ig, t. ex. attitt årig, qvz afvig, velt
villig, dolt dålig, heit
g (I. j) har assimilerats med t i hytt högtid.
.1.
i framljudet är i de nordiska språken ej ur§ 233.
sprungligt utan uppkommet af i. Sim. öfverensstämmer i all-
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mänhet med nsv. i begagnandet af i framljud ock förbindelserna spy, by, fy, my, t. ex. jans fsk. iarn itern, ycemn
fsk. isampn, ityt, fsk. iorp, jcelpa fsk. hialpEe hiEelpee, jgl
fsk. hiughl, yttn, nsv. jufver, yyv jfr fsk. diup, spycvtsam jfr fsk.
spiallie spifl, spjelka fsv. spiEelka, bycela fsv. biEella biella,
bed fsk. ilat, mygg jfr fsv. omiuker.
Om bortfallandet af j se § 241; om behandlingen af de
ursprungliga förbindelserna tj, 14, kj se §§ 222, 223, om förbindelsen gj se § '235.
§ 234. I verbal- ock subst.-afiedningen har j blifvit behandladt ungefär som i nsv., under det att nda. har en annan
utveckling. Sålunda förekomma konsonantförbindelserna my,
ty, dy, ny, ly, ny, motsvarande samma förbindelser i isl. fsv.
nsv., under det att nda. vanligen bar bortkastat j, vare sig
med eller utan förlängning af föregående konsonant, ock fda.
vacklar, t. ex. tcemya fsv. tEemia, nya fsk. nythe, ,nda nsv.
midja, venia jfr fsv. sipvEenia, holya fsk. hyliae, smehya fsv.
smyria; på samma sätt i: st@clya stödja, fgo/ja passma (fsv. fiti),
stona stöna, folya ungt sto (isl. fyija), ben,ya börja. Om impf.
ock sup. af hithörande verb se § 242.
I öfverensstämmelse med förhållandet i nsv. har j assimilerats med t i sceta sätta fsv. ~tia ock flota flytta fsv. fiytia.
Denna assimilation har sim. äfven utsträckt till /tenta slå (isl.
lemja) ock vela vilja (fsk.
I seda sitta fsv. sitia har j
bortfallit, under det att vokalen förlängts; i nsv, sitta nda.
sidde har däremot j assimilerats med t (1. d).
I förbindelserna kj ock gj — den senare blott efter kort
vokal ock g — bortfaller j i öfverensstämmelse med nsv. ock
nda., t. ex. tcep fsv. pEekkia thrakia, sea fsk. sökiEe,
tcegka fsv. pEenkia, lcega fsk. leeggiEe, skega fsv. skeggia slEegia, hceect fsk. hffingiee (ock uthenghse). Jfr fsk. sighw, Eenkte
jämte fsk. sighite, fsv. Eenkia.
§ 235. 1 framljudet svarar y till ursprungligt gj äfvensom
till g framför vokalerna t, 2,, y, y, e, o, ce, t. ex. yahna fsv.
giarna 1. grarna, yte/ fsk. giald 1. giEeld,
fsv. gildi, igftba
fsk. görEe, jia fsk. geerpee ock gicerpw.
Förbindelsen gj i fornspråket öfvergår i sim. liksom i
nsv, till efter (ursprungligen) lång vokal samt konsonanterna
/ ock h, t. ex. Ng& isl. feegja, toa fsv. töghia, plop fsk.
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plöghi, Mya f.sk. fylghise, bolya fsv. bylghia, sea fsv. syrghia
sörghia. Att kvantitetsförändring äger rum i ploya, fceya
o. s. v., beror på, benägenheten hos y att i midljud mellan två
vokaler ock i slutljud efter vokal blifva långt (§ 273).
När ett (ursprungligen) kort g-ljud (g) skulle
komma att stå efter vokalerna y, e, o, ce, öfvergår det till y,
hvilket förlänges (se § 268), t. ex. lceya fsk. 1egh, dej fsv.
degher, hoj fsk. höghxr, boyal nsv. bygel bögel, vceya fsk.
vteghte, sffij fsv. segher, ceya fsk eaghte, deja fsv. deghla
dighia, spgyal fsv. speghil spöghil, lceyal fsv. 1ghi1, vcey
fsk. wegh, tej fsv. tygh, th6v. fsv. trögher.
Liksom i nsv. har i slm. ett ursprungligt g efter 1
ock h öfvergått till y, t. ex. bah,y fsv. biargh biEergh, fata färga
jfr fsv. tlergha, bahya fsk. bicerghw, hceli fsk. heelgh. I denna
ställning bortfaller dock ofta y (se § 242).
I ljudförbindelserna gd, gd, t, kt, As, ks, gn, gn,
kn, gl, gl, tl, kl efter kort vokal öfvergå g, g, b., k regelbundet till y i följd af det assimilerande inflytandet af d, t, s,
1, n på de nämnda konsonantljuden. Härvid förlänges vokalen,
emedan y i målet ej kan vara långt före en annan konsonant
(se § 271) ock om den föregående vokalen är _a, bortkastas
j (se § 244). Denna ljudöfvergång tillämpas i allmänhet äfven
i de böjda verbalformerna impf. ock part. pret., t. ex. bod
fsk. bygd, ktvta fsk. rökt, vuta fsv. vakta, kvta fsv. lukte,
/ut fsv. lukter, voysa fsv. vax, hTyn fsv. rseghn regn, sn
fsv. sykn. Flera exempel finnas ofvan §§ 91, 100, 102.
Den af NOREEN (Dalbym. s. 40 (198)) påpekade
öfvergången l (-9)—>y har målet måhända i _Agda slå (svea- ock
götadial. plätta enl. Rietz), pyaska vara tafatt, pyaslcad tafatt
jämte plaska plaska. Ett sålunda uppkommet y har troligen
bortfallit i pqdha (om rägn, hagel) jämte pladha pladdra (jfr
nda. pladdre piaddre). På samma sätt skulle då sammanhöra:
pocka ock plodha porla, tala fort, podohmolya ock plodohmolja
sammelsurium.
Omöjligt vore väl ej att tänka sig öfvergången h —} i
nsv. prassla, Åsbomålets pjasla (enl. Rietz), hvarur j bortfallit
i sim. Asia prassla.
§ '240. 1 yalp hjälpte, yolpad hulpit, fly ljög, ovad ljugit
har y inträngt från pres. ycelpa ock y yva. Däremot finnes ej
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något y i bo. bjöd, bd bjudet -it, skod sköt, skodan slcgdad
skjuten skjutet -it såsom i de nsv. formerna.
I aya ihjäl, Vins i åns (fsv. iadhons), tteickl reell, i jittas i går
afton har j inskjutits för att undvika hiatus. Ett j har blifvit
inskjutet äfven i: jgnna fsv. hyrna, f osa fösa, flata nda. fiante
(jfr isl. fantr fsv. fanter no. dial. fant), flamsa ock banda fumla,
fjuska fuska I. forska jfr nsv. fjollig med fsv. foli folska.
§ 241. Ursprungligt j bortfaller:
liksom vanligen i nsv. ock nda., efter vokal, t. ex. ble
1. blm fsv. blteia blöia blea, kle klia isl. k1a3ja, dg dö fsv.
döia döa, jg skälla isl. geyja, tg töa isl. peyja;
ofta mellan konsonant ock följande i 1. y: kyla tvista
(se § 8), flya flyga, bnyda bryta o. s. v. (se § 26), by bjuda,
sy sjuda, /y ljud, nysa nysa, byg bjugg, nytta njure (se § 27),
sny snö (se § 28);
rököppning fsv.
- 3) i doval djäfvul, malka mjölka,
huri, gnicel grus fsv. gryt isl. grjåt, busk isl. brjåsk. ~kin
fsv. smior smör förekom utan j redan i fornspråken.
Så vida följande ord hafva utgått från den brutna formen,
har ett j bortfallit: ml mjöl (se § 50), mik mjölk (se § 96),
sncel_ snäll (§ 97), sc§/ själf (se § 90).
j har assimilerats med m ock t i: kanta slå (isl. 1emja),
sea sätta, rlota flytta, vela vilja (se § 234), samt bortfallit i
seda sitta ock verb på kj ock gj (se § 234).
§ 242. Ett af g 1. gj uppkommet j bortfaller:
efter s, y samt stundom e, t. ex. bita bliga, kila kviga,
st9,a stig, lyn lugn, smya smyga, en egen. Orsaken till att j
bortfallit efter dessa vokaler är svårigheten att efter dem uttala ett fullt tydligt y. Visserligen hör man i flere Skånemål
stundom ett svagare eller starkare efterslag af j efter dessa
vokaler; men emedan detta äger rum äfven i fall, då intet
j någonsin funnits, utgör detta ej något bevis för att det varit
j som bortfallit. De positiva bevisen härför äro: 1) den regelrätta öfvergången g-->j efter vissa vokaler (se § 236); 2) att
j konstant kan påvisas i sydliga Skånemål, som haft gången
t. ex. ny jan naken från Vemmenhögs ock Färs härad.
stundom efter n, vanligen efter 1 (se § 237), t. ex. bjen
fsv. biargh bia3rgh, matas morgon, tal talg, bgl balja, kl bälg.
5
Sv. landsm. VI. 4.
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3) Alltid bortfaller j i impf. ock part. pret. af verb, som i
pres. hafva förbind. nu, n), ly ock hy, vare sig att detta j är
ursprunglig afledning ock sålunda efter fornspråkets lagar borde
bortfalla eller är uppkommet af gj, t. ex. tamda tamt fsv.
tampder, vanda vant fsv. vander, kylda holt fsv. hulder,
svalda svalt svälja sväljt, talda talt täljde täljt jfr fsv. tealghla,
/rada fsv. fylghpi fulghpe, fat fsv. fylght, sokda sant sörjde
sörjt jfr fsv. syrghia sörghia.
Ett af ursprungligt k-ljud uppkommet j har bortfallit i mk, med mycken mycket (se g 45), steks kök fsv.
stekarahus (i en yngre handskrift till SML. stegers), samt i
pron. me mig, de dig, se sig. Det vanliga bildade talspråket
har, hvad konsonantljudet beträffar, de mellanliggande formerna
maj, dej, sej.
Ett af k eller g uppkommet j bortfaller mellan a
ock t, d, s, n, /, t. ex. (da fsv. akta, t ada fsv. thagdhe, osat
fsv. axul, asnok fsv. agn, ,il fsk. naghl; jfr ofvan §§ 134,
139, där äfven de mellanliggande formerna, t. ex. najl, ajta
o. s. v., anföras från närbesläktade dialekter. Att j bibehålles
efter ce, a (se § 238), men bortkastas efter q, beror därpå, att
kontaktsläget för bildandet af j blott ligger något litet framom
läget för ce ock a (ock således detta ljud i denna ställning
fordrar mindre ansträngning för att uttalas), men ligger mycket
långt från läget för a, hvarför vid frambringandet af ait, ajl
o. s. v. tungan borde suksessivt närma sig gommen på tre
ställen. Detta föll sig svårare, hvarför j såsom det minst
starka ljudet försvann.

k.
k finnes dels ensamt ock i förbindelsen sk i framljudet
före vokalerna o, a, o, a, a, e, dels i förbindelserna kv, kn, kl, kk,
sk, t. ex. Ica/ fsv. kol kul, kam far. kamber, ko/fl fsk. korn,
kat fsv. katter, skava, fsk. skapte, skeka fsv. skarra, kvl/j fsk.
qvikter, klud fsv. kluter, kim fsk. klam, sims fda. skrin.
I mid- ack slutljud förekommer k efter de korta
vokalerna o, a, a (på dess förekomst efter o ock a finnas inga
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exempel), i förbindelserna sk, ?k i slutljud ock före a (jfr
§ 226), samt alltid i förbindelserna gk, hk, t. ex. Jo fsv.
piokker, klalsa fsv. klokka klukka, blabad fsv. blakkotter,
aska fsv. aska, malka jfr fsv. miolk mi1k, agkal fsv. ankul,
mahka, fsv. meerki.
k förekommer mycket sällan i förbindelserna kl, ks, t. ex.
titalsla tråckla, flaks (jfr isl. flakka); jfr §§ 238, 244.
§ 247. k bortfaller:
alltid i förbindelsen sky: svala skvala, syaclsOn skvadron,
svalpa skvalpa, svcet skvätt, svalia skvabba, stensvceta stenskvätta;
före f i skafhtas med fötterna bredvid ock emot hvarandra (jfr isl. skakkr sned);
före t i impf. ock part. pret. af verb på sk, gk, t. ex.
hosta host af 'beska ruska, blcegta bient af bleka blänka, sta
set af scegka sänka; samt i neutr. af adj. på sk, gk, t. ex.
fhest af fresk frisk, tamt af fahsk färsk, blagt af blank blank.
Om öfvergången af k till g ock y, hvilka stundom bortfalla, se §§ 238, 244, 250, 251.

g.
§ 248. g finnes i framljudet före vokalerna o, a, o, a, a, e
ock konsonanterna n, 1,
t. ex. gol fsv. gulf, gag jfr fsk, adelgang, gQ fsk. gopeer, gans fsv. gas, gena nsv. gorma, gnava
fsv. gnagha, glesa fsk. glömmte, gives fsv. greess.
§ 249. I mid- ock slutljud motsvarar g ett ursprungligt
g efter de korta o, a (för a, o, a, e finnas inga exempel), t. ex.
hoga fsv. hugga hogga, vaga f'sv. vagga.
Änskönt g efter lång vokal vanligen öfvergår till v eller j
eller bortfaller, finnas dock några exempel på att det bibehålles: mcigeh fsv. magher, tog fsv. tugh, fog fsv. tiugh,
plauga fsv. plagha, fhauga fsv. fragha, stgpa vackla, dopa
darra.
I förbindelsen rg öfvergår g till j (se § 237), men bibehålles dock i det sent i målet inkomna mcbgal märgel.
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g svarar till ett ursprungligt k-ljud efter de långa
vokalerna Q, Q, a, Q, t. ex. stroog stråk, kh,Qg fsk. krok, tag
fsv. tak, ögon, fsk. akeer, ten fsv. tak.
Ett kort ursprungligt g bortfaller oftast i mid- ock
slutljud, ofta efter att först hafva öfvergått till v (1. w, se § 196)
eller j (se § 242, 244). En hel klass af ord återstår dock, i hvilka
g bortfallit utan att en dylik föregående öfvergång kan visas
hafva ägt rum i målet, nämligen de ord, som hafva a i stamstafvelsen, t. ex. da fsk. dagh, dka fsk. draghse, sa fsv. saghpi,
skin fsv. slaghin slseghin.
Ett af ursprungligt k uppkommet g har bortfallit i to t()
tan t_åd taga, ne2n nöd nona någon, o ock, asa också. Fastän
y lika litet som 0 förekommer i slm., saknas ej skäl för antagandet, att g i ofvanstående fall först öfvergått till motsvarande
spirant, hvilken bortfallit. gh i fornspråket skall väl beteckna
detta spirantiska ljud (jfr Lyngby, Udsagnsord. s. 10), hvilket
också finnes i nda. (jfr Möbius, Dän. formenl. s. 35), jfr § 206.
Liksom i nsv. bortfaller g alltid i förbindelsen gg, t. ex.
&Key dräng, lag lång (jfr Nn Fåröm. s. 37).

g.

g, som blott står i mid- ock slutljud, motsvarar
regelbundet ett ursprungligt g (tecknadt n) före k ock g (detta
senare bortfaller i målet), t. ex. firn, fsk. fingser, og fsk. ungar,
tag fsv. tang, saka fsk._sanckce fsv. samka sanka, hagk fsv.
hanker.
Märkas bör, att i starkt betonad stafvelse g alltid är långt
utom i la länge.
Den i nsv. vanliga öfvergången af g före n till g förekommer i allmänhet ej i slm., utan g har efter regeln öfvergått
till j, hvilket stundom bortfaller, se §§ 238, 244. Dock finnes
dyg dygn med bortfallet n, se § 215.
§ 253: m öfvergår före k alltid till g: jcegka jämka af
jevmn jämn, ygka ömka af ont öm, jagka värma ock jagka värme
dian/ ljum, ska fsk. sanckse fsv. samka Banka. gnagka mulna
till rägn förhåller sig till nsv. grumla som ska till samla.
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Likaledes öfvergår n före k alltid till g: byka enträget bedja
af bgn bön, agka and af an. and, jpgka kinka isl. kveinka af
kveina, dagka slå af isl. duna.
I dessa båda fall har det mediopalatala k värkat öfvergång
af den labiala ock dentala nasalen till mediopalatal nasal.
§ 254. Långt n-ljud, äfven då detta är uppkommet af
nd, öfvergår i mid- ock slutljud till g:
alltid efter i ock y, hvilka då blifva i ock y; ock
vanligen efter ett af u-ljud uppkommet o, t. ex. nosa
fsk. mynne minde, spisa fsv. spinna, stis fsv. stinner, Nga
fsk. bind, bl g fsv. blinder, jyga fsv. skynda, sys fsk. synd,
vogad fsk. vunnin, bloga fsv. blunda blundra, sto g fsk. stund.
I det senare fallet bibehålles stundom n: hun jämte hos
hund, lun jämte los lund, ock så alltid i:. gkun grund subst.
ock adj., hun,a, rom.
Efter ce finnes g i vcega i betyd. bläddra i en bok, annars
mena vända. Angående denna öfvergång jfr L11 Alf. s. 61(71).
§ 255. g bortfaller:
I öfverensstämmelse med nsv. har g assimilerats med
k ock g till långt k-ljud i: d»ta fsk. drikkse, spi,/ja fsk.
spring, stita fsk. stingas, gal fsv. gak; men målet har denna
assimilation äfven i vg•ct nsv. vinka, bt4a nsv. bringa subst,,
bkila nsv. brink, Joh -fsv. sjunka.
B har vidare bortfallit i: ou fsk. gangw ga, fu fsk. fa
ock de genom analogi med pres. bildade part. pret. faud fått,
gdun gud gången gått, jfr § 166.

5.
§ 256. 5, som i målet vanligen blott står i framljud, motsvarar, liksom i nsv., ursprungligt sj, stj, skj samt sk före
vokalerna i, i, y, y, e, ffr, ce, t. ex. jigg fsk. siukeer, fasa
far. siunga, jak« tsr. stiarna stimma, ,yetta fsv. skiurta
skyrta, fena far. skina, fcepa fsk. skepp, 5cela fsv. skcella.
(1. i) bortfallit,
I mcesnaskei människa fsv. -meenniskia har
hvarför 5-ljudet uteblifvit.
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står i framljudet före vokaler ock i förbindelserna

pk, spk, bh,, fh, viv, ttv, sth, dk, kh, skk, gh, t. ex. MÅ fsk. rugh, testa
nsv. rista, pkcest fsk. preest, sphaga nsv. spraka, bhe fsk. bred,
fho fsv. frö, vihae fsv. vranger, thyda fsv. bryta, sth,yga fsv.
stryka, div a fsv. dragha, khyva nsv. krypa, skivin fda. skrin,
ghces fsv. graess.

I mid- ock slutljud förekommer h både långt ock
kort samt i förbind. hp, 4M, Mh, fh,, 4V, Div, ht, div, ks, kn, nit,
hk, giv, kg, t. ex. steka, fsv. större, fceh,a fsk. ska3rce, sifstett fsk.
systser, teh,p fsk. torp, hahm fsv. harmber, lamh,a nsv. larma,
sefka nsv. siffra, gakva nsv. garfva, hama fsk. hafri, ya/da
fsv. hiarta hiserta, sladha nsv. sladdra, hen,s fsk. hors, tinha
nsv. tindra, kvah,n fsv. qvsern, serva fsv. syrghia sörghia, makka
fsk. mterki, stagha ragla, mcihgal märgel.
h har uppkommit af äldre d-ljud (ä?) i bet& fsv.
budhker ock makk fsv. mapker. Naturligtvis har a närmast öfvergått till tungspets-r, men detta ersättes i sim. alltid af tt; jfr
Rydqv. IV, s. 328.
Ett minne af den i fornspråken förekommande växlingen mellan s-ljud ock r-ljud har sim. i &jan (jämte
gl4s4e,n) glasögon, jfr fsv. glas glar nda. glas glar isl. gler.
I tigek matfrisk (se § 7) har h, ifrån att vara kasustecken för nom. sing. mask. kommit att tillhöra stammen, jfr
nsv. saker. Andra Skånemål hafva formen hg.
h bortfaller:
I förbindelserna 48, hst, 48k efter e nyttjas formerna med
ock utan rt, bredvid hvarandra: kens 1. kes kors, teh,sk I. tesk
torsk, behst 1. best borst, beksta 1. besta borste, tekst 1. test törst,
teksta 1. testa törsta, tekst 1. test törstig, fekstu 1. festa förstuga,
tehska I. teska tröska (jfr § 265) ock i analogi därmed impf.
tah,sk 1. task tröskade, tehskal 1. teskal klappträ; jfr §§ 158-160.
Framför s har k vidare bortfallit i bisal barnsöl nda.
barsel ock btsho'l anus isl. ars.
framför 1 i: falt farlig, o'lavscbdal orlofssedel;
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i feisteh faster (eg. *farsyster), meisteh moster (eg. *mor_
syster), fetfah farfader, meifah (1. måhfah) morfader, h6 dan 1. höcjan
hurudan af 12Qh, huru, dckmaso därför eg. där med så;
i verbet vara: inf. va, pres. e; impf. va, sup. våd;
i pluraländelsen -ar, t. ex. kaka karlar, chcena drängar;
i cc fe. efter fsv. Eeptir Eepti, forta före fsv. flrir firi 0. s. v.
fsk. fore, ona under fsv. undir undi.

Detta ljud ersätter stundom h ock kan förekomma
i alla de fall, då detta förekommer. Visserligen är detta rljud ej vanligt, men man kan dock rätt ofta få höra detsamma.
Författaren har hört personer, som aldrig begagna annat r-ljud.

h.
h förekommer blott i framljudet före vokaler, t. ex.
hem fsk. hem, ho fsk. hö, han fsk. hand, ina fsv. hipi, haha
fsv. harva harf, hcela fsv.
Ii bortfaller alltid, då det i fornspråken funnits framför en
annan konsonant, som finnes kvar i sim., t. ex. vid fsv. hviter,
vitan fsk. hvilkin, icelpa fsk. hialpre hicelpse. Härvid böra
märkas de fall då j inskjutes,.t. ex. jalp halp, jolpad hulpit,
joh,na hörna (se § 240). Om den mellanstående konsonanten
bortfallit, bibehålles h, t. ex. hoh fsk. hvar, 11,Qh fsk. horo hvor.
Om ett med h begynnande ord ingår såsom sista leden i

en sammansättning ock första leden slutar med en konsonant,
bortfaller ofta h: mansa fähus (se § 133 noten), Minera kammare
(§ 161), steh,s kök fsv. stekarahus, huscilaha hushållare, huseil
hushåll.
h har bortfallit i suffigerade pron. -an honom fsk. han ock
-na hänne fsk. bana 1. han.
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§ 265. Omställning mellan konsonant ock vokal har ägt
rum i: ofrsa orne fsv. runi, kehs fsv. kors isl. kross, 'MAS häst
fsv. hors isl. hross, pansa prässa, tokska tansk tokskad tröska
nda. tEerske jfr ags. laörskan (impf. är dock stundom trask).
Jfr sådana former som hoda hufvud, tok kittel, mansa fähus
eg. manhus se § 72 mom. 8.
Omställning mellan konsonanter har ägt ruin i: Mana
fsv. qvindla qvildna isl. kynda, icimeh, larm, lama larma.

III. Kvantitet.
Såsom hufvudregel för sim., liksom för de flesta
moderna nordiska dialekter, gäller, att en stafvelse, som i exspiratoriskt hänseende har stark betoning, har antingen vokalen eller den därå följande konsonanten lång.
Vid den språkhistoriska utredningen af kvantitetsförhållandet i sim. kunna vi hvarken taga nsv. eller nda. till utgångspunkt, emedan detta förhållande ej kan af dem förklaras.
Bland fornspråken är i kvantitativt hänseende blott isl. så bekant, att en fast utgångspunkt kan erhållas.
A. Is'. har kort vokal + enkel (kort) konsonant'.
1 detta fall har sim. vanligast fått lång vokal + kort L
ingen konsonant, t. ex. /e isl. 1is5r, leva isl. lifa, veda isl. vita,
flad isl. flatr, gh,ces isl. gras, j'ela isl. stela, ItU isl. rugr, vhcega
isl. reka, fåna isl. fara. Härvid har sim., emot förhållandet i
nsv. ock stundom nda., följt regeln äfven i: tava isl. tapa, pda
isl. geta, ved isl. vit, Agdan iSI. rotinn, vesan isi. visinn, mosa
isl. mosi, blos isi. blys, Iyela isl. ketill, beg isl. bik, uga isl.
1) Vi taga härvid ingen hänsyn till de former, i hvilka genom tilläggande af böjningsändelse två konsonanter (1. dubbel konsonant) följa
på vokalen.
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loka, negal isi. lykill, boha isl.

Ord, som hafva 'n efter vokalen, förlänga vanligen
detta, ock vokalen förblifver kort, t. ex. kama isl. koma, sama
sumr, tante, isl. umal-, soma isl. svima. Dock har vokatamr.
len förlängts i lam jfr isl. lami ock tam
Ord, som i isl. hafva vokal + g, hafva i analogi med nsv.
först haft lång vokal + g; men detta g har stundom blifvit j
(se § 232), hvarefter kvantitetsförändring inträdt, så att vokalen blifvit kort, men j långt, t. ex. vce,2 väg, meja väga, spcejal
spegel, teial tygel, thtv trög. En liknande utveckling har troligen också ägt rum i: tabad tåpig nda. taabelig,§abad sjåpig,
skital2a kart jfr nsv. afskrap. Utvecklingsgången har då varit
t. ex. taped tabed -> tabad.
I några enskilda ord har slm. kort vokal + lång konsonant motsvarande isl. kort vokal + enkel konsonant: chava
poka, gat isl. gat, /ml isl. hlynr.
isl. dropi, taloa
Särskildt böra omnämnas de ord, som hafva afledning på j. Af dessa hafva de isl. förbindelserna fj, dj, uj
i slm. blifvit v, di (som stundom bortfaller), nj med 'klängning af föregående vokal, t. ex. hepva isl. hefja, /c/va isl.
styäja, stgnja
krefja, fedja 1. feg fsv. fiti, stgdja 1. sto
Framför
de
öfriga
förbindelserna
bibehålles
den
isl. stynja.
isl.
ftytja,
kaja
&ta
korta vokalen, t. ex. temp isl. temja,
isl. hylja, ncep isl. rekja, smenja isl. smyrja.
B. Isl. har kort vokal + två konsonanter
(eller dubbel konsonant).
I detta fall bibehåller slm. vanligast det ursprungliga
kvantitetsförhållaudet, t. ex. tcepa isl. toppa, ncemna isl. norna,
mettr, vana isl. vandi, jwipct isl. hjalpa, fcesta isl.
mgt
bakki, bto isl. bjarga, tott
festa, vceg isl. veggr, baka
isl. purr.
När något af de frikativa ljuden v (f, w), j, h står
före en annan konsonant (som efter h stundom bortfaller), förkortas i slm. dessa frikativa ljud, ock föregående vokal förlänges, t. ex. levt isl. lopt, gev'l isl. gall, vita isl. vakta, yvsparmr, bi is!.
isl. vax, (etta jfr isl. ertr, 1ecjtn isi. korn, tahm
bor, toik, isl. torg. Ytterligare exempel äro: skavt skaft, flyt
tomt, navla nafle, bojd NILO byggde byggt, scejla segla, sem
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söcken, ahm arm, .4,9na kärne, ',orma hörn, mal& mask, yceha
gärda, vceh värd.
1 denna ställning bortfalla stundom v (w) ock j, t. ex. on
ngn, ful fogel, si sofvel, lyn lugn, ata akta, lat lagt, nal nagel
(se ofvan §§ 196, 244).
Före förbindelserna hs, hy ock stundom hv, ten, hk är dock
vokalen kort, d. v. s. ordet följer hufvudregeln, t. ex. tehst
törstig, sehi sorg, svah,ya svärja, ahva ärfva, 'aula gärna, bot&
burk, kol& kork.
Då v 1. j bortfaller i förbindelserna iv , ly, förlänges föregående vokal (se §§ 134 mom. 5, 196 mom. 5), t. ex. gol
golf, kal isi. kalfr, bal balja, tal talg, hal isl. halfr.
s följer i förbindelsen si de öfriga frikativornas böjelse att
uppträda korta, t. ex. i.cse,1 isl. vesall, ysla isl. usli, ysla se
jämra sig, kisat I. has'l isl. hasl; på samma sätt tistal isl.
Före förbindelserna dh ock gh, är vokalen lång, t. ex.
padh,a pladdra, sladha sladdra, flagha flaxa, stagha vackla, egra
isl. ekra, wigeit isl. magr.
Lång vokal finnes äfven i orden: gbla isl. epli, on isl.
ogn ofn, malt isl. malt, luna jfr isl: lund, ugla isl. ugla, hada
isl. hafäa, lega, isl.
§ 272. C. Isl. har lång vokal + ingen eller kort konsonant.
Sim. har i detta fall vanligen bevarat det ursprungliga
kvantitetsförhållandet oförändradt, t. ex. ny isl. nSix, iv isl.
reip, flyda isi. fljåta, nysa isl. hnjåsa, 'bog
reykr, khauga
isl. kråka, vauh isl. vår.
Från föregående regel afvika de ord, som efter
vokalen hafva in ock j, samt några andra, t. ex. glema isl. gleyma
(fsk. glömma:), 'lona isl. geyma (fsk. göme3), dcej isl. deigr,
kvja isl. leiga, hosa isi. hråsa; vidare: sypa iel. slipa, byta isl.
bita, svet jfr isl. sveiti, yenfita jfr isl. skjåta, ghud
grjöt,
hosa isl. rösa rös, ock några sammansatta: dolt isi. dåligr,
nabo
nåbei, fatt isl. fåtekr.
D. Tal. har lång vokal + två konsonanter
(eller dubbel konsonant).
Slm. har i detta fall regelbundet förkortat vokalen, t. ex.
isl. seinka, ywka isl. aumka, besk isl. beiskr, vimla
hvisla, not isl. nått, flceta isl. flata, hcet isl. rettr, tcet isl. påttr,
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kcecl isl. hreaddr, tot iel. påttr. Pluralformerna bkjgett, böcker,
rötter, Welt fötter hafva samma kvantitetsförhållande
som singularform erna bQg , itQcl, fiyi; däremot ncbtoti, nätter
af nat.

to%fdeit,

Iv. Exspiratorisk aksent.
§ 275. Hvarje stafvelse tillkommer ett visst exspirationstryck, vare sig starkare eller svagare.
Den .exspiratoriska aksenten kan vara antingen enkel, då
stafvelsen uttalas med en enda exspirationsstöt, eller sammansatt, då stafvelsen uttalas med tvänne exspirationsstötar.
A. Den enkla exspiratoriska aksenten är i sim. af fyra
slag:
F o rti si (hos Kock Sv. akc. »akut») stark med fallande tonstyrka, jfr Sweet Handb. s. 58; tecknas med' öfver vokalen.
Plenus (hos Kock ))gravis») stark med jämn (1. stigande)
tonstyrka, jfr Sweet a. st.; tecknas med ' öfver vokalen.
Denna aksent förekommer oss något, fast obetydligt, svagare än »fortis». Man skulle kunna karakterisera fortis
såsom mera skarp, plenus såsom mera utdragen.
bevis medelstark; tecknas med ' öfver vokalen.
Lenis svag; lemnas utan beteckning.
I föreliggande arbete hafva vi för korthets skull ofta sammanfattat fortis ock plenus under benämningen stark, levis ock
lenis under benämningen svag aksent.
Af bekvämlighetsskäl hafva vi utelernnat aksentbeteckningen i sådana ens.tafviga ord, som hafva fortis, samt i sådana tvåstafviga, som hafva aksentföljden plenus + levis.
B. Den sammansatta exspiratoriska aksenten är i målet
blott af ett slag: plenus + levis; tecknas med öfver vokalen.
Vid redogörelsen för dessa aksenters förekomst vilja vi så
mycket som möjligt skilja mellan enkla ock sammansatta ord.
1) Vi hafva ansett det alldeles nödvändigt att skilja mellan två
starka aksenter. Enär vi behöfva termerna akut ock gravis för den
musikaliska aksenten, hafva vi för den exspiratoriska valt ofvanstående.
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A. Enkla ord.

§ 276. Enkla ord hafva i sim. den starka (hufvud-)aksenten
på ordets första stafvelse.
Undantag göra:
verb på -ena, t. ex. vendia värdera, halvaa dela i hälfter, plant4n,a plantera;
substantiv på -ena, t. ex. ba'geni bageri, pnakeni schackrande, sket i dröjsmål;
Anm. Dessa ord hafva på grundstafvelsen en aksent, som
förekommer oss hafva ungefär samma styrka som levis (hos
Kock, Sv. ake. s. 47, »biakut»).
1 en mängd utländska ord bibehålles den .utländska
aksenten, äfven om nsv. med sin benägenhet att draga hufvudaksenten på ordets första stafvelse har förändrat densamma.
Exempel på ord, som öfverensstämma med nsv., äro: magasin
magasin, ~lin porslin, jescbl gesäll, dnagön dragon. Exempel
på ord, som i nsv. dragit hufvudaksenten tillbaka, äro: kvakt4k
kvarter (ett mått), pap6, papper, 'kusin russin, dusin dussin.
§ 277. Enstafviga ord hafva regelrätt fortis.
Undantag göra några ord, som från tvåstafviga sammandragits till enstafviga ock hvilka hafva sanimansatt aksent.
Merendels inträffar detta med sammandragna part. pret. af
starka verb, t. ex. bön inkl bjuden bjudet -it, fln flft'd flugen
flugit, gåun gåud gången gått, tån, tåd tagen taget -it.
Anmärkas bör, att i sammanhängande tal levis öfverflyttas på
ett följande pron. eller adverb, t. ex. han han, bosd me' han har
bjudit mig, han e dzun did han är gången dit. Detta förhållande
förklarar bibehållandet af den sammansatta aksenten i dessa
former, slm. är nämligen annars obenäget för sammansatt aksent.
En dylik aksent finnes utom i ofvan upptagna fall i några
enstaka ord: fåk 1. fåk fader, mön 1. mön, moder, bke2k 1. bön,
broder, fån 1. fcin fan, ån 1. ån annan, en 1. M egen, så 1. så
sade, under det att de flesta från tvåstafviga till enstafviga
öfvergångna ord blott hafva fortis, t. ex. sål sadel, tån tager.
§ 278. Två- eller flerstafviga ord hafva plenus på första
stafvelsen, hvarvid levis måste finnas på en följande stafvelse,
t. ex. tala tala, stnyga stryka, tcegka tänka, tcelja tälja, temp
tämja,- vcena vända.
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Undantag göra följande ord, som hafva fortis + lenis:
de flesta ord på -01t, hvartill hör pres. ind. af verb
efter 2:dra ock 4:de konjug., t. ex. fineh finger, basteh bolster,
mcbsteit, mästare, sva'geh, svåger, cidoa åter, tcifeh, tattare, shsterk,
syster; stcbleh ställer, jOn.,en, känner, /donen, kommer, biden,
biter. Orden mdisielt moster ock feisteh faster äro ursprungligen
sammansatta. dgek, daler ock nasveh nafvare följa hufvudregeln.
Följande pluralformer på -Oh hafva fortis + lenis: butdon,
bräder, bågen, isl. båkr, Men, bölder, bånek isl. båndr, fhden,
isl. fåtr, g/dven, isl. glå6r, gnMeh_gnetter, hcbue4 isl. hendr,
jgdeit, isl. geltr, fkger neker, ncbleh isl. nog!, ncbten, isl. nsetr,
nddeh isl. hnetr, hc'eneh isl. randir, Adde4 isl. råtr, stAneh,
isl. strendr, stcbgeh, isl. stengr, tdrjett, isl. tennr, tcok isl.
tengr, c'en0h isl. endr. De flesta pluralformerna på -eh, följa
dock hufvudregeln, t. ex. mahkeh isl. markir, sagen, isl. sakir
1. sa,kar, tgm, töser, btfneh bönor. Särskildt framhålles, att
ceta efter, ona under, cela eller följa hufvudregeln.
Följande ord på al 1. '1 hafva fortis + lenis: döbal dubbel,
figkal finkel, bömpal tjärpyts, bibal bibel, dheimal drummel, Otal
mlt.gaffele, ghöfal griffel, kdkal kakel, knöval skälm, kndgal mödosamt arbete, kitheat krångel, kagkal dröjsmål, mckal märgel,
stkal Ink stevel, 4sal isl. vesall., Oval
isl. gafl, hval
1. htivil hyfvel, hcin,'l handel, bhösal 1. bh,ösil bresilja, kisel 1.
isl. has!, /Kasa' 1. höhs'l hörsel, kldmsal 1. kldms'l kolik,
klc'esal 1. klc'es'l klädsel, h4sal 1. hb'l rissel, m. fl. på -sal 1. s'l
Öfriga förekommande ord på -al följa hufvudregeln, t. ex.
skagal isl. sk2kuu., ag/cal isl. 2kla, asa isl. 2xun., tehskal isl.
preskj21dr, dival tungspene.
Af ord på -an har ögan undan fortis + lenis, ttisan 1.
14san båda aksentföljderna, samt alla öfriga plenus +levis, t. ex.
af an isl. aptan, af an isl. åttjån.
Af ord på -an hafva följande fortis + lenis: Ulven isl.
borgan, /ekan isl. lakan, kgan isl. teikn, vcksan fht. wesanti
1. wesenti, Nisan tusen, vi4an hvilken, siAan af se viljan. De
två sista äro egentligen sammansatta.
De flesta på -an hafva dock plenus + levis, t. ex. makan
isl. morginn morgunn, galan isl. galinn, Qan is!. opinn,
javan isl. gaupn.
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Af ord på -et finnas i målet pöfeht puffert ock köfett
koffert. På -ast finnes bast tingest. På -kka finnas nctbAct
näjlika ock cbdgyt ättika.
Hos ofvan upptagna subst. på -Oh, -al, -an, -akt, -e,st,
-24a bibehålles i plur. samma aksentföljd i de flesta utländska
samt i ett ock annat inhemskt ord, t. ex. fddha faddrar, styvha
styfrar, svo'gha svågrar, såstha systrar, tcitha tattare, vinka
vintrar, masth,a mostrar, likaså bömpla, dheimla, bila, kncIpla,
si/ja, pöfehta, köfehta, tigasta,
De -öfriga, som kunna taga pluraländelse, hafva plenus +
levis, t. ex. figha fingrar, ginla gaflar, hbvla hyflar, Os/e/t, axlar.
Några adj. bibehålla • i böjd form (äfven i komp. ock
superi.) aksentföljden fortis + lenis: tfgeh, matfrisk: tfgha tigha
tighaha tighast, ~el dubbel: dala dala dalaha döblast, sal
usel: Usla 4.sia åslaha Uslast. De öfriga få i böjda formerna
plenus + levis, t. ex. snyvt, säker: scktha seeha sck4h,dha, snhast,
mclgeh mager: masgha makta masghdha masghast.
Anmärkas bör, att de nsv. superi. på -erst motsvaras i
målet af sådana på -ast, hvilka aksentueras efter bufvudregeln,
t. ex. bigast bakerst, Mast hiterst, ogast underst, udast ytterst.
Oböjliga komp. på -ha, t. ex. vciha värre, str5ha, större,
»tia mindre, y'gha, yngre hafva fortis + lenis; hvaremot de
böjliga hafva plenus + levis, t. ex. hr)gh,a högre, vcesnstha vänstre, sia shnh,a södre södra., nos/ta nos/ta norre norra.
Aksentföljden fortis + lenis har målet i verben: heima 1.
heima se flytta sig till sidan (om hästar), Ma 1. 54ba se flytta
sig till sidan (om nötkreatur), hbo'nqa 1. hy'ga se rygga (sig).
Denna aksentföljd är i verbalböjningen rätt egen. Orsaken
därtill är väl, att dessa ord mest nyttjas i imper.: heima 1.
heima de Q. s. v., hvarvid hufvudsakliga vikten fästes vid första
stafvelsen. Från imper. har denna aksentföljd sedermera inträngt i hela böjningen af dessa ord.
I en mängd fem. subst., nyttjade såsom benämningar
på kvinnor ock uttryckande sjåpighet, våpighet, slarfvighet,
hänsynslöshet finnes fortis + lenis: dhönta, dhösa, clhdsla, fisla,
flönta, flcinsa, gz1sla, hamsa, hcksa, kldba, pyciska, haspa, sMa,
slciba, skh,ciba, sldhva, sldska, sly'na (1. slysna), slövsa, sty'ya,
jciba, jciska; så ock sncidh,a mun m. fl.
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För att förklara aksenten i dessa ord hafva vi tänkt oss
följande. Måhända hafva i målet funnits sådana mask. subst.
som: *slcitayeh, *slciskeh, o. s. v. Numera äro dylika former
sim. alldeles försvunna, om de än någon gång funnits. Härvid
skulle den maskulina aksentföljden hafva inträngt i motsvarande feminina ord.
Man kan äfven jämföra dessa ord med de i föregående
moment upptagna verben heima o. s. v. Den likhet hafva nämligen dessa subst. med nämnda verb, att de oftast begagnas
vok., då verben nyttjas i imp.
En omständighet stöter här till, att pron. poss. din oftast
står framför dessa ord, t. ex. dig klciba, di gi'Asla, din slcihva,.
din slpna. Enär i sammansatta ord med hufvudaksent på sista
sammansättningsleden denna aksent alltid är fortis (se § 280),
har måhända den senare förklaringen största sannolikhet för sig.
Oanmärkt bör ej lemnas, att till dessa subst. vanligen finnas.
motsvarande verb med aksentföljden plenus + levis, t. ex..
djsa, Fiska.
§ 279. Särskildt behandla vi de artikulerade formerna..
Såvida ordet i obestämda formen har fortis på någon
stafvelse, bibehålles denna aksent, ock artikeln får lenis, om
den bildar en egen stafvelse, t. ex. tfisan flickan, båkad bordet,.
ben borden, svo'ghana svågrarna, stpiaana styfrarna, biblana
biblarna o. s. v.
Har någon stafvelse plenus, bibehålles denna ock levis
öfvergår vanligen till artikeln, om denna bildar en egen stafvelse (den mellanliggande stafvelsen har då naturligtvis lenis),.
t. ex. Augand pojkarna, thinand tömmarna, hetinhanet hamrarna.
Om ordet har sammansatt aksent (se § 277), öfvergår
levis till artikeln: f4na'n fadren, moska'n modren, bh.osha'n brodren..
Angående platsen för levis kan vidare märkas, att när
ordet är afledt, denna aksent faller på afledningens första.
stafvelse, t. ex. lys4ali lycklig, bigciha bagare. Hit höra äfven
komparativ- ock superlativändelserna, t. ex. /yy.b.alubt,a, lyckligare,.
go'elita bättre, sncelciha, snällare, lyeblicist lyckligast.
B. Sammansatta ord.
§ 280. När tvänne ord ingå sammansättning, är det möjligt, antingen att det sammansatta ordet har två starka aksenter„
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eller att den starka aksenten försvinner i någon af sammansättningslederna ock ersättes af en svagare. Härvid är att
märka, att om sista sammansättningsleden bibehåller sin starka
aksent, denna alltid är fortis, hvartill således plenus öfvergår,
om ordet förut haft denna aksent.
§ 281. a) Ord med två starka aksenter.
I detta fall är det regel, att om första sammansättningsledens hufvudaksent i det enkla ordet varit fortis, denna öfvergår till plenus. Denna aksentföljd, plenus ( + lenis) + fortis (+
lenis), har målet i en stor mängd ord. Bestämda regler kunna
ej gifvas för de fall, då den förekommer. I allmänhet kan
sägas, att båda sammansättningslederna böra vara gångbara
som enkla ord. Är nämligen ett af de i sammansättningen ingående orden obrukligt såsom enkelt, sammansmälta beståndsdelarna närmare, ock blott en hufvudakseit finnes. Vanligen
Rr första leden en bestämning till den andra, tjänande till att
utmärka dennas art, beskaffenhet o. s. v.; t. ex. besn9na benmjöl, bånapdsg bondpojke, faukah(gla fårhufvud, fje'iag91 brädgolf, bo' kkniv bordsknif 1. brödknif, yhasgd_tuk, gärdsgård, pheastål predikstol, pivahåda piphufvud, vhslapiya hvisselpipa, (ena«bra kasta öfver ända.
§ 282. b) Ord med en hufvudaksent ock denna på
första sam mansättningsleden.
Ofta sammansmälta sammansättningslederna närmare, ock
den starka aksenten bibehålles blott på första leden. Men
härvid kunna två fall inträffa: 1) första sammansättningsleden
har plenus, andra levis; 2) första leden har fortis, andra lenis.
1) Vanligen finnes aksentföljden plenus (+ lenis) + levis
i sådana sammansatta ord, hvilkas ena led ej brukas som enkelt ord eller, om den brukas, i en annan form, t. ex. bkosgamån brudgum, infealma'sa kyndelmässa, lesgems ledjärn, ttåbo
granne, slcesbo slättbo, 24s° igelkott, kitkalo'n kakelugn, vhielo'
vändbord på en vagn. Dock finnes denna aksentföljd i många
sammansatta ord, hvilkas beståndsdelar nyttjas hvar för sig,
t. ex. ghcksto'g gräslök, haslbh,Vit halfbroder, icemj§o'k jämntjock,
joshinQ'n jordmån, h ysgsto' ryggstöd, steildveg stalldräng, thnlån tunnland, vcesyalåv väglag, lictsa'm liksom. Märkas bör, att
sista sammansättningsleden kan bibehålla sin längd, ehuru
aksenten försvagas. Naturligtvis finnas otaliga öfvergångar
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från stark till svagare aksent; det kan i 'många fall vara
svårt att afgöra, hvilkendera som finnes, ock ej sällan brukas de
jämte hvarandra. Vi hafva blott velat angifva hufvudarterna
utan att kunna ingå på en uttömmande behandling af detta
invecklade ämne.
2) För att aksentföljden fortis + lenis skall kunna finnas
i ett sammansatt ord, fordras, att första leden såsom enkelt
ord haft fortis; första leden är således vanligen ett enstafvigt
ord, t. ex. bågta baktill, kse2 barnsöl, ddvha dagvard, feiston,
faster, fårtmok farmor, frdmad framåt, fo'hkla förkläde, n'isetniatb
midsommar, meinda måndag, Mit trettio, eimtyt omtyckt.
c) Ord med hufvudaksenten på sista sammansättningsleden.
Ofta har målet i sammansatta ord hufvudaksenten, hvilken
då alltid är fortis, på sista sammansättningsleden. Detta bruk
är dock i sim. ej på långt när så ofta förekommande som i
sydligare Skånemål. Vanligast är detta aksentueringssätt, då
första leden är en preposition eller negativprefixet o-, men
äfven ofta annars, t. ex. bekldva beklaga, aknhg afkrok, ambyta
ombyte, tebåga tillbaka, odåyd odygd, oveh oväder; johddan
nyfiken, stefån, styffader, stenbit stenläggning, stohh6dad storhufvad, stort,vdm högmodig, thovein,dt trovärdig, snyfo'g snöglopp,
pgpdls skinnpäls, thcelafina tre eller fyra. Merendels är första
leden enstafvig.

V.

Musikalisk aksent.

Den musikaliska aksenten är antingen enkel eller
sammansatt.
a) Den enkla musikaliska aksenten, då stafvelsen under
sin uttalstid bibehåller samma tonhöjd, är i målet af tre slag:
Gravis är den lägsta tonhöjd, hvilken en person i
vanligt tal använder; tecknas med öfver vokalen.
Hög gravis ligger i målet en ton öfver gravis; tecknas med öfver vokalen.
Sa. landsm. VI. 4.
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3) Akut ligger i målet en sekund öfver gravis; tecknas
med öfver vokalen.
b) Den sammansatta musikaliska aksenten är i
målet blott af ett slag, fallande cirkumflex, som är sammansatt af akut + hög gravis; kan tecknas med -* öfver vokalen.
En stafvelses musikaliska aksent står alltid i ett visst förhållande till dess exspiratoriska aksent.
A.

Enkla ord.

§ 285. a 1) Enstafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende
hafva fortis, hafva i musikaliskt hänseende gravis (`), t. ex.
gau gå, hem hem, tam tam.
2) Däremot hafva de enstafviga ord, som i exspiratoriskt
hänseende hafva sammansatt aksent (se § 277), i musikaliskt
hänseende fallande cirkumflex (-4), t. ex. bon bod bjuden bjudit,
flon flod flugen flugit, gaun gaud gången gått, tan tad tagen
tagit, fan, fader.
b 1) Tvåstafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
plenus + levis, hafva i musikaliskt hänseende akut + hög gravis
C
t. ex. makan morgon, naven, nafvare, skagal skakel, tosok
flickor, fanan fadren, govla gafiar.
Tvåstafviga ord med exspiratoriska aksenten fortis +
lenis hafva i musikaliskt hänseende gravis + hög gravis ("),
t. ex. fett finger, sostok syster, ncejlok naglar, &Antal drummel,
5oba flytta sig, 5aba sjåpigt fruntimmer.
Tvåstafviga ord med exspiratoriska aksentueringen lenis
+ fortis hafva i musikaliskt hänseende hög gravis + gravis
(“), t. ex. papp papper, kustn russin, kvaktek kvarter.
c 1) Trestafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
plenus + 1Cvis + lenis I. plenus + lenis + levis, hafva i musikaliskt hänseende akut + hög gravis + gravis ("1, t. ex. maknana
morgnarna, glana galna, bagaha bagare, sncelasta snällaste.
Trestafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
fortis + lenis + lenis, hafva i musikaliskt hänseende gravis +
hög gravis + hög gravis (" +), t. ex. doblah,a dubblare, nceflokna
naglarna, hcenekna händerna, guslokna de sjåpiga fruntimren.
Trestafviga ord med exspiratoriska aksentueringen lenis + fortis + lenis, hafva i musikaliskt hänseende hög gravis +
gravis + gravis (" `), t. ex. vokcleka, halva.
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4) Trestafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
levis + lenis + fortis 1. lenis + lenis + fortis, hafva i musikaliskt hänseende akut + hög gravis + gravis (—), t. ex. bageh,9
bageri, s4kem, dröjsmål, magastn magasin.
d) Mångstafviga ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
) + levis ( + lenis), hafva i musiplenus + lenis ( + lenis
kaliskt hänseende akut + hög gravis (+ hög gravis
+ gravis (+ gravis), t. ex. lyb.altasa lyckligare, ly4altast lyckligast.
B. Sammansatta ord.
§ 286. De ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
tvänne hufvudaksenter ock således hafva aksentföljden plenus +
fortis eller plenus + lenis ( + lenis
) + fortis ( + lenis),
hafva i musikaliskt hänseende akut + gravis eller akut + hög
gravis (+ hög gravis
) + gravis ( + gravis
), t. ex.
Qnmel benmjöl, jjkåsgbh, gärdsgård, pivai2ctä piphufvud.
2) Sammansatta ord, som i exspiratoriskt hänseende hafva
blott en hufvudaksent, öfverensstämma i musikaliskt hänseende
med de enkla ord, som hafva motsvarande exspiratoriska aksentföljd, t. ex. hiabn,åk halfbroder, hög å- :mån brudgum, vcgiaivåd
väglaget; dåvit:4: dagvard, ni`siimiiik, midsommar; bektiivå beklaga,
åktg af krok.
Såsom föregående redogörelse visar, har en stafvelse, som
i exspiratoriskt hänseende har plenus, i musikaliskt hänseende
alltid akut, ock en stafvelse, som i exspiratoriskt hänseende
har fortis, i musikaliskt alltid gravis.
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