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Inledning.
Det bygdemål, hvars ljudlära kommer att i det följande
framställas, talas i Södra ock Norra Åsbo härad af Kristianstads
län, hvilkas sammanlagda ytinnehåll är omkring 133,176 har.
Det är naturligt, att jag icke kunnat i detalj genomforska ett
så vidsträckt område som det ifrågavarande, utan jag har måst
utgå från en särskild socken, nämligen Kvidinge, hvilken, såsom
det af kartan framgår, är belägen vid mitten af gränsen mellan de
båda häradena. Med denna sockens mål har jag varit förtrogen
allt sedan min barndom ock har därför varit i tillfälle att jämföra mitt eget uttal med andras ock sålunda kontrollera anteckningarnas riktighet.
Sedan jag bearbetat det material, som insamlats i Kvidinge,
har jag under fyra somrar gjort utflykter till alla socknarna i de
båda häradena ock därvid undersökt, 'i hvad förhållande dessas
dialekter stå till min egen. Härvid har jag funnit, att målen i
följande socknar närmast öfverensstämma med det i Kvidinge
gängse, nämligen Västra Sönnarslöf, Björnekulla ock Starby
i S. Åsbo samt Munka Ljungby (östra delen), Tossjö, Össjö,
Kellna, Östra Ljungby, Rya (västra delen), Gråmanstorp, Vedby
(ock Pärstorp delvis) i N. Åsbo härad. Jämte det att språket i
dessa socknar (Kvidinge inberäknad) visar öfverensstämmelse i
afseende på vokaliseringen, kännetecknas det äfven åf de i §§
173,1 a ock 182,1 b nämnda konsonantiska ljudlagarna: det kan
därför anses bilda det egentliga åsbomålet.
Bygdemålen i de öfriga söcknarna bilda ett i väster, söder
ock öster sammanhängande bälte kring området för det egentliga
åsbomålet, med hvilket de (socknarna Fagerhult, Örkelljunga, Rya
[östra delen] ock Oderljunga undantagna) på det hela taget öfverensstämma i vokalisering, men från hvilket de skilja sig något i
Sv. landsm. X. 2.
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konsonantiskt hänseende, efter hvad nyss anförda paragrafer
utvisa. Hvad vokalsystemet i Fagerhults, Örkelljunga, Rya ock
Oderljunga bygdemål vidkommer, ansluter sig de äldres i ganska
många fall till västra göingemålets, medan de yngres tyckes
närmast öfverensstämma med åsbomålets vokalsystem. Om
konsonantförhållandena i dessa socknar jämföre man ofvannämnda paragrafer.
Vid ljudbeteckningen har jag följt det af J. A. LUNDELL
i Det svenska landsmålsalfabetet gifna beteckningssättet, ock vid
jämförelserna med riksspråket har jag användt den af I. A.
LYTTKENS ock F. A. WULFF i Svenska språkets ljudlära begagnade nomenklaturen.
Hvad aksentbeteckningen angår, har jag begagnat mig af
docenten A. KOCKS benämningar ock beteckningar (i hans
arbeten om svensk aksent) så till vida, att jag angifvit fortis'
' läge i ord, som hafva enstafvighetsaksent, med ' ock i ord,
ifall de äro tre- eller
som hafva tvåstafvighetsaksent, med
flerstafviga, men lemnat fortis' läge obetecknadt i tvåstafviga
ord. Därjämte har jag för den sammansatta aksenten (jfr Storm,
Norv. I, s. 5 i f.) enligt docent KoCKs förslag användt tecknet
s' i ord sådana som thöd Troed ock tecknet i sammansättningar,
i hvilka dylika ord ingå såsom första sammansättningsled, t. ex.
hödstohp Troedstorp, emedan utandningstrycket vid aksent är
svagare än vid aksent y, d. v. s. aksent är en reducerad form
af aksent ". En utförligare aksentlära bifogas icke denna afhandling.
För sammanhangets skull har jag behandlat likartade fonetiska företeelser i samma paragraf, hvaraf blifvit en följd, att
jag på ganska många ställen måst göra hänvisningar för att
undvika omsägning.
Slutligen ber jag att härmed få framföra min tacksamhet
till docenten dr AXEL KOCK för många värdefulla råd ock
upplysningar ock till läraren vid Skånes anstalt för döfstumma
SAMUEL BUDDE för det biträde, han lemnat mig under hela
arbetets fortgång.

Bland arbeten, som behandla eller äro skrifna på skånska
bygdemål, märkas:
a) ljud- ock aksentläror:
Kock, Sv. ake. = Fortis plats i Skyttsmålets komposita, s.
238-246 i Svensk akcent af AXEL KOCK, 2, Lund 1884-85.
LI1 Alf. = Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en öfversikt
af språkljudens förekomst i svenska mål af J. A. LUNDELL,
i. SV. landsm. I. 2 1.878).
Malm Vemm. = Explosiv-, Frikativ- ock Vokalljuden i Vemmenhögsmålet, trenne afhandlingar (1883-1884) af A. MALM,
hvilka föreligga i handskrift å det Filologiska seminariets
i Lund bibliotek.
Ols. Lugg. lj. = Södra Luggudemålets ljudlära af NILS OLSENI,
i SV. landsm. VI. 4 (1887).
b) lexikaliska arbeten:
Klingh. Minn. = Skånskt dialektlexikon, i Bihang till Minnen
från 1829-1839 af II. P. KLINGHAMMER, Lund 1841.
Klingh. Lex. = Skånskt dialektlexikon af H. P. KLINGHAMMER,
i handskrift på Lunds universitetsbibliotek.
Rietz = Ordbok öfver svenska allmogespråket af J. E. RIETz.
Lund 1867.
Wiberg = Bidrag till ordbok öfver skånska landskapsmålet af
T. WIBERG. Landskrona 1859.
c) texter:
Ask = Om räfven, bonden ock draken af F. R. ASK (på frostamål;
till landsmålsalfabetets noggrannare beteckning af N. OLSEN' gjord öfverflyttning), i Sv. landmil. I, s. 664-77 (1880).
Holmstr. Julkalas = Ett julkalas. Från Fårs härad i Skåne,
meddeladt af dr L. P. HOLMSTRÖM, i SV. landsm. I, s.
221-29 (1879).
Holmstr. Folkspr. = Prof på folkspråket i Fårs härad af
L. P. HOLMSTRÖM, s. 86-100 i h. 7 af »Samlingar till
Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift,
utgifven af Föreningen för Skånes fornminnen och historia
genom Martin Weibull». Lund 1873.
Kabner = Tufve ock Sone (från 0. Vemmenhögs socken, Vemmenhögs härad), af II. KABNER [uppteckningen gjord af
A. MALM], i Sv. landsm. II. 9, s. 87-92 (1883).
7
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K arlin = Liafrun, Käringen som red till Blåkulla ock Mjölkharen (från Huaröds socken, Gärds härad), samt Böj-om i
Ramsadal (från Volsjö socken, Färs härad), af G. KARLIN,
i SV. landsin. II. 9, s. 74-83 (1883).
Nyrup = Klingstorpa-Anders, En småländingakrämare, Två
småländingar ock Sissebäck (från Munkarps socken, Frosta
härad), af L. A. NYRUP, i SV. landsm. II. 9, s. 66-74 (1883).
Olséni = Slättboarne som skulle hämta bränne ock Sikeln
(från FjäIkestads socken, Villands härad), Från Örkeneds
socken (0. Göinge härad), Slättboarna ok bålgetingarna
ock Broby marknad (från Broby socken, 0. Göinge härad),
Från Röke socken (V. Göinge härad), samt Räfvens motgångar (frän Raus socken, Luggude härad), af NILS OLSEN'
(ock NILS JÖNSSON), i Sv. landsm. II. 9, s. 48-66 (1883).
Svahn Skämtl. = Svenskt skämtlynne. Folklifsbilder, sägner
och anekdoter ni. in., samlade af OSCAR SVAHN. Stockholm 1886. Berättelser (af åtskilliga författare) på skånska
bygdemål förekomma i saml. I: h. 1, s. 1-2; h. 2, s. 1-3;
h. 3, s. 32-34; h. 4, s. 1-7; II: b. 1, s. 17-19; h. '2, s.
1-37; h. 3, s. 1-23; h. 4, s. 1-25; III: h. 1, s. 1-10,
31-34, 49-50; b. 2, s. 1-16; h. 4, s. 1-21; IV: h. 1,
s. 1-24; b. 2, s. 1-9; h. 3, s. 12-15; b. 4, s. 1-26; jämte
en del småplock här ock där i alla samlingarna.
Sydow = Skånska dialekten af HUGO och HJALMAR VON SYDOW. Venersborg 1874.
Teckn. = Teckningar och toner ur skånska allmogens 4f, utipfna af Skånska landsmålsföreningen. Lund 1889. Boken
innehåller åtskilliga berättelser på Ljunits, Vemmenhögs,
Oxie, Torna, Färs, Järrestads, Albo, Gärds, Frosta ock
Villands härads bygdemål.
Vide =- Käringsnack (från Genarps socken, Bara härad), af J.
VIDE, i SV. landsni. II. 9, s. 83-87 (1883),
Weib. Vis. = Visor och verser på skånska landskapsmål, samlade af MARTIN WEIBULL, s. 97-130 i h. 4 af »Samlingar
till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning», Lund 1871.
Weil. Gö. = Göino-en. Bygdemål från sydöstra delen af V.
Göinge härad s af PER WEILAND. Stockholm 1887. En
ordlista förekommer i slutet af boken.
Wran. Stuesnack = Stuesnack och stätteslanzs. Drag ur skånska slättbons lif under de senaste 25 åren, på Simrishamnstraktens allmogemål tecknade af HENRIK WRANER. Stockholm 1884.
Wran. Gårafolk == Gårafolk och husmän. Bilder ur allmoorlifvet i sydöstra Skåne förr och nu, på Yerrestads härads
bygdemål tecknade af HENRIK WRANER. Stockholm 1885.
8
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Öfriga nyttjade källor citeras i vanliga förkortningar. Förklaring torde vara nödig endast för följande:
Adler = Pröve paa et bornholmsk dialekt-lexikon ved A. P.
ADLER. Kjobenhavn 1856.
Baj. Da. utt. = Kort framställning af danska uttalet jämte ett
tillägg om det norska af FREDRIK BAJER. Stockholm 1870.
Brunn Bogst. = Om Bogstavernes lyd i danske ord, af C. F.
BRUUN. Horsens 18-84.
Gillb. Malm. = Beskrilning- öfver Malmöhus lä/in, af J. L.
GILLBERG. Lund 1765.
Gillb. Christ. = Beskrzlning- öfver Christianstads län, af J. L.
GILLBERG. Lund 1767.
Landeb. = Lunds stifts landebok för år 1569; handskrift i
Malmö ock Kristianstads läns landskontor.
Kryg. = Bidrag Hl nordspellandsk lyd- og bejning-slcere, af
J. K. KRYGER, i »Bland. t. oplysning om dansk sprog
i feldre og nyere tid, udg. af Universitets-jubileets danske
Samfund ved Samfundets sekretaar». 5 h. Kjobenhavn 1887..
L.-W. = Svenska språkets ljudlära och beteckning-slära jämte
en afhandling om aksent af I. A. LYTTKENS och F. A.
WULFF. Lund 1885.
•
Ler.-Ordb.
Bornholmsk ordbog udg-. af lcerere. »mine 1873.
Lokke Forml. = Modersmaalets form lcere i udferlig- fremstilling- af J. LOKKE. Kristiania 1855.
Moll. Sagn = Folkesag-n•o,g- andre mundtlige minder fra Bornholm samlede af J. P. MOLLER. Kjobenhavn 1867.
Nyr. Vsli
ud = Sprogets vilde skud af K. NYROP. Kobenhavn
1882.
Schag. Bärn. = Om svenska bär- och fruktnamn på -on af
AUGUST SCHAGERSTRÖM. Upsala 1884. (Lärovärksprogram).
SRD = Scriptores rerum danicarum medii avi ed. J. LANGEBEK
et P. F. SUHM. 1—VIII. Havn. 1772-92.
Sundén Samdr. = Svensk språklära i sammandrag för de allmänna läroverken af D. A. SUNDEN. 8 uppl. Stockholm 1885.
Sweet Dpron. = On danish pronunciation, by H. SWEET, i
»Trans. of the philol. society» 1873-74. London.
Thors. Bornh. Mon = Substantivet og adjektivet i den bornholmske dialekt ock Bemeerkning-er om dialekten paa Mon
af P. K. THORSEN i »Kort udsigt over det philologiskhistoriske samfunds virksomhed octbr. 1884—octbr. 1885».
Kjobenhavn 1886.
Vald. K..= Karta öfver Skåne till Valdemars Jordebok, i
SRD, t. VII.
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Andra förkortningar, som böra förklaras:
ang. angelsk a.
bjm. = målet i Bjåre härad i Skåne.
fsk. = fornskånska.
isl. = fornisländska.
It. = lågtyska, plattyska.
mim. = målet i mellersta Luggude härad i Skåne.
nlm. = målet i norra Luggude härad
i Skåne.
nsm. =-.- målet i norra delen af Seland,
Danmark.
°ara. = målet i Oxie härad i Skåne.
run. =- i runskriften förekommande.

ON .

sej. = målet på Sejen, vid Seland.
sk. = skånska, den bildade klassens
dialekt i Skåne.
sk. dial. = skånska dialekter.
skott. = lågskottska.
sim. = målet i södra Luggude.
sm. = småländska.
sörb. = målet i Sörbygden i Bohus
län.
vg. = västgötska.
vgm..-= målet i Västra Göinge härad
i Skåne.
åsh. = Åsbornålet.

,

I. Vokaler.
§ 1. Målet äger fämton vokaler: z, y, e, o, u, [a,] ce, a,
a, [co, a,] o, o, a, [u]. Om man ordnar dem enligt LUNDELLS
efter BELLS system uppgjorda vokaltabell (jfr L11 Alf. s. 84),
blifver uppställningen följande:
Läpplägen

Främre: med främre. ..
I n oga
delen af tungan höjd
medelho
..ga
mot främre delen afl
låga
hårda gommen
höga
0
Q Blandade: med mellersta delen af tungan mellansteg
g höjd mot bakre de- medelhöga
o
len af hårda gommen Ilåga
Ei
h öga
Bakre: med bakre demellansteg
len af tungan höjd
, „,_
ni eu e iuöga
mot mjuka gommen
låga

0

1 11/2

t

— — —

—

e — — — o u
[a]
(e — — a — —
— a [w] — [a] o
— — — o — —
a — — — [u] —

Dessa vokaler hafva följande motsvarigheter i rspr.:
(L11 Alf. s. 87) är rspr. spetsiga i-ljud (L.-W. § 156).
y (L11 Alf. s. 89) är rspr. spetsiga y-ljud (L.-W. § 169).
e (L11 Alf. s. 92) är rspr. slutna e-ljud (L.-W. § 147).
e, (L11 Alf. s. 93) är ett ljud mellan e ock ffi, som bildas därigenom, att tungans bakre del något mera nedplattas än
vid e. Det förekommer efter mitt förmenande icke ofta,
endast framför 1 ock n i ord med akut på föregående
stafvelse, så vida de artikuleras långsamt, i hvilket fall
11
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man lika ofta hör e. Vid hastigare artikulation äro 1 ock n
stafvelsebildande. Jag har emellertid skrifvit e i dessa fall.
(L11 Alf. s. 99) är rspr. slutna ö-ljud (L.-W. § 183).
(LI1 Alf. s. 105) är rspr. spetsiga u-ljud (L.-W. § 186).
w (L11 Alf. s. 95) är rspr. öppna ä-tjud (L.-W. § 135).
(L11 Alf. s. 99) är rspr. öppna ö-ljud (L.-W. § 177).
a (L11 Alf. s. 109) är rspr. långa a-ljud (L.-W. § 197).
co (L11 Alf. s. 111) bildas med tungan i samma läge som vid a,
men läpparna äro något mera rundade, eller enligt L11 Alf.
anf. st.: »co skiljer sig från a hufvudsakligen genom mindre afstånd mellan käkarne».
a (L11 Alf. s. 115) är rspr. slutna å-ljud (L.-W. § 208), jfr §
114,4.
(L11 Alf. s. 121) är rspr. spetsiga o-ljud (L.-W. § 215).
a (L11 Alf. s. 106) är rspr. höga a-ljud (L.-W. § 125).
(L11 Alf. s. 112) är rspr. öppna ft-ljud (L.-W. § 200).
it (L11 Alf. s. 117) är rspr. halföppna u-ljud (L.-W. § 191).
Därjämte äger målet diftongerna ca, cm, at, ceu ock au.
Diftongerna cei ock ot förekomma hufvudsakligen i de i § 75,2,
76,1 ock 90,i nämnda orden.
Alla vokalerna utom e, kunna vara både korta ock långa,
a endast kort (jfr ofvan).

A. Enkla vokaler.

.

1

z motsvarar i allmänhet rspr. långa spetsiga i, t. ex.
kniv knif, bida bita, skin skrin, nrka rida, l backe, sluttning
fsv. lit; min min, da din, sin sin (rspr. har äfven kort i uti

dessa ord enligt L.-W. § 162).
z motsvarar rspr. korta spetsiga i i följande fall:
1) framför m, då rspr. i motsvaras af ett äldre, långt
i-ljud (fsv. i, isl. i), t. ex. Itini rim fsv. rim, lim lim fsv. lim,
time timme fsv. timi, gama grimma fsv. grima, lime kvast
fsv. lime, same tråd fsv. simi.
Anm. 01.-V. upptaga endast limi, »proncd lind.» ock sima n. (»popular norse and dan. sims») ock Fritzn.1 limi ock simi m., sima n.;
lång vokal i isl. förutsättes emellertid af åsb., livilket annars borde hafva

12

X. 2

ENKLA VOKALER: 2.

"lenge, *seme enligt § 31,2 a

5.

g 3

Jfr Aas. Ordb. resp. ställen ock N—n

i Sv. landsin. I, s. 342 noten 2.

vid böjning, då rspr. korta spetsiga i trädt i stället för
långt dylikt ljud (jfr L.-W. § 162 de med * utmärkta orden),
t. ex. flat fritt (fbi fri), smide smidde (smi smida), lifs livs
lifs o. s. v., se § 172,2.
framför r, omväxlande med e, t. ex. wi irra, vikka
virka.
framför 1 utom i förbindelserna 13, lk, lv, t. ex. si/ sill,
filt filt, tkila trilla, vilse vilse, spilta spilta; dock velkön, ock
vilkön, villkor.
framför d ock t, t. ex. vid vidd, inida middag, »tt kitt,
hita hitta.
framför ns-, nt ock vanligen framför nd + (e)r, t. ex.
puns prins, klint klint, vinton vinter, hindon, hinder, hindka
hindra; dock alltid itieork, mindre.
Dessutom förekommer i alltid uti laned linne, /imbtijsok
lin(ne)byxor o. s. v. (jfr fsv. lm, isl. lin), samt i afiedningsändelsen -ina, t. ex. lcekina lärarinna.
framför ss + vokal, som slutar ordet, t. ex. nise nisse,
tki‘ya trissa.
Dessutom förekommer i alltid uti istia den inälfvorna omgifvande fetthinnan is!. istra, istort ister, sist sist, som har
släktingar med långt i (jfr Rydqv. II, s. 441 f.), ock visel vigsel
fsv. vigsl vixl is!. vigsla. Alltid tistel tistel (carduus).
Oftare i än e hafva disk disk, diska diska, pisk pisk,
piska piska, fisk fisk, fiska fiska, hiskelt hisklig, pista kista,
klistot klister, gistna klistra, fistel fistel.
Utaf ofvanstående behandling i åsb. af rspr:s korta spetsiga
i framgår alltså, att det kvarstår:
när det haft eller har former med långt i att stödja
sig vid;
ofta när det efterföljes af tungspetsljud.
Målet öfverensstämmer i detta fall äfvensom i behandlingen
af rspr. korta spetsiga y (se § 15) ock halföppna u (delvis,
se § 62) med danskan, så till vida att denna enligt Sweet
Dpron. s. 103 f. har »close vowels (i, y, u) before soft d»
ock »point consonants (except point nasals)». Då åsb. endast i
ett fåtal ord har i framför n (jfr mom. 6; om u framför n jfr
13
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§ 62,5), så är det egentligen i behandlingen af i (ock y) framför r som målet ock danskan icke fullt öfverensstämma. Orsaken
härtill torde vara att söka därutinnan, att målets r, som nu
är tungrots-h, för icke så synnerligen lång tid tillbaka ännu
var tungspets-r (jfr § 256 ock § 141).
Det fysiologiska skälet till att i ofta kvarstår i ofvannämnda lägen, framför tungspetsljud, ligger nämligen i den omständigheten, att tungan icke sänkes vid öfvergången från
e-läget till tungspetsljudens artikulation ock alltså icke erbjuder
samma gynnsamma villkor för bildandet af ett e- eller e-ljud,
som förhållandet är vid öfvergången från i till guttural- ock
labiallägen.
Denna tungspetsljudens frändskap med i visar sig äfven i
öfvergången af e- ock ä-ljud till i framför dessa ljud; jfr § 4,1
ock § 5,1.
§ 4. z motsvarar rspr. slutna e:
1) framför tungspetsljuden d, t, s, 1, n uti cilfkid cilfkit
Alfred, bud bredd, Nit bredt (kat bred), bkide hut bredde
bredt (bkaza breda), lit ledt (lat led), lite lit letade letat (kula
leta), ovit ovett, °vita ovettig, fat fett (raid fet), fil fett subst.,
lizt hett (hged het, jfr his hets o. s. v. strax nedan), spitielsk
spetälsk (Färingtofta spedcblsk da. spedalsk), spitcblska spetälska,
stabs« staket, pkevit afträdeshus da. fsv. privet, vitekindk veterinär; his hets, let,5i hetsig, litsa hetsa, lam krets, yisholm Gedsholm i Ekeby socken af Luggade härad, kalis katekes, disp(e)k,dt ursinnig, desperat, sisela sisa Cecilia (Sissa), tekfs Teresia;
ilce elände (Fagerhult ddls elak), ii eld, zikta kokkärl da.
ildkar fsv. eldkar, ila elda, ilebkoil bränsle fsv. eldebrander,
tileg telning fsv. teininger telonger, nqidz nakclil sv. *nerdel
nedre delen af en särk (Pärstorp ndil, Risebärga ock Färingtofta nakc141, Örkelljunga ncekd..4l), tilegkaf telegraf, ilefint elefant,
vilsep6 velociped; kaptin kaftfn kapten sörb. kaptin 0. kåptin,
sekin syren sörb. serinna, samt inYfte enskifte ock hin(d)kek
Henrik (jfr dock § 228,2).
Hit hör äfven hisake Hitsetkra i Starby. Visserligen upptages namnet på topografiska kårens karta under denna form,
liksom det af Falkm. Ortn. s. 246 hänföres till adv. hit; men
denna teckning ock tydning anser jag vara yngre, föranledd
af målets uttal: *Hedsakra har blifvit hisake, liksom det af
14
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Gedsholm blifvit yisholm. Hvad ordets senare del beträffar,

har den, såsom äfven är fallet med ifilake Källåkra i Kvidinge,
blifvit omdanad under påvärkan af vgarbe Vallaröd, namnet på
en strax intill dessa belägen gård i Iljörnekulla; ty annars
hade man väntat *Itzsecgtba, Wildtga i likhet med boxigiya
Kroppåkra i Munka Ljungby, sildtpa Silfåkra i Kellna m. fl.
Om utvecklingen af i uti ofvannämnda ord hänvisas till det,
som blifvit anmärkt i § 3 om tungspetsljudens förkärlek för i.
Men därjämte må tilläggas, att KOCK har i Språkhist. s.
31--45 uppvisat, att den äldre svenskan haft benägenhet till
att låta kort e (eller ett under vissa villkor förkortadt e, jfr
s. 44 mom. 1) öfvergå till kort i, men att hämmande orsaker
förefunnits, hvilka gjort, att ljudutvecklingen -> I fick ett så
relativt ringa omfång mot hvad förhållandet är i den vulgära
skånskan, där den är vida fullständigare genomförd, jfr s. 44.
I kan alltså kvarstå sen gammalt uti ett ock annat af dessa
ord, såsom i ildk elak äldre sv. illak, il eld äldre sv. illdher,
dketh kokkärl, ilane to eldröd (»illane röd»), ila elda, Mebhon
bränsle, hiii(d)thek Henrik fsv. Henrik Hinrik (Hindersmcessa
rspr. Hindersmässa eller Henriksmässa, den 19 januari). Verbet
ha hetsa har enligt Södw. Ordb. endast motsvarigheter med
i i fsv. (ock mit.), så ock ovit ovitz, samt spitc'elsk, spitcaska
(de tvänne sistnämnda hafva fått fortis på resp. ultima ock
penultima, emedan de uppfattats såsom formellt sammansatta):
det är alltså möjligt, att i kvarstår i dessa ord sen gammalt.
Hvad de fyra senare orden vidkommer, bör dock anmärkas,
att åsb. äfven har formerna ved vett, fokvM förvett o. s. v.
(jfr § 173,3 mom. 2) samt spedc'elsk (jfr ofvan), hvilket för
öfvergången t —> d förutsätter fortis' läge på penultima (se Kock,
Sv. akc. I, s. 119), något som älven är fallet i orden på -lek:
jokh tjocklek, gwovlz groflek, stokh storlek ock yeah väderlek
(Örkelljunga pok/eg, vedeg, Fagerhult j sj olslig, stedig men
vrehlee, där man har att med KOCK (Språkhist. s. 39) antaga
en utveckling fl --> fl —> I i oaksentuerad stafvelse (jfr de fsv.
thioklik, kearlig kerlig, da. veirlig, bomb. störlihed), hvarpå
det af k framgångna g öfvergick till j ock sammansmälte med
i (eller afnöttes, se § 290,2 b ;/), jfr mom. 2 nedan. Andra
ord åter äro lån från rspr. med en senare utveckling af i,
såsom de utländska orden ock namnen. Dessutom lägge man
15
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märke till att målet äfven har öfvergång från långt e till långt
i: kalis katekes, tvås Teresia, kaptfn kapten, sen,in syren, i
hvilka ord man icke kan förutsätta någon förkortning ock som
alltså tala för den uppfattningen, att det är just det postdentala ljudet som bidragit till utvecklingen af i.
I förekommer äfven i andra skånskSamma öfvergång
danska mål, om än ej så rikt utvecklad som i åsb.; jfr Ols.
Lugg. 1j. § 11, bornh. firrividd förvet, titt fett, spissnebba tofslärka, våij1 S:t Elms eld (ex. hämtade frän Lxr.-Ordb.), da. uvid
(sinnessvaghet), stakit, hidse, hidsig, spids, ud, ilde, ildebrand
m. fl. Jfr för öfrigt § 5,1.
i budta Beata (förkortadt igta), åndn,tas Andreas sm.
Andrias (jfr Lind. SMör. § 136 samt bornh. Andria, Petria
för Andrea, Petrea: Adler s. 1, nsm. Andris: Kryg. s. 363,
fsv. Anclris), imel jämte emel Emil (jfr mom. 1 ofvan om utvecklingen ->-" -± I), samt i phimo premium ock ivigghs redgarn.
Formen ivonlgv Efverlöf (släktnamn) är högst sällsynt;
vanligen säges e'volary eller &voh,/gfv.
I stie stege slm. stia, da. stige har målet bevarat det
ursprungliga i, jfr fsv. stighi. Likaledes är målets i äldre än
rspr. e uti inicelom emellan da. imellem is!. i rne5al, zinceloktf,
imc'elokti emellertid da. imiffiertid, imöd mot sörb. imöd bornh.
da. imod is]. i möt: sin sen sedan bomb. sin da. siden fsv.
sipan sin, ju ge (gifva) da. give fsv. giva.
Flera exempel på den i denna paragraf behandlade öfvergången e -› i lemnar fryksd., jfr N—n Fryksd. lj. § 10.
§ 5. i motsvarar rspr. öppna ä:
1) framför tungspetsljuden 1, n, t, s:
a) i Mike kälke fsv. kialki kieelki isi. kjalki, fia källa
(= slm., Ols. Lugg. 1j. § 12) da. kilde fsv. kEelda kieelda ial.
kelda (jfr btte2eiple, bitdbsile Brekille i Össjö), J$ai.e Källåkra
(jfr § 4,1).
I dessa ord har den föregående palatalen (y, JA) väl i
förening med det följande 1 värkat öfvergången till i (jfr § 28,3
ock § 3 slutet, § 4,1).
Anm. Beträffande ortnatnnet lscelna Kellna anser jag, att FALKMAN
har rätt, då han Ortn. e. 64 f. ställer ordet samman med källa. Enligt
mitt förmenande har målet en gång haft en form af detta ord med i
(jfr Falkm. anf. st. Kylnw år 1458, där y mycket väl kan vara blott
16
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grafiskt för i ; man erinre sig för öfrigt den vacklan mellan i ock y,
som röjer sig redan i SkL., jfr Mach. s. 15 not 4 samt åsb. stelse
stycke, ned nyckel, steban styfbarn § 34,3, selia sölja § 35,4,
fen, fur § 37,1, negen naken § 41, sel solf § 42,2 a), hvilken sedan
under påvärkan af rspr. utvecklat sig till hscelna.1

i pohsis pottkäs ty. pottkäse (jfr § 27.,s samt § 3 slutet,
§ 4,1).
i ohne (yngre dege, jfr § 31,2 a 2) denne -a, data detta,
dase desse -a (fsv. har endast former med e ock se, tsk. i allmänhet 93; dock visar redan det fsk. pisi lund på detta sätt
den öfvergång till i, som är genomgående i GL. ock dialektens äfvensom Österdalarnes förmer af detta pron., jfr Rydqv.
II, s. 497 f.), ana ännu (jfr fsv. wn en isi. en åsb. en) bomb.
inu nsin. inu eller ine'v (Kryg. s. 362) jutska innå (Varm.
J. Folkespr. s. 34 mom. 2).
Vidare märkas petoknila Petronella (jämte pahnila Pernilla,
nala Nilla) ock poltqui pollettera.
Anm. Äfven pron.-formerna hega hännes, hege hänne (fsv. hannar
henna, hanne henne) utgå m å h än d a från äldre former med i, jfr nsm.
hindes, hinde (Kryg. s. 385) samt åsb. dege för ohne.

I fråga om utvecklingen af i uti de i detta mom. nämnda
orden hänvisas till hvad som blifvit sagdt i § 3 slutet, § 4,1
ock Kocks där anförda afh.
i basfn bassin, där målets form beror på ett slafviskt
uttal efter stafsättet.
i pithamcen interj. å ja, nåväl; jfr Rietz s. 498, där
dialektformerna perament pellement anföras.
i sa säga fsv. sighia, som får sin förklaring af Kock i
Ark. IV, s. 175 f. Äfven slm. ock da. hafva i, jfr Ola. Lugg.
lj. § 5 ock da. sie.
Ej heter i målet 1, då det står i slutet af en sats, som
börjar med ett nekadt bedyrande uttryck, t. ex. me mana
hack du i nej män får du ej. Jfr fsv. igh slm.?, (Ola. Lugg.
§ 5).
§ 6. a motsvarar rspr. spetsiga y:
1) i stav styf (= sim., Ols. Lugg. lj. § 6) da. stiv, sfhop
syrup da. sirup (rspr. dock äfven sirap, jfr. L.-W. § 173), dikk
1) De präktiga källor, som finnas invid Kellna, bekräfta i sin mån
riktigheten af ordets sammanställning med källa.
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dyrk da. dirk, duka dyrka da. dirke. De isl. stifr sirop, mit.
diderik did(e)riken visa, att målets i är äldre än rspr. y.
Om tillkomsten af y i rspr. dyrka jfr Kock Språkhist. s. 25.
Hvad dimeluga dymmelvecka da. dimmeluge, dimeldana dymmeldagarna, dtmelönsta dymmelonsdag angår, har Ols. Lugg.
1j. § 14 den åsikten, att målets i är yngre än rspr. fsv. isl.
y (jfr fsv. is]. dymbildaghar, -vika), medan N—n Fryksd. lj.
§ 11 antager, att i är äldre, ock sammanställer orden med
isl. dimmr mörk rspr. dimma. Om den senare förklaringen
vore den riktiga, utgjorde de i åsb. lika vanliga formerna med
e en ljudlagsenlig utveckling (jfr § 31,2 a 5) af det is]. korta i,
medan formerna med i kunde vara föranledda af invärkan från
sim. eller da., som hafva endast dylika former. Saken är för
öfrigt svår att afgöra, jfr Schlyt. Ordb. dymbilvika.
i binuu byrå (= sim., Ols. Lugg Ij. § 6), Mc/i toddy
(i skånskan ofta uttaladt såsom i målet), Welt Tilly. Jfr fryksd.
bircon byrå m. fl., N—n Fryksd. lj. § 11.
i fi fy ock niba nypa (verb ock subst. = sim., Ols. Lugg.
lj. § 6), där målets i tillkommit genom analogibildning efter
tvi tvi (jfr dock det ty. fl fy) ock kniba knipa (jfr nsm. nivve,
Kryg. s. 370; sej. nive, Thors. Sej. § 87).
I flita fyra (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 6) sörb. f1re da.
fire kvarstår målets i-ljud sedan fsk. tid, jfr fsk. fine (jämte
fiuri fyra fsv. fiurir fyri), hvilket Mach. s. 21 söker förklara.
i-ljudet i sin, spy (= sim., Ols. Lugg. lj. § 6) da. dial. spi
da. spye har väl framkallats genom invä,rkan från mit. spien
spigen spiggen, ett inflytande som redan spåras hos det i
Birg. Up. 4: 61 förekommande vtspias (bespottas, jfr Rydqv.
I, s. 126).
i cetes tg ad (eller a, se § 223,2 d) eller cetes ti (*efter
det att) efter som, men te dess, ju (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 54)
rspr. ty. Åsbomålets former sluta sig närmast till da. efterdi
(fordi) ti fsv. pi isl. pi, medan rspr. form ansluter sig till
fsv. py isi. 13vi.
Aksentlöshet har framkallat öfvergången i --> e (jfr § 33,7).
§ 7. i motsvarar rspr. spetsiga u i spahtzo'sa spirituosa
(något förnämare äro formerna speittio'sa sputtossa), samt sttva
stufva (= sim., Ols. Lugg. lj. § 6), som växlar med styva ock
sta (den måst gångbara formen).
18
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§ 8. t motsvarar rspr. halföppna u i kondit6 konduktör
(jämte det vanligare kondoktk), som kan vara analogibildning
efter audit44 auditör.
§ 9. t motsvarar rspr. höga a:
i pistencika pisncika palsternacka (jämte det brukligare
pastenåka da. pastinak fsv. pastinakka lat. pastinaea) ock
måhända ill det oaktadt, dock, oaktadt nsm. ilel (Kryg. s.
372) sk. dial. iligeväl da. alligevel fsv.
i imba16,a emballera (se § 320,2 c).
§ 10. i motsvarar rspr. öppna å i fontighafåta fotografera,
fohlty fotogen, folketymologiska ombildningar efter fatt fyrti(o);
vanligare äro dock formerna fotoghafin,a, fotW.
§ 11. t motsvarar rspr. j-ljud:
i cirg arg (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 15), famet familj,
kanat kanalje. Med denna vokalisering af j jämföre man nsm.
ani (Kryg. s. 352) da. arrig, jutska familli kanålli (Varm.
J. Folkespr. § 147), ADLERS yttrande s. 3: »ord, der ende paa
nk og rg, udtale disse som rrik» (ock väl äfven rrig, jfr ex.),
samt NoREENs meddelande i Dalbytn. § 9: »i inträder regelbundet för j, så ofta detta stått eller genom bortfall af vokal
skulle komma att stå efter en annan konsonant i samma stafvelse».
Vidare märkes toitnaiceinz Tornerhjelm.
i tbste Tossjö, som är ursprungligare än rspr. form, jfr
Falkm. Ortn. s. 55, där under art. hög fsv. högher subst. bland
andra teckningarna Tosie (SRD., Vald.K) Thoseeghe (år 1520)
Thaasige (1586) Thossige (1610) förekomma. Jfr härmed de
isynnerhet i sydvästra Skåne så ymnigt förekommande ortnamnen på -is med samma härledning som Tossjö, Falkm.
Ortn. s. 54f.
Om rspr. form To(s)sjö jfr N—n i Sv. landar'. VI. 5, s. 35.
§ 12. t motsvarar rspr. jä (brytning + framåtvärkande
assimilation) i mtlte mjälte sörb. milter da. milt, antagligen
med obruten vokal (jfr Fritzu.1 is!. milt fem., C1.-V. is!. milti
neutr.), medan brytning föreligger i rspr. ock det fsv.
För sammanhangets skull må redan här antecknas några
ord i åsb., om hvilka tvekan kan råda, huruvida man bör tillerkänna dem brytning eller icke: stat stjärt fsv. stiearter da.
stiert is!. stertr, osnnastohta ånnastimta ktnastyhta tvestjärt
19
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(Pärstorp ghnst aht, Färingtofta bitnastakt, Risebärga b,hnastaht
iihnastahta) bornh. tvöstärta da. orentvist, bak björk bomb.
borrkj da. birk isi. björk, bahke björkskog ock björkved jfr
bornh. borrkjetrce da. birketrie fsv. birkelöf birkeris (se Södw.
Ordb.) is!. birkiraptr, bahked Björket i Risebärga ock Össjö
(Birket år 1624, jfr Falkm. Ortn. s. 207), bahhahp Björkarp i
Risebärga (Birkarp 1624), bahka Björka i Kropp (Birkee 1377,
Bireke 1614, Bireke 1624); mcelk mjölk (= shn., Ols. Lugg. lj.
§ 96) bornh. mjuk da. melk men äldre da. mialk fsv. miolk,
mjolkvi,
GL. mielk isi. mjölk, mcelke mjölke da. melk(e)
mad mjöl slm. mel (01s. Lugg. lj. § 50) da. me! äldre da.
miol eller miel fsv. miöl is!. mjöl, scfl själf (= sim., Ols. Lugg.
1j. § 50) da. selv äldre da. sialf fsv. sialver silver is!. sjitlfr,
osthabbyby Östra Ljungby ock mogkabbyby Munka-Ljungby
(Örkelljunga, Risebärga 1092,by, Färingtofta loby), enligt Falkm.
Ortn. s. 211 skrifna Lwndliy (år 1479) Lyndby (1650) Östre
Ljungbys ock Munkelyngbye (1624; jfr för fsv. Rydqv. IV.
s. 88) is!. lyng.
Visserligen hafva alla dessa ord utseende af att vara
obrutna, men jämförelsen med fsv. ock is!. visar, att de antingen i båda eller ettdera språket varit brutna. Då härtill
kommer, att äfven den äldre danskan har brytning i åtskilliga
ord, där det nuvarande språket icke företer brytning: melk,
me!, selv, Lyngby, ur hvilka alltså j bortfallit, så är det ganska
sannolikt, att äfven åsb. haft brytning i samma ord med bortfall af j i de tre första ock med öfvergång af iu till y —> o i
Ljungby i likhet med dej § '23,4 a nämnda orden'. Man järnföre
också härmed åsb. dTvel djäfvul nsm. delen eller deevlen (Kryg.
s. 372), dcevlas (=.bornh.) skällas, bannas, föra oväsen (jämte
'eva, jcevlas) samt Thors. Njysk s. 13: »oldn. ja, xldre dansk
ja, er. i skriftsproget gået over til p» eller (ved bortfald af j)
1) Den äldre teckningen Lwndby torde vara framkallad genom
folketymologisk anslutning till ordet lund, målets log, ock måhända går
samma form igen i det vida yngre L3rndby (1650) med anslutning till
former med y, så framt man icke snarare bör i den senare formen se
en antydan om att nd redan vid denna tid öfvergått till g (jfr § 292,2)
ock att nd därför ersatt g, emedan skrifvaren uppfattat det senare såsom dialektuttal (jfr den stundom i åsb. förekommande formen fbndhana
fingrarna för fbghana; däremot är väl det hall. Lindome för Lyngemze
1403 en folketymologisk omdaning efter lind).
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tu l 03», ock samme författare, Sej. § 86: »af den oprind. lydforbindelse ja er j bortfaldet i de samme ord som i alrnind.
dansk: melk, mel, smi. Desuden mo6 (mjöd), oldn. mjö6r,
beige (bj2elke), oldn. bjlki, dövel (dj2evel)». Varm. JFolkespr.
§ 85 talar både om att »j bortfalder ... efter en medlyd
foran 03, e», hvarvid bland andra si (sjx1), strel stel' (stjx1e),
aret set' (sjette) anföras, »ogsaa foran andre selvlyde: deni
difill og djell.)» in. fl. ex., ock om att »det indskydes
efter andre medlyde end k, g, Ii, isfflr foran e», hvarvid såsom
exempel bl. a. eja (selv), mjöl mjöl (mil meb, mjuk (rnwlk)
förekomma.
Däremot är det möjligt ock måhända äfven fullt så antagligt, att stakt, oshnastoda etc. (jfr Leffl. Bons. s. 55 noten 1)
ock åtminstone battke, bahhed., bahkan,p, ban,ka äro utvecklade nr
de obrutna isl., fsv. ock äldre sk.-da. formerna (jfr § 141 ock
§ 136,2). Formen bal& kunde då vara en analogibildning efter
de långt talrikare obrutna formerna.
Anm. Formerna Qsknastok,ta etc. tvestjärt hafva utgått från målets
st_cot stjärt (jfr de i Pärstorp, Färingtofta ock Risebärga förekommande
formerna) ock sedan af folket etymologiskt omdanats efter stokta stokta

störta (jfr § 123). Det är nämligen en gängse åsikt bland allmogen,
att detta djur plägar krypa in i öronen på människor; på grund häraf
omta- gAna- gen. pl. af öra för tve-. Förmedlande former äro utom de
nyss nämnda de af Rietz s. 854 anförda sk. tve-stärta, blek. örna-starta.
Aas. Ordb. har tvistyrta, antagligen folketymologisk anslutning till da.
styrte störta. I Hall, förekommer äfven örre-tjua enligt Möll. Ordb.

I ågb. förekomma dels brutna dels obrutna former af ordet
bärg ock af ortnamn, i hvilka bärg ingår såsom sammansätt-

ningsled.
1) Brutna former: bjgd trädgårdssäng sim. bign, (Ols. Lugg.
,1j. § 50), i fall det är att sammanställa med fsv.
biargh bitergh,
hvilket i så fall fått r afnött (jfr § 173,1 c a om y) ock (artikelns?) d tillagdt1, bMahetad Bjäre härad, bycihskquh, Bjärsgård
i Gråmanstorp, teebjet, St. ock L. Tingbärg i Munka Ljungby
(skrifvet Tingbierg år 1624), stlabjekh, rspr. *Sillabjär, en gård
i Björnekulla.
I) Jfr § 93,1 ock rspr. träd af trä; Rietz anför från Blek. bjär
bjä bjed, från Smål. ock Vgötl. bjä; jfr § 28,3 ock da. bed komat.

trädgårdssäng, blomsterkvarter: måhända är åsb. bjgd helt enkelt en
kompromissform af detta da. bed ock sim. bjet,.
Sv. landsm. X.2.
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2) Obrutna former: »chebcetha Kärrebärga i Kvidinge,
hisebceha Risebärga, saeb",a Sellebärga i Bjuf, Luggude härad,
m. fl.
§ 13. I saknas:
i spahttossa spirituosa (se § 7), pulsögen, polisonger sörb.
pulsånger, montiM monitör, vaniaom evangelium (men vantbog
evangeliebok), matuddos materialier nsm. matrialer (Kryg. s.
sim., Ols. Lugg. Ij. § 17) ock konaa ruinera,
375), hunaa
spolaa förstöra da. spolere.
Här må äfven nämnas ptsndka palsternacka (jfr §
i alme botten i en bakugn sim. (chn (01s. Lugg. lj. § 90)
da. arne fsv. armn terin jfr rspr. äril (se § 45,4 c).
i sisela asa Cecilia Sissa ock mates Mattias fsv. Mattis
Mattes.
Redan här må påpekas åsbomålets behandling af personnamn äfvensom af åtskilliga andra, isynnerhet utländska ord,
som hafva relativt °betonade (eller svagt betonade) förstafvelser.
a) Antingen flyttas fortis till första stafvelsen såsom i de två
nyssnämnda namnen samt i hsistena (se § 233,6, numera ej
synnerligen vanligt; till denna form sluter sig närmast det mera
gångbara hszta) Mit...stena Oakstt Kristina Kerstin (med omflyttning% pa'll,nela Petronella Pernilla (jfr § 5,1 c) ock det
yngre paa Petronella, kana Karna Karin af Katarina kathina,
mahtta Marna af Marina *makina, soft Sofia, rnastda malva makt
makt Maria (ock masttekloka ma'hkloka Marieklocka, med hvilken
det ringes ock klämtas i landskyrkor aftnarna före sön- ock
hälgdagar 2); ltas Elias, töbtas Tobias, hohltn højdan Heurlin
(släktnamn); vidare pubdtka phiedtka phcaca pika predikan
predika, letsamyt lasarett, hcekti hektik m. fl. utländska ord.
Samma böjelse att flytta fortis till första stafvelsen i personnamn ock främmande ord visar äfven Dun. (Kryg. s. 377).
I Kvidinge församlings kyrkbok förekomma: Kirstina 1720,
Kierstina 1755, Kiersti 1762, Kierstena 1763, hvilka två senare teckningar åtminstone gifva vid handen, att målets former redan då fått
tvåstafvighetsaksent.
Jfr Möll. Ordb. märe-klookan samt fsv. Marimessa, äldre nysv.
Meixemessa, nu Mormässa (8 sept.; jfr Kock i Tffil. VII, s. 307 f.),
da. Marmisse jämte Mariemesse.
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b) Eller ock bortkastas förstafvelserna, t. éx. ltna Elina,
Karolina m. fl. namn (se § 315,i). Jfr afäresis i öfrigt den
allmänna redogörelsen § 315.
i spgfe specie ock 'ass Giertz (släktnamn, i Skåne vanligen uttaladt
ts). I det förra ordet hafva s ock i (se §
302,1), i det senare j ock i sammansmält. En sammansmältning
af j ock i föreligger äfven i jigta gifta sim. jufa (01s. Lugg. 1j.
§ 42), ,ste gifte sim. jufa,, Acta skifta, 51,„ite skifte, i hvilka ord
vokalisering af konsonanten f ägt rum. Jfr § 73.
i ygg göing, invånare i V. eller Ö. Göinge härad (jdgahcpsad, jfr Falkm. Ortn. s. 130 f.).

y.
§ 14. y motsvarar i allmänhet rspr. långa spetsiga y,
t. ex. by by, mysa myra, Sq110k styfver, byga byka, sn _yda snyta,
bsyn bryn.
§ 15. y motsvarar rspr. korta spetsiga y i följande fall:
vid böjning, då rspr. korta spetsiga y trädt i stället för
långt dylikt ljud (jfr L.-W. § 170), t. ex. nyf nytt (ny ny),
lyde lyt lydde lydt (lya lyda).
framför r, omväxlande med 0, t. ex. fyh,k fyrk, yska yrka.
framför 1, t. ex. fykt fylla, snylta snylta.
I hgege Hyllinge i Broby torde målets vokalisering vara
äldre än rspr.; jfr teckningarna Höllinge 1536, Hölinge 1579,
men Hyglinge 1624, Hylling 1647, enligt Falkm. Ortn. s. 141.
framför d, t, t. ex. ksycla krydda, hyla hytta, nyta nytta.
framför s i ly,9. (eller lyas) lyss, nys nyss, sysla syssla,
tysk tysk, knysta knysta.
Utaf ofvanstående behandling i åsb. af rspr. korta spetsiga
y framgår alltså, att det kvarstår:
när det har former med långt y att stödja sig vid;
ofta när det efterföljes af tungspetsljud.
Om förklaringen häraf äfvensom om förhållandet i danskan
jfr § 3 slutet.
§ 16. y motsvarar rspr. breda ock öppna ö:
1) i snyspa snörpa (se § 143,1), jfr § 15 slutet.
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i jod kött (= sim., Ols. Lugg. lj. § 28) fsv. kyt sej.
N—n Fryksd. 1j.
ky6 (Thors: Sej. § 41; äfven fryksd. har y:
köt
kiöt da. kied.
§ 98); högst sällan förekommer »Id fsv.
Jfr Ols. ock N—n a. st.
i lyktncint löjtnant, en smula förnämare än loktncint,
som äfven förekommer. Båda formerna äro folketymologiska
ombildningar efter rspr. vb lycka ock målets loka. Brukligast
flygel
är formen lojtncint. Likaledes användes i förnämare tal
flöjel (It. litigel) i anslutning till flygel flygel.
i byka börda (boh,da, som äfven förekommer, är lån från
rspr., jfr § 123) nsm. btre (Kryg. s. 361) da. byrde, egby,es
inbördes (egbades lån från rspr.) da. indbyrdes, byl böld (men
byld,
bule jfr § '70,1 b) sim. byla (01s. Lugg. 1j. § 31) da.
(Adler
s. 2
»A köld (= sim., Ols. Lugg. lj. § 31) bornh. kjyjl
kyl'), bkylop bröllop da. bryllup men sim. boleip (01s. Lugg.
1j. § 84), myla mölla men sim. mola (01s. Lugg. 1j. § 81) da.
molls, my'lake mjölnare men da. medier.
I dessa ord är åsb. y framkalladt genom i-omljud ock
äldre än rspr:s ur y utvecklade ö, jfr fsv. byrpi (i byka liksom
i §u_ga sjukdom fsv. *siuke: Rydqv. II, s. 225, har väl -a uppstått
genom analogibildning efter svaga fem. på -a), inbyrpis (Rydqv.
III, s. 93), byld, kyld (Leffl. i Tffil. II, s. 284 not 2), bryllöp
bryllop (jfr Södw. Ordb.) ock fgutn. bryplaup bryllaup (Södb.
Fgutn. s. 11), mylna (i-omljudet har här föranledts af i uti suffixet
-ina: lat. molina, jfr Södb. Fgutn. s. 9 not 1 ock N—n i Ark. I,
mylnari (rspr. mjöls. 163 not. 3), myllari (möllari mölnare)
Fryksd. lj. § 197, c).
N-11.
är
analogibildning
efter
mjöl,
jfr
nare
Här må äfven nämnas Dl skuld (= orsak', sim. 54),
men jek yolt jordskyld, antagligen påvärkadt af subst. jat
skylt (jfr för öfrigt rspr. utskyld, hälgonskyld), samt tylt tolft
(= N—n Fryksd. 1j. § 101) da. tylt fsv. tylft (jfr Tarnm Fno.
fem. s. 27) ock sylt (jämte so/t = sim., Ols. Lugg. 1j. § 84) svält,
hunger fsv. sylt (jfr Tamm a. arb. s. 29 ock sylten hungrig
rspr. svulten, se nedan mom. j): alla med i-omljud.
För sammanhangets skull vill jag redan här meddela öfriga
fall af i-omljud i åsb. ock följer härvid uppställningen i WilalM.
Form!. I-omljud förekommer alltså:
1) Men

skuk pänningskuld, sim. sb'ul.: Ols. Lugg. 1j. § 41 jämte not 1.
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i fyle fjäderfä, foglar vgin. fyle fsv. fyghli samt bdge
bokskog (da. begeskov fsv. bökeskogher) ock bokved liksom
hybgge annbokskog ock annbokved, hvilka äro neutrala ja-

stammar.
Jfr med det senare ordet fiAuhabdged Fåraböket i Kvidinge,
gge ekskog ock ekträ fsv. eki, banhe björkskog ock björkved
fsv. birkeris m. fl., bahked Björket (jfr § 12) ock det för
Ingelstads härad i Skåne antecknade cespe aspskog, hvilket i
Vemmenhögs härad förekommer såsom ortnamn under formen
Espö (jfr Falkm. Ortn. s. 207).
i de ofvannämnda byl böld, jy köld, bliybp bröllop,
Dl skuld (men »hjon jordskyld), tylt tolft, sylt (ock MO svält.
i sv cpb svål (= sim., Ols. Lugg. lj. § 90) da. svear men
fsv. svarper, ghgnsvep.h. »grönsvärd» (Wimm. Forml. § 51, a)
da. gronsvEer, blcpst blcest blåst (jfr rspr. bläster bläst i bärgväsendet o. d. ock Järnbläst i Orkelljunga, målets jaliblcest, se
§ 255,6 ock Falkm. Ortn. s. 256) da. bliest fsv. bleaster, zdiet
in. inslag i vät' da. isleet komrn. jfr fsv. sket GL. slet, wisickt
n. utslag på kroppen da. udsleet n., klbkeslcet n. klockslag da.
klokkeslEet, dAcet foder i kläder bona. drEett »en vognstang»
(enligt I4er.-Ordb.) da. drEet fsv. drEet jfr rspr. dräkt; samt
måhända äfven i opldd öfre delen af ett lintyg rspr. *upplott
(jfr Ols. Lugg. lj. § 79) bomb. oppliad (fsv. luter loter, men
pl. äfven lytir lötir lyti löti enligt Rydqv. II, s. 152 ock III;
jfr dock § 58,1 b). I dessa ord hafva ä ock ö utgått från de
kasus (dat. sing. ock nom. plur.), som haft i-omljud; jfr Tamm
Fno. fem. afd. IV, där äfven rspr. slåtter ock dräkt förklaras
å s. 26 jämte not 2 ock s. 34f.
i ncbjlon, naglar (pl. af nal nagel, unguis) eller, mindre
ofta, ncklon, genom invärkan från rspr. naglar. Åsb. har alltså
bevarat det i-omljud, som föreligger i den isl. plur. negl (se
Wimm. Forml. § 54 ock anm. 1); målets ändelse -or har
tillkommit såsom pluraländelse, sedan insikten om det plurala
värdet af *negl gått förlorad. Rspr. form naglar är analogibildning efter sing., medan danska rspr. ock nsm. (Kryg. s.
379) genom en motsatt analogibildning fått sing. negl ock noajl.
e a) i hcene dat. sing. af hccun hand i uttrycken: haula
hceoe hålla (hvarandra) i handen, haun hcene hand i hand; jfr
da. hoande (föråldradt, af haand) i uttrycken: i hoande i handom,
25
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til he3nde till handa, komme af Mende komma ur handom, ur
besittning, isl. hendi (se Wimm. Forml. § 57 anm. 1).

p) i plur. Ngn, klor (= slm., Ols. Lugg. 1j. § 73) vgm.
klöer da. kloer (sing. klo) fsv. klör, bdgoh, bokar slm. bdgeh
nsm. böjer (Kryg. s. 381) da. beige ist. bOkr (om den äldre
svenskan jfr Rydqv. II, s. 160 f.), /904 kor (= slm., Ols. Lugg.
1j. § 75) vgm. tjör bomb. kör (Thors. Bomb. s. 70) nsm. kor
(Kryg. s. 358) da. kosor fsv. köör (»pl. synes icke till i de
äldsta handskrifterna»: Rydqv. II, s. 176), 804 sor, suggor
slm., Ols. Lugg. 1j. § 75) vgm. söor bornh. sör (Thors. a.
st.) da. soer isl. s-r, tcfh tår vgm. täer bomb. tirer (Thors. a.
st.) da. te3er fsv. teer, samt i analogi med den senare formen
äfven wit, åar bornh. mr (Lter.-Ordb. s. 77) fsv. mr, sleh, slår
ock ymp, vrår sv. dial. vrtter (men da. aaer, vraaer, isl. år,
slår, rår).

Åsb., åtskilliga sv. ock da. bygdemål (jfr ofvan samt
Gadd ÖHär. s. 10, Lind. SMör. § 118, Bod. Öl. § 37, Thors.
Sej. § 42, Mon s. 81, Njysk. s. 62, Hag. Ang.' s. XIV) ock
da. riksspråket (äfvensom vg., jfr Belfr. s. 46) hafva alltså
bevarat i-omljudet, hvarernot rspr:s former äro analogibildningar efter sing. liksom åsbomålets yngre former kO0h, 800h (ock
aua: ceh är numera mycket sällsynt). Från pl. har ö inkommit
i åsb. bgg (fagus = slm., da. bog fsv. böök, jfr Södw. Ordb.),
liksom förhållandet är med målets ock rspr. glgv glöd, ngd
nöt ock de bomb. tco tå, ~ss mus (jfr Adler s. 1 f.). Med motsatt analogibildning hafva åsb. ock slm. (01s. Lugg. lj. § 82)
pl. /us löss, da. pl. luus.
i kcpge spott da. rene sv. dial. råke isl. hråki, byars
långa a genom i-omljud öfvergått till se.
Detta omljud tillkom egentligen endast nom. sing. af svaga
mask., när stamslutet föregicks af k ock g, hvaremot öfriga
kasus hade oomljudd vokal. Sedermera segrade genom olika
analogibildningar än den omljudda, än den oomljudda formen.
Det förra inträffade t. ex. i isl. dreki, det senare i fsv. draki;
jfr härom N—u i Ark. I, s. 152 f. jämte not 2.
i Meta katta bornh. kjeatta (Lxr.-Ordb.) isl. ketta, hvaremot rspr:s form är analogibildning efter katt, ock eska fem.
liten ask da. make komm. fsv. aeskia jfr isl. eskja f. ock eski
n. (rspr. ask ausk).
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i »celeg kattunge bornh. kjtejlljn isl. ketlingr ock celeg
andunge nsm. cellen (Kryg. s. 379) da. Baning.
1-omljudet har här framkallats af i uti afledningen; jfr
Kock i Sv. landsm. II. 12, s. 5 samt målets ock rspr. jcpsleg
gässling, vcel,eg välling m. fl. dylika.
Hit bör äfven räknas gt.yeg (eller gholeg) omogen frukt,
kart, då det antagligen är afledt af grodd isl. grt56r.
i thyls Truls am. Tryls (se Lind. SMör. § 136) da.
Truels af ett ursprungligt porgisl porgils run. purils (jfr Bugge
Rökst. s. 68), där y är ett af i uti -(g)ils värkadt i-omljud; jfr
fsv. Tyrgils (N--n i Ark. I, s. 153-4 not.) ock fda. (fsk.) Thryilstorp nu Trullstorp i N. Rörum (Falkm. Ortn. s. 182). I Fagerhult ligger thylsaboged Trulsabygget.
i myl.a mölla ock myskthe mjölnare; jfr mom. 4 (början).
I sammanhang härmed må äfven nämnas det af participialändelsens i (jfr fsv. -in isl. -inn) värkade omljudet i vceksen
fullvuxen fsk. ful veesin, sylten hungrig rspr. svulten (solten
i Risebärga, Pärstorp, Oderljunga, Rya, Orkelljunga, Fagerhult,
vgm. söllten bomb. svolltijn) fsv. sultin soltin, rdn luden sim.
kan (01s.Lugg. 1j. § 79) bornh. ln fsv. lopin ludhin isl. loäinn,
ckven (eller doyen, se § 90,2 a) dufven fsv. duvin isl. dolinn,
', fiden rutten (= sim., Ola. a. st.) bornh. rydden (Moll. Saga
s. 60) fsv. rotin rutin isl. rotinn, samt väl äfven mykken sträfsam sk. ock hall. dial. miirken ock pyhken sticken, surmulen
sv. dial. pårrken purrkig eller purrken da. dial. purken (jfr
om de två senare orden § 20,2). Jfr för öfrigt Södb. Fgutn.
s. 9 not. 1. Många ex. på detta omljud, särskildt i no. dialekter, anför N—n i Ark. I, s. 150-61.
Om frånvaron af v i sylten jfr § 214,1 a.
i 491 tunn (= fryksd., N--n Fryksd. lj. § 83) da. tynd.
Detta ord är en adj. u-stam, hvilken i några kasus böjts
såsom ja-stammarna ock alltså fått i-omljud i dessa former.
I åsb. segrade de omljudda formerna öfver de oomljudda, medan
det motsatta förhållandet ägde rum i rspr., fsv. (tunnor) ock
isl. (punnr). Beträffande målets ø för y jfr § 48,2. Jfr för
öfrigt Södb. Fgutn. s. 12 ock N—n i Sv. landsm. I, s.
691 f.
I) i bgtzfot barfota am. bar-katter (Gadd ÖHär. s. 27) fsv.
barfötter isl. berfåttr.
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i komp. stdIson, kortare fsv. sta3kre (af pos. stakker
kort, som ingår i sammansättningar, t. ex. staketunad andtruten
da. stakaandet) ock sup!. stekst kortast; jfr rspr. komp. på -re
(målets -Ok, se § 46,a b) ock sup]. på -st (= målets).
Åsb. äger nu endast pos. staked stackig, kort da. stakket, hvars
former ståkedahe steckedast börja undantränga de ofvannämnda.
i pron. VCelt, VC..eht hvar hvart, hvarje (= sim., Ols. Lugg.
1j. § 87) nsm. vär värt (Kryg. s. 387) da. hver hvert fsk. h-mr
hvaart fsv. hver (GL., jfr Södb. Fgutn. s. 6) hwär (se Södw.
Ordb. s. 530) is!. hverr.
Målet har alltså bevarat i-omljudet i detta ord. De numera
kanske fullt så vanliga formerna vah vaht halva antagligen inkommit från rspr.
i syba (sgb söp, sgbed supit') supa med sked, men
sypa syp syped (= sim., Ols. Lugg. lj. § 32) supa, vara drinkare,
vgm. syba sej. sive (Thors. Sej. § 41) fsv. supa, s/yga sluka
(slog slök, sloge(l slukit; sim. sluga: Ols. Lugg. 1j. § 108, da. sluge
fsv. sluka: Rydqv. I, s. 233 f.) ock styba stupa, falla omkull
vgm. styba, som visserligen numera har svag böjning (1 konj.),
men enligt hvad Rietz *stiupa ock Rydqv. I, s. 235 meddela
ursprungligen varit ett starkt verb; vidare blesa blåsa (sv.
verb = sim., Ols. Lugg. lj. § 89) nsm. blse (Kryg. s. 387)
da. bleese (svagt) fsv. nästan uteslutande b1a3sa eller blesa
(svagt, jfr Södw. Ordb. ock Rydqv. I, s. 165), gheda gråta
(ghed grät, gheded gråtit = sim., Ols. a. st.) nsm. grFe5e
(Kryg. s. 395) da. gneds (men fsv. grata, jfr dock Schag.
i Ark. IV, s. 246, där en fsv. pres.-form grätir anföres ur Birg.
Up. 2: 31), k (till-jlåta 2 vgm. lä fryksd. ritt (N—n Fryksd. 1j.
§ 301/2) fsv. heta (»ej sällan»: Rydqv. 1, s. 160) ock i Oderljunga, Rya, Örkelljunga, Fagerhult blena efter sv. 1 blanda
fsv. blanda (vanligen blanda, stundom blonda åsb. blona).
De is!. verben blåsa ock blanda gifva vid handen, att
den starka böjningen är den ursprungliga. Rydqv. I, s. 165 ock
Rietz s. 42 anföra äfven ur sv. dial. impf. blees; jfr äfven N—n
Dalbym. s. 57 bles.
Risebärga har däremot sgba, jfr nsm. silve Kryg. s. 359 da.
sobe. Åsb. äfven syp sup (= sim.; Pärstorp, Risebärga syb = vgm.),
bornh. syp, fsv, sup ock sy'pahe supare.
Vanligen säges la, l(2- lät, låd låtit, jfr § 148,1.
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Hvad nu förklaringen af ofvanstående infinitiver beträffar,
antager jag, att åsb. såväl som de nordiska språken öfver
hufvud en gäng haft i-omljud i pres. ind. sing. af alla starka
verb, som varit mottagliga därför (jfr Kock i Sv. landsm. 11. 12,
s. 3 ock Fsv. Ij. II, s. 479, där åtskilliga exempel på i fsv.
dialektiskt kvarstående i-omljud anföras), ock att det undanträngts därifrån genom analogibildningar efter former utan
omljud (jfr målets gnava fsv. grava bredvid rspr. gräfva fsv.
gnava med omljud), men genom en motsatt analogibildning
inträdt i alla presensformer, alltså äfven inf., af verben syba,
sypa (ock i analogi härmed äfven i öfriga former af verbet
samt i motsvarande subst.), slyga, styba, blcesa, ghceda (understödt af impf gkced fsv. gnet gret, hvarefter pres. ock impf.
framkallat sup. ghceded),lce ock blcena. Omljudet i presensformer
är särdeles rikt utveckladt i bygdemålen på Jutland, jfr Thors.
Njysk. s. 30, 92 samt 96, där åtskilliga exempel på oniljud
i den äldre danskan förekomma, ock Lyngby Sjysk s. 12:
»scnderjysk har omlyd i visse nutidsformer, en omlyd, der er
bevaret fra oldsproget, nörrejysk har den ikke» (jfr dock Thors.
a. st.), samt i Angel, jfr Hag. Aug.' § 65: »nutiden af raider
med a eller å (å) har for det meste omlyden se», ock § 61,
där åtskilliga exempel anföras!
I å,sb. kunde åtminstone ghceda ock måhända äfven ett
ock annat af de öfriga verben med ce förklaras såsom analogibildningar efter impf. (jfr Ols. Lugg. lj. § 89 ock N—n
Fryksd. 1j. § 301/2); men den ofvanför gifna förklaringen är
enligt mitt förmenande fullt så naturlig.
p) i jycema kamma sej. kffime (Thors. Sej. § 42) da. komme
fev. keemba (ock Weste »kämma, se kamma»), kesa lassa (»låssa»,
jfr Schlyt. Ordb.) nordjutska Lues (jämte las, Thors. Njysk s. 31)
da. hesas fsv. busa, skeka stacka, sätta i stack sto. stäkka
(Gadd ÖHär. s. 79) da. steekke.
isbomålets, småländskans ock danskans former hafva bevarat i-omljudet (jfr Wimm. Forml. § 136), medan rspr:s
former äro analogibildningar efter kam, lass ock stack, liksom
målets koma är bildadt efter kom kam, hvaremot kama är lån
från rspr.
På grund af en motsatt analogibildning hafva da. rspr. ock
sej. hes lass (Thors. Sej. § 43).
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§ 17. y motsvarar rspr. slutna ö:
i hytz eg. högtid, förekommande i uttrycket jena nön
hytz krusa för någon ock i sammansättningar sådana som
hy'tzstg högtidsdag, hysttskvcel högtidsafton, hylisj§cph, äresjuk
m. fl. (äfven sim. har y, jfr Ols. Lugg. 1j. § 31 jämte not 1),
samt i pysa pösa bornh. pyza »volde at en ting lader tu l at
vsere stol--» enligt Laer.-Ordb. Jfr förklaringen i § 3 samt,
hvad hytt o. s. v. angår, jämväl fsv. hyktiid ock Kock i Tffil.
VII, s. 309 jämte noten.
i sny snö ock snöa (= sim., Ols. Lugg. lj. § 28), hvilka
utvecklats ur de fsv. snior sniör ock sniögha eller snöga, antagligen på det sätt att j först värkade öfvergången o -> ö --> y
ock därpå bortföll; jfr Kock i Sv. landsm. II. 12, s. 13.
§ 18. y motsvarar rspr. spetsiga i:
i styl stil, där målets y är äldre än rspr. i (jfr lat.
stylus), ock- syhkel cirkel. Målet har nu oftast i uti dessa ord.
i dnyva drifva subst. (numera oftast duva), dthya (= sim.,
Ols. Lugg. -1j. § 29) drifva vb i intr. betydelse' fsv. dryffua
van!. driva, klya (= sim.) klifva (Örkelljunga, Fagerhult klyva)
da. klyve fsv. clywa van!, kliva.
Det är det labiala grannskapet som i dessa ord framkallat
öfvergången i -> y; jfr Kock Språkhist. s. 28 f., hvarest uppvisas,
att »långt i har i fsv. dialektiskt blifvit y mellan en labialiserad
ock en labial konsonant, t. ex. klyva 'klifva'» (s. 31).
Anm. Verben ditya ock klya hafva på grund af ljudförändringen
samma tema som flydd flyta.
Måhända är äfven öfvergången i -->- y uti styft stift, nubb,
pennskaft, ock smydz foglig, tillbakadragen (= slm., Ols. Lugg.
lj. § 29) rspr. smidig att tillskrifva det labiala grannskapet.
Dock kan y i det senare ordet lika gärna vara föranledt af
smy(a) smyga ock smyg foglig, tillbakadragen; jfr rspr. subst.
smyger — eller är smyg själft en af *smyclzg kontraherad form?
jfr dock § 222 anm. 1,i). Måhända är sznydi
(se § 316,4 b
helt enkelt lån från mlt., jfr mit. smydich (jämte de brukligare
formerna smidich smodich smudioh). För Oderljunga, Rya,
Örkelljunga ock Fagerhult har jag äfven antecknat formerna
1) dhlVa, som äfven förekommer, är både tr. ock intr.; Örkelljunga

dnyva, Fagerhult duva.
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wyska hviska, wys/a hvissla vgm. vyssla bomb. vysla, där y
framkallats af det föregående w, jfr § 49,1.
§ 19. y motsvarar rspr. spetsiga u:
i kgba kupa, kybed kupig, glypa glupa, kalgp kaluf.
Målets p i- glypa röjer ordet såsom o-mbildadt lån från rspr.,
jfr glypsk glupsk.
Här må äfven nämnas hypa kupa (kål, rofvor o. s. v.) da.
hyppe, som antagligen är det mit. hupen ty. häufen. Jfr talesättet sctla hgptka eller hyveka = sala-hybika (sala-hypken)
af It. hiipken ett kortspel mit. hilpken liten hög, se Tamm
Kännet. s. 12.
i kaygta kajuta ock jyfli ljuflig (= sim., Ola. Lugg. lj.
§ 32) jämte pilt (Pärstorp /0//i, jfr § 23,4 b), där y framkallats
genom det föregående j liksom i iylf julp.
i ysla se beklaga sig (= sim., Ola. Lugg. lj. § 27) fsv.
uslas usla sik åsb. äfven usla se, jfr fsv. yseeld; vidare te bys till
buds, analogibildning efter verbet by bjuda (jfr § 23,4 a; annars
bQ bud).
i stnybe strupe sim. stsyva (01s. Lugg. 1j. § 27; jfr §
23,1 a nedan), ds,y!. drul, samt gsyva se (eller gsa se med
samma växling som i sim., jfr Ola. tugg. 1j. a. st.) grufva sig,
fosgsgva se (eller fosgs4a se) förvånas, häpna, gsy'veli gruffig
sim. gnytt, som ansluta sig till fsv. gröywa, gryelig, grywelika
(jfr Tam
-. m Kännet. s. 52 ock Södw. Ordb. s. 427).
Anm. Formerna tsylka ock ts,ulka gräla, gnata för en obetydlighet omväxla.

i syba supa (med sked), syva vara drinkare, syv sup,
sy'pase supare, s/yga sluka, styba stupa; jfr § 16,4 o.
§ 20. y motsvarar rspr. halföpp n a u:
i glypsk glupsk (ock hyva), se § 19,1.
i iylf julp (jfr § 19,2), ksyl »krull», knorla da. krolle,
ksylkias krullhår sm. krylliår (Lind. SMör. s. 89), ksylhåusad
krullhårig da. krolhaaret, ksyl.a krulla (sim. ksola, Ols. Lugg.
lj. § 84) da. krolle, ksyled krullig sim. ksolad sm. kryletter
(Lind. SMör. a. st.) da. krollet, syl rulle, s,yla rulla sej. ryle
(Thors. Sej. § 41), tysk turk da. tyrk, masgsska jämte masyhka
masurka. Jfr förklaringen i § 3 slutet samt § 53,3.
Orden stylta stulta, gå på styltor da. stylte ock sty'ltane
stultande äro analogibildningar efter subst. stylta da. stylte.
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3) i fyl skuld (= orsak), thyls Truls, sylten (jämte solten)
svulten; jfr § 16,4 b, i, j.
§ 21. y motsvarar rspr. höga a i pk stor kista att förvara kött, mjöl m. ni. uti rspr. ock da. ark oxm. yrkj ock sni.
örk (jfr Rietz) bor. årk enligt LEer.-Ordb., men enligt Adler
orkj, mon. ork (Thors. Mon s. 85).
Åsb. har alltså i likhet med åtskilliga andra bygdemål
bevarat u-omljudet (dock med öfvergång till y, jfr § 3 slutet)
i detta ord; jfr isl. yk, Wimm. Forml. § 57.
För sammanhangets skull vill jag redan här meddela öfriga
fall af u-omljud i åsb. ock följer härvid uppställningen i Wimm.
Forml. U-omljud förekommer alltså:
1) i Onom genom da. giennem, hvarest ö är u-omljud af
a, emedan ordet egentligen är dat. plur. (jfr Fritzn. gegnum). Fsv. fsk. gönum (jfr dock Schlyt. Ordb.) fortlefver alltså
i målet.
2) i bott bår vgm. bör da. bor (äfven i det något äldre
språket, jfr Kalk. Ordb.), ju2b4h rspr. 'hjulbår ock hy'leboh
rspr. *rullbår skottkärra med u-omljud af a, »om det direkt
motsvarar isl. plur. barar 'bår'. Men det är troligare, att bor
i sin nuvarande form härstammar från det likbetydande platt-t.
böre, böör»: Kock Fsv. 1j. Il, s. 471.
3 a) i hon, lin sv. dial. hör da. hor fsv. hör isl. h2rr,
moshlosan matstrupen på kreatur, i hela Götaland mor-lösal
bornh. mörlöza eller moerloza 'spiseroret' (L2er.-Ordb.), spohy
eller 8.2)040 2 (det senare anträffadt i Kvidinge, Gråmanstorp, Rya)
sparf (i Serenii Sv.-eng. ordb. 1741 sporrhök, se Kock i Ark.
V, s. 96) sk. dial. spörr sporr bornh. sporr nsrn. spår (Kryg.
s. 379) sydjutska sparre (Kok I, s. 69) da. spurv fda. sporv
sparv (men med annan afledningsändelse en sporwe i plur.
sporie, jfr Kock Fsv. 1j. II s. 477 f.) no. sporv (Aas. Gr. § 102)
isl. spyr.
Jfr Rietz s. 445: »troligen af fm mör m. fett, talg, så att
morlösa eg. betyder: den som är fri från (saknar) fett»; mon. mörlyose »spiseroret af et slagtet får, vist af oldn. morr fedt, talg.
Tarmen är helt 'talglos' og er vel kaldt så i modszetning tu l endetarmen,
der er moget fed»: Thors. Mon s. 85.
Nu oftast spara', lån från rspr.; i Kvidinge har jag en gång
hört speq.
32

X.2

ENKLA VOKALER:

J.

g 21

b) i dog dagg (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 112, ock vgm.)
rspr. dugg sörb. dågg da. dug nsm. dog (Kryg. s. 3561)
fsv. dogg (blott en gång, jfr Södw. Ordb.) isl. d9gg, doged
daggig sörb. dåkga da. dugget, doga falla dagg jfr rspr. dugga
(= vgm.) da. dugge isi. clgggva, kg lagg (Rietz har endast
svenska former med a) da. lug no. logg
4) i astnela. enelag bjm. bärke-lo(g) enligt Rietz, som äfven
från andra trakter af Götaland ock Svealand anför hithörande
former: log låg lo, da. dial. lov lou no. log isl. 12gr, vidare
me mal (i hela Åsbo) da. mol sej. ock no. mol (jfr Thors. Sej.
§ 25 ock Aas. Gr. § 102) fsv. möl isl. melr 2, knyt i talesättet
stau i knyt vara »knuten» i växten, icke synnerligen växa sm.
stå i knatten (se Gadd ÖHär. s. 50) no. dial. staa i knott
»vfflre standset i vxxten, staa i stampe» (Aas. Ordb. s. 373)
jfr isl. kn9ttr 3. I Sörbygden heter samma talesätt stå i kntid.
5 a) i yr,,k, jfr paragrafens början.
b) i not natt, »i några skånska munarter nött, flott>) ock i
nbott. nått (enligt Rietz). Åsb. har alltså bevarat u-omljudet af
det långa a; jfr isl. nått, som är u-omljudd form af nått, fsv. nat.
Om detta omljud jfr Kock Fsv. 1j. II s. 479 (ock Ark. V,
s. 97): »de i de östnordiska språken bevarade exemplen på uomljud af långt a äro ännu mycket färre än orden med u-omljud
af kort a»; ock i fortsättningen anföras såsom exempel på •
detta omljud fsv. fda.: öl rem (ännu fortlefvande i da. dial.),
fsv. pron. hon hun ock måhända äfven fsv. ambot ambut fda.
ambut ock sv. rspr. preposition hos.
Den at' Kock Fsv. 1j. II, s. 469 (ock Ark. V, s. 95 f.) gifna
regeln för behandlingen af 0- u-omljud af å i sv. ock da. —
Ordet har för öfrigt ft-ljud i en mängd da. ock no. dial., jfr
Thore. Sej. § 17, Mon s. 80. Njysk c. 42; Kok I, s. 69; Hag. Aug.'
s. 122; Aas. Gr. § 102.
Men i åsb. alltid m obytt mahmt malört da. malurt ock maleden eller mileden maläten da. molcedt.
Till isl. kn2ttr torde äfven de hall, mask. knätt ock knott,
som värka såsom diminutiv, då de tillfogas substantiv, ansluta sig. År
denna sammanställning riktig, kan man förklara knätt ur de i-omljudda
formerna (jfr § 16,4 c) ock knott liksom åsb. knyt ur de u-omljudda; numera göres dock den skillnad vid bruket af dessa ord, att
»knätt användes efter lefvande varelser, knott efter ting», alltså lammaknätt litet lam, äggaknott litet ägg, jfr Möll. Ordb. s. 99.
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hvilken regel formuleras så: »1) det öfvergår till ö (0) a) framför r, b) framför kort 1-ljud, när detta står i slutljud eller före
vokal; 2) det öfvergår till u framför gg; 3) det kvarstår för
öfrigt såsom o» — tyckes icke vara så konstant i åsb. som i
rspr. ock da. Åsb. har nämligen:
I a) enligt regel o (ock med vidare utveckling y, jfr § 15
slutet ock § 16,1) i bon, (jfr dock mom. 2 ofvan), hos (ock yhk).
Undantag: sponv spov, där o visserligen kunde tänkas
vara en yngre utveckling enligt § 127,a af det da. spurv (jfr
om u Kock Fsv. Ij. II, s. 477 f.), men antagligen ock särskildt i
betraktande af mom. II nedan ock formen nuAlosan kvarstår sen
gammalt (jfr nu Kock i Ark. V, s. 96); samt moshlosan, som utgått
från en form med öppet å-ljud ock sedan, måhända genom
invärkan från modos moderlös, fått o-ljud (jfr mon. mörlyose,
Thors. Mon s. 85).
b) enligt regel ø i mol.
mot regel o i dog, doged, doga, om hvilka former med
hänsyn till det da. ock sv. u (jfr härom Kock Fsv. lj. II, s. 476 f.)
gäller det samma, som blifvit sagdt om sporov ofvanför. Jfr för
öfrigt hog hugg, hoga hugga, som hafva både fsv. ock fda.
motsvarigheter med å-ljud (Kock a. st.). Ett ytterligare undantag från denna regel är log.
mot regel y i knyt ock o i astnelo. 0-ljudet i det senare
ordet kan vara framkalladt af af det w, som enligt § 63,i en
gång torde hafva funnits i målet; jfr åsb. hoed hd hode hufvud
(Kock a. st. s. 478 samt s. 484 f.) ock KOCKs förklaring af
da. spurv.
Enligt regel har åsb. bol boll, slook skrock m. fl. samt not natt.
6) i sloka släcka fsv. slökia ock en yngre utveckling
slyk(k)ia vgm. slycka bornh. slykkja (Mon. Saga s. 49), där
ö (y) är framkalladt genom i- ock u-omljud (jfr Leffl. V-omlj.
s. 12 f. ock isl. slokkva), medan rspr. släcka ansluter sig till
fsv. skekkia, som har endast i-omljud; da. har slukke.
§. 22. y motsvarar rspr. öppna å:
i tylt tolft ock ghyleg kart (jfr § 16,4 b ock h).
i sysk en liten gosse (= slm., Ols. Lugg. lj. § 33 jämte
noten 2) rspr. sork bomb. horra-syrk (»kaldes en orntrent 10
aars dreng» enligt L2er.-Ordb.) ock mu/sk mullvad; jfr sv.
dial. surk ock mullsårk samt § 20,2.
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3) i dyft grand rspr. doft (=fryksd., N—n Fryksd.1j. § 101).
§ 23. y motsvarar rspr. ju i åtskilliga fall.
För att uppvisa åsbomålets behandling af ljudförbindelsen
iii sammanför jag här alla ord i målet, som en gång haft denna
ljudförbindelse. Som bekant har KOCK i sin afhandling Om
svenskans behandling af ljudförbindelsen lä ock om fornsvenskans
1-ljud (Sv. landsm. Il. 12) visat, att hl (isl. pi ock j6) i rspr.
utvecklat sig på följande sätt: »hl öfvergår till y . efter r ock
efter 1, då detta föregås af labial eller guttural; annars kvarstår hl (ju)»: a. st. s. 1. Vidare meddelar han (s. 3), att »i
nydanskan ia normalt utvecklats till y» ock att »detta är fallet
äfven i numera till Sverge hörande landskap.»
I Fsv. 1j. II, s. 465 anser sig samme författare »kunna utan
tvekan utsträcka de för fsv. finna reglerna äfven 'till detta
språk», d. V. s. fda., hvadan alltså det »i nästan alla ställningar» befintliga nyda. y för hl är en senare öfvergång, som
tagit sin början omkring år 1550 eller måhända ännu tidigare,
jfr a. arb. s. 465 noten ock s. 466.
Ist). håller i detta fall medelvägen mellan rspr. ock da.
I åsb. förhåller det sig nämligen sålunda:
1) Efter h förekommer:
enligt regel y i bhyda bryta (jfr mom. b), khyba krypa,
fh,ysa frysa, hysa rysa, hyga ryka, ghyn gryn, thyda tryta, thy
tre fsv. bry, ghyscleva. Grytevad i Björnekulla, sthyga stryka
samt sthybe strupe, som regelbundet utvecklats ur det isl.
strjtipi (om rspr. form jfr Kock i Sv. landsm. II. 12, s. 6).
enligt § 48,1 b ock § 76,1 C a ø eller i bhodyas brottas,
en kompromissform af da. bry-des ock rspr.. brottas fsv. brytas
brotas, i ghodetusa gh,gddusa Grytåsa i Örkelljunga skrifvet
Grydaas 1624 enligt Falkm. Ortn. (jfr ghy'devg mom. a ock
ghud mom. c) ock i dhai dryg. Jfr bot rspr. bröst.
e) mot regel u i gitud grus sim. ghud (01s. Lugg. 1j. § 41)
da. grud med utstött j (men rspr. Gryt, socken i V. Göinge
härad, fsv. gryt, jfr ofvan ghysdeva ock ghoddusa) ock bhusk
bhuska brosk (= slm., Ols. Lugg. 1j. § 41) da. fsv. brusk; jfr
om detta ord Bock i Sv. landsm. 11. 12, s. 6.
2) Efter 1 föregånget af labial eller guttural förekommer
dels y, dels a:
a) enligt regel y i 'lya flyga, flyda flyta.
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b) enligt § 76,1 C a i blaj blyg.
klgva klyfva da. klove har antagligen liksom ptc. perf.
kleven klufven (jfr fsv. klaffwen, Schag. i Ark. IV, s. 246) fått sitt
0 genom analogibildning efter imp. klev klöf.
3) iii (ju, eller fg, j§u) kvarstår enligt regeln i bpu bjuda
till kalas', pm djur, ju/ hjul ock jul, jtjet. jufver, jva ljuga,
jusare ljugare, juske ljumske (isl.
Rietz s. 410), ju:s ljus 2,
mygg mjuk, spjtyl spjut (sällsynt), 59„J sju, Jutan sjutton, »tt
sjuttio, ,yug sjuk, jvga sjukdom, 5u/ skjul, j'uda skjuta (jfr
mom. a nedan), .5u tjur, j,,s14a tjuga, 1sun, tjur, jpikpck/ tjuderpåle (sällsynt, jfr nedan), samt >Ja tjuta från Färingtofta.
Här må äfven nämnas juna blixt jfr rspr. ljungeld fsv,
liugn elder ock juna blixtra jfr rspr. ljunga; i da. lyn, lynild,
lynen, lyne.
Om dessa formers förhållande till hvarandra ock till
besläktade is!. former hänvisas till Leffl. V-omlj. s. 77 f.
Anm. För åtskilliga af dessa ord har jag antecknat former med
Anm.

y, hvilket är framkalladt genom assimilerande invärkan af det föregående
j. Det är isynnerhet de nordöstra, mot den hall., små!. ock göingska
gränsen belägna socknarna Fagerhult, Örkelljunga, Rya, Oderljunga ock
Pärstorp som förete denna assimilation. De öfverensstämma i detta fall
närmare med sydhall., som enligt privata meddelanden af skollärare
K. T. YSBERG i Fagerhult, hvilken själf är från s. Hall, ock sålunda känner
till målet, är synnerligen rikt på dylika y (jfr för öfrigt Möll. Ordb.
s. IX); äfvensoin med smål.3 ock v. göingemålet (jfr vgm. jyb djup, jyr
djur, tjyak tjock, dock sing sjuk m. fl. exempel hämtade från Weil. Gö.).
Likvisst anträffas denna öfvergång i åtskilliga ord äfven i de öfriga
Åsbosocknarna. De antecknade fallen äro:
a) för hela Åsbo: Mv tjuf (jfr L.-W. § 188 »uttalet tjy-v är
vulgärt»), »yva tjuga, ijsyn,pcki tjuderpåle, i hvilka y växlar med u
(jfr ofvan), ehuru det senare är vanligast utom för Fagerhult o. s. v.;
samt med uteslutande y: 19p, tjuder, Mut tjudra, iyb djup.
Här må äfven nämnas jyflt joili ljuflig (jfr § 19,2 ofvan ock
mom. 4 b nedan) ock jen54ta genskjuta efter sv. II, hvilket i denna
form antagligen påvärkats af rspr. eller ock är ett ombildadt lån därifrån. örkelljunga har samma form, medan Pärstorp ock Risebärga hafva
I denna betydelse växlande med by, som därjämte användes i
alla öfriga fall; hju tyckes vara ett yngre lån från rspr.
ittsa lysa är »bildadt direkte» af subst. yus liksom husa hysa
(i betydelsen härbärgera, se § 64,2) af hus hus. jfr Kock Fsv. lj. II,
s. 465 noten.
Jfr sm. tsyv tjuf, tsyva tjuga, tsyn, tjuder, tsytca tjudra, jyp
djup, enligt meddelande af fil, kand. N. M. 0. SJÖSTRAND.
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inf. Jen§tida impf. jenfilte ock Färingtofta inf. jenfiftda impf. yenslcq'd)
da. gienskyde. Måhända har åsb. inf. jenyta fått sitt t från impf.,
jfr Pärstorp-Risebärgas form.
b) för ofvannämnda område (Fagerhult o. s. v.): 'yva ljuga, pyii.
tjur ock — endast eller åtminstone företrädesvis i örkelljunga — fyg
sjuk, biyg bjugg (jfr § 19,2).
Denna j:s assimilerande invärkan på u visar sig äfven i andra
svenska, finsk- ock estsvenska samt danska bygdemål (jfr Ole. Lugg. lj.
§ 27 ock 32; N—n Fryksd. lj. § 100,1, till hvilkens citat äfven
må läggas Thors. Njysk s. 43). Isynnerhet bornh. har flere hithörande
fall att uppvisa; i åtskilliga af dessa tyckes assimilationsprodukten till
ock med haf va blifvit i: jyl jul, jyr jufver, sjyda skjuta, sjyla da.
skjule, kjyr tjur ock onansjog »syg uden at vtere sengeliggende», d. v. s.
ofvansjuk, men kjiv tjuf, kjiva tjuga (märk dock äfven striva strupe;
exemplen äro hämtade från Lm-Ordb.). Jfr oni i Kryg. s. 360 f.

4) Mot regeln i rspr., men i öfverensstämrnelse med da.
rspr. ock da. dial. förekommer:
y i by bjuda, byg bjugg, ly ljud sörb. i, /yhQ3 ljudhål
i kyrktorn, Qkna eller @Andy örnljud, lya ljuda (jfr Kock i
Sv. landsm. II. 12, s. 3 f.), nyda njuta, sy sjuda.
Kan lysmene n. (örkelljunga lynjen) åtbörd, underligt
sätt att skicka sig, sammanställas med det isl. hljinnan f.
klang (jfr Rietz lymmene), så torde äfven detta ord hafva sin
plats här.
Anm. nyra (jämte nyre nyren, alla neutr., jfr § 40,3 d) njure
är antagligen en direkt fortsättning af det fsv. nyra (Rydqv. II, s. 230)
isl. nyra n., medan da. nyre, som är kommunt, fått y enligt den
danska ljudlagen. Jfr för öfrigt Kock a. arb. s. 4 f. jämte noten å s. 5.

fl enligt § 48,2 i de för Rya ock Fagerhult antecknade
sotan sjutton ock sk? sjuttio, hvilka tyda på en öfvergå,ng
y
-+ a. Jfr da. sytten, ehuru en till da. syv sju svarande form med
y ännu icke påträffats; dock är det antagligt, att den en gång
förefun nits.
Här må äfven nämnas det för Pärstorp antecknade /0fit
ljuflig (jfr ofvan mom. 3 anm. a) samt det i hela Åsbo förekommande stefea tr. efter sv. I med betydelsen sno, slinga, jfr rspr.
slunga fsv. sliunga. Mellanformen föreligger i hall, ock da.,
jfr hall. slynga, da. slynge. Rspr. slunga har uppkommit ur
fsv. sliunga genom utstötning af i (j), jfr Kock i Sv. landsru.
II. 12, s. 13 ock Leif!. V-omlj. s. 46-50.
5) Motsvarande y i sv. rspr. ock da. förekommer y (eller 15
enligt § 48,2) i: fyga fyka, syn syn, smy(a) smyga, nysa nysa,
Sv. landstn. X. 2.
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nys nys isl. nji:Sen, nosta miste noten (alla neutr.) nystan,
',Meg (mindre ofta /Meg) kyckling.
I dessa ord kan åsb. y förklaras antingen såsom y i de
motsvarande da. orden, d. v. s. såsom en yngre utveckling,
eller ock såsom y i rspr:s former; jfr härom Kock a. arb. s. 4f.
Beträffande sny snö ock snöa, niba nypa vb ock subst.
(jfr om rspr:s former Kock a. arb. s. 4), fika fyra ock steftik
styffader etc. se § 17,2, § 6,3 ock 4, §
I hvad förhållande vibentetn nyponbuske tornam. viventokn
kan stå till fsv. hiwpona thorn, är icke lätt att inse. Andra
sk. bygdemål hafva hyventorn, blek. hibentorn, da. byben
hybentorn, jfr Rietz hypen. Om rspr:s form jfr Kock a. arb.
s. 4 ock 5 noten 1.
6) Mot regel förekommer u i ltikehl rökhål ledande från
ugnen åt skorstenen, där j utstötts, jfr isl. 1j6ri. Man skulle
väntat luskahol i öfverensstämmelse med sammansättningsregeln
§ 151,1 b y; men e har trädt i stället för a, emedan man uppfattat ordet såsom sammansatt med det af /whe isl. lgrri bildade
verbet luka röka (sill i rökhålet), jfr § 45,2.
Om snua snufva jfr Kock a. arb. s. 6.
y motsvarar rspr. brytning jä i Oknastykta tvestjärt,
jfr ofvan § 12 anm.
y motsvarar äldre vi uti hys spratt, snedsprång,
eg. hastigt språng (= vgm.), besläktadt med isl. hvissa springa
med ett hvisslande ljud; jfr N—n Fryksd. lj. § (99 ock) 103.

e.
e motsvarar i allmänhet rspr. långa slutna e utom
i det fall, att detta grundar sig på isl. el, ty då har åsb.
ganska ofta (bevarat?) diftongen under formen at (jfr § 153,1).
Såsom ett mera genomgående undantag härifrån, d. v. s. från
at, må nämnas impf sing. af de starka verb, som böjas såsom
bita (Wimm. kl. IV), samt de ord, där isl. ei står framför k:
där har åsb. e liksom rspr. Det är väl analogiinvärkan från
impf. plur. ock ptc. som framkallat e i impf.; så är äfven förhållandet i sim. ock OLStNIS förklaring däraf den samma (jfr
Ols. Lugg. lj. § 164), likaså i vgm.: impf. neb, peb af niba.
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§ 26-28

nypa ock piba pipa. Hall, mål hafva däremot diftong i denna
form (jfr Colliander s. 9--11 ock 28). Ex.:
till huf vudregeln: ,fen sken, len len, sena sena, senop
senap, Uvoh lefver, leva lefva, sme smed, vegehölm Vegeholm i
Ströfvelstorp, fitilied frihet (jfr Kock Språkhist. s. 35).
till undantagen (e motsv.. isl. ej):
i allmänhet: miidlea matleda, yehe nedanstycke eller
kantning af lintyg isl. geiri trekantigt tygstycke, kil.
impf.: sv e sved (svi ock svga svida), he red (heta rida).
framför k: bleg blek, lega leka, legen lekfull isl.
eg ek, gga eka, steg stek. Om sim. jfr Ols. Lugg. lj.
§ 44 ock 45.
§ 27. e motsvarar rspr. korta slutna e i följande ord
(L.-W. § 152), af hvilka åtskilliga hafva isl. motsvarigheter
med diftongen el:
hem hem, hetna hemma, hbtnane hemman, hetnit hemlig,
hemsk hemsk, lon lem, kem rem, themsa remsa, slem subst.
slem, senila semla, fe2? skepp, Mon, p6boi, peppar, pebha peppra,
ten tenn, fotana förtenna, vesla vessla, spe s spets, Usel betsel,
begla betsla, betsa betsa (lån från rspr.), besmcin, besman, vek
veck, taen tecken (lån från rspr.1), beg beck, beged beckig,
bega becka, sttheg streck, linje, fhesta fresta, sakva servett, spet
spett da. spid, svet svett ock svettig da. sved ock svedt.
Om sal(e)v«, som brukas af äldre personer, jfr § 320,2 c.
vid böjning, då rspr:s korta slutna e trädt i stället för
långt dylikt ljud: svede svet svedde svedt (sv e ock svea sveda),
j' «le jet skedde skett (je ske), bejd beredd (beh,4 betbåt bereda),
snet. snedt (sne sned), ed ett (såsom obest. art., alltså obetonadt; annars ait jfr § 153,1). Formerna hete het hette hett
äro antagligen lån från rspr., hvaremot målets former äro det
sällsynta hed het fsv. het samt det särdeles vanliga heded hetat
hetin.
§ 28. e motsvarar rspr. h alföppna e (L.-W. § 143-45):
1) i ded det (betonadt), de det (obetonadt), samt enkl. (e)d,
nsm. deä de -eä (Kryg. s. 367). Rspr. har stundom öppet ä,
hvilket är ursprungligare, jfr fåv. pat -› piet (på grund af aksentlöshet enligt Kock Atona s. 10) -> åsb. ded etc.
1) Annars skulle man väntat en form lik da. tegn, jfr målets tcejna
teckna; stundom förekommer äfven formen &Oen.
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i Md ked, Mcka kedja; jfr följande mom.
i Mna tjäna, bsesnat.e tjänare, »enl% tjänlig, fohMna
förtjäna, behsgneg betjäning, samt jonst tjänst ock fothiOnst
förtjänst. Ordet beipc'ent betjänt torde vara lån från rspr.
I fonst ock fon,Mnst har rspr. alltid, i de öfriga stundom
öppet ä, hvilket står ursprunget närmare, då utvecklingen på
grund af framåtvärkande assimilation varit: fsv. iana —> pitena
--> åsb. Jona, fsv. pianist --> pilenist ---> åsb. jonst o. s. v. Da.
har tiene, tiener.
Samma utveckling föreligger äfven i: bjelke bjälke fsv.
bialki bimiki, felke stjälk fsv. stiselker, fela stjäla fsv. stiala
stila, fel skäl, skillnad fsv. skial skitet., fohja skillnad nsm.
fåskel (Kryg. s. 362) da. forskiel fsv. forskiäl (jfr Södw. Ordb.),
hatt*/ hårbena da. haarskiel, ve',2a5ei vägskäl, jat skälig
fsv. skialliker skicelliker, fesha skäligen fsv. skiselika
spielka spjälka fsv. spiselka, fjecle ock jode (så äfven i Färingtofta ock Orkelljunga) kälel fsv. piali piceli, jecla gissa far. giata
giwta, bied trädgårdssäng (jfr § 12,i) fsv. biargh biaergh rspr.
bärg 2, bed fjät fsv. ficet, Dela stoppa (kort), nerstoppa fsv. fiala
fix1a, bastok tarm som användes till korfstoppning fsv. fialster
fiwlster, fjol fjöl, bräde fsv. (kel (rspr. har bevarat u-omljudet,
som förekommer i det fsv. fiol ftöl); vidare det för Fagerhult,
Örkelljunga, Rya ock Oderljunga antecknade jgva jaga, ansätta
fsv. icegha (jfr Tamm Kännet. s. 10; i det öfriga Åsbo java se §
290,1 b), slutligen Jens Jöns da. Jens, som enligt N—n Fryksd.
1j. § 31 utgår från J(oh)annes, medan rspr. form förutsätter ett
Jo(ha)nnes. I några ord: det för Pärstorp ock nyssnämnda
socknar antecknade picelt palta med inskjutet j (jfr § 269,2,
annars vanligen polt) fsv. picelt (jfr Kock i Ark. II, s. 104) da.
pialt, yesltapva ring på hjulaxeln invid axelbänken sk. dial.
hjält jfr fsv. fda. hkelt rspr. hjalt, 'wie höskulle ofvanför stallet
fsv. hiselle jfr isl. hjalli ock hjallr da. dial. hiald, har assimilationen i målet stannat vid (e.
I sammanhang härmed må äfven nämnas hsedany Kädarp
i Ö. Ljungby (tecknadt Kiedderop 1624, Kiedarp ock Kiädarp
jode betyder älven gödande kraft, saft, must i jorden, isl. keita
gammal urin; jfr nästa sida.
2) Åsb. har teekgen, Tingbärg i Munka Ljungby, bAhaheiettad Bjäre
härad m. fl., men enkelt kav bärg; jfr § 141.
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1767, jfr Sitt: Falkm. Ortn. s. 151), »ego dels mask. käke i
uttrycket: hct ont z »egen hafva ondt i käken d. v. s. skvallra,
prata bredvid munnen, dels neutr. den rem på betslet som går
under käkarna (jfr isl.
ock va ihjäl fsv. hl hel.
Om yefivahe gästgifvare jfr § 33,7 ock Ols. Lugg. 1j. § 58.
Därjämte erinras om de i § 5,1 a ock b omnämnda Mke kälke,
jola källa, Make Källåkra, polpis pottkäs, samt de i § 19,2,
§ 23,3 anm. a ock b samt § 78,2 nämnda fallen.
Formerna fiede, <1ede käle ock jpede gödande kraft torde
hafva uppstått på följande sätt: först öfvergick p i piali pizeu
till f, jfr isl. Jé1 (nyisl.
fsv. feel rspr. fil, isl. mispyrma ->
fsv. misfyrma eller misfirma rspr. missfirma (Rydqv. IV, s. '250)
med samma ljudfysiologiska utveckling; därpå hafva *Ode ock
yoda invärkat på eller sammanblandats med hvarandra med den
följd, att formerna fjede ock /ode framgått. I betydelsen »käle»
användes »eda lika ofta som fjecle. Äfven sim. har flEcia (01s.
Lugg. 1j. § 188), men OLSANI lemnar d oförklaradt. För Hall.
uppger Möll. Ordb. fjeten, floden best. m. kälen.
Samma utveckling ja -› jce -> je visa äfven uti slm. några af
de ofvannämnda orden, jfr Ols. Lugg. 1j. §§ 49, 50, 59, 233.
e motsvarar i allmänhet rspr. halföppna svaga e
(L.-W. § 167); jfr dock § 1 (sim. har här a: Ols. Lugg. 1j.
§§ 61-65). Ex.: bone bonde, tege rike, åsel usel, tzstel tistel
(carduus), &risk engelsk, mghten myrten, molen mulen; ptc. på
-en, t. ex. bogen bunden, ock best. art. -en -et, t. ex. hc'esten
hästen, ldned landet; vesclenskgb vetenskap, aldaes alldeles.
e motsvarar rspr. öppna svaga e (L.-W. § 163f.):
i or under fsv. undi ock ale efter fsv.
Målet har antagligen bevarat de fsv. formerna, därvid
understödt af adv. på -e, t. ex. tide ute, er inne, hvilkas aksent de fått. Däremot hafva rspr. under ock efter sina motsvarigheter i de fsv. undir ock mptir. Sim. (jfr Ols. Lugg.
1j. § 262 mom. 7), am. (jfr Lind. SMör. s. 182, 1991) ock
bornh. (jfr formerna ujnne, ette) öfverensstämtna i detta fall
med åsb.
i presensändelsen -er, som då saknar r, oftast af sådana
former, som i isl. voro tvåstafviga (Wimm. sv. kl. I, III), t. ex.
5 Se dock Gadd öklär. s. 23.
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vakt« värmer, oe öder, mode möter, folie följer, tte tiger, joibe
köper (jfr isl. 2, 3 pers. sing. vermir, eyäir, métir, fylgir,
kaupir); men äfven, fast mindre ofta, af sådana som
där voro enstafviga (Wimm. sv. kl. II ock den st. konj.), t. ex.
ave ärjer, veke väcker, venie vänjer, scelie säljer, speee spinner,
age åker, btde biter (jfr isl. 2, 3 pers. sing.: err, vekr, venr,
selr, spinnr, ekr, bitr). Alla dessa verbalformer, bland hvilka
åtminstone de med tvåstafviga isl. motsvarigheter förekomma
icke blott i hela Åsbo, utan äfven i Bjäre härad, hafva tvåstafvighetsaksentuering, hvilken i de förra är äldre än rspr:s
enstafvighetsaksent, i de senare yngre ock framkallad genom
analogibildning efter de förre. Jfr Kock Sv. ake. I, s. 92-97,
som meddelar, att denna aksentuering äfven förekommer i Skytts
härad i Skåne, i trakten kring Lysekil ock i Härj., i de två senare
målen äfven i åtskilliga ord med tvåstat Viga isl. motsvarigheter.
Hvad nu denna presensändelse e för det i målet annars
brukliga -Oh rspr. -er (jfr § 118) beträffar, kunde man antaga,
att det slutande r i åsb. en gång varit på väg att försvinna
ur presensformerna (jfr förhållandet med verbet i fsv.: Rydqv.
I, s. 312, 340, IV, s. 429 ock med mom. 1 ofvan, samt med
målets mask. subst. § 311,2 1), men sedermera åter satt sig fast
utom i presensformer på -e med tvåstafviga isl. motsvarigheter
ock analogibildningar efter dem, emedan dessa former understödts af sina konjunktiver på -e, hvaremot t. ex. *kalla (för
kallar) o. d. saknade stöd i sin konjunktiv. Dock bör man
väl snarare anse, att 1 pers. sing. ind. af verb med tvåstafviga
isl. motsvarigheter, understödd af konjunktiven, segrat öfver
2 ock 3 pers. sing. ind. Det bör emellertid anmärkas, att de
former med tvåstafvighetsaksent, som hafva enstafviga isl. motsvarigheter, äro vida mindre gångbara än de, som motsvaras
af isl. tvåstafviga, samt att de alla (med såväl en- som tvåstafviga isl. motsvarigheter) öfver hufvud taget hälst förekomma
samordnade med föregående presensformer på -on, rspr. -er,
men för öfrigt undanträngas allt mer af dessa. Is!. formen
heiti o. s. v. heter (jfr Wimm. Form!. § 129) har väl varit
samnordisk ock kan tänkas kvarstå i åsb. hede.
i pastencika palsternacka o. s. v. (se § 9,1).
i vilevala villervalla, som antagligen påvärkats af vitekula i talesättet koma pau vilekula fara vilse.
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§ 31. e motsvarar rspr. spetsiga i,
1) då det är långt:
i me mig, dg dig, se sig, ve vid äldre nysv. wed, sim.
me de se ve (Ols. Lugg. lj. § 45 ock 53), nsm. me de se',
som ofta sakna fortis; samt i lphstena Kristina, mo'n,ek/olsa
Marieklocka (jfr § 13,3 a), där i stod i obetonad stafvelse.
Vidare må nämnas peghosta kikhosta, hvars e måhända
kan förklaras af att fortis förr hvilat på senare sammansättningsleden, hvilket ännu stundom är fallet i detta ord; utvecklingen kan alltså hafva varit: loglu5sta --> lsighösta -> jpegh6sta
-› igghosta (jfr mom. 2 a d nedan). I stisvega Stidsvik i
Ö. Ljungby (Stidtzvig 1624) kan måhända öfvergången till e
vara förorsakad däraf, att i stod i öppen ock svagare betonad
stafvelse.
i maomah, midsommar
slm., Ols. Lugg. lj. s. 19 not
1) ock sneva snipa, som kanske är ett ombildadt lån från rspr.
Verbet peka kika ansluter sig till da. kikke.
i lena skina (= slm., Ols. Lugg. lj. § 46), hvars e väl
framkallats af det fordom starka impf. samt subst. j'en sken.
Om tvbgejina tvinsot jfr § 320,2 a.
i kola kvist isl. hrisla, Itesme hafreax (= slm., Ols.
Lugg. lj. § 46), kvege Kvidinge (jfr § 229,2 a), Mut sext sOja
saa Cecilia (jfr § 13,3), °Mita otOya Ottilia, stkegel strigel, ko4gh,
kurir, antagligen påvärkadt af kokta kurera.
i ptc. perf. af verb sådana som bita-bet, t. ex. beden
biten, plur. ock best. form besdena bitna (jfr sörb. drbvven,
nsm. svöen, vröen: Kryg. s. 365). Kock Fsv. 1j. II, s. 454-63
har kommit till följande resultat i fråga om rspr:s behandling
af fsv. kort i uti rotstafvelsen: »det kvarstår som ii sluten, men
har utvecklats till e i öppen stafvelse» (s. 463). Alltså skulle
ofvannäninda pte. i rspr. ljudlagsenligt heta sing. beten, plur.
ock best. form bitne. Men en dylik skillnad kunde icke hålla
sig, utan endera formen (e eller i) afgick med segern. Sålunda
fick åsb. e i dessa former, liksom förhållandet ofta är i den äldre
nysv. (jfr formerna beten, betne, betna etc.), medan i det nuvarande rspr. formerna med i segrade (jfr Kock a. arb. s. 456,
458). Skulle participändelsens vokal hafva funnits till i åsb.
i) Jfr dock Kryg. s. 385.
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plur. före genomförandet af den af KOCK funna lagen, så vore
rotstafvelsens e i plur. en ljudlagsenlig utveckling enligt denna lag.
Enligt samma lag har åsb. e i jett som står mycket tidigt
upp om morgnarna, flitig nsm. göri (Kryg. s. 362) bornh. gjerru
(med samma betydelse) da. gierrig rspr. girig (äfven med kort i
enligt L.-W. § 162) fsv. girugher (ock gerogher: Södw. ordb.),
medan rspr. i är att tillskrifva invärkan från den föregående
palatalen, jfr Kock a. arb. s. 459 f.
2) då det är kort,
a) i grundstafvelser:
a) framför långt s, utom där det efterföljes af vokal, som
slutar ordet t. ex. fusk frisk, mesta mista; ,sel rissel, 4,es/a
rissla, vesen vissen nsrn. vösen (Kryg. s. 363), vesna vissna.
Äfven jesa gissa: jfr § 3,7.
16) framför fln ock nd, då de öfvergå till g (jfr § 292,2),
t. ex. j'eg skinn, neva rinna, bleg blind, bena binda. Dock äfven
Nnekemakk binnikemask; enligt Tamm Kännet. s. 12 har rspr.
också formen benikemask, »väl med omtydning efter ben».
7) framför ng ock nk, d. v. s. framför g ock gk, t. ex.
key ring, tega tinga, dela dingla, jgegk kink, klegka klinka.
Undantag: htnst hingst, vcelsina välsigna ock stne eller
stgne Signe.
Y) framför g ock k, t. ex. tega tegde tekt tigga tiggde tiggt,
lega ligga, kvels kvick, kvegdgt kvickdrag etc. (jfr § 173,3 a).
e) framför m, då rspr. i icke motsvaras af ett äldre långt
i-ljud (jfr § 3,1), t. ex. Ymel skimmel, pempla pimpla.
p framför b, p ock f, t. ex. heba ribba, sneto snibb, veps
vips, klepa subst. klippa, gnet griffel, skheft skrift.
Utaf ofvanstäende behandling i åsb. af rspr. korta spetsiga
i uti grundstafvelser framgår alltså (mom. a undantaget), att
det i allmänhet öfvergått till spetsigt e framför gomljud (mediopalat. g, g, k) ock läppljud (bilab. m, b, p ock dentilab f).
Liksom da. enligt Sweet Dpron. s. 104 ännu har »back
and lip consonants . . . preceded by. o p en vowels (i, y, u)», har
äfven åsb. en gång haft dessa i- ock y-ljud i samma lägen;
jfr härmed sim., som ännu har ock y framför A, g ock g:
Ols. Lugg. lj. §§ 18, 34. Men i åsb. har utvecklingen fortgått
ännu ett steg, så att slutet e ock ö (se § 48,2) inträdt. Öppet å
har i delvis samma lägen ersatt rspr. halföppna u (se § 127).
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Om den fysiologiska förklaringen häraf jfr § 3 slutet.
Äfven fryksd. ock rspr. visa exempel på öfvergången I -› e,
det förra »synnerligen ofta»; jfr N—n Fryksd. § 17 ock Rydqv.
IV, s. 46f.
b) i ändelser:
(y) i substantivändelserna -q -ing, -ene -inge, -leg -ung, -neg
-ning, t. ex. mceseg mässing, ak,v4,e arfvinge, mcpsleg mässling,
ighneg gärning.
öfvergången till e kan vara förorsakad dels af det följande
gomljudet (jfr förra mom.), dels af den svagare tonvikten.
Sim. har här (01s. Lugg. 1j. § 23), da. e (tecknadt i, se Baj.
Da. titt. § 47).
#) i de starka verbens supinändelse -ed -it, t. ex. spitoged
sprungit; sim. har -ad (018. Lugg. 1j. § 63). Den svagare betoningen har vållat öfvergången till e.
e motsvarar måhända rspr. breda ä i kw? trädgårdssäng (se § 28,3 ock § 12,1).
e motsvarar rspr. öppna ä:
i de i § 28,1 ock 3 nämnda orden.
i hega hännes, hege häpne (se § 5, c anm.).
i /ega läka, nej mottaglig för undervisning, läraktig
(= sim., Ols. Lugg. 1j. § 58) da. nem ock eble äpple, där
e-ljudet är en yngre utveckling; jfr fsv. leekia isl. leekna o. s.
neemr ock fsv. cepa
i eda äta sörb. hda, Nes bläs, blesed bläsig, där åsb.
liksom sim. (jfr Ols. Lugg. 1j. § 49) bevarat det isl. e (jfr isl.
eta, blesi, bles6ttr); lest skoläst (= fryksd., N—n Fryksd. 1j.
§ 18), där isl. ej kontraherats till e; nek näck sörb. niAken,
hvarest e utvecklat sig ur ett äldre i, jfr ty. nix (Kluge Wb.).
I dessa ord är alltså åsb. e ursprungligare än rspr. ä.
det ofvanför (§ 28,3) omnämnda 'eja gissa isl. geta bör
man kanske snarare antaga att e kvarstår sen gammalt. Åsb.
lepa läpp sörb. lbppa torde vara att sammanställa med ty.
uppe (jfr Kluge Wb.), hvaremot lceb, som endast användes i
uttrycket hcega me lckben hänga med läppen, d. v. s. vara
modfälld, ock om hästens underläpp, regelbundet motsvarar
rspr. läpp.
I fråga om åsb. e är hornh. ö (sing. af vara), en form som
äfven inträngt i 1 ock 3 plur., ock e(n) ären (i analogi härmed)
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bör man väl snarare antaga en öfvergång från ä till e på
grund af att dessa former ofta sakna tonvikt, än att de skulle
kvarstå sen gammalt. Jfr en liknande utveckling af det i §
28,1 ock de i mom. 7 nedan nämnda orden.
i bes/saker' (bäck-)rännil d. v. s. liten bäck, ibbktthed
(jämte hcesythed) rättighet (se § 320,1 b a ock 2 a) ock kas&
kasern (best. form kase'.hen, se § 255,3).
i klant klarinett, som kan hafva påvärkats af thomp«
trumpet, ttmoM timotej, insat insekt, )enda nedlåtande ty.
gnädig (jfr mit. genetlik genedelik), bgdyet budget (jfr dock
N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 7), ASOlb Cffisar.
i tokkle hufvudkläde, huckle (eg. lork-klsepi torkkläde, da. torkkede halsduk, näsduk, jfr § 283,4), fikkle förkläde (jfr L.-W. §§ 476 ock 599), mylese eller (vanligen)
mylelse n. mäld (slm. har a i ofvanstående ord: Ols. Lugg.
1j. § 67); &hma farväl, ncenemcb nces9lemce nej nej (vid heliga)
män, en än (men int:t ännu), endo.'(n) ändå (sim. ndo': Ols.
fösten fastän, Nen form
Lugg. 1j. § 109, bomb.
hut förrän, jejfvahe gästgifvare (men cest gäst), hashbes(h)olt
Harbäckshult i Örkelljunga, ehfcjha erfara m. fl. sammansättningar, spetcikel spektakel, hedisa hedisa rädisa (jfr L.-W. § 140),
boteli6ha buteljera.
I dessa ord ha den svagare betoningen ock aksentlösheten
vållat öfvergången ä e (jfr § 28,1). Af samma anledning har
e inträdt i stället för rspr. spetsiga i, slutna ö, spetsiga u,
halföppna u, spetsiga o, höga a, öppna å ock slutna å i de i
§§ 6,5, 36, 37,3, 38,2, 39, 40,(1 ock) 2, 42,1 ock 2bcde ock 43
nämnda fallen; samt o i stället för rspr. höga a i de i § 114,7
nämnda orden. Svagt betonadt högt a kvarstår däremot regelbundet i åsb. Jfr mom. 3 (slutet) ofvan.
§ 34. e motsvarar rspr. spetsiga y:
i te dess, ju rspr. ty (se § 6,5).
i mn ngd mycken mycket (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 45)
da. megen, Ymel skymmel (jfr dock § 31,2 a e) da. skimmel, empa
ympa ock ympadt träd, hvarest målets e regelbundet utvecklat
sig ur ett äldre kort i (jfr isl. mikill, fsv. skimbel, impa).
1) Eg. *möllesäd, som till genus ock form påvärkats af
hackelse (äfven formen myle n. förekommer).
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Rspr:s former hafva fått sitt y genom den föregående ock
efterföljande labialens invärkan; jfr det af det föregående m
framkallade er i åsb. mån måd mycken mycket vid finare uttryckssätt (se dock Kock i Ark. V, s. 53). Beträffande de två
senare orden jämföre man Kock Språkhist. s. 21-31. Det
labiala grannskapet har äfven vållat öfvergången fsv. brims
-> bryms -> rspr. bröms (jfr Kock. a. arb.) -->- broms, hvaremot
åsb. liksom sim. (Ols. Lugg. 1j. § 56) ock da. regelbundet fått
e (jfr § 31,2 a t): hems. Det i målet förekommande bhoms
hämsko är ett tämligen nytt lån från rspr. Om förhållandet
mellan formerna brems ock broms jfr Kluge Wb. breme ock
bremse.
i steke stycke, som regelbundet (§ 31,2 a) utvecklats
ur det fsv. stikki, medan rspr:s form motsvarar det fsv.
stykki.
Vidare märkes negel nyckel fsv. nykil med en utveckling
y --> i (jfr onsjöm. nigal, Ols. Lugg. 1j. § 47, ock bornh. niggel
enligt Lxr.-Ordb.) .4. e, som äfven finnes i sim. (Ols. a. st.)
ock bornh. (enligt Thors. Njysk s. 85, där ett bornh. negel
anföres).
I stekikn styfbarn m. fl. sammansättningar (= sim., Ols.
Lugg. lj. § 56) kan e hafva utvecklat sig ur i uti da. fsk.
stifbarn, emedan det står i obetonad stafvelse (jfr mom. 4
nedan ock § 33,7). Men formen bör väl snarare ställas i samband med det da. stedbarn etc., jfr Brunn Bogst. § 56, där han
säger: »en sti.`f-(fasder) udtales nxsten altid en ste'-(fasder),
fordi de fleste danske tanke på ordet sted' og sffldvanligt
skrive: en sted‘fasder, en sted`morsblom'st». Vgm. har däremot stö- = styf-, t. ex. stödöttor (jfr fsk. stypbarn).
Jfr med dessa ord § 5,1 a anm.
Formen kekmcbstake ryttmästare sluter sig i vokaliseringen
närmast till det da. ritmester (om rspr:s form jfr Tamm
Kännet. s. 75); ordet är antagligen en folketymologisk ombiMning, månne efter teka skaka?
i sekin syren sörb. serinna ock selindake cylinder, där e
har ersatt y i obetonad stafvelse.
§ 35. e motsvarar rspr. öppna ö:
i bkents brönis (§ 34,2).
i sens Jöns (§ 28,a).
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i glema glömma (= sim., Ols. Lugg. lj. § 57) da. glemme,
glemsk glömsk, gleme glömska da. glemme i uttrycken: huga
i gleme råka i glömska, slau, i gleme icke lägga något på
minnet (jfr da. filea, skrive noget i glemmebogen), gWntse/
glömska da. glemsel; men fsv. &hma, glömsker. Målet kan
dock äfven hafva ø i dessa ord.
i selja sölja (= sim., Ols. Lugg. lj. § 56) da. syne isl.
sylgja; se § 320,2 a ock jfr hvad som sagts i § 5,1 a anm.
angående den fsk. växlingen y —i.
i negla n. nystan bornh. nigle da. nogle; jfr is!.
Rietz s. 465.
e motsvarar rspr. slutna ö i pina de eller pinade pina
död (en svordom, jfr Ols. Lugg. 1j. § 66 med noten 2, som alternativt antager ordet vara = pina + det) vgm. genom eufemism
piradö, kisel barnsöl da. barsel fda. barml barnsol, medöm mödom; vidare i ortnamn på -röd, -hög, -sjö, -1.öf (i de senare har
målet stundom äfven 0), t. ex. åuhe Årröd i Rya, s64,e Sorröd
i Risebärga, stbbahe Stubbaröd i Stenestad m. fl.; ja:kse Hjortshög i Kropp, mase Mörshög i Bjuf; qe (eller åp) Össjö,ffise
Gyllsjö i Vedby, thg§ehölm Rössjöholm i Tossjö (om Tossjö jfr
§ 11,2); vashale Varalöf i Ströfvelstorp, sånah,sle (jämte sånan,s/0)
V. Sönnarslöf; samt i släktnamnet Nge bange Baagöe, som
måhända påvärkats af bauge båge.
Jfr härmed § 33,7 ock Ols. Lugg. 1j. § 66 samt Kock i
Ark. V, s. 96 noten, där han säger: »äfven i fsv. har ö i senare
kompositionsleden öfvergått till e, när hufvudaksenten föll på
förra sammansättningsleden».
e motsvarar rspr. spetsiga u:
i fe, fur samt fete furuskog ock virke af fur (= alm.,
Ols. Lugg. lj. § 52) sej. fer (fyr o: fyrretra3: Thors. Sej. § 51)
nsm. ferr (Kryg. s. 359).
För fe kan man antaga en utveckling u (jfr isl fura fsv.
fora äldre sv. for fur) --> y (genom omljud, jfr isl. fyriskågr da.
fyrreskov) -› i (jfr § 5,1 a anm.) --> e —> e (jfr Ols. a. st.). Likaledes kan man för fen, tänka sig utvecklingen is!. fura -> da. fyr
-› *tir -› war]. ferr -› fet.
i de folketymologiska ombildningarna oskell,bka assurera
ock fekejtia figurera (jfr § 320,2 a ock 1 b) ock måhända äfven
b4selca, bindsulläder (jfr dock följande mom.).
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§ 37-39

3) i komendil kommunal, spekelaa spekulera sörb. spekeldra, tztelbta titulera (i denna betydelse är dock gnatoktba guttelaa vanligare) sörb. Madra, agetånt adjutant (som måhända
är en folketymologisk ombildning), samt yanevcird januari, byars
u utvecklade ett w-v (se § 213,2), innan det öfvergick till e.
Fåröm. bar januveim.: N—n Fåröm. § 24, sim. janwita: Ols.
Lugg. 1j. § 195. Jfr härmed § 33,7.
Om ole Olu(f) jfr § 39,4 I a a. Formen yahtlx,en Gertrud
torde vara en analogibildning efter thoen th:ön Tron.
§ 38. e motsvarar rspr:s halföppna u:
i memsa mumsa sim. memsa (jämte momsa); jfr Ols. Lugg.
1j. § 183, som hänvisar till fsv. munder ock isl. minnast kyssa.
i godmen (sällan golmen) Gudmund, samt i bomel bomull
(sällan bomul), yevel dcevel djäfvul da. disavel sej. dövel (Thors.
Sej. § 32), könsel konsul. Jfr § 33,7.
§ 39. e motsvarar rspr. spetsiga o:
i kopenia korporal.
i ote Otto (vanligen = rspr.).
i adjektivändelsen -ed, i alla tre könen, sim. -ad (01s.
Lugg. lj. § 64) da. -et fsv. -otter -utter (Rydqv. II, s. 396 f.),
hvilken inkräktat mycket på området för -ig (jfr Kryg. s. 364:
»for endelsen ig bruges i, e og ea i flaing»). Ex. kthoged
krokig fsv. krokoth da. kroget, skaled skallig, kuled kullig
(utan horn) m. fl. med äldre motsvarigheter på fsv. -otter
-utter ist. -åttr; samt j sj egked kinkig, gitobed gropig in. fl.
analogibildningar efter de förra.
då e står som »bindevokal», hvilken i de flästa fall
är de fsv. svaga fenrs oblika kasusändelse -u, -o eller ock
har tillkommit genom analogibildning efter denna (jfr Rydqv.
V, s. 53 f. ock s. 60), t. ex. sievee sidovind, phkehake kyrkoherde, khosnejus kronoskjuts, hcelsesam hälsosam. Hit kan äfven
föras fasat faslig äldre da. faselig fsv. fasuliker faseliker, fitsella
fasligt, mycket fsv. faseligha; åsb. har numera äfven formerna
fasli f4slza.
1. I sammanhang härmed må nämnas några fall, då efter
mitt förmenande oblik kasus af svaga fem. på -a föreligger
a) i nomina propria:
a) ole Olu, ursprungligen °liva. Utvecklingsgången för
Oliva kan då tänkas harva varit följande: Oiivu Ciiivu (enligt
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§ 13,s a) -± Olvu (se § 316,7; jfr Lat Kons. s. 72: blek. Olfvu)
-> blek. Onu (Leffl. a. st.) sk. dial. Ol.0 (jfr § 173,1 c a A) -->
åsb. ole. Skälet till att de oblika kasus af detta ord ersatt
nominativen bör sökas däri, att den senare kasus enligt ofvanstående utveckling skulle hetat ola ock sålunda sammanfallit
med mask. ola Ola Olof (se § 147,1 b). En annan förklaring
af det skånska Oi.u. gifver Kock i Ark. V, s. 64, 97, där det
sammanställes med det isl. ölif. Likaledes kan man för celse
Elsa (ursprungligen Elisa) tänka sig utvecklingen Eliau -->
Eliau -> Bleu -> åsb. ceise. Jfr anm. bär nedan.
p) i sådana genitivformer som ane Annas, (bine Elnas,
»Une Johannas o. s. v., hvilka förekomma i Risebärga, Färingtofta, Pärstorp, Oderljunga, Rya, Örkelljunga ock Fagerhult. I detta fall är e antagligen en försvagning af genitivändelsen i svaga fem. (fsv. -u -o). Från dessa former har e
genom analogibildning öfvergått till numera på konsonant
slutande fem., t. ex. gbeele Gunnels Gunhilds. Detta är nämligen
antagligare, än att e skulle vara en försvagning af genitivändelsen -ar, då a ju i regel kvarstår i svagt betonad stafvelse.
Numera börja dessa former alltmer försvinna ock ersättas af
former på -s, t. ex. anes Annas, gbeeles Gunhilds.
Härigenom sprides ljus öfver de i det öfriga åsb. gängse
formerna: anes Annas, (kines Elnas, johcines Johannas o. s. v.
samt gbeeles (vanligen goge/s) Gunhilds. De äro nämligen helt
enkelt former på -e, som fått sig -s tillagdt i analogi med
mask. (jfr mom. d a samt anm. här nedan); alltså hafva de
tvänne genitivändelser: e ock s. Men icke nog härmed. Särdeles brukligt är det, att ett a ytterligare tillsättes för att beteckna det genitiva förhållandet: alltså ?nesa Annas, &Nesa
Elnas, johcinesa Johannas, gbeelsa Gunhilds o. s. v. Så är
äfven förhållandet i mask. Härvid är att märka, att mask.
subst. på -s aldrig utelemna -a ock de andra högst sällan,
sålunda alltid hönsa Hans', ifttsa Jöns', nOsa Nils', ock vanligen
pcbsa Pärs, sv&nsa Svens, la'vesa Laves Lages o. s. v. Jfr härmed Gadd Öllär. s. 11 samt Thors. Bomb. s. 71, där han angående bomb. meddelar: »ejeform tilföjer regelnaxssig s; undtagelse hedra er färm (faders) Hänsa (Hanses) Masa (Madses)».
Ett dylikt genitivt -a vidhänges stundom äfven släktskapsorden, t. ex. fåtbsa fars ock pronominalformerna hans hans,
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hega(s) hännes (jfr § 140,1 c), doa(s) deras (jfr § 116), vems
hvems: alltså hcinsa, hasa, clbhasa, IM:ansa. Jfr de motsvarande
nordsel. pron.-gen.: hans hanses, hinde hindes hindeses, dosrre
dosrres dosrreses (Kryg. s. 385).

Detta a:s ursprung torde vara att söka i den äldre gen.
sing. a(r) ock gen. plur. -a. Af samma ursprung är det binde-a,
som ingår i sådana bildningar som ålhoma phcest Allerums
präst, etustohpa jefivahegauh Åstorps gästgifvaregård, gbgestohpahahana Gunnarstorpshärrarna. Till utvecklingen af detta a
hafva naturligtvis ortnamn på -a, t. ex. hoja Höja, biashnakula

Björnekulla, i sin mån bidragit. Anmärkas bör emellertid, att
detta a i ortnamn på -any, -ohp öfvergått till e, t. ex. thitnahpe
bkQ Tranarps bro i Kvidinge (jfr Rimkr. II, s. 86 f. Tranorpa
vadh ock Tranarpa waadh), hbmlohpe by Humlarps by i Ausås.
i alvete fsv. alwaro, som eg. är oblik form till nom.
alvdtha allvar fsv. alwara. Denna form alvåhe begagnas ännu
hälst såsom oblik kasus, men kan äfven användas såsom nom.
Däremot tycks alvetha brukas företrädesvis såsom nom.
i alla festers namn på -mässa, såsom pågel(s)mose
kyndelsmässa (3 febr.), (51smose Olofmässa (29 juli), lcihsmose
Larsmässa (10 aug.), mbkelmose Mikaelsmässa (29 sept.), »gnyt,
tensmose Mårtensmässa (11 nov.).
Då åsb. har mcesa mässa, men e i ofvannämnda sammansättningar, bör väl detta e anses hafva utvecklat sig ur oblik
kasus på -u -o, som synnerligen ofta förekom i tidsbestämningar
(jfr Schwartz Kas. s. 11 f. ock Schlyt. Ordb. um mom. 7 a).
i en del talesätt, där sk. ock sk. dial. hafva e:
ce) gau a skole rspr. gå i skola (skola skola), ta te »ohkes
taga, d. v. s. resa, till kyrkan (= vgm. gå te körke; jfr samma
måls spänna körke, mom. ,8 nedan), va te johkes vara i kyrkan,
besöka kyrkan, ta z j§ohke eller bsbhketa kyrktaga sörb. tå i
cörke, gau z johke gå i kyrkan sörb. gå i cörke fsv. gan.ga i
kirkiu (a3ptir barn) rspr. kyrktagas (pohka kyrka), lega gona
»ohke ligga inom »kyrke»1; ta eller joiha te myles taga eller
1) En kvinna säges ligga »inom kyrka» under den tid, som förflytti;
mellan barnsbörden ock kyrktagningen; skämtvis utbytes detta talesätt
mot lega egona bsohkelåke ligga inom 'kyrkolyoke, som påminner om
ock ansluter sig till talesättet lega oge (eller egom) laus o lolse
ligga (förvarad) under (inom) lås ock »lycka», jfr fsv. undir las ok lykki
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köra till »möllan», kvarnen (myla kvarn, jfr anm. här nedan):
va, koma, kauga eller seda i klceme vara, komma, råka eller
sitta i klämma (klorna klämma), knyda t loke knyta i lycka(-or)
d. v. s. lösknut (loka lycka), knyda i knude knyta i knut (knuda
knut), ock måhända äfven slau t -gleme eller glome slå i »glömme»
da. slaae i glemmebogen (jfr da. glemme glömska) d. v. s.
förgäta, hauga z glem e eller glome råka i »glömme» d. v. s. förgätas (jfr Aas. Ordb.: no. gloyma f. glömska ock koma i
gloyma; dock upptages äfven ett »sjeldnere» gloyme n.); äfven
pau mente på ränta i talesätten pciva stau pau mente pänningar
stä på ränta ock ha pdeci pau kwnte hafva pänningar på ränta
(tenta ränta).
fl) i åtskilliga lektermer.
Sedan jag vid upptecknandet af lekarna i min hemort
fått min uppmärksamhet fäst vid åtskilliga termer, i hvilka
svaga fem. på -a fingo ändelsen -e, fann jag det lämpligt att
tör jämförelsens ock fullständighetens skull söka få reda på
lektermer äfven från andra håll. Jag anmodade därför två afdelningar gossar, 59 till antalet, i III ock IV klassen vid Lunds
katedralskola (alltså i den ålder, då man kan förutsätta, att
lekarnas namn i ursprungligt skick stå klart för minnet) att
uppteckna sina lektermer i den form, som byar ock en brukade. De meddelanden, jag på detta sätt erhöll, både ökade
min samling af lektermer i fråga ock gåfvo vid handen, att
barn ur alla samhällsklasser, från stad ock land, använda lek.
termer på -e. Här antecknas nu alla i åsb, förekommande
fall; inom klammer ställas mig af skolgossarna meddelade
termer, som icke förekomma i nämnda mål: trala time trilla
(eller rulla) tunna, hvilket tillgår så, att man lägger sig på
marken ock rullar såsom en tunna nedför en backe (tona
tunna); [skolgossarna: rulla eller spela kule = rulla kulor],
spela kik spela trilla d. v. s. sätta en trilla i rullande rörelse
(tita trilla); [skolgossarna därjämte spela trisse = spela trissa,
kasta trisse = kasta trissa samt spela, kasta eller slå kägle =
spela käglor]; lega jome leka kurra gömma (yoma gömma) jfr
dock jome gömme, ställe där man vanligtvis gömmer sig; [skolför lykli enligt Schlyt. Ordb. ock åsb. /01c_e n. lås, något att låsa med
samt Mihkeloke jpotehelirke Kyrkolycke i Örkelljunga.
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gossarna därjämte leka kisgömme = leka kurra kattgömma];
slgu kgne slå kana, skrilla på isen (kana kana; men alltid
slgu h4ga1aona slå *hukkana, då man hukar sig ned); [vgm.
höppa stätte åsb. hopa sket hoppa öfver en stätta fsv. sta3tta,
vgm. spänna körke åsb. spce9la 1,,sok,kan spänna kyrkan, en lek
som tillgår så, att någon lutar sig mot marken ock söker gissa,
hvem det är som slår honom i stussen; båda exemplen äro
mig meddelade af en skolgosse]; lega pt z hole leka Pär(?) i
håla (se anm. nedan).
För ledning vid bestämmandet af kasus i ofvanstående
lektermer hänvisas till Schwartz Kas., särskildt s. 95 ock 77 f.,
samt till Cl.-V. leika vb.
Senare har jag fått meddelanden såväl från de öfriga
skånska städerna ock den skånska landsbygden som ock
från södra Hall. (genom fil. kand. P. GUNNARSSON) ock de
västra häraden i Kronobärgs ock Jönköpings län (genom fil.
kand. N. M. 0. SJÖSTRAND ock fil. stud. A. J. GUSTAFSSON),
allt trakter där ändelsens a ännu kvarstår (jfr dock anm.
nedan); ock gifta dessa meddelanden vid handen, att formerna
på -e äro utbredda öfver hela Skåne ock (und. mom a ry ock b)
åtminstone södra Hall, ock västra Smål. Särskildt antecknas
här för Kronobärgs län slå i glömske = glömma ock för Jönköpings län gå i glömske = glömmas. Längre öster ock nordost inåt Smål. försvinner ändelsens vokal, hvilket högst sällan
inträffar på ofvannämnda område. Antecknade fall äro: slå triii
slå trilla i Vemmenhögs härad i Skåne, i Allbo härad i Kronobärgs län (jämte slå trille) ock i Jönköpings län, samt slå kan
slå kana i Jönköping.
De i mom. a p nämnda genitivformerna på -es tyckas vara
utbredda öfver hela ofvannämnda e-område med undantag af
åtminstone V. Göinge härad ock sydvästra delen af Kronobärgs
län, där endast -e förekommer såsom genitivändelse, liksom
förhållandet är i de socknar af N. Åsbo härad, som stöta intill
sistnämnda trakter (jfr ofvan mom. a p).
Anm. Såsom redan är nämndt, kvarstår ändelsens -a i öfrigt.
Undantag härifrån göra endast sydvästra hörnet af Skåne (Skytts ock
en del af Oxie härad), där -e alltid ersatt -a, ock västra delen af Kronobärgs län. Hvad det senare området vidkommer, har hr SJÖSTRAND meddelat mig, att de äldre säga aina (oina) eller mina grä,bbe en eller
min flicka, men de yngre (antagligen genom invärkan från rspr.) en
Sv. landsm. X. 2.
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gräbba. Den oblika kasusändelsen -e (fsv. -n, -o) har alltså inträngt i
nominativen, liksom i de skånska bygdemålens ole Olu, vise Elsa ock
måhända äfven i skade skata (fsv. skata). Det samma är fallet i åtskilliga skånska ortnamn af fem. på -a: Lyoke 10/fe i Vedby (jfr åsb.
loka inhägnadt jordstycke isl. lykkja), Söndre Lecke sondkelåke en
jordlott i Tranarp, Kyrkolyoke jonkelhke i örkelljunga, samt Bylyoke,
39

Häslyoke, Norrlyoke, Skabelyoke, Toalyoke, Tågelyoke, Ödelycke,
Ölyoke enligt Falkm. Ortn.; vidare Brekille bheJpe bnqyzl.e i össjö
(jfr åsb. pila källa), samt enligt Falkm. Ortn. Kyle, Kylle, Bästekille,
Svartskylle; Ramlösa namkse i Raus ock Risekatslösa AzsekaslOse i
Luggude härad, samt Torlösa tonlOse i Onsjö härad', Håle hole i Förslöf
(i Bjäre härad, af bla håla, se mom. dtl ofvan) 2, ock Boje boje i
Munka Ljungby (jfr rspr. boja), Mölle myle i Brunnby (i Luggude härad;

jfr my/a kvarn), hvartill 'sluta sig Memyle fkomgle Fruinölla i V.
Sönnarslöf, fon,smYle Forsmöllan i Vedby, /ögsmyle Lundsmöllan ock
svatemNe Skvattemiilla i Ö. Ljungby, ncenemple Nedre M511a i össj5
m. fl. sammansättningar med myla i åsb.', Baskemölle i Gladsax (skrifvet
så af EVA WIGSTRÖM, SV. landsin. VIII. 1, s. 63; enligt Falkm. Ortn.
Baskemölla), Rögle (tecknadt så i en annons å s. 4 af nr 168 ock i
texten å s. 2 af nr 175 »Nyaste öresundsposten» 1888, äfvensoin å s.
18 f. i »Tidtabell för Skåne, Halland och Blekinge 1888», Philip Lindstedts förlagsbokhandel, Lund; enligt Falkm. Ortn. Regla) n•Ogle i Jonstorp ock Välinge (Luggude härad, jfr sk. dial. rögla f. liten hög
eller stack af torf åsb. nogleg samt det i Hardebärga ock Skårby förekommande ortnamnet Rögle: Falkm. Ortn. s. 83) ock måhända äfven
Rynke hogke i Risebärga (jfr rynka Anka, se dock Falkm. Ortn. s. 81).
Då -a i regel kvarstår i de skånska bygdemålen, kan -e i dessa
ortnamn icke vara en försvagning af -a, så vida man icke vill antaga,
att de äro arf från danskan. Förmodligen hafva vi här att göra med
oblika former enligt öfligt namnbildningssätt i äldre tider (jfr Falkm.
Ortn. s. 15), hvilka upptagits af riksspråket.

II. Slutligen må här tilläggas några andra fall, då åsb.
antagligen
utvecklat sig ur ett äldre u (eller o; icke a, jfr
e
§ 33,7) i med levis betonad stafvelse:
Jfr Ramios i SRD., Kastelöse 1323, Thorlöse 1285 enligt
Falkm. Ortn. samt ags. lassn eng. •leese äng, betesmark ock de i Ljunits
härad i Skåne förekommande ortnanmen Katslösa, Varmlösa, Vallösa,
som enligt meddelande af fil. stud. PÄR LARSSON af allmogen därstädes
uttalas kaskse, vahmkse, vgese ock enligt Falkm. Ortn. s. 150, 97,
72 fordom haft former på -e.
Ett yngre ortnamn är Hålan helan i Munka Ljungby.
Numera förekomma dock oftast former på -a, utom i genitivförhållanden: där användas endast former på -e, t. ex. netemylepctn,
*Nedre-Mölle-Pär, Pär från (eller• på) Nedre Mölla, jfr mom. a 4 ofvan
ock Falkm. Ortn. s. 75, där åtskilliga äldre teckningar med -e anföras.
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i adv. bonle borta sim. bortta (01s. Lugg. lj. § 68) fsv.
bortu fsk. borto (jfr Rydqv. II, s. 92).

i adj. gamel gamelt jämte gamal gamalt gammal
gammalt (sim. gamal gamal, Ols. Lugg. Ij. § 70), af hvilka
former den förra kan hafva utgått från fsv. mask. gamall (n.
gamalt), den senare från fsv. fem. gamul. Jfr Thors. Bornh.
s. 72, där det heter: »smulig ma3rkes: gamal (også: gamaler
gammel), huk. gamel, ik. gamalt, flt. gamla». Visserligen
kunde man också tänka sig, att åsbomålets egentliga form vore
gamel da. gammel ock att gamal vore ett lån från rspr. Men
då gamal ock gamel användas om hvarandra af gammal ock
ung; då målet i regel bevarar, ändelsens a, när det har aksent
levis, men merendels låter öfriga vokaler i relativt obetonade
ock svagt betonade stafvelser öfvergå till e (jfr § 33,7); ock
då bomb, har bevarat skillnaden mellan mask.(-neutr.) ock fem.:
så torde den andra förklaringen vara att föredraga. NiMn Sörb.
s. 42, Gadd ÖHär. s. 12, Lind. SMör. s. 56 ock Bod. Öl. s. 22
uppgifva för sina bygdemål endast former på -el, i dem har
alltså den feminina formen alldeles utträngt den maskulina.
Jfr härmed SCHAGERSTRÖMs upplysning i Ark. IV, s. 343 f.:
»formen gamul användes redan under medeltiden, ehuru sällan,
tillsammans med maskulina substantiv».
På samma sätt bör man då förklara formerna anan anad
ock anen aned annan annat; jfr fsv. mask.-neutr. annar annat,
fem. annur. Dock har målet i mask.-fem. vanligen ån (i neutr.
högst sällan ånt).
§ 40. e motsvarar rspr. höga a:
1) i lågen lakan sm. laken (Gadd Öllär. s. 54, Lind. SMör.
s. 96) ock spadågen sängtäcke, som antagligen äro påvärkade,
om ej rent af lån från mit.; jfr mit. laken ock sperlaken »tuch,
das man ausbreitet, ausspannt (fiber tisehe, betten, wagen etc.)».
Så är måhända äfven förhållandet med såmen samman sm.
sammen (Lind. SMör. s. 136): mit. samene sammene adv.
»zusammen». Jfr dock förklaringen i mom. 2.
Det af Rietz s. 578 anförda fsv. skamfara illa behandla,
ödelägga torde helt enkelt vara en folketymologisk ombildning efter verbet fara af det mit. sohamferen, åsb. skamfiha
skada, fördärfva; i den äldre nysv. förekommer äfven skamfera. Hall. har skamföra, da. skamfterde (jämte skamfere),
55

§ 40

BILLING, ISBOMILBTS LJUDLÄRA.

X. 2

som likaledes hafva utseende af att vara folketymologiska ombildningar (se N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 31). Jfr dock is!.
skammfa3ra »to spoil, cut Short)).
2 a) i småttlen Småland ock kilen Halland, af hvilket haleg
halländing är bildadt; ock i anslutning till dem blken Bleking.
Jfr med. dessa ord rspr:s Östergyllen, Västergyllen af fsv.
Östergytland, Vestergytland, Kock Språkhist. s. 20 ock L.-W.
§ 477.
i Oden sådan (jämte södan), Mulen höden hurudan
höhdan
hödan), scimen samman (jfr dock mom. 1), midesti
(jämte
middagstid, t mides i middags, a Ondes i söndags o. s. v.
I analogi med dessa har man äfven z jates i går afton; men mida,
Onda o. s. v. ock atan. Sim. har här a (01s. Lugg. lj. § 70).
I södan ock höhdan kan a hafva inkommit antingen från
rspr. eller ock i analogi med dubbelformerna anan anen annan,
gamal gamet gammal (se § 39,4 II b). Jfr dock nsm. hodan
hodden (Kryg. s. 371), da. saadan, hvordan.
i hepekåa reparera, pkenaa chikanera, almencika almanacka. Formerna suspenyön suspension ock suspendby,a suspendera, hvilkas motsvarigheter i rspr. hafva högt a, äro att tillskrifva det främmande stafsättet.
i den suffigerade pronominalformen en han sim. -an
(01s. Lugg. lj. § 264), jfr § 315,3.
i plur. pc'egena pängarna, »Nage» kycklingarna, bitegena
Billingarna o. s. v. med levis på ultima.
Man lägge märke till att e i ofvannämnda fall utvecklat
sig i aksentlös stafvelse (jfr § 33,7).
3) i några analogibildningar:
besilien Brasilien, som påvärkats af bisel bresilja.
Om hisahe Hitsåkra ock Dilake Källåkra jfr § 4,1; om
fonliegefe förläggarsked jfr § 320,2 a.
i best. adj.-deklinationens mask. sing. ock plur., där
rspr. har både e ock a, samt i fem, ock neutr. plur., där rspr.
har endast a: den mask. formen har alltså segrat; t. ex. den
stotbe påttgen den store pojken, dat (eller da, se § 138,2 a)
stoke pitugana de store pojkarna, dat sncele tåsottna de snälla
töserna, dat htve hiksen de höga husen. Däremot förekommer
a i best. fem.-neutr. ock obest. plur. fem.-neutr., motsvarande
rspr. a, samt i obest. mask. plur., där rspr. har både e ock
56

X. 2

ENKLA VOKALER:

e.

§ 40-41

a: i senare fallet har alltså den fem.-neutr. formen afgått med
segern. Samma förhållande äger rum i sim., endast med den
skillnad att a här ersätter åsb. e (jfr Ols. Lugg. Ij. § 62).
i die deee (jfr § 5,1 c) sing. fem. denna ock dise plur.
desse dessa. I sing. har alltså mask, ersatt fem., medan
pluralformen har utgått från både mask. ock neutr.; jfr fsv.
pessir pessi.
i plur. nosten nystan ock jahten hjärtan, som äro analogibildningar efter plur. oven ögon, oten öron (jfr § 42,2 b).
En dylik analogibildning är äfven plur. nyh,en njurar, jfr isl.
plur. nSTru. Dessa pluralformer hafva sedan inträngt i sing.
ock användas nu jämte de ursprungliga sing.-formerna nosta,
jahta ock nyha (fsv. nysta: Rydqv. II, s. 231 ock fsv. nyra, jfr
§ 23,4 a anm. ock Rydqv. II, s. 230). Därjämte förekomma
de neutrala sing.- ock plur.-formerna noste ock n yhe, som antagligen äro analogibildningar efter neutra på -e, t. ex. sing.
plur. hige rike (jfr § 45,5 a). Jfr härmed Rydqv. II, s. 230 f., där
äfven former med e anföras ur den äldre nysv. ock ur no.
dial., samt Rydqv. II, s. 227 f. .Å.sb. har däremot uteslutande
plur. jahten liksom oven, 011,en. Sim. har sing.-former på -a ock
plur.-former på -an i dessa ord (018. Lugg. 1j. § 70).
i sing. af sv. mask.: här har alltså nom.-formen inträngt i ile öfriga kasus, t. ex. skahe skara, gale galla. Högst
sällan höres Meka kärfve i stället för det vanliga j§cehe. Formen
spena spene, som är lån från rspr., har jag hört endast en
gång i stället för målets pate. Sim. har i motsvarande fall a
(01s. Lugg. lj. § 61).
i de uti § 39,4 I, II nämnda fallen.
i sup. leged legat (lega ligga), leded litat (lida lita), heded
hetat (keda heta), hvarest e är en fonetisk utveckling enligt
§ 31,2 b il ur i, isl. i.
i ghbniestohp Gråmanstorp, hvars e är ursprungligare än
rspr. a, som kommit till genom ordets anslutning till man; jfr
Falkrn. Ortn. s. 130 teckningarna Gremestrup 1573, Gremmestrup 1584, men Graamendstorp 1624.
§ 41. e motsvarar rspr. låga a i negen naken (= sim.,
Ols. Lugg. Ij. § 51). Huruvida man här skall antaga en utveckling fsv. nakin rspr. naken -± *neekin (jfr sm. näkän
äsb. negen (jfr vceksen m. fl. § 16,4 j ock isl.
enligt Rietz)
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tekinn) eller en utveckling da. magen —> tornam. nygan onsjöm.
nigan --> åsb. negen, det är svårt att afgöra. För det senare
alternativet talar den delvis analoga behandlingen af negel
nyckel m. fl. (se § 5,1 a anm.). Jfr för öfrigt Ols. Lugg. 1j.
§ 51, från hvilken ofvanstående alternativ äro hämtade.
§ 42. e motsvarar:
skånskans öppna å (i flertalet fall öppet ä äfven i rspr.)
i följande ords förstafvelser: akedaa ackordera sörb. ageddra,
abetk (eller abeta) apotek, hybetk (eller hybeta) hypotek, galepin (jämte galopån) galoppad, kaleyha (jämte kalqyha) galoschera, kustenaa behandla öfvermodigt (måhända en kompromissform af kustos ock kujonera), heselahad resolverad, konsencint konsonant, phopeyön proportion, phopen6a proponera,
maskepi maskopi, photeköl protokoll, henev6ha renovera, lokemativ (eller lokomativ) lokomotiv, fhtvolen,tdh (fri-)volontär, khokedil krokodil, dehoth Dorotea, ceufhesin Eufrosin. Därjämte
märkes det stundom förekommande seldcit (jämte sålda nsm.
såldat Kryg. s. 356) soldat; dock säges nu vanligen solddt.
rspr. öppna å:
i sel m. eller f. solf sk. dial. sön ock sela »solfva»,
sätta tråden i solfvet sk. dial. knia. I dessa ord kan man
visserligen tänka sig en utveckling t. ex. solf "so/ eller *solv
(jfr sk. dial.)
*syl (jfr 15,3) --> "st/ (jfr § 5,1 a aniii.)
sel;
dock är det troligt, att orden på,värkats af sele sele, sela sela.
Om hems bröms, broms jfr § 34,2.
i ordslutet -on: såskene såsken syskon da. soskende,
malten morgon, fruktnamnen jobben johten hjortron, khegen
krikon, figen fikon, svesken sviskon, jämte bågen lingon, klågen
blåbär, vibentohn nyponbuske (jfr § 23,5) ock dulenbok m.
ållonborre da. oldenborre, som antagligen påvärkats af boh
n. borr; samt oven ögon ock oken öron.
Formerna såskene sosken ock måhända äfven mahen hafva
utvecklats direkt ur former med i, jfr fsv. systkine systkene
systkin ock morghun -on -in.
Sim. har a i motsvarande fall (01s. Lugg. lj. § 65, 68).
i ordningstalen på -onde fsv. -undi -andi: eattene åttonde
fsv. attundi, niene nionde fsv. niundi, Sene tionde fsv. tiundi
(oftast nine samt tine subst. ock räkneord fsk. tindi, jfr N—n
Fåröm. § 1231/2 tott), thietene trättonde fSv. preattandi -undi
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o. s. v., yggene tjugonde fsv. tiughundi. Till etutene o. s. v.
är »ene sjunde (vanligen 59:me fsv. siundi) da. syvende analogibildning, jfr fsv. siauandi GL. Formen »me åter kan i
sin mån hafva bidragit till utvecklingen af nine, fine.
Slm. har här a, (01s. Lugg. 1j. § 72,1).
Om &leva älfva, gete älfte (eller celte) jfr § 45,6.
i tnögstegens åtminstone, aneigns ånelons annorledes.
i släktnamn på -son, t. ex. hiksen Larsson, ånohsen Andersson. Sim. har i detta fall a (01s. Lugg. lj. § 68) ock da. e.
Af mom. 1 ock 2 b—c framgår alltså, att rspr. öppna å
blir i åsb. slutet e i obetonade ock svagt betonade stafvelser
(jfr § 33,7).
e motsvarar rspr. slutna å i cises Ausås, öse också
slm. ei,sa (01s. Lugg. 1j. § 69) nsm. åsse (Kryg. s. 354; om
da. ogsa jfr Baj. Da. utt. § 80), Mnpela eller något förnämare vdttpela »hvar på lag», på hvilken plats, &koda »där på lag», på
den platsen, sövela »så på lag», så ungefär.
Uti en jullek förekomma äfven formerna gokvc4pela »god
kväll på lag», tcilspela »tack på lag».
e motsvarar rspr. diftong ei i itbzhold Reinhold
ock m5sten Rothstein (jfr § 320,2 b), samt filekomk fideikommiss,
ftlekomisa'ue fideikommissarie.
e saknar motsvarighet i rspr.:
i adj. på -h rspr. -hg ock af dem bildade adverb, som
hafva en inf. vid sidan om sig, samt några andra. Redan i
fsv. funnos sådana former som ktenneliker, me3rkiliker, ömkeliker m. fl., hvilka i åsb. motsvaras af yeneh, mithkeh, åkel
ock i rspr. af (igen)kännelig, märklig eller märkelig, ömklig.
Dylika äldre former hafva bibehållit sig i åsb. ock utgjort
mönster vid nybildningar, t. ex. Qcleh tydlig, 5bkeh beskedlig
rspr. skicklig, iyinjela rimlig, bh,ineh bruklig, hosibmeh harmlig,
ofåneh ofantlig, miveh möjlig, teemehen(s) ock tiemell,n(s) tämligen (yngre lån från rspr.: målets ord är hata höhans).
Da. rspr. har i detta fall e, t. ex. tydelig, skikkelig, muelig
jämte mulig, temmelig o. s. v.; jfr bomb. 1a3mpeli..
i de flästa sammansatta subst., hvilkas första led är ett
fem. på -a eller ock ett verb, t. ex. inhejkam mösskärm,
h4nelsykg hönkyckling, bsastbnemcelk kärnmjölk, Obehals gaphals, stövengul stoppnål, ti§lekniv täljknif fsv. ttelghekniver.
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I alla dessa ock dylika ord har åsb. liksom sim. (01s. Lugg.
§ 71) ock da. (jfr da. honekylling, kiernemelk, stoppenaal,
tszelgekniv o. s. v.) bevarat ett äldre språkskick än rspr. öfver
hufvud. I de förra orden är e nämligen en på grund af aksentlöshet inträdd försvagning af den gamla gen.-ändelsen -u (-o;
jfr § 39,4), som rspr. i vissa ord ännu äger kvar dels som o
dels som e, t. ex. födoämne, ugglelåt, enkesäte; i de senare
en försvagning af -a, jfr rspr. tänkesätt.
Understundom står -e för ett genitivt -a, t. ex. siamebog
(eller pescilmebog) salmbok da. psalmebog, jfr isl. salmaskåld.
i pesan salm oek (högst sällan) pesbltahe psaltare fsv.
(p)saltari. Vanligen säges salm, sbitahe.
i en del analogibildningar:
a) i lahes Lars efter maks Mattias (numera brukas lahs
nästan uteslutande), foshemzda förmiddag efter eetemida eftermiddag (därvid understödt af fohe före) ock 4gahne ekållon da.
agern isi. akarn.
Jag antager, att ågahne ock regahne n. ygla af järn i
slutet af en kedja, fritt kringlöpande så att kedjan icke snos,
ömsesidigt invärkat på hvarandra. Ursprungliga formen för Ugahne är antagligen lkane med underförstådt Jahn, rspr. lekande
(järn): jfr sörb. lbgane hall. lekan(d)e n. i Möll. Ordb. ock
de där anförda sk. låkane lågane. Åsbomålets ursprungliga
former *agans ock lkane invärkade nu på hvarandra, så att
formerna ågahne ock lkahne uppstodo.
Slm. har legahn, som af OLSÅNI (Lugg. 1j. § 231) förklaras
såsom ledjärn. Men utom det att öfvergången dj -› g (g) i
åsb. endast förekommer i agetånt adjutant, hvilket ord såsom
främmande icke är mycket att bygga på, då det helt enkelt
kan vara en analogibildning eller en af någon annan anledning
förändrad form ock icke någon fonetisk utveckling, erbjuder
äfven betydelsen »ledjärn» en smula svårighet. Man hade väl
väntat, att h v arj e ring i kedjan eller tjudret, såvida den
eller det är af järn, snarare skulle benämnas »ledjärn» än den
fritt kringlöpande yglan, hvilken däremot förtjänar benämningen
lekande järn. Sim. legahn har påvärkats af samma måls agahn.
De i Södw. Ordb. anförda fsv. agerne (ur Läke- o. Örteb.)
ock da. agerne äro antagligen dialektformer. Jfr fsv. akarn
ock da. agern (Dalin Da. ordb. upptager endast denna form).
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i agen«a jämte anta Agneta, i Angel uttaladt Angneht eller Angeneht (Hag. Ang.' s. 95), sehinethcp syrenträd,
pl4nekg plånbok, pcen(e)5c5n pension, sal(e)via salvia; jfr mom.
2 ofvan.
i dcivhe dagvard, frukost da. davre, joie kittel da.
kiedel, boyle bygel da, boile, tojle tygel da. tolk, sp.Bjle spegel
da. speil, slaule slagans kortare ock tjockare stycke rspr. *slagval
da. slagel, plcejle slagans längre ock smalare del (i hvilken
man håller) da. ock da. dial. pleiel, stcejle m. de första i
lutning mot hvarandra ställda nekarna vid sädens inläggande
i ladan, alltså bottenlagret i ladan sv. dial. stägel stegel eller
stäle (Rietz) ock da. dial. ställ steele, idbne j9one göpen,
masnese fähus (om OLSANIS gissning *manhus är riktig, Lugg.
Ij. s. 39 noten 1), stahse jämte stahs brygghus fsv. stekarahus
(jfr § 138,2 b M ock kde hufvud da. hoved.
Dessa former hafva väl snarare uppstått ur best. formen
än, såsom Ols. Lugg. lj. § 72,8 antager, genom omflyttning.
Utvecklingen skulle alltså vara t. ex. obest. bojel b.jl, best.
b0(e)len, som kunde uppfattas såsom best. till bojle; jfr de
i åsb. ännu förekommande obest. formerna Ml, to-el
spce2e1 spcjl, skruel skul (urspr. sla(g)ol, jfr § 110,2), plce2e1
stte2el stc,jl, jgben jeven, manes ock ked höd.
'Ordet mule mögel, hvilket är mask., kan hafva påvärkats
af mgle mule (jfr § 63,1 b).
Här må äfven nämnas arbne botten i bakugn (se § 13,2),
hbmane hemman ock lpmene åtbörd (se § 23,4 a).
Liksom formerna bojel Utile bygel o. s. v. omväxla, så
växlar ock navel med navle nate nalle fsv. nafii (jfr § 173,1 b e).
i tvågefttga tvinsot, sal(e)va servett, kostehAha jämte
kostoh6a kastrera (jfr § 320,2 a ock c), samt 4ebega inbinda
(jfr ege inne).
i best. sing. af subst., som ändas på -ön, ock af
neutr., som ändas på -el. Dessa former äro analogibildningar
efter obest. sing. Dock kan afledningsändelsens e äfven uteslutas, hvarvid mask. ock fem. subst. på -en oftast öfvergå till
svaga deklinationen (jfr mom. c). Emedan åtskilliga af rspr:s
subst. på -en på grund af sin form i målet icke äro att räkna
hit, t. ex. bon botten fsv. botn butn, van vatten fsv. vatn (jfr
§ 253,1), somn socken fsv. sokn (jfr § 191), bhaks braxen (jfr
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§ 317,5), ock utländska ord vanligen äro lika i best. ock obest.
form, t. ex. mghten myrten, fköken fröken (sällan fitifknen), så
äro hithörande exempel på -en högst få. Äfven antalet af neutr.
på -el inskränkes genom målets ljudlagar, jfr t. ex. hal hagel
§ 173,1 a d, su/ sofvel § 63,1, svaul svafvel § 164.
Ex. Menen Menen göpnen jämte jobnen jovnen, nom.
obne jovne jfr isl. gaupn ock Useled betslet jämte besled jfr
fsv. beal.
För sammanhangets skull må här nämnas, att neutra, som
i rspr. ändas på -er, i åsb. behålla det e motsvarande o (jfr
§ 118) äfven i best. form, t. ex. fönstoned fönstret fsv. finstrit
fönstret af finstir fönster (jfr Södw. Ordb.), blömstohed blomstret
af blömston, fsv. blomster. Jfr för öfrigt de af Rydqv. II, s. 253
mom. 12 anförda fsv. timbrit, veepret ock wäderit. Neutra
på -er utstöta stundom, fastän sällan, artikelns vokal, t. ex.
fönstohd fönstret. Äfven dessa neutra hafva inskränkts till
antalet genom målets ljudlagar, t. ex. py4 tjuder o. s. v. (jfr
§ 229,2 å), pap6 papper, kvaht6n, kvarter (jfr § 172,6). Da.
kan hafva synkope i afledningsändelsen af subst. på -en, -el
ock -er, då best. art. vidfogas (jfr 111öb. Forml. § 121).
Jfr härmed mask, ock fem. på -el ock -er mom. 5 b nedan.
f) i obest. plur. ock i hela den best. formen af adj. ock
ptc. perf. på -en, utom då kontraktion ägt rum på grund af
konsonantbortfall. Dessa former äro analogibildningar efter
obest. sing., t. ex. best. sing.: mask. nkene nakne -a, skosdene
skjutne -a, fem. ock neutr. nkena nakna, skosdena skjutna;
best. plur.: nkene nakne -a, skosdene skjutne -a; obest. plur.:
nkena nakne -a, skosdena skjutne -a. Högst sällan utelemnas
e, hvilket däremot är regel i sim. (01s. Lugg. 1j. § 72,3).
Åsb. har nästan alltid best. sing. mask. mene myckne -a, Ione
ludne -a, mene vridne -a; fem. ock neutr. mena myckna,
lona ludna, vina vridna; best. plur. mene myckne -a, Ione
ludne -a, vhene vridne -a; obest. plur. mena månge -a, lona
ludne- a, mena vridne -a (jfr sing. men, ln, mån). Ytterst sällan
höres ett e.
Formerna södena södna sådana ock hökdena höhdna hödena
höna hurudana, af söden sådan ock höh,den höhdan höden hålan
(jfr § 40,2 b), omväxla med hvarandra. Sällsynta äro formerna
södana ock höhdana hödana.
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5) i best. art., då den vidfogas:
subst., som ändas på starkt betonad vokal. Dock kan
åsb. äfven låta artikelns e försvinna, isynnerhet efter ä ock ö;
detta äfven i neutr., hvarest rspr. i regel bibehåller e. Formerna
med e äro emellertid mer gångbara än formerna utan e, t. ex.
bhöen bron, fiften frun, yen byn, åuen ån, Oen sjön; böed
boet, blged blyet, stithued strået, fcked fät, Med höet, bied biet,
bhcenekied bränneriet. Åk. Ordl. har fåt, så ock knät af knä,
trät träet af trä.
Antagligen kvarstår artikelns e sen gammalt, jfr isl. Fsv.
tyckes oftare sakna än bibehålla vokalen i ty fall, jfr fsv. ön,
mön, husfrun, bron ock broin, trent, feet ock helt (Rydqv. II,
s. 253 mom 7 ock 12). Äfven i da. kvarstår artikelns e både
i mask.-fem. ock neutr., om subst. ändas på betonad vokal,
jfr Möb. Forml. § 120.
I sammanhang härmed må nämnas, att neutra på vokal,
såväl obetonad som betonad, i åsb. hafva bevarat best. artikelns ursprungliga pluralform -en, fsv. -in, isl. -in; liksom i
sing. kan -e någon gäng försvinna efter starkt betonad vokal,
isynnerhet efter ä ock ö. Ex. ben bona, knden knäna, higen
rikena. Likaledes hafva dessa neutr. i åsb. bevarat sin obest.
plur. i ursprungligt skick, t. ex. bo bon fsv. bo, hige riken fsv.
riki. Da. har däremot i neutr. plur. sådana former som obest.
boer bon, riger riken; best. boerne bona, rigerne rikena (jfr
Möb. Forml. § 123).
Anm. Subst., som först på grund af åsbomålets ljudlagar kommit
att ändas på starkt betonad vokal, bilda sina bestämda former på samma
sätt som ofvanstående subst.; e försvinner oftast efter a, öppet å, e,
ä ock ö. Ex. mask. ock fem.: tien tiden, böen boden, thhuen tråden,
mdien meden, buten bruden, Men tjufven, men vanligen stan
staden (plur. stcåna), dan dagen (plur. dana dåna), smen smeden,
scen säden, ngn nöden, man maden (plur. manna eller mkohna);
neutr. sing.: lged ljudet, 16ed lodet, titirged tråget; plur. igen ljuden,
löen loden, th4en trägen; men vanligen sing. blad bladet, -bod budet,
led »ledet» (öppningen, isl. hliå), bhgd brödet, lad laget; plur. blan
bladen, bon buden, len »leden», ben bröden, lan lagen.

mask. ock fem., som ändas på -el ock -er, bland hvilka
åtskilliga på grund af målets ljudlagar hafva förlorat sin af
ledningsvokal, t. ex. »el kittel, bon, broder o. s. v. (jfr §
'229,2 a ock § 173,3 a). Artikelns -e kvarstår i alla dessa ord
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sen gammalt. Ex. jOhtelen kjorteln fsv. kiurtilin, Oveten
gafveln fsv. *gafiin (jfr fsv. gafi gavil), clbtonen dottern fsv.
dottirin. dottren, Uvonen lefvern fsv. liffrin. Dock försvinner
understundom, fastän sällan, i subst. på -el än artikelns e,
t. ex. jpohteln kjorteln, än afledningens e, t. ex. Oden gafveln,
hvarvid stundom öfvergång till den svaga deklinationen äger
rum, t. ex. tojle tygel (jfr § 45,4 c). I subst. på -er kan i åsb.
endast artikelns e försvinna, t. ex. dotohn dottern, Uvohn lefvern.
Om förhållandet i neutra på -er, -el ock subst. på -en äfvensom
i subst. på -er, -el ock -en i da. jfr mom. 4 e.
6) i såskene syskon (jfr § 42,2 b) da. ~kende, nale nagel
(clavus) da. nagle, lcehet eller led (jfr § 216 anm. 1) lärft
sim. lcehad (01s. Lugg. 1j. § 88) nsm. ire5 (Kryg. s. 362)
da. lerred, alen aln (jfr Kock Fsv. 1j. IT, s. 303, där såsom
riksspråksform älven alen upptages) sim. alan (01s. Lugg. lj.
§ 65) da. alen, fostelcin fastlagen (jfr Akad. Ordl.) da. fastelavn, fotehdl fodral, fhöeatan vårfruafton, dagen före fhöedan
(25 mars) da. vor fruedag, fhöemylan Frumöllan i V. Sönnarslöf
(nu vanligen fhomplan), fnåentomoh fruntimmer (nu vanligen
fnuntl4moh) nsm. fråento'mmer (Kryg. s. 364) da. fruentimmer,
bheenevin brännvin da. breendeviin, feesteman fästman da. ftesteman.d, feestemo fästmö da. fwstemo, hisenghyn risgryn da.
risengryn, eeleva älfva nsm. ffilleve (Kryg. s. 384) da. elleve,
eelete jämte celte älfte nsm. wilete eller celvte da. ellevte,
dcinemank Danmark da. Danemark, c'egelan England, lapeni
lappri da. lappen, kapeldn kaplan da. cap-ellan, kameralt kamrat
nsm. kammerått (Kryg. s. 353) da. kammerat, tulepetn tulpan
da. tulipan, kap(e)§6e kapschong.
Beträffande e i dessa ord jämföre man fsv. systkine m. fl.
former, naghli, lmript -ift, ann, mit. vastelavent, ty. futteral
(jfr Kluge Wb. futteral, futter), fsv. vare fruadagher, fyrra
varfrue messa fsk. vorfrue dagh, mit. vrouwentimmer (enligt
Rydqv. III, s. 57 i äldre sv. fruentimmer), fsv. brännevin jfr mit.
bernewin, fsv. fästeman, fästemö, llivu milipti m. fl. former,
Danabtekker, Danaholmber, äldre nysv. Engeland, lappen,
mit. lapperie (jfr Tamm Tyska änd. s. 27), fsv. kapelan jämte
kaplan, äldre nysv. kammerat, nysv. tulipan, kapuschong.
Jfr härmed Kock Språkhist. s. 54-70, där vokalsynkope af handlas.
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Med fegettaa fingra (eller fegona, jfr Non, finger) jä,mföre'
man mit. lingeraren.
Hvad f4seli faslig ock alv4ke allvar vidkommer, jfr § 39,4
jämte I b.
I santehönsixtta Sankt Hans' ört, arnica montana, är -e
adjektivets best. mask.-form.
§ 46. e saknas:
1) i framljud:
i lina Elina, mdt Emilia, lisa Elisa Lisa, minutel Emanuel (jfr om dessa ord § 315,1).
i hichuvce/ (eller ekthuvcel) ehuruväl, vanyglom evangelium sörb. vaniikiet, vanglikg evangeliebok, åkselpulcetoh
epåletter (skämtvis a'selpulcefon, i anslutning till asel vagnsaxel),
gomilåstz gummi elasticum, maly6a emaljera (jfr § 315,2).
från åsbomålets ståndpunkt sedt äfven i de enklitiska
pronominalformerna n honom ock d det, efter på vokal slutande
ord; jfr § 315,3.
2) i midljud:
i åtskilliga ortnamn ock andra ord, där e står i obetonad stafvelse, nämligen
e) i többe Tolleröd ock /gm Linneröd i Vedby, malle
Magleröd i Stenestad, Une Kågeröd i Luggude härad, yre
fere Skingeröd i Oderljunga, allom Allerum i Luggude härad;
jfr dock teckningarna Aallrwm 1406, Alrom 1547, Alrum 1573
enligt Falkm. Ortn. s. 103.
y) i bh,oksa brygghuspigal, kodnk korderoj, kaMs katekes,
»paff geografi, antn,a0n sinnesrörelse, förskräckelse rspr. alteration (se § 320,2 c), matar:dolt materialier nsm. matrialer
(Kryg. s. 375), dzsp(e)kcit desperat. Vidare märkes vanjatbog
evangeliebok (jfr mom. 1).
dessutom i åtskilliga af de i § 316,1, 2, 4, 6 nämnda
orden.
3) i slutljud:
a) i bee binge da. bing, knQg knoge (= slm., Ola. Lugg. lj.
§ 125) da. kno, pctug pojke da. pog, lilekomval liljekonvalje
1) Jfr bågesa kvinna som tillfälligtvis brygger fsv. bryggissa,
se Kock i Ark. III, s. 147 f. Åsb. har äfven tvcktesa kvinna som tillfälligtvis tvättar, men tvietonska tvätterska.
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da. lilieconval, kanåla kanalje, fokhceg förhänge da. forhng,
spalt sparrar (kollektivt, annars spaite da. sparre).
Om åulenbon, ållonborre jfr § 42,2 b.
i komp. Stckkon, kortare fsv. steekre (jfr § 16,4 m),
bddoh, eller bc'etok bättre da. bedre, sdmoh jämte siim,he sämre,
Wegon, lcbgon, längre da. lsengere eller ~ger, m4oh, mindre
(jämte Inge fsk. minni) da. mindre, nc'emoh, närmare da. neermere, hvilka alla förekomma både såsom adj. i predikativ
ställning ock som adv., samt adv. 126elok hällre da. heller
eller hellere. I dessa ord kan antingen omflyttning hafva ägt
rum, hvarvid e enligt § 118 öfvergick till o, eller ock — ock
detta är mera sannolikt — äro adjektivformerna analogibildningar efter adverben, hvilka alltså nedärfts från fsv., jfr fsv.
bEeter, Kember, lsenger, ntemer, heelder.
stundom i så sa sade ock /å la lade, hufvudsakligen
framför de enklitiska pronominalformerna n honom, d det ock
na häpne jfr § 3150.

0.

ø motsvarar i allmänhet rspr. slutna ock h alföppna ö samt det öppna ö, utom framför j, vare sig detta förekommer redan i rspr. eller endast i målet, ock delvis framför
v, jfr § 90. Se L.-W. § 177-185.
Ex. hg hö, gl öl, gAge gröda, mgda möta, behdva behöfva;
On skön (blott i uttrycket kona jen pau nejd veta besked om,
inse något isl. kunna skyn å e-u), bgn bön, gh0d gröt, Mia
bölja, 0/2,4 öm, sgn sömn ock sned sömnig (jfr § 173,1 b å), ale
åtlöje (jfr § 96,2), mosa mössa, hest röst; samt böjda former,
t. ex. fode fot födde födt (fo, föda), sot sött (sgd söt).
o motsvarar rspr. spetsiga y:
1) då det är långt:
i hdvel hyfvel ock @gla ygla, som äfven i rspr. kunna
hafva ö (jfr L.-W. § 170).
i gitgAiusa podc_iusa Grytåsa i Örkelljunga (se § 23,1 b),
Ol(s)torip Sylstorp i Kvidinge, i hvilka ord y har förkortats
ock därpå öfvergått till 0, samt kn,gb kryp da. kryb ock chobe/
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tungspene da. drobel fsv. drypil; jfr impf. bob kröp ock drtob
dröp.
Om klgva klyfta se § 23,2 anm.
i sthospc_iun strykspån, jfr § 320,2 a.
i or, yr sörb. ör bornh. ock da. or fsv. ör isl. fåns ock
(vanligen
ohsla enligt § 123) yrsel isl. Orda. Åsb. har
ortsia
alltså i detta fall bevarat den äldre formen.
2) då det är kort:
i allmänhet framför s (jfr § 15,5), t. ex. j,s0,5 kyss,
shsken(e) syskon, tost tyst, yoga vyssja.
framför nt i ~tok dynt, »tont mynt (lån från rspr.);
men pynta pynta.
framför nn ock nd, som då i allmänhet öfvergå till g
(jfr dock § 292,2), t. ex. moga mynna, moneg mynning, is0gon,hed isynnerhet, son synd, Jona skynda.
framför ng ock nk, d. v. s. framför g ock gk, t. ex.
tona tynga, Anka rynka.
framför k ock g utom i förbindelserna kt ock gd, af
hvilka den förra oftast, den senare alltid får mediopalatalen
förvandlad till prepalatalt j (§ 76,i C a ock b), t. ex. thols.
tryck, 101_ca lycka, Mei gyckel, jogla gyckla, hog rygg, boga
bygga.
framför m, t. ex. korta rymma, be/firmor, bekymmer,
khompa krympa (bredvid bobieg krympling da. krobling), fomta
skymta.
framför p ock f (eller t enligt § 219,2), t. ex. åvothit
jämte Pvorat ypperlig, kofe kyffe (jfr § 279), klotta klyfta,
kl0ftt klyftig, lota lyfta, snota snyfta.
Utaf ofvanstående behandling i åsb. af rspr. korta spetsiga
y framgår alltså (mom. a ock b undantagna), att det i allmänhet öfvergått till slutet ö framför gomljud (mediopalatalerna
g, g, k) ock läppljud (bilabialerna m, p ock dentilabialen f).
Jfr härmed § 31,2 a slutet ock § 3 slutet.
Äfven da. dial., fryksd. ock no. dial. visa exempel på öfvergången y-0, jfr Lxr.-Ordb., Thors. Njysk s. 59; N—n Fryksd. 1j.
§ 82,1; Aas. Gr. 48 anm.
§ 49. 0 motsvarar rspr. spetsiga t:
1 a) i voska hviska, vogla hvissla, vosta kasta med lätthet
da. hviste. Äfven sim. har 0 i dessa ord (01s. Lugg. 1j. § 83).
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i Mina elda fsv. qvindla qvildna ock »line bränsle,
som måhända i någon mån påvärkats af ;pina kölna, samt soma
simma fsv. sima men da. svomme isl. svima. Äfven sim. har
0 (015. Lugg. 1j. § 83).
i diva snydkOva snödrifva ( = sim., Ols. Lugg. 1j. § 77).
Äsb. har dock i detta ord vanligen y (se § 18,2).
i 54ba eller 514a se flytta sig: ffiba eller 5Oba de! säges
till fäkreatur; jfr Rietz, som hänvisar till fsv. isl. skipa ordna.
Bornh. har sieva sjiva sjszeva (L2er.-Ordb.; Adler har endast sehiwa
s. 55), Hag. Ang.' s. 56: »skip dig om! (skir dm om) tiltale til
et kreatur, når man vii have det tu l at flytte sig».
i matan måltid mellan middag ock kväll under sommaren fsv. mipaptan sim. matan (01s. Lugg. ij. § 45) andra
sv. dial. merattan isl. mir aptan kl. 6 e. m. Om uppkomsten
af r se Aas. Ordb. midaftan.
0 i Mmon, timmer da. ~mer, tomka timmerresning, tomha
timra da. tomre, fhicentomok fkuntOmoh, fruntimmer nsm. fruentesmmer (Kryg. s. 364) da. fruentimmer. Äfven slm. har 0
här (01s. Lugg. lj. § 83).
I de under ofvanstående mom. antecknade orden har utvecklingen varit i --> y o, detta på grund af den föregående
eller efterföljande labialens invärkan. Mellanformerna föreligga för åtskilliga af dessa ord, nämligen a) wyska, wysla,
wysta, antecknade för Oderljunga, Rya, Örkelljunga, Fagerhult; c) (hyva snyd4gva: målets vanliga form, se § 18,2; d)
skybba, i andra sk. dial. enligt Rietz; e) fsv. tymber jämte
timber.
2 a) i jpånnog, äfven antecknadt för Pärstorp ock Oderljunga, kimrök nsm. könröj (Kryg. s. 358) da. ~mg It. kiinraak ty. kienrauch. Måhända har vokalen i ordets första stafvelse uppstått genom assimilation med vokalen i den andra (jfr
§ 50,1 a ock § 51). Formen hsbyite, som därjämte förekommer, är ett lån från rspr.
b) i ptc. perf. dtbgyn drifven ock klOjn »klifven» rspr. klifvit.
Jfr § 18,2 ock § 50,1. Äfven sim. har ø i dessa ord (01s.
Lugg. 1j. § 78).
e) i todka småskratta, jämte tedn,a sv. dial. tittra; jfr Rietz,
som sammanställer det med isl. ock no. titra skälfva, darra,
ty. zittern.
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§ 50. 0 motsvarar rspr. slutna e:
1 a) i bg be (bedja) ock bdoga begynna, af hvilket de i
åsb. äfven förekommande formerna bta -› båga --> bop utvecklat
sig (den sistnämnda är vanligast; slm. har byga, jfr Ols. Lugg.
lj. § 72,7).
b) i swgba svepa (anteeknadt för Oderljunga, Rya, Örkelljunga, Fagerhult; annars sveba) da. svobe äldre da. swowe.
Ö-ljudet i bg ock swgba är framkalladt af den föregående
labialen. Däremot bör man i bdoga väl snarare antaga assimilation med följande stafvelse (jfr § 49,2 a ock § 51), som fått
0 enligt § 48,2 c. Andra sammansättningar med be- hafva i
åsb. bevarat e, jfr t. ex. befcila befalla, betdla betala.
i inom genom sörbeidnnum (jfr § 21,1).
i ngn, ner, ned fsv. nip niper nyd, nghe nere. Äfven
slm, har el (01s. Lugg. lj. § 78), nsm. nor (Kryg. s. 363). Sej.
har nör ned cl. v. s. öppet ö, jfr Thors. Sej. § 33 ock noten 1,
där han yttrar: »selvlyden ö i dette ord må vwre fremkom men
ved en sammenblanden af gl. da. neder (oldn. niår o: ned)
og gl. da. nor (nord)». Därpå anföras åtskilliga exempel.
Denna förklaring passar emellertid icke för åsb., där »norr» heter
12.Qh. Snarare torde öfvergången i målet vara föranledd af det
följande h.
Om formerna flat, name, nah, naiv ock naltelt? jfr § 138,2 b
Formen neptemyla Nedre Mölla i Össjö är antagligen en
analogibildning efter supl. nejast nederst (jfr § 76,1 A); eller ock
föreligger här en folketymologisk sammanblandning med nära,
något som har goda skäl för sig, emedan Stora Mölla ligger
strax invid.
i kw/0ns at#elons annorledes ock ogka (oböjligt pron.)
enda sim. ygka (Ols. Lugg. 1j. § 36) bornh. samka fsv. enka.
i impf. clitg dref ock klg klef (jfr § 18,2 anm.). Äfven
sim. har ø (01s. Lugg. ij. § 78).
§ 51. 0 motsvarar rspr. halföppna svaga e i jone n.
öfverdrag till ett stolssäte rspr. hyende.
Man kan nämligen för detta ord antaga följande utveckling: rspr. hyende -› *hyt5n(d)e (ordet uppfattades som formellt
sammansatt, jfr åsb. fubn(d)e fiende, ticbne elände)-›*hyhe (genom
invärkan af y) -› "hohe (med hiatusfyllande j, jfr § 269,a) -÷
;ffine (med afäresis af hy, jfr § 315,1 ock 2) ->yole (i enlighet
Sv. landsm. X. 2.
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med flertalet tvåstafviga ord); jfr utvecklingen Beata -› åsb.
beicita bifida --> *Otta -› ata. Måhända bör jone dock snarare
förklaras direkt ur den fsv. formen, alltså fsv. höghindi -›
'höjine -› *hojjne (jfr fsv. hyghynde samt § 49,2 a ock 50,1 a)
--> *jjne -› jone.
§ 52. 0 motsvarar rspr. öppna ä:
. 1 a) i lova halskatarr jfr isl. kvef n. »a catarrh», ft
ock jgovd sjuk af halskatarr; det senare ptc. perf. af en inf.
lova, jfr Rydqv. I, s. 174 köfva (kväfva), som förekommer.
»i en del munarter», rspr. kväfva fsv. qvcella isl. kefja »older
form kvefia».
i t0v/a (sällan tovla) dragas med svårigheter rspr. täfla
tefla spela brädspel, ock ttivie n. (sällan tovie) besvär, svår
ställning.
i ina lemna, loneg lernning, som användas endast af
äldre personer (jfr § 173,1 b å), ock de yngre lomna, lomneg.
2) i honsa ränsa. Äfven sim. har 0, jfr Ols. Lugg. 1j. §
83, där öfvergången förmodas vara framkallad af det föregående h. Jfr Lyngby Sjysk. s. 71 rons ock Hag. Aug.' § 12
rönns.
B) i 'oka se jäsa da. giwre. Formen "jcpta (jfr yek jäst)
kan hafva utvecklat sig till johot under påvärkan af det lågtyska
gören, hvarefter se sig tillagts, emedan man uppfattat ordet som
otta göra: impf. ock sup. heta nu yohe se jota se (jfr yoke joht
af jolta göra). Jämte dessa reflexiva former förekomma äfven
de passiva Jonas mes yyt,(t)s (blek. gäras).
Vidare märkes fh,ivolent4h, eller volant44 (fri-)volontär sörb.
viinntör, som förmodligen är analogibildning efter ord på -tör,
t.. ex. thaktik traktör, kondokti4 konduktör.
i slolsa släcka (se § 21,6).
§ 53. o motsvarar rspr. h alfö ppna u:
i skea sno, slinga rspr. slunga (se § 23,4 by
i sonen hungrig rspr. svulten ock ton, tunn (se § 16,4
mom. j ock k).
i följande ord, där da. har dels u, dels y eller ek,
nämligen:
a) iOst lust nsm. losst (Kryg. s. 380) da. lyst, fokljsta förlusta
da. forlyste, fohlktelse förlustelse da. forlystelse, tona tunna
(= slm., Ols. Lugg. 1j. § 84) nsm. teinde (Kryg. s. 379) da.
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tamde, sonan sunnan da. sonden, som hafva äldre motsvarig..
heter eller släktingar med y, jfr is!. lyst (jfr Tamm Fno. fem.,
rspr. lystmäte fsv. lustmEeti), fsv. thynna (jämte former med u)
isl. tönna (vanligen tunna), fsv. sypri synnerster rspr. södre
åsb. sondhe.

b) i dolma slumra nsm. dolme (Kryg. s. 356) da. dulme,
lola lulla vb ock lull (i uttrycket von lola vyssja lull), g/oga
dels subst. fyrkantigt hål i en bjälke, hvari en tapp skall insättas, dels verb: göra ett sådant hål sk. dial. glygga (i båda
betydelserna) jfr rspr. glugg, 5kine Sjunne (sällsynt), finaggicha Sjunnagård(a) i Ausås, lonta lunka (= sim., Ols. Lugg.
§ 84) da. lunte, glot litet barn (= sim.) da. glut jfr rspr.
glunt, slont en liten del (slump, små kvarlefvor) andra sk.
ock hall. dial. siunt da. dial. slunt sant, slonta spilla(s)
skvättvis ock de slontan, ou det går någorlunda da. slunte,
flon(d)tba flundra (= sim.) nsm. fto'nder (Kryg. s. 379) da. fiynder,
klons kluns (= sim. ock bornh.), klonsed klunsig, klonsa draga
lott (vanligen medelst knäna eller lederna på grässtrån), lons
luns
sim.), lonsed lunsig, lonsa lunsa, dons duns, donsed
»dunsig», donsa dunsa, &hist dunst ock donsta dunsta (vanligen
donst, donsta), honsa hundsa sv. dial. htuinsa, hoska ruska,
skaka, upprycka (jfr Rydqv. VI, s. 380) nsm. ro'ske (Kryg. s.
357), hosta rusta dels göra tillredelser nsm. rosste (Kryg. a. st.),
dels rumla, stoja, hhstake rustare, dost fint mjöl (= sim.) da. dyst
dust, sod linnesudd. Jfr för öf'rigt Kryg. s. 356 f.
Utvecklingen har i dessa ord väl i allmänhet varit u y
ö. Mellanljudet y föreligger historiskt i några af dem. Jfr
fsv. sunnudagher ---> fsv. synnudagher söndag samt J 20,1
ock 2.
Däremot har hodna ruttna sim. hgdna (01s. Lugg. lj. § 79)
fsv. rutna fått sitt ø från ngden rutten (se § 16,4 j).
§ 54. o motsvarar rspr. spetsiga u:
i dgven (eller doyen) dufven ock lån luden (se § 16,4 j).
i jo» (jämte iol/t) ljuflig ock jenOta genskjuta, se om
dessa ord § 23,3 anm. a.
i ptc. perf af verb sådana som bryta-bröt (utom de
i § 122,3 nämnda verben samt syva, se § 16,4 o), t. ex.
Imyda-bn,gd: liden bruten, flyda-flgd: floden fluten, syba-sgb:
sgben supen.
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Åsb. impf. plur. ock ptc. perf. äro liksom rspr. impf plur.
analogibildningar efter impf. sing. Det samma' är förhållandet i
sim. (01s. Lugg. lj. § 79) ock fryksd. (N—n Fryksd. 1j. § 83,1);
jfr äfven Kryg. s. 393 f.
i ofektt, (eller uf6) begrafning, graföl rspr. utfärd fsv.
utfizerp (enligt Schlyt. Ordb.: »1) eg. utresa; förekommer endast
om liks utförande, jordafärd... 2) = utfeerpa öl» graföl) bomb.
utrel aren begrafning (Le3r.-Ordb.).
Om tvcesgla jfr § 59,2.
i honbt,a (eller httn6,a, se § 13,1) ruinera.
§ 55. 0 motsvarar rspr. spetsiga 0:
i sngh snor, snghed snorig bornh. sneru, snghe ock snghbgde snorig person, snorgers, sngha vara snorig.
i fh,gn murken, rutten bornh. fronn da. fronnet ock Agna
murkna, ruttna da. fronnes, hvilka genom omflyttning utvecklat
sig ur de liktydiga fem da. fornet eller forn rspr. forn fornad
fsv. forn ock I.Qhna rspr. fornas fsv. fornas fyrna(s) förnas. Här
föreligga alltså ömsesidiga analogibildningar: å ena sidan har
adjektivet påvärkats af verbet ock blifvit fin, å andra sidan
verbet af adjektivet ock blifvit fQh,na.
Anm. I detta sammanhang må äfven nämnas fohfide n. det garn
som åtgår till strumpfoten (i Småland kallad förfot, se Rietz s. 162)
ock fohfgda dels orogöra strumpfoten, dels späda på en toddy.
i plur. lelipt, klor, kto& bokar (sing. brig bok, bege bokskog o. s. v., se § 16,4 a), j‘,90ik. kor, s0k sor suggor, jfr § 16,4 e
i bqh,f0t barfotad, jfr § 16,4 I.
i dge dog (se § 229,2 a).
§ 56. 0 motsvarar rspr. höga a:
i log lagg (se § 21,a b).
i font ock Dont stucken, förtretad, jfr § 196.
§ 57. ø motsvarar rspr. låga a i 9n0/ mal (se § 21,4).
§ 58. 0 motsvarar rspr. öppna å:
1 a) efter h, där danskan har o ock a, nämligen: hosa
krossa bornh. krozza, hot rost (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 85),
hosted rostig, hosta rosta, hoste rost (= sim.) fsv. rosti, fhost
frost (= sim.) bornh. frost (Thors. Bomb. s. 70), banfttost barfrost, frost utan snö bornh. bärfrost, fkgsbgden frostbiten bomb.
frozbidclijn (enligt Ler.-Ordb., frostbidden enligt Adler), Aosta
frosta (= sim.), brioel brodd, bhgdalgoh,na »Broddaliderna», några
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branta backar i Rya jfr bomb. brodda (f.: »en vej ned ad en
brat bakke. Et nordbornholmsk ord» enligt Lxr.-Ordb.), bh0c/a
brodda, bnoele Brodde, bainbsgd benbrott, nota råtta (= sim.).
I detta sammanhang må äfven nämnas: dko,5 senfärdig
karl sk. diall. dråss, dnsed senfärdig sk. dial. dråsig, Asa
vara senfärdig sk. dial. clrossa dråsa (jfr dock It. dryseln
drieseln söla), samt chose hög af tröskad säd sv. dial. dråse
fsv. drusi (drosse) ock dito/ed söndergnuggad (halm) sv. dial.
drusslig.
Om bojas brottas jfr § 23,f b.
b) efter 1. i oplgd »upplott», öfre delen af ett lintyg sim. aplg
(01s. Lugg. lj. § 79) bornh. opplod (jfr dock § 16,4 c), samt loda
opers. vb blifva någons lott, tur, ordning jfr isl. hlutast svä tu.
2) i åtskilliga analogibildningar:
i so soppa (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 79) fsv. sula sodh,
som måhända är analogibildning efter so sgcl sjöd sjudit (impf.
ock sup. af sy sya sjuda).
i lgsna- lossna nsm. hiisne (eller låsne, Kryg. s. 387) 6k
hams, som har fått sitt ø från adj. los lös. Jfr Rydqv. I, s.
303, hvarest anföres ett enstaka hisna från slutet af 15:de årh.
i dolde dolt dolde dolt nsm. dolte dolt (Kryg. s. 387),
dit fr inträngt från inf. dolja dölja.
i subst. lob lopp da. lob fsv. löp, som är en regelbunden
utveckling ur isl. hlau.p, medan rspr. lopp fsv. bop är af tyskt
ursprung (mit. iöp). I sammansättningen bnylop bröllop sim.
bnolap (01s. Lugg. 1j. § 84) da. bryllup anser KOCK ultimas
vokal äfven i rspr. vara en regelbunden utveckling ur au (isl.
brunaup), föranledd af aksentens läge på penultima; jfr Kock
Gsv. ord s. 98 f., där äfven fornsvenskans skiftande former
af detta ord uppräknas. Jfr ock § 72 samt § 97 här nedan.
Impf. kb lopp sim. kv (Ols. Lugg. lj. § 79) nsm. isev (Kryg.
s. 395) da. lob är analogibildning efter pres. loba löpa (ock
ptc. perf. lobed lupit); fsv. har bp.
§ 59. %Y motsvarar rspr. slutna å:
efter n, i bnode bråte is!. broti ock spnode språte da.
sprod(e) isl. sproti, jfr 58,1 a.
i tvesgla slösa (med mat), eg. äta mera än ett slags
sofvel på en gång, sk. dial. tve-sula. Åsbomålets form har
utvecklat sig ur syl sofvel (se §
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i can (eller ovan) ofvan (L.-W. § 203) i anslutning till
gf.V0h, OVOIO öfver.
i bo, bår se § 21,2.
§ 60. 0 motsvarar:
rspr:s brytning ja i if&nastmita tvestjärt (se § 12 anm.).
rspr:s brytningsomljud ju i os/ha/090y Östra Ljungby
ock mogkalåniby Munka Ljungby (se § 12). -

u.
§ 61. u motsvarar i allmänhet rspr. spetsiga u, t. ex.
luka lura, du du, bkun brun, flua fluga, bitiA.ga bruka, Ma puta.
§ 62. u motsvarar rspr. halföppna u i följande fall:
alltid då detta uppkommit genom förkortning af ett
långt spetsigt u (jfr L.-W. § 187), t. ex. 5utfin sjutton (594 sju),
bunte brunte (bnun brun, jfr mom. 5).
delvis framför V: ful. full, hul hull, hult hullig, kul kull
ock Kull (släktnamn), kula kulla, dalkulla, ki"den Kullen (trakten
kring Kullabärg), kale kulle, kuled kullig (med kullar försedd,
saknande horn), i kul omkull, bkiukKaa blåkulla, halekula Haglekulla i Ö. Ljungby, vilekt4a »villekulla» (se § 30,4), gul. guld,
skut pänningskuld (se § 16,4), mu/ mull, h.t.1/ta subst. rulta,
u/s Ulfs i Oderljunga, samt i en del yngre, från rspr. inkomna
ord i målet: u/ ull (målets eget ord är tO, boinul bomull (sällan,
se § 38,2), puls puls, hulda Hulda, hult Hult (släktnamn) ock
däraf bildade släktnamn, ulspdtle Ulfsparre (släktnamn), jatbl
schatull, buldujin buldan, pulpgt (eller ttelp«, se § 218) pulpet,
multiplts6a (vanligare än mattp/isaa) multiplicera.
Undantag med o skok skulle (sko skola), ta tull, tolg
tulla, kolbgta kullerbytta da. kolbytte, bok bulle, bola bulla,
ha.oh om bölok huller on' buller, baoh buller, bobba bullra,
mol(d)ta mullra, holt hult ock ortnamn på -hult, t. ex. pöhkenaholt Porkenahult i Fagerhult (jfr dock § 146,2), boll bult, bolta
bulta, inoltna multna, svokn svullen.
1)

Alla för tillfället antecknade fall meddelas.
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i allmänhet framför d, t. ex. ud udd, t_kda udda, st4do4
svammel da. sludder, sludita svamla da. sluddre.
Undantag med o: ~oh mudder, mOtta muddra, boden
pudding.
framför t, hvilket i målet bortfaller framför s, i sfituta
strutta, kufen kutting, pus puts, pusa putsa, 5us skjuts, fusa
skjutsa samt futan sjutton ock ytti sjuttio. Här må äfven
nämnas suttalMita subtrahera.
Om ttåsbana rutschbana jfr § 320,2 c.
Undantag med o: skot skutt, skota skutta, smota smutta,
hdha kuttra, ~ta puttra, plQdka »pluttra», puttra, sQded suttit
(seda sitta).
framför n i några ord, som hafva egna eller besläktade
former med spetsigt u att stödja sig vid eller äro lån från
rspr., nämligen: Auntånton (eller fitigentomat) fruntimmer (se §
45,6), bunte brunte, kunshib kunnskap, faukån,i fåkunnig, kund
kund, tr.tnel tunnel, unyefch, (vanligen ()neka) ungefär.
Framför n har rspr. halföppna u vanligen öfvergått till o
(se § 127,4), stundom till of (se § 16,4 k ock 53,3).
i allmänhet framför s, t. ex. stus stuss, kusk kusk, pust
pust ock pusta pusta (där rspr. äfven kan hafva långt spetsigt
u, jfr L.-W. § 194), /ustz lustig.
Här må äfven nämnas uske ljumske (se § 23,3) ock stusk
stursk (se § 233,6).
Undantag med o: bos buss, boa tugga buss, boske buske,
bosked buskig, svoittmösked svartmuskig, moskotndd muskott
(-nöt), most must, ~la smussla.
I most must (= da. ock ty.) kvarstår väl o sedan äldre
tider, jfr fsv. most.
Utaf ofvanstående behandling i åsb. af rspr. halföppna u
framgår alltså, att det öfvergår till spetsigt u:
när det har former med långt dylikt ljud att stödja sig
vid (i detta fall kvarstår alltså u-ljudet);
ofta när det efterföljes af tungspetsljud.
Om förklaringen häraf äfvensom om förhållandet i danskan
jfr § 3 slutet. Jfr härmed också Ols. Lugg. 1j. § 42.
§ 63. u motsvarar rspr. spetsiga o:
1) i kw krog nsm. kru (Kryg. s. 357) da. kro ty. krug
mit. *krog.
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För sammanhangets skull må äfven nämnas Ichicathe krögare
mit. kroger kruger, hiton,ska krögerska da. kroerske mit.
krogersehe.
Öfvergången till u-ljud är antagligen föranledd af det w,
som enligt §. 290 en gång måste hafva funnits i målet. Ett
dylikt w har föranledt bevarandet af u-ljudet i su./ sofvel (jfr
tvcesNa § 59,2) da. suui fsv. sufl ock sughl, ful fogel da. fugl
fsv. fughl, hu håg (hug) da. hu fsv. hugher, husa erinra sig
nsm. hase (Kryg. s. 370 f.) da. huske fsv. kughsa, AU råg nsm.
ru (Kryg. s. 369) da. rug fsv. rugher, th,u tråg nsm. tru da.
trug fsk. trugh samt j§U tjog jfr fsv. tiughu tiugh.
Af samma anledning förekommer:
o i loe låge da. lue fsv. lughl loghi ock loa låga da. me
fsv. lugha, alb6e armbåge da. albue fsv. alnbughi alboghi, o
ock da. og fsv. ok, on ugn nsm. on (Kryg. s. 354) da. ovn fsv.
oghn ofn. Visserligen förekommer formen la låge i en jullek:
d. ä. mors lilla stuga
möhsa lla sta
står i ljusan låge o. s. v.
o.
s.
v.
stcui ijåsan lua
men det är väl föranledt af rimmet.
Om a'inelo enelag, jfr § 21,4 ock inom. III under § 21,s
u i /un adj. lugn da. luun fsv. lughn, 'tune fiskrom da.
rogn isl. hrogn, mule mögel (jfr § 45,4 c) da. mul jfr no. dial.
mugla (jämte mygla, isi. mygla: Aas. Ordb.), muled möglig
fsv. möghlotter da. mullen, mulas mögla da. mulne 2, vegik
fönster (jfr § 68,2). Jfr härmed Ols. Lugg. lj. § 38, 41 ock 126.
Vidare märkes o motsvarande rspr. slutna å framför v:
a) i hoa gen. plur. af hof i talesättet gau te hoa gå till
hofva d. v. s. göra hofveriarbete, hbabone hofveribonde, höagaun, härrgård där frälsebönder förrätta dagsvärken, honeg
hofveri da. hovning, ock måhända äfven homdn raskt, duktigt
fruntimmer rspr. hofman (jfr Rietz s. 261 ock eng. woman).
I dessa ord har o väl förorsakats af ett följande w-ljud,
jfr Ols. Lugg. Ij. § 126.
Anm. I detta sammanhang må nämnas ktwe kräfva (jfr is]. krof)
ock hoed höd hode hufvud.
Jämte lyn isl. lygn; jfr lyna blifva lugn isl. lygna, lyne n.
lugn(t skydd).
Dessa former äro besläktade med InOg mögel, unkenhet (om säd)
no. dial. mugg, mogen möglig da. muggen.
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p) i 410 Bfilow ock bcihneko Barnekow (båda släktnamn) samt
Nh,eko Torekov (jfr teckningen Torrekou år 1624).
i hun hon (antecknadt för Gråmanstorp, Oderljunga,
Rya, Örkelljunga, Fagerhult; annars hon) fsv. fda. hun. Denna
form är enligt Kock i Tffil. nr III, s. 253f. (ock Fsv.1j. II, s. 480f.)
»utan tvifvel att uppfatta såsom uppkommen genom vokalförsvagning i aksentlöst ord».
i vuhen beskaffad rspr. vulen ock vorden fsv. wrpin
(Rydqv. I, s. 205), bevåhen fri från, kvitt bornh. beburen, kåiaven karlvulen, ilavuhen otjänlig, oläglig, illa beskaffad, ovikhen
ogin (se § 214,2 f.), vutoaad skapnad, form, vuhna eller vurm ud
förlöjliga någons yttrande.
i u- nekande prefix, som ännu förekommer i de gamles
tal (de yngre säga o-) fsk. ock da. u- fsv. u- ock o- isl.
ock å- (jfr C1.-V. s. 469 samt KocKs förklaring af denna det
negativa prefixets olika vokalisering i Ark. V, s. 57 f.), t. ex.
uvdn eller ovc'en da. u.ven fsv. uvin eller ovin, uvU eller o/M's
da. uvis tbv. uvis eller ovis.
Så är äfven förhållandet i fryksd., jfr N—n Fryksd. 1j. §
92,1, hvarest därjämte meddelas, att det »troligen af det gamla
adv. of förkortade o- (intensivum) undergår däremot ingen
förändring». Äfven i åsb. är detta o konstant: obönalos bottenlös
(brukas om en storätare, annars säges bbnalgs). Endast detta
exempel på o- intensivum förekommer.
Det neutrala substantivet ovdle obehag, otrefnad fsv. oftefli
(oefii, vg. oävla f. olycklig händelse, jfr Rietz s. 492) uppfattas numera såsom sammansatt af o- negativum ock -vwle
(jfr vcel väl) ock uttalas därför af de gamle uvckle. Måhända
är det i anslutning till vet som v-ljudet försvunnit ur detta
ord (jfr dock § 173,1 b).
i ghuske m. den första grönskan på marken, efterslåtter sv. dial. groske ock ghusked bevuxen med ghuske
groskig (se Rietz s. 214); jfr gho gro.
i sekichja cikoria, en smula förnämare än det vanligen
förekommande sega.
§ 64. u motsvarar rspr. spetsiga y:
1) i stana slyna bornh. siuna äldre sv. sluna (jfr Rietz s.
629), sluned »slynig». Åsb. har i detta fall bevarat den äldre vokaliseringen, medan rspr:s form är analogibildning efter slyngel.
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i husa hysa, härbärgera da. huse (se § 23,a). Däremot
förekommer hysa i betydelsen förslå, vara tillräcklig, gå upp
emot, da. dial. hyse hyssa.
i udast (jämte ydast) ytterst fsv. utarster (eller ytarster)
isl. Utarst ock 4dala (eller ?,dala) rumsadv. ytterligt isl. Utarla.
Åsb. ock rspr:s former med y äro analogibildningar efter
komp. yttre fsv. ytri, där y är i-omljud. Jfr Pdaltt ytterligt
.§ 140,1 d.
i ostmus färsk ock osaltad ost sörb. öste-mås isl. ostmysa (jfr C1.-V. mysa) ock husa ryssja da. ruse (jfr Kluge
Wb. reuse).
i ulen yllen sm. vg. ullen (jfr Rietz) da. ulden, som
ansluter sig till det fsv. oomljudda ullin, medan rspr:s form
är framkallad genom i-omljud (jfr Södb. Fgutn. s. 9 not. 1).
Samma förhållande äger rum med Qben öppen fsv. opin.
Åsb., sim. (01s. Lugg. 1j. § 126), da. (jfr aaben) ock da. dial.
(jfr Thors. Njysk s. 66 ock Kok I, § 33) sakna i-omljud i
detta ord, hvilket däremot föreligger i rspr. ock fsv. ypin öpin.
Jfr § 173,a a.
§ 65. u motsvarar rspr. spetsiga (v)e i uga vecka (=
Ols. Lugg. 1j. § 40) da. uge fsv. uka eller vika.
§ 66. u motsvarar rspr. breda ö:
i Uht vört (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 40) bomb. urt da. urt
(eller ~ter).
För Fagerhult, Örkelljunga, Rya ock Oderljunga äro formerna vaiht vamt vaht (jfr vgm. vairt med lågt a i diftongen)
antecknade (jfr § 138,2 b). I Pärstorp förekomma formerna
vcpht ock vt, för hvilka man får antaga en utveckling: isl.
virtr -> *vart *vt -> vit ock *vaht -› vt, eller ock är den
sistnämnda formen inkommen från Fagerhult o. s. v.
Om rspr:s form jfr Kock Språkhist. s. 24.
i ghta ört (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 38) bornh. da. art
isl. art ock mglght mt2duht malört da. malurt. I rspr. ört fsv. yrt
föreligger i-omljud, jfr Leffl. i Tffil. nr II, s. 284 jämte noten 2.
§ 67. tt motsvarar rspr. öppna ö i plur. lus löss (se §
16,4 e i3).
§ 68. u motsvarar rspr. slutna ö:
1) i khgahe krögare, khitohska krögerska, samt mgle mögel,
muled möglig, muias mögla (se § 63,1 b).
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i ve g4 fönster fsv. vindögha, anteeknadt endast för Kvidinge, ock högst sällsynt där. Sim. har mg(a (01s. Lugg. 1,j.
§ 39), da. vindue, fsk. vyndue.
i hubMa (eller 4014da) rödbeta.
u motsvarar fsv. u i ab44 abtilatkcp äppleträd fsv.
apuld apul ock Mame& den ludna fördjupningen i öfra ändan
på frukt d. v. s. flugan da. bulmoder. I detta ord har den
andra stafvelsen betraktats som afledning ock a (fsv. apaid
isl. apaldr apaldrstrå) på den grund öfvergått till u i fsv. ock
åsb. samt till m, i eller u i da., jfr fda. apre1dgarth da. abildgaard fruktträdgård, abild äpple, äppleträd ock bulmoder.
Sedan har *abul i åsb. uppfattats som formellt sammansatt ock
fortis flyttats till ultima, enligt målets aksentueringslag för
komposita med första sammansättningsleden enstafvig, hvarpå
a såsom obetonadt bortföll i bidamon, da. bulmoder (jfr § 315).
Det bör emellertid anmärkas, att åsb. har bitlamoh, äfven i
betydelsen »böldmoder», var i en böld (jfr buk bolde) da. dial.
bulmoder, hvadan a i *ablamo4 kan hafva försvunnit genom
invärkan från detta ord. Eller bör man antaga, att bitlamet
fluga ursprungligen är samma ord som bidamo_k böldmoder ock
ingenting bar med abtil att skaffa?
Man järnföre härmed vokalväxlingen i de fsv. formerna
vceruld vterild veereld. KOCK säger i Fsv. lj. II, s. 303: »i
werild (värilz t. ex. Med.-post. I: 9,1) uppfattades troligen -Hd
såsom en afledningsändelse». Dock kan u i vtieruld vara
u-omljud; detta är SÖDERBERGS åsikt (jfr Södb. Fgutn. s. 10
-ald -uld (N—n
noten). Jfr äfven det is!. suffixafljudet
Aisl. gr. § 167,3 g).
u motsvarar rspr. öppna å:
1 a) i vula vålla med pres. sing. vi.dok nsm. vulder (Kryg.
s. 354) med impf. vulte, supin. vuit, där u-ljudet väl utgått från
impf. ock sup., jfr fsv. witi wilit unit ock utredningen hos
Rydqv. I, s. 197 f.
i buk bolde fsv. bulde (ock bolde).
i skulka skolka da. skulke, pahål »paroll» (i talesättet
haula pakål hålla stånd, slå in), åkselpulcetok (axel-)epåletter.
2 a) i wne fiskrom (se § 63,1 b).
b) i matunal mcitunal (jämte mcitnal) Macdonald (släktnamn).
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i nuteg rotting ock cintbhut åbrodd (se N—n i Sv. landsm.
VI. 5, s. 38) fsv. aabrut (jfr Södw. Ordb.) lat. artemisia abrotanum, som påvärkats af da. ambra ambra ock åbrodd (jfr
da. dial. ambrod: Nyrop Vskud s. 41 f., hall. ambrett).
4 a) i kusk buska brosk (se § 23,1 e).
b) i huspet41 hospital (se § 320,2 c).
u motsvarar rspr. slutna å (jfr L.-W. § 203 jämte
noten 1) i su/ sofvel, fig fogel, hIA håg ock hoa erinra sig, MÅ
råg, toik tråg, jpik tjog, lga låge, se § 63,1.
u motsvarar rspr. diftong au i fchtus Schartaus
(katekes), jfr § 97 ock Kock Gsv. ord s. 93-99.
u motsvarar rspr. f i ,sta gifta (impf ock sup.
fgte it«) sim. Juta (Ols. Lugg. 1j. § 42), >ge gifte sim. jute,
ock jiga skifta (impf. ock sup. Atte jig), 5tcte skifte. Jfr. sej.
gywde, skywde (Thors. Sej. § 93,4 njut. giwt (Thors. Njysk
s. 74f,.
Om utvecklingen af u jfr § 173,1 b a ock Ols. Lugg. 1,j. § 42.
u saknas:
1) i höhdan kölden ködan höden hurudan (jfr holt hur(u)
ock Ols. Lugg. 1j. § 43).
Om hQde hufvud jfr § 45,4 e.
' 2) i va vädur.
3) i ghatlaycjn gratulation ock kap (e,56 kapuschong.
ce.
ce moisvarar i allmänhet rspr. öppna ä, samt det .
breda ä (L.-W. § 130-34) i de, fall, där detta icke öfvergår till
högt a, hvilket dock i allmänhet inträffar med kort bredt ä
framför r, stundom med långt bredt ä (jfr § 141); det senare
kvarstår likväl regelbundet såsom öppet ä framför rd. Ex.:
motsvarande rspr. öppna ä: knce knä, besvcett, besvär
ock beickit begär samt besvcali besvärlig (sällan besvcitth) ock
beicali begärlig, som i rspr. hafva bredt ä, pen, Pär (men paanealsen Pär Nilsson o. s. v., pciksen Pärsson, jfr § 141), neve
näfve, stava sträfva, gnel gnäll, shele skrälle, ditcee dräng,
thoga tränga, veda väta jämte vete vet vätte vätt.
motsvarande rspr. breda ä framför j: nej nej, meja
mäja o. s. v.
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motsvarande rspr. korta breda ä framför n endast i
jOhebea Kärrebärga i Kvidinge, met, märr, hcpha härfva,
lscehe ock »ena kärfve (se § 40,4), lcphet ock lcehed lärft, samt
med förlust af h, d&f0h, därför (jfr dceh där), nchnioh ncemst

närmre närmst (se § 46,a b).
motsvarande rspr. långa breda ä framför rd (alla fallen
uppräknas): fkeh färd ock paa fe på färde, heyfcbh högfärd,
locfch ofcbh »utfärd», begrafning (se § 54,4), fas färdas, fc_eht
färdig, s hcehen »i härden» d. v. s. sysselsatt, hett cete begärlig
efter rspr. härdig, heba skuldror da. hterde isl. heräar jämte
hce'habhat axelbred da. hserdebred fsv. heardhabredher isl.
herbabrelär, vOlt, värd (dignus), svTin grönsvär(d, se § 16,4 c),
icfhe gärde, fycehe fjärde, ficeheg fjärding.
§ 76. ce motsvarar rspr. spetsiga i:
1 a) i fiejla fiol fsv. flina (se § 266).
i ncela niga da. neie, sceyna signa (jfr L.-W. § 393).
i sceyta sikta, sceyte sikte, vcejt vikt da. vent, dceyta
dikta, sceyta sikta, sejte siktadt mjöl, sceyt sikt, sceil dregel
nygutn. sikel, sceyla dregla.
Utvecklingen bar varit i -> *e (se § 31) --> ce. Denna utveckling, som är att anse såsom ett slags dissimilation framför
,1 (jfr N—n Fryksd. lj. § 27 ock Ols. Lugg. 1j. § 133), hvars
slutprodukt stundom blir diftongen as (se den allmänna anmärkningen mom. 2 ock 3 etter § 160), föreligger äfven i åtskilliga
ord j slm., fryksd., nsm., sej., njut. (Ols. Lugg. lj. § 91, N—n
Fryksd. lj. § 27, Kryg. s. 369, Thors. Sej. § 45 ock Thors.
Njysk s. 50).
Anm. Åfven nceyta nita kan tänkas hafva genom dissimilation
utvecklat sig ur rspr:s form, alltså nita ---> *nzytct -› *nejta --> nceyta.
Dock bör anmärkas, att åsb. äfven har formen nceta, som ansluter sig
till da. nette, ock alltid nknale nitnagel da. netnagle eller nOnale
(jfr rspr. nåda, se Tamm Kännet. s. 57).
Dissimilation föreligger äfven i utvecklingen e -> ce (mom.
A, B), y -› e (mom. C), ø --> a (mom. D) framför ett i målet inträdt y:
A) i nce2 n. 'nedan slm. nce (01s. Lugg. 1,j. § 91) da.
nm fsv. nip metar, nceian nedan slm. mem nsm. nfflen (andra
sel. dial. neejen: Kryg. s. 365 f.) fsv. nipan ntepan, ncelast slm.
nc_east nederst (01s. Lugg. 1j. § 146) nsm. incest (Kryg. s. 384),
svceysa svetsa (jfr § 266) da. aveise.
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B a) i elcel deg da. del, cicejed degig da. deiet, cicejn,a dels blifva
degig' blek. degna, dels sätta i deg, bereda deg da. deine, heja
lega subst. da. ieie, sej seg da. sej, scepia segna, 327(9 »sveg» i
talesättet sval z hifgen d. v. s. svceihirgad svegryggad, svankryggig da. sveirygget, svcejna blifva »sveg», slå sig af fuktighet
(om trävirke) sv. dial. svegna, svceja böjas, bugna da. sveie,
:jl spcejle spegel da. spen, spcejla spegla da. spene,
spcejel spee
scejl segel da. sen, scejla segla da. sene, foitsc'ejla försegla, samt
dam:å'« töa för solen sim. dambta (01s. Lugg. lj. § 49, jfr
isl. dagsmegin), s/iejsm Slesvig nsm. Slcejsvi (Kryg. s. 372),
sebedcbjus (stundom sebeekus) dels Zebedeus 2, dels sölare3, ock
maWejus Matens. Rörande y i de två sist anförda orden jfr
§ 269,3.
f3) i tcejna teckna da. tegne, kncejt knekt ock abesc'ejta
abc-bok (något förnämare är abesata; sim. abas4ta: Ola. Lugg.
1j. §142).
Äfven alm., fryksd., bornh., usm., sej. ock njut. hafva exempel på denna, i mom. B nämnda öfvergång (jfr Ola. Lugg. 1j.
§ 95, N—n Fryksd. lj. § '27, bliejlaid bleklagd, bEejblend
beckhänd d. v. s. tjufaktig, jårncej järnek i Lwr.-Ordb., Kryg.
s. 369, Thors. Sej. § 95, 96 ock Thors. Njysk s. 74).
C a) i b/611 blyg, dm32 dryg da. droi, elhojzzad drygsel,
tyg da. toi, bojel bc§jl bojle bygel da. bojle, to2el téjl ttskjle
tygel da. toile, tojla tygla da. tone, doxi dygd, citsvdt dygdig,
bkojde bhojd bryggde bryggd (bop brygga, se mom. itt), bn,oid
brygd, b6yele bojd byggde byggd (boga bygga, se mom. M,
b69d bygd da. bolgd eller bygd.
i50) i bh69t bryggt ock klit byggt (bop brygga ock boga
bygga, se § 48,2 e), lojta lykta subst. da. inte eller lygte,
lo jte lojt lyckte lyckt (101_ca lycka), tkojte Uojt tryckte tryckt
(t/boka trycka), no jte nojt nyckte nyckt (nota nycka isl. hnykkja),
slojte slojt släckte släckt (sloka rspr. *slyeka släcka, se § 21,6),
hojte hojt ryckte ryckt (hota rycka), Itojta rykta da. reigte,
Ithjtan,e ryktare da. rogter, Itoite rykte, flojta flykta, zu9ton,
Gm säden, då hon är så rå, att hon klibbar vid kvarnstenen.
Namnet förekommer i den skämtsamma frågan va hete sebedcbp
sonohs fqtt hvad hette Zebedei söners far?
Genom folketymologisk anslutning till åsb. sebe sölare, sOa
senfärdig kvinna, seba vara senfärdig.
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nykter, bison, byxor, samt fitejt frukt fsv. frykt (om denna
fsv. form jfr Schag. Kt s. 73).
Exempel på den i mom. C nämnda öfvergången lemna
äfven sim., bornh., nsm., sej. ock jutskan (jfr Ols. Lugg. 1j. §
100, 103, 105, Ler.-Ordb., Kryg. s. 369, Thors. Sej. § 30, Thors.
Njysk s. 59 ock Varm. JFolkespr. § 119,1).
i hoj hög subst. da. hal, ladho,2 Lathög i Kvidingel,
hoj hblake hojast hög högre högst da. hed haiere hoiest,
ho'jaholma Högaholm i Örkelljunga (Höyeholm 1624), thoj trög,
samt 8/61,2 fuktig (slög användt af fru Nordenflycht, Gyllenborg
ock Leopold enligt Rydqv. II, s. 378; jfr Ols. Lugg. kj. § 104).
Jfr härmed sim., nsm., sej., jutskan (01s. Lugg. lj. § 104,
Kryg. s. 369, Thors. Sej. § 28, Varm. JFolkespr. § 119,2).
i 69,9 ax, 6,78el axel, vojta vakta, voisa växa; se § 90,1 d
ock 2 d a. Jfr Ols. Lugg. lj. § 102.
i hceybcen, hallon ock tvatoceg tvärvigg (se § 320,2 a).
i hena brinna da. bra3nde, spheta spritta da. spreette
ock skeva slippa.
Åsb. ce ansluter sig till det isl. e (jfr isl. brenna, spretta,
sleppa), som är ursprungligare än rspr. i. Samma förhållande
äger rum i fryksd. (N—n Fryksd. 1j. § 28).
i makAl makrill da. makrel, som är ett lånord såväl
i målet som i rspr.; jfr Kock Fsv. lj. II, s. 302, där det boll.
makreel anföres. Medan det ursprungliga e-ljudet (jfr Kluge
Wb. makrele) i åsb. utvecklat sig till (e, har det i rspr. öfvergått till i.
ö a) framför 1 i feleg skilling, jedege Skillinge i Munka
Ljungby (Skiellinge 1624, Skieldinge 1658, enligt Falkm. Ortn.),
fcelb6na Filborna vid Helsingborg, kaja sittbräde i en eka
rspr. tilja, tvelna fylla på en tunna sk. dial. tvillna tvelna
ball. tvinia (jfr Rietz) bornh. tvillna, samt tOt Tilly (släktnamn)..
Om avc'elna ledsen (jfr fav. vilin) se § 214,2 f.
b) i slenta slinta äldre nysv. slenta (Rydqv. I, s. 190),
slant slint i talesättet slau slcent slå slint, slented slipprig,
hall. vg. slintig, sana trans. göra att en ko ej lemnar mjölk
rspr. sina intr., sinas upphöra att mjölka, sina bomb. sönes,
va eller stan san(d) vara eller stä i sin bornh. sön.
1) Jfr h6L2a Höja, som äfven är en utveckling ur subst. hög, seFalkm. Ortn. s. 53; men idn,se Hjortshög, mötbse Mörshög se § 36.
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i het litet sk. dial. ock da. lidt fsv. lit (Rydqv. II, s.
400) isl. litt ock lcbta litet isl. litt-at litt-pat adv. »a little, a
bit» (jfr C1.-V. s. 394 samt Kock i Ark. V, s. 62 noten).
i fhce frid i hälsningen gus thce Guds frid; jfr rspr.
fred, som är samma ord i yngre form. Enligt Brunn Bogst.
§ 14 uttalas stundom det da. fred med kort ä-ljud.
i schmpel simpel, ghedelin gridelin eller gredelin (enligt
Ord!.).
Utvecklingen har uti de i mom. 5 nämnda orden varit i --> *e
(som historiskt föreligger i åtskilliga, jfr ofvan)-> ce.
§ 77. ce motsvarar rspr. halföppna e:
i mo med fsv. ramp, äfven i sammansättningar, t. ex.
mceluita medhåll, mMhlt medgörlig. Enligt L.-W. § 145 uttalas
rspr. med hvardagligt mä (dock aldrig i sammansättningar).
Sej. bar mas (Thors. Sej. § 104), ock da. rspr. med uttalas
med ä-ljud (Baj. Da. utt. § 24).
i bejOnt betjänt (se § 28,3).
§ 78. ce motsvarar rspr. slutna e:
i de i § 76,1 mom. A, B nämnda orden.
i ypy, Eder Er (dat. ock ack. af 2 pers. pron.; =
Ols. Lugg. lj. § 90) da. jer ock dess poss. jceh, jcpht jeha eder
edert edra (= slm.) da. jeres, där utvecklingen kan hafva varit
följande: fsv. pers. pron. dat.-ack. iper, poss. ipar ipart -› * te ,
*ta taht (enligt § 229,2 a)-›*jeh (jfr da.) samt jceh jc.eht (genom
framåtvärkande assimilation enligt § 28,3) ->ych (pron. pers.,
i anslutning till pron. poss.). Dock bör man måhända snarare
antaga, att a i poss. pron. försvagats till e enligt § 33,7 ock
att detta e liksom e i det pers. pron. sedan öfvergått till ce
framför h,.
i följande summansättningar med tve- fsv. tvw- ock
tre- fsv. pree- (Rydqv. II, s. 585): tycetösla (vanligen f.)
människa som på en gång tillhör bägge könen, hermafrodit,
blek. tve-tola tvä-tola da. tvetulle isl. tvitoli (enligt Rietz),
tvcet4sled tvåkönad da. tvetunet isl. tvitolaärl, tvcelzkse tvehågsen (måhända ett ombildadt lån från rspr.), tvceföid tvefaldig fsv. tveefalder i talesätten tvcefkiu/ t mad tvefaldig i mat
1) s har inkommit i dessa ord från målets fem, skällsord på -sia,
t. ex. dAusla slarfvigt fruntimmer, som tappar saker, Osia litet, obetydligt fruntimmer, pdsla tyst, smygande fruntimmer.
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d. v. s. storätare (åsb. tviehfyleg da. tvaarfylding) ock eda tve(etuit eller tvefetlt äta tvefaldigt d. v. s. mycket), tvceOla slösa
sk. dial. tve-sula (se § 59,2); thesee(a »tresätta» cl. v. s. sätta
tre torfvor i lutande ställning mot hvarandra, att de må torka
bättre. Rspr:s former ansluta sig till det fsv. tve- (ock pre-).
i men(s) medan (jfr L.-W. § 481) fsv. ~n ock helad
heligt i fråga om helig tid, t. ex. 2 da e de helad i dag är det
heligt. Jfr lickleda hälgdag, som antagligen utvecklats ur
helig dag, ock fsv. *hälghedagher (se Södw. Ordb.) da. hellig
fsv. ha3lagher. Rspr:s former sluta sig närmast till isl. me5an,
fsv. helagher.
i analogibildningarna neka (efter nce ncej nej), kiteeatutt,
kreatur (efter kueg kräk), ock måhända äfven incenlos menlös
(efter mcen men).
G a) i vhcet plogland rspr. vret, f cevbaznt skefbent (dock
torde k6baint kobent vara språkets ursprungliga benämning),
jevon, m. engelska sjukan (raehitis), som ofta urartar till snedhet, sk. dial. silver da. dial. skicever 2, flceba flepa da. ficebe,
flebane flepande da. fiteben, fleebahe »flepare», fleper da. ~er,
ficebed flepig ock sedel sedel, som ansluter sig till da. aeddel.
b) i några lånord från rspr.: cHso eko, ficbn(d)e fiende,
<ende ende, tenit (jämte tegna) Tegnér, c_kvon,lov Efverlöf (släktnamn, se § 4,2), klemesen Klementsson.
w motsvarar rspr. halföppna svaga e i kvenscH
Qvensel (släktnamn), samt mdnuel Emanuel, gdbhicei Gabriel,
dcinicel Daniel, sänzuce/ Samuel.
ev motsvarar rspr. breda ö i det för Pärstorp antecknade vit vört (jämte vald, se § 66,f).
Det senare ordet förekommer endast i en strof till nyckelpigan
(coccinella), som i åsb. kallas agonhdna »åkerhöna» (äfven = rapphöna).
Strofen anföres här, emedan den innehåller ännu ett ord, hvilket kommer
till omnämnande längre fram:
fly, fly, agorlio:na,
Flyg, flyg, åkerhöna,
i nkihen Ida& de sQljen, ghant vcett,, i morgon blir det solsken,grant väder,
duskasedapaulstnefitta stuega, du skall sitta på tjugufyra strängar,
din hona,
din hona,
din kona,
din kona,
dit nicsenldsa f e !
ditt menlösa fä!
Månne icke detta subst. är adj. *kv skef med bibehållet nom.märke (jfr § 318,5)?
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85

6

S 81-85

BILLING, ISBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

ce motsvarar rspr. öppna ö i thcet trött (= sim.,
Ols. Lugg. 1j. § 96) da. trEet ock thcetna tröttna.
§ 82. w motsvarar rspr. h alföppna u i vceksen vuxen
§ 81.

(se § 16,4 j).
§ 83. ce motsvarar rspr. höga a:
1) i en del i-omljudda former:
i hcene dat. sing. af haun hand (se § 16,4 e «). En analogibildning härtill äfvensom till plur. lutttort, händer ock hcens
(jämte hcendi) händig är adj. heenell hanterlig hall. han(d)elig
da. haandelig handelig.
i peta katta ock ceska liten ask (se § 1-6,4 g).
i j§celeg kattunge ock celeg andunge (se 16,4 h).
i stdIson, kortare (se § 16,4 m).
i blcena blanda (se § 16,4 o).
i jfeiya kamma, lcesa lassa, skeka stacka (se § 16,4 p).
2) i pielt palta, jeltaylva ring på hjulaxeln, jcel.e höskulle
ofvanför stallet; jfr § 28,3.
3) i §eftit »skalligt», ett slags väfnad, neutr. af jceftz
fyrskäft, gibintjeft grim»skaftig» (om väfnad) jfr sörb.
skaft (sällsynt, i finare tal; vanligen ghimskdt ghlmeskgft) samt
meksa stor kvinna, slyna oxm. makksa mycket fet kvinnsperson. Jfr i fråga om detta ord Rietz s. 426, där han hänvisar till ty. (nassaudial.) mackelig adj. köttig, fet.
4) i centan antingen da. enten.
5) i centoh,phencil entreprenad ock pcen(e)5dn pension, som
hafva fått ce på grund af stafsättet.
Om damen pl. af daman dolman jfr § 320,2 a.
§ 84. ce motsvarar rspr. låga a:
1) i tvänne i-omljudda ord:
i nckilon, naglar (ungues), se § 16,4 d.
i pron. VC§/t, ve.ht hvar hvart, se § 16,4 n.
2) i analogibildningarna hem kram (efter biemahe krämare), spenshgh, (jämte spcinsho) spanskt rör (eller spcena
spänna?).
Hvad scpba rapa da. reebe angår, kan det vara påvärkadt
af hege spott da. negs (se § 160 f). Jfr dock Ols. Lugg.
1j. § 51.
§ 85. ce motsvarar rspr. öppna å i ulk inslag i väf, jfr
rspr. slåtter (se § 16,4 c).
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§ 86. ce motsvarar rspr. slutna å:
1) i en del i-omljudda former:
i svcen, svål, blcest West blåst (L.-W. § 211), se § 16,4 c.
i pl. tc_en, tår, cp, åar, stcp, slår, vhceh vrår (se § 16,4 e
i kcpge spott da. dial. råke (se § 16,4 f).
i bl.cpsa blåsa, gibcpcla gråta, he låta (se § 16,4 o).
2) i lcena (i förnämare stil; vanligen kuna) låna. Äfven
fryksd. har ce, hvilket af N—n Fryksd. lj. § 301/2 förklaras
bero på afledning af tv. leen.
3) i sceba såpa da. seebe.
§ 87. ce motsvarar rspr. diftong äi (tecknad ei) i vcikmcvstoh, Wachtmeister (i analogi med vakmiestahe vaktmästare
ock mcbstoit mäster) samt ldpsi Leipzig.
§ 88. ce motsvarar:
rspr. brytning jä i sc_e/ själf (se § 12).
rspr. brytningsomljud jö (jfr Kock Fsv. 1j. II, s. 481 f.)
i mcelk mjölk ock mcelke mjölke (se § 12).
§ 89. e bildar jämte u diftongen ceu i cpuftesin Eufrosyne.

0.
§ 90. o motsvarar rspr. öppna ö:
1) regelbundet framför j, vare sig detta förekommer äfven
i rspr. eller utvecklat sig först i målet, t. ex. oja Oja i Kellna,
lom löja, boja böja ock lojn lögn.
I detta -sammanhang må nämnas, att åsb. o. motsvarar åtskilliga af rspr:s vokaler framför j, vare sig detta föreligger
redan i rspr. eller är en målets utveckling:
o motsvarar rspr. slutna ö i de i § 76,1 D nämnda
orden. Dessutom märkes, att toa töa stundom förekommer i
stället för det vanliga toa, jfr da. too men hentoie.
o motsvarar rspr. spetsiga y i de i § 76,1 C nämnda
orden.
o motsvarar rspr. öppna å i te kojs till kojs, tuja koja,
kvictija löfkoja, kodi ij korderoj, papegos.ia papegoja da. papegoie, stoj stoj da. strå, sto'jathe stojare, stoja stoja da. stola,
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sto'lane stojande da. staden, ske, skoj, skosjake skojare, skoja
skoja, skosjane skojande, skoyta »skojta», hoja »boja», ropa hoj,
hosiatte »hojare», hosjane »hojande», hoyta hojta, soja soja, pt4ike
pojke (något finare uttryckssätt än det vanliga pq-ug, se § 161),
ptslyta »pojta», löst prat, boje Boje i Munka Ljungby, moj eller
vanligen mekjon, (se § 318,5) beskedlig, snäll jfr holl.- mooi
vacker, artig, hem469don, hemorrojder.
Jfr härmed Ols. Lugg. lj. § 106.
e motsvarar rspr. eller fsv. höga a:
a) i veys vax ock vepa vaxa, antecknade blott för Risebärga, där voysa (sv. verb) äfven har betydelsen växa liksom i
det egentliga åsb., jfr fsv. vaxa vaaxa; äfvenså i vapen fullvuxen fsv. vaxin vsexin, veyst växt fsv. vaxter vsexter, samt
vojta vakta (jfr § 173,1 a M.
i vein vagn, antecknadt för N. Vram; jfr § 173,1 ay.
e, som äfven föreligger i sim. i
Ofvergången a (se)
motsvarande fall (01s. Lugg. lj. § 102), är föranledd af v
•
ock j.
e motsvarar rspr. breda ä i s/e-if släjf da. skift, (jfr
Tamm Kännet. s. 24).
2) framför labial i so. mn sömn, somned sömnig (se § 47
ock 173,1 b d), samt st6vel stöfvel.
För sammanhangets skull' meddelas här några fall, där
ersätter åtskilliga af rspr:s vokaler framför labialerna
åsb.
f, v, m, vare sig dessa ljud föreligga redan i rspr. eller hafva
utvecklat sig först i målet:
motsvarar rspr. slutna ö i 6VOlt jämte 4von, öfver (jfr
Thors. Sej. § 29), evast jämte gvast öfverst. Samma öfvergång
föreligger i åsb. dgven dufven (se § 16,4j) duven.
motsvarar rspr. (ock fsv.) å-ljud:
(e) öppet å-ljud i loft loft, toft toft, äfvensom i ortnamn, i
hvilka detta ord ingår, t. ex. heevatofta Räfvatofta (nu Tofta) i
Munka Ljungby, mgletofta Mölletotta i Ö. Ljungby, hglstofta
eller h4lstofta Hyllstofta i Vedby m. ft- sammansättningar, samt
i somna somna (jfr § 173,1 b d), som dock kan vara analogibildnin4 efter somn sömn.
t3) slutet å-ljud i /ev lof, lova lofva, sova sofva, softa söfva,
fuls6ftad fullsöfd jfr bomb. quaisouta enligt Adler ock kvälacevta
»blunde uroligt» enligt Lser.-Ordb., ovan ofvan (kan dock vara
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påvärkadt af 6VOlt, öfver, se mom. 2 a of van), skumt skofvel,
skovla skofla, bty Bouf i N. Vram, kovna au dö fsv. kofna, samt
Nya tråda fsv. tropa o. s. v. (se § 208).
Öfvergången o -› o föreligger äfven i sim.: Ole. Lugg. 1j.
§ 101 ock 193.
Hit bör måhända äfven räknas slksa dels sko med nedtrampadt bakstycke, sämre toffel, dels slarfvigt fruntimmer som
på fötterna endast har sämre tofflor (jfr It. Bluffen pl. gamla
utslitna tofflor, boll. slof f. gammal toffel) bornh. slevs, ock
skvsa gå ock släpa fötterna efter sig bomb. slevsa.
o motsvarar rspr. ock fsv. spetsiga o-ljud i s§tmn socken
(jfr § 191) ock skty skog, skya »skoga». Utvecklingen har
varit o -÷ o (jfr rspr. socken, som enligt L.-W. § 218 äfven förekommer, ock sk. dial. skev skqw da. skov skove) o, jfr § 290,1 b.
Äfven sim. har denna öfvergång, jfr Ols. Lugg. lj. § 101, 107.
o motsvarar rspr. a eller slutna å (fsv. Nk. a):
a) i 0vs ax nsm. avs (Kryg. s. 371) ock vsel axel bornh.
ausell nsni. avsell, bovla (jämte havla) eller vh4vla prata i
vädret, skräfla da. vrovle, &Avel (jämte bhcjvel) eller vivel
osammanhängande prat, skräfvel da. vrcvl, bittYlahe (jämte
bigevlake) eller vithvialhe pratmakare, skräflare da. vrevler (jfr
btt,q/a vråla da. brole ty. brallen), gt4vel gafvel.
p') i om gåfva fsv. gava, /tp, låg fsv. lagher ock enligt §
151,2b ltYane ltyast lägre lägst (i egentlig betydelse, både i målet
ock i rspr.) eller lågare lågast (i bildlig betydelse), bine Kågeröd
i Luggude härad Nk. Kagryt 1330, Kaaryth 1351, Kaageryth
1387, Kogeröd 1506, Kogröd 1523 enligt Falkm. Ortn. s. 149.
Utvecklingen har gått genom o. Äfven slm. har o i dessa
ord (01s. Lugg. 1j. § 102).
o motsvarar rspr. ock fsv. spetsiga i uti dithftapoug
»driftpojke», pojke som ej har något hemvist, utan drifver omkring (jfr fsv. driftekarl lösdrifvare), dtkkahoy »drifthund», hund
som gått bort från sin ägare ock stryker omkring på främmande ställen, dmifta drifva omkring.
i) Antecknade för Gråmanstorp, Pärstorp, örkelljunga samt vgm.
enligt Weil. Gö.; från dessa former har
inträngt i det egentliga åsb.
69.9 Osa (en annan, efter mitt förmenande icke så antaglig förklaring
af dessa former ger Ok Lugg. lj. § 102). För Risebärga äro både bkvs,
dvsei ock aj s, Osel antecknade. Om v jfr § 290,i b anm.
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Här bör väl äfven nämnas hatta skrynkla sv. dial. kryfta,
som af Rietz s. 360 sammanställes med sv. dial. krimpa Sammandraga, krympas; jfr bornh. krtevta »handla ilde med».
Utvecklingen kan i dessa ord hafva varit i y --> a ->

a.
a motsvarar i allmänhet rspr. låga a, t. ex. bka
bra, k/an, klar, spaka spara, snaht snart, fait fart (L.-W. § 199),
mad mat, bag bak, kaga kaka, skal skal, svala svala, has has,
kasa kasa, gqb gap, Ma lapa. Jfr om denna ock öfriga paragrafer under a § 114,4.
Anm. I åsb. förekommer äfven kort a, isynnerhet då det har
ett långt a att stödja sig vid (jfr följande § ock Ols. Lugg. lj. §
156), t. ex. &fan, (f6/00 farfar, fetntok dönt0h,) farmor, möfak
(möfok) morfar, &biton, 02h00 farbror, vanökti (vonökti) vanartig,
skapte (skopte) skapade (jfr § 114,4), samt åtskilliga af de i § 97
ock 214,2 f nämnda orden.
a motsvarar rspr. höga a i tapte (topte, jfr § 114,4)
tappade, förlorade ock glat gladt (gla glad), jfr anm. strax
ofvan; vidare i famAn champagne, metål metall, (dbom album,
låsakcet lasarett, apöstel apostel, pcithasecul pahasetul parasoll ock
pakapl . paraply (eller lika ofta pakasåul, pahap1), atAndo
arrende, apkil april, adhcbs adress.
a motsvarar rspr. öppna ä:
i van sida, håll (= slm., Ols. Lagg. lj. § 155). Målets
ord har utvecklat sig ur best. formen af det fsk. vagh m.
sida, hvilket är samma ord som fsk. vtegh väg (enligt Ols.
a. st. med en af v värkad öfvergång ä --> a --> a). I fsk. förekommer paan vagh på den sidan åsb. den van, bteggiee vaghte
på båda sidor åsb. bege vana, ock Rietz anför s. 791 ur Bonav.
ett hinvagh på andra sidan åsb. hm van samt best. vaghen.
Om art. jfr byed § 12,i ock rspr. träd.
i kaskale käril fsv. kteralde VmL., annars kmrald. Åsbomålets form är en analogibildning efter kah kar.
i impf. ock ptc. perf. af de nedan i mom. a nämnda
vokalförvandlande svaga verben.
För öfversiktens skull sammanföras här alla svaga verb,
som i åsb. (men icke i rspr.) förvandla sin vokal i impf. ock
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ptc. perf. (jfr Rydqv. I, s. 76-99 ock Wimm. Forml. § 144149). Åtskilliga af dessa former kvarstå sen äldre tider, andra
äro analogibildningar efter dessa eller sådana former, som äro
gemensamma för målet ock rspr., t. ex. valde vald valde vald
(vcelja välja), tamde tamd tämjde tämjd o. s. v. De antecknade
fallen äro:
a) svalde svald sväljde sväljd (svcelia svälja), talde tald
täljde täljd (tcelia tälja, skära), samt valde vald hvälfde hvälfd
(veiva hvälfva) da. pta. perf. hvalvt sm. hvalde hvalt (hvälva:
Lind. SMör. § 171).
Impf. valde vällde fram kan vara impf. till ett af mig ännu
icke anträffadt *vela välla. Såsom inf. användes det efter
1 (svaga) konj. böjda vala rinna starkt. Jfr dock skapte § 91
anm. ock tapte § 92.
b a) havde ksavd (eller kscevde kscpvd) kräfde kräfd fsv.
krafpi krafter (kiva kräfva), vate vat hvässte hvässt fsv.
hvatte isi. hvtitti hvattr (vcec_lia fsv. hvätia isl. hvetja), tande
tand (sällan förekommande) tänjde tänjd fsv. pandi pandor
(tcenja tänja; vanligen tuja), samt tsande hund trängde trängd
(tia tränga; jfr § 95,2 a ock Ols. Lugg. 1j. § 136).
(.3) sate ,at räckte räckt isl. rakti raktr (sceta räcka =
sträcka, förslå, jfr Rydqv. I, s. 191 f.), tate tat täckte täckt da.
takte takt fsv. takt isi. akti paktr (tceka täcka), vate vt
väckte väckt da. vakte vakt id vakti vaktr (veka väcka), samt
flate flat fläckte fläckt da. fiakte fiakt (ficeka fläcka), knate
knot knäckte- knäckt (knceka knäcka), smate smat smäckte
smäckt (smceka smäcka), spsate spigg spräckte spräckt (spsceka
spräcka), stsate stsat sträckte sträckt da. strakte strakt (stscels.a
sträcka), tsate tsot (tsceka draga da. treekke trak trukket).
Anm. Här må nämnas tade tt teg tegat fsv. thagdhe thakt
(ha tiga). Jfr härmed § 173,1 a ock Ole. Lugg. 1j. § 134,2.
auscle ausd ärjde ärjd fsv. arpi arper (asja ärja) ock
sna,uscle snausd snädde snärjd fsv. snardhe snart aatanardher
åtsnörd (snava snärja). Ännu i slutet af förra årh. var snärja
snart allmän böjning, se Rydqv. I, s. 83; jfr § 166 samt Lind.
SMör. § 171.
I detta sammanhang må äfven nämnas:
aute aut bornh. åtte fsv. at(t)i at eller aath (eja vara
skyldig bornh. eija, jfr rspr. äga fsv. gha); jfr § 167,i.
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4) i fasa fäder (se § 106).
§ 94. a motsvarar rspr. slutna ö i bi böd bjöd impf. af by
bjuda (men pl. he bödo bjödo, se § 117). Det är lån från bo bedja.
§ 95. a motsvarar rspr. öppna å:
i mahen morgon, mahes morse, mana morna. Jfr bornh.
niårngjerru »en som staar tidlig op» ock sim. matan: Ola. Lugg.
1j. § 153, hvarest antages öfvergången o
o --> a, förorsakad
af det följande s.
i de under mom. a nedan nämnda adj.-neutra.
Enligt Kock Fsv. lj. II, s. 425 förlängdes i fsv. a framför ng,
Id (»riktigare Ud))) ock ra (»kanske riktigare rra») ock öfvergick
sedan till å-ljud. Sålunda utvecklade sig fsv. langer, ranger,
vranger, harler, -falder genom långer etc. till rspr. lång, trång,
vräng, hård (byars å-ljud sedan förlängts), äldre nysv. -fåld(ig)
jämte -fald(ig); se Kock a. arb. s. 399 f., där äfven det oregelbundna
kall får sin förklaring. På samma sätt (dock med iakttagande
af hvad som säges i § 114,4 ock den allmänna anm. efter
§ 170) hafva åsbomålets former log, tog, vhog, huk, kaul,
tvcefkiul eller tveefåul utvecklat sig, medan da. har lang, trang,
vrang, men haard, kold, tvefold. Under det rspr. låtit neutr.
få samma vokal som mask.-fem. (eller tvärtom, jfr of van), har
åsb. bevarat den äldre vokaliseringen i följande neutra, sedan
n-ljudet i de tre första blifvit dentalt genom assimilation med
det följande t:
lant långt (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 152), thant trångt,
mani vrångt; sällan lont, thant, vhant. Jfr § 93,3 b a.
kat (stundom hota) hårdt ock hart (jfr L.-W. § 127).
Enligt Kock Spräkhist. s. 54 har man i äldre nyda. en tid
haft hård men n. hart, hvarefter äfven n. hårdt antagit å från
formerna med å. Nsm., sej., mon hafva hart (Kryg. s. 382;
Thors. Sej. § 11, Mon s. 80 § 1).
tvcefält tvefald(ig)t ock kalt kallt, jämte tvcefdtult enligt
§ 163,2 ock tvcefölt, kolt enligt § 114,4 n.
För sammanhangets skull må här äfven nämnas:
vt varmt, sällan ock då i de yngres tal vosmt af
vosm varm.
§ 96. a motsvarar rspr. slutna å:
1) i 6_71,ga åka da. age fsv. aka, dgott, åker da. ager fsv.
aker jämte ortnamn, i hvilka det ingår, t. ex. stkigha Silfåkra
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Said- Seelager Saallagre (under 1400-talet) Sylagger (1624);
vidare knceski/ knäskål da. kneeskal sm. kntejskal (Lind. SMör.
s. 86) fsv. knteskal (Kock Fsv. lj. II, s. 381), skab skåp da. skab
fsv. skap, planebog plånbok sm. planbok (Gadd Öllär. s. 63,
Lind. SMör. s. 75; jfr lat. planus) sörb. plåna ock plån-bög; slutligen ases Ausås, enligt Falkm. Ortn. s. 192 skrifvet Achtesaas
i SRD., Athesaas 1425, Adesaas 1494, Auissaas vid reformationstiden o. s. v., jfr isl. Aki, ock g åh da. aa. Jfr Ols. Lugg.

1j. § 152.
Skälet till a-ljudets bevarande i dessa ord äfvensom i de
i § 147,1 b--e nämnda ligger i den omständigheten, att det
vid tiden för utvecklingen ä
å var kort (d. v. s. förkortadt
eller ännu kvarstående såsom kort); jfr \,§ 114,4.
i ale åtlöje (jfr ad åt § 148,1, samt § 97 ock 214,2 f).
i haht hårdt (se § 95,2 b).
a ock a motsvara i obetonad stafvelse rspr. diftong
au (jfr L.-W. § 198) i agiksti augusti sörb. agUati nsm. agUst
(Kryg. s. 368), agåsta Augusta ock i analogi härmed ågus(t),
sällan cigus(t), samt akOn auktion. Jfr jåhtus Schartaus
(katekes) § 72 samt formerna da de (138,2 a), plasgh, fr. plalsir (§ 142,6).
co ock a.
Om dessa vokaler se § 114,4.
0.
o motsvarar:
i allmänhet rspr. långa spetsiga o, t. ex. bo bo, stos
stor, so/ sol, khona krona, hoa rofva, Toa loda, os os, hosa rosa,
snog snok, koga koka, sod rot, boda bota.
rspr. korta spetsiga o i osm orm, on ond, onska
ondska, hon hon (jfr § 63,2), bone bonde, go, gods, ost ost,
phost prost, hosta hosta, fostha fostra, (keso& ottesång; vid
förkortning i böjning af verb, t. ex. thode thot trodde trott (tso
tro); delvis i förstafvelser, t. ex. vokål vokal, fotehål fodral;
Tanto kvitto.
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§ 99. o motsvarar rspr. halföppna u:
i on ugn, hoed hovd hode bufvud (se § 63,1).
i on,ne fargalt da. orne fsv. is!. runi sv. dial. råna eller
rune, där omflyttning ägt rum, ock stain6h, stenläggning jfr
rspr. stenör da. stenurd (se Fritzn.1 s. 706) no. or ur stengrund is!. ura. Så äfven i sim., Ols. Lugg. 1j. § 127.
i ddok utter da. odder, som utvecklat sig ur fsv. oter
(jfr § 173,s b).
i kciimon.od kalmusrot (jfr § 320,2 c).
§ 100. o motsvarar rspr. spetsiga u:
i fh,bemylan fy,onglan Frumöllan i V. Sönnarslöf, fhoeåtan vårfruafton, dagen före fhöedan vårfrudagen da. fruedag, bhågeman brudgumme (se § 320,2 a) samt hoed etc. (se
§ 99,1). Jfr härmed Ols. Lugg. lj. § 125.
i sohe sohed svuro svurit (svah,la svärja) jämte sohe
sohed.
Dessa former äfvensom sing. Set, svor ansluta sig till fsv.
sor sorin, dock så att se sohed fått sitt o genom analogibildning efter boh,e bohed buro burit o. d. (jfr § 128,1 a id),
rspr. svuro svurit fått sitt u af samma anledning, d. v. s.
i anslutning till buro burit o. d. Jfr Ols. Lugg. 1j. § 108;
Kryg. s. 391.
i kom& humör, tok tulubb, ghato14h,a (jämte ghatelgha,
se § 37,$) gratulera, kon4j4 kurir, boka) (stundom botcb/j) butelj,
tchnbohey tamburin (se § 320,2 c).
§ 101. o motsvarar rspr. halföppna svaga e i ahcbndo
arrende.
§ 102. o motsvarar rspr. slutna ä:
i khoe kräfva (se § 63,1 a anm.).
lo los lät läto (impf. af la låta, sinere).
Jfr i fråga om dessa former Kock Fsv. lj. II, s. 421,
där förf. på grund af goda skäl säger, »att böjningen läta-löt
i öfverensstämmelse med got. lötan-lailöt är ursprunglig i de
nord. språken». Därpå förkortades a i låta i anslutning till
frtra-för etc. (jfr Kock a. st.), bvadan ingen öfvergång till åljud inträdde (jfr § 114,4). På grund häraf har detta verb i
åsb. följande hufvudformer: l /o /cid låta lät låtit, nsm. la lo
lat (jfr Kryg. s. 390), da. lade lod lad(e)t, fsv. låta lot
latiri.
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För jämförelses skull meddelas här, att låta (ljuda) har
följande tema i åsb.: loda lod (högst sällan lod) loded låta lät
låtit.
Jfr Ols. Lugg. 1j. § 108 ock 130 samt Rydqv. I, s. 160f.,
där skäl, som tala för ock emot båda dessa verbs sammanställande, anföras.
o motsvarar rspr. spetsiga y i osta ysta, osta se
ysta sig da. oste sig ock östakah ystkar da. ()steka; som äro
analogibildningar efter ost ost.
o motsvarar rspr. breda ö i jOhda lördag (nu vanligen 'lökda).
o motsvarar rspr. öppna ö i °ben öppen (se § 64,5).
o motsvarar rspr. slutna ö i plur. nuybott mödrar,
hustrur. Af sing. moh, moder har bildats motat hustru i anslutning till mängden af sv. fem. på -a; från denna sing. utgick
ofvanstående plur.
I sammanhang härmed må nämnas de efter sing. bildade
plur. fana fäder (fan, fader) jfr da. Pedro fsv. ack. plur. fadhra,
sonort, söner (soi son), dötka döttrar (dotoh dotter) ock mana
män (man man).
o motsvarar rspr. höga a:
i /eko/tina (jämte lcekina, se § 316,6) lärarinna.
i inf.-märket o att (men ad eller a att såsom konj.,
jfr § 223,2 cl).
Emedan konj. ock i åsb. blifvit o (jfr § 63,1 a), ligger det
antagandet nära till hands, att inf.-märket, sedan det på grund
af aksentlöshet förlorat sitt konsonantljud, samrnanbladats med
ock ersatts af konj. o ock. Jfr härmed bornh. å ock, att (Moll.
Sagn s. 49), ang. å med samma betydelser (Hag. Aug.' s. IX)
ock den växling af ock ock att, som (vanligen utan att invärka på meningen) i dagligt tal förekommer i sådana uttryck
som: »nu skall gossen börja ock läsa» eller »börja att läsa»;
»i år låta föräldrarna gossen gå ock läsa» eller »gå att läsa
för prästen»; »gossarna ämna springa ock leka» eller »springa
att leka», samt den omständigheten, att inf.-märket att ock
konj. ock enligt L.-W. § 126 ock 602 i hvardagsspråket
kunna sammanfalla äfven till ljudet ock då uttalas som öppet
eller slutet å.
i ota vakta, antecknadt endast för Tostarp, jfr § 110,2.
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§ 108. o motsvarar rspr. låga a:
i astnelo enelag (se § 21,4 ock 63,1).
Om mön,losan matstrupen (på djur) se § 21,3 a.
i hon, hvar ock ol val (se § 110,2).
§ 109. o motsvarar rspr. öppna å:
i fkölcost frukost (se § 320,2 a).
i tvcetösla hermafrodit, tvcet4sled tvåkönad (se § 78,3).
i impf. sing. no, plur. noe nådde (svag böjning i fsv.
ock isl.). Dessa former äro analogibildningar efter impf. sto
stoe stod stodo (af stå), hvilka föranledts af likheten mellan
inf. nu nå ock stau stå. Formen node, som äfven förekonitner,
har uppstått genom kompromiss mellan no noe ock naude,'
hvilket senare numera är den måst gångbara formen.
o ock (se § 63,1 a).
i non, norr, neatefta Norrtofta i Vedby, där det äldre
o-ljudet följt samma utveckling som i öfriga ord på -rd, t. ex.
bet, bord (jfr Rydqv. IV, s. 60), ock tolop tolonp Torlarp i
Ströfvelstorp. Enligt hvad teckningen Tolarp (1767, enligt Falkm.
Ortn. s. 178) ock det gängse uttalet bland alla samhällsklasser
i orten gifva vid handen, torde i det sista ordet r vara ett endast
i skrift gjordt tillägg, hvilket föranledt det uttal med öppet ä,
som någon gång höres.
i för- ock etterstafvelser af följande ord: knonomaane
kronometer(-ur), poliMna pollettera, tonotg timotej, ognafi geografi, potn,cet porträtt, galopdn (jämte galepån) galoppad, demokhcit demokrat, komcins kommers, momög hinder rspr. moment,
momc'ent monument, moidelebcen, morell, on,ajön invändning rspr.
oration, konkbndia Konkordia, lovisa (jämte lovisa) Lovisa,
dnton Anton, pchon eller pcepon Peyron (släktnamn), osthon
ostron.
§ 110. o motsvarar rspr. slutna å:
i impf. sing. og, plur. oge åkte (aga åka, se § 96,1; =
sim., Ols. Lugg. lj. § 124) da. og aag, där åsb. har bevarat de
starka formerna, fsv. ok oko.
i to tode tot två tvådde tvått da. too. I detta verb har
det w-ljud, som enligt § 215 delvis ännu finnes i målet, förvandlat a i tura (jfr fsv. thwa) till o ock därpå bortfallit.
På grund af sammanhanget må här nämnas hon hvar (jfr
§ 215,1) nsm. hör (Kryg. s. 371).
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Vidare märkas Ql (jämte vg/) val (sill) da. c1 oel ock dess
sammansättningar haundl en slagas handträ rspr. *handval (jfr
§ 214,1), *sladl slagträ i en slaga rspr. *slagval, af hvilket
blifvit sldul slauel slaule, samt ota vakta (antecknadt endast
för Tostarp ock anslutande sig till bjärem.; da. vogte). Jfr
härmed Ols. Lugg. lj. § 129 ock 168.
i de i § 63,1 ce fl nämnda orden (hoa etc.).
i m/1cc.54 villkor.
i fckgkdn,n fcbmkohn fänkål ock semarglzom semafor (se
§ 320,2 c).
•
§ 111. o saknar motsvarighet i rspr.:
i obönalgs bottenlös (se § 63,4).
i kostoh6a (sällsynt, vanligen kosten,aa) kastrera.

o.

§ 112. o motsvarar i allmänhet rspr. öppna å, t. ex. kokle
kork, skolla skorra, nol noll, bolma bolma, vom våm, 809220h
sommar, kofta kofta, kols rock, sölsoh socker, s/ot slott, spota
spotta. Jfr om denna ock öfriga paragrafer under o § 114,4.
§ 113. o motsvarar rspr. slutna å i no nå, do då, endd(n)
ändå, SQ så, södan etc. sådan, spgh, spår, spgha spåra, paton,
porter, pöktvg.n portvin, N/ bål (stomme), bo/j6deg bålgeting,
hed hål, hgla håla, sgla såla, tgla tåla, tglamod tålamod, dolt
dålig (= slm., Ols. Lugg. lj. § 113), gglanp Gålarp i Stenestad
(Gullerup 1625), ?mom (vanligen pkam, se § 148,1) pråm, khorna
kråma, Amma skråma, gn,bmestohp Gråmanstorp, honeg (jfr §
148,2) honung, sinne spånad (isl. spuni), ggnahp Gånarp i
Tostarp (Gunderup 1609, Gunnerup 1624), hov håf (ock hof,
men i den senare betydelsen lån från rspr., jfr § 63,1 (e), ge
gåfvo (,n, gifva), bge bädo (bo. bedja), sykoft, svåger, nön nöd
någon -ot ock dess sammansättningar, bgge båge ock Baagöe
(släktnamn, i denna betydelse äfven bauge, i båda betydelserna lån från rspr.), böcle bo både, pgse påse, b49.5 brosch,
sthgg stråk, stik,gge stråke, tig tråk, th,gged tråkig, thgga tråka,
pgda påta, loda lgded låta (ljuda) låtit, mgn adj. mån, fgungn
förmån, poffil påfogel, snquljob. snåljåp (se § 172,7), tveehggse
tvehågsen.
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§ 114. o motsvarar rspr. höga a:
i de omljudda formerna spoitx ock spov sparf, dog dagg,
doged daggig, doga falla dagg, not natt; se § 21,3 ock 5 b.
i Iglop Ugglarp i Starby, K ellna ock Gråmanstorp,
hontlohp Humlarp i Ausås ock tolohp tQlop Torlarp i Ströfvelstorp.
Det ligger nära till hands att anse glon.p för en fonetisk
utveckling ur ett fsv. *uggla porp, liksom af ett fsv. *Tosta
torp (jfr teckningarna Tosteethorp 1346, Tosterup 1624)
blifvit Tostarp (redan 1375) åsb. tostahp. Visserligen står teckningen Humiatorp (1361: fsv. humbli) i vägen för en likadan
förklaring af hott/otcp ur ett fsv. "humblu porp, liksom tQlohp
tQlop (skrifvet Tolarp 1767) väl närmast bör sammanställas
med runskriftens Toll fsv. Tule (jfr Falkm. Ortn. s. 178). Det
är dock tänkbart, att ortnamnen på -torp utvecklat sig på
följande sätt: ändades bestämningsordet på -a (vanligen gen.
sing. af sv. mask.), blef den kontraherade formen -arp; slutade
det på -u (-o, gen. sing. af sv. fem.), blef det -orp; då bestämningsordet hade konsonantiskt slut, kvarstod -torp. Sedermera hafva
de ljudlagsenliga förhållandena rubbats genom analogi bildningar.
Man lägge märke till de redan i Rimkr. II, s. 86 f. förekommande formerna Tranorpa vadh ock Tranarpa waadh, nu
thananp Tranarp (så redan 1381) .i Kvidinge, ock därtill att
af Parstorp (1624) blifvit fostaibp Fastarp i Ö. Ljungby; jfr
ortnamnen på -hult § 146,2.
Bland de skånska bygdemål, hvilkas ortnamn på -torp
-arp -up jag undersökt, har vemmenhögsmålet regelbundet
former på -orp (öppet å), t. ex. Ugglarp, Aggarp, Allarp, Bösarp, Toarp, Råckarp, Maglarp, Skifarp, Slågarp, Steglarp,
Önnarp; västra göingemålet former på p, t. ex. Attarp, Englarp, Hillarp, Hyngarp, Hågnarp, Mäjarp, Tågarp, Åkarp; villandsmålet (i n.ö. Skåne) former på -ap, t. ex. Fårarp, Tollarp;
ingelstads- ock järrestadsmålen (i s.ö. Skåne) former på -ap,
t. ex. Lunnarp, Bollerup (botattp), Löderup (11,c_lahp ock ludahp),
Gyllerup (ylah,p), Tomarp, Vranarp.
i mcelom mellan da. mellem sörb. imfilum fsv. ~num
(jfr § 127,8).
i åtskilliga fall, där man har att med Kock Fsv. lj.
II, s. 396 (jfr för öfrigt a. arb. s. 393-413 samt den allmänna
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anmärkningen efter § 170 här nedan) antaga en utveckling
ä -->
å, d. v. s. en förlängning af det gamla ä före dess
öfvergång till å, hvilken i rspr. ägde rum under förra hälften
af 1400-talet. Dock är att märka, att å — d. ä. o-ljudet —
i ett ock annat fall kan vara en (yngre) af de omgifvande
konsonanterna eller genom analogi föranledd utveckling, äfvensom att en uttalslatitud (a —) o — co — a förefinnes, så att man
icke sällan får höra co eller rent af a i stället för o. Denna latitud gäller nu äfven för a (§ 91-97), så att detta kan i de flästa
fall ersättas af en rundad vokal, vanligen co eller o. När vokalen a förekommer, användes den oftast i de fall, då i denna
afhandling tecknats långt o — ock då måhända lika ofta som
det senare — sällan då kort o tecknats.
o motsvarar alltså enligt ofvanstående rspr. höga a:
a) framför m (fsv. mb) i /om lam, kom kam ock koma
kamma (nybildning, jfr § 16,4 p).
14 framför mf i kömfak kamfer ock komf Kamph (släktnamn).
i allmänhet framför mp, t. ex. tomp tamp, lompa lampa,
domp damp (inipf. af dompa dimpa, se § 115,a c).
framför fln (åsb. g eller nt) i impf.: fog font fann, hoe
hont hann, /boy hont rann, spoe spont spann, voy vont vann,
svoe svont svann, foksv6e foitsvönt försvann.
Till dessa sluta sig bont bog band (beea binda) ock vont
voe vindade (veya vinda, vefva); jfr § 217,2 b.
i allmänhet framför ng ock nk (d. v. s. g ock ek),
t. ex. klov klang (jfr Kock Fsv. 1j. II, s. 399), mösel mangel,
doela dangla, fogtil gentil, blogk blank, togke tanke, sogka
samka fsv. Banka.
framför nd i ilebson bränsle da. ildebrand, blona blanda
(se § 16,4 o), bloneg blandning, bion bland, 21)1612, ibland; jfr
mom. d ofvan samt § 163,1.
i allmänhet framför nt, t. ex. kont brant, vonte vante;
jfr mom. d ofvan.
Undantag bilda vanligen orden hantlösa hantlanga, hanteha
hantera.
framför ns i fhons frans (stundom Frans), khons krans,
hösenhons Rosencrantz (släktnamn, nu vanligen hans, Menhans), hons Hans, vönskelt vansklig.
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framför 11 i sto/ stall (nu vanligen stat), jfr Ols. Lugg.
1j. § 116 samt § 163,2 här nedan. Åtskilliga da. dial. hafva
å-ljud i detta ord (jfr Thors. Sej. § 20, Man s. 80; Hag. Aug.'
s. XIII).
i allmänhet framför it, t. ex. golt galt, holta halta, polt
palt (jfr dock § 28,3), sbltahe psaltare, samt tvcefölt tvefaldigt,
kolt kallt (se § 95,2 c).
Om svata stainsvdta skvaltkvarn jfr § 142,2 c.
framför rm i otbm arm, boun barni, tomn tarm.
Om föttoh farmor samt föfon, farfar, föbhok farbror jfr
§ 91 anm.
1) framför rv i 8220h, svarf, svo'hahe (eller svon.) svarfvare,
svoha svarfva, s/otiv slarf, sl6h,va slarfvigt fruntimmer, slohved
slarfvig, slohva slarfva.
Om spohv spov sparf jfr mom. 1 ofvan.
framför rp i vov) varp (ränning i väl), vohpa varpa
(verb ock i åsb. äfven subst. med betydelsen redskap vid varpning till väf). Jfr mom. '2 ofvan.
framför rt i svon,t svart, vanöhtz vonöhtz vanartig ock
stundom hoht hart (hårdt, se § 95,2 b, 163,3, 165,1 ock 166).
framför sk i osk ask (träd), Ask (släkt- ock ortnamn);
jfr § 162,3 ock 163,4.
alltid framför st, t. ex. fost fast, kosta kasta, impf. bh,ost
brast. Jfr härmed Ols. Lugg. Ij. § 116.
Anm. Om svoha au (eller soha au, jfr § 214,1 a) hastigt förbrinna med ett fräsande ljud är att sammanställa med isl. svarra susa,
brusa (jfr Rietz s. 703 f.), bör man anse åsb. it-ljud i detta ord vara
franikalladt af den föregående labialen, emedan a eljest kvarstår framför
ensamt långt r. Andra sk. samt hall. dial. halva emellertid sverra,
fåröm. svirra svärrä (enligt Rietz).

i blogethn blaggarn sörb. b/Aggem fsv. blagarn, hvars
å-ljud väl antingen framkallats af den föregående labialen eller
genom analogien med blauh blår, bretuhskahn blångarn (jfr nauh
adv., not konj. när) eller af bådadera. Jfr om rspr:s form
Tamm Rännet. s. 54.
i senop senap. Visserligen kan o i senop förklaras genom
invärkan frän följande labial, liksom förhållandet är med o i
Olof (af ett äldre Olaf); men det är ock möjligt att senop är
analogibildning efter andra ord på -op, t. ex. isop isop, sihop
syrup (isl. sirap, jfr § 6,1), bhylop bröllop m. fl. En dylik, af
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följande labial understödd analogibildning får man väl äfven
antaga i filop Filip, 30.sop (sällan jdsof) Josef, ,ffisopa dal
Josafats dal. Mönster för ombildningen kan (utom nyssnämnda
ord) jdkop jdleop Jakob hafva varit, hvilket å sin sida fått p
genom analogibildning efter ofvanstående ord. Likaledes kan
äfven p i isop (ock den däraf bildade genitiven »sopa med
betydelsen Josafats, jfr § 39,4 1 a ti) hafva kommit till genom
analogibildning, ehuru en annan förklaring också är möjlig
(jfr § 176,2).
i köbok koppar sni. kopper (jfr Gadd Öllär. s. 50) ock
sammansättningar därmed, såsom lcQbosks4s kopparkrus, kobohldg kopparlock, Mos/0km Kopparmöllan m. fl., pOos (nu
vanligen peboh) peppar sm. pepper (jfr Gadd ÖHär. s. 62),
ii<5ohsen Assarsson ock i analogi härmed asoh Assar, vidare
jamos Hjalmar, öskoh (öskah) Oskar sna. Åskar (jfr Lind. SMör.
§ 142), bd/sos Baltzar, SdS0h Cfesar. Jfr förklaringen i § 33,7.
vid öfvergång från plur. på -ar till plur. på -er åsb.
-os (enligt § 118), t. ex. mask. deloh delar, laboh, labbar, matoh
medan fem. an0h, agnar, mosos märrar, fhoknoh fröknar. Jfr
§ 129 ock Ols. Lugg. 1j. § 162.
Om plur. bkoh, bokar jfr § 16,4 e (3.
§ 115. o motsvarar rspr. spetsiga i:
i plog pligg, plögsyl pliggsyl ock toleri artilleri, (olerist
artillerist (se § 320,2 a ock c).
i filop Filip (se § 114,6).
i åtskilliga verbala analogibildningar:
i blogka blinka, som fått sitt o i anslutning till bloga
blunda (jfr § 127,4).
i smoted smitit, smugit. Asb. smita har på grund af
stamvokalens förkortning öfvergått till samma klass som sitta,
vinna m. fl. i rspr., alltså smita sinaf plur. smote smoted rspr.
smita smet smeto smitit.
i dompa dimpa sörb. dömpa, som är analogibildning
efter impf. domp damp (se § 114,4 c), dompe dumpo ock sup.
domped (se § 127,$).
i On geid gifven -et -it (fsv. goffuin -it, jfr dock
Södw. Ordb.) ock Med Mad gittat. Dessa former äro analogibildningar efter impf. plur. goe gåfvo, gode gittade lav. gato
gotho (jfr § 117, 128,1 ai9, 130,1 a). Det senare verbet har
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nämligen i åsb. bevarat sin starka böjning ock fått a i sup.
gedad i anslutning till rspr. gittat (isl. getat, enligt Rydqv. I,
s. 158). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 108.
4) i 5ofattM chiffonier (se § 147,2 c), 5okert6,a chikanera,
samt 1eomfoltm6a konfirmera ock komfokmajc_in konfirmation,
där o framkallats af det föregående f ock efterföljande h.
Formen sakoksti har genom omflyttning (enligt § 319,i)
uppstått ur rspr. sakristia (se § 118); jfr härmed N—n i Sv.
landsm. VI. 5, s. 29.
o motsvarar rspr. h alföppna e i d&moso därmed
så bomull. demmesä (jfr Adler s. 12) ock dorta dokas dinl,asa deras
(nsm. dåres, Kryg. s. 363), som i dat.-ack, heter dont dem
(i mellersta ock öfra Sverge äfven dom, enligt L.-W. § 138>
bomb, dom nstn. däm (Kryg. s. 362). Sim. har daggs dom,
enligt Ols. Lugg. 1j. § 114. m har vållat öfvergången i &hosa
ock dom, efter hvilket doa är analogibildning; jfr § 121,1.
o motsvarar rspr. slutna e i bd bedt, analogibildning efter impf. plur. boe bådo (jfr § 115,3 d ock citaten
där) af bo bedja, som alltså har temat bg bz boe bd. Dock
kan målets ptc. äfven hafva påvärkats af ptc. till by bjuda
(se § 122,3).
o motsvarar i allmänhet rspr. öppna svaga e
Ols.
Lugg. 1j. § 161-62), t. ex. Moly, daler, Union,
(sim. e,
hummer, p6foitt puffert; höljok hop (jfr § 318,5), ?Wo& nötter,
sma.usetgoit småsaker; 5gdolt sköter, spnieor, springer (jfr dock
§ 30,2).
Hit höra äfven mdstort, mästare, mäster da. mester ock kilon,
tatare da. tater, samt ci/on, aller (jfr § 152,3 c).
o motsvarar rspr. halföppna svaga e i vatokpas
vattenpass da. vaterpas ock va(ortsgt vattensot da. vatffiersot.
Jfr § 118, mit. water ock dess många sammantattningar, samt
mit. wateren rspr. vattra.
o motsvarar rspr. breda ä i släktnamn på -bärg,
se § 139,2.
o motsvarar rspr. öppna ä:
1) i j§heeks),no,5e kyndelsmässa m. fl. sammansättningar
(jfr § 39,4 I e), där o framkallats af den föregående labiaien;
jfr N—n Fryksd. 1j. § 88 ock Kryg. s. 364.
Om dont, dorta ock diemoso jfr § 116.
102

X. 2

ENKLA VOKALER: 0.

§ 121-122

2) i »sop 00800 Josef, se § 114,6.
3) framför h:
i konj. non när, som är kontraherad af adv. naun när
fsv. nar (se § 167,2).
i doa o. s. v. deras, se § 116.
i hesohydn reservoir se § 118.
Formen konstohfdhen konsterfaren torde vara föranledd af
fortis' läge på penultima, hvilket gjorde, att man uppfattade
konster- såsom plur. af konst; jfr § 118.
4) i lbyespi länge sedan sm. longesen (jfr Gadd ÖFIär.
s. 23), som är analogibildning efter log lång.
5) i gole (Fagerhult jole) gällde ock gnole gnällde, som äro
impf plur. ock konjunktiv till de i målet ännu starka gälla
(dock svagt i impf.) ock gnälla (jfr Rydqv. I, s. 196, 194);
alltså jcela jelde plur. gole (eller jelde) sup. goled (eller ice/t)
ock gnola gnal plur. gnole
äfven gnelde) sup. gnoled
(eller gncelt). Fagerhultsformen har fått j från inf.
6) i impf. sing. /od plur. kde lät läto (lQda låta, ljuda, se
§ 102,2).
7) i volta vältra, som utvecklat sig regelbundet enligt §
114,4 j ur fsv. valtra no. valtra da. valtre vralte, medan rspr:s
form är analogibildning efter välta. Jfr härmed sörb. histevaltra f. ställe där en häst vältrat sig.
§ 122. o motsvarar rspr. spetsiga y:
i »oh,ka kyrka ock föråt fyrti, som i rspr. »vanligen
uttalas» med bredt ö (L.-W. § 170). Ur detta ö hafva målets
former utvecklat sig regelbundet enligt § 123. Däremot har
ö-ljudet förlängts ock kvarstår därför i bsiyeggun, kyrkogård,
jfr samma §.
Åsb. mostna göra ett läte med munnen, då man vill hafva
hästar att gå eller trafva, motsvarar andra svenska dialekters
mystra (jfr Rietz).
i insla pyssla da. pusle ock pöya pyscha (jfr Dalin
Sv. Ordb.).
i dQged dykat dykt ock 4,Qged rykit af de i åsb.
starka verben dyga dQg dQge dQged dyka (efter 1 konj., dock
har rspr. äfven impf. dök; jfr det af Rydqv. I, s. 234 meddelade boll. duiken dok doken doken) ock nyp tg ue
n,Qged ryka.
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För sammanhangets skull nämnas här några verb med
samma ljudskifte, nämligen tyga fog foge foged fyka fök, sthyga
skog sthoge stiged stryka strök samt, med u i rspr:s inf., by
bo (vanligen k, se § 94) boe bd bjuda bjöd, slyga slog doge
sloged sluka slök ock, med u äfven i åsb. inf., »da skod skode
skoded skjuta sköt. Med ofvanstående verbalformer jämföre
man Ols. Lugg. 1j. § 108 ock Thors. Sej. § 23; om by ock
s/yga jfr § 23,s ock 4 a samt § 16,4 o.
Åsb. sup. (ock ptc. perf.) sluter sig i dessa verb (utom
dyga ock s/yga, som saknas i isl.) närmare till de isl. formerna.
Efter dessa ptc.-former, äfvensom efter impf. plur., äro impf.
sing.-former analogibildningar.
§ 123. o motsvarar i allmänhet rspr. korta breda ö ock
det långa framför h + kons. utom i afledningar ock böjningar
af ord, som i åsb. hafva slutet ö, sådana som 5ohna skörna, joht
(stundom 5okt) af Ok skör, mcejOhli medgörlig af ja göra,
ohna (eller ohna) gen. plur. af oka öra, hohde hoht (högst sällan
hohde hoht) hörde hört af hosa höra.
Ex. på regeln: stöhe större, tokst törst, sova sörja; »ohne
törne, johna hörn, mohda mörda.
Ljudförändringen, som är värkad af det följande tungrots-k,
i det att ö-ljudet på grund af assimilation med h öfvergick till
den gutturala vokalen o, förutsätter ett äldre kort ö äfven i
de ord, som nu i åsb. hafva långt o, i rspr. långt bredt ö.
(förlängningen
Utvecklingen i målet har alltså varit: ö -› o
enligt § 173,5 b). Jfr härmed den analoga behandlingen af
bredt ä-ljud framför h, (§ 141).
I tok törs (af tosa töras), fok för (jfr L.-W. § 176), forte
före ock alla sammansättningar, i hvilka de ingå, t. ex. fohb6
förbud, fok4 förbjuda, foshemmla förmiddag (se § 45,4 a), fo'hestau förestå, foshze »förrige» da. forrig kvarstår o sen äldre tid;
jfr fsv. Fora, for, fore, forbup, forbiupa, fore standa, ty. vorig.
Ordet dok dörr ansluter sig till fsv. dor, som är analogibildning efter gen.-dat., medan nom.-ack.-formen fortlefver i
fsv. dyr dör rspr. dörr. Jfr härmed Ols. Lugg. 1j. § 108. Slm.
har för öfrigt dels o (§ 80-82), dels o (§ 108), dels (§ 160),
motsvarande rspr. breda ö.
Jfr härmed bornh. morrkjhyad, for, dar enligt Lser.-Ordb.;
Thors. Njysk. s. 56.
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§ 124. o motsvarar rspr. öppna ö.
1) i åtskilliga analogibildningar:
d6tba döttrar (se § 106).
tottska tröska ock tokskel klappträ, tröskel (jfr § 144,2).
impf. joy joye sjöng -o ock fogk jogke sjönk -o, som
äro analogibildningar efter pres. ock ptc. perf. foga fogen,
fogka fogken, hvilka enligt § 127 regelbundet motsvara rspr:s
former; jfr Ola. Lugg. lj. § 119.
Hvad plur. vidkommer, kunde man väl äfven tänka sig en
direkt öfvergång enligt nyssnämnda paragraf från fsv. sungo,
sunko med 5 för s i analogi med pres.
I hoga hog hoge hogen hugga högg -o huggen sörb. högga
hogg högge höggen har åsb. också låtit impf. antaga samma
vokal som pres. ock ptc. perf., där o måhända kvarstår sen
äldre tid (jfr fsv. hogga hoggin fsk. hoggx hoggin), så vida
man icke snarare hör antaga, att målets impf.-former äro de
fsv. fsk. hiog hioggu (-o), som förlorat sitt i 0) i analogi med
pres. ock ptc. perf. (se § 169). Jfr Ola. Lugg. 1j. § 112, NiMn
Sörb. s. 53, Kryg. s. 3951.
2) i hoft höft sörb. haft da. hofte.
§ 125. o motsvarar rspr. halföppna ö i sonoh, söner
(se § 106).
§ 126. o motsvarar rspr. slutna ö:
1) i några analogibildningar:
mokzf4 gödselhög rspr. *mökkulle (jfr målets »bu n. fsk.
mögh möghdyngh isl. mykr mykja f. no. myk ock målets
»tog spillning da. dial. måg no. mok), som påvärkats af 'noga
rensa golfvet i stallen från spillning fsv. moka (jfr dock Rietz
s. 457). Slm, har ma/p, jfr Ols. Lugg. 1j. § 41.
impf. af de i § 122,3 nämnda verben.
2) i loda löda da. lodde mit. loden.
§ 127. o motsvarar rspr. halföppna u:
före s i de i § 62,6 Undt. uppräknade orden (bos buss etc.).
delvis framför 1, se § 62,2 Undt. (skole skulle etc.).
i allmänhet framför r, t. ex. fnott.a fnurra, bot& burk.
Undantag: dunk (stundom don,k) dufhane (jfr dia dufva)
da. duerik ock stusk stursk, se § 62,6.
1) Sedan ofvanatående var skrifvet, har jag af Södw. Ordb. funnit,
att fsv, äfven hade impf.-formerna bog hug hoggo huggo.
105

§ 127

BILLING, ISBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

4) i allmänhet framför fln ock nd, då de öfvergå till g,
ofta då de kvarstå, samt framför n i åtskilliga andra förbindelser (jfr mom. c nedan). Alla antecknade fall uppräknas:
mog mun ock mbntelt muntlig, oga unna, gogel Gunhild
(i Kvidinge kyrkbok Gunnel 1723, Gunnela 1724), gogan Gunnar, gbgestohp Gunnarstorp, samt hon, brunn, nona nunna, kona
kunna, kon0h,else kunngörelse. Härtill sluter sig äfven ogefikn,
ungefär (sällan unjefth) da. ongefeer.
orct undvara, blog blund, bloga blunda, paufög påfund,
gnog grund, gnoga grunda, pog pund, log lund, Lund, hog hund,
/tog rund, noga runda', stog stund, stogom stundom, stoga stunda,
spog sprund ock spoga sprunda (se § 311,1 a), 6gan undan, oge
under (partikel), ögon, under (subst.), bea(h)lt underlig (se §
140,1 d), ogast underst, samt on(d)ha undra, don(d)ha dundra,
plon(d)ha plundra, hön(d)ha hundra.
i donst dunst ock donsta dunsta (jfr § 53,3 b), ponj pons
punsch, bont(a) bunt, bonta bunta, möntoh munter, month,a
muntra.
5) i allmänhet framför ng ock nk, d. v. s. framför g ock
gk, t. ex. tog tung, goga gunga; klogk klunk, boghe bunke,
pogt punkt.
6) i allmänhet framför g ock k, t. ex. log lugg, koga kugga;
so k suck, pölsel puckel.
7) i allmänhet framför 5, t. ex. dol dusch, kola kuscha.
8) i allmänhet framför m, t. ex. dom dum, tome tumme,
homla humla, slomp slump.
Undantag: juske ljumske, se § 62,6 ock 194,1.
Om bhigeman brudgumme se § 320,2 a.
9) i allmänhet framför b, p ock f, t. ex. knob knubb, gobe
gubbe, snobla snubbla; op upp da. op ock ope uppe da. oppe
(som äfven i rspr. ofta hafva o, jfr L.-W. § 194); knof knuff,
pop puffa.
I åtskilliga fall kan dock o kvarstå sen äldre tid, såsom i
hog hugg fsv. hog, hoga hugga fair. hogga (se § 124,1 c), loga
lucka da. mage isl. loka, most must (se § 62,6), dohsla durkslag, bläcksil mit. dorelach (jfr dock da. derela,g), dolts tjo:nom
dorch igenom (se § 320,i b (3).
1)

I finare tal: lun (staden), hun,
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§ 127-129

Utaf ofvanstående behandling i åsb. af rspr. halföppna u
framgår alltså (mom. 1 ock 2 undantagna), att det i allmänhet
öfvergått till öppet å framför gomljud (postpalatalen a, mediopalatalerna g, g, k, samt j', som står på gränsen till gomljuden)
ock före läppljud (bilabialerna m, b, p ock deutilabialen f).
Jfr härmed § 31,2 a slutet ock § 3 slutet.
Äfven sim., da. diall., fryksd. ock no. diall. visa exempel
på öfvergången fi — o; jfr Ols. Lugg. lj. § 111, Lmr.-Ordb.,
Thors. Sej. § 16, Njysk s. 41 ock 96, N—n Fryksd. 1j. § 63,2
(ock 3), Aas. Gr. § 19 anm.
§ 128. o motsvarar rspr. spetsiga u:
1) i åtskilliga fall, där o kvarstår sen äldre tid:
a) i verbalformer:
i ptc. perf. (ock sup.) af de i § 122,3 nämnda verben
(dyga etc.).
fl) i ptc. perf. bo/en buren fsv. borin, skohen skuren fsv.
skorin, stolen stulen fsv. stolin, ock impf plur. bohe buro, skohe
skuro, stole stulo, där o-ljudet utvecklat sig ur det äldre långa
a-ljudet (fsv. baro, ekaro, stab)). Jfr § 115,3 d ock citaten där.
Ofvanstående ptc. hafva å-ljud äfven i sim., nsm., sej. (01s.
Lugg. 1j. § 108, Kryg. s. 392, Thors. Sej. § 14) ock da. rspr.
Om sohe soted svuro svurit jfr § 100,2.
i bo bud isl. bo& fohbo förbud, foabd förbild, hvilka
liksom det äldre nysv. båd, sändningabåd ansluta sig till fsv.
bodh isi. boa (jfr boa båda fsv. bodha isl. basa), ock smola
smula fsv. smoia, bolna bulna fsv. bolna isl. bolgna, molna
mulna fsv. moina, log ogräs fsv. i81. lok (jfr Rydqv. VI, s. 273),
loga luka, rensa.
2) i åtskilliga yngre bildningar:
i molen mulen (jfr mola mulna ock moln moln); hoa
hur ock h6hden höhdan höden h&lan hurudan (de senare formerna äro måhända påvärkade af söden sådan sådan, jfr
§ 40,2 b); bot«, butelj, boteljgha buteljera. Slutligen må nämnas
godmen (sällan Omen) Gudmund (= sim., Ols. Lugg. lj. § 68).
i kholsa kruka sörb. krökka da. krukke, som utvecklat
sig enligt § 127,6 ur isl. krukka.
§ 129. o motsvarar i allmänhet rspr. trubbiga o (L.-W.
§ 213-14), t. ex. godoh, gator, meson, mössor. Slm. har här e,
Ols. Lugg. lj. § 162.
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§ 130. o motsvarar rspr. spetsiga 0:
1) i följande verbalformer:
impf. plur. vothe voro, där o-ljudet utvecklat sig ur det
äldre länga a-ljudet (fsv. varu); jfr § 115,3 d ock citaten där.
impf. to toe tog -o ock di o die drog -o, som äro fullt
så gångbara som to te ock diho dhoe.
sko skola fsv. skola ock sup. skolad skolat, som påvärkats af impf. skole skulle (jfr § 127,2).
2) i hona hona, som föranledts af rimmet i den å s. 85,
noten anförda strofen; annars har målet hona.
3) i no k nog bomb, da. nok.
4) i följande sammansättningar med mojk moder: mölan,
möfoit, morfar, möntok mormor, möbhon, morbror, mistok, (men
mOtbsostoh), &mon, f6mork, (vanligen fOmok f6mok) farmor, samt
pålemon pärlemo fsv. perlomodher.
5) framför långt m i dom dom, dbmatte dommaye, gom gom,
blom blom, blöntstok blomster., blomstka blomstra, blomsth,eg
blomstring, bloma plommon, tom tom, där målets vokalisering
är yngre än rspr.; jfr isl. dåmr, gåmr, blåm, blömstr, plåma,
tåmr.
Med bom bom, boma bomma, donkt§641ca domkyrka, fkom
from, samt fogde fogde, skk6f/ok skrofler (i rspr. äfven öppet å,
enligt L.-W. § 218), to'hbage tordyfvel jämföre man mit. böm
(ty. baum), lat. domus, ty. fromm, vogt (lat. voeatus), sohroff
(rspr. skroffig), isl. tordyfin, .hvaraf framgår, att målets vokalisering är ursprungligare än rspr:s.
§ 131. o motsvarar:
rspr. brytning ja i oslinastoibta tvestjärt (se § 12 anm.).
rspr. brytningsomljud jö i molka mjölka da. malke ock
molke mjölkförråd. Jfr Ols. Lugg. 1j. § 118.
Åsbomålets form ansluter sig till fsv. molka isl. målka,
medan rspr. mjölka är det isl. mjålka.
§ 132. o saknar motsvarighet i rspr. i petokil Pedrillo
(släktnamn), som ombildats efter p4on, Peter. 1 /avokmög lavement har o föranledts af det inskjutna k.
Om bchlon, bättre o. s. v. jfr 46,3 b.
§ 133. 0 saknas:
1) i @nen ögonen (obest. plur. gen af tia öga, jfr § 290,1 b)
ock @Åsen öronen, sällsynta former i stället för de vanligen
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§ 133-135

förekommande åvenen (obest. plur. åven af eva) ock ?menen;
jfr § 42,2 b.
Sim. har 'ytan, ohnan, jfr Ols. Lugg. 1j. § 72,4.
i nfne nionde ock tfne tionde (se § 42,2.c).
i n6n nOd någon -ot (jfr § 31(3,4 d
i vtlsepd velociped, kop(e)hdl korporal, hesohydn reservoir,
kesligt frikostig rspr. resolut, så/mo Salomo.

a.

§ 134. a motsvarar i allmänhet rspr. höga a ock kan,
tvärt emot hvad förhållandet är med detta (L.-W. § 126), äfven
vara långt. Ex.:
kort a: ahk ark (papper), knal knall, halm halm, skam
skam, stama stamma, ghan grann, ana Anna, maj maj, bekciyad
bekajad, vaga vagga, stabe stabbe, lada ladda, kafe kaffe, las
lass, gals gack (imp. af ggu gå), jaka jacka, thap trappa, glat
glatt, bahc_Sn baron, 6gan. undan.
långt a: bahk bark, haha harfva, hal half, kandi% kanalje,
tyhdn tyrann.
Anm. Undantagen från a, hvilka äro särdeles många, ses hufvudsakligen i § 114,4.
§ 135. a motsvarar rspr. låga a:

i allmänhet framför m ock v (motsvarande rspr. v- ock
g-ljud), oftast framför g ock d (motsvarande rspr. g- ock tljud), alltid i ordsluten -ante, -ahtom -arie, -arium, t. ex. kham
kram, khama krama, dam dam, div draf, skava skafva, gustdv
Gustaf, gustdva Gustafva, have hage, WO lag, lava laga, lave
Lage, tag tag, mdgoh, mager, fad fat, gnac_l gnat, gnac_la gnata,
gada gata; notashte notarie, seminashtont seminarium.
i en del enskilda fall, som här uppräknas: abesc'ejta
abc-bok, ja ja ja, va vara, falt farlig, fana vb fara, kah kak
karl, pah par, paha para, stahe stare, kahta karta, vcanågel
varnagel, spahldgen sparlakan (jfr L.-W. § 199), vah vaht byar
hvart (pron., jfr § 16,4 n), janevåht januari, feboh,vdht februari, gahd garde (jfr L.-W. a. st.), lahs les Lars, kan.na
Rama, stahby Starby, hashbes(h)olt Harbäckshult i Örkelljunga,
hash,holma (jämte hahhama) Harholnna i Oderljunga, vashale
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Varalöf i Ströfvelstorp, valmal vadmal, valbokatan Valborgsmässoafton, galen galen, kandi kanal, aln alun, dana dana,
johån Johan, ddnicel Daniel, (e)nzcinucel Emanuel, kap(e)lein
kaplan, saftifot saffian, va hvad, fokelci chokolad, pakdd parad,
adol Adolf, klam Adam, plat v. Platen (jfr § 317,5), stan satan,
kalds kalas, kcismus Rasmus, kdkel (sällan kdkel) kakel, kcikelon
kakelugn, sakoksti sakristia, jcjkop jcikop Jakob, dbel Abel,
åbkaham Abraham, gåbk,tcel Gabriel, scimucel Samuel, kcifen Kain,
ttlegkåf telegraf Jfr § 173,1 a de ,rned mindre stil anförda fallen.
§ 136. a motsvarar rspr. spetsiga i:
i kitkale käril (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 61) ock hcelad
heligt (jfr § 78,4), som ansluta sig till de fsv. keeralde ock
htelaght, hvaremot i uti rspr:s former är en yngre utveckling,"
jfr Rydqv. II, s. 119, 386f.
framför h 1 vaked virrig, vaka vända hufvudet åt alla
håll ock se virrig ut (jfr rspr. förvirra), vakepana virrig person,
spakttåsa spirituosa (se mellanformerna i § 7), jas Giertz (se
§ 13,4), samt jpeckstena Oakstt Kristina Kerstin (se § 13,3),
kaksk (vanligen kusk) »krisk», något sur (se § 319,1).
Utvecklingen har varit i e - v —> a ock är föranledd af
r, jfr Leffl. i Tffil. nr II, s. 7 not 1 samt § 141 här nedan.
§ 137. a motsvarar rspr. h alfö p pn a e (L.-W. § 145) åsb.
ce i hörna hop med, som vanligen användes i förening med ett
subst. eller med afseende på ett sådant, t. ex. en falt hörna
folk en farlig (d. v. s. betydlig) hop folk; va dcek moga mientskok
var där många människor? ja, d" va en hatl h6ma ja, där
var en hel hop (människor).
Jfr härmed det i VGL. ock ÖGL. flera gånger förekommande mal) för maap med: Kock Fsv. lagord s. 41 not., samt
åsb. tkapctka päron rspr. Irä(d)ptiron, tkapchketkce päronträd
rspr. Irti(d)päronträ(d).
Här må äfven nämnas avkad bete på åkrar ock ängar efter
skörden sk. dial. avred fda. afrEet(h), som Rietz o. a. sammanställa med isl. afråttr »common pasture» (jfr Kock a. arb. s.
41 f.) ock byars a i senare stafvelsen KOCK anser bero på
sammanblandning med ock påvärkan af afrad (afgift), detta
under förutsättning af den gjorda sammanställningens riktighet.
Det bör emellertid anmärkas, att afrad (afgift) aldrig af mig
påträffats i åsb. Jfr för öfrigt § 138,2 a ock 142,6.
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§ 138. a motsvarar rspr. slutna e:
1 a) i Mhkehahe kyrkoherde, som utvecklat sig ur fsv. kirkioha3rra enligt § 141; jfr Ak. Ordl. kyrkoherde ock L.-W. § 504.
b) i tade tt teg tegat (se § 93,3 b y anm.).
2) i tvänne fall, där åsb. annars har diftongen as:
i da (jämte dar) de såsom artikel ock alltså obetonadt
(men dar såsom pron.). Aksentlöshet har vållat denna öfvergång. Jfr § 137 samt ordet plas& § 142,6 ock målets behandling af diftongen au i obetonad stafvelse § 97.
framför k i följande ord, där utvecklingen har varit
—>
(jfr § 173,1 a ock 5)-+ q.:
a) lah ler isl. kår, lahed lerig isl. leirugr, lava lava lerjord isl. leira (»leret strand»), som antagligen fått sitt j från
lavoh lerjord', mah mer isl. meir(r), mah,ed om goda saker
som göra att man önskar mer rspr. *merig, fohmciha förmera,
flah flahe flere -a isl. fieiri.
pt) sah, ser (si se), tah ter (tar te), shah plöjer upp (skhat,
se § 153,3 a), nahdd 2, stahs eller stah,se (som väl utvecklat sig
ur best. stcih,sed, jfr Thors. Mon s. 85 steejae) brygghus fsv.
stekarahus da. stegers3, pahten stucken, trumpen (jfr § 153,3 a).
1) klan, rspr. *klir plur. af kli ock pres. sing. af klo klia,
Man, blifver (blm blifva), sphah sprider (sphat sprida).
å) flnkt sticken manlig person, eenafnaht liten sticken
manlig person (jämte fnazht, eenafnaiht) samt måhända äfven
fatalt Fagerhult (se § 146,2).
Om vakt vört jfr § 66,r.
Då åsb. har vceh väder, får man väl anse utvecklingen af
a i vashmyla väderkvarn bero på den äldre aksentueringen
med fortis på andra sammansättningsleden (jfr fhomjlan Frumöllan m. fl.), hvilket gjorde, att ä-ljudet förkortades ock öfvergick till a framför k, enligt § 141. Man kunde annars vara
frestad att på grund af da. veirmone antaga en med ofvanstående ord analog utveckling.
Detta enligt gissning af kand. A. MALM,
Pärstorp naAdil, Färingtofta ock Risebärga 'gode, örkelljunga
ncehda. Nyssnämnda socknar samt Fagerhult, Rya, Oderljunga ha lian
ner, nahe nere; jfr § 50,3.
Utvecklingen i åsb. har varit: da. stegars *steehs —>*steths
eller *skeva —› stams starts stahs.
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Ofvannärnnda utveckling föreligger äfven i majan mäjram :
da. meiran (fsv. mejeran mbt. meyeron mayoran, jfr Kock
Språkhist. s. 36) -› *matit,an *map.»
'makan mcisjan (i anslutning till timjan timjan). Man kunde äfven tänka sig en
utveckling da. meiran (macjran) --> *mcesjan (med omflyttning)
'makan (enligt § 141) mdkjan (enligt § 173,5 b), men den är
mindre sannolik'.
För sammanhangets skull må här nämnas kojan kummin
vgm. kömjan, som är analogibildning efter timjan; jfr kombscenevin k um m inbrännvin , § 320,2 c.
Anm. I det eg. åsb. växlar as med a i alla dessa ord med undantag af ldkja, naiteN, fa,kalt, vdskmyla ock mdkjan.
§ 139. a motsvarar rspr. öppna svaga e:
i supl. på -erst, bvilka i analogi med den vanliga sup',
bildningen ändas på -ost i åsb. De i målet förekommande
fallen äro: east ovast öfverst, ogast underst, cetast (sällsynt)
efterst, bagast bakerst da. bagest, ncejast nederst, gast innerst,
kalast ydast ytterst, hidast hiterst, samt fosast först (om rum,
men fokst om tid ock rum), mitast mitterst. Det samma är
förhållandet i sim. ock nsm. (Ola. Lugg. 1j. § 146, Kryg. s. 384).
Med mcdomst mellerst jfr nsm. maellemst da. mellemst.
i ldmbak, Lambert ock d4gosbas ddsgok,bas(j) Dagobert
(se § 320,2 b), som äro analogibildningar efter släktnamn på
-bärg åsb. vanl. -bak (enligt § 141), sällan -bok, genom sammanblandning med släktnamn på -bott, rspr. -borg, hvilka å sin sida
t. ex. ldmbas Lamberg, fas Mon, Sjöberg,
kunna få
fk,Obos fsQbas Froborg.
Anm. Om köntfarKt) karnfer(t) jfr § 220,6.
i pres. sing. /yah ljuder af lya ljuda, som nu böjes efter
1 konj. Sällan förekommer, formen /04,, enligt §118.
i kkonom4take kronometer(-nr), selindase cylinder(-ur)
fånggevaldiger, som äro analogibildningar efter
fögjevaljake
ock
ord på -are.
Om beahli oyaii underlig jfr § 140,1 d.
i flQana Floderna i Kvidinge, plur. af det i målet förekommande flQe (svagt mask., jämte flo) vattenflöde is]. Ml ett
genom öfversvämning bildadt grundt vatteuparti. Jfr Floene
1) Sedan ofvanstående skrifvits, har jag funnit, att da. rspr. äfven
har formen merian, till hvilken åsbomålets form alltså närmast sluter sig.
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fkoarnir i Glommen, enligt Friizn.]; rspr:s form är antagligen den yngre, bildad af flod.
§ 140. a motsvarar rspr. h alfö p p n a s va g a e:
1) i åtskilliga fall, där detta a kvarstår sen gammalt:
i släktnamn på -son af sv. mask., nämligen biasen
Broddesson (isl. Broddi), la'vasen (eller la.gasen genom invärkan från rspr.) Lagesson (fsv. Lage fda. Laue Lawe enligt
Kok II, s. 34), gkbbasen Grubbesson (jfr gköbahused Grubbahuset i Kvidinge), bönasen Bondesson (fsv. bondi), titkasein
Turesson, titasen Tufvesson (fsv. Twe fda. Twm Tue, jfr Falkm.
Ortn. s. 183), so'nasen Sonesson (isl. Suni), vckstasen Vestesson,
itugasen Åkesson (isl. .Ä.ki), &basen Ebbesson (enligt Falkm.
Ortn. s. 102 run. Abi fbt. Abbo), Onasen Sjunnesson (af 011e
Sjunne fsv. Sjunde, se Falkm. Ortn. s. 169). Så tycks äfven
vara förhållandet i sm., jfr Lind. SMör. § 133.
I sammanhang härmed må nämnas ortnamnen mödake
Moderöd i Färingtofta (isl. MoN, bia'knakula Björnekulla ock
byaknabceksli en backe invid Tranarp i Kvidinge ock åtskilliga
ortnamn på -arp (se § 114,2). Namnet biasknakula är, efter
hvad de äldre teckningarna gifva vid handen, att sammanställa med isl. Bjarni eller med isl. bjarna gen. plur. af bj2rn;
jfr Biarnaeolle ock genom framåtvärkande assimilation Bp:43ruekulles SRD., Bjernekulla 1352, Bjernökulle 1494, enligt Falkm.
Ortn. s. 111.
Åsb. a är den gamla sv. mask.-ändelsen för gen. sing. Så
är äfven förhållandet i dömda dommedag fsv. doma dagher
af domi; jfr dåada dödsdag fsv. dödha dagher af döpe.
i åtskilliga andra sing. eller plur. gen., nämligen n&nidaman nämdernan tSv. memda(r)maper, nbtat2 nattetid fsv. natta
tidh, dk&ftapaug rspr. *driftpojke ock dkiltahog rspr. *drifthund under antagande af ett äldre subst. *drift kringdrifvande,
hvilket förutsättes af målets a (jfr § 90,2 e, 151,1 b ock 45,2),
samt byeekahcekad Bjäre härad (Biarga 1200, Bierga 1332,
Bjärra 1677, enligt Falkm. Ortn. s. 21 f.).
' Med de i mom. a ock b nämnda orden järnföre man § 151,1 b,
där flera exempel på i målet kvarstående genitivt a anföras.
Om jökamak jordegumma fsv. Iordagumma (enligt Rietz
s. 298), kimamakke bomärke da. karv(e)mterke ock barms"
banesår fsv. bana sar se § 320,2 a.
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i hesa !Annes fsv. haanna(r), jfr § 39,4 I a (9.
i eenane ärende fsv. wrandi, bsalston,p Ingelstorp i Ströfvelstorp fsv. Ingialdr, l(Wt litet isl. iitt-()at (se § 76,5 c),
itsait mycket sjuk ock svag no. dial. ussaieg isl. vesalligr
»vvretched-looking», beali beakla underlig, som kan vara analogibildning efter &Isak vidare Pcialtt Oala (om rum: långt ute)
ytterligt jfr isl. adv. åtarliga ock tarla, cela(s) eljest, eller
(sällan med s, då ordet betyder »ffller») fsv. cella (Rydqv. IL
s. 523); samt i åtskilliga adv. på -ha eller -hans (om s se §
236,1 b) fsv. -lika -ligha -ligan (Rydqv. IV, s. 445; jfr äfven
Tamil' Ty. änd. s. 26-32) rspr. -ligen, t. ex. .Rha skäligen fsv.
skeeLlika, Aha mycket fsv. rcedhelika, nPlia(ns) nyligen fsv.
nyligan, hölta(ns) hålia(ns) tämligen isl. hégliga, f4s(e)lia
fasligt, mycket fsv. faseligha (se § 39,4), falia farligt, mycket
rspr. *farliga, nklia ogärna isl. nauäliga. Efter dessa adverb är
utan tvifvel van,kan(s) eller vasken(s) hvarken analogibildning.
Ortnamnet nicelaby Magleby i Kvidinge skrefs Magleby
1552 ock Maglaby 1767, jfr Falkm. Ortn. s. 238. Om i4gahceitad
Göinge härad jfr Falka'. Ortn. s. 130 f.
i ptc. pres. af verb efter 3 konj. samt några andra, som
sakna inf.-ändelsen a. Det är nästan endast såsom predikativ
till vara, blifva ock komma som ptc. användes i målet. Jag
har antecknat följande: bane boende, höane roende, gåttane
gående, sktuane stående, paustetuane påstående, satane seende.
Sim. har enligt Ols. Lugg. lj. § 146 a i stället för e i 3 konj.
ptc. pres. ock enligt Belfr. Vg. s. 15 bildas pte. pres. i vg.
alltid genom tillägg af ändelsen -arme. Så är äfven förhållandet
i sm. (jfr Gadd öllär. s. 17).
I detta fall har analogien med de vida talrikare ptc. på
-ane rspr. -ande bevarat målets a från att försvagas till e,
hvilket skett i rspr. ock da. Jfr Kock Sv. ake. I, s. 128 f.
ock II, s. 398 f.
i fem. ock neutr. af alla ordningstalen, t. ex. ficeha fjärde
fsv. therpa (mask. ficehe fjärde fsv. fiserlai).
i plur. mask. af best. artikeln, som alltid är -21a rspr.
-ne -na, t. ex. heestana hästarna. Den gamla ack.-formen har
alltså i åsb. ersatt nom.
i kapa kappe, som enligt Rydqv. II, s. 319 äfven i rspr.
skrifves kappa, men icke uttalas så.
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4) i ~ask/i; domestik (ett slags tyg), kaibnavål karneval
(stundom rspr. karnaval), Ibeglamiente reglemente (jfr thaktam&nte traktamente).
a motsvarar i allmänhet rspr. korta breda ä
framför h ock det långa i samma läge utom framför 4d
(se § 75).
Ex.: ahva ärfva, ~Je särk, aon ärm, mait märg, Imam«
Bergman, 1,4bait Löfberg; jebådon, åtbörder da. gebearder mit.
geberede, talat& taldhk tallrik da. tallerken; ahlt ärlig, tanneg
tärning, ~la pärla.
Ljudförändringen, som är värkad af det följande tungrots-4
i det att ä-ljudet på grund af assimilation med öfvergick till
den gutturala vokalen a, förutsätter ett äldre kort ä (jfr Ols.
Lugg. 1j. § 138) äfven i de ord, som nu i åsb. hafva långt a,
i rspr. långt bredt ä. Alltså kan utvecklingen i målet ha varit:
ä
a -› a (förlängningen enligt § 173,5 b). Häraf följer, att
förlängningen af ce framför hd, ,hvilken inträdt i åsb. såsom
ersättning för det bortfallna d i da i § 75,4 nämnda orden,
är äldre än öfvergången ä
a, ty annars hade man väntat a
äfven i dessa ord. Jfr härmed den analoga behandlingen af
bredt ö-ljud (§ 123).
Hvad orden jrz4. kärr (isl. kiarr), jahv djärf, »Ana gärna,
jo4n järn, jahne hjärna, janta hjärta, »Gute kärna, Aut,na stjärna
samt bjastmakula Björnekulla (se § 140,1 a) angår, hvilka i fsv.
ock fda. hafva former dels med la dels med ile (på grund af
framkvärkande assimilation), är det antagligare, att deras a
genom den föregående prepalatalens invärkan öfvergått till ä
framför det tungspets-r, som åsb. en gång haft (jfr § 256), ock
att detta ä sedan efter tungrots-4:s utveckling öfvergått till a,
som därpå förlängts i åtskilliga af dessa ord, än att a skulle
kvarstå sen gammalt genom invärkan från r (jfr Ola. Lugg.
1j. § 144).
a motsvarar rspr. öppna ä:
i ghava gräfva fsv. grava (jfr § 16,4 o), till hvilket gtha'vahe gräfvare fsv. gravare ansluter sig (jfr Tamm Kännet. s. 51),
ock ahne botten i bakugn da. arne fsv. armn rspr. äril sim. ceut
(01s. Lugg. 1j. § 90). Asbomålets former sakna alltså omljud.
i några analogibildningar:
a) i mana män (se § 106).
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i sta städja med pres. stan sta stan städjer städja städjen, som är analogibildning efter impf. ock ptc. perf. stade
stad eller efter verbet ta låta i talesättet la se låta städja sig
(= sta se) eller ock efter bådadera.
i skobncikon skogsbackar, stainbndlson stenbackar, som
måhända kommit till genom kompromiss mellan bnceka brant
backe bjm. brikka sim. bn,xta (Ols. Lugg. 1j. § 255,1) fsv. brEekka
ock backe; jfr dock mom. 5 b nedan.
Orden stonsvcita stenskvätta ock svata stainsvcita skvaltkvarn hafva invärkat på hvarandra, så att det förra fått a ock
det senare förlorat 1; jfr svatentNa Skvattemölla i Ö. Ljungby.
i ovhad bete (se § 137).
i ficikomnio flädermus .da. flaggermuus, som är en folketymologisk ombildning i anslutning till flagna fladdra da. flagre.
Jfr flädermus ty. fledermaus, om hvilket Kluge Wb. säger:
»fledermaus eigtl. 'flatterniaus' zu ahd. flädarön, mhd. vlödern
'flattern'»; samt N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 10.
3) i 'vane en som far häftigt fram med kreatur, ifrig
person, hvilket ansluter sig till målets jqva ansätta rspr. jaga,
medan rspr. jägare är län från ty. (jfr dock Tamm Kännet.
s. 51); om v se § 290,1 b.
4) i de i § 93,s b nämnda orden ock dessutom i »ta jäkta,
mqta vb mäkta, spn,ged spräcklig, vasa växa; jfr § 173,1 a.
5) i grannskapet af
framför h i kehentafta Färingtofta (Ferrentofte 1624),
parts präss da. perse jfr fsv. vinpers ock pansa prässa da. perse
(med omflyttning, jfr § 319,1), hånvete hälvete, vasnmyN väderkvarn (se § 138,2 b d). Tillkomsten af a förklaras enligt § 141.
efter
(4 i fnaniad främmande (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 144),
som står så nära det got. framas fht. framadi, men hvars a
ändock måste anses för en yngre utveckling uf ä-ljud, måhända
framkallad af det föregående h. (se Ols. a. st.). Jfr mom 2 c
ock d ofvan.
p) i tnapckna päron rspr. *trä(d)päron ock måhända äfven
i Gvnad bete (jfr dock § 137).
6) i plas4n nöje fr. plaisir i talesättet fon plas6 för nöjes
skull sörb. plasdr, hvars a skulle kunna förklaras ur ett äldre
plaisir med diftongiskt uttal (jfr § 138,2 a), ifall man törs
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förutsätta en dylik form i målet (den kunde bero på ett slafviskt uttal efter skriften), ock spancUha spendera sörb. spandera,
som utvecklat sig ur *spagcKha, hvarvid gutturalnasalen på grund
af assimilation öfvergick till dentalnasal.
§ 143. a motsvarar rspr. breda ö:
i snahpa snörpa. Denna form är en regelbunden utveckling enligt § 141 ur da. snerpe fht. snerfan sammandraga,
under det att målets snyhpa utgått från rspr. snörpa. Det samma
är förhållandet med ckeasnahpa ängsnärpa, kornknarr (galliiinla
i j'an,te/ körtel da. kiertel, som utvecklat sig regelbundet enligt § 141 ur fsv. kertil. Måhända föreligger samma
utveckling i det för Pärstorp antecknade vaht (jämte vekt),
se § 66,i.
Om biashnakula Björnekulla jfr § 140,1 a.
i fahstu förstuga; jfr Kock Språkhist. s. 72f., där det
fsv. farstova förklaras såsom en folketymologisk ombildning
af fsv. forstova i anslutning till komposita på far-.
§ 144. a motsvarar rspr. öppna ö:
i impf. fal falt föll sim. falt (01s. Lugg. 1j. § 145) tum.
(Kryg. s. 396) ock da. taldt fsv. fal fall (jfr run., VgL. ock
Södw. Ordb.), som är analogibildning efter pres. ock ptc. perf.
fala falen.
i impf. tahsk tröskade af målets st. verb tohska tahsk
eller tohsle tohsken. Här liksom i det da. teerske tarsk eller
torsk torsken (jfr Kryg. s. 392) har omflyttning ägt rum, kvarjämte o inträngt från ptc. (ock impf.) uti målets inf. Ordets
sv. böjning i rspr. ock fsv. är yngre än den starka; fsv. Friska
pryskia har formerna thrask thruskin.
För sammanhangets skull må äfven nämnas tohskel da.
teerskel klappträ. Likaledes har omflyttning (ock öfvergång
enligt § 123) ägt rum i tohskel da. tterskel tröskel isl. presköldr.
§ 145. a motsvarar rspr. slutna ö i bhutdma dels brudsäta, kvinna som kläder bruden, dels talemannens (jobmdstahens
§ 185) hustru som sitter bredvid bruden fsv. bruttu mö (af
bruptughu mö). Åsbomålets form har väl bildats under invärkan från det i sv. dial. förekommande bru(d)framma fsv.
brupframma; jfr härmed Rietz samt Ols. Lugg. lj. § 145.
Sv. landsm. X. 2.
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a motsvarar rsPr. hal f ö pp n a u:
i jcihman jcitonan Germund (se § 320,2 a) ock band4s
(sällan bohdio) burdus, analogibildning efter kahd4s. Om
bibutoitna jfr § 145.
i ctunalt Änhult för *Andhult i Örkelljunga, ysnalt Yxnehult i Fagerhult ock fanan Fagerhult. Så uttalas dettanamn
åtminstone i Fagerhult ock Örkelljunga; annorstädes numera
vanligen /4'ga/that.
Ortnamn på -hult hafva utvecklat sig i åsb. på tre olika
sätt, beroende på bestämningsordets beskaffenhet. Ändades
detta på -a, sammansmälte -hult härmed till -alt, alltså fsv.
åsb. c2tunalt, ysnalt,
*anda hult, *yxna hult, *faghra hult 1
fajtalt; eller ock kvarstod det oförändradt, t. ex. pbthkinaholt
Porkenahult i Örkelljunga, såndkaholt Söndrahult i Oderljunga.
Slutade bestämningsordet på kons. ock var enstafvigt, öfvergick
-hult vanligen till -elt, emedan det kom att stå i aksentlös
stafvelse (jfr § 33,7), t. ex. ficIselt Florshult i Örkelljunga, vdselt
Varshult i Oderljunga, iselt Ishult i Vedby, hiselt Hishult i
Halland. Ändades bestämningsordet på kons. ock var två- (eller
fler-)stafvigt, kvarstod -hult, t. ex. hcp,besNolt Harbäcksbult
ock UniesgOolt Lemmeshult, båda i Örkelljunga.
i visen vuxen fsv. vaxin, se § 173,1 a a.
i katbasc'el karusell (se § 320,2 c).
§. 147. a motsvarar rspr. öppna å:
1) i en del fall, där a kvarstår sen äldre tider:
i hgnom honom (---- slm., Ols. Lugg. 1j. § 137) da. ham
fsv. hanum. Antagligen har analogien med nom. han bevarat
det långa a från att enligt § 114,4 öfvergå till å-ljud; jfr mom. e.
i Qla Ola, Olof fsv. Maver; jfr Kock Fsv. lagord s. 39
samt s. 55, där formen Olof förklaras.
i foitstchl förstånd da. forstand, fohstciv,a förståndig da.
forstandig.
i följande adj.-neutra: lant långt, thant trångt, vhant
vrångt, se § 95,2 a.
§ 146.

1) Jfr gen. plur.
hvilket blef till yxna
ack. plur. yxn (ordet
enligt regel omljud i
af fagher, Fagreholt

anda af and (anas) ock yxna i stället för uxna,
liksom dat. till 3rxnum genom invärkan från nom.böjdes såsom enstafvig kons.-stam ock fick därför
dessa två kasus); samt neutr. sing. best. faghra
i SRD. III, 500 enligt Falkm. Ortn. s. 121.
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§ 147-148

i räkneorden på -ton fsv. -tan (13-19), t. ex. fondan
färnton fsv. feemtan, atan aderton isl. åtjån (till fsv. attartan
ock rspr:s nuvarande form sluta sig asdohtan an,tan). Jfr Ols.
Lugg. 1j. § 141 ock Kock Språkhist. s. 53.
Skälet till a-ljudets bevarande uti de i moni. b—e nämnda
orden ses under § 96,1.
i högtiders namn på -afton, t. ex. pegesåtan pingstafton
fsk. pingiz attan. Jfr Ols. Lugg. lj. § 140.
i blonja plommon da. blomma fsv. ploma ock peta dels
päron (thapcp: ha se § 137) dels tallkott (fhepcp. ha se § 37,1)
dels »jordpäron», potatis (0h,pcpla eller vanligen plena); jfr ty.
(lia). grumbire d. v. s. grundbirne, ty. erdapfel, fr. pomme de
terre (Kluge Wb. kartoffel) ock da. puere fsv. psera.
2) en del nybildningar:
asknojn åskrägn (se § 320,2 a).
hisahe Hitsåkra ock j,sgahe Källåkra, som i skånskan
hafva öppet å (se § 4,1; jfr äfven § 96,1).
lokomatfv lokematiy lokomotiv, fefani 59fan,M. (vid
finare uttal fefongh,) chiffonier, voiantkr, (eller fhivolenth) volontär, stafina stoffera da. staffera.
§ 148. a motsvarar rspr. slutna å:
1) i imam., (sällan phom_,) pråm sörb. pramm da. pram
pråm ist. pråm; phoya föra på pråm da. pramme, plgda flottfläck på kläder da. plade fsv. plata', sav såg da. sav fsv. sagh,
sava såga da. save, stat ståt mlt. ståt lat. status, stata ståta,
la låta fsv. lata (stundom k, se § 16,4 o ock § 102,2), klab
ock klabehi klåperi, 1clål2a4e klåpare, klcibsme sv. *klåpsmed
ock lacibsolp sv. *klåpsock, båda i betydelsen »fuskare», klabed
klåpig, 1cicil2a klåpigt fruntimmer (skällsord), klaba klåpa, jciba
sjåp (skällsord till fruntimmer), jaed sjåpig, faba vb sjåpa, tabed
tåpig, ad åt prep. da, ad fsv. at (men ale åtlöje, jfr § 96,2).
Åsb. har bevarat a-ljudet i ofvanstående ord, om hvilka
för öfrigt gäller hvad som yttrats om de i § 147,1 b--e
nämnda orden. T-Ijudet i stat, skita tyder dock på, att dessa
ord äro yngre lån, jfr rspr. föra stat, stata.
Äfven slm. har a-ljud i åtskilliga af dessa ord, jfr Ols.
Lugg. lj. § 137, 141, 143.
1)

Men plaut plåt, lån från rspr.
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i /tana honung (L.-W. s. 82 not. 1) sörb. himong, som
stundom brukas af äldre personer i stället för det vanliga
honeg. Denna form gifver vid handen, att målet haft till sitt
förfogande sådana former som fsv. hunagh honagh n., honagher
ock bibl. hannogh m. (Rydqv. III. s. 84), ur hvilka hana uppstått genom kompromiss. Bortfallet af g kan vara föranledt
af håna Hanna. Jfr talesättet egen e so sod som håna, fots hon
e so sod som hana d. ä. ingen är så söt som Hanna, ty hon
är så söt som honung.'
i astå åstad (se § 214,2 f).
§ 149. a motsvarar rspr. difton g au (L.-W. § 198) i
ak56n auktion, se § 97.
§ 150. a motsvarar:
rspr. jä (brytning + framåtvärkande assimilation) i statt
stjärt ock ghnstakt etc., se § 12.
rspr. brytningsomljud jö (jfr Kock Fsv. lj. II, s. 481 f.)
i balk björk, bah,ke björkskog, björkved, bahked Björket, bahkahp
Björkarp, bahka Björka, se § 12.
§ 151. a saknar motsvarighet i rspr.
1) i åtskilliga fall, där det kvarstår sen äldre tider:
i alvåha allvar fsv. alvara (jfr § 39,4 I b), nepsboha näsborr fsv. neesabora (jfr N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 24), lyas
lyss fsv. lydhas.
Om lepa läpp ock l&ta litet jfr § 33,4 ock 76,5 e.
i sammansättningar, sammanställningar ock prepositionsuttryck, där a är en kvarlefva:
a) än af en gen. sing. fem. på -ar, t. ex. ~nabo sockenbud fsv. soknabudh, sola gh,aun solgrand fsv. sola grand;
än af en gen. sing. mask. på -ar, t. ex. so'nadotoh sondotter fsv. sona dottir, va'tayse vedyxa fsv. *vipar yxl;
y) än af en gen. sing. mask. på -a, t. ex. håstakah rostkar
(jfr fsv. rosti), bånadh,cee bonddräng fsv. bonda dränger;
d) än af gen. plur., t. ex. tånavahk tandvärk fsv. tanna
veerker, Mab() fogelbo, nbkatoj de två på rullen af en spinnrock sittande armarna med ståltrådskrokar, på hvilka träden
löper (isl. hnokki liten krok), nbelalsot nötkött fsv. nöta köt,
1)

Sedan ofvanstående var skrifvet, har jag i det sist utkomna häftet

af Södw. Ordb. funnit de fsv. formerna hanagh haanag(h).
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åuthatal årtal fsv. ara tal, julaåtan (eller julåtan) julafton fsv.
jula aptan, pauskadet påskdag fsv. paska dagher (ock i sammanhang härmed pauska påsk fsv. paskar), osibnastohta Omtastohta tvestjärt (se § 12 anm.), koma te husa komma inom hus.
Gammalt a föreligger äfven i stisvega Stidsvik i Ö. Ljungby,
hbjaholma Högaholm i Örkelljunga (jfr Högholma i Vidsjö,
Falkm. Ortn. s. 56), ftnegaholm Skeningsholm i Fagerhult
(Skinningeholm 1624); jfr Falkm. Ortn. s. 14 f.
Vidare märkas hbmafod hemfödd fsv. hema födder (eller
hemfödder) ock hbmajohd hemgjord fsv. hema giorper.

2) i åtskilliga analogibildningar,
a) substantiva:
bhögeman brudgumme ock sveelianed svalg(et) fsv. svxlgind, se § 320,2 a.
id) mask. plur. mana män ock fana fäder (jfr § 106), hitta
bröder bomb. br8ra (Thors. Bomb. s. 70) da. brodre fsv
brödhra, jfr rspr. mödrar, döttrar, systrar.
y) fem. sing., t. ex. nåla (vanligen nod) nöt, mata hustru
(se § 106), mojta morot (analogibildning efter rspr:s plur.%
dama (stundom dam) dam, galqa galosch, pila piller (se §
320,1 a y). Om os4naston,ta tvestjärt jfr § 12 anm.
adjektiva: alla de adj., som i rspr. bilda komp. på -ro
ock supl. på -st, hafva i åsb. antagit ändelserna
-ast
t. ex. hbjahe hojast högre högst da. hoiere Mest fsv. höghaster
ock tbsalbe tosast tyngre tyngst fsv. thungare thungaster. Jfr
Schag. i Ark. IV, s. 344 f., där flera andra dylika fsv. analogibildningar omtalas. Undantag äro los lång: l&soh, lok lcegst
ock ston, stor: stöhe ston,st.
e) pronominala: hansa hans, hasa hännes, dinl,asa deras,
v6nsa hvems; se § 39,4 I a y, där äfven flere andra bildningar
på genitivt a omnämnas.
verbala: sup. motad måst, hvilket liksom impf. mote
antingen sammanblandats med måtte eller förlorat s enligt
§ 219,3 ock i hvilket fall som hälst fått a i analogi med konad
kunnat.
adverbiala, t. ex. fhaman te eller fbetmante framtill , bagan
ont (eller baganom prep.) bakom, kenan Oltt (eller h&nanom
1)

Målets egna former äro moadd, plur. mOit4d0h.

121

§ 151-152

BILLING, ISBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

prep.) bortom rspr. hän, som äro analogibildningar efter adv.
på -an, t. ex. gan te eller egante innantill m. fl.; jfr § 140,1 d
ock 236,i b.
Sådana sammanställningar som sineekane fcitcl smäckfet,
sinAlane koltsmällkalt m. fl. behandlas ock förklaras af Rydqv.
I, s. 406 f.
§ 152. a saknas:
1) i framljud:
i mcinda Amanda, meth Amalia.
i bålamoki da. bulmoder, se § 69.
2) i midljud: lieptia5 ön reparation.
Om ån (int annan -at, sin sedan ock mcen(s) medan jfr
§ 316,4 f, 4,3 ock 78,4.
Vidare märkes bjOhhsed Bjärahus(et) i Vedby. Jfr § 316,6
om tvaultrica o. s. v.
3) i slutljud:
a) i substantiv:
mask. plur. ck jämte eka dagar (= sim., Ols. Lugg. 1j.

§ 149).
,d) fem. sing.: sket stätta fsv. kirkiu steett(a), fctuk fåra fsv.
for, so k socka da. sok (eller sokke) isl. sokkr, mos mossa
da. mos ty. moos (om förhållandet mellan mosse ock mossa
jfr Kluge Wb. moos), svek svicka it. ock ty. zwiok (Tamm
Kännet. s. 67). Dessa ord hafva i målet bevarat ett äldre
språkskick. Däremot torde -a vara bortfallet i följande ord:
ostmus färsk ock osaltad ost isl. ostmysa, hyl hylla da. hylde,
kvar& kvarka da. qvmrke fsv. qverka, spy, ock jOhkespy,
kyrkospira da. spira kirkesplir, sakohsti sakristia da. saeristie,
samt soft Sofia ock mata mig Maria jämte meiekloka mas hkloka Marieklocka (se § 13,3 a).
Med goge/ Gunhild ock böl bi2el Botilda jfr isl. hildr.
7) neutr. sing. i veg4. fönster rspr. *vindöga (se § 68,2).
i infinitiv af verb:
a) med öfvergång från 1 till 2 konj. (enligt Sunden): kip
klia. Detta verb saknar visserligen -a i inf., men böjes dock
merendels efter 2 konj.
med öfvergång från 1 till 3 konj.: sny snöa.
y) med öfvergång från 2 till 3 konj. (några stå dock
på gränsen mellan 2 ock 3 konj.): klo kläda, bett betyda,
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g(a) öda, WO föda, sv(a) sveda, ml smida, sbl strida, v(a)
viga, 4(0 duga, hau(a) råda, g/cp glädja, sta städja.
Verben /gi(a) leda, lat(a)s ledas, hgt(a) reda, bhat(a) breda
ock spitgx (sällan sphaza) sprida kunna visserligen sakna -a i
inf., men följa i öfrigt merendels 2 konj. Till dessa verb sluter
sig sichaz plöja upp (se § 153,3 a).
med öfvergång från 4 till 3 konj.: by (sällan bikt, jfr
§ 23,3) bjuda ock snl snida (jfr Ak. Ordl.).
6) efter 4 konj.: jj gifva, b@ bedja, by bjuda (jfr mom.
d), sy(a) sjuda, va vara, /g (jämte /0) låta, dka draga, ta
taga, 11(a) lida, gå, tåla, OM glida, sv(a) svida, vitl(a) vrida,
gng(a) gnida, bli blifva.
.91 säga, hg hafva.
Om infinitiverna jfr L.-W. § 481, 442, 380; Ols. Lugg. lj.
§ 149; Kryg. s. 366.
i adv. ci/oh allra, aller-, som är gen. plur. af ty. all; jfr
Ak. Ord!. ock Dalins Ordb.

u.

u förekommer i åsb. blott i diftongerna au (se § 161-170
ock Ols. Lugg. lj. s. 32) ock ceu (se § 89).

B. Diftonger.
az.

§ 153. at motsvarar rspr. slutna e:
1) i lam ler isl. betr, lathed lerig isl ieirugr, main, mer is!.
meirr mein, mathed »merig» (se § 138,2 b a), foundma förmera,
flat,. flque flere -a is!. tteiri, kid hel isl. heill, fail dels subst.
fel, dels adj. felaktig, dels adv. på felaktigt sätt, orätt da.
fen, fada fela, fattas da. feile jfr is!. falla, &ilen blyg, rädd
is!. feilinn (se C1.-V.; med sv. dial. fälen jfr is!. fEelinn), gin
att en ett såsom räkneord ock pron. (såsom obest. artikel
vanligen en ed) isl. ein(n) eitt, anta allena is!. eina, anislt
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enslig isl. einsligr,. atnfijult enfaldig jfr isl. einfaldliga, an
en isl. einir, qzne eneskog ock eneträ, atna beströ med enris,
astnege Eninge i Stenestad, batn ben isl. bein, baned benig,
baxna gå med stora steg rspr. *bena, ghatn gren isl. grain,
gh,atned grenig, ghatna grena, stomi sten, Sten isl. steinn, statned
stenig, stolta stena, h,gln ren isl. rein, koma lägga ren, hum
ren isl. hreinn, hcanh renlig jfr isl. hreinliga, satn sen isl.
seinn, fohsåtna försena isl. seina, ingin men isl. mein (men
mcetiks menlös, se § 78,5), fohmcitna förmena isl. meina, matnsdm icke tillmötesgående, ogen, matna mena, tro isl. meina,
molteg mening, flOnege Fleninge i Luggude h:d jfr isl. feinn
(Falkm. Ortn. s. 123), (nen citn egen (proprius) isl. eiginn (men
egen underlig, lån från rspr.; jfr Ols. Lugg. 1j. § 72,1), bhat
bred isl. breiör, bhat(a) breda isl. breiaa (sällan bratd f. bredd),
hat hed isl. kelar, mat med isl. meibr, lat led isl. Ula, matas
retas, småträta sv. dial. meas eller mese jfr isl. meiga(sk),
mahklats marklede,s, hemlåtes i hemtrakten da. hiemleds isl.
heimleiöis, lata leda isl. iei5a, lat led isl. 1eir, latsamt (sällan)
ledsamt, lat(a)s ledas, hata subst. o. vb reda isl. reiaa, hate
rede, te hats till reds (Ols. Lugg. 1j. § 206,4), i /guden i godt
stånd (om djur ock växter) sk. dial. i redden (jfr Rietz), behå
bereda (stundom, se § 27,2), ghpoit, plur. samling af undanlagda saker hall. gräjer samling af redskap, effekter (jfr Möll.
Ordb.) »af samma stam som isl. gregr adj.» (enligt Tamm
Kännet. s. 63), pata pau se kläda mycket på sig got. ga-paidon
(jfr Rietz s. 493), batd bet bete isl. beit, batda beta isl. beita,
batde n. »bete» dels tiden under hvilken dragarne fodras
(t. ex. midesbatde, mdatansbatde, jfr § 49,1 e), dels arbetstiden
mellan fodertimmarna (t. ex. foshemtdesbatde), dels en stund
(t. ex. hörn ha skonad ed bha batde hunden har stormat ett
bra »bete» d. V. s. en god stund; jfr Möll. Ordb. s. 9), fatd fet
isl. feitr, Anda feta, göda isl. feita (jfr mom. 3 a), hatd het
isl. heitr, koda (eller heda) vb hetta isl. heita ock hita, ha'tdeblatna hettblemma da. hedeblegn (jfr mom. 3 a), tvatd -eg.
knubb, klump, säges om ett tjockt, fylligt barn isl. pveit (jfr
Rietz, Aas. Ordb., C1.-V.), sing. vald vet isl. veit (jfr den allmänna anm. nedan), leada leta isl. Mita, didok etter isl. eitr,
kask besk isl. beiskr, 'gasa (se) resa (Sig), stå upp isl. reisa,
ghatb grep isl. grelp, hatb rep
reip, dat de isl. peir. Från
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Fagerhult äro dessutom antecknade: kul del jfr isl. deili, &Ala
dela isl. della, at ed isl. eiär, /loda heta, kallas isl. heita.
2) i fidttda fredag fsv. freydager, sat se fsv. seia, tat te
fsv. teia, that tre fsv. threir (jfr Rydqv. II, s. 558, nsm. trinj
men tre eller trte-fire, Kryg. s. 384); vidare ahbåta arbeta fsv.
arbeida (nu ofta anbga liksom alltid cabe arbete) mlt. arbeiden
ock halsa resa fsv. reisa mlt. reise (jfr Kock Språkhist. s. 33),
spat spe nit. spel, yemdtn nedlåtande, gemen mlt. gemeine,
hats hes mit. stundom heisch ty. heiser (jfr Kluge Wb.).
3 a) i blatna blemma (01s. Lugg. 1j. § 212) fsv. blena
blema, som ansluter sig till da. blegn, klanta klena (jfr Ols.
Lugg. 1j. § 46, 165) da. kline fsv. klinte isl. klina, patnahp
Penarp i Vedby, thatn steg da. trin fsv. trin tron, thazna träda,
gå med stora steg da. trine fsv. trona, slam plöja upp ett
afhöstadt fält sk. dial. skrit eller skre, slmazneg ett afhöstadt
ock upplöjdt fält (jfr Rietz s. 602), foh.thatd förtret fsv. fortret
jfr mlt. vordr8t, fatdna fetna isl. flina, hazde (jämte hgde) hetta
fsv. isl. hiti, hazdna hetna fsv. isl. hitna, matda meta no. dial.
meita, pazda vanligen peka, men äfven med bet. peta, pamten
(jämte ~ten) stucken, trumpen no. dial. porten, ock förr mera
allmänt vb på -atm -era, t. ex. fonddma fundera, thaktha
traktera.
i vat ved fsv. viner, samt från Fagerhult: not ned fsv.
nip, nam ner, name nere fsv. nipar nipri; jfr nan,c/t/ etc. §
138,2b /I samt § 50,a.
i impf. blaz blef, som är analogibildning efter pres. ock
ptc. (jfr § 155,2).
§ 154. at motsvarar rspr. öppna ä i simma f. fruktafskräde
(stjälk, kärnhus ock fluga af äpplen ock päron); jfr det angelska skreh (Hag. Aug.' s. 57).
§ 155. at motsvarar rspr. spetsiga i:
i klaz klia fsv. kleia isl. klieja jfr mlt. kleien »mit den
nägeln kratzen», simat sprida Gustaf I:s bibel spridha fsv.
spredha mlt. spreiden. •
i blat bratn blifva blifven (jfr § 153,3 c) fsv. bliva, /at
lie fsv. le, klam »klir» plur. af kli (jfr klo mom. 1), tutas Nils,
nu vanligen nels. För Rya är tals antecknadt, som ansluter
sig till nsm. Niels 'äldre da. Nigels, jfr Kryg. s. 363.
§ 156. at motsvarar rspr. breda ö i vatibt vört (jfr § 66,1).
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at motsvarar rspr. öppna ö i Hat blöja fsv. blea
blee blela isi. blmja.

at motsvarar da. rspr. a i knatst (jämte knost)
dels knöl, knagg, knut i trä, dels en person af någon betydenhet, t. ex. en &kok knatst en rik karl, da. knast.
at motsvarar rspr. brytningsomljud jö i mad mjöl,
som ansluter sig närmast till sim. mel (01s. Lugg. lj: § 50)
da. meel. Jfr § 12.
at motsvarar rspr. ak, ag i de i § 173,1 a nämnda
orden (ats-as ax, a.tta-ata akta, atnoh-anok agnar etc.) ock på det
där angifna området.
Allm. anm. till § 153-159. Diftongen at kan
1) dels anses kvarstå sen äldre tider i de uti § 153,1 ock väl äfven
i de uti § 153,2, 155,1 ock 157 nämnda fallen; jfr Ols. Lugg. 1j. § 165,
där åtskilliga skäl för ock emot ett dylikt antagande framställas.
Ett stöd för denna åsikt kan möjligen ligga i den omständigheten,
att verbet veta har diftong i sing. men enkel vokal i plur. af pres. id.,
detta icke blott i åsb. (socknarna Fagerhult, örkelljunga, Rya, Oderljunga)
utan äfven i östra göingemålet:
rspr.
isl.
Ö. Göinge
åsb.
vet
vett
vot
sing. 1 vatd
veizt
vet
vot(st)
2 vc_tad
vet
vett
3 «ltd
Ve
veta
vitum
plur. 1 veda
veda
veten
vituä
veden
2 veden
veta.
vitu
veda
3 veda
I det egentliga åsb. äfvensom i vgm. (enligt Weil. Gö.) ock i villandsmålet i n.ö. Skåne (jfr strax nedan) har pluralens vokalisering utträngt
singularens: dessa mål hafva alltså e i båda numeri.
Om denna diftong (motsv. isl. el) må för öfrigt nämnas, att den
förekommer såväl i åtskilliga skånska bygdemål, nämligen i bjäre-,
luggude- ock onsjömålen under formen at (jfr Ols. Lugg. 1j. § 164),
i göingemålet under formerna at, ceu, at (jfr Ols. Lugg. 1j. § 165 ock
Weil. Gö.) samt 00, i willandsmälet under formen at (jfr Ols. Lugg.
lj. a. st.), som ock i hall., vgöt., små!. ock blek. bygdemål. Jfr Colliander, som å s. 9 meddelar, att rspr. långa slutna e i ball. allmogemålet motsvaras af diftongen M »i flertalet af ord ock visar oftast tillbaka
på fn. el», ock att rspr. korta slutna e motsvaras af al »uti ord med
ursprunglig lång vokal, som genom böjningsändelses tilläggande öfvergått
till kort ock oftast motsvarar ett ej i fn.»; Belfr. Vg. s. 5 f., där han
säger: »om det långa e (isl. el, got. al) är redan förut (å s. 2) nämndt,
att det i södra Älfsborgs län har ljudet aj. Sådant var uttalet på Hors
1)

Enligt meddelande af fil. stud. Sv. KARLSTRAND.
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tid, ock sådant finner man det ännu, men nästan uteslutande hå gamla
personer. Folkskolorna ock de lättade kommunikationerna hafva hjälpts
åt att bortfila denna egendomlighet, men det har dock ej lyckats fullkomligt, ty det förra tveljudet aj har nu på några ställen ett högst
egendomligt ljud: nästan som
med ett kort e-ljud efter, eller vanligast
såsom ett bredt, långt utdraget ä,, t. ex. sten I. stän, bät (f. bajt,
nsv. bet), vät (f. vajt, nsv. vet)»; Lind. SMör., som å s. 5 f. meddelar,
att diftongen aj »motsvarar vanligen slutet e i sv., fn. si», ock att »uti
Vissefjärda ock flerstädes i skogsbygden har detta aj sin motsvarighet
i oj (ej), således lojv, stojn o. s. v., likväl icke uti alla ord»; Cirnmerdahl Blek. s. 1, där han lemnar den upplysningen om målet i västra
delen af Blek., att långt e uttalas som aj med dragning åt ej ock stundom som aj (se exemplen). Nygutn. har »bevarat de gamla diftongerna»
(jfr Södb. Fgutn. s. 22).
Mot den bevisningskraft i afseende på diftongen ca:s uråldrighet,
som kunde tillmätas formerna vatd (vQt) veda, kan dock, som docenten KOCK muntligen 'påpekat för mig, följande invändning göras: man
kan nämligen tänka sig, att sing. at utvecklat sig ur det af isl. el
kontraherade ä (en kontrahering som i rspr. var fullbordad omkring år
1200, jfr Kock Fsv. Ij. II, s. 492 f.), innan plur. öfvergick till ä
(hvilket i rspr. åtminstone skedde under 1400-talet, jfr Kock a. arb.
s. 382 f.), hvadan ä i det senare fallet icke kom att deltaga i utvecklingen till al. Det gäller alltså att kunna uppvisa, vid hvilken tid ututvecklingen i
ä ägde rum i målet. Detta har emellertid icke ännu
lyckats mig.
Här må äfven erinras om RYDQVISTS antagande, att diftongen ai
o. s. v. skulle vara yngre i de sk., blek. ock (delvis) hall. bygdemålen
än i de öfriga sv. bygdemålen (Rydqv. IV, s. 144), ock LYNGBY8 förmenande, »at det —
ikke er nogen umiddelbar fortswttelse af oldsprogets 'tvelyd'» (jfr daAntiqv. tidsskr. 1858-60, s. 239).
Dels kan den haf va tillkommit på det sätt, att ett parasitiskt
eller hiatusfyllande j utvecklat sig ur ett föregående t (e, ce) i slutljud
eller midljud mellan vokaler, hvarpå vokalen genom dissimilering öfvergick till a (jfr § 76,1), t. ex. bli(fva) -± *Uv —› *bly
*blcej —› blaj
-› blat; se åtskilliga af de i § 153,2 ock 3, 154, 155, 157 nämnda
fallen. Härmed jämföre man N—n Fryksd. lj. § 196,1; Varm.
JFolkespr. § 118; Sweet Dpron. s. 108 ock därjämte utvecklingen af
de skånska stadsdialekternas maj mat mig, dal dat dig, sal so sig,
at ej m. fl. ord.
Dels kan den haf va utvecklat sig på det sätt, att fsv. p öfvergick till j (jfr § 266), hvarpå den föregående vokalen utvecklade sig
enligt mom. 2; jfr bl. a. § 153,3 b ock § 154.
Dels slutligen kan den möjligen vara tillkommen genom analogibildning.
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au motsvarar i de flästa fall rspr. slutna å. Ex.:
blau blå, mun, vår subst. ock pron., auha åra, naul nål, maula
måla, laun lån, maune måne, impf. lau låg, fhauga fråga, impf.
aud åt, lauda låda, auge Åke, auspQ Åsbo, pauel eller pa'ul
Pål 1 da. Povel sm. Påvel Påfvell (se Lind. SMör. § 136); auhna
ordna, auhneg ordning, bauhd bord (list, jfr L.-W. § 203).
Undantagen från denna regel ses hufvudsakligen i § 113.
Här må äfven nämnas paug pojke da. pog. Om aphapc_iu
å propos jfr § 320,2 c.
au motsvarar rspr. öppna å:
framför ud i staun stånd, vaune vånda, vauna vånna
(jfr Ak. Ordl.) fsv. vanda, ovdtuneli som icke »vånnar».
framför 11 fsv. id i fau/ fåll, &ula fålla ock Rtulekniv
fällknif da. foldekniv (rspr:s form ansluter sig till fålla), haut
håll, husciu/ hushåll, kluta hålla, saul såll, sula sålla, skula
skålla, vaula vålla (se § 70,1 a), vaul våld, åu/oh ålder, aulhas
åldras, saulde sauld sålde såld (sTlya sälja), samt etulenboh
ållonborre.
i ~ska påsk, paust post, fhnstohpaust fönsterpost;
auta åtta, mauta måtta (sällan ma,uda), bhaug bråck, fhau från
(se § 255,7), i »uns eller i puns i jåns.
Om de i mom. 1 ock 2 äfvensom de tre första i mom. 3
ock de i § 163 mom. 1, 2, 4, § 168 ock § 169 nämnda orden
må anmärkas, att de vanligen uttalas med au af äldre personer
(jfr Varm. JFolkespr. § 51), men med au af de yngre. Så
är äfven förhållandet i åtskilliga andra ord, där teckningarna
au ock au förekomma.
vid böjning, då i rspr. öppet å trädt i stället för slutet
(jfr L.-W. § 210), t. ex. blaut blått (blau blå), spaude spaut
spådde spått (spau spå). Slm. har i detta fall antingen au eller
a (jfr Ols. Lugg. Ij. § 169 ock 115).
Formerna gdun gQiud gången -et gått, 'gud fånget fått,
steiun stetud stånden -et stått äro bildade under invärkan från

-

1) Med åtföljande släktnamn blir det pol, t. ex. pol asen På!
Olsson, pol vdstoh På! Wester.
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gången, fången, stånden till inf. gau, fau, stau. Jfr Ola. Lugg.

•

lj. § 166; Kryg. s. 396, 391 gbea, fe5 (eller rått), sttieb ock Baj.
Da. utt. § 93 da. faaet, gaaet, staaet, samt § 311,2 b 7 här
nedan.
5) i pakasecul pakasetu!. parasoll (se § 92) ock hciusvaul
v. Hauswolff (släktnamn), samt paulska paulska polska (ett
slags dans).
§ 163. au motsvarar rspr. höga a:
framför ud i aun and ock auna/t Ånhult för *Andhult
(jfr § 146,2), aune anda ock auna andas da. aande, baun band
da. baand, haun hand da. haand, hauna dels hantera, vidröra,
dels bunta lin i neker som kunna omfattas af handen rspr.
*handa, kaun rand, kauned randig, hauna randa, sann sand
ock sauna Sånna i Kvidinge (Saande 1569), sauned sandig,
sauna sanda, gkaun gkauna grand.
I öfriga fall motsvaras rspr. höga a framför ud af samma
ljud i målet. Någon genomförd öfvergång af a framför ud
fins alltså lika litet i åsb. som i da. dial. (jfr Kryg. s. 352,
354 f., Thors. Bomb. s. 70, Sej. § 18>, Njysk s. 81), da. ock
sv. rspr. (jfr Kock Fsv. Ij. II, s. 401 f.).
framför 11, fsv. id (d. v. s. Ud, jfr Kock Fsv. Ij. II,
s. 398 f.) i ainfdtult enfaldig da. enfoldig, tvcefkiul glupsk rspr.
tvefald da. tvefold (om neutr. se § 95,2 c), kaul kall da. kold
(om neutr. se § 95,2 c), kaulna kallna, ou/ gall, ofruktsam
da. gold.
Om rspr:s former, hvilka alla utom gall i äldre nysv.
haft å, jfr Kock a. arb. s. 399 f.
i kauktnal kartnagel, jfr Kock a. arb. s. 400 ock 403 f.
i ausk ask, låda.
§ 164. au motsvarar rspr. låga a i pig.devauk örngåttsvar
da. pudevaar, dPnevauk bolstervar da. dynevaar, ock smaug
smak, smauga smaka.
au i au af (»hvardagligt å», L.-W. § 380) ock svaul svafvel
bornh. svan]. (Moll. Sagn s. 49), svaula svafia kan hafva uppkommit antingen därigenom p att v-ljudet vokaliserats ock sammansmält med den föregående vokalen till diftong (jfr Ola.
Lugg. 1j. § 168), eller ock därigenom, att a-ljudet enligt den
allmänna anm. efter § 170 öfvergick till au, måhända under invärkan af det labiala grannskapet, ock att den följande labialen
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försvann (assimilerades eller afnöttes); jfr fsv. af aaf off aa,
ock da. svovei samt N—n Fryksd. lj. § 46. Om behandlingen
af af uti några sammansättningar se § 214,2 f.
Om siciu/ rspr. *slagval jfr § 110,2.
§ 165. au motsvarar rspr. spetsiga o:
i kauht kort, jfr da. kort med å-ljud (Baj. Da. utt.
§ 46). Den ursprungliga vokalen föreligger i ty. karta, fr. carte.
i daus dosa da. daase.
§ 166. au motsvarar rspr. breda ä i impf. ock ptc. perf.
auhde auhd ärjde ärjd fsv. arpi arter (jfr subst. aun, årder
fsv. arter) ock snautbde snaukd snärjde snärjd fsv. snardhe
snart ock aatsnardher åtsnörd; jfr § 93,3 c. Rspr:s former äro
analogibildningar efter presens.
§ 167. au motsvarar rspr. öppna ä:
1) i impf ock sup. aute aut bornh. åtte fsv. at(t)i at eller
aath af ceja vara skyldig bornh. eija, jfr rspr. äga fsv. cegha
(ock Fritzn.1 eiga mom. 3). Målet har numera nästan alltid
cejde cejt, som äro analogibildningar efter presens, liksom fallet
är med rspr:s former.
2) i nauh när såsom adv. ock således betonadt (jfr §
121,3 a); sörb. har når (vanligen betonadt, men nå obetonadt),
da. naar, fsv. nar. Jfr N—n Fryksd. lj. § 46.
3) i fauleknw fällknif, jfr § 162,2.
§ 168. au motsvarar rspr. va (jfr § 163) i kaust kvast
ock kvist, samt kausta springa hit ock dit jfr rspr. kvista ock
da. koste sopa med kvast, där man kan antaga en utveckling
kvast
no. kvast -› da. kost --> åsb. kaust (jfr N—n Fryksd.
lj. § 52).
§ 169. au motsvarar rspr. öppna ö i impf. hault haulde
höll höllo fsv. hiolt hioldo, som antagligen är analogibildning
efter pres. ock ptc. perf. haula haulen (jfr impf. af hoga §
124,1 c). Jfr Ols. Lugg. lj. § 123 b, nsm. håldt (Kryg. s. 396),
da. ho1dt.1
§ 170. au motsvarar tyskans diftong au i hascius ut
ty. heraus.
Allm. anm. till § 161-169. au motsvarar sålunda i allmänhet
ett äldre a-ljud, hvilket — först förlängdt enligt § 114,4, om det uri) Jfr nu de fsv. imperfektformerna holt holdo i Södw. Ordb.
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sprungligen var kort — utvecklat sig på följande sätt: (ä —>) -› kort
öppet å --> långt slutet it —> qu --> au (delvis i den yngre generationens tal, jfr § 162,3). Undantag från denna motsvarighet äro åtskilliga ord med slutet $1 i rspr. samt de i § 162,4 ock 169 nämnda
fallen.

Cett.
§ 171. Diftongen ceu förekommer blott i namnet cpufhesin
Eufrosyne (se § 89).
Om förbindelserna cej ock oj se § 1.

Kvantitet.
§ 172. Kort vokal förekommer i åsb. i en del fall, där
rspr. har lång, nämligen:
före två kons., vare sig de tillhöra samma stafvelse
eller skilda stafvelser eller skilda sam mansättningsleder. Det
bör emellertid anmärkas, att detta icke är någon genomförd lag.
Ex.: moln moln, molna mulna, smedja smedja, mecke n.
midja, theebe tredje, blcest (jämte blcfst) blåst, kcelsna räkna,
jypt djupt (jyb djup), pitt (vanligen g hi) skört (k& skör),
fahoh föbkoh farbror, m6l2hott, morbror, önsta onsdag (så stundom äfven i rspr., L.-W. § 221), önfg Onsjö här.; bpistonp
Bjufstorp ock by4kquh, Bjufsgård (båda i Bjuf, Luggude här.,
jfr mom. 2 nedan), 54lstotop Sylstorp i Kvidinge, vi/bok Wihlborg (släktnamn) m. fl.
stundom före gen. ock pass. s i subst. ock verb, som i
rspr. (jfr L.-W. § 554-55) eller enligt målets ljudlagar sluta
på vokal, t. ex. te 50,5 till sjös (0 sjö), haus (eller kaus)
brås; te fttes till freds (fhe fred), te bo till buds (se § 19,3),
y/.5. (eller igs) ges gifs (y1 gifva), by,5 (jämte bys) bjudes (by
bjuda).
Anm. Ofta höres lzfs lifs, hifs rifs, tufs trifs jämte livs, uvs,
Mus med samma växling mellan kort vokal + f-ljud ock lång vokal
+ v-ljud som i rspr., jfr L.-W. § 379.

alltid framför ett i målet inkommet y, t. ex. ncela niga,
cice2 deg, bloj blyg, hel hög m. fl. af de i § 76,1 A—D
nämnda orden, samt ncbilon, naglar (se § 16,4 d). Äfven i slm.
är detta vanligen förhållandet, dock icke alltid (se Ols. Lugg.
1j. § 236 ock 103). Jfr Thors. Sej. § 72 y.
i en del ord, där isl. hade lång vokal framför dubbeltecknadt konsonantljud: uet rät (jfr Akad. Ordl.) da. ret
(långt t, så äfven i de följande enstafviga) fsv. rEetter reater,
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heta subst. räta, heta vb räta ock rätta da. rette fsv. rEetta rEeta,
sket slät da. slet fsv. shetter slEeter, sleta släta da. slette, tet
tät da. tEet, teta täta da. toette, flceta subst. ock vb fläta da.
flotte fsv. &etta (subst. äfven fte3ta), th,ceta subst. träta da.
trEette, thcetas vb träta da. treettes. Jfr härmed isl. råttr, råtta,

slåttr, slåtta, patr, pEStta, ftåtta, pre3tta (C1.-V. s. 748).
Medan åsb., sim., fryksd. (jfr Ols. Lugg. 1j. § 274, N—n
Fryksd. 1j. § 104 mom. 7) ock da. rspr. hafva förkortat vokalen
framför det långa konsonantljudet, har sv. rspr. förkortat det
senare.
oftast framför m (alla antecknade fall uppräknas):
kham adj. kram, khama krama da. kramme, stham stram da.
stram plur. stramme, sthama strama da. stramme, phagt phom
pråm da. pram plur. pramme, ich,tima urtima, i hvilka ord
äfven rspr. kan hafva långt m (L.-W. § 404); vidare darna
(eller dam) dam, hcem kräm (fr. cråme), khem kram subst.
(se § 84,2), kheemahe krämare da. krcemmer, khce9ya eg. handla
med kram, också handla i föraktlig betydelse, lam adj. lam
da. lam plur. lamme, tam (jämte tam) tam da. tam plur. timme',
how.a kråma, slch,oma skråma da. skramme, plym Plym ock
b6man Boman (släktnamn), imel Emil. Jfr härmed L.-W. § 401.
I åtskilliga af dessa ord kvarstår måhända den korta vokalen
sen äldre tider (jfr isl. kramr, kram, lami lama adj., tamr,
å andra sidan Thors. Sej. § 69 ock mom. d); i andra har vokalförkortning inträdt, jfr bl. a. isl. timi, pråmr, skråma.
på grund af fortis' olika läge i målet ock rspr. ock
därmed följande förkortning ock förlängning i t. ex. huspöne
husbonde, bokstdv (jämte bogstav) bokstaf, velmecuga välmåga,
doltd4d (eller dohdre,d) döf(-hörd), flabhcit flat ock bred, velsina
välsigna, alin alun, papdh papper, kvah,tdh, kvarter, åndhias
Andreas, johdn Johan, mahtfn Martin, gustdv Gustaf, hahhölma
(jämte ha_shholma) Harholma, cesp6hahp Esborrarp.
i en del enskilda fall (förteckningen gör icke anspråk
på fullständighet): knyta knyta i bet. sticka strumpor o. s. v.
da. knytte ock knyte sticktyg da. knyttetsi 2, byta byta ock
byte byte da. bytte (jämte byda, byde, som brukas af de
Men alltid tamde tamt tamde tamt af tcemja tämja, jfr § 93,3.
Men knyda knyta, slå en knut da. knytte ock knyde knyte.
Sv. landsin. X. 2.
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äldre), patta pruta da. prutt°, phuten »prutsam» da. prutten,
!dta rita, jenffita (jämte jgnfo§da, se § 23,s a) genskjuta, veffit(e)
västgöte, incet vret, men44 minut, staffit staket; khid krita da.
krid(t), loda löda da. lodde, söden sådan ock höhden o. s. v.
hurudan (jfr § 128,2 a), både (4) både, va Övad i Vedby;
Itigebcetba (jämte hisebcpha) Risebärga, hisengkyn risgryn da. risengryn ock hisengkgrd risgröt da. risengrad-, kbsen rosen (hudsjukdom, best. formen af ros), &osa ros (växt) jämte sammansättningar, i hvilka detta ord ingår, t. ex. höseboske rosenbuske,
nhsendal Rosendal i Kropp (Luggude här.), nösenhans ock
hösenktbons Rosencrantz, nösenbart, Rosenberg m. fl. släktnamn,
plus blus, bibel (vanligen kcike/) da. kakkel, kcikelon kakelugn
da. kakkelovn, 41sen öken (jfr L.-W. § 600), »eka kika da.
kikke, idkop (vanligen icikop) Jakob, &ko eko, pan,åk peruk;
snut supa i bet. dricka (jfr § 16,4 o) da. su.pe eller suppe,
spake supare, syp sup, snouljob. snåljåp sörb. snål-jubb, som
kan hafva påvärka-ts af job Job (jfr Lind. Regler o. råd s. 23),
klabenti klåperi o. s. v. (jfr § 148,1), piedesnepa gräddsnipa,
ghopie (jämte gn,gbje) gröpe; höboh hop (jfr § 318,5), i hob
i hop (äfven i hop), fleba flepa da. thebe 0. 8. V. (jfr § 78,6a),
nak nabo, Man, Sjöberg, 412a4 Oberg; jyfli eller Wit ljuflig,
holk höflig; hona hona, dkyt drul, dolt dålig; i kontraherade
former af räkneord, t. ex. tvaulthat två eller tre o. s. v. (jfr
§ 316,6). Se vidare § 36.
§ 173. Lång vokal förekommer i åtskilliga fall, där rspr.
har kort, nämligen:
1) då en följande kons. eller vokal i diftongisk förbindelse
bortfallit: vokalisk ersättningsförlängning (jfr Lidforss i Tfphil.
X, s. 309 f. Den konsonantiska ersättningsförlängningen ses
längre fram under de särskilda konsonantljuden. Förlängning
inträder vid bortfall af:
a) rspr. k- ock g-ljud efter a ock framför s, t, (d), n, 1, (r).
Utvecklingsgången har varit följande. Först öfvergingo k
ock g genom gh till y (jfr Kock Fsv. lj. I, s. 94 f.). Detta har
sedan ingått en diftongisk förbindelse med den föregående vokalen (jfr Siev. Phon.2 s. 122 anm.) ock så småningom under
fortgående dragning på (d. v. s. förlängning af) a reducerats
till ett minimum af hörbarhet, tils det slutligen försvunnit (jfr
mom. 5 nedan); en ännu pågående utveckling som man kan
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följa ifrån småländska gränsen nedåt genom Fagerhult, Örkelljunga, Rya delvis, Oderljunga, Pärstorp delvis, Färingtofta ock
Risebärga, alltså i de socknar, som gränsa intill V. Göinge,
Frosta ock Onsjö härad, där (i) ännu kvarstår i ofvannämnda
förbindelser; jfr Weil. Gö., Ask i Sv. landsm. I, s. 664-77,
Ols. Lugg. 1j. § 134,2. I de fyra sistnämnda socknarna artikuleras i (j) ofta ytterst svagt, så att man får skärpa sin
uppmärksamhet för att uppfatta det: förbindelsen tecknas cq
här nedan. Ock särskildt i Pärstorp kan man nästan påstå,
att a ersatt cti i större delen af socknen. I socknarna västerut
från ofvannämnda område har nu åsb. ock öfverensstämmer
i detta fall med luggude- ock bjäremålen.
I sammanhang härmed erinras om ljunits- ock vemmenhögsmålen i södra Skåne, där j (i) förvandlat a till ce, innan
det försvann eller sammansmälte med detta. Man jämföre
alltså:
i åsb.: rspr. akta --> Fagerhult, Örkelljunga, Rya ajta
Ma (sällan aga ta) -> Oderljunga, Pärstorp, Färingtofta, Risebärga asta aga (qta) -÷ öfriga åsbosocknar qta;
i ljunits- ock vemmenhögsmålen: rspr. akta -> i Ljunits
cejta -9- i Vemmenhögs cpta;
i franskan: lat. factum -> redan i 12:te århundradets
franska fait, uttaladt ungefär fag, fajt eller med ännu större
dragning åt ce
i modern franska fait (uttaladt
Alla antecknade fall uppräknas här nedan. Inom parentes
stående ortnamn angifva, att jag endast på ifrågavarande ställe
funnit formen. För att undvika omsägning anföras emellertid
med smärre stil redan här åtskilliga hithörande fall, d. v. s.
med utvecklingen ak, ag
aj at -› a --> a, som hafva motsvarigheter i rspr. med lång vokal (lågt a eller ä):
a) cistohp Axtorp i Munka Ljungby, gs ax (nu oftast os
eller alvs, jfr § 90,2 d a 2), ciss/ (vagns)axel, asel Axel (vanligen
alcsel), las lax, sis sax, stuts strax, vas vax ock vasa vaxa
(jfr § 90,1 d a), sthipvavasen giftasvuxen eg. »vuxen till att
Jfr &rom, De svenske dialekter i Nord. tidskr. 1880, s. 346:
»i piemontesisk udtales endnu fait . . .
Liksom alltid 6jsel eller vsel axel, skuldra utom i det blott
skämtsamt förekommande ceseipuicet04 (axeDepåletter, som är bildadt
efter oSe/ axel (på en vagn).
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sträfva» (Kvidinge)i, bosa se åtra sig, bryta ett gifvet löfte
jfr rspr. baxna sv. din!. baksa sej baksnas, som i N. Åsbo
äfven heter bovsa se 2, dos dags ock Mus dagsljus (jfr L.-W.
§ 438); samt med a: bhdcsen (Fagerhult) bhas (Örkelljunga)
braxen stn. brasen (Lind. SMör. s. 36) da. brasen, ock khitsajkin
(Fagerhult) Kraxasjön i Vidsjö, hvilka ord jag aldrig hört under
någon annan form.
ig) at akt (ad se § 216 anm. 1), ata akta, &dit förakt,
fohdta förakta, fokcit uppsåt, öfverläggning fsv. forakt fda. foragt ock fon,qt i talesättet mce 4fon,at utan uppsåt, sat adv. ock
adj. sakta, sq'tfepht saktfärdig, senfärdig, långsam, sota vb sakta,
tt trakt, titan traktan, tutta trakta, konthdt kontrakt (nu
vanligen konthat); vita vakta ock vt vakt (Fagerhult, Örkelljunga, sällan Rya, där van!. vada va?,ta), 5c_tta dels springa
utan bestämmelse, dels (iata p au) fösa på, skrämma undan
am. sjakta (jfr Rietz), 5cit springande hit ock dit (jämte ,fat
danstillställning), jostane subst. springande hit ock dit, jäktande,
fösande, JO jakt, jata jäkta It. jaohten (jfr Tamm Kännet. s. 34),
mat makt, malenslgs maktlös, kraftlös am. maktesloser (se
Lind. SMör. s. 107; men amiejta: § 214,2 f), mata mäkta,
slet slakt, skita slakta, slastahe slaktare, sad st sagd sagdt
sagt (.9/ säga), lod lit lagd lagdt lagt (icega lägga), samt de i
§ 93,3 b tt nämnda orden (hate hot räckte räckt etc.).
y) onoh agnar, von vagn (jfr § 90,1 d ig), gon gagn, gona
gagna, fon famn fsv. faghn, fana famna.
Anm. 1. sana sakna, sanad saknad, asdnad afsaknad, vana
vakna (nu vanligen vggna).
Anm. 2. Uti de i Färingtofta ock Risebärga förekommande formerna fitamok fräknar isl. freknur, fh,arned fräknig isl. freknöttr
antager jag en utveckling isl. freknur *freeknor -->- Fagerhult, örkelljunga, Rya fhdejnoh
*fhajnoh fhonoh (i analogi med ajnoh amok
agnar o. d. samt den allm. anm. efter § 160 mom. 2) —› ftonott. (jfr
Ols. Lugg. 1j. § 139), medan det eg. åsb. har fibc§nOn, fibcpned. Måhända har det senare i likhet med slra, haft fhanoh fined (jfr sproled
Formen är nog lån från Fagerhult-örkelljungas vaisa vesa vasa
växa, jfr § 16,4j ock § 90,1 da.
Jfr de för hela Åsbo gemensamma formerna bavs, bas ock bosmögad stum af förvåning, häpen för *baks da. forbause, tavs stum
af förvåning, häpen da. tana för *tags (besläktadt med tiga, jfr Rietz
s. 731 ock isl. pagsi).
136

a

X. 2

KVANTITET.

§

173

spräcklig da. spraglet fsv. sprasklot, som förutsätter samma utveckling
som dessa former) ock fått ce i analogi med facejnoth, facejned.
å) hgl hagel fsv. haghl, hela hagla, h9siekt4a Haglekulla i
Ö. Ljungby, nal nagel (unguis) fsv. naghl, ngle nagel (clavus) fsv.
naghli, nola nagla fsv. naghla, vgle stång eller käpp i hönshus på
hvilken hönsen sitta fsv. vaghli, mgs/aby Magleby i Kvidinge (jfr
Falkm. Ortn. s. 238).
Om sphaled spräcklig jfr anm. 2 ofvan.
Anm. Ett j (eller 2) har äfven försvunnit ur pgagks dricksglas
da. yngel- pmgle- pteleglas glas som håller en »ptegel» (1/4 af en dansk
pot) mit. pegel peil (jfr rspr. pläga, Tamm Rännet. s. 26); se § 320,2 a.
e) de i § 138,2 b nämnda orden (km, ler etc.).
med ett föregående 2' eller y sammansmälter detta j (se §
290,2 b).
Här må äfven nämnas sot söcken ock da. sogn fsv. sykn.

b) isl. f ock p (jfr N—n Aisl. gr. § 36 ock 34 anm. 1)
framför t, d, e, n, 1. I åtskilliga fall kan man tänka sig en
utveckling f, p ---> w -› v ock antaga, att labialen bortfallit
antingen som w eller v. Jfr föt öfrigt mom. 5 nedan.
a) hgt raft isl. raptr fsv. raft, skat skaft isl. skapt fsv. skaft'.
Här kunde man visserligen tänka sig en utveckling t. ex.
skaft -› *skat (jfr atan afton i sammansättningar, hat haft af ha
hafva, wte efter, cetast efterst, lota lyfta, snota snyfta)
skgt.
Men då ett t, som blifvit långt på grund af en föregående
konsonants bortfall, icke annars förkortas, då åsb. har 'tita
gifta, 'lite gifte, »ta skifta, Jute skifte (jfr § 73), ock då w
(u) eller u i andra sk. ock da. bygdemål ersatt f i denna
ställning äfvensom framför s (jfr haut raft, skaut skaft, taut
toft, snouta snyfta, igta gifta, jgta skifta, hceusa räfsa i ingelstads- ock järrestadsmålen i s.ö. Skåne, ock Thore. Njysk s. 74):
så bör ingen mellanform *skat antagas. Numera äro emellertid
hgft ock skgft de mäst gängse formerna.
p) hgde hade (jfr L.-W. § 126 ock 380) nsm. hr).6e (Kryg. s. 390)
da. havde isl. haft fsv. hafpi.
y) hosa räfsa vb. (jfr mom. a ofvan) fsv. nafsa; nu oftast
scevsa.
Jfr om basa se, bas ock basmögad antydningarna i not 2
å s. 136 ofvan.
1) Åfven i talesättet va lcet i skofted vara lätt i skaftet d. v. s.
vara yr, vild (jfr Schlyt. Ordb. skapt mom. 4 manslem); uttrycket
begagnas nu om båda könen.
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ä) han, korp isl. hrafn fsk. rafn (jfr rspr. ramsvart samt
Falkm. Ortn. s. 142), nan namn isl. fsk. nafh (jfr § 255,5),
fohnan förnamn, tendn tillnamn, klan klafve, halsband af trä
eller järn hvarmed boskapen bindes i fähuset', son sömn isl.
evefn fsv. söfn, soned sömnig, sona somna isl. sofna,, lona lemna
»säkert förut lefna» (Rydqv. I, s. 48), kneg lemning, Qn ugn
isl. fsv. orn. Jfr ingelstads- ock järrestadsmålens h,aun, naun,
soun, sauna, lceuna, Qn; bornh. ravnamöde, ravna-az, klavn,
klavna samman, un (Lwr.-Ordb.); Thors. Sej. § 28 ock 32 samt
da. rspr. ravn, navn, sinn, sovne, levne, ovn.
Om fan famn, fana famna jfr mom. 1 a y ofvan.
Anm. Här må äfven erinras om lun lugn ock h,une rom (jfr
§ 63,1 b).
För sammanhangets skull må här äfven nämnas:
e) tal brädspel (i talesättet da tal draga tafvel, i Fagerhult ock
Örkelljunga tavl) da. tavl isl. tafi fsv. tavel, nale nalle (nu vanligen
navle eller navel, jfr § 45,4 c) act. navie isl. fsv.
Anm. Om ovcble obehag fsv. ofwili jfr § 63,4.
hahe (nu vanligen hane) hafre da. havre fsv. hafri GL. hagri,
samt nak nafvare da. nafer fsv. navar -vor isl. nafarr.
e) rspr. v- ock j-ljud efter 1, r ock n i följande ord:
a) med försvinnande af v:

efter 1: sel solf, sela »solfva», sätta tråden i solfvet (se §
42,2 a), sHfcesta trolofva sig (se § 320,2 a), hal half, hc_tla halfva,
kal kalf, kala kalfvg, lapsåla piska rspr. lappsalva, gal golf,
to/ tolf, ole Olu blek. Olfvu (se § 39,4 I a a), sel själf, lsola
ett slags större klubba isl. kylfa; se vidare § 214,3 a.
efter h,: hah, harf, haha harfva, tok torf, SV011 svart', svo'hahe
svarfvare, svoha svarfva, fe (eller Medta i Kvidinge) kärfve,
hceha härfva, härfvel, härfla, samt Ikthamahke bomärke tia. karv(e)ma3rke (se § 320,2 a).
Om spak sparf jfr § 21,3 a.
15') med försvinnande af j:
efter 1: bcel mage rspr. bälg (i talesättet hcena g/n pau
bilen knuffa någon på magen, så att han faller; men bce/y
bälg i en smedja), bcelhog bälghund, bcelvönte bälgvante, bela
1)

Fagerhult, Örkelljunga, Rya, Oderljunga, Pärstorp, Risebärga ha

klamn, Färingtofta kiahm. Dessa socknar hafva äfven hamn, namn;
klamn förekommer likaledes i Vemmenhögs här.; Rietz uppgifver s.
331 f. endast klam(m).
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bälga, tol talg, toled talgig, bol balja (t. ex. tvättbalja), bol
bola (ärt-)balja, bola vb. »balja» d. v. s. skilja ärterna från
baljan, hctledo hälgdag (L.-W. § 372) fsv. luelghedagher (se
Södw. Ordb.), tlekng.v täljknif da. ttelgekniv (jfr Brunn Bogst.
§ 50) fsv. ttelghekniver.
Om &mat familj ock kanal, kanalje jfr § 11,i.
efter h: ~hen morgon, mohes morgse, nupna morna, ben
borgen (nu oftast bov, se § 317,5), bgh,mc'estake (eller bohmcbstake) borgmästare, hcelsenb6 Hälsingborg (men hcb/senboh såsom
eufemistisk svordom för »hälvete»), Meohboh fingerborg (jfr dock
§ 320,2 a ock Kock Språkhist. s. 20 noten), beeboh Ingeborg jfr
Ingebor i Kvidinge kyrkbok (1723, 1731, 1751), 4e1),2 ahp Ingeborgarp i Rya, men alltid -bon, i tvåstafviga nom. prop. med
fortis på första stafvelsen ock enstafvighetsaksent, t. ex. Adboh,
Froborg, nybok Nyborg, samt valbokåtan Valborgsmässoafton;
vidare koh korg, SQlt sorg, sohde sokt sörjde sörjt (sova sörja),
toh torg, totbdo torgdag, man, märg, mola märgla (vanl. mattgla
makila), ortnamn på -boka -bjek(a) -bärga -bärg, t. ex. hi4eboha
Risebärga, eelenbcpha Ellenbärga ock tegbjoh Tingbärg i Munka
Ljungby (jfr bxd § 12,1).
efter n: kast4n kastanj, 5amp4n champagne.
Anm. Om impf. ock ptc. perf. af vokalförvandlande verb jfr § 93,3.
Jfr med ofvanstående behandling af v ock j efter 1 ock r Ole.
Lugg. lj. § 196,5 ock § 242; Thors. Mon s. 80 f. De sydsk. ock da.
bygdemålen hafva ofta konsonantisk ersättningsförlängning i förevarande
fall, jfr om da. dial. bomb. svEella, goll, hallstoddijn, i kall, harra,
sporr m. fl. i Lffir.-Ordb. (men hvarrn, torru) ; Kryg. is. 368, 370;
Thore. Sej. § 71 mom. a; Varm. J.Folkespr. § 71, 131, 138; Kok I,
§ 98 ock 102 mom. 3; Hag. Ang.' § 3 ock 11; samt da. rspr.: Brunn
Boget. § 50.
rspr. d efter 1, n (ock r) i de i § 229,2 b a, c a (ock d a)

nämnda orden («jul våld, atnfdult enfaldig etc., on ond etc.).
i ett ock annat enskildt fall, såsom ffslanohsen fistelAnders(-en), en med fistel behäftad person, skott starkt (statbk
stark), vakt varmt (vom varm); jfr dock mom. 5 b nedan om
förlängning före h.
2) då målet bevarat ett äldre kvantitetsförhållande än rspr.,
nämligen:
a) i gdast ydast ytterst, gdala ydala ytterligt (jfr § 64,a),
ydalit ytterligt (jfr § 140,1 d), lgb lopp, honom honom (jfr §
139

173

BILLING, ISBOMILBTS LJUDLÄRA.

X. 2

147,1 a samt L.-W. § 205 s. 83), sysla syssla, is/eg gässling
(L.-W. § 139 s. 54), het (eller kited i Fagerhult, Örkelljunga,
Rya, Oderljunga) ock fichestg Fjärrestad i Luggude här. (af
Falkm. Ortn. skrifvet Fjärestad), aphil april. Jfr da. yderst,
yderlig, sysle, lob, gamling (ock ham, men lerred); nsm.
(Kryg. s. 362); isl. fi.tarst, tar1a, itar1iga, hlaup (jfr § 58,2 d),
hänum, sSrsla, gseslingr, 16rept; fsk. keret, Fyarestatha ock
Ffimrestade (1341, Falkm. Ortn. s. 121); lat. aprilis.
b) i j6dott, getter fsv. geter, begoh böcker ock bokar (se
§ 16,4 e ig) fsv. böker, to§doit, rötter fsv. rötir, fkldon, fötter fsv.
föter (med sing.-formerna )ed, kg ock be, ked, feel), till hvilka
nddok, nötter fsv. nytser (jämte nyttser) nöter ock gnMon,
gnetter nyisl. nitr (sing. ned, gned) ansluta sig. Jfr da. geder,
beger, beige, men 'vidder, fodder, fladder, gnidder; sing. ged,
bog, bog, rod, lod, nöd, gnid.
Om cizdon etter ock bazsk besk jfr § 153,1.
3) i en del ord, där isl. ock den äldre fsv. (jfr Kock Fsv.
1j. II, s. 382f.) hade kort vok. + kort kons.
KOCK har (a. arb. s. 384) framställt följande regler för
rspr:s behandling af fsv. ord med kort vokal + kort tenuis i
rotstafvelser: »för öppen stafvelse gäller den regeln, att
vokalen förlänges, under det att konsonanten bibehåller sin korthet; för sluten stafvelse tillämpas däremot
regeln, att konsonanten förlänges, men vokalen förblir
kort (ex. fsv. gåta nysv. gåta; fsv. åt att)». Ock s. 387
säger samme förf.: »ord sådana som kött, mycken skulle ljudlagsenligt i nysv. hetat kött men kötet, myken men myckna.
Helt naturligt är, att vanligen endast en af dylika dubbelformer
har bibehållit sig i språket, under det att den andra undanträngts. Ofta eller oftast ha i nysv. ordets böjda former,
såsom varande de talrikare, segrat, vare sig att rotstafvelsen
i dem var öppen eller sluten. Men stundom återfinner man .
den numera förlorade formen i den äldre nysv.» De å s.
385 f. ock 387 f. antecknade äldre nysv. former med lång
rotstafvelse, hvilka här äro af intresse, äro: we(e)ka, luka,
måka, mykin mykit, öpen, pepar, tapa, heete, heeta, ruten,
kätel, ätikia; lok, beek, konstgrep, weet, kötet, thä,dh; jfr
mom. a ock b här nedan. S. 388 tillägges: »det är naturligt,
att i enstafviga subst. ock adj. vokalen ofta eller oftast för140
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längdes ock konsonanten förblef kort, eftersom rotstafvelsen i
flertalet af deras böjningsformer var öppen».
Vi skola nu tillse, huru de i åsb. antecknade fallen förhålla sig till nyssnämnda regler. Härvid sättas analogibildningar ock former, som äfven kunna hänföras till mom. 4 nedan,
inom parentes.
Regeln för öppen stafvelse följa: tiga vecka isl.
vika, loga lucka isl. loka, 'noga bortföra spillningen ur stall
eller fähus isl. moka, må'n n4d mycken -et isl. mikill (stundom
meen), negel nyckel isl. lykill, spege spicken ock sMgelaks spickelax isl. spikilas m. fl. sammansättningar, spega spieka (jfr
dock Rydqv. I, s. 437, där han anför ett isl. speikia), bega
becka isl. bika; Mor, Mon, peppar isl. piparr (pebha peppra),
kdboh, koppar isl. kopar jämte kobohkh,gs kopparkrus, kobonldg
kopparlock, kobohmgan Kopparmöllan i Ö. Ljungby, pien öppen
isl. opinn, taba tappa isl. tapa; hede eller hozde hetta isl. hiti
(hecla vb hetta isl. heita ock hita, jfr § 153,1), heden rutten
isl. rotinn, Jsl joie kittel isl. ketill, epdtka &deka ättika, ilda
gitta isl. geta ock jeda dels gissa da. giette, dels gissning isl.
geta, lgda blifva någons lott, ordning jfr Fritzn.1 isl. hlutast
svit tul opers. »det trxffer sig saaledes». Här må äfven nämnas
itgaa Riekard.
Mot regeln för sluten stafvelse hafva följande ord
lång vokal; helt naturligt, emedan rotstafvelsen i flertalet af
deras böjningsformer var öppen (jfr Kock a. arb. s. 388): mask.
stig streck mht. fht. strich ock måhända ph,gg litet rum, kyffe
jfr rspr. prick; neutr.: log lock isl. lok, beg beck isl. bik, kveg
kvicke (dock isl. kvika) 1, samt kan bråck; mask. lcpb läpp
(jfr dock fsv. leepi); neutr. begh,g begrepp; mask. opldd öfre
delen af ett lintyg isl. upphlutr; neutr. 1,,syd 190 kött isl. kjöt,
ved vett isl. vit jämte fölkaved folkvett ock fort,v4/ förvett (men
°vit. ovett, °vitt ovettig, jfr § 4,1), bed bett isl. bit, skod skott
isl. skot, batnbh,gd benbrott isl. beinbrot.
Om ded det (betonadt, annars de, ed, d, jfr § 28,1 ock
315,3) isl. pat ock Mot, utter isl. otr jfr Kock a. arb. s. 387
ock 389.
1) Jfr sammansättningarna kvegdtho kvickdrag (sjukdom hos hästar),

kvegsgtun kvicksand, kveglath kvicklera, men kvek kvick, kveka se
skynda sig rspr. *kvicka sig m. fl., samt kmtine kvicktionde.
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Förlängningen i impf. sad satt isl. sat ock inf. seda sitta
isl. sitia kan vara föranledd af impf. plur. sode sutto isl. eau
ock måhända soden (af)sutten is!. setinn.
Slutligen må äfven nämnas några fall, där is!. ock fsv.
hade kort rotvokal + annan kort kons. än tennis: ten tenn
is!. tin äldre nysv. teen (jfr Kock Språkhist. s. 42), fohtgna
förtenna, hbelbahja Rebbelbärga i Bjäre här. (jfr isl. rif, Falkm.
blys,
Ortn. s. 79 f.); hs boss fsv. bos, bios bloss fsv. blus
blosa blossa fsv. blusa, mose mosse da. mose is!. mosi jämte
figkamosa Sjunkamossa i Rya (Synkemose 1624) ock blegemosa
Blekemosa i Pärstorp, vesen vissen nsm. vösen (Kryg. s. 363)
is!. visinn (vesna vissna isl. visna); spohe sporre da. spore
spori, sinka sporra da. spore, bon, borr da. bor ock dtulenboh,
ållonborre (se •§ 42,2 b), boha dels vb borra da. bore, dels subst.
hål fsv. is!. bora jämte t4sboha näsborr fsv. mesabora (se §
151,1 a), tota töras isl. pora, doh, dörr fsv. dor (se § 123), meph,
märr fsv. racer raceri is!. merr nyis!. meri. Jfr dock om de
senare orden mom. 5 nedan.
4) framför sådana konsonantförbindelser, där sista ljudet
är 1 eller h (om förlängningen framför ljudförbindelserna si
ock vi jfr mom. 5 nedan):
a) i eble äpple da. ceble isi. epli, kitgb/eg krympling isl.
krymplingr fsv. kröplinger (Ols. Lugg. 1j. § 185), snobla snubbla
da. snubie, snobled snubbelfotad, ghobla grubbla da. gruble,
bobla eller boyta subst. ock vb buckla ock göra bucklig, bobled
eller bevled bucklig (jfr § 206,2), ggia uggla da. ugle is!. ugia,
mglohp Ugglarp i Starby ni. fl. socknar (Wgler-uppe 1539), yogla
gyckla da. giogle, ,pglahe gycklare, skämtare da. giogler, gel
gyckel, hcpgla häckla subst. ock vb da. hegle; pgsla prassla
bornh. päzla, Åse/ prassel, pdsla tyst, smygande fruntimmer
(eller pygsla o. s. v. se § 268); hesla rissla, kgsei rissel, gh,esla
grissla, vesla vessla, khgsled som spottar upp khgs slem jfr rspr.
krasslig, mTsleg mässling (jfr L.-W. § 139 s. 54; Tegn. Nat. o.
onat. s. 52; Kluge Wb. maser), posta pyssla, syssla da. pusle,
vesla Atm; sladdra om sim. fesla (01s. Lugg. lj. § 45) da. fide,
hosslepcet) hasselkäpp, haslahp Hasslarp i Ströfvelstorp, hcpsleUlm Hässleholm i Stoby, 14nhTsle Lönhäsle i Össjö ock blushTsle Kåshässle i Oderljunga jfr isl. been; samt skovla skofla,
sk6vel skofvel, st6vel stöfvel, skh(evla skräfla, skh,eevlahe (eller
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skhcevla) skräflare, skhcbvel skräfvel, skhievlege Skräflinge, i
hvilka ord vokalens kvantitet vacklar i rspr. (jfr L.-W. § 388).
b) i tedha småskratta (eg. skakas smått af skratt) is!. titra
bäfva, fohbddha förbättra da. bedre isl. betra, bddoh, (jämte
betor.) bättre isl. betri betr, smadha sladdra rspr. smattra ock
(sladdrig) mun, smcidha sladdrig kvinna, smidde& sladder rspr.
smatter, slacka sladdra, slcidha sladdrig kvinna, s/cido& sladder,
paclica pladha piska (om rägn, hagel) rspr. pladdra, paschane
plasdhane piskande, pocka plodha porla, pladdra, pödok plöcloh,
porlande, pladder, podohmaja plodohmaya sammelsurium (se
§ 267); kodh,a kuttra, hodha skratta rspr. huttra, modha muddra,
wido& mudder, sludha sladdra, prata, 3/9:Ade& sladder, prat,
klucka dragas med svårigheter, k/9:Ado& besvär, svårighet, mödhek
skrufmutter da. rnottrik, flagha fladdra da. fiagre jämte flcegohmus da. flaggermuus.
Om de i mom. 4 nämnda orden jämföre man Ols. Lugg.
1j. § 134,3 ock 4, samt da. rspr., som särdeles ofta har långt
konsonantljud, i synnerhet i de under mom. b hörande orden.
5) ganska ofta framför frikativorna f, v ock h, hvilka liksom ofta frikativan s framför 1 (se mom 4 a ofvan) förkortas
framför en följande kons. (jfr Ols. Lugg. 1j. § 134,2); dock
inträffar vokalförlängning stundom äfven framför ensamt h.
Med detta mom. jämt öre man mom. 1 a ock b ofvan. Alla de
antecknade fallen uppräknas:
framför f ock v i jgceft käft, loft loft, toft toft, tomt,
m#letofta Mölletofta i Ö. Ljungby m. fl. ortnamn; h,aft raft ock
skaft skaft (jfr mom. 1 b a ofvan), havs hafs, havsed hafsig,
havsa hafsa, havs rafs, havsed »rafsig», havsa rafsa, tavs ojämnhet
i kanten af tyg, slarf (jfr rspr. tafs), tavsed ojämn i kanten,
skrynklig, sliten, tavsa göra ojämn, skrynkla, nöta, khavsa krafsa.
navsa nafsa, snavs smuts da. snava, snavsed smutsig da. snavset, ssavsa smutsa da. snavse, samt bavsa se åtra sig, bavs ock
tavs stum af förvåning (se not 2 å s. 136 ofvan), hcevsa räfsa
(jfr mom. 1 b a ofvan), hys (jämte lifs) lifs o. s. v. (jfr § 172,2
anm.) ock kivs kräfta da. krebs (se § 205,2); samt skovla
skofla o. s. v. (jfr mom. 4 a ofvan).
framför & (jfr Kryg. s. 374) :
a) regelbundet då det åtföljas af m, t. ex. lahm larm, lama
larma, stohm storm, stohma storma, oron orm, halma härma.
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/3) åtföljdt af le, t ock n i bctia bark, bakked barkig, bakka
barka, mc_thk mark (ock mask, jfr § 306,1), dcinemcybk Danmark,
sank särk, stakka stärka (linne), makke märke jämte kgamcikke
bokmärke, kiikamakke da. karv(e)mterke (jfr § 320,2 a), makka
makte makt märka märkte märkt, slå (annars makka), inakkad
marknad; stat starkt (stakk, sällan st.ask, stark), kJ torrt (tok
torr), tgkde tght torkade -at (toa torka da. torre), »Grad
körtel, stakt stjärt, akta ärta, tita ört, ',it jämte vciikt vakt vekt
vört (jfr § 66,1), atm ärr, gihned ärrig, lnikneko Barnekow (släktnamn).
y) framför ensamt h i bh förr, fgskie förra ty. vorig (jfr
§ 123), svika svirra, pekebeka Kärrebärga i Kvidinge (men
»all, kärr o. s. v.), cekakp Errarp i Barkåkra (Bjäre här.),
cesp6kakp (e.spoybakp Esborrarp i Rya, djak arrak, segcik segclik
cigarr (jfr mom. 7 nedan).
Jfr om spgke sporre m. fl. mom 3b slutet ofvan; om leket
lärft mom. 2 a ofvan.
på grund af fortis' olika läge i målet ock rspr. ock
därmed följande förkortning ock förlängning (jfr § 172,6).
i en del enskilda fall (förteckningen gör icke anspråk
på fullständighet): kila tallrik, hglege Hyllinge i V. Broby,
bgslamylan Bollamöllan i Stehag, veli rask, oförtruten rspr.
villig, ncblika näjlika, som ansluter sig till da. nellike, tolokp
Torlarp (jfr § 109,5); gh.con Gram (släktnamn), lidna Hanna,
4ntlect Annika, b4nekemakk binnikemask, pen penna da. pen,
an an t. ex. gg,u an gå an, gå för sig, menas nendes nc_ens
nännas nändes nänts, dan adj. dann (i rspr. äfven dan, enligt
L.-W. § 418); le länge (jfr Ols. Lugg. lj. § 252, Thors. Sej.
§ 42), krt. (jämte /&eoh) längre, ttd udd bornh. d, 'kula
udda; fkgsbalen frostbiten, lgsna lossna (se § 58,2 b), lus plur.
löss (se § 16,4 e ig), tistel tistel (carduus; jfr tgste järnring med
krok, som förenar tistelstången med oket), taken tecken, grand,
tegde klot tiggde tiggt (tega tigga); ganska ofta i främmande
ord med fortis på sista stafvelsen, t. ex. klant klarinett (se
§ 33,6), kohd/ korall, mehil metall, tykcin tyrann, segc_ik eller
segcik cigarr (jfr mom. 5 b y ofvan).

II. Konsonanter.

§ 174. Målet äger kjugofärn konsonanter: p, b, w, m, f,
v, t, d, s, z, 1, n, [ri J ock g blott i förbindelsen jg (jfr Lll Alf.
s. 51), [4, g,] j, k, g, g, h, 5, IV, h. Om man ordnar dem efter
LUNDELLS tabell (jfr L11 Alf. s. 21, 22), blifver uppställningen
följande:
Underläppen
mot

Tungans
spets

Tungans öfre yta mot
mjukagommen :
Postpalataler

mellerstagommen :
Mediopalataler

främregommen.
Prepalataler

öfretandvallen
framtill :

Dentipalataler

motöfretandvallen
framtill :

Supradentaler

bakomöfre framtänderna :

Postdentaler

öfverläppen :
Bilabialer

öfre framtänderna :
Dentilabialer

a) Enkla:

N-. gT. 2- g- --. r r ge N- ge N-- ge x-. g,-. tn• ge
— 57' — 57' — 57
tt 5 2 ,--5' h-,- 5'
td rg*
'5'
5. 2
crq '9 aq cg " cg " 33 " cg °Q cg °Q 33 Cra °.q

Mediana

explosivor p
frikativor

b --t d--j—kl[g]k g -v s z _________ j ____ h

Laterala frikativor___
Tremulanter
Resonanter

n•

[r]

— m

n

P

Sammansatta:
klangl. kling.
mediopalatal frikativa med främre delen af tungan
sänkt ock labial modifikation•
bilabial frikativa med postpalatal modifikation: ____
med växlande vokalisk eller konsonantisk
munställning, men i följd af struphufvudets förhållande vid dess bildning närmast till konsonanterna hörande:
h
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Af ofvanstående ljud saknas z ock w i rspr., hvaremot
w ock tt, (L.-W. § 346 ))klingande tungrots-r»,) förekomma
äfven i den bildade klassens skånska.
Ljuden b. ock g användas i allmänhet i samma fall som
rspr. främre k- ock g-ljud (jfr L.-W. § 584 ock 435); de äro
emellertid i denna afhandling betecknade med k ock g.

p.
p motsvarar i allmänhet rspr. p, utom där detta är kort ock står i mid- ock slutljud efter vokal (jfr § 182,1 b),
t. ex. pcels päls, sph,at spratt, lav lapp, klava klappa, veps vips,
knapt knappt, skav skarp, slomp slump, vesp visp, fsop isop.
p (eller åtminstone ett reduceradt d. v. s. klanglöst b: i mom. 3) motsvarar rspr. b:
i plus blus ock pahgamöta bergamott da. pergamotte.
Älven pc.eitamöta förekommer, se § 320,2 c ock N—n i Sv.
landsm. VI. 5, s. 26.
i gadh4up garderob ock Akop eller jcikop Jakob (= sim.,
Ols. Lugg. lj. § 174) vätöm. »kap (Schag. Vätöm. § 101 s. 80).
Öfvergången till p är att tillskrifva åsbomålets böjelse för
detta ljud såsom slutljud i utländska ord i stället för andra
labialer; jfr trbomp trumf, titompa trumfa, Upp bischof, jOsop
Josef vätöm. j4s3p (Schag. a. st. § 111 s. 80), hövmans clhova
Hoffmans droppar (fether spirituosus, jfr dock N—n i Sv. landsm.
VI. 5, s. 14), kalyp kaluf, samt Ols. Lugg. lj. § 175, N—n
Fryksd. lj. § 109, 110. Jfr dock å andra sidan § 114,6 ock
jylf julp vätöm. juif (Schag. a. st.).
Åsb. har alltid snev snipp (= sim., Ols. Lugg. lj. § 174) da.
snip, 4tev tipp nsm. ngsetep (Kryg. s. 364) da. tip ock tok
tulupp, där rspr. äfven kan hafva snibb, tibb, tulubb (jfr
L.-W. § 619).
efter s i åtskilliga sammansättningar, såsom fbitinspit,g
franskt bröd, huspöne husbonde, thispah, Risberg, cespdhanp
Esborrarp, guspQ Åsbo. Jfr L.-W. § 320, 585 ock Kock i Ark.
V, s. 61 noten 2, där åtskilliga exempel på öfvergången b --> p
efter s i den äldre svenskan anföras, samt § 179 här nedan.
I klanglöst grannskap blifva likaledes d- ock g-ljuden klang146
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lösa; jfr § 217,1 c, 219,7, 272,2; jfr äfven § 197,2 om öfvergången v ---> f.
§ 177. p motsvarar rspr. (-ljud:
i hypsa hyfsa, lopsa lufsa, dops tofs (dops kan hafva
fått d genom analogibildning efter duska da. dusk).
Om ljudförbindelsen ps jfr Tamm Kännet. s. 39 f.
i thomp trumf, thompa trumfa (se § 176,2).
i bilop bischof, jösop (jämte 24sof) Josef ock hörnans
dh,opa Hoffmans droppar (se § 176,2 ock 114,6).
§ 178. p motsvarar rspr. v-ljud i kalyp kaluf (se § 176,2).
§ 179. p motsvarar rspr. tb i 80294 sötebröd rspr. *söt(t)bröd: t har gjort labialen klanglös (jfr § 176,$) ock därpå
bortfallit (jfr § 173,1). Jfr det sörmländska tompise äldre
nysv. tompiss af tomt(e)bisse (Kock i Nord. Ark. V, s. 61 noten 2)
ock ty. wimper af mht. wintbrå, samt § 219,7.
§ 180. p saknas:
mellan två kons. i khomte khomt krympte krympt (kompa
krympa) ock phomt prompt. Jfr L.-W. § 615.
i set&mboh september (jämte sektckmboh, seft&mboh ock
septdmboh, det sista numera mäst gängse).
i vh,ielg eller vhieigne vändbord på en vagn rspr. *vridslöp (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 196,2) ock vhielosbajsoh, knäbyxor rspr. *vridelöpsbysor (jfr Rietz s. 818). I detta ord har
från målets synpunkt ett b eller v (w) afnötts (jfr § 182,1 b).
med konsonantisk ersättningsförlängning i höma hop
med (jfr § 137).

b.

§ 181. b motsvarar i allmänhet rspr. b, t. ex. bol boll,
blam blå, ghbe arbete, dyhbah, dyrbar, klab klabb, gobe gubbe,
ghobla grubbla.
§ 182. b motsvarar:
1) rspr. korta p:
a) i framljud i bloma plommon (jfr § 147,1 g) ock bhes(kneg
pressänning (jfr § 320,2 c).
Formen bodeg da. budding motsvaras af rspr. buding (jfr
L.-W. § 619).
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b) i mid- ock slutljud efter vokal, t. ex. ggb gap, ggba
gapa,. jjsob köp, f,,soba köpa, stgbel stapel, stgbla stapla.
Ofvergången p -> b, som öfverensstämmer med förhållandet
i da. rspr. (jfr dock Bruun Bogst. § 32 ock 34), kännetecknar
hela åsb. med undantag af gränssocknarna åt väster: Stenestad,
N. Vram, V. Broby, Ausås, Ströfvelstorp ock Höja i S. Åsbo
samt Munka Ljungby (utom östra delen) ock Tostarp i N. Åsbo,
som ha utvecklingen p -> b --> v. Dessa socknar ansluta sig
alltså i detta fall till bygdemålen i Luggude (jfr Ols. Lugg. 1j.
§ 192) ock Bjäre härad, hvarest samma öfvergång föreligger,
äfvensom till bygdemålen på de danska öarna (jfr Thors. Bomb.
ock Mon, Sej. § 93 d; Kryg. s. 365 mom. 1). Området för b i
åsb. är således det ojämförligt större ock ligger öppet utöfver
gränsen åt söder, öster ock norr: bygdemålen såväl i Onsjö,
Frosta ock V. Göinge härad i Skåne (jfr Ols. Lugg. 1j. § 192;
Ask i Sv. landsm. I, s. 664-77; Weil. Gö.) som ock i södra
Smål. (Värend) ock en stor del af Hall. (jfr Rydqv. IV, s. 233 f.
ock Möll. Ordb. s. XI) hafva detta b.
2) rspr. långa p i kb lopp (jfr § 173,2 a), vek» Mon,
peppar, _Mim peppra, Mot, koppar jämte kobohlchtIs kopparkrus, kobohldg kopparlock ock kobounglan Kopparmöllan, vidare
Qben öppen, tgba tappa, förlora (jfr § 173,3 a); lc.e.b läpp, begh,0
begrepp (jfr § 173,3 b); eble äpple, kkgbleg krympling isl. kryplingr fsv. kröplinger, sno.bla snubbla, snobled snubbelfotad (jfr
§ 173,4 a).
Gränssocknarna åt väster hafva enligt mom. 1 b v i ofvanstående ord.
b växlar med v i bIt4vla (jämte bhavla) eller
vmnla skrälla da. vrevle, bn.6vel (jämte bive/) eller vivel
skräfvel da. vrevl, brAvlake (jämte bka'vlahe) eller vAvlatbe skräflare da. vrovier; jfr § 90,2 d ock Ols. Lugg. lj. § 102.
Om denna öfvergång jfr Kock Fsv. 1j. I, s. 30f. ock Thors.
Njysk s. 63.
b har fått ersättningsförlängning:
emedan v försvunnit ur ljudförbindelsen vb i likt.
Löfberg.
emedan t försvunnit ur ljudförbindelsen tb i slcek slättbo.
emedan d försvunnit ur ljudförbindelsen db i stabo
stadsbo rspr. *stadbo ock veliy Vedby.
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emedan g försvunnit ur ljudförbindelsen gb i skobo
skogsbo rspr. skogbo.
emedan r försvunnit ur ljudförbindelsen rb i fäbhoh föbhoh, farbror, möbkon, morbror sörb. flibbro, måbbro.
§ 185. b motsvarar rspr. k i hsobmc'estahe (jämte bovmc'estahe) köksmästare rspr. "kökmästare da. kögemester. Så
kallades fordom den, som vid bröllop bland allmogen tillsåg
förplägningen; funktionären kvarstår ännu till namnet, men
icke till gagnet. Detta ord påminner om det köpenhamnska
gatunamnet Kobmagergade, »ursprungligen Kodmangergade
Köttmånglaregatan» (se Baj. Da. utt. § 52).
§ 186. b saknas:
i jomoh/öm honlam is!. gymbr; jfr lam, kam m. fl.
med konsonantisk ersättningsförlängning i såthalan subtraktion ock suthahaa subtrahera.

§ 187. w (= Sweets »lip-r») förekommer såsom lystringsord till hästar, då man vill hafva dem att stanna, samt i ett
af detta lystringsord bildadt verb para. Öfverallt i Skåne brukas
detta, äfvensom i Danmark; jfr Sweet Dpron. s. 108f., där han
yttrar om »lip-r»: »it is only used in Danish by coachmen in
klirecting their horses».

§ 188. m motsvarar i allmänhet rspr. m, t. ex. mage
make, smcela smälla, kam karm, halm halm, barn kram adj.,
kem läm, bhoma brumma, tontha timra, tem» tämja, boms bums,
pompa pumpa, flcemta flämta.
§ 189. m motsvarar rspr. n:
i ~lom mellan sörb. imtillum da. mellem fsv. mwilum.
i feeleskahm (fäje-)skarn, sopor da. feieskarn (men ska unsfolk dåligt folk bomb. skarsfolk) ock salmödtkom salmodik on.
Växling mellan m ock n förekommer äfven i ghysma ghysna
smula, litet korn, ghysmed ghysned kornig (om smör, honung,
potatis m. m.), ghysma se blifva kornig. Jfr § 248.
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Sv. landsm. X. 2.
10

§ 189-194

BILLING, ISBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

3) på grund af assimilation i littban Lindberg, ltimbak
Lundberg, lunibla Lundblad (släktnamn), med en utveckling
nd -> n (jfr § 229,2 c) -› m; samt itmbtiisoh linnebyxor rspr.
linbyxor, cimbee annbokskog ock annbokved, likkomval liljekonvalje, kom fdkt konfekt, komffis konfys, komforx,m6,a konfirmera, komfohmaOn konfirmation. Jfr härmed L.-W. § 324.
§ 190. m motsvarar rspr. B-ljud:
på grund af assimilation i osthalhlyby Ö. Ljungby ock
mogkalinyby Munka Ljungby (jfr § 12), samt plombha plombera, där äfven rspr. kan hafva ra.
i fcbmicQns (jämte fcbgleQtat) fänkål, jfr § 320,2 c ock
L.-W. § 393.
§ 191. m motsvarar rspr. k i sumn socken. Utvecklingen
har varit fsv. sokn -> da. sogn -> *sown (jfr veremenhögsmålets
seiwn)—> mim. sown -÷ åsb. sts.kmn; jfr Ols. Lugg. lj. § 182 samt
§ 290 nedan.
§ 192. m har fått ersättningsförlängning:
emedan p (eller b, jfr § 182,1 b) försvunnit ur ljudförbindelsen pm i hönia hop med (jfr § 137).
emedan d försvunnit ur ljudförbindelsen dm i Ontastottp
Gödmanstorp i Starby.
emedan 1 försvunnit ur ljudförbindelsen lm i jcbmslog
Hjälmslund i Kellna, icbms(h)olt Hjälmshult i Allerum (Luggude
här.) ock hcemton, plur. tomma ax ock smärre stråstycken
efter tröskad säd sv. dial. helmter da. dial. heelmter (jfr Rietz
helmter ock emter).
emedan r försvunnit ur ljudförbindelsen rm i fcinion,
föntott, farmor, ~on, mormor, ddmoso därmed så bornh. demmes& (jfr § 116).
Formen nc'entoth närmare ansluter sig till fsv. naamer (jfr
§ 46,3 b).
§ 193. m saknar motsvarighet i rspr. i cimbhut åbrodd
lat. abrotanum (se § 70,3).
§ 194. m saknas:
i yuske ljumske(= sim., Ols. Lugg. 1j. § 185) da. lyske
isl. ljåski ock khgbleg krympling da. krabling; jfr här förut §
173,4 a.
i de i § 173,1 b l nämnda orden (hgn korp etc.).
i neutr. vitt varmt, se § 95,2 d.
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f.
§ 195. f motsvarar i allmänhet rspr. f, t. ex. fala falla,
lett left (kva lefva), Ich,cefta kräfta, stimf straff, pop puffa,
skithf/o h skrofler.
§ 196. f växlar med p i Dont pynt stucken, förtretad.
Antagligen är f det ursprungliga ljudet, emedan ordet torde
vara att sammanställa med andra skånska bygdemåls fiönted
fjynted fjollig; jfr Rietz tantig ock fante, samt åsbomålets
talesätt va fodz fjontattp vara född i Fjöntarp d. v. s. vara
halfgalen, dum, ock Tamm Kännet. s. 11. Se vidare § 269,2.
§ 197. f motsvarar rspr. p:
i stogköfel m., plur. stogkölla stångkoppel rspr. *stångkoppel ock pöfenpll poppelpil; jfr det jutska poffel (Varm.
JFolkespr. § 103). I det senare ordet kan man antaga att
f ock n inträdt på grund af dissimilation.
i kaftfii (vanligen kaptin) kapten, kons&ft koncept, hescbft recept, panöftzkon panoptikon ock stundom seft&mbo4
september (se § 180,2).
I böjningar af ord med (b eller) v i »utgångsformen» enligt §
182,1 b inträder f framför t, t. ex. jyft djupt (yyv djup), lyfte
yft (j,ggva köpa): v har assimilerats med t, d. v. s. blifvit klanglöst (jfr § 176,3). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 187, Brunn Bogst. § 56
ock de af Thors. Njysk s. 98 anförda äldre da. dyfft, koffte.
i jylf julp, se § 176,2.
i sthafesaa strapatsera ock Mc/a/julklapp (se § 320,2c).
§ 198. f växlar med v liksom i rspr. i de i § 172,2 anm.
nämnda orden (lzfs ock livs etc.).
§ 199. f motsvarar rspr. v-ljud:
i jillt joili (Pärstorp /of h, se § 23,4 b) ljuflig ock
hoflx höflig.
Med Old skofvel, jolla skofla jfr holl. schoffel (Tanim
Kännet. s. 24).
i namnen c"lof Olof, 4lof Elof sm. Oluff, Eloff (Lind.
SMör. § 136).
§ 200. fj motsvarar rspr. tje-ljud i fade käle (se § 28,3).
§ 201. f har fått ersättningsförlängning:
1) emedan t försvunnit ur ljudförbindelsen tf i ?<Von, utför.
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2) emedan r försvunnit ur ljudförbindelsen rf i fdtfah f6.fott,
farfar, tn6fait m6fon, morfar, dckfort, därför, vcifoh bvarför; jfr
Ols. Lugg. 1j. § 262,4 ock Leffl. Kons. s. 68.
§ 202. f saknar motsvarighet i rspr. i lifspog (eller vanligen poe) lispund ock hanic'eft(a) manschett (se § 320,2 a ock c).
§ 203. f saknas:
mellan / ock t i celte älfte, tolte tolfte, tylt tolft, hielten
hälften, samt halt halft (jfr hal half § 173,1 c a). Om rspr:s
benägenhet för en dylik uteslutning se L.-W. § 523; jfr vidare
Ols. Lugg. lj. § 189; Aas. Gr. § 54 ock 56.
uti de i § 173,1 b a ock 219,2 nämnda orden (tx,at raft
etc., atan afton etc.), där äfven åtskilliga fall med konsonantisk
ersättningsförlängning förekomma, samt knet lärft (jfr § 173,2 a
ock 223,2).
i heyusvaul Hauswolff (släktnamn).
v.
§ 204. v motsvarar i allmänhet rspr. v-ljud (jfr dock §
215), t. ex. vas vass ock hvass, valp dvale, vidadttels dvaldryck,
tvceta tvätta, sval sval, svalpa skvalpa, k,vcel kväll, dhav draf,
sth,c,eva sträfva, am; arf, ahva ärfva.
§ 205. v motsvarar:
rspr. korta p i mid- ock slutljud efter vokal inom det
i § 182,1 b nämnda området.
rspr. långa p inom nyssnämnda område uti de § 182,2
nämnda orden (l9v lopp etc.).
Dessutom förekommer i båda häradena formen kticevs kräfta
da. krebs (jfr Möb. Forml. § 48,1).
§ 206. v motsvarar rspr. b:
i h'evelbaiva Rebbelbärga i Bjäre här.
Har Falkm. Ortn. s. 79 f. rätt, då han sammanställer detta
rif, dial. äfven ribba), är målets
ortnamn med ref refvel
form den ursprungligare. De äldre teckningarna hafva endast
b: Rebelbierg 1624, Ribbelbierre 1652.
i hyla buckla ock göra bucklig, bovled bucklig (jämte
bobla, bobled, jfr § 173,4 a). Dessa former hafva utgått från
rspr. bubbla *bubblig, som i åsb. ersatt buckla bucklig.
Jfr om mom. 1-2 § 182,1 b.
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§ 207. v motsvarar:
sim. ock da. f i vesla sladdra (om) sim. fgsla (01s. 1j.
45)
da.
fide.
§
rspr. f framför s i klys hafs o. s. v., n,avs rafs, tavs
ojämnhet i kanten af tyg, siad (jfr rspr. tafs), /mysa krafsa,
navsa nafsa, t4vsa räfsa (jfr § 173,5 a).
§ 208. v motsvarar rspr. d i glgv glöd (plur. gkvon, eller
glo) fsv. glöp ock th,13va tråda, trampa fsv. tropa, tr4vane
trampande, gående, hov gående, arbete fsv. trop, fothOv fotsteg
på en vagn fsv. fota trodh is!. fåttroä; jfr Ols. Lugg, 1j. § 193.
I dessa ord har p afnötts som vanligt (jfr de för örkelljunga antecknade formerna tt o trampa, foth,6 fotsteg), hvarefter
v inträdt på grund af analogibildning. För thgva ock dess
släktingar kan enligt docent KOOKS gissning kava trafva utgöra mönstret. Härmed jämföre man Thors. Sej. § 104 anm.,
där det heter om sej. våve vada is!. va5a ock llven luden isl.
1o8inn: »formerne må vxre opståede ved idéassociation. Ordene
ere satte i forbindelse med våver (en vager), låve (en dusk
uld), oldn. lopi»; jfr not 1 därstädes.
§ 209. v motsvarar rspr. j-ljud i s_pcin,vel (jämte spcivel spcisgel) spärgel. Jfr den motsatta öfvergången i spov sparf § 265.
§ 210. v motsvarar rspr. k i 0VS ax, vsel axel (jfr §
290,1 b anm.).
§ 211. v motsvarar rspr. g i de i § 290,i b nämnda orden
(klema klaga, km låg etc.).
§ 212. v motsvarar rspr. r i avendaa arrendera (men
anAndo arrende).
§ 213. v saknar motsvarighet i rspr.:
1) i vo,s oss da. ock da. dial. vos, analogibildning efter in
vi ock poss. pron. V gUlt, vår; jfr Ols. Lugg. 1j. § 195. Rydqv.
IV, s. 255 not 2 har en annan, mindre sannolik förklaring.
2) i janevdm januari, febohveiht februari. Ett hiatusfyllande
w --> v utvecklade sig mellan u- ock a-ljudet, hvarpå e inträdde
i det förra ordet enligt § 37,3 ock omflyttning ägde rum i det
senare (jfr § 319) med vederbörlig öfvergång till o (se § 127,3).
Jfr härmed N—n Fåröm. § 24, Ols. Lugg. lj. § 195.
3) i hgvel hgvl (föråldradt) hgl djup göl i å eller bäck da.
dial. hell fsv. hyl, 27pv5ete (vanligen vcefht) västgöte ock
Afmerika (så någon gång i skrift) Amerika; jfr § 320,2 a ock b.
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§ 214. v saknas:
1) i framljudet:
i °ta vakta fsv. vakta (se § 110,2 ock 90,1 d a), to två
fsv. thwa, hoh, hvar fsv. hvar, o/ val da. ol isl. vglr, haunöl
slagskaft rspr. *handval, skiu/ slauel slaule slagträ i en slaga
rspr. *slagval, (se § 110,2) kaust kvast da. kost fsv. qvaster
jämte kousta springa hit ock dit (se § 168), dolma slumra
rspr. *dvalma (jfr rspr. dvala, Ols. Lugg. 1j. § 206,1) da.
dulme (se § 53,3 b), kovna au dö fsv. kofna jfr sv. dial.
qvamna (Rydqv. I, s. 174), forna halskatarr jfr isl. kvef ock
Lisfiv jovd sjuk af balskatarr jfr is!. kvefja (se § 52,1 a), Mina
elda fsv. qvildna, ',mine bränsle, sorna simma isl. svima da.
svomme (se § 49,1 b), uht vört da. urt is!. virtr (se § 66,1),
uga vecka da. uge fsv. uka vika (se § 65), soha au hastigt
brinna med ett fräsande ljud (för svoha au, se § 114,4 anm.;
jfr dock so ha surra), sylten hungrig rspr. svulten fsv. sultin
(se § 16,4j), set, sohe sohed eller sohe sohed svor svuro svurit
fsv. sor sorin (se § 100,2), samt tau två (analogibildning efter
tu tu). Jfr härmed Ols. Lugg. lj. § 196,1 ock Rydqv. IV, s.
66f., 90f., 101, 255 f.
i höhevee hvirfvelvind (se § 320,2 a).
2) i midljud (ock slutljud):
alltid efter målets u ock o, som då motsvarar
antingen ettdera af dessa ljud i rspr: J
tjuf, jp_ka tjuga
(jämte Isyv, Mya, se § 23,3), ghua se grufva sig ock fohgh4a se
förvånas (jämte ghyva se ock fohgh,yva se, se § 19,4), stua stuga
(jämte styva, se § ,7), skhu skrid, skata skrufva, dua dufva,
ghua grufva subst., hua bufva, ha lufva, tya tufva, tued tufvig,
hua rufva, hued »rufvig», hua se »rufva sig», snua snufva,
snued snufvig, kua kufva isl. ktiga, jgh jufver is!. jtigr, lut
lufver, nceskhus på näsan da. neesgruves ntes(e)gruus (jfr fsv. a
gruvo is!. å grtifu), hd hode hufvud, ho hof (ungula), ItQa rofva;
eller ock rspr. slutna å: su/ sofvel (rspr. äfven sugel,
L.-W. § 385) da. suul ock de i § 63,1 a ock p nämnda orden
(hoa gen. pl. etc., 4. /o. ock Vihneko). Jfr härmed Ols. Lugg.
1j. § 196,2.
i &ya drifva ock klya klifva (se § 18,2).
i hg hafva, ji gq göd ge gaf gifvit, bla blaj blchd blifva
blef blifvit; jfr L.-W. § 380; Kryg. s. 390, 393, 395.
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i tal brädspel isl. tafi, yen/e nafle (se § 173,1 b 8), hghe
hafre, nait nafvare (se § 173,1 b g) samt, med konsonantisk
ersättningsförlängning, fastelciu fastlagen da. fastelavn ock hciuMim hagtorn (se § 251); vidare snotb snäf da. snever (se §
316,4 e ä), hovo:leg rep att linda om ett hölass jfr bornh. hoveevle
01011. Sagn s. 8) fsv. vcevild rep isl. vefja.
Om au af, svaui svafvel, svaula svafla se § 164.
i valde valt hvälfde hvälft (volva hvälfva, se § 93,3 a).
Jfr nedan mom. 3 a.
ofta i sammansättningar, då fortis hvilar på andra sammansättningsleden, nämligen i stebethn styfbarn m. fl. sammansättningar (jfr dock § 34;3), clohifithd clohdhd döf(-hörd), tobcien
ref ben. Jfr nedan mom. 3 a.
Vidare märkas ag4d slyngel eg. afgudl, agigda afguda,
asånad afsaknad, akhOg afkrok, alis från vägen, olämpligt,
rspr. *afiedes, asies afsides, cubita adj. tröttkörd, uthungrad
(om kreatur) sk. dial. ock hall. arätt da. dial. ar:ett (af airede
illa tillreda, misshandla, enligt Rietz), «Okt ob. adj. omkullvältrad, -vräkt (men duvce/t afvältad af volta au afvälta),
avd/na ob. adj. ledsen jfr stil. av-velon adj. motvillig, ohjälpsam af fsv. vilin adj. partisk (Rietz s. 807), am&dta ob. adj
maktlös rspr. *afmakta (vanligen mastenslos, se § 173,1 a ,6),
avt7y4en ogin rspr. "af-vuren (Örkelljunga) jfr Rietz art. a-vuren 2,
avdnaliQd n. drul, karl som uppför sig så att det väcker åtlöje
eller särskild uppmärksamhet rspr. *af-vära-hufvud (jfr Rietz
av-väras), q5 afsked förr *ay, hvilket såsom afskedshälsning
barn emellan, då de slå kans (se § 39,4 I d A, heter de, dög
aflång, astet åstad fsv. af stadh.
Fastän rspr. af motsvaras af åsb. au (se § 164), bör man
dock antaga, att a ock a i ofvanstående sammansättningar
utvecklat sig (utan öfvergång till au) direkte ur af, byars vokal
förblef kort ock hvars kons. afnöttes, emedan fortis hvilade på
senare sammansättningsleden (se Kock Sv. akc. II, s. 362 f.).
Jfr med denna framställning Ols. Lugg. 1j. § 156, 169, 170.
med konsonantisk ersättningsförlängning i namnet låbait.
Löfberg.
Åsb. avgtid är lån frå‘n rspr.
Det eg. åsb. har ovip,en, se § 63,3.
Numera ganska ofta avje på grund af rspr:s inflytande.
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3) i slutljud:
efter 1 ock h i de uti § 173,1 c a nämnda orden ock deras
sammansättningar, som ofta hafva kort vokal, t. ex. halån halfannan, halskika ett slags bröd (hall + stack), fcelsvc_iul själfsvåld
ock 5celsvduh själfsvåldig (väl lån från rspr.), tdlfceleg t615celeg
tolfskilling, samt i u/s Ulfs i Oderljunga, ulspde Ulfsparre
(släktnamn) ock adel Adolf. Jfr härmed mom. 2 e ock f.
Hvad silakka Silfåkra i Kellna beträffar, visa teckningarna
Sald- Seelager Saallagre (under 1400-talet), Sylagger (1624),
att rspr. v-ljud i detta fall är en yngre tillsats, antagligen
beroende på folketymologi, jfr siifver.
i ortnamn på -lör, t. ex. 0~10 shansle V. Sönnarslöf, vcenale Varalöf i Ströfvelstorp.
i ola Ola fsv. Olaver.
Om ole Oluf jfr § 39,4 I a a.

w.
§ 215. w förekommer hos äldre personer regelbundet i
följande fall inom Fagerhults, Örkelljunga, Rya (östra delen>
ock Oderljunga socknar af N. Åsbo härad:
där rspr. har teckningen hy: was hvass, wem hvem,
wa hvad, wcaken hvarken, wcesa hvässa, waina hven (gräs),
wede hvete, w4en hvilken, wysla hvissla, wyska hviska, tyda
hvila, und hvit.
där rspr. har dy: wale (sällan wala) dvala, wAladthekdvaldryck.
efter t, s, k, t. ex. twceta tvätta, swal sval, swalpa
skvalpa, kwcel kväll.
I de öfriga åsbosocknarna (i såväl N. som S. häradet) är
v numera det gängse v-ljudet i ofvannämnda lägen (jfr § 204).
Dock kan man äfven här få höra en ock annan äldre person
använda w, isynnerhet i de under mom. 3 nämnda orden.
Jfr härmed förlusten af v (w) i åtskilliga af de i § 214,1 a
nämnda orden, samt Kock Fsv. I.j. I, s. 1-35, där i fråga om
w- ock v-ljudens användning i 1400-talets handskrifter uppvisas„
att dessa hade w (labiolabial halfvokal) efter ett till samma
stafvelse hörande s, t, th
p), d, h, (q). Sedermera har
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samme förf. i Ark. V, s. 87-95 påvisat, att fda. (under 1300talet) ock fgutn. (under medlet af 1300-talet) haft två v-ljud.
Äfven is]. (omkring är 1200) har enligt dr LUDVIG LARSSONS
iakttagelse haft två v-ljud (jfr Kock a. arb. s. 88).
Man jämföre äfven Thors. Njysk s. 61, hvarest meddelas,
att »efter k, t, d, s findes w foran alle selvlyd i bele Nörrejyll.
med undtagelse af de sydostligste egne.»

t.
t motsvarar i allmänhet rspr. t, utom där detta
är kort ock står i mid- ock slutljud efter vokal (jfr § 223,1),
t. ex. te till, Nene bälte, hceftt häftig, tmeit vikt, tgft toft, kat
katt, mata matta, svet svett, Mete kätte; sot sött (sgd söt),
stot stött (stgda stöta), thot 'trott (th,Q tro).
Anm. 1. Kort t kvarstår i målet, då det på grund af konsonantens.
försvinnande kommer efter vokal, jfr de i § 173,1 a fi ock b a nämnda
orden. Dock bör märkas, att ad akt är vanligare än at, samt att &Blad
heligt fsv. ha31aght ock led lärft (i Fagerhult, örkelljunga, Rya, Oderljunga; annars vanligen icehet) nsm. Ireä (Kryg. s. 362) da. lerred.
fek. keret fått d, emedan ultima är svagt betonad (se § 229,2a anni. 1).
Anm. 2. Ord med bibehållet t efter lång vokal äro lånord, t. ex.
gh(itts gratis ock raka vägen (i den senare betydelsen äfven givid i
Kvidinge ty. gerade, jfr § 320,2 c), klint« klimat, moskoht kid (stundom moskodn gd) muskottnöt, skit ståt, phat prat, såtan satan, solddt
soldat, platt plåt, met nät, belcete beläte slut slut, samt siottc'elsk
(jämte spedcblsk, se § 4,1) spetälsk, bet 'bed bet fr. bete. Jfr Ols.
Lugg. lj. § 199.

t (eller åtminstone ett reduceradt d : d i mom. 1 c)
motsvarar rspr. d:
1) i midljud:
i fotemil fodral ty. futteral.
i petohil Pedrillo (släktnamn, se § 319,1).
Endast någon gång vid finare uttal förekomma bata bada
ock sota soda; jfr § 223,1 b ock Tegnér i Ark. V, s. 156.
ofta i sammansättningar efter s (jfr L.-W. § 478), t. ex.
ncestin näsduk, tista tisdag, Usla onsdag, töhsta torsdag, OtastT
högtidsdag, /Ask riksdag, hekstetloh riksdaler, onstd/ Onsdal
(en dalsänkning) i Kvidinge. Så tycks äfven vara förhållandet
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i sim., se Ols. Lugg. 1j. s. 16 not 1 ock § 70. Jfr § 176,3
ock den därstädes gifna förklaringen.
2) i slutljud:
ofta i nomina propria (utländska eller från rspr. lånade)
ock främmande ord: dant (vanligen' &und) David stn. Davet
(se Lind. SMör. § 136), nQht Nord (släktnamn), beihnhaht Bernhard, dvatc,t Edvard, alcöht ackord (jfr Brunn Bogst. § 37: »en
udtales akkor't»), f(jhnant Ferdinand vätöm. fdtncint
akkord
<Schag. Vätöm. § 117 s. 81), se/el:mit sekund, jesvint flink
sörb. jisvint mit. geswint, malcit medtagen, småsjuk i talesättet titce/ o malcit trött ock medtagen (jfr mit. malati(s)ch adj.
»krank, bes. aussätzig», meat ra. »aussatz», fr. malade), bhavcit
rask handling, knep fr. bravads. Endast de tre sistnämnda
orden hafva uteslutande t, de öfriga kunna äfven få cl. Hvad
skärpningen af d-ljudet i förestående ord vidkommer, kan den
Åtminstone i somliga af dem bero på lågtysk invärkan; jfr för
.öfrigt Kock Språkhist. s. 14-21, där åtskilliga hithörande
exempel anföras såväl ur den yngre fsv. ock äldre nysv. som
ock särskildt ur den vulgära skånskan (s. 15); jfr äfven följande mom., samt Bruun Bogst. § 44.
Om joh50/t jordskyld jfr § 16,4.
i impf.:
cc) bont (jämte bog) band da. bandt fsv. bant, vont (jämte
vag) vindade da. vandt fsv. vant ock i analogi med dessa foe
ock font fann da. fandt, hog ock hont hann, toN ock hont rann
da. randt, spog ock spont spann da. spandt, voe ock vont vann
da. vandt, svag ock svont svann da. svandt, fohsvög ock fohsvönt försvann da. forsvandt fsv. forswant (jfr Schag. i Ark.
IV, s. 246), samt sphog ock sphont sprang.
Mindre gängse äro kompromissformer sådana som boet
band, fogt fann.
hult höll (jfr § 169) da. holdt fsv. holt hiolt Iucn ock
imp. kult (eller hclui) fsv. halt hölt isi. halt, samt i analogi härmed falt (eller fal, se § 144,1) da. faldt ock imp. falt eller fal fall.
En dylik skärpning af slutljudande d efter n ock 1 förekommer äfven i slm., fåröm., vätöm. (01s. Lugg. 1j. § 201,
N—n Fåröm. § 26, Schag. Vätöm. § 117 s. 22) ock i da. dial.:
jfr Thors. Mon s. 82, Lyngby Sjysk s. 36 ock 64, Hag. Ang.'
s. 115. Jfr äfven BrUun Bogst. § 44.
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§ 218. t motsvarar rspr. p i tu/pgt pulpet ock tupé fr.
toupetl. Dessa ord hafva alltså i målet sammanblandats.
§ 219. t har fått ersättningsförlängning:
emedan b försvunnit ur ljudförbindelsen bt i stitkaiQn
subtraktion ock sutkahaa subtrahera.
emedan f försvunnit ur ljudförbindelsen ft i atan afton
jämte sammansättningar, t. ex. mcAuhtensåtan Mårtensafton, hat
haft (h hafva,
hafva, i rspr. är hatt ännu vulgärt: L.-W. § 523), cety
efter, ceast efterst, lota lyfta, sluta snyfta.
Om kut lärft se § 216 anm. 1.
Jfr härmed Ols. Lugg. 1j. § 189 ock Leffl. Kons. s. 61.
emedan s försvunnit ur ljudförbindelsen st i mote motad
måste måst (se dock § 151,2 d).
emedan 1 försvunnit ur ljudförbindelsen 1t i svata staznsvdta skvaltkvarn rspr. 'stenskvalta (jfr dock § 142,2 c).
emedan n försvunnit ur ljudförbindelsen nt i skhota
ryggtafla sim. skonta (Ols. Lugg. 1j. § 212) ock måhända gløt.
litet barn da. glut jfr rspr. glunt (se § 53,3 b).
emedan k försvunnit ur ljudförbindelsen kt i lut lukt,
luta lukta, peta skäkta (lin) da. skiEette, bözlaphatika bondepraktika', tyty tyt. eller tote tot tyckte tyckt 3 äldre da. trötte;
besitneg besiktning, hytt eg. »högtid» (§ 17,1 ock L.-W. § 438).
Jfr Leffl. Kons. s. 71 f.
Nybildningar äro formerna vide vit vigde vigt till inf. v(a)
viga; inatt lyckligt, .avtt afvigt o. s. v. till lålselz lycklig, qvl
afvig o. s. v.; not till no noga, snål, granntyckt. Jfr Leffl.
Kons. s. 72.
emedan k försvunnit ur ljudförbindelsen kd i mdtunal
Macdonald, sedan det först gjort d klanglöst; jfr § 179 ock 176,3.
§ 220. t saknar motsvarighet i rspr.:
i nönstegen någonsin (jfr N—n Fryksd. 1j. § 136).
någon gång i finare uttal af phcestpest prässjäst, fhontspets frontispis ock klats klass; annars vanligen phceocest, frontspe ock kla,5 (se § 320,2 c).
I den förra betyd. vanligen pu/p.gt, i den senare tup6
Det stundom förekommande bånaphatzka tyder på en folketymologisk anslutning till ph,ctta prata.
Nu vanligen tokte af tOlca; jfr Ols. Lugg. lj. § 30 ock Thors.
Njysk s. 99.
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i font fann o. s. v. (se § 217,2 b a) ock falt föll eller
fall (se a. st. mom. t1).
i nr4hfohltt nedför backe, öpfohltt uppför backe (jfr
isl. )3E5), som äro analogibildningar efter neutraladverb, t. ex.
vcenlzt vänligt; jfr Kock Gl. sv. ord s. 127 f., där åtskilliga hithörande fall omnämnas.
' 5) i te fhest (jämte .te fhes) till freds i talesätt sådana som
ya vohe te fhes(t) o joha-4, pska-n jag 'vore frestad att göra
.det, piska honom. Betydelsen »frestad» ligger nog ganska
långt borta från »till freds»; men det är dock antagligt, att
man bör utgå från det senare ock anse det vara till form ock
innehåll påvärkadt af fresta. Riktigheten af denna förklaring
bekräftas af sörb. te fress, jfr Nilen Sörb. s. 36.
6) i kömfaht (jämte k6mfak) kamfer. Dock kan rspr. enligt
Dalin Fr. ord äfven hafva kamfert.
Formen blytint blyerts ansluter sig till da. blyant, medan
blycins åter är en komprpmissform af da. ock sv. riksspråkens
former.
§ 221. t saknas:
i sehsehused Seretshus i Kvidinge, som af Gillb. Christ.
1767 skrefs Sersehuset. Är rspr:s nuvarande form den äldre, kan
man tänka sig en utveckling: Seretshus -> Sereshus (jfr sup. i
slutet af mom. 2) --> Sersehus (genom omflyttning).
ofta när det stått mellan tvänne kons., vare sig i ett
enkelt eller i ett sammansatt ord (jfr dock följande mom.). Alla
antecknade fall uppräknas: fauna fastna, khesna kristna, kosnad
kostnad, omkösnad omkostnad, kospah kospeth kostbar, tona
tystna, Msbeden fhosb4len frostbiten bomb. frozbiddijn (jfr
fhysa fis frysa frös), fislanohsen fistel-Andersen, bleks« blixtra
(jfr bleks blixt) sm. bliksa (bliks, se Lind. SMör. s. 33), vakmctstahe vaktmästare, voiknuestok Wachtmeister, /Asko hästsko,
jais Giertz, hahs harts, kassa hartsa, Ohse Hjortshög i Kropp,
hisekaslke Risekatslösa (jfr de äldre teckningarna hos Falkm.
Ortn. s. 150), bcbnsen (stundom bcbgsen) Bengtsson, ansen
Ernstsson, kleemesen Klementsson, 5u/s Schultz, basort Baltzar;
vanligen i pass. sup., t. ex. no. ns nänts, togs tyngts, kkks
äcklats (klogas da. kloges), toks tyckts, äfven efter vokal (jfr
följ. mom.), t. ex. kalas kallats, sphoges sprungits ock hes hetts
(jfr § 233,1) jämte kalads, sphogeds, hets.
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Med k/4cm Kristian, kh,e5cinsta Kristianstad, vce9t(e) västgöte ock jeffvahe gästgifvare jfr L.-W. § 637.
3) ofta i obetonade eller svagt betonade stafvelser ock i
slutljud (jfr föregående mom.). De antecknade fallen uppräknas: ale åtlöje, o att (inf.-märke, se' § 107,2), de det (jfr
§ 28,1, L.-W. § 645, Baj. Da. utt. § 94), l&fa litet isl.
iitt-Fat (se § 76,5 e), oftkit 2,4fc.th, begrafning, graföl fsv. utfterli
(se § 54,4), fotk6v fotsteg isl. f6ttro5 (jfr § 208), döbescpdel
debetsedel, hisebog facitbok, sta50n station, spasgtha spatsera,
iape4.11,a tapetsera, st4afes6,a strapatsera (se § 320,2 c), nakcipa
nattkappa, flabhcit flat ock bred.
Med vastOn brynsten bornh. hvasstön jfr no. dial. kvatstein ()sxdvanlig udtalt kvasstein», enligt Aas. Ordb.) af adj.
itvat frisk, modig sv. dial. hvater eller hwat isl. hvatr. i Åsb.
har äfven vckdiestcon brynsten af vcecka, se § 93,3 b.
Om kaj§is katekes, polgs pottkäs, tkceigha tröttköra jfr
-§ 257 anm.
Med ostjkake osttryckare, natmsVa nattröja, molt4a maltkölna rspr. *maittorka o. d. jfr uttalet i rspr. (L.-W. § 317
,ock 318).
Vidare märkas peges pingst (jfr fsk. pingiz attan), helvetes håhvetes hälvetiskt, bleks blixt, töges(t) tingest, debes(t)
därest, cigus(t) August; ofta i släktnamn på -kvist, t. ex. bon.kves(t) Kronqvist, stenkves(t) Stenqvist, alltid i deras gen.-bildningar på -(s)a (jfr § 39,4 I a #) ock fem.-bildningar på -ska (jfr
mom. 2), t. ex. kAnkvesa kal Kronqvists Karl, ktbeffikveskan
Kronqvists hustru.
Formen abedögk utmattad ty. abgedankt ansluter sig till
.clogka au afdanka, utarma, dudogkad afdankad, utarmad; jfr
Ordb.).
hall. abedank
i kontraherade ock apokoperade former (jfr § 316
.ock 317).
Här må äfven nämnas k (vanligen bod) bot.
i lcimbah, Lambert ock diAgohbak dosgokbah()) Dagobert
.(se § 139,2), samt stkafesgha strapatsera (se § 320,2 c).
med konsonantisk ersättningsförlängning i de i § 179,
184,2, 201,1, 233,1, 243,1 253,1, 281,1, 304 nämnda orden (sovit@
-sötebröd; slceb,o slättbo; ihfok utför; hg hets etc.; j,,sikt kittla
'etc.; bon botten etc.; vikaul hvitkål etc.; klay klatsch etc.).
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§ 222. d motsvarar i allmänhet rspr. d, utom där detta
är kort ock står i mid- ock slutljud efter vokal eller r, n ock
1 (jfr § 229,2), t. ex. dg dag, dg dö, dn din, dh,g draga, kwd
höjd, dvd dygd, lacPbasovdeg häradshöfding, snegvd vindögd
rspr. snedögd, bitcvde bh,c9d bryggde bryggd (b/toga brygga),
sttbocle stod strödde strödd (sh.@ strö), gad gadd, becja bädda,
slgclita sladdra, skidor', sladder, mgclha muddra, mddok mudder.
Rspr. korta d kvarstår i mid- ock slutljud efter vokal:
i adj. på -ig, t. ex. 10,1 lydig, sthgcla stridig, itgdt redig (men
lya lyda, stht strida, hata oeli- stundom heda reda). Det samma är förhållandet i sim. (01s. Lugg. lj. § 204) ock i da. (Möb. Forml. § 51,3.
anm. 1).
förlängdt i förbindelsen dj i focka kedja, smedja smedja,
nocka ett slags klubba isl. hnyaja, make n. midja, theelye tredje,
stocka (vanligen stg) stödja, nocka rödja; men gke glädje fsv.
(se § 229,2 a), gle glädja ock stg städja.
i en hel del ord, där lån eller invärkan från rspr. föreligger.
Här uppräknas de för tillfället antecknade: kel bad, bgda bada, vaud
våd, lguda låda, n gud nåd, nauch nådig, benåuda benåda, gdel adel,
gsdeli adlig, adla adla, ghtid grad, gibad raka vägen ty. gerade, mod
mod fsv. mor, anmc_5da anmoda mit. anmoden, mod mod fr. mode,
fc_5don, foder (i kläder, mit. voder), fQdha fodra (förse med foder), soda
soda, komdd kommod, Me jude, bdde (eller 10.) både, keda (jämte
hata) reda, beh4da bereda, medel medel, hddeh, heder, keligt hedra,
hesecla reseda, kkede kläde (men kkabehete klädesborste), emc.e.da
smäda, skeda städa, tkeda trädesjord, thcede träde, MIK:Ma afträda,
scbdel sedel, pan,sdel persedel, eddoh (de gamle eibloh) söder, dgda
döda, tyclelz tydlig, hgdneg, hedning, stodneg städning, tgdneg tidning;
hedaktih, redaktör, ghceddin gredelin, bkydeki bryderi, phcedika predika, ph,cedtkönt predikant (jämte pika eller pitc.eka predika, pheka
eller pAckka predikan), audztdr, auditör, acbdes acbtes adress, ati,m5de
arfvode, p4hadte paradis.
Anm. 2. I ordsluten -ad ock -ud kvarstår rspr. d, t. ex. kehad
härad, makkad marknad, asånad afsaknad, maunad månad, logg4ad
långörad, kalad kallad ock hd hQ.de hufvud.
Tillvaron af d i dessa fall förklaras af den omständigheten, att,
enligt hvad Bock Språkhist. s. 14-21 påvisat, en spontan dialektisk
ljudutveckling ä --> t i relativt oaksentuerade stafvelser (d. v. s. i stafvelser med levis eller levissimus) ägt rum i den yngre fsv. (ock isl.):
åsbomålets former hafva alltså utvecklat sig ur äldre former på -t.
I den vulgära skånskan förekommer ännu detta t (se Kock a. arb. s. 15).
Jfr härmed Baj. Da. utt. § 93 jämte noten.
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§ 223. d motsvarar:
1) rspr. korta t:
i framljud i dops tofs (se § 177,1).
i mid- ock slutljud efter vokal, t. ex. fad fat, oda
gata, gnad gnat, gnada gnata, ghgd gröt, mgde möte, vcfda väta,.
yedeg geting, hed krita da. krid, ci4,thed arghet.
öfverensstämmer alltså i detta fall med de öfriga sk.
bygdemålen, äfvensom med de da. dial. ock med da. rspr.
Dock kan d äfveu försvinna på danskt område, åtminstone i
dial. på Mon (jfr Thors. Mon s. 80). Jfr bQ bot § 221,4 här
ofvan.
Om ad akt ock hcp/ad heligt jfr § 216 anm. 1.
2) rspr. halflånga t i svagt betonade ock °betonade stafvelser (jfr Kock Språkhist. s. 17 ock Tegn. Nat. o. onat..
s. 54f.):
i best. artikelns neutralformer, t. ex. lcined landet, thlgedriket, ghad örat; samt i anad aned annat, eyed intet, nöd något.
i adj.-ändelsen fsv. -otter -utter, målets -ed, t. ex. khoged'
krokig fsv. krokoth (se § 39,3).
i supinändelserna -at -ats, -it -its, i ptc. perf. neutr.ändelser -adt -et ock i adj. neutr.-ändelse -et, t. ex. kaNd
kallat -adt, halads kallats, vord vunnit -et, voyeds vunnits,
maled mulet. Därjämte förekommer basad befängd, besatt
(i svordomar) rspr. bannsatt.
Jfr med ofvanstående mom. a—c: Ols. Lugg. lj. § 208;.
bor. reined rägnet (Lxr.-Ordb. s. 23), Kryg. s. 367 mom.
4,1 ock 2, Thors. Njysk s. 69, Varm. JFolkespr. § 98, Baj.
Da. utt. § 93.
cl) i ed ett nsm. i eä iä (Kryg. s. 367 mom. 4, 3) ock ad"
(eller a) att, det förra såsom artikel, det senare såsom konj.:
alltså äro båda orden aksentlösa. Jfr härmed alt ett som
räkneord nsm. it ock o att som inf.-märke, se § 107,2. Till
dessa ord sluter sig det enklitiska (e)d det (jfr § 315,3 ock 28,1).
3) rspr. långa t i udast ydast ytterst, itdala ?,data Odd
ytterligt (se § 173,2 a); jgdoh getter, n,ddoh rötter, fddott fötter,
nddoh nötter, gnklort gnetter (se § 173,2 b); We hetta, heda
hetta, iden rutten, »el joie kittel, &dika (Meka ättika, 'Ida
gitta, yeda gissa da. giette, lgda blifva någons lott (se § 173,3 a);
oplijd öfre delen af ett lintyg rspr. *upplott, j§yd j§gd kött,.
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ved vett ock fölkaved folkvett, fokad förvett, bed bett, skod
skott, bainbh4d benbrott, (Jdoh, utter, seda sad nole solen sitta
satt sutto -en (se § 173,3 b).
§ 224. d motsvarar rspr. p i klcidhinst klapphingst (se §
320,2 a).
§ 225. d motsvarar rspr. 1 i fiede käle (se § 28,3).
§ 226. d motsvarar måhända rspr. r i bied trädgårdssäng,
jfr § 12 slutet.
§ 227. d har fått ersättningsförlängning, emedan r
försvunnit ur ljudförbindelsen rd i hödan höclen (jämte höhdan
höhden) hurudan. Måhända har analogien med södan söden
sådan bidragit till denna forms utveckling.
Om lcehet jämte lcehed lärft jfr § 216 anm. 1.
§ 228. d saknar motsvarighet i rspr.:
i defatoh effekter, saker (se § 320,2 c).
i moldha knota rspr. mullra ock hindhek (jämte hindx,ek)
Henrik (i Kvidinge kyrkbok tecknadt Hendrie 1721 ock
Hindrie 1765). Detta d kan, åtminstone i hindhek, vara föranledt af vacklan i htn(d)ha hindra, cen(d)sa ändra, plon(d)ha
o. s. v. (jfr § 229,2 c). Dock kan hindhek helt enkelt vara en
folketymologisk anslutning till hindha, liksom äfven hin(d)ha
erinra ombildats efter detta verb, jfr vg. erhindra (Belfr. Vg.
s. 9) ock det enligt N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 9 i äldre
sv. förekommande erhindra samt rspr. Hindersmässa (eller
Henriksmässa) fsv. Hindersincessa. Jfr för öfrigt L.-W. § 487
ock Aas. Gr. § 57, där flere exempel på ett mellan 1 eller n
ock r inskjutet d anföras, samt Storm i Norv. I, s. 84.
i plur. fendha (vanligen fera) fingrar.
Då rspr. vind, trind o. s. v. i åsb. blefvo vev, thev (jfr
§ 292,2 a 9), inträffade, att man någon gång slog öfver i motsatt riktning: fevha -› fendha (se dock mom. 2 ofvan); jfr § 12
om Lvv-ndby, Lyndby ock Lindome.
§ 229. d saknas:
1) i framljud:
framför j ock v: jcpve/ (jämte jekel imgahn ock dc_evel)
djäfvul, jahv djärf, ji,j4 djur, JO djup; mgle dvala, Madhels
dvaldryck (men dolma slumra rspr. 'dvalma da. dulme, se §
214,1 a). Jfr Ols. Lugg. lj. §
i det enkl. (e)d det (se § 315,3).
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2) i mid- ock slutljud:
a) i allmänhet efter lång vokal i rspr. (jfr L.-W. § 481),
t. ex. /cm lada, hgua råda, sia sida, sn sedan, dge dog nsm.
dåre eller dåbe (Kryg. s. 360) da. dode fsv. dödhe (Rydqv. I,
s. 136), bege Kvidinge, bli blad, spc_e späd, vm vred subst.,
me med prep., ve vid, bo (eller böck) både, vgahe Vallaröd i
Björnekulla, im Övad i Vedby, ola odla, skat skadlig.
Åsb. ansluter sig i detta fall till sim. (01s. Lugg. lj. § 206,2)
samt da. ock no. bygdemål; jfr bomb. ha lida, gå, lyes lyssna
(åsb. lyas fsv. lydhas), må mad (Lwr.-Ordb.), vidare Kryg.
s. 365, Thors. Sej. § 104, Varm. JFolkespr. § 88, Aas. Gr.
§ 33. I da. rspr. däremot kvarstår vanligen aspiratan a; dock
blir den ofta så mjuk, att den försvinner (jfr Möb. Forml. § 51
mom. 2 ock anm. 1). Redan i den äldre da. bortföll stundom
d, jfr Thors. Njysk s. 98.
Anm. 1. Särskildt bör märkas sge sade fsv. saghPi, kte lade
fsv. laghPi, hgde hade fsv. hafpi (jfr § 216 anm. 1, Thors. Sej.
§ 110) ock va hvad fsv. hvat. Jfr Ols. Lugg. lj. § 204.
Amn. 2. Om nehemNa Nedre Mölla jfr § 50,3.
i allmänhet efter 1:
a) med vokalisk ersättningsförlängning: vaul väld ock de i §
163,2 nämnda orden (ginkiult enfaldig etc.; jfr härmed § 162,2).
#) utan vokalisk ersättningsförlängning: skt,4 pänningskuld,
50 skyldig (pänningar), 5y? skuld (orsak), by!. böld, mciktunal
mcitunal mdknal Macdonald.
I fråga om mom. b jfr L.-W. § 486.
i allmänhet efter n, utom då det efterföljes af (e)r. I
senare fallet kvarstår vanligen d, t. ex. hindoh hinder, hin(d)ha
hindra, pion(d)ha plundra. I impf. ock ptc. perf. af verb kvarstår också alltid d, t. ex. tcende tend tände tänd. Det bör
emellertid anmärkas, att rspr. nd ofta motsvaras af g i målet
(jfr § 292,2). Exempel till regeln äro:
a) med vokalisk ersättningsförlängning: on ond, fåne eller
»ene (jfr § 42,2 e) sjunde ock de i § 163,1 nämnda orden
(aun and etc.; jfr härmed § 162,1).
#) utan vokalisk ersättningsförlängning: ordningstalen på
-onde (se § 42,2 c) ock dessutom lan land, lana landa, sthan
strand, sthana stranda, tan tand (plur. tcbnoh, eller ten, jfr §
317,8), ilebhon bränsle da. ildebrand fsv. eldebrander, bion
Sv. landen'. X. 2.
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bland, blona (jämte blcena) blanda, bove bonde, samt godmen
(golmen) Gud M und.
Om mom. c jfr L.-W. § 482-83.
d) särdeles ofta efter h (jfr rspr. öfre d-ljud, L.-W. § 500).
Måhända har regeln i målet varit, att d i denna ställning försvunnit (i böjningar dock ej regelbundet, jfr exemplen) med
vokalisk ersättningsförlängning. 1 de ord, där d kvarstår, har
man då att antaga lån eller invärkan från rspr.:
a) d saknas efter k i de i § 63,3 ock 75,4 nämnda orden
(vuhen beskaffad etc., fceh, färd etc.), samt dessutom i hehe herde,
&amok, jordegumma
byha börda, eg4hes inbördes, y et jord,
(jfr 320,2 a), Joh gjord subst., jolta förse med gjord rspr. gjorda,
Oh
johe gjorde (men jo/d ptc. gjord), tohe tordes (toha töras),
nordan
flottan
ord, Qh,a ud göra bekant rspr. orda, boh bord,
(noh norr isl. norr), statn6h stenläggning rspr. stenör isl. ur,
boh, fjor fsv. fiordh, toh,bcige tordyfvel, gauh gård, hauh hård,
hauhna hårdna, auhneg ordning, auhna ordna, anvezuhnad omvårdnad, autz årder.

Anm. 1. Till dessa ord sluter sig to,gah, Richard jämte ',kasen
Richardsson (se § 311,2 b 9) ock ddvite dagvard.
Anm. 2. Formen öhnateken ordenstecken brukas på skämt ock
ansluter sig till målets ohne fargalt (se § 99,2).
Om 19bhkehahe kyrkoherde jfr § 138,1 a.

d finnes efter h bl. a. i kahda karda, vauhd vård, vauhda
vårda, våuhdahe vårdare, mohd mord, mohda mörda, mbhdahe
mördare, 5ohd skörd, johda skörda, vohda vörda, vohdt vördig,
borda börda (se mom. a), vah,de värde, vahdz värdig, vahd väjd
m., vahd värd f., svahd Svärd; i verbalformer sådana som
spohde spohd sporde spord, kende heta lärde lärd.
minn. I vcihs(h)us värdshus, vahslz värdslig, samt måhända i

åtskilliga af de i mom. a (slutet) anförda orden har d försvunnit, emedan
det stod mellan tvänne kons.
Med ofvanstående moment b—d jämföre man Ole. Lugg. lj. §
206,2 ock 3 samt bornh. ön, böne, härhollijn, bör, örstaw (Leer.-Ordb.)
ock Kryg. s. .366 f., Thors. Sej. § 74 a y, Men s. 82 ock s. 80,
Thore. Njysk s. 64 f. ock s. 81 mom. 26 (Varm. JFolkespr. § 51),
Möb. Forml. § 51 mom. 3 jämte anm. 1, Bruun Bogst. § 40; Aas.
Gr. § 33.

e) med konsonantisk ersättningsförlängning i de uti § 184,3,
192,2, 233,2, 253,2 nämnda orden (stabo stadsbo; Omastoh,p
Gödmanstorp; gos gods etc.; >meg gödning ock minot midnatt).
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§ 230-233

s.
§ 230. s motsvarar i allmänhet rspr. s (äfven det öfre,
L.-W. § 570), t. ex. st säga, skat skatt, skh,gn skrin, blosa
blåsa, liva frysa, has has, jtis ljus, falsk falsk, bots börs,
kisa krossa, las lass, jcese hjässa, fesk fisk, vdstat, väster.
§ 231. s motsvarar rspr. f-ljud:
1) i framljud:
sy sr sån sjuda sjöd sjuden fsv. skipa söödh supin
(= sim., Ols. Lugg. Ij. § 79), jfr § 23,4a ock 54,3. 1 rspr. impf.
ock ptc. perf. har j inkommit genom analogibildning efter pres.
(jfr § 235,2).
s<el själf (se §12); men 5celsvul själfsvåld ock fcelsvdulz
själfsvåldig, jfr § 214,3 a.
2) i midljud:
j§lse Gyllsjö i Vedby ock yoga vyssja (se § 300 anm.).
löste Tossjö (se § 11,2).
Med jesvint flink jfr mit. geswint, ock om formen jahsdnt
sergeant se § 319,3.
husa ryssja da. ruse (se § 64,4).
3) i slutljud: pons punsch nstu. päns (Kryg. s. 357),
mah,s marsch sörb. mars, mahsa marschera; jämte ponf, maj,
mah,fa.
Om håsbana rutschbana jfr § 320,2 c.
Med dohs tjdnom jfr ty. duroh igenom ock dohsla durkslag da. ~slag ty. durehsehlag mit. doroh dor ock dorslaeh.
§ 232. s motsvarar rspr. r i cetes tt ad (a) eller cetes tt
efter som (jfr § 6,5), d. v. s. s har fogats till cete efter (se §
30,1) framför t; jfr för öfrigt § 236,1 b.
§ 233. s har fått ersättningsförlängning:
1) emedan t i allmänhet försvunnit ur ljudförbindelsen ts
(jfr L.-W. § 637 ock 641). Alla exemplen uppräknas: Itts hets,
lust hetsig, htsa hetsa (sörb. hess, hssi, hbssa), ktas krets, spe,
spets, spe, (neutr. spest) spetsig da. spids, spesa spetsa, Msel
betsel, besla betsla, bas krats, basa kratsa, plas plats, stas
stass (för stats, jfr Tatnin Kännet. s. 48) da. stads, spasa (eller
spasaa) spatsera, klos klots, klosed »klotsig», pus puts, knep,
pusltistt putslustig, pusa öfverlista, 5us skjuts, 5e4.2a skjutsa,
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kngston,p Knutstorp i V. Sönnarslöf, Mei skötsel, vceska vätska,
vcesked vätskig, hisalte Hitsåkra (jfr § 4,1), briushqge båtshake,
bciugman båtsman, hes (jämte hets) hetts (sup. af heda heta,
kallas), los låtsar ock låtsat (af lodas låtsa fsv. latas).
Dessutom märkas /cilchts lakrits, köttb/s kurbits, leekesiohta
lärftsskjorta (jfr letet lärft) ock supinändelserna -ats, -its,
t. ex. kalas kallats, voges vunnits (se § 221,2 samt 223,2). Jfr

härmed mom. 2 nedan; vidare Ols. Lugg. lj. § 202, Möb. Forml.
§ 51,s, samt Tamm Kännet. s. 43 f.
emedan d försvunnit ur ljudförbindelsen ds (jfr L.-W.
§ 469-71 ock not 2 samt § 485) i gos gods, filsel födsel, jime/
gödsel, jo,fict gödsla, klhel klädsel, Acesla rädsla, stege städse,
0.9./a ödsla, stuga studsa, opståst uppstudsig, benislectb beredskap
(lån från rspr.), stigvega Stidsvik i 0. Ljungby, iisholmen Gedsholm i Ekeby ock mUomato midsommar, jfr L.-W. § 474. Se
dock här förut § 172,1 ock 2.
Dessutom märkas hchasovdeg häradshöfding, moshkaskova
marknadsgåfva, jfr hcervad, mokkad ock § 223,2. Jfr vidare
mom. 1 ofvan ock Ols. Lugg. lj. § 206,4.
emedan 1 försvunnit ur ljudförbindelsen is i tes tils
till dess ock nesp«.oh, Nils Petter. Jfr Leffl. Kons. s. 68.
emedan k försvunnit ur ljudförbindelsen ka i öse också,
viegel växel, vela växla. Jfr mom. 5 nedan samt Ols. Lugg.
lj. § 69, Leffl. Kons. s. 71; Kryg. s. 369, Baj. Da. utt. § 80.
emedan g försvunnit ur ljudförbindelsen gs (jfr L.-W.
§ 438) i vise/ vigsel ock kitionan krigsman.
emedan r försvunnit ur ljudförbindelsen ra i yastena
Kristina (af det äldre Kirstina, se § 13,s a), stusk stursk, kos
kors (som interjektion), f .ebcs körsbär da. kirsebter (jfr dock
§ 320,2 a), ock stundom äfven tosk torsk, toska tröska, tosten
Torsten, ffidolonask (femask) foderrnarsk fsv. fodermask (jfr
dock Södw. Ordb. ock se § 306,1 nedan).
Dessutom märkas filbhos fölmos farbrors, möbkos mölnos
morbrors; se § 223,2.
Jfr Ols. Lugg. lj. § 262,1, Leffl. Kons. s. 70; Kryg. s.
373 f., där det säges, att »r er altid stumt foran s i samme
stavelse» ock att »i ejefald sker det samme»; vidare Thors.
Sej. § 107, Mon s. 83, Njysk s. 33, Varm. JFolkespr. § 127,
Kok I, § 102,1. Jfr äfven § 311,2 e här nedan.
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§ 234. st motsvarar rspr. f-ljud i statt stjärt ock irh,nastohta Anastohta tvestjärt (jfr § 12 anm.).
§ 235. sk motsvarar rspr. f-ljud:
i talesättet gu ske lov Gud ske lof ock kanske kanske;
jfr § 300 anm. ock Ols. Lugg. 1j. § 226.
i skod skoden sköt skjuten fsv. scöt skutin (=
Ols. Lugg. Ij. § 240), jfr § 122,3. I rspr. ptc. perf har j inkommit genom analogibildning efter pres. (jfr § 231,1 a).
i meeneska människa tbv. meanniskia, som förlorat i före
f-ljudets utveckling; jfr Ols. Lugg. 1j. § 256.
§ 236. s saknar motsvarighet i rspr.:
1) i några analogibildningar:
i masghska (jämte maska) masurka efter paulska paulska
polska, ett slags (lans.
Om tvcetOsla hermafrodit, tvcetösled tvåkönad se § 78,3.
i konj. ock adv. Konj. ock adv. på -n, t. ex. medan,
hvarken, tämligen o. s. v., adv. på -s, t. ex. annorledes, ingenstädes, ock adv. på -a, t. ex. isl. hågliga, invärkade på byarandra, så att ändelserna -(e)ns, -(a)ns uppstodo, t. ex. mcen(s)
medan da. medens mens, vasken(s) vakkan(s) hvarken, kernekn(s) tämligen, ånelons ?melons annorledes nsro. andleöens
(Kryg. s. 374), bgenstens eller egen stens ingenstädes (jfr L.-W.
§ 491), hålja(ns) tämligen. Jfr dock § 140,1 d.
Här må äfven nämnas mans bara, blott i uppmaningssatser It.
man; jfr rspr. »ser man på bara!» (N—n i Nord. tidskr. 1887, s.557).
stundom i pres. ptc., då det användes som predikativ
efter vara, blifva eller komma (jfr § 140,1e), t. ex. va gtuane(s)
vara gående, blaj sticuane(s) blifva stående, koma cl4ane(s),
4gane(s) komma drifvande (intr.), åkande. Dock äro formerna
utan s mäst brukliga. Jfr härmed Rydqv. I, s. 423f.; bornh.
stånes (Lxr.-Ordb. s. 47), Kryg. s. 383 f. ock 396, Varm.
JFolkespr. § 192, Hag. Ang.' § 68.
i lahtcekst lertäkt ni. fl. sammansättningar med täkt ock
ghatis raka vägen ty. gerade (jfr § 320,2 a ock c).
2) i kis Louis, modernt dopnamn bland allmogen.
§ 237. s saknas:
1) i Mgelmo.se (jämte jOgelsmo,5e) kyndelsmässa da. kyndelmisse ock mblse/mo,5e Mikaelsmässa; hega hännes ock doh,a
deras (jfr § 39,4 I a p); tolta töras.
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Jfr härmed fsv. kyndilmsessa kyndilsmsessa, Mikials~asa Michela messa, hsennar, peirra perra, Dora.
i Utmotad kalmusrot (acorus calamus) ock sivok (vanligen sivohs) Sievers (släktnamn), se § 320,1 a ock 2 C.
mellan konsonanter i dknsen Ernstsson, limtegsman
landstingsman, 541tokp (vanligen Olston,p) Sylstorp i Kvidinge.

z.
z förekommer endast i interjektionen bf, som användes för att få nötboskapen till att besa under heta sommardagar.
1.

/ motsvarar i allmänhet rspr. 1, t. ex. /os lös, glas
glas, bla blad, sele sele, sal sal, kala kalla, kmel kväll, kolja
hölja, savok silfver, halm halm, solta salta.
1 motsvarar rspr. d i gglmen Gudmund (vanligen
go_clmeni), filekomis fideikommiss ock entoitphenal entreprenad.
Orden valmal vadmal fsv. vapme, där 1 förmodligen beror
på ultimas invärkan, ock enthilsk tredsk hafva i rspr. äfven
motsvarigheter med 1: vallmal (L.-W. § 350 ock 491) ock
trilsk. Jfr Ols. Lugg. lj. § 219; N—n Fåröm. § 152, Rydqv.
IV, s. 314.
1 motsvarar rspr. n i kleva knippa (halm, t. ex.
tbakl4a knippa råghalm) nsm. kleppe (Kryg. s. 372). Åsb.
pahlasa fjäska för att göra någon till lags motsvaras af onsjöm.
pernikka (jfr Rietz).
Stundom förekommer komplaM kompanjon jämte det vanligare kofrapaniOn.
Jfr härmed Varm. JFolkespr. § 102, Kok I, § 51.
1 motsvarar rspr. r:
1) i ko,/ åra rspr. roder (»hvardagligt ror», L.-W. § 481),
balbeN barberare nsm. balber (Kryg. s. 379) da. balbeer (eller
1) I Harjagers härad i Skåne användes Omen i förklenande betydelse i stället för gY2dmen, enligt meddelande af fil. kand. NILS ANDERSSON.
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vanligen barbeer) jutska balbir, balban barbera nsm. balbere
(Kryg. s. 372), okselvbia observera nsm. åbselvere (Kryg. a. st.).
Jfr härmed rspr. mol (för mor, i mol allena, molsupa,
moltiga o. s. v., Rydqv. II, s. 331), samt Varm. JFolkespr. §
100, Kok I, § 51.
Anm. 1. Åsb. Pot peditum, plata pedere, cacare motsvara sv. dial.
prutt, prutta. Former, som förmedla denna öfvergång, föreligga i vg.
putt, putta (jfr Rietz s. 510 ock L11 Alf. s. 48).
Anm. 2. Formen mön,take m. da. morter fsv. mortare, som är
den ursprungliga i åsb., växlar med moktel in. mortel, jfr C1.-V. isl.
mortil n. ock Tamm Ty. änd. s. 8.

i b.deijoga (stundom (21j6ea Oljoga) Oderljunga, som förmodligen är analogibildning efter bhkelpea Örkelljunga, 'Ivars
1 utvecklat sig ur ljudförbindelsen II (4); jfr teckningarna
Ödknaliung 1307, Ockneliunge 1316, Örkliunge 1510, Örkellynge: Falkm. Ortn. s. 100.
i &stam orsten, semaffiliom semafor, sal(e)vet (jämte
sahvet) servett, se § 320,2 a ock c.
I fråga om alb4e armbåge jfr da. albue fsv. alboghi (Rydqv.
II, s. 187).
§ 243. 1 har fått ersättningsförlängning:
emedan t försvunnit ur ljudförbindelsen ti i »ila kittla,
pi/en kittlig da. kilden, sphala sprattla, Lsceleg kattunge isl.
ketlingr, samt ncela nässla da. inside fsv. neatla ock vale vassle
da. valle fsv. vatli. Jfr Ols. Lugg. 1j. § 202, Leffl. Kons. s. 65.
emedan d försvunnit ur ljudförbindelsen dl ock vokalen
förkortats i tilta tilja tidigt da. tidligen isl. dänga ock sila
sent rspr. sena (jfr isl. si5arla ock rspr. arla) da. silde isl.
sila. Jfr Leffl. Kons. s. 66.
emedan ett k försvunnit ur ljudförbindelsen kl i jAyleg
poleg kyckling da. kylling. Jfr Leffl. Kons. s. 71.
emedan ett g försvunnit ur ljudförbindelsen gi ock vokalen förkortats i liölta(ns) holia(ns) tämligen isl. h6gliga.
§ 244. 1 saknar motsvarighet i rspr.:
i mPlelse mäld rspr. *möllesticl (äfven mPlese myle, jfr
§ 33,7).
i mailvfsa (vanligen maivisa) majvisa ock alffita agera;
se § 320,i c ock 2 a.
Om tu/pgt tupé jfr § 218.
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§ 245. 1 saknas: i pastencika pistendka palsternacka, som ansluter sig
till da. pastinak fsv. pastinakka lat. pastinaea. Om rspr:s
form jfr N—n Fryksd. lj. § 161.
i hbhevee hvirfvelvind (se § 320,2 a).
med konsonantisk ersättningsförlängning i de i § 192,3
219,4 233,3, 281,2 nämnda orden (Am.siog Eljälmslund etc.;
svata skvaltkvarn; tes tils ock nespaoh, Nils Petter; vnen veken
hvilken etc.).
i haspa haspla da. haspe, ha härfla, som äro bildade
direkte af målets haspa haspel da. haspe isl. hespa ock ha
härfva, härfvel.
i slutljud:
i kah karl (»uttalas vanligen: kar)), enligt Dalin Sv.
Ordb.), medan r försvinner i kal Karl liksom ofta i rspr. (jfr
L.-W. § 335). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 220,3; Kryg. s. 374, Thors.
Bomb. 70 ock Mon s. 80, Brunn Bogst. § 57.
i de oftast aksentlösa orden ska skall (sko skola), te
prep. till ock konj. till dess (i denna betydelse äfven tes). Jfr
L.-W. § 351; Ols. Lugg. lj. § 220,3; Kryg. s. 372, Kok I, § 1,
Baj. Da. utt. § 89.

n.

n motsvarar i allmänhet rspr. n (äfven det öfre,
L.-W. § 428), t. ex. ny ny, fnysa fnysa, kngv knif, syna syna, bhon
brunn, tona tunna, mena ränna; ho.hn horn, Mana (smör-)kärna.
n motsvarar rspr. g-ljud:
1) i fcehentofta Färingtofta (Ferrentofte 1624; äldre teckningar hafva dock ng, Falkm. Ortn. s. 122), bcent Bengt, bc'enta
Bengta (jfr § 290,2 a anm. a), pont (jämte poet) punkt sörb.
pont nsm. punt (Kryg. s. 370), llinst hingst, th,ande thant trängde
trängt (se § 93,3 b «), lant &ont långt, thant thant trångt, vhant
vhant vrångt (§ 95,2 a), santehönsuhta Sankt Hans' ört, spandkta
spendera (af *spagdgka, se § 142,6), dilejdns deldcins diligens
(postvagn). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 213.
Nasalen har i dessa ord assimilerats med den följande
postdentalen.
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Anm. Det samma kan vara förhållandet äfven med agelcint adjutant,

govonncint guvernant, centokimencil entreprenad. Dock böra dessa
former snarare anses vara föranledda af stafsättet; jfr följande mom.

2) i igna ljungeld ock ittna ljunga (se § 23,3), blegen
Bleking (se § 40,2 a), hcelsend4 Hälsingör, licelseribdh, Hälsingborg (äfven h&lsenbon,, § 173,1 cy), samt lortby Ljungby, antecknadt endast för Örkelljunga ock Risebärga. Jfr § 190,1
samt Kryg. s. 370, där bl. a. formerna Helsenor ock Lånby
förekomma.
Vidare märkas pc'ep.on phon Peyron (släktnamn), basin
bassin, pcenjOn pension, suspcenjc_5n suspension, siespendbha
suspendera; jfr mom. 1 anm.
§ 248. n motsvarar rspr. m:
i blaina blemma fsv. blena blema (se § 153,3 a), hane
rom isl. hrogn (se § 63,1 b), jOnttgg kimrök (se § 49,2 a), nadhjan mä;jram (se § 138,2 b d).
i vina slyna, vIned dels »slynig», slyngelaktig, dels halffånig, vina dels se hit ock dit, dels vara virrig, dels bära sig
slyn- eller slyngelaktigt åt, som af Ols. Lugg. lj. § 212
sammanställes med isl. hvima »to wander with the eyes)). Jfr
mom. 1 ock § 189.
i lbinagibina stekt fårhufvud sk. dial. lammagrimma (se
§ 320,2a).
i hcenta hämta da. hente fsv. hänta (jfr Södw. Ordb.),
där nasalen assimilerats med den följande postdentalen.
§ 249. n motsvarar rspr. d:
i jahthen Gertrud (se § 37,3).
i galopcin galepa:n galoppad.
§ 250. n motsvarar rspr. 1:
i ahne botten i en bakugn fsv. armn rspr. äril (se § 13,2).
i p6fenpil poppel(-pil), jfr § 197,1.
i anttba56n alteration ock antesåa alterera (se § 320,2 c).
§ 251. n motsvarar rspr. g- eller k-ljud (L.-W. § 439) i
hcintobn hagtorn (jämte kittats), som ansluter sig till bomb.
haventörn (jfr haven »frugten af hvidtjorn» enligt Lwr.-Ordb.;
hauentorn hauen enligt Adler s. 58) ock ty. hagen »dornbusch,
dorneinfriedigung» (jfr Kluge Wb.).
§ 252. n motsvarar rspr. r i hesatvån reservoar. Ordet
egen eker är neutr.
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n har fått ersättningsförlängning:
emedan t har försvunnit ur ljudförbindelsen ten, tu
(L.-W. § 414) i bon botten fsv. botn, bona bottna, van_ vatten
fsv. vatn, vaned vattnig, vana vattna, dkoneg drottning (jfr L.-W.
§ 640). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 202; bornh. bonn, vann, samt Kok I,
§ 100 mom. 1, da. rspr. bund, bunde, vand, vandet, vande.
Jfr äfven Leffl. Kons. s. 65.
emedan d har försvunnit ur ljudförbindelsen dn i orden
joyg gödning ock minot midnatt. Jfr L.-W. § 482 ock Leif!.
Kons. s. 66.
§ 254. n saknar motsvarighet i rspr.:
1) i midljud:
i bevcihneg beväring sörb. bevtirneng ock hobjkneg rotering, som pävärkats af vakna värna ock subst. på -neg -ning.
i adverb, t. ex. iznelons annorledes, egen stcensl. bgenstans
ingenstädes, hölta(ns) tämligen isl. hågliga (se § 236,1 b).
1 sammanhang härmed må nämnas end6(n) ändå, Hag.
Ang.i s. 15 enddahn.
i yelna gäla (fisk) da. ock da. dial. giwlle hall. gälla.
i son(d)he södre ock s4nok söder; jfr da. undre sonder
ock ortnamnen såndkaholt Söndrahult i Vedby, sånakslo V.
Sönnarslöf (förr skrifvet Synderslöf) fsv. synder-.
2) i slutljud:
i spokdan efterfrågan (t. ex. de e soden spakdan cete sc_e
det är sådan efterfrågan efter säd) fsv. spordagh spurdaghi ock
sphalsan kunnskap, underrättelse, nys, löst rykte (t. ex. lc'ensmanen fek sphakan pau Men länsmannen fick underrättelse
om tjufven) isl. spraki. Dessa ord äro analogibildningar efter
abstrakta subst. på -an, t. ex. fkaugan cete efterfrågan (men
fkauga f. fråga), onskan önskan (jfr Rydqv. II, s. 96).
i jakten hjärta ock nyhen n. njure (se § 40,3 d).
i van sida, håll (se § 93,1).
i pdklemon pärlemo (Rydqv. II, s. 307, L.-W. § 335) ock
ahned ärrig.
ärr,
anm
§ 255. n saknas:
1) med konsonantisk ersättningsförlängning i de uti § 219,5
ock 281,3 nämnda orden (skkota ryggtafia; veka vinka etc.).
Med tdeg telning jfr fsv. tenlunger telninger telonger,
ock om mylake mjölnare se § 16,4.
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i jirmastoh,p Gödnrianstorp i Starby, kahtdål Karindal i
Ausås, basfolinde (sällan) Berg von Linde, kleemesen Klernentsson,
vakönt brist i kanten af en bräda, bjälke o. s. v. hall. vankant
(jfr vakönt vakant, ledig), där n bortfallit ur obetonad stafvelse.
Vidare märkes tvcehögse tvehogsen.
Ur bckel barnsöl, barnsbörd ock basla föda barn har n
försvunnit, emedan det var den mellersta af trenne sammanstötande konsonanter (jfr dock mom. 6 nedan).
Formen höseboske rosenbuske har utgått från hosa ros jfr
§ 45,2.
i ma man (juba) sai. ma (Gadd ÖHär. s. 57), phcbdika
pheedzka phckka pika predikan, fast« fotogU, kaså kasern,
som antagligen påvärkats af kasösa kassera; jfr § 317,5. Vidare
märkas hsahsti Kerstin Kersti ock så/mo Salomon.
stundom i 2 plur. af verben, när alla tre plur.-formerna
hafva samma vokal: 1 ock 3 plur. ersätta alltså i detta fall
2 plur. Dock kvarstår n vanligen, t. ex. ni kala I kalladen,
kome I kommen (1 ock 2 plur. vt, dat kome vi, de kommo),
ni sko I skolen (1 ock 3 plur. vi, di sko vi, de skola); vanligen nt kalan, konen, skon.
i nam namn (vanligen nan, jfr § 173,1 b d) ock hambikse
hamnbuse, som antagligen äro lån från rspr., ham efterbörd
hos kreatur rspr. hamn, hvilket ansluter sig till da. ham fsv.
hamber isi. hamr, medan riksspråkets form enligt Kock i Tffll.
ur VII, s. 306 ursprungligen är en an-stam, utgången från de
svaga kasus ock senare uppfattad som en a-stam.
Om ncemde ncemt nämnde nämnt, ncemd närud, stcemde stemt
stämde stämt, h,cemd hämnd, jcemt jämt m. fl. jfr L.-W. § 417.
i slutljud efter h i kvah kvarn, bas barn, flas flarn, gak
garn, skak, skarn, hos horn, tos torn, kok korn, kohed kornig,
jas (eller yces i Örkelljunga, jak i Fagerhult) järn, jahblcest
Järnbläst i Örkelljunga I. Dessa former, som äro påträffade
endast i Fagerhult ock Örkelljunga, hafva motsvarigheter i
dialekterna på Mön ock i det nordliga Västjutlancl, jfr Thors.
Mon s. 83 ock Njysk s. 76.
i fh.qu från da. fra fsv. fraa fra (Södw. Ordb.) isl. frk
bloma plommon da. blomme fsv. ploma ock persa päron eller
1) Enligt Gillb. Christ, har i närheten af detta ställe, vid V. Spång,
fordom varit masugn ock stångjärnshammare.
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potatis da. pre fsv. peara (se § 147,1 g), nosta nystan fsv.
nysta (se § 40,s d).
Vidare märkes makkad n. marknad da. marked n. is!.
markar.
Jfr för öfrigt .§ 315, 316 ock 317.
r.
§ 256. r, motsvarande rspr. r (målets h), brukas af äldre
personer i allmänhet i Fagerhult, Örkelljunga, Rya (östra delen),
Oderljunga, stundom i det öfriga Åsbo. De yngre hafva tungrots-n, (se § 305). Jfr § 3 slutet.

§ 257. fp motsvarar i allmänhet rspr. tje-ljud, t. ex. j,,s¥ tjuf,
jpghte/ körtel, Jpyl köld, 1,,scete kätte, Lszsta kista, jgohlea kyrka.
Anm. I åsb. äger en förskjutning af t-ljudet rum, när detta står
i en stafvelse, som har hufvucltonen ock närmast efterföljes af ett tjeljud (med explosion): i stället för t inträder ett klusilt tje-ljud, hvarigenom
det klusila elementet i det följande tje-ljudet (af L.-W. § 513 teckuadt J)
förlänges, t. ex. sköL,san.a skottkärra. Hyllar däremot fortis på den
följande stafvelsen, så försvinner t spårlöst, t. ex. kaj§is kat(e)kes, poj,,sfs
pottkäs, tmejOha tröttköra rspr. "trattkera (af tuet trött).

§ 258. fp motsvarar rspr. t i jpQrate (i de yngres tal
»Inse = sim., Ols. Lugg. lj. § 222) törne da. tiorn med inskjutet j (jfr § 269,2).
§ 259. fp motsvarar rspr. k:
i Menta kamma da. kcemme fsv. kcemba (se § 16,4 p).
i 199.va halskatarr jfr isl. kvef, Lsgv ock joivd sjuk af
halskatarr jfr isl. kvefia, Mina elda fsv. qvildna ock »gine
bränsle (se § 214,1 a).
i stapit staket (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 224) da. etakit.

motsvarar i allmänhet rspr. j-ljud, t. ex. jet jord,
§ 260.
gömma,
yoix, (sadel-)gjord, Joy ljung, JO djup, icege hjässa,
307,Act
fjät, sncel spjäll, hoja höja, h69d höjd, sova
fxd
myttg mjuk,
erg.
velie
vilja,
av
sörja,
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y motsvarar rspr. spetsiga i uti dcitucel Daniel,
sext sOja Cecilia, otaja Ottilia, maja Maria, htstdva historia,
segnia (förnämare selet'Ava) cikoria, hvilka dock äfven hafva
formerna dditzcel o. s. V.
Här må äfven nämnas tilta tilja tidigt isl.
Om jcpn Eder Er da. jer ock dess poss. jcpbjebticp,a eder
edert edra da. jeres se § 78,2.
y motsvarar rspr. k-ljud i de uti § 290,2 a anm. At
nämnda orden (seyta sikta etc.).
y motsvarar rspr. g-ljud i de uti § 290,2 a nämnda
orden (nceja niga etc.).
y motsvarar rspr. g-ljud i de uti § 290,2 a anm. a
nämnda orden (sceina signa, segna etc.).
y motsvarar rspr. v-ljud i sport) sparf fda. plur.
sporie (se § 21,3 a ock 290); jfr äfven spavel spärgel § 209.
y motsvarar fsv. p i fiejla fiol fsv. fila ock fcejla
spela fiol. I en gammal folkvisa förekommer äfven formen
fTgla subst. ock verb, väl föranledd af rimmet lgga leka.
Här, liksom måhända i de i § 153,3 b ock 269,3 b nämnda
orden], torde föreligga spår af den öfvergång
y, som förekommer i da. dialekter, såsom jutska (jfr Thors. Njysk s. 71),
ock äfven spåras i nsm. ock på Sejero (jfr Kryg. 8. 366, Thors.
Sej. § 97).
Här må äfven nämnas svcejsa svetsa da. sveise (jfr Tom
Kännet. s. 48).
Anm. Om yestnat distrikt ock jeskins distans jfr § 320,2 c.
y motsvarar måhända, genom en utveckling 1 -.J y,
sveasvea- ock götadialekternas 1 i pyceta dels slå lätt ock lindrigt,
dels hugga säd så att den huggna föres intill den kvarstående
svea- ock göta-dial. platta, picet lindrigt slag med handen ock
natthugg (en lek: lega pyc'efen) svea- ock göta-dial. plätt.
Hit höra måhända äfven pjask tafatthet, piasked tafatt,
pjaska vara tafatt jfr rspr. plaska, ock med bortfall af pqdha
jämte pladna piska (om rägn, hagel) da. piaddre rspr. pladdra,
pcednane (jämte plasdnane) piskande, pddna (jämte plddna) porla,
pladdra, Mon, (jämte plddon) porlande, pladder, podonmölya
(jämte pldolonmölja) sammelsurium.
1) Jfr dock den i § 269,3 b gifna förklaringen, som förefaller
sannolikare.
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Jfr härmed Ols. Lugg. 1j. § 239 ock N—n Dalbym. § 155,
där äfven åtskilliga exempel på denna öfvergång anföras från
rspr. Jfr följ. §.
j tyckes motsvara rspr. r i pys/a prassla, _pi4sel
prassel, pj4sla tyst, smygande fruntimmer (vanligen med bortfall af y: pctsia bornh. päzia o. s. v., se § 173,4 a). Jfr § 267.
j saknar motsvarighet i rspr.:
i några former, där rspr. saknar brytning, t. ex. tegbjen.
St. ock L. Tingbärg i Munka Ljungby (jfr § 12,1).
i b gune fåne, bquned fånig (jfr bont pjont stucken,
förtretad ock bontanp § 196), bomsa fumla rspr. *fumsa, fjomsed
fumligt, buska fuska, boa bola te rösa till, f oda te sparka
till, knuffa till rspr. *fota till, bot m. futtig människa, bot n.
futtighet, boted futtig, sjaskig, bota bära sig futtigt åt sk. dial.
fott fotted fotta, picelt palta (jfr § 28,3).
I johna (i de yngres tal gana) hörn fsv. hyrna da. hierne
förstummades h framför det inskjutna j; jfr rspr. i hjäl fsv.
hl, i hel (ock hjärna m. fl. isl. hjarni), da. hiem hem, isl.
heimr heim ock Thors. Sej. § 85, där bl. a. äfven jörne förekommer. Jfr Lseme törne § 258.
I jalp pipen halp hulpen sörb. ja1p j2lpen nsm. jalp jolpen
(Kryg. s. 391) da. hialp hiulpen fsv. hialp (Södw. Ordb.) har
inträngt från pres. jelpa. Jfr rspr. ljög ljugen, fsv. lögh
lughin, åsb. ,py jgven; Lyngby Sjysk s. 58.
Älven i 541stokp Sylstorp i Kvidinge torde ett j vara inskjutet.
Jfr för öfrigt med detta mom. Ols. Lugg. 1j. § 240.
3 a) i 'exkl reell (som stundom förväxlas med ock ersättes
af 'egg) sörb. rejäll, z »uns eller z jauns i jäns fsv. i adhans,
jates i går afton, kcijen Iduen Kain, sebeddjus Zebedeus, sölare
ock matdius Matteus (se § 76,i B a), bejöta biyftta jcita Beata
sm. Bejatä, (Lind. SMör. § 137).
Om jolle öfverdrag till ett stolssäte rspr. hyende jfr § 51.
b) i nejast nederst jfr slm. noast (01s. Lugg. lj. § 146)
nsm. nceest (Kryg. s. 384) fsv. niparster, ncejan adv. nedan
usm. nffien men andra sel. bygdemål neejen. (Kryg. s. 365 f.) fsv.
pipan ock i analogi med dessa ncej subst. nedan da. me fsv. nit.
Här (mom. a—b) är j hiatusfyllande (se Ols. Lugg. lj. §
240). Jfr dock om mom. b § 266.
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Från i ()quir, i år har j öfvertgått till adj. >yva tillhörande
detta år. Jfr med detta ord rspr. -årig i åtskilliga sammansättningar.
Om ncejta nita ock tiva töa jfr § 76,1 anm. ock 90,1 a.
i mcinjan mäjram ock komjan kummin (se § 138,2 b d).
uti i fan, (vanligen z f) dräktig (om suggor) som påvärkats af fata föda (om suggor, jfr Rietz s. 130f.), hdynklauk
(jämte Agklaun) renklor, fr. reine Claude, hvilket fått sitt
antingen därigenom, att reine uttalats såsom det tecknas, eller
ock emedan ordet anslutit sig till målets nejn rägn (om rspr:s
form jfr N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 28), samt unjefdnm uniform,
som är analogibildning efter unjefeks ungefär.
i dnceyl dräll da. dreil ock sidisvi Slesvig nsm. Shejsvi
(Kryg. s. 372).
i gnobje pinje m. gröpe ock fecke n. passma i en garnhärfva isl. feti (jfr Rietz s. 140 ock lias. Ordb. fete). 1 fråga
om genusväxlingen jfr rspr. midja åsb. mecbe n. Om bockas
brottas se § 23,1 a.
§ 270. j saknas:
i mNethe mjölnare fsv. myllari mylnare (se § 16,4).
i melk mjölk, mcelke mjölke, mad mjöl, sel själf ock
debel djäfvul, devlas föra oväsen; vidare stut stjärt, o'nnastonta
etc. tvestjärt, banke björkved etc., banked Björket, bankasp
Björkarp, banka Björka; se § 12.
i åtskilliga ord, där rspr. har ljudförbindelsen ju (isl.
j.å. ock jå, se § 23), ock dessutom ostkagftiby Ö. Ljungby, mogkalOmby Munka Ljungby (se § 12).
Om bo bjöd fsv. böp, bön bjuden fsv. bupin se § 122,3.
i bdoga o. s. v. begynna (se § 50,1) ock ale åtlöje
(se § 47).
i ncbltka näjlika da. nellike.
efter 1, r ock ii i de i § 173,1 e fl nämnda orden (bog
mage etc.; bonen borgen etc.; kastdn kastanj etc.) samt i
bn6se1 bresilja (se § 317,4), kadnil kadrilj, lilekomval liljekonvalje, vela vb vilja jämte velad velat isl. viljat, beve'lneg
beviljning, sqa Cecilia af slya saya (se § 31,1 d), fade folt
följde följt fsv. fylde földhe fulde o. S. V. fult, hade holt
höljde höljt fsv. hulde hylde hwlt höldt 0. s. v., pide 501t
sköljde sköljt jfr fsv. skuldi *skulder (se Rydqv. I, s. 81 ock
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L.-W. § 365)1, Sonde 50nt skönjde skönjt, stgmcle stolt stönade

stönat fsv. stunde isl. etundi stunt (inf. stonja stöna).
Vidare märkas hashbakshus härbärg(e)shus ock arbsegt argsint.
Jfr härmed Aas. Gr. § 56.
a(s) eljest se § 140,1 d.
Om
i pchon (jämte pion) Peyron, pgug pojke da. pog (jfr
ptke § 90,1 c), tonot4 timotej, ncp (jämte ncei nej, rspr. äfven
nä enligt L.-W. § 364, jfr äfven Tamm Bänn-et. s. 62) sörb. nä
obet. nr bet., nen& nej nej (jfr Dalin Sv. Ordb. nej), ncenemdn
ncbnemwn nej nej (vid helige) män.
i apokoperade former (jfr § 317,2 d).

k.
k motsvarar i allmänhet rspr. k, utom där detta
är kort ock står i mid- ock slutljud efter vokal, t. ex. ki(e)
kisse, kile kille, 'ruka virka, molka mjölka, fiska fiska, syl& sork
(se § 22,2), hogk hank, osk ask(-träd), bok bock, bek bäck,
elhelsa dricka, nake nacke. Om b• se § 174 slutet.
Anm. 1. I lånord kvarstår k vanligen; dock öfvergår det stundom
till g. Ex. mosik musik, spetcikel spektakel, panråk peruk, abetaz
abet4g apotek, hybekk hybetk hypotek, fabkik fabh,fg fabrik, men
seg4tva (jämte sekån.ja, se § 261) cikoria.
Anm. 2. k motsvarar tyskans oh i våkMTStoh, Wachtmeister
(jfr § 87).

k (eller åtminstone ett reduceradt g, snarast klanglöst g• i mom. 2 a ock b) motsvarar rspr. g-ljud:
i kalojgha kaley_ka galoschera, som ansluter sig till da.
kaloske ty. kalosche jämte galosehe. Däremot har åsb. alltid
gaNy(a) galosch.
i grannskapet af klanglösa ljud (jfr L.-W. § 438, Kock
i Ark V, s. 61 not 2, samt § 176,3 här ofvan):
ofta i sammansättningar efter s, t. ex. bjciitskauh, Bjärsgård i Gråmanstorp, nceskhus på näsan da. mes(e)gruus (jfr
§ 214,2 a).
vanligen framför s ock t, om den föregående vokalen
är kort, stundom äfven då den är lång (jfr L.-W. a. st.), t. ex.
1)

Om dessa tre verb jfr Lind. SMör. § 171.
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bhoksa brygghuspiga (jfr bhOgesa § 46,2 a i3), tetdksen tilltagsen,
snokt snyggt, teet tiggt. Jfr Brunn Bogst. § 51.
c) i bh4ts (eller bhightts) brygghus.
i fekeheha figurera (se § 320,1 b a).
i not nog bornh. da. nok.
k motsvarar rspr. j i lyktncint löjtnant (se § 16,3).
k motsvarar rspr. p:
i tote tupp (se § 320,1 c anm.).
i sekt&mboh, september (se § 180,2).
t 275. k motsvarar rspr. b (eller b, jfr L.-W. § 456) i
okselv&a observera.
§ 276. k motsvarar rspr. v-ljud i icekel djäfvul ock jcgah(e)n djäfvulen, jeplat galen, djäfvulsk, jcpk/as föra oväsen;
allt i förnämare tal, annars jcpvel o. s. v. I dessa svordomar
föreligger eufemism (jfr § 301,1).
§ 277. k motsvarar rspr. t:
i k6h,kgalot) kortgalopp, där t på grund af assimilation
med g blifvit k.
i makadöh, jämte matad matador ock dalad tadla sk.
ock hall. dial. dattla.
i hekmcbstahe ryttmästare (se § 34,3) ock kovcihk kuvert
(se § 320,2 c).
§ 278. k motsvarar rspr. d i skhasko (jämte skhisko)
skridskor (se § 320,2 a).
§ 279. k motsvarar rspr. tie-ljud i kofe kyffe, ett yngre
lån från rspr., byars k blifvit till sitt värde missförstådt. Åsbomålets eget ord är bsepe da. kippe, jfr Tamm Kännet. s. 23.
§ 280. sk motsvarar rspr. S-ljud i de uti § 235 nämnda
orden (ske ske, skQd sköt etc.; nuhyska människa).
§ 281. k har fått ersättningsförlängning:
emedan t (målets d) försvunnit ur ljudförbindelsen tk
(målets dk) i vitgul hvitkål (jämte vidkaul) ock Ohne tunnbindare da. bodker fsk. bötkere. Jfr Ols. Lugg. 1j. § 202;
Leffl. Kons. s. 64 f.
emedan 1 försvunnit ur ljudförbindelsen lk i aten veken
hvilken (se L.-W. § 351) fsv. huikken huikkith huikkedh (jfr
Södw. Ordb.) nem. vekken (se Kryg. s. 372) ock sOsen se
hvilken (Rydqv. II, s. 532) nsm. sekken. Jfr Thors. Njysk
s. Si; Leffl. Kons. s. 67 f.
181
Sv. landsm. X. 2.
12

§ 281-283

BILLING, ÅSBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

emedan n försvunnit ur ljudförbindelsen nk i veka vinka
(nu vanligen vegka), måhända bueka brant backe fsv. breekka
bjm. brikka jfr rspr. brink, sceka sjunka, som utgått från sänka,
se Leffl. V-omlj. s. 57 f., där äfven ett nyländskt senka sjunka
förekommer. Jfr Ols. Lugg. 1j. § 255,1; Leffl. Kons. s. 62 f.
Här 'må äfven nämnas bheka bröst bomb. brikka rspr.
bringa; jfr Ols. Lugg. 1j. a. st.
emedan r försvunnit ur ljudförbindelsen rk i peka slå,
kasta i talesättet peka fgh sv. dial. perka fyrk, en lek då man
med småstenar eller slantar kastar efter en på marken utlagd
slant; jfr da. dial. perke.
§ 282. k saknar motsvarighet i rspr.:
i hiektzhed hatzlied rättighet ock oskehaa assurera (se
§ 320,2 a), samt phodokAha producera, som är analogibildning
efter phoclökt produkt.
i boc'ekt boett ock cekstemåha estimera sörb. äkstenAra.
§ 283. k saknas:
i napt knappt i talesättet not o napt noga ock knappt,
där k kan hafva bortfallit för alliterationens skull; jfr dock
fsv. napper eller ncepper, N—n i Ark. III, s. 18; da. med
nod og neppe nätt ock jämnt.
ofta då det i rspr. förekommer mellan tvänne medljud;
sålunda
i allmänhet i förbindelsen sky: svalpa skvalpa, svala
skvala, statnsmita stenskvätta ock svata stainsvcita skvaltkvarn,
svatemgla eller svate Skvattemölla, svciten best. sing. namn på
ägaren af denna kvarn (se § 142,2 c), svcet skvätt, svceta skvätta,
svadan skvadron. Antagligen har ett k bortfallit äfven ur
svaba ånlasvaba (äfven itulakusa kallad) rspr. 11(a)skvabba,
(zoarces viviparus). Jfr Ols. Lugg. 1j. § 247,1.
i allmänhet i impf. ock ptc. perf. af verb samt neutr.
af adj., hvilkas stam ändas på -sk -nk (d. v. s. ek), ock stundom äfven i samma former af verb ock adj. på -rk (jfr L.-W.
§ 591), t. ex.
ce) ord på -sk: hoste ost ruskade ruskat (hoska ruska,
skaka); hast raskt, fast färskt, fhest friskt, baist beskt, hemst
hemskt, spcinshoh spc'enshoh spanskt rör (se § 84,2), fhcinspho
franskt bröd, samt heelvetes håhvetes hälvetiskt.
Här må äfven nämnas tgslan Tyskland.
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bg ord på nk: tcegte tont tänkte tänkt; blont blankt. Vidare
märkas poet (jämte pont, jfr § 247,1) punkt sörb. pont ock
santehönsukta Sankt Hans' ört.
7) ord på rk: mate makt märkte märkt ock statt starkt
(se § 173,5 b y), moht mörkt.
Jfr härmed Ols. Lugg. Ij. § 247,3; Thors. Bornh. s. 72 ock
Mon s. 84, Kryg. s. 382, Varm. JFolkespr. § 53, Kok I, § 95
mom. 2; Aas. Gr. § 56; N—n Fryksd. Ij. § 206,1.
i obetonad stafvelse: i orden kvitine kvicktionde, bsqhegc_cuk kyrkogård (jfr L.-W. § 602; Hag. Ang.' s. 34 kjerrgor,
men kirkverre), hoshbesholt Harbäckshult i Örkelljunga, speta:kel
spektakel sörb. spedkel, kondtkk (jämte kondokt.4h) konduktör,
sitthajQn subtraktion, gdsthtsfebok gastrisk feber, skaf4fes (jämte
skak/41es, se § 320,2 a) skafföttes jfr isl. skakkr sned (se dock
N—n Fryksd. 1j. § 68,2).
Om stkosp4un strykspån, bohc_iulake bokhållare jfr § 320,2 a.
i toka subst. o. verb torka, moltöka mälta rspr. *malt_
torka, som hafva anslutit sig till adj. to h torr da. tor adj.,
torre vb, men torka subst. (jfr tokkle hufvudkläde § 33,7).
framför s, t, n ock 1 i de i § 173,1 a ab' ock y anm. 1, 2
nämnda orden (os ax etc.; cg akt etc.; sona sakna etc.; fh4nok
fräknar etc.).
efter z ock y i de i § 290,2 b anm. ,3 nämnda orden
(ha lika etc.).
i synkoperade former (se § 316,4 e).
med konsonantisk ersättningsförlängning i de i § 219,6
ock 7, 233,4, 243,3 nämnda orden (lut lukt etc.; mcitunal Macdonald; &se också etc.; pyl.eg kyckling).
i fyk fyrk i uttrycket peka fyk (se § 281,4); annars fyhk.

g.
§ 284. g motsvarar i allmänhet rspr. g-ljud, då detta står
i framljud eller är långt, t. ex. gqva gåfva, gon gagn, glc3 glad,
gkqn grön, gncela gnälla; tag tagg, lceg lägg, lega ligga, hoga
hugga, bognad byggnad. Om g se § 174.
Anm. 1. Då rspr. korta g-ljud i andra fall kvarstår i åsb., beror det
1) dels därpå, att rspr. g motsvarar äldre k, t. ex. b4gahe bagare
fsv. bakari, bggethi bageri, kbeatte bägare fsv. bikare (jfr Kock Sv.
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akc. I, s. 120), tag tag fsv. tak, inga (jämte paa) piga fsv. pika
(Kock Fsv. 1j. I, s. 38 f.), svag svag ty. sehwach.
2) dels därpå, att målet i dylika fall än lånat från rspr. eller andra
språk, än påvärkats af detsamma, t. ex.1 clhag clkag drag, dAgahe
drgegake dragare, behcig behcig behag, bektga behc_Exa behaga, nushag
mishcig misshag, mishiga intsliciga misshaga, bo cig bohck bohag,
lag lag(-bok), anlc_ig anlag, bolcig bolag, foklcig förlag (best. sing.
vanligen ankid, bot4d, foalcid se § 290,1 b, men äfven anldged
o. s. v.), eglciga inlaga, pauldga pålaga, /4ga/b lager, lagom lagom,
aga aga, k/aga klaga (se a. st.), saga saga, fasgokho// Fagerhult
(se dock § 138,2 b å), fasgonstit,04t Fagerström (släktnamn), mcigoa
mager, magaa magra, tdgel tagel, vaitncigel varnagel, bevcjug bevåg
(jfr strax nedan), vaug våg (libra), Noga fråga, vcelmdcuga välmåga, fonsmduga förmåga, plauga plåga, tog tåg (funis, iter), togaap
Tågarp, hogad hågad, bage båge ock Baagöe (släktnamn), sykos (sällan
svetugok) svåger, fogde kronofogde (men ktfad ladufogde), fog fog,
fogning ock foga foga, noga knappt, knag knoge, bogen trogen (se
dock § 290,5), slgg slug, jpgge tjugu, Jpggene tjugonde, tigon, tiger,
betgg betyg, egtgg intyg, egtgga intyga, flygel flygel eller flöjel (se
§ i 6,3), h@gok höger, @g/a ygla, nggon, neger, segok seger, seg/a
besegra, itgge/ regel (rättesnöre), agget regel, hgila regla, segel segel
(men sala segla), skelstoap Segelstorp i Kvidinge, tegel tegel,
staget strigel, ickgoh, läger, epga äga subst. (jfr strax nedan), cgahe
ägare, gendom egendom, genskab egenskap, ånjelogen anjelcken
angelägen, i2fon,vegen ofokock gen oförvägen.
Anm. 2. Stundom förekomma dubbelformer med differentierad betydelse: &bag claag luftdrag, men öka slag, stryk; skg slag, fallandesot,
men slav sort; laga laga mat, kläder, laga te smaut. eller blott laga
ig vara hafvande, men lava ordna, /av ordning, hvarf; jaga jaga, gå
på jakt, men Java förfölja (se § 290,1 b); vaUga våga, töras ock påkosta, men vaua endast = påkosta; egen egen i bet, underlig, men
din en själf tillhörig, proprius; ega äga, besitta, men (eja cejde
cejt eller aute aut vara skyldig (se § 93,3 d); pkga välpräga, förpläga, men plce2a hafva för sed; kge belägenhet, men key fiskläge,
som väl bör sammanställas med fsv. fisk(e)leker (se Schlyt. Ordb.).
Jfr med denna ann). Ola. Lugg. 1j. § 249.
§ 285. g motsvarar:
1) rspr. korta k:
i allmänhet i mid- ock slutljud efter vokal (jfr § 271

anm. 1), t. ex. mage make, kyga ryka, sag sak, kgs rik.
i magetientaae marketentare, magetcbntoaska marketenterska, paug pojke da. pog.
1) Alla för tillfället antecknade exempel uppräknas.
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2) rspr. långa k i lhkon böcker (jfr § 173,2 b), uga vecka,
laga lucka, maga isl. moka, negel nyckel, spege spicken,
spkelaks spickelax, spega spicka, bega becka (jfr § 173,3 a),
stneg streck, png kyffe rspr. prick, lag lock, beg beck,
kveg kvicke, kvegcha kvickdrag, kvegsgun kvicksand, kveglain
kvicklera, bnaug bråck (jfr § 173,3 b), jgg/a gyckla, Aglane
gycklare, ydgel gyckel, h(e.gla häckla subst. ock verb (jfr §
173,4 a).
§ 286. g motsvarar rspr. v-ljud i jiegan,(On djäfvulen (se
§ 276).
§ 287. g motsvarar rspr. d i flasgonmus flädermus da.
fiaggermuus (se § 142,2 e).
Om Niob eller /Mb köpskål fsv. lipköp jfr § 320,2 a.
§ 288. g motsvarar rspr. dj i agetdnt adjutant (se § 45,4 a).
§ 289. g motsvarar rspr. j-ljud:
i impf plur. golf ock sup. goled gällde gällt (se § 121,5).
i flygel flöjel (se § 16,3).
i sp.- dngel spärgel (jämte spdnjell) ock mcingel (jämte
mdniel) märgel, mangla malda manyla märgla.
§ 290. g saknas i vissa fall i målet. Rspr. korta g-ljud
i mid- ock slutljud har i åsbotnålet
1) dels genom gh (ghw) öfvergått till w, som
sammansmält med ett föregående u ock o i de uti § 63,i
nämnda orden (bu krog etc.) ock dessutom i ,p,ja ljuga, nja
suga, du(a) duga da. due, Inga truga da. true, Ja tjuga, som
i fsv. hafva gh (g), i isl. g, samt sta stuga (la. stue fsv. stuva
stova stugha isi. stofa stufa. Jfr Baj. Da. att. § 77 ock 79.
öfvergått till v efter a motsv. rspr. låga a, öppna ä ock
slutna å; a motsv. rspr. spetsiga o ock slutna å; ø motsv. rspr.
slutna ö ock spetsiga u, ock y motsv. rspr. spetsiga u i följande
ord, af hvilka somliga äfven kunna sakna v: klava klaga (vanligen klaga), gnava gnaga da. gnave, gnasvane gnagare, gnav n.
oupphörligt smågrälande person, java eller jeva (se § 28,3)
förfölja, jasvane förföljare, %vane förföljande da. jav, leva lägga
i ordning rspr. laga da. lave, lav (jämte kt) ordning, hvarf,
umgänge da. lav laug lag ock lov, som eg. är den omljudda
pluralformen af lag, jämte sammansättningar, t. ex. valav
1)

Särdeles vanligt är spcinvel, se § 209.
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vtak väglag, jileslav Mesig gilleslag, sieyalav seepla sängkam ratskap, sängkamrat, lave Lage fda. Laure Lawe Lowi
(Kok II, s. 34), kkave krage da. krave, mave (jämte mge)
mage da. mave, hgve hage da. have, sko; (jämte sk) slag, sort,
sava såga da. save, sav såg da. sav; lov lbvake lovast låg lägre
lägst da. lav, lokbe Kågeröd (jfr Falkm. Ortn.), skev skog da.
skov ock sk6vsnua skovsn4a skogsfru, skogsrå ock fult fruntimmer, skobhcikok skogsbackar (se § 142,2 c), ibeaskev Ljungaskog i Rya (Liungeskov 1624), skova »skoga»; ova (jämte ga)
öga jfr da. öie vindue, stebgvd stohdvd (jämte stokdd) storögd
m. fl. sammansättningar, gvna ögna, )9v igved ljög ljugit jfr
da. lyve; Mya tjuga (se § 23,3 anm. a) da. tyve.
Jfr Ola. Lugg. lj. § 194; bomb. behava, java, iva plur.
iven, stobbivad (Lsar.-Ordb.), Kryg. s. 369-71, Thors. Sej. § 93a,
Mon s. 80 f., Njysk s. 83-84, Kok I, § 76, Hag. Ang., s. XXIII,
ock äldre da. Thors. Njysk s. 98. Jfr äfven Leffl. Kons. s. 44
om hall.
Anm. I formerna §kvs ax ock 6vsel axel (se § 90,2 d a), bavsa se
sv. dial. baksa sej, kivs häpen rspr. *baks = tavs rspr. *tags (se §
173,1 a a) motsvarar åsb. v rspr. k-ljud.
2) dels öfvergått till j, som
a) kvarstår efter målets ock e i de uti § 76,1 b, B a, C a,
D nämnda orden (nceja niga ock sceyna signa; cice.2 deg etc.;
blaj blyg etc.; hai hög etc.) ock dessutom i plcvja pläga, vara
van (jfr § 284,2 anm.), ce2a ceicle cejt rspr. äga ägde ägt i åsb.
._—_.- vara skyldig (jfr § 167,1), voja vejde vojt väga vägde vägt,
vesj väg, key/ leejl lejle lägel (jfr § 45,4 c), fiskalceje fiskläge
(jfr dock § 284,2 anm.).
Anm. En dylik uppmjukning föreligger äfven
a) efter målets ce ock tY i mina signa segna (jfr L.-W. § 393),

hwjn rägn, kcejned rägnig, hceina rägna, hebnaden Hägnaden i Oderljunga; lojn lögn, livnake lögnare, hiljna ljuga rspr. *lögna, voyn
vagn, där rspr. har g-ljud.
De för de östra gränssocknarna antecknade formerna bcejnt Bengt,
Mynta Bengta vgm. Baint, Bainta böra snarare antagas hafva uppkommit genom diftongering (jfr det i vgm. enligt Weil. Gö. ordlista
särdeles vanliga ai för ä) än genom omflyttning af n ock g.
Jfr Ols. Lugg. 1j. § 238; Thore. Bornh. s. 70 ock Svina-Beintijnn
(Lter.-Ordb.), Sej. § 95 a, Kryg. s. 369, Baj. Da. utt. § 73.
ti) efter målets ce ock i de uti § 76,1 c, B
C id, E nämnda orden
ock essutom i kejta impers. hindra jfr rspr. häkta fsv. häkta (se
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Södw. Ordb. mom. 2), fcejta fäkta, un,sckjta ursäkta, lceite läkte, ATO
släkt (jfr mom. a ofvan), där rspr. har k-ljud (tecknadt k ock g, jfr
L.-W. § 438 ock 587).
Här må äfven nämnas behiejt villkor, förbehåll hall. behäft behäokt
enligt Möll. Ordb., som äfven anför skott. beheft behecht.

sammansmält med ett föregående z ock y i målet, t. ex.
si säga (se § 5,4), hg krig, blga bliga, tga tiga, v(a) viga,
hvga kviga, pga piga (jfr § 284 anm. 1 mom. 1), stte stig, stege (se
§ 4,3), ta/i tålig, al(d)hi aldrig (jfr Kock Fsv. 1j. II, s. 307 ock
L.-W. § 434), gl igel, sngl snigel, phy/ prygel, phy/a prygla, flya
flyga, smy(a) smyga. Jfr Kryg. s. 369, Baj. Da. utt. § 77-79.
Anm.

En dylik uppmjukning ock sammansmältning föreligger äfven

a) i sine Signe, vcelsina välsigna, vcelsinelse välsignelse ock i
Zyn adj. lugn, lyna blifva lugn, lyne n. lugn (se § 63,1 b), där rspr.
har g-ljud (jfr L:-W. § 395 mom. d).
#) i /ga lika (= sim., Ols. Lugg. Ij. § 147), iiasom likasom,
liadan eller ha dan likadan; hcektt hektik; j.,s0k/i tjocklek, ghovlt
groflek, skat storlek, «pli väderlek (se § 4,1), samt ysnalt Yxnehult
i Fagerhult, där rspr. har k.

bortfallit i de uti § 173,1 a å nämnda orden (hal hagel etc.).
Så har likaledes ett j försvunnit
et) ur de i § 173,1 a y nämnda orden, där rspr har -g- eller m-ljud
(anon, agnar etc.).
/9) ur de i § 173,1 a re # ock y anm. 1, 2 nämnda orden, där rspr.
har k (as ax etc.; at akt etc.; &ana sakna etc.; fh,cpnok fräknar etc.).
3) dels afnötts (jfr L.-W. § 441-42), utan att det kan
uppvisas, att någon af de i mom. 1 ock 2 nämnda öfvergångarna ägt rum (jfr Ols. Lugg. 1j. § 251). Detta är särdeles
vanligt i slutljud, i synnerhet då stafvelsen är obetonad, men
inträffar äfven i midljud, hvarvid kontraktion ofta förekommer: da dag (metunda milunda måndag o. s. v.), daas dagas,
eka drag, slag (se § 284,2 anm.), dh,a cho eller c/Ao cheid draga
drog dragit, becbth o. s. v. bedraga, ta to eller to kid taga tog
tagit, sk skin slog slagen (jfr Kryg. s. 369, 390 f. impf dro,
to, ab), dgthsla durkslag, fig fb§d flög flugit, smf; sm#d smög
smugit, ktu låg (lega ligga), stundom tg teg (lån från rspr.,
jfr målets hide) ock ste steg (lån från rspr.), ja jag, me mig,
dg dig, se sig (obet. ya, me, de, se), skobOd skogsbygd, skovciktahe skogvaktare, abed4k utmattad ty. abgedankt. Jfr Baj.
Da. utt. § 77.
Om hana honung jfr § 148,2. Om dge dog jfr § 229,2 a.
Anm.
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dels försvunnit med konsonantisk ersättningsförlängning
i de uti § 184,4, 233,5 243,4 nämnda orden (skobo skogsbo; visel
vigsel ock his man krigsman; hata etc. tämligen).
Om vide vit vigde vigt ock hotad heligt jfr § 219,6 ock
216 anm. 1.
dels icke funnits till i mö.en mön mogen stn. moen.
muen (se Gadd ÖHär. s. 58, Lind. SMör. s. 111) sörb. mb`n
(jämte mimen) fsv. moin, hoen kön trogen sm. troen tråen
(se Gadd ÖFlär. s. 87, Lind. SMör. s. 175) fsv. troin.
Anm. Det samma torde vara förhållandet med rspr. långa g i
biog44n blaggarn fsv. blagarn ock jglap skygglapp da. skyklap, hvars
k i målet liksom i rspr. gått förloraat genom anslutning till lap lapp
(jfr N—n i Nord. tidskr. 1887 s. 558), jghced rspr. *skyggrädd -om en
skuggrädd häst jfr da. sky äldre nysv. eikyy (Rydqv. II, s. 420).

g•

g motsvarar i allmänhet rspr. g-ljud, t. ex. sog
sång, og ung, 'teg ring, stoga stånga, ioga lunga, klega klinga,
mogla mangla, dthogk drank, blegka blänka, skhogkla skrynkla,
1(egd längd, lcegta längta, vceleg välling.
g motsvarar:
1) rspr. korta n:
i fege m. fena, som ansluter sig till da. finne ock påvärkats af målets fege finne (i ansiktet).
i egdden envis rspr. *enveten, egYfte enskifte, tvbgefuga
tvinsot, tcimbon,eg tamburin, se § 320,2 a ock e.
För sammanhangets skull må äfven nämnas licegb" hallon,
beekahegel (bäcka-)rännil, fibekhn (jämte fdmkohn) fängkål (L.-W.
§ 393), styvpc'ega stipendium, agelin anilin; se § 320.
2) rspr. långa n ensamt ock i förbindelsen nd i slutljud
ock i midljud mellan vokaler, alltid efter rspr. spetsiga i ock
y (målets e ock o, jfr § 31,2 a ti ock 48,2 c), oftast efter rspr.
halföppna u (målets o, jfr § 127,5), synnerligen regelbundet då.
detta efterföljes af nd eller där målet annars får dessa vokaler
(e, o, o) i ofvannämnda förbindelser. Dock inträder g aldrig
i subst. med afiedningsändelsen -(n)ing, ej häller i ord, där nd
omedelbart åtföljes af -ig ock -r. Alla anträffade exempel till
ofvanstående regel antecknas här:
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a) rspr. inn, ind (Kryg. s. 373):
fega finna, hega hinna, 4ega rinna, speea spinna, speane
spinnare, spbgonska spinnerska, svega svinna, fons94a försvinna,
vega vinna, vbgane vinnare, veg vinn, §eg skinn, finOgad finskinnad, steg stinn, eg in, ege inne, egast innerst, mege minne,
me gas minnas, mega paum4a påminna, paum4else påminnelse,
sege sinne, segad sinnad, ansegt argsint, besga besinna, pege
pinne, pegsvin ock pegs6 igelkott rspr. *pinnsvin *pinnso jfr
da. pindsviin piggsvin ock pindso piggsvinshona, pega pinna,
fege finne, feged finnig, mege mindre fsv. minni (vanligen
me.gon), megst minst, ,,Wgstegens åtminstone, kvega kvinna,
tvega tvinna, nönstegen någonsin; samt dege denne (jämte dzne)
ock hega hännes, hege hänne (se § 5,1 c jämte anm.).
I impf. af de under detta mom. hörande starka verb, hvilkas
inf.-stam i rspr. ändas på inn, har g inträngt från pres., t. ex.
fog fann (se § 217,2 b a).
p) beg bind, bega binda, b4sel bindsle, bogb4ane bokbindare, bleg blegt blind blindt, fonbMga förblinda, fonbl4else
förblindelse, gnee grind, /seg kind, tneg trind, vee vind subst.
ock adj., vega vinda, spegel spindel (i ett ur ock i uttrycket va
au spbgelen »vara af spindelen» d. v. s. vara tokig), sp4e/vc§v
spindelväf ock spindel (den senare betydelsen i Höja), SeOft.
sinder, yr4on mindre (jfr rspr. minder-årig).
rspr. ynn, ynd:
a) mor mynna, Moga Mga bOga bop begynna (se § 50,1 a),
shgonhed i synnerhet, besgrgonli besynnerlig.
soe synd, soga synda, fons4ga se försynda sig, §oga
skynda, fonmOgane förmyndare, jpågelmose kyndelsmässa.
rspr. unn, und: se § 127,4 (mog mun etc.; oeva undvara etc.).
rspr. änd: vceea vända (bladen i en bok, annars mena).
Undantag: blon bland, blona blanda.
g motsvarar rspr. nt i eged intet, neutral analogibildning till egen ingen.
g motsvarar rspr. ni i §Ogeli skönjelig ock ogefckn.
ungefär (sällan unjefckn).
g motsvarar på grund af assimilation rspr. ro i
sogka samka fsv. samka Banka da. sanke, sig/ca ömka ock
Ogkelt ömklig (jfr L.-W. § 393) da. ynke, jcegka jämka, jogka
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värma rspr. *ljumka, jogken ljum da. lunken, jogke m. värme
(jfr 'om ljum), samt ghogka mulna (jfr målets gnom, mörk,
dunkel, ful). Jfr L.-W. § 324 ock 400; Ols. Lugg. lj. § '253;
Lyngby Sjysk s. 88.
§ 296. g motsvarar rspr. v-ljud i legor" ref-orm (se §
320,2 a).
§ 297. g motsvarar rspr. 1 i egnieuti illmarig sörb.
egindkihed illmarighet. Rspr:s former hafva fått 1 genom folketymologisk anslutning till illa, jfr N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 16.
§ 298. g saknar motsvarighet i rspr.:
i sånnegstonp Sonestorp i Rya. Förmodligen är g föranledt af sk4unegstonp Skåningstorp i V. Sönnarslöf, hvilket
numera äfven skrifves Sktmestorp (jfr Nyaste Öresundsposten
nr 209 s. 3 af årg. 1888), detta på grund af invärkan från
Sonestorp.
i mogskij mustasch (se § 320,2 c).

§ 299. g saknas:
i diun Ond gången -et gått, fetud fånget fått, stcjun
stcjud stånden -et stått (se § 162,4).
i de uti § 173,1 a7 ock 290,2 b anm. ce nämnda orden
(Gno& agnar etc.; spie Signe etc.) ock dessutom i on ugn, lun
lugn, mine rom (se § 63,1 a ock b).
i cholcna drunkna da. drukne sörb. drökkna fsv. isi.
drukna (vanligen säges scegka se).
5.
§ 300. 5 motsvarar i allmänhet rspr. S-ljud, t. ex. loga
s.junga, 0. sjö, 59 skinn, peva skäppa, fela stjäla, jgh,na stjärna,
jelke stjälk, fiAl skjul, 5u,5. skjuts, fohta skjorta, kap(e)56g kapuschong, akydn auktion, mogstclj mustasch.
Anm. Äldre personer, i synnerhet i Fagerhult, örkelljunga, Rya
ock Oderljunga, låta icke s ock j sammansmälta till j, utan artikulera
hvart ljud för sig, det senare ganska svagt, så att det stundom försvinner, t. ex. syl eller sig -› .9@ (jfr § 231,2 a ock 302,2). Stundom
kan man äfven få höra inogstdsjoh, eller mogståsiok mustascher. Likaledes uttala äldre personer, åtminstone i Fagerhult ock örkelljunga, hvart
ljud för sig i ljudförbindelserna sk, skj ock stj, t. ex. skev skinn,
skepa skäppa; skjus skjuts, skjohta skjorta; stje/a stjäla. Jfr härmed
da.: -Baj. Da. utt. § 86 ock 96.
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§ 301. j' motsvarar rspr. s:
i min jak min sak ock min jan min sann (jämte min
sak, min san), båda bedyrande uttryck, hvilka torde hafva fått
sitt f-ljud såsom eufemismer för svordomen min fcel min själ.
En annan eufemism för denna svordom är min fu.
Andra eufemistiska svordomar äro saldtan ock sdblana
satan (jfr plur. sdblana sablarna), liceljahp hälvete (jfr Heijarp
i Ausås), samt de i § 276 ock 307,2 nämnda orden.
i Olstorip Sylstorp (se § 269,2).
i gthceja beta rspr. *gräsa (jfr gräs), boja strö halm rspr.
bossal, sleja slösa, slem slösare, Aga slösaktig kvinna, sked
slösaktig (jämte slgsa o. s. v.), kaldfa kalasa (vanligen kaldsa).
i sti/e ställning (för murare o. s. v.) da. stillads It.
stellasie (jfr Tamm Ty. änd. s. 44); jfr äfven rspr. »staliage».
§ 302. 5 motsvarar rspr. s + j (i):
i ciujoga Åsljunga i Örkelljunga, clåjus dagsljus, haftvi
riksgäld, sp«e specie.
med utstötande af t (jfr L.-W. § 363) i jefivake gästgifvare, vce5f4t(e) västgöte, offit(e) östgöte, /agan Kristian 2,
khefkinsta Kristianstad.
Den nära frändskapen mellan s, som bildas genom tunghar åstadkommit
spetsens närmande mot tandvallen, ock
sammansmältning till 5 af båda dessa ljud i de uti ofvanstående
mom. nämnda orden.
På detta sätt har äfven formen fens Jöns uppkommit. I
förbindelserna jens-ibisen Jöns Jönsson, nails9&isen Nils Jönsson m. fl. hafva nämligen s ock j ofta sammansmält, så att
man får höra jen...Ynsen, naiLYnsen, hvarifrån 5 sedan öfverflyttades till det enkla fens. Jfr härmed on—fat för ons jat
7-). Jfr äfven Holmstr. Folkspr. s. 89
Odens jakt (§ 316,4 b ,
not 2: »Då förnamnet slutar med ett s ock efternamnet börjar
med ett j-ljud, öfvergår detta senare till ä; Hans Jäppsson
heter t. ex. Hans åäppsen, Mats Göransson Mass äöransen
eller nästan Hangäppsen, Magöransen».
Jfr bos boss, hvaraf rspr. bosch skräp, strunt troligen är en
förvrängning, se Tamm Kännet. s. 50; jfr äfven am. bös men bösje,
bösja ner: Gadd Mär. s. 33.
Teckningen Chrisian i Kvidinge kyrkbok 1756 antyder det i
§ 300 anm. nämnda uttalet.
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§ 303. 5 motsvarar rspr. s + k i Wel skofvel, 5o,fla skofla
(se § 199,1).
§ 304. j' har fått ersättningsförlängning, emedan t
försvunnit ur ljudförbindelsen tf i orden klaj klatsch ock klaja
klatscha.
Om htisbana rutschbana jfr § 320,2 c.

h.

§ 305. h motsvarar i allmänhet rspr. r, t. ex. hQd rot, hgg
rök, gheda gråta, ko bro, bog krok, lceha lära, ha/be härre,
auh år, to 4 torr, sova sörja, vahk värk, skahp skarp. Om tungspets-r i äldre personers tal i nordöstra delen af området (ock
äfven annorstädes) se § 256.
§ 306. h motsvarar rspr. s:
i mahk mask (= sim., Ols. Lugg. 1j. § 259, ock vgm.)
sm. mar(r)k (se Gadd ÖHär. s. 8, Lind. SMör. s. 108) sörb.
mark, där utvecklingen varit 6 (jfr fsv. mapker, bomb. madk
»enhver liden orm» da. maddik) --> tungspets-r -> tungrots-k.
Tvänne för åsb. ock rspr. gemensamma ex. på denna öfvergång
äro botbk burk fsv. budhker ock bhkelyoya Örkelljunga fsk. Ödknaliung 1307, men örkliunge 1510 (jfr da. örk örken öken).
Äfven danska dialekter erbjuda ex. på utvecklingen 5 -> r (jfr
Kok I, § 60, 62 ock Hag. Ang.' § 18c); jfr för öfrigt Rydqv.
IV, s. 328.
En analogibildning på skämt, såsom det tyckes, efter detta
ord är födohmahk fohmahk fodermarsk i stället för målets vanliga ffidohmask fohmask.
i glah4ven glah4en glasögon (= slm., Ols. Lugg. -1j. §
260) bornh. gläriven da. glaroine, jfr fsv. ock da. glar isi. gler
ock N—n Fåröm. § 107, där växlingen mellan s ock r förklaras
bero på äldre aksentförhållanden.
§ 307. h, motsvarar rspr. 1:
1) i gasa (nu brukas vanligen formen glasaa) glasera,
se § 320,2 C.
'2) i håhvete ock hithvede hälvete i svordomar; antagligen
eufemism (jfr § 301,i).
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§ 308. h motsvarar rspr. n:
i d4gohtau Degenthau (släktnamn) jämte dkenta daelda
d4eltdoe, se § 320,2 b.
i våt_ohpas vattenpass ock våtohsot vattensot (se § 119).
i besmåh besman da. blamer fsv. isl. bismari (jfr Kock
Sv. akc. II, s. 325).
§ 309. h motsvarar rspr. k i katus kaktus.
§ 310. h saknar motsvarighet i rspr.:
i fhagok faggor, klahm klafve (Färingtofta, jfr klamn §
173,1 b d), lavon,m6e lavement, samt j'efonffit chiffonier (Färingtofta), som föranledts af det främmande stafsättet.
i åtskilliga analogibildningar ock folketymologiska ombildningar:
i lkahne järnygla i slutet af en kedja (se § 45,4 a),
/km& fason (efter pahsön person), öfahsonli ofasonlig, sthcega
lukta illa, stinka bornh. streia men hall. stäga (jfr isl. stmkja f.
»a bad stench», adj. stoakr stinkande), som kan hafva fått sitt
A genom anslutning till st&oe stinkande.
Om skobjkon, skogsbackar jfr § 142,2 C.
i b44nasauh banesår, mon,bliabi (jämte mokålabi, jfr
~kål § 126,1 a) gödselhögsfluga, lahsmai (jämte lasmaa) lassmed, mauhlos mållös, skahfiftes skafföttes, dågohbak, dayohbah(2)
Dagobert, phostila postilla, feegkoNn fcSnkohn fänkål, fahlötenlog
schalottenlök, fohtty fotogen, fohtzghafiha fotografera (se § 320,2).
§ 311. r saknas:
1) i framljud:
i spoe sprund sörb. spons ty. spund, spoect sprunda ty.
spiinden. Jfr härmed N—n Fåröm. § 62,3.
i gis eller gise gris, smek- ock lystringsord. Jfr det
norska gis i samma användning, Aas. Gr. § 37 anm.
i aliaa raljera ock bogkatin(a) bon chraien, ett slags
päron (se § 320,1 c ock 2 c).
2) i mid- ock slutljud:
i pastenåka pistenåka plsnåka palsternacka (se § 245,1)
ock kolbgta kullerbytta da. kolbytte fr. eulbute.
i °betonade eller svagt betonade stafvelser:
a) i akedaa ackordera sörb. ageddra, gadhåup garderob,
kodk6,2 korderoj sörb. kåderdjj, kop(e)hål korporal sörb.
magetc'entahe marketentare, magetc'entohska marketenterska, p0193
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tid porträtt sörb. potratt, pothcetöh,a porträttera, phopefån proportion, potjön portion (jfr dock § 320,2 c), postelin porslin
sörb. påstelin, pasölja persilja, pekadöe pikardong(-vin), pelagönia pelargoniuni (krukväxt).
ft) i kaUe karled, #dalit pdala ikdala ytterligt jfr isl.
arliga iitarla ock bgah (jämte örat) underlig (se § 140,1 d);
ånelons ånelons annorledes, bgkale (jämte bekahle) Ankarlöf i
Vedby, maghöta Margareta, magh,Atetohp Margretetorp i Hjärnarp;
gbeestohp Vrams ock Kulla Gunnarstorp (numera ofta gimastohp 1 ), gbealoea gimaluna (numera vanligen det senare) Gunnarlanda i Fleninge, samt gbeasen eller vanligen gimasen Gunnarsson ock higasen Richardsson (men goeah gunah ock /4ga/b).

Dessa två släktnamn kunde äfven tänkas vara analogibildningar
efter sådana namn som biasen Broddesson o. s. v., se § 140,1a.
Om vilevala villervalla jfr § 30,4.
y) i åtskilliga former af verbet vara (jfr L.-W. § 335)
åsb. va: pres. sing. ock 1 ock 3 plur. g är äro, 2 plur. e(n)
ären ock impf. sing. va var (jfr § 33,4 ock Ols. Lugg. Ij. §
262,5, Kryg. s. 374), sup. våd varit, eg. nybildning efter varit
till inf. va (jfr § 162,4). Däremot kvarstår r i impf. ind. plur.
1 ock 3 pers. you, 2 pers. vohe(n) ock impf konj. sing. ock
plur. 1 ock 3 pers. vohe, 2 pers. plur. vohe(n).
framför s i betsel barnsöl, barnsbörd ock basla föda barn
(se § 255,2), vöcsel varsel, visat Varshult i Oderljunga, flöselt
Florshult i Örkelljunga, ashol anus (= slm., Ols. Lugg. 1j. §
262,2) da. fsv. ars, samt de i § 233,6 nämnda orden (ffistena
Kristina etc.). Jfr Hag. Aug.' § 29 ock Aas. Gr. § 56 samt
hänvisningarna i § 233,6. Jfr äfven fostahp Fastarp i Ö.
Ljungby, som 1624 skrefs Farstorp.
med konsonantisk ersättningsförlängning i de uti § 184,5,
192,4, 201,2, 227, 233,6, 281,4 nämnda orden (fahoh, farbror etc.;
fötmoh farmor etc.; [Utah farfar etc.; hödan höden hurudan m. fl.;
»istena Kristina etc.; peka slå).
i bjcela bjällra da. bicelde fsv. biälla
bjalla ock
tolop Torlarp. Om tolop jfr dels § 109,5 dels teckningarna
Kierap 1565 ock Kerrup Landeb. nu Kärrarp i Kvidinge ock
ortnamn på -up, t. ex. Örup i Benestad (Orathorp 1378).
1) Den förra formen ansluter sig till Gundestorp 1539 ock Gundestrup 1573, den senare till rspr.
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i talek n. tallrik, falt farlig (jfr Ols. Lugg. 1j. § 262,8,
bornh. fålla adv. »meget overhaands», nem. ftili (Kryg. s. 374),
Hag. Aug.' falle s. 16), kal Karl (jfr § 245,5 a) nsm. Kål.
I fråga om !ved blomstersäng jfr § 12 slutet.
i Olofscpdel orlofssedel (jfr dock L.-W. § 207), fok/dgeje
förläggarsked, skdgsfohste (skogs-)forster.
i jorden (jämte mthen) hjortron sm. jorten (jfr Sehag.
Namn på -on s. 9), nona nona någre -a, bleksa blixtra, som
ansluta sig till fruktnamn på -en (jfr § 42,2 b), hvilka sakna r
framför -en, till n6.n någon ock bleks blixt.
Om höc_len höan hurudan jfr § 128,2 a ock 227.
i supl. på -erst, t. ex. LI vast öfverst (se § 139,1).
i or under ock cete efter (se § 30,1).
k) i pres.-ändelsen -er (se § 30,2).
1) i plur.-ändelsen -ar (jfr L.-W. § 335), t. ex. hcesta hästar,
dhcega drängar, hena drängar rspr. herdar, flIga flikar, scega
sängar.
Jfr härmed Ols. Lugg. lj. § 262,6; Thors. Bornh. s. 70,
Möb. Forml. § 110 (ock § 111), Wimm. Navneord. s. 123f.

h.
h motsvarar i allmänhet rspr. h, t. ex. hosta hosta,
kost höst, fkihed frihet, eglOses inhyses.
h saknar motsvarighet i rspr. i 1/Qtt, byar (se

§ 214,1 a).
Om hin(d)&a erinra jfr § 228,2.
h saknas:
i al oväsen rspr. hallå (jfr N—n Fryksd. 1j. § 223)
ock igna hisna, igneht n. adj. det som gör att man hisnar
(jfr Kock Fsv. lagord s. 51).
Om vibentotbn fsv. hiwpona thorn jfr § 23,5.
i jaAna hörn ock jalp jolpen halp hulpen (se § 269,2).
ofta i sammansättningar, då den förra leden slutar på
kons. ock den senare börjar med h. Alla för tillfället antecknade exempel uppräknas: lansirvdeg landshöfding, hcbasilvdep
häradshöfding, kögsceta andra magen hos idisslande djur da.
kongehtette, husdul husdtul hushåll, husdala husåula hushålla
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o. s. v., vciksus (jämte vcinshtts) värdshus, b/af/sto brygghus (se
§ 272,2 e), stcchse brygghus fsv. stekarahus, ma'nese fähus rspr.
*manhus (enligt Ols. Lugg. lj. s. 39 noten I), pbkelkba pickelhufva (uttalet phlse-lua gifver vid handen, att målets km mössa
da. lue fsv. lufva ersatt hufva), goge/ Gunhild, kel Bothild,
jdn,se Hjortshög i Kropp, mökse Mörshög i Bjuf; ock synnerligen
ofta i ortnamn på -hult, t. ex. ha'kbesolt (jämte ha'n,besholt)
Harbäckshult, lbmesolt (jämte lbmesholt) Lemmeshult, båda i
Örkelljunga, basarna Bassholma i Tossjö ock stokölm Stockholm
(jfr L.-W. § 669). Jfr Ols. Lugg. lj. § 264 ock Kok I, § 87.
4) i det enklitiska (e)n, se § 315,3.

-467-

Bortfall af stafvelser.
§ 315. Affiresis af obetonade eller svagt betonade stafvelser
äger rum:
i dopnamn, hvarvid till ock med tvänne stafvelser kunna
bortfalla. Ex. härpå äro jämte de i § 46,1 a ock 152,1 a
nämnda orden (lina Elina etc.; mcinda Amanda etc.) äfven
nila Petronella (jfr petounila pahnila), stina Kristina, neta (jämte
agen0a) Agneta, lota Charlotta, ha Sofia, Mia o. s. v. (jfr §
31,1 d) Cecilia, jata Beata (se § 269,3), stava Gustava, tzlda tila
Matilda, Botilda, scindoh Alexander. Jfr § 13,3.
i de uti § 46,1 b ock 152,1 b nämnda orden (hiskuvce/ etc.;
biklamon) ock dessutom i joie rspr. hyende (jfr § 51), h6lonhat
Tyrolerhatt, spektem inspektor, tolehi artilleri, tolehist artillerist,
lauten belåten, m4stegens åtminstone. Jfr det bland skolungdom gängse dhceja lurendräja.
i följande enklitiska former: n honom, d det efter på
vokal slutande ord, samt na hänne (jfr fsv. ack. han ock hann):
han sau-n eller vanligen sau en han såg honom, han sau-d eller
vanligen sau ed han såg det, au-d eller vanligen au ed af det;
han sau na han såg hänne, han fek na han fick hänne, ad
na åt hänne; men hon fek en hon fick honom, han fe k ed
ban fick det, ad en åt honom, ad ed åt det. Därjämte förekomma, i synnerhet vid eftertryck, de fulla formerna hanom,
hege, ded.
Jfr Ols. Lugg. 1j. § 264, Nilen Sörb. s. 29, 51, Belfr.
Vg. s. 16; Kryg. s. 376; här ofvan § 28,1 ock 173,3 b, samt
Södw. Ordb. s. 459 f., där bl. a. meddelas, att de fsv. ack.formerna han ock hann, stående »enklitiskt vid verb, stundom
vid partiklar eller pron.», förkortades: han till [-an,] -en, efter
vokal -n, ock hana till -ina, efter vokal -na.
Sv. landam. X. 2.
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§ 316. Synkope (kontraktion, synäresis) äger rum:
i det att tvänne i rspr. intill hvarandra stående vokaler
sammandragas, i b61 Boel (af Bothild, jfr goge/ Gunhild), tkön
Tron rspr. *Troen, tid Troed, hödspanja Troedsbärga i Orkelljunga, thijdstottp Troedstorp i Rya, Ontottp Goentorp i Kvidinge, mön mogen fsv. moln sörb. mb`n, tn6n trogen fsv. troin.
Därjämte säges utan kontraktion boel Boel o. s. v.
Vidare märkas jggahebad Göinge härad, jgg göing, jQgsaff
geografi.
i åtskilliga ortnamn på -hult (gunalt = 'anda hult o. d.,
se § 146,2).
i åtskilliga ortnamn på -röd (tölhe Tolleröd etc.), samt
i allom Anemin (se § 46,2 a a).
i det att en kons. försvinner enligt målets ljudlagar,
hvarpå kontraktion inträder:
t i jo/ jo/e kittel da. kiedel (se § 45,4 c). Med bon
botten ock van vatten järaföre man fsv. botn, vatn.
kort d i midljud mellan vokaler:
a) regelbundet i ptc. perf. ock sup. af starka verb, t. ex.
tcbt tt,'d riden -et -it (sällan 'been ked).
#) stundom, fastän sällan, i pres. ind. sing., t. ex. glyt,
glider (vanligen gliott,).
y) i 2 plur. impf., t. ex. in reden (sällan it,een), b'gn bjöden.
å) stundom i substantivens best. sing. ock plur. (skot staden,
bod budet etc., se § 45,5 a anm.).
t) när d efterföljes af -er: i subst. VfElt vädur, vet, väder
da. veir, keit läder, fat foder, j9ylt tjuder da. toir, hvilka ord
sakna bjälpvokal i isl.; jfr isl. ve5r m. ock n., leär, far, tj65r.
Vidare märkas pron. jcpk, Eder da. jer (se § 78,2) ock
räka. ghtan aderton (jfr L.-W. § 481), som är kontraheradt af
asdostan fsv. apertan, medan målets måst gängse form a(an
da. &nen ansluter sig till fsv. attan (jfr Kock Sv. akc. II,
s. 394f.).
g) i kvege Kvidinge, ons jctt (stundom Qn *it) Odens jakt',
14fod(e) ladufogde, up. /x ful fsv. reliker, tgg niatfrisk rspr.
1) Det skällande läte, som några flyttfoglar (enligt Rietz e. 481
»troligen anser albifrons») låta höra höst- ock våraftnarna; jfr Möll.
Ordb. s. 137 f.
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tidig, sneg slug da. snedig, smyg foglig, tillbakadragen (jfr
smych § 18,2), ånekns ånelons annorledes, egen stcens eller
enstens ingenstädes m. fl. (se § 236,1 b), matblekts markledes.
Om sgn sedan ock mcen(s) medan jfr § 4,3 ock 78,4.
e) k i men m4l mycken mycket eller mön möd (se § 34,2),
clitysham (jämte chageshölm) Drakesholm i Stenestad, skya
eller stahse brygghus fsv. stekarahus (se § 138,2 b (1).
Med somn socken ock so.n söcken jämföre man fsv. sokn
(se § 191) ock sykn.
I mil dregel nygutn. sikil kvarstår j som representant för k.
g försvinner:
a) regelbundet i ptc. perf. ock sup. af starka verb, t. ex.
tdn kid tagen -et -it (stundom ten taed).
p? ) i pres. ind. sing., t. ex. Nit tager.
y) i 2 plur. impf., t. ex. sky slogen (stundom sken).
å) stundom i substantivens best. sing. (dn dagen, lad
laget etc., se § 45,5 a anm.).
Om van sida, håll jfr § 93,1.
6) när g efterföljes af -el: i lctil lcejle (jämte kyl) lägel,
six:9 spcejle (jämte spce2e1) spegel da. speil, pleti plcejle (jämte
plcelel) slagans skaft, st.cbjl stcejle (jämte stcejel) bottenlagret i
ladan, böjl bojle (jämte bojel) bygel da. bone, t6ji tv/e (jämte
tojel) tygel da. bane, där j kvarstår, samt slul slaule (jämte
skuel) rspr. *slagval (se § 45,4 c, där flera andra synkoperade
former omnämnas). Jfr härmed § 45,5 b.
Med ngl nagel (unguis), hal hagel da. hagl (jämte hagel),
fogel da. fugl ock scejl segel da. seil, där j kvarstår, järnföre man fsv. naghl, haghl (se § 173,1 a d), fughl (se § 63,1)
ock seghl.
Om myle mögel jfr § 63,1 b.
g) 1 in (jämte gzen) egen (proprius) ock nön nöd någon
-ot (plur. nona nona någre -a, nönstegen någonsin o. s. v., jfr
L.-W. § 442).
v försvinner:
a) stundom i pte. perf. ock sup. af starka verb, t. ex. gön
gtid gifven -et -it (se § 115,3 d), blözn blözd blifven -et -it (se
§ 155,2); samt clibön dtböd drifven -et -it ock klönklöd rspr.*klifven
-et -it, som kunna förekomma såsom predikat tillika med vct
vara, jfr § 18,2.
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ft) stundom i pres. ind. sing., t. ex. pk, gifver, blam, blah
hlifver.
y) stundom i 2 plur. impf., t. ex. On gåfven, bkhn blefven.
ä) i peiul (jämte pauel) Pål fsv. Pawal Pawel Paul da. Povl
ock svaul svafvel.
Med sui sofvel da. suu1, juh jufver (jfr L.-W. § 380) da.
yver, snceh snäf da. snever fsv. sna3ver jämför isl. stift (se §
63,1), jtigr, sne3fr. Ordet lUti, lufver är måhända påvärkadt af
/uha lura (jfr dock § 214,2 a).
Om h4d hQcle (jämte ked) hufvud ock nah nafvare se §
45,4 c ock 173,1 b
Vidare märkes onen ögonen af @a öga (ock ghnen öronen)
jämte det vanligare venen af gva (ock if. henen).
f) n i (in cint annan -at (jfr § 39,4 II b) no. dial. a'n (Aas.
Gr. § 58 anm.) jfr rspr. anndag (nsm. åten, Kryg. s. 352);
därjämte liksom rspr. fdn fan (nsm. fäen, a. St.), ko g kung,
pcee pänning.
i böjningsformer med apokoperad »utgångsform»: en
åren, våd varit af va vara; djun gången etc. af ou gå etc. (jfr
§ 311,2 b y, 162,4), samt åtskilliga af de i mom. 4 ofvan nämnda
verbalformerna.
i ci.lsmose Olofsmässa, silanoheg sill(-nät-)garn (jfr §
320,2 a), lcehbla (jämte lc_ehohina) lärarinna, ffslanoh,sen fistelAndersen (jfr § 173,1 e), snen se hvilken (jfr § 281,2), höhden
höc_len höhdan hödan hurudan (jfr hoh huru, plur. hödna ock
södna eller höc_lena ock södena, höclana ock söcjana, § 45,4 0,
nine nionde ock tine tionde (se § 42,2 c), tvaulthat taulthat
tulthy två eller tre (= katt cela thai o. s. v.) nsm. tultrEej
(Kryg. s. 377), thcelefiha thyleflha tre eller fyra, filefckm fyra
eller fän nsm. 1111e-fdim (Kryg. s. 384), filesttks fyra eller säx,
juleetuta sju eller åtta, tzleeBleva tio eller älfva, tzlet41 tio eller
tolf, boga o. s. v. begynna (se § 50,1 a), centan antingen (se
§ 83,4), holia(ns) isi. högliga (se § 243,4), tica nsm. ilel da.
alligevel (se § 9,1).
Om haleg halländing ock spcmdan efterfrågan jfr § 40,2 a
ock 254,2 a. Om soi_oh,g sötebröd, itnibt9soh linnebyxor ock
chnbee afvenbokskog ock afvenbokved o. s. v. jfr § 179 ock
189,s.
Jfr § 70,1 a angående vulte vult vållade vållat.
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i följande nom. propria: sisa Cecilia, påla Petronella,
kathina kanna Katarina Karna, man,na Marna Marina, males
Mattias (se § 13,3), så/mo Salomon, fithnant Ferdinand. Jfr
härmed Qle Oluf ock celse Elsa § 39,4 1 a a.
i en del främmande ord, nämligen utom de i § 13,1,
46,2 a 74,3, 133,3 nämnda orden äfven i pisncika palsternacka
(se § 9,1), klan« klarinett sörb. klandtt, mom&nt monument,
pika phcelca predikan, predika (se § 13,3 a), komtånt komediant,
komd6ta kommendera, komdaeg kommendering, nekomeMha rekommendera sörb. komdera, komdereng, rekomdera.
Om kolbgta kullerbytta ock selvisåa. civilisera jfr § 311,2 a
ock 320,2 c.
§ 317. Apokope äger rum:
i de uti § 46,3 a b c ock 74,1 nämnda orden (beg binge
etc.; stcbkon, kortare etc.; så sade ock lå lade; höhdan hurudan).
i de nti § 152,3 nämnda orden (da dagar; stcet stätta
etc.; klo klia etc.).
Orden nåvoh ngn, nafvare, mckstoh, mästare (eller »mäster»
framför namn, jfr Ak. Ordl.) ansluta sig till fsv. navar navor,
~eter, da. naver, moster; ock till da. tater, balbeer barbeer
sluta sig målets tåtoh, tatare, balba barberare.
i gut n. årder, som enligt § 229,2 d utvecklat sig ur isl.
arr m. no. ard ock därvid påvärkats af atot år, hvars genus
det antagit.
i tohkle hufvudkläde ock fohkle förkläde (se § 33,7), i
tiotalen 30-90, där äfven rspr. kan sakna -o, t. ex. thdta
trättio; i aitbe arbete, bo (eller både) både (i poesi stundom
bådg, aks n. aktie (se § 320,2 c) ock petohil Pedrillo (se §
319,1), åleks Alexander, b4sel bresilja, gomtlåste gummi elasticum, panmeda perpendikel, phimo premium.
Med lo loge jfr da. ock fsv. lo.
i bhaks eller bias (i Örkelljunga, men bhåsen i Fagerhult) braxen 1, bov borgen 2, plat v. Platen (släktnamn) jämte
plur. p/gta härrar v. Platen, talk tallrik äldre sv. talerk (jfr
1tydqv. VI) da. tallerken ty. tellerchen.
I dessa ord har -en uppfattats såsom best. slutartikel ock
därför bortkastats. Jfr Kock Språkhist. s. 98, hvarest visas,
Målets baks är lån från rspr.
Lån från rspr.; målets egen form är båen.
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att rspr. gårdvar uppkommit på liknande sätt ur fsv. garpvari,
ock samme förf. i Tffil. nr VII, s. 305.
Af samma anledning har n bortfallit i åtskilliga af de i
§ 255,3 nämnda orden.
i toknist tornister ock taktnonta termometer (se §
320,1 a y).
i adj. svep svettig da. svedt, spes spetsig da. spids
spis (Tanam Kännet. s. 47), tohst törstig nsm. that (Kryg. s. 359).
Anm. Ole. Lugg. lj. § 113 säger: »man sammanställer gärna
oböjliga adj. dönek, förträfflig med fsv. dande 1. donde (se Rydqv. II,
s. 425), fastän -r är svårt att förklara». Skulle man icke snarare kunna
antaga, att sim. clöneK åsb. cl6,10h, stor, utmärkt är subst. dön(d)ek,
som fått adj. användning? Då man i åsb. (ock antagligen äfven i sim.)
hade sådana adj. som svet, spe, tokst, hvilka till formen sammanföll°
med resp. subst., torde den adjektiva användningen af subst. ~oh icke
hafva erbjudit något för språkkänslan stötande.
Medan nu detta adj. i slm, är oböjligt, kan det i åsb. antaga -t
i neutr., då det användes attributivt, ock måste antaga det, när det
har predikativ ställning. Man säger alltså i obest. form en ~ok bu
en stor karl, en ~ok, tos en stor tös, ed döttok,(t) Mo ett stort hus,
nona ~ok kaka, took, hus några stora karlar, töser, hus; men alltid
de va dönokt det var stort, utmärkt. I best. form kan ordet icke als
förekomma. Jfr sm. dunner-kar ock dunner-lu utmärkt duktig karl
ock pojke (Gadd öHär. s. 35).
i plur. tcen (jämte tiinok) tänder jfr isl. tenn (jämte
tennr).

i följande verbalformer:
nästan alltid i pres. ind. sing. af mazna mena, tro
(2 konj.) ock stundom, fastän sällan, äfven af andra verb.) på
n med föregående lång vokal, ifall de tillhöra 2:a konjug.:
main menar; sällan klon klenar, tian träder, flain fläcker
(se § 153,3 a), Icon lånar, vanligen klazne eller kleianok, o. s. v.
(se § 30,2).
Anm. Åfven verb på r ock 1 hafva i åsb. trenne former i pres.
ind. sing., t. ex. Jok hsgke bOkok kör, g al gale gcilok gal (se § 30,2).
Om förhållandet i rspr. jfr Sundén Språkl. § 128 anm. 3 ock § 133
anm. 3.

i pres. ind. sing. af följande starka ock svaga verb,
hvilkas stam ändas på s med föregående lång vokal: fkys
fryser, nys nyser; pys pöser, b/ces blåser, /cps läser (legit), vces
hväser, fkces fräser (jämte fkOok fkyse o. s. v., se § 30,2).
Högst sällan apokoperas andra verb på kort s.
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Stor öfverensstämmelse råder emellan de i mom. a—b
nämnda fallen ock da. under 14:de ock 15:de årh.1
i impf. af 1:a svaga konjug. (jfr L.-W. § 481), t. ex.
kala kallade, kala(n) kalladen, kalas kallades, kala(n)s kalladens (se § 255,4). Jfr KOCKS förklaring i Sv. alm I, s. 124.
i glce glädja, sta städja (jfr L.-W. § 481).
10) i gen. af släktnamn på -sen rspr. -son, då de föregås
af dopnamn: i detta fall försvinner nämligen (-Oen, t. ex.
svcen-pahs Sven Pärssons, pah-svcens Pär Svenssons, hons-las
Hans Larssons, lahs-hons Lars Hanssons; men utan dopnamn
_pcihsens Pärssons, lcihsens Larssons o. s. v. Jfr härmed Holmstr.
Folkspr. s. 89 not 2: »Om namn på -sen föregångna af dopnamnet sättas i genitivus, bortfaller . . . . det slutande -en»;
ock Kryg. s. 375.

Stafvelsetillökning.
§ 318. Stafvelsetillökning förekommer:
1) i de vid åtskilliga vokaler under rubriken »saknar
motsvarighet i rspr.)) antecknade fallen (jfr § 11, 45, 111,
132, 151).
'2) i bigahQn bakugn rspr. *bagarugn (jfr bagarbod o. s. v.)
da. bagerovn, hisenghyn risgryn da. risengryn, hisenghg_d risgröt
da. risengrod.
Om lcbta ock h6ma jfr § 76,5 c ock 137; ock om obönalo
bottenlös se § 63,4.
i selindahe cylinder(-ur), khonom«ahe kronometer(-ur),
föwevaljahe fånggevaldiger, som äro analogibildningar efter
subst. på -are, samt diskusijdn diskussion. Om möhtahe mortel
se § 242,1 anm. 2.
Om nönstesen någonsin ock honten om eller hontenöm rundt
om jfr § 236,1 b. Om salcitan satan jfr § 301,1.
i åtskilliga folketymologiska ombildningar (jfr § 320).
i höboh hop (endast i nom. ock ack, sing.), där nom.märket r bibehållits (jfr N—n Fryksd. 1j. § 168, Rydqv. II,
I) Jfr THORSEN i Kort udsigt over det philo1.-hist. samfunds virksomhed Octbr 1885—Octbr 1887, s. 136.
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s. 304), hvilket särdeles ofta är fallet i mask. ock genom analogibildning äfven i fem. sing. af adj. (utom de på -al, -el, -en)
samt i ptc. perf. (utom de på -en), t. ex. snieloh snäll, miudoh,
våt, bhQgedoh, brokig, tidoh dräktig (om kor) isl. tidd (jfr Rietz
s. 731), tveetadoh, tvättad, egskhcbgtoh, inskränkt, fohskhcbktoh, förskräckt (jämte sncel o. s. v.); kngtoh, nceve »knytt näfve» (Rydqv.
I, s. 226) knytnäfve.
Delvis samma förhållande äger rum i bornh., vg., stn. ock
öl.; se Thors. Bomb. s. 72, Belfr. Vg. s. 47, Gadd ÖHär. s. 11 f.,
Lind. SMör. § 120, 143 ock Bodorff Öl. § 40, 42.
6) i verb på r ock 1 (jfr § 317,9 a anm.).

Omflyttning.

§ 319. Omflyttning äger rum
af kons., vanligen r, n, 1, ock vokal i fhon murken
rspr. fsv. forn ock fhona murkna rspr. forna fsv. fyrna(s)
m. fl. former (se § 55,2), ohne fargalt da. orne fsv. isl. runi
(se § 99,2), måhjan mäjram (se dock § 138,2 b å), hots häst da.
fsv. hors
hross, pass präss ock pahsa prässa (se § 142,5 a),
»istena Mhstena fothsti, Kristina Kerstin (se § 13,3 a), kahsk
krisk, något sur (se § 136,2), tohska tröska ock tohskel klappträ ock tröskel da. tEerskel (se § 144,2), peka i uttrycket
peka fyk (se § 381,4), hvilket enligt Rietz s. 498 är samma
ord som piga sticka lätt, peta, peka, febosvåht februari (se
§ 213,2), sakohsti sakristia (se § 115,4), petohnila Petronella
(antagligen påvärkadt af pOoh Peter, liksom förhållandet är
med petohil Pedrillo), samt komplaj6n kompanjon (se § 241).
Om bcbdoh (bo) bättre o. s. v. ock dcivhe dagvard
o. s. v. jfr § 46,3 b ock 45,4 c. Om sbh,sehused Seretshus jfr
§ 221,1.
af konsonanter:
a) i /cimon, larm, lamha larma, /pina elda fsv. qvildna
qvindla ock Mine bränsle (se § 49,1 b ock 214,1 a), tmelna
fylla på en tunna sk. dial. tvillna tvelna äldre da. twylne
men hall. tvinla (se § 76,5 a).
Om inejnt Bengt, bc'ejnta Bengta jfr § 290,2 a anm. cr.
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b) i Ibesp (rödt) vinbär rspr. ribs (jfr L.-W. § 454) eller
rips (Tamni Kännet. s. 40 f.) da. ribs, som kan hafva påvärkats
af hesp begkesp becktråd da. risp, ock kuska (eller husa, se
§ 63,1) erinra sig da. kuska fast. hughsa huxa.
3) af stafvelser i 5ahscint sergeant (se N—n i Sv. landsng.
VI. 5, s. 30) nsm. skäsant (Kryg. s. 373).
Om selvzsgNa civilisera jfr § 320,2 c.
Se beträffande omflyttning Ols. Lugg. 1j. § 265, N—n Fryksd.
1j. § 224, Rydqv. IV, s. 452 f.

Folketymologi.
§ 320. Enligt NOREEN, Svensk folketymologi i Nord.
tidskr. 1887, s. 554 har man en folketymologi, »så snart ord,
som icke äga etymologiskt sammanhang, af den talande på
god tro tillskrifvas ett dylikt».
I det följande nämnas emellertid först några ombildningar,
som, utan att vara folketymologier i egentlig mening, ändock
kunna anses stå på gränsen till folketymologi. 1 åtskilliga af
dessa fall kan äfven folketymologi i egentlig mening föreligga.
Vi ha i åsb.
1) sådana ombildningar, som tillkommit
a) på grund af ordets uppfattande:
såsom best. form: de i § 255,a ock 317,5 nämnda orden
(ma man etc.; baks braxen etc.).
16) såsom genitiv: sivon, (vanligen sivon,$) Sievers (släktnamn).
y) såsom plur.: pila piller plur. pilot., tormist tornister plur.
toh,nistok, tahmom6t termometer plur. tan,mom«oh.
i det att ordet fått ett förklarande tillägg (tavtologier):
a) två inhemska ord:
jono4/6m honlam isl. gymbr.
statn6h, stenläggning, jfr rspr. stenör da. stenurd (se § 99,2).
stam/mil bärgbäll rspr. *stenhall da. steenhald.
kapcha (stundom tscepcbsa) päron, till skillnad från peka
potatis (jfr § 147,1 g).
beekakege/ liten bäck, rännil rspr. *bäckrännil, i anslutning till sena rinna; samt de individuella
lömfekun, (lom-)fickur: loma är målets vanliga namn på
ficka, felsa börjar dock komma allt mer ock mer i bruk ock
har måhända bidragit till ombildningen fekeskta figurera, emedan
de dansandes händer tyckas under kadriljen bafva något med
fickorna att skaffa; ock
sPsamosska (sy-)sömmerska. Ehuru sorna sömma förekommer i åsb., är likväl målets gängse ord i detta fall fsun206
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thiohskkceclahe fruntimmersskräddare. Jfr härmed rspr. levebröd, lindorm, oxeltand m. fl. (se Nyrop Vskud s. 69 f. ock
N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 19, 25).
#) ett främmande ord förklaradt genom ett inhemskt:
pöfenpg poppel(-pil, se § 197,1).
åkselpulceton, ock asselpulcetok (axel-)epåletter (se § 173,1 a «).
fhtvoienth (fri-)volontär.
skdgsfokste jägmästare: ty. företer, som anslutit sig till
föhste förste eller fokste furste.
fijukalcef fårherde: ty. schäfer i anslutning till j« chef.
doks ijdnom mit. dorch igenom.
asvi( i följd, i rad: fr. en suite.
e) kompromissformer:
hoinceiehi mäjeri af holländeri ock majeri.
tulp0 af pulpet ock tupé (se § 218).
kvåkelmagad kvakelmckad äckelmagad, af äckel ock kvcelia
kvälja; jfr dock Gadd Önär. s. 53.
kustenkba behandla öfvermodigt, måhända af kustos ock
kujonera.
cajg:ka af agera ock raljera, jfr blek. alliera (agera) föra
oljud, Cimmerdahl s. 32.
Jfr härmed den af TEGNÉR, i Språkets makt öfver tanken
s. 25 f. omtalade sammansmältningen af pren ock syl till pryl.
Anm. Hvad åsb. toke tupp vidkommer, kan man på grund af
förhållandena i isl. ock da., där tupp i sv. rspr:s betydelse saknas, måhända antaga, att åsb. ursprungligen haft till sitt förfogande ett *kok,
motsvarande da. dial. kok tupp sörb. kåkk (Nikn Sörb. s. 75) isl. kokr
ock det ännu brukliga hane da. hane isl. hani, men att sedan genom
invärkan från rspr. tupp fsv. topper (jfr Tamm Kännet. s. 39) ofvantoke (jfr smål. toppe, Gadd (Här.
nämnda form uppstått: *kole -± *tok_
s. 86 ock Lind. SMör. s. 174).

2) egentlig folketymologi:
a) inhemska ord (inkl. lånord):
askthcepz åskrägn har en något förnämare anstrykning än oskhceinl ock har måhända tillkommit, emedan man velat undvika allmogens osk- (jfr § 114,4 o). Dock kan det äfven
vara föranledt af aska åsb. oska.
anad bete efter skörden; jfr afrad afgift (se § 137).
1)

Målets eget ord är tQuIgn tottclb tordön.
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aunafon,tmaden (jämte itunatngden) andtruten; jfr fon,tn4clen förtruten.
bannasaun, banesår har a sen gammalt, jfr fsv. bana sar (§140,1a
ock b) ock har fått r genom anslutning till barm barn.
Ugselc§n, bindsulläder (jfr § 37,2), nu uppfattadt såsom Mgse/-/cp,
,
»bindsel-läder».
bohaulahe bokhållare; jfr bQ bod (se dock § 283,3).
bnoga i talesättet fau eller ha magen te &toga få eller hafva
maken till något, som man förut har, eg. få eller bafva
»maken till broken» d. v. s. byxen (jfr fsv. brok), i målet
påvärkadt af buga brokig ko.
bnOgemaa brudgumme; jfr Ola. Lugg. 1j. § 125 om första delen,
som af åsboallmogen numera ställes i förbindelse med
bnoged brokig ock man man.
dölyncen plur. af daman dolman; jfr man plur. mcen ock N—n
i Sv. landsm. VI. 5, s. 5. plur. besmän af sing. besman.
egha:li ihålig; jfr eg in.
egyfte enskifte; jfr q in. Dock kan ordet äfven vara en ljudlagsenlig utveckling enligt § 292,2 a a af det i § 4,1 nämnda
znyfte.
egMen (vanligan aznaden) envis rspr. 'enveten; jfr q in.
ethin(d)ha erinra; jfr hindna hindra (se § 228,2).
fanstu förstuga fsv. färstova i anslutning till ord på far- (se
§ 1430).
Non.be. n. fingerborg; jfr haha hål (se dock § 173,1 c tt).
flasgonmus flädermus da. flaggermuus; jfr flagna fladdra (§
142,2 e).
fon,lc'egeje förläggarsked, som bildats af *backa, målets lega
fbh, förlägga, lägga för enligt § 45,2.
fixloonan,k fonmank fodermarsk; jfr mank mask (se § 306,1).
fnökost, uttaladt fn,ök-ost frukost ock ombildadt efter ost ost;
jfr L.-W. § 598 ock N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 11, da.
frokost fsv. frokoster mit. vrokost.
galenbegn, trollbär (solanum nigrum) da galbser eller galdebter;
jfr galen galen ock det mångenstädes i Danmark förekommande galnebter, Nyrop Vskud s. 42.
gitgdtekst grustäkt; jfr tcekst text.
hbil.eveg hvirfvelvind; jfr hoa hurra, hvirfla omkring ock Kryg.
s. 371: hårrenvend samt »hiårre horro hvirre hvirvle».
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hceybcek hallon da. hindbter, som enligt målets ljudlagar (jfr

§ 31,2 a y ock '292,2) blef *heyben, ock sedan påvärkades
af hega hänga, jfr N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 6 f.
ligiye)1 (jämte hgl fsv. hyl, se § '213,3) djup göl; jfr hgfvel
hyfvel.
ildk elak; jfr ila illa (se § 4,1).
ännu; jfr i ni...i i nu ock se § 5,1 c.
jeybamon, jord(e)gumma fsv. iordagumma enligt Rietz s. 298,
da. gjordemoder jordemoder, jfr Nyrop Vskud s. 77 ock
N—n Sv. landsm. VI. 5, s. 161; isl. jt:55m661r.
johjkit jordskyld; jfr pit skylt (se § 16,4).
yg/k/af julklapp; jfr klaf klaff. Omdaningen är föranledd däraf,
att julklapparna ofta förvaras innanför byråklaffen.
ma se jäsa; jfr 'g/1,a göra (se § 52,3).
kåba/gg kalfleka (caltha palustris) sörb. kcibbelika; jfr /gg lök
samt N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 16 f.
khamahke bomärke da. karv(e)mearke af da. karva karfva,
medan målets form påvärkats af Uh kar, kärl, antagligen
först sedan ordet enligt § 173,1 c a blifvit 'kimemakke; jfr
bornh. »kåramarkje et, bomwrke, kartnaarke, som bonderne
skjwre paa deres kar», enligt Ler.-Ordb.
kidclhinst klapphingst; jfr klad kladd, kladdvärk.
knQg i uttrycket dm; kilos- dra fingerkrok; jfr knQg knoge.
konstokfchen konsterfaren; jfr plur. konster (se § 121,3 c).
kolv korf (individuellt) i anslutning till rspr. korg. Målets ord
är polsa.
kAonomfflike kronometer(-ur); jfr khQna krona, kkemejus kronoskjuts o. s. v.
lainkekst katekst lertäkt; jfr tekst text.
laksmat (vanligen lasmat) lassmed, månne påvärkadt af lahs Lars?
lifspog (eller vanligen pog) lispund (individuellt); jfr /gy lif gen.
kfs. Målet har sålunda på folketymologisk väg fått in ett
f (v), som fordom fanns i ordet, jfr fsv. lifspund af liveseh
pund lifländskt pund, som förekommer i Visby stadslag.
hgjob köpskål da. lidkirab ock (fam.) ligkierb (jfr Dalin Da. ordb.)
fsv. lipköp; jfr isl. 1iä öl ock mht. litkouf. Den fsv. formen
öfvergick till det i målet ännu brukliga /i/90 (jfr § 229,2 a),
1)

Jfr nu

TEGNÉR,

Tyska inflytelser på svenskan i Ark. V, s. 163 not.
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hvilket därpå omdanades efter adj. itg lik till /gghsgrb,
emedan köpskålen ansågs bekräfta de köpslåendes ömsesidiga rättrådighet. I sm. heter ordet liv-tiöp iivkop, Gadd
Öllär. s. 55, Lind. SMör. s. 99.
lbmagkina stekt fårhufvud, jfr gkina grina; sk. dial. lammagrimma da. dial. iamme-grimer plur., jfr sv. dial. grima
isl. grima.
mailvisa, vanligen mawfsa majvisa; jfr mad mjöl.
mauklgs (jämte mgulgs) mållös, kanske påvärkadt af m0.419san
(se § 21,3 a), eller föreligger här dissimilation?
mokkålabl gödselhögsfluga, i stället för mokålabt af mokål (se
§ 126,1 a), i anslutning till mon,h4a morkulla.
osknastokta o. s. v. tvestjärt; jfr stokta etc. störta (se § 12 anm.).
oskek4ka assurera, skydda mot förlust, då egendom lägges i
aska; jfr N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 5.
ölofsodel orlofssedel; jfr (j/of Olof, L.-W. § 207 ock N—n i Sv.
landsrn. VI. 5, s. 24.
olskon orsten (marmor foetidum) hall. olaten sm. 61-stäjn (Lind.
SMör. s. 121) sörb. bl-stön, hvarmed allmogen plägar bota
en sjukdom hos svin ock fäkreatur, då de blifva lama
i fötterna ock ej kunna gå; jfr fsv. fotol fotsjuka, gikt i
fötterna.
önsmon bakugnsöppning, i anslutning till mo g mun i stället för
isl. giman n. spricka, öppning; jfr Rietz s. 486 ongs-giman,
där äfven ett ugnsmunn östg. står upptaget.
ovcble obehag; jfr o- neg. ock vc§/ väl (se § 63,4)
pbkelua pickelhufva; jfr ha mössa (se § 314,3).
p/og (sko-)pligg ock
pldgsyt pliggsyl; jfr plog plugg.
Alaglgs dricksglas: ordets förra sammansättningsled da. ptegel
(se § 173,1 a ä anm.) antages numera vara pol påle.
kekmc'estake ryttmästare; jfr keka skaka? (§ 34,3).
her" ref-oral da. ringorm; jfr kee ring ock sörb. ringorm
sm. ring-arm ring-orm (Lind. SMör. s. 131).
keektiltgd kbktzhed rättighet; jfr kbktzhed riktighet'.
sguntcekst sandtäkt; jfr tekst text.
sel solf, sela sätta tråden i solfvet rspr. "solfva ock
1) Jfr dock nu TEGNÉR, Tyska inflytelser på svenskan i Ark. V, s.
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selia sölja; jfr sele sele (se dock § 35,4 ock 42,2 a). Likaså
sNfiesta trolofva sig med kvinna, hvarvid skänker af silfver
gifvas af mannen till kvinnan (jfr fsk. gulftestte). Äfven
om detta ord kan vara en ljudlagsenlig utveckling ur ett
äldre *si1ffe3sta jfr fsk. silf n. silfver, så är dock nu den
gängse uppfattningen af ordet den, att det är besläktadt
med det nyss nämnda sele.
silfincpbeg garn för sillfångst, sillnärding (jfr Helsingborgs Dagblad, årg. 1888 nr 189 s. 3) af sill + nätgarn da. dial.
nedgarn da. nwdgarn är antagligen påvärkadt af nofteg
näring.
skanfites skafföttes; jfr ,skahv skarf'.
slchiksko, vanligen shisk, skridskor (?).
stainsvata stenskvätta ock skvaltkvarn (se § 142,2 c).
stekima styfbarn m. fl. sammansättningar; jfr da. stod ställe
(se § 34,3).
sthospdttn strykspån, med sönderkrossad sandsten beströdd spån
eller sticka, hvarmed lien hvässes (jfr Fagerhult ock Örkelljunga sthkgspgun).
sublianed n. svalg(.et), i talesättet ho ont a svielianed hafva
ondt i svalget, halsen; jfr fsv. fem. svtelgind, som ombildats efter neutrala substantiv på -ane rspr. -ande, t. ex.
spjgane springande o. s. v.
sOmgdafkid träfat på bög fot, hvarpå kokadt (jfr sn fsv.
supin) kött ock fläsk vid högtidliga tillfällen upplades,
torde hafva fått sitt d i anslutning till sgd söt. Vanligen
säges dock songidafad.
klap skygglapp da. skyklap; jfr lav lapp.
»bed skuggrädd rspr. "skyggrädd (se § '290,5 anm.).
tvbeefina tvinsjuka, tvinsot; jfr tvega tvinga.
tvehmeg tvärvigg; jfr meg vägg samt rspr. tvärvägg. Dock har
da. rspr. vtegge vigg, som enligt Kock i Ark. IV, s. 174 f.
är den eg. nordiska formen.
j0„sebcp.n, körsbär; jfr Lusa kyssa ock påsanehrpt, d. ä. kyss mig
här, en ombildning af detta ord, som på skämt användes
af allmogen (jfr dock § 233,6).
vi§vjote (vanligen vce§ife) västgöte sörb. våv-xött; jfr vev vät'.
Ombildningen är föranledd af västgötarnas gårdfarihandel,
se N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 38.
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b) nomina propria:
antinus Antinus ock antina Antina användas i Örkelljunga såsom
namn på familjens tionde barn; jfr une tionde samt N—n
i Sv. landsrn. VI. 5: Teodor ock Antonia.
bcent phsen ångvagn af Belpaire's systern; jfr bcent-pechsen
Bengt Pärsson.
dzgoibai dakohbah()) Dagobert; jfr bah) bärg (se § 139,2 ock
jfr äfven dagha darra på handen).
deltclog, Degenthau; jfr Wyeltdoe något som dinglar ock rspr.
dingelidang samt § 308,2.
fjcsehesta i talesättet lega mcdom Ockhesta o halmsta skämtsamt
för ligga mellan fjäder ock halm; jfr ortnamnen fyiehesta
Fjärestad ock halmsta Halmstad i Luggude härad.
hindhek Henrik; jfr hindha hindra (se § 228,2).
hisahe Hitsåkra; jfr vgahe Vallaröd (se § 4,i).
Alman Gerrnund; jfr haman Herman ock man man.
jdsopa (dal) Josafats dal; jfr isop Josef (se § 114,6).
lcim,bah Lambert; jfr bar) bärg.
låsahus trasig person rspr. Lazarusl; jfr lase trasa, som enligt
den gängse uppfattningen äfven ingår i kisa/k« lasarett.
låsahcet är neutr. äfven i åsb., men heter i best. form,
dock utan föregående bestämning lcisahceten, jfr het rätt.
ncphempla Nedre Mölla; jfr mena nära (se § 50,3).
ota Otea förekommer i Kvidinge såsom namn på familjens
åttonde barn; jfr auta åtta.
pdhon Peyron; jf'r _Neka päron.
Idnhold Reinhold (se N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 28) ock
hösten Rothstein förekomma i förnämare tal ock ha anslutit sig
till rspr. ren ock eten.
höskta Ros-kull, villa vid Helsingborg; jfr fOlt kO skul eller vanligen fOlt kQ j'yl för ro skull.
hilstog h4stog Rustan (släktnamn); jfr ho röd ock stop stång
samt hi(stoga Röstånga socken i Onsjö härad.
sebedc'ems jämte sebecku.s sölare; jfr see sölare etc. (se §
76,1 B a).
jkålahe Källåkra; jfr ?Matte Vallaröd (se § 4,1).
1) Efter sebeddyus ock icisakus har målet bildadt hdhus ful eller
elak karl, samt det siundom förekommande fem. hcalusa ful eller elak
kvinna, af adj. k4/2 hckh ful eller elak da. nedelig fsv. rtepeliker.
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spefogel ty. Eulenspiegel.; jfr spHeman spelman ock spefogel (da. ugispil, Nyrop Vskud s. 30).
våugen v. Wouwern; jfr vaug våg (vanligen vceit vikt).
Anm. Endast i skrift anträffade äro formerna: Afmerika, som
stundom ersätter det gängse, men för vulgärt ansedda amåtka aniaaka
Amerika, jfr ci/6g afiång, akhOg afkrok o. s. v. (§ 214,2 f), i finare
tal avlog, avk,hog; Bengtjamen d. v. s. Benjamin i Kvidinge kyrkbok 1807, jfr Bengt; samt Lwndby östra ock Munks Ljungby (1479;
jfr § 12).

c) främmande ord:
abeta appetit, matlust; jfr abeta apotek ock sörb. abetärs-stib

a ptitsup.
aks n. aktie; jfr aks (vanligen oys ovs) ax.
aktiv sparsam, väl eg. »aktsam», den som aktar, tager vara på

pänningar; jfr aktiv samt Gadd klär. s. 26 ock N—n i
i Sv. landsm. VI. 5, s. 3.
anthaffin alteration, sinnesrörelse, förskräckelse ock antehhha
alterera, förändra, oroa, skrämma: ombildningen är måhända föranledd af ån annan; jfr härmed nsm. anderere5
(Kryg. s. 372), som möjligen kan vara påvärkadt af åen
eller ånden (som talord: anden) eller åndre ändra (Kryg.
s. 352f.).
agelfn anilin; jfr Angelin, namnet på en handlande i Helsingborg.
aphapdu å propos; jfr pau på ock N—n i Sv. landsm. VI. 5,
s. 4.
bandokkh bantler; jfr rspr. band, åsb. o ock, /t,, läder, samt
N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 5.
bogkaMe(a) eller bogkatin(a) bon chrRien, en päronsort; jfr
boke bunke ock jpc'eg(a) käng, samt N—n i Sv. landsm.
VI.5, s. 6.
Unaphatika bondepraktika; jfr phata prata (se § 219,6).
bh,eschieg pressänning; jfr hata, i finare tal bhea breda.
defc'ektoh effekter, saker; jfr defekt.
disthakönskop(e)hal distinktionskorporal; jfr distraktion (denna
ombildning, som meddelats mig af en student, förefaller
mig vara konstgjord).
fohtighafiha fotografera ock
fosti56 fotogen sörb. fortxgns-aja; jfr föh,tz fyrtio ock N—n i
Sv. landsm. VI. 5, s. 11.
Sv. landsm. X. 2.
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fhontspets (i finare tal) ock fhontsp4 frontispis; jfr spes spets.
Likaledes har i finare tal ett t insmugit sig i kats klass

(jfr§ 220,2).
f'cvgkoitn feknikohn rånkål; jfr fcem råm ock kohn korn.
firijetogke följetong rspr. *följetanke; jfr Mya följa ock togke
tanke.
ghasåtha glasera (individuellt); jfr ghasåtha grassera ock jfr

härmed sörb. glas-dra grassera.
ghatts raka vägen ty. gerade, hvilket jag anträffat i Kvidinge
(Magleby) under formen ghad; jfr ghatts gratis.
hanFeft(a) manchett; jfr haun, i finare tal han hand, samt skaft
skaft, gutt fceft grimskaft o. s. v. (se § 83,3).
huspetål hospital; jfr hus hus.
imbeciaa emballera (i finare tal); jfr in.
jesthat distrikt ock jestcins distans; jfr Kryg. s. 366 f. gestrxkt

ock gestanse, samt N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 8.
kcilrnohod kalmusrot (acorus calamus); jfr moh6d morot.
kahasdl karusell, måhända påvärkadt af kah kah karl.
kasa kasern; jfr kasåd kassera (se dock § 255,3 ock 317,5).
kom4bhcvnevin kumminbrännvin rspr. kom-In-brännvin är en

yngre skämtsam ombildning, se § 138,2 b å; jfr dock sörb.
kämmenge-brännevinn.
komådi högfärdig, stormodig: rspr. adj. kommod har omdanats
efter modt modig ock fått nyssnämnda betydelse, jfr sörb.
kommöd högfärdig.
koste4ha (eller kostohaa) kastrera har väl ombildats efter
kosta kasta, emedan testiklarna vid kastrering af hingstar

(endast i detta fall har jag hört ordet användas) kastas
bortåt marken.
kovcihk kuvert; jfr vahk värk.
kheeatun, kreatur; jfr khwg kräk.
lyktncint ock loktncint löjtnant; jfr rspr. lycka, åsb. loka (se
§ 16,3).
mogstc4 mustasch sörb. munståser; jfr moe mun ock N—n i
Sv. landsm. VI. 5, s. 23.
ohajdnoh ord, tal, invändningar, undanflykter rspr. oration(er);
jfr Oh ord.
bhnateken ordenstecken (skämtsamt); jfr ohne fargalt (se §
229,2 d a anm. 2).
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pant6fla sing. potatis: åsbomålets form, hvilken endast användes

i förnämare tal, sluter sig närmast till det bornh. kantofier
plur. (jfr Lxr.-Ordb. s. 16) ock nsm. kantisffel (Kryg. s.
372), som torde vara en folketymologisk ombildning af da.
kartoffel efter bornh. kanna da. kande, liksom åsbomålets
pantöfla är ombildadt efter pana panna, kärl.
potfön portion; jfr pot da. pot = 1/2 dansk kanna (se dock
§ 311,2 g).
phostila (vanligen postila) postilla; jfr phost prost.
puesticest prässjäst; jfr phcest präst (se § 220,2).
pcehamöta (jfr § 176,1) bärgamott; jfr pceha päron ock N—n
i
Sv. landsm. VI. 5, s. 5.
handa veranda: ve- har bortfallit, emedan, såsom en person
tillrättavisande sade till en gosse: en kan ju inte stau bode
pau o ve &andan = man kan ju inte stå både på ock vid
(ve)randan; jfr det i Dal. förekommande motce,2 timotej
(Sv. landsm. II, s. lxxxix) ock färöm. 'map, tenor (N—n
Fåröm. § 33,$). Andra omtydningar af veranda anför N—n
i Sv. landsni. VI. 5, s. 37. Märk dock, att förstafvelser ofta
utelemnas (§ 315,2).
hUsbana rutschbana: man kan tänka sig en utveckling rspr.
rutschbana -÷ *hirqbana -› hasbana (efter husa rusa, störta).
hcbjnklauh, renklor; jfr »cepa rägn? (se § 269,5).
hcetehdt reträtt; jfr hceta rätta.
sal(e)v0 (jämte sahva); jfr sal sal, sörb. sålvett da. salvet (vanligen serviet).
selvisåa civilisera; jfr savoh. silfver.
semaföltom semafor; jfr kaphtföliom kaprifolium.
skalemee2a skalligt hufvud, bög panna, rspr. skalmeja; jfr skaled
skallig ock skale skalle.
sthafesgha strapatsera sm. straf(f)sera (Gadd ÖHär. s. 78, Lind.
SMör. s. 160); jfr skat' straff.
styvpckga stipendium; jfr stgvoh, styfver ock pc'eect plur. pänningar.
sutjceee uppehälle fr. soutien; jfr ~Ar umgänge.
fcihtvgn char-å-bancs rspr. sherry-vagn, brukas af en gästgitVare. I Ingelstads h. heter samma ord stundom jpohivdm,
rspr. kör-i-vagn eller Isahavcin rspr. kärra-vagn. Jfr N—n
i Sv. landsm. VI. 5, s. 7.
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kalötenle schalottenlök; jfr j arblöt(a) Charlotte ock den i rspr.
stundom förekommande teckningen Charlottenlök, se N—n

i Sv. landsm. VI. 5, s. 30.
Ygkompas ett slags dans, fr. quinconeepas; jfr je& skinn ock

N—n i Sv. landsm. VI. 5, s. 31.
kimbo !teg tamburin; jfr key ring.
toleki artilleri ock tolekist artillerist (jutska toneriat, se Varm.
JFolkespr. § 147) ha förmodligen ombildats efter to plugg,
propp, laddning i en s. k. tblabosa fläderbössa, ett slags

leksak.
uny ef4 hm uniform; jfr unjefch • ungefär (se § 127,4 a).

94e

Allmän öfversikt.
§ 321. Utaf vår redogörelse för åsbomålet framgår:
1) att åsb. står mycket nära (södra) luggudemålet, från hvilket
det egentliga åsbomålet skiljer sig:
i vokaliskt hänseende
a) genom tillvaron af a );
#) genom saknaden af
y (se § 31,2 a i slutet) ock e;
i konsonantiskt hänseende
a) genom tillvaron af w- ock r-ljuden (se § 215 ock 256);
b stannat vid b (jfr
19) därigenom att utvecklingen p
dock § 182,1 b);
i aksentförhållanden, särskildt i det uti § 30,2 nämnda
fallet (vahme värmer, ahye ärjer etc. med aks. 2);
2) att åsb., liksom de skånska dialekterna öfverhufvud taget,
haft en utvecklingsperiod gemensam med danskan (ock de
da. dialekterna), sedan denna ock svenskan skiljt sig från
hvarandra såsom särskilda språk, hvilket visar sig:
i ordförrådet;
i vokalsystemet
a) i det att målet, liksom merendels älven da., intager en
äldre ståndpunkt än rspr. med afseende på vokaliseringen i de fall, som antydas genom följande exempel:
§ 4,3: she stege etc.,
6,1, 5: Stil) styf etc. ock cetes tt ad efter som,
11,2: fåne Tossjö,
13,2: ahne botten i en bakugn,
33,4: eda äta etc.,
40,7: grötnestohp Gråmanstorp,
45,1, 2, 5 (delvis): åkel: ömklig etc., hiineLsyleg hönkyckling etc., bhen bron etc.,
•
48,1 d: gh, yr,
58,2 d: kb lopp,
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§ 63,1 (delvis): su/ sofvel etc.,
64,3: 4y/ast ytterst etc.,
76,3: brceua brinna etc.,
93,3 b e d: havde havd kräfde kräfd etc., hots hot
räckte räckt etc., guhde aukd ärjde ärjd etc.,
aute aut ägde ägt etc.,
95,2: lant långt etc., haht hårdt, tveefdult tvefald(ig)t,
96,1, 2: gga åka etc. ock ale åtlöje,
100,2: sQhe soted svuro svurit,
102,2: lo loe lät läto,
110,1: Qg Qge åkte,
123 slutet: kix, törs etc.,
124,1 c slutet: hoga hogen hugga huggen,
127 slutet: hog hugg etc.,
128,1: doged dykat dykt, botben buren etc., b9. bud etc.,
138,1: hsbhkehave kyrkoherde,
139,5: fkana Floderna,
147,1 a c d: hanom honom, fottstcin förstånd, lant långt
etc.,
148,1: pham pråm etc.,
152,3 a fi (delvis): sket stätta etc.,
242,1 anm. 2: me2h.take mortel.
Jfr äfven § 30,3 (pastendlsa palsternacka), 34,2 (min
mycken etc.), 46,3 b delvis (bckdok bättre etc.), 78,4 (mon
1. mcens medan etc.), 114,3 (mcelom mellan), 115,3d (go'e
gåfvo etc.), 121,5 (gols gällde etc.), 143,2 (Mitts/ körtel).
Älven i de uti § 39,4 delvis (ole Oln etc., aues
Annas etc., pågel(s)mo,5e kyndelsmässa etc., ou i
slcQle gå i skola etc., tala tåue trilla tunna, gamel
gamelt gammal gammalt), 40,4,6 (ske skara etc., leged
legat etc.), 42,2 b slutet (såskene syskon) nämnda fallen
öfverensstämmer åsb. med da. (eller da. dial.). På
grund af ändelsevokalernas öfvergång till e i danskan
kan öfverensstämmelsen på ett äldre stadium emellertid
icke fullt konstateras i alla dessa fall.
fig genom öfvergång af rspr. korta spetsiga i, y ock halföppna u till e, ø ock o i vissa ställningar (jfr § 31,2,
48,2 ock 127);
y) genom öfvergången o
framför (jfr § 90,1 c);
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cS) genom vokaldissimilering framför ett i målet inträdt
(jfr § 76,1); •
e) genom brytningen (jfr § 12);
0 genom talrikare kvarlefvor af i- ock u-omljuden (jfr
§ 16,4 ock 21);
n) genom behandlingen af ljudförbindelsen ii (delvis, jfr
§ 23,4);
c) i konsonantsystemet
a) genom öfvergången p --> b (v), t --> d, k -› g (jfr §
182,1 b, 223,1 b, 285,1 a);
,8) genom förlusten af v efter u, o ock genom öfvergången
g -> v (jfr § 290,1);
y) genom den ganska vanliga uppmjukningen af ett k-,
g- ock B-ljud till j ock däraf följande vokalförändringar (jfr mom. b d ofvan samt § 290,2);
4) genom förlusten af v- ock j-ljud efter 1 ock r (jfr §
173,1 c a ock /9, samt § 214,3 a, § 203,1 ock 270,6);
«e) genom förlusten af d efter 1, n ock r (jfr § 229,2 b a,
ca ock da);
-g) genom skärpningen af slutljudande d efter n ock 1
(jfr § 217,2b);
n) genom förlusten af r i plur.-änd. -ar (delvis, jfr § 311,2 1);
41) i kvantitetsförhållandena ock därmed i samband stående
konsonantiska ljudlagar; jfr § 172, särskildt mom. 4, 5, 7,
ock § 173, i synnerhet mom. 2, 3 (i det senare fallet står
målet närmare den äldre nysv.) ock 4;
e) i aksentförhållandena (jfr § 30,2);
*3) att åsb. skiljer sig från danskan (ock da. dial.):
a) i vokalsystemet
a) i synnerhet genom tillvaron af a (co), at ock au (jfr
§ 91-97, 153-170 samt vokaltabellen i § 1);
M i det att målet, liksom flertalet af de skånska dial.,
bevarat afledningens ock ändelsens a, tvärt emot hvad
förhållandet är i da. ock da. dial. (undt. bornh.); här
må särskildt erinras om följande fall:
§ 136,1: kitra/e* käril etc.,
» 140,1:.biasen Broddesson etc., niemdantan näindeman etc., hesa hännes, lthane ärende etc., kane
boende etc., ficha fjärde,
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§ 147,1 b e—g: Qla Ola Olof, fcemtan fämton etc., peges-åtan pingstafton, bloma plommon etc.,
151,i: alvaa allvar etc.
Äfven svenska rspr. har i dessa fall yngre former.
Jfr äfven § 114,2 (tostan,p Tostarp etc.) ock § 146,2(gunalt inhult etc.).
y) genom behandlingen af ljudförbindelsen iii (delvis),.
jfr § 23, särskildt mom. 3;
i kvantitetsförhållandena ock (delvis) därmed i samband
stående konsonantiska ljudlagar (jfr § 173,1);
i konsonantsystemet
a) genom tillvaron af z, r, fp, j' (jfr § 300), w (jfr § 215)P) genom saknaden af .frikativt d- ock g-ljud, jfr Möb._
Forml. § 51,2 ock 53,2, samt här ofvan § 229,2 a ock
285 äfvensom åtskilliga fall under § 290;
i aksentförhållandena;
4) att åsb. ansluter sig till det äldre språket (isl., fsv. ock äldrenysv.) utom i de uti mom. 2 b a ock 3 a p nämnda fallen,
äfven i följande:
§ 30,i: oge under etc.,
31,1 e: beden biten etc.,
70,1 a ock b: vula vålla etc.,
77,1: mce med etc.,
148,2: hana honung,
173,a delvis: uga vecka etc.,
215: was hvass etc., wale dvala etc., twceta tvätta etc.,
290,5: moen mogen etc.,
306,2: glgh,dven glasögon,
317,8, 9 c: tcen tänder, kala kallade etc.,
318,5: 7/612on, hop etc. Jfr äfven §

§ 322.

Ordlista.

betecknar form, som är konstruerad enligt de lagar, hvilka gälla för
motsvarighet mellan åsb. ock rspr. Detta tecken är icke utsatt vid sådana för rspr. främmande sammansatta ord, hvilkas delar hvar för sig
förekomma i rspr.
Inom citationstecken stående former äro målets former skrifna med
grof beteckning (jfr Sv. landsm. III. 2, s. 8 f).
Siffrorna angif va de sidor, där målets motsvarande ord finnes behandladt.

A.
[abc-bok] *abesekta 82,
109
Abel 110
*abgedankt 161, 187
Abraham 110
ackord 158
ackordera 58, 193
Adam 110
adel 162
aderton 119, 198
adjutant 49, 60, 173,
185
adla 162
adlig 162
Adolf 110, 156
adress 90, 162
af 129
afdanka 161
afgud 155
afguda 155
af krok 155, 213
af-ledes 155
aflång 155, 213
*afmakta adj. 155

»afrad» 110, 116, 207 aldrig 187
Alexander 197, 201
*afrätta adj. 155
afsaknad 136, 155, 162 Alfred 14
alldeles 41
afsides 155
[all]ena 123
afsked 155
aller- 102, 123
afton 56, 159, 178
Allerum 51, 65, 198
afträda 162
allvar 51, 120
afvig 159
*afvilna, *afvelna adj. almanacka 56
aln 64
155
alteration 65, 173, 213
*afvulen 155
alterera 173, 213
*afvälta adj. 155
alun 110, 133
afvälta 155
Amalia 122
*afvärahufvud 155
Amanda 122
aga 184
Amerika 153, 213
agera 171, 207
an 144
agn 101, 136
and 129
Agneta 61, 197
anda 129
*akarn 60
andas 129
akt 136, 157
Andersson 59
akta 135, 136
Andreas 16, 133
aktie 201, 213
andtruten 208
aktiv 213
angelägen 184
album 90
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anilin 188, 213
Assarsson 101
bark 109, 144
Ankarlöf 194
assurera 48, 182, 210 barka 144
anlag 184
att 95, 161, 163
barkig 144
anmoda 162
auditör 19, 162
barm 100
Anna 50, 109
August 93, 161
barn 175, 208
annan 55, 163, 200, 213 Augusta 93
Barnekow 77, 144
*annböke 25, 150
augusti 93
barnsöl 48, 175, 194
Annika 144
auktion 93, 120, 190 *barnsöla 175, 194
annorledes 59, 69, 169, Ansåg 59, 93
baron 109
174, 194
ax 83, 89, 135, 153,186 Bassholma 196
Antina 212
Axel 135
bassin 17, 173
antingen 86, 200
axel (hjul-) 135
Beata 16, 70, 178, 197
Antinus 212
axel (skuldra) 83, 89, be, bedja 69, 97, 102,
Anton 96
135, 153, 186
123
an-vårdnad 166
axel-epålett 65, 79, 135, beck 39, 141, 185
apel 79
207
becka 39, 141, 185
apel-moder 79
Axtorp 135
beckig 39
apelträd 79
*beekrisp 205
apostel 90
bedraga 187
apotek 58, 180
befalla 69
appetit 213
begrepp 141, 148
B.
april 90, 140
begynna 69, 179, 189,
å propos 213
Baagöe 48, 97, 184
'200
arbeta 125
bad 162
begär 80
arbete 125, 147, 201 bada 157, 162
begärlig 80
arf 152
bagare 183
behag 184
arfvinge 45
bagar-ugn 203
behaga 184
arfvode 162
bageri 183
*behäkt 187
arg 19
bak 90
behöfva 66
arghet 163
bakerst 112
bekajad 109
argsint 180, 189
[bakom]bakan-om 121 bekymmer 67
ark n. 109
*baks 136, 143, 186 Belpaire's 212
[ark f.] *örk 32, 33, 34 *baksa 136, 143, 186 beläte 157
arm 100
*baksmunnad 136
ben 124
armbåge 76, 171
balja (trä-) 139
*bena 124
arrak 144
balja (skida) 139
benbrott 73, 141, 164
arrende 90, 94, 153 *balja vb. 139
Bengt 172, 186
arrendera 153
Baltzar 101, 160
Bengta 172, 186
arshål 194
band 129
Bengtsson 160
artilleri 101, 197, 216 banesår 193, 208
benig 124
artillerist 101, 197, 216 bann-satt 163
Benjamin 213
Ask 100
bantler 213
benåda 162
ask f. 100, 180
barbera 171
bereda 39, 124, 162
ask m. 129
barberare 170, 201
beredskap 168
aska 207
[barfota]*barfött 27, 72 Bergman 115
Assar 101
barfrost 72
Berg v. Linde 175
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[blångarn] *blårsgarn
Bjärahus 122
Bernhard 158
Bjäre härad 21, 40, 100
*hesa 170
113
blår 100
besiktning 159
blåsa 28, 29, 87, 167,
Bjärsgård 21, 180
besinna 189
björk (*birk?) 20, 120 202
besk 124, 182
Björka (*Birka?) 20, blåst 25, 87, 132
besman 39, 193
blänka 188
21, 120, 179
besvär 80
Björkarp (*Birkarp) bläs 45
besvärlig 80
bläsig 45
20, 21, 120, 179
besynnerlig 189
Björket 1.*Birke 20,21, blöja 126
bet f. 124
bo n. 63
25, 120, 179
bet (i spel) 157
bo vb. 93, 114
Björnebäckslid 113
beta 124
Björnekulla 51, 113, bock 180
betala 69
bod 63
115
*bete n. 124
boett 182
blad 63, 165, 170
,betjäning 40
bohag 184
blaggarn 100, 188
betjänt 40, 84
boja 54
bland 99, 165, 189
betsa 39
blanda 28, 29, 86, 99, Boje 54, 88
betsel 39, 62, 167
bok (pl. -ar) 26,72, 140
166, 189
.betsla 39, 167
bok (pl. böcker) 140,
blandning 99
.bett 141, 164
185
blank 99, 183
betyda 122
bokbindare 189
blek 39
betyg 184
bokhållare 208
Blekemosa 142
bevillning 179
bokmärke 144
Bleking 56, 173
*bevulen 77
bokstaf 133
blemma 125, 173
bevåg 184
blifva 111, 123, 125, bolag 184
beväring 174
bolde 79
154, 199, 200
bi 63
boll 34, 147
bliga 187
Billing 56
Bollamöllan 144
blind 44, 189
bind 189
bolma 97
binda 41, 44, 99, 158, blinka 101
bom 108
blixt 161
189
Boman 133
blixtra 160, 195
bindsle 189
bomma 108
bindsulläder 48, 208 blom 108
bomull 49, 74
blomster 62, 108
binge 65
bon-chraien 193, 213
binnikemask 44, 144 blomstra 108
bonddräng 120
blomstring 108
bischof 146, 147
bonde 41, 93, 166
bloss 142
bita 12, 42, 43
bondepraktika 159,213
»bjed» 21, 40, 45, 164 blossa 142
Bondesson 113
bjuda 31, 36, 37, 92, blund 106
bord m. 128
102, 104, 123, 132, blunda 106
bord n. 96, 166
blus 134, 146
198
borgen 139, 201
bly 63
Bjufsgård 132
borgmästare 139
blyerts 160
Bjufstorp 132
borr 142
blyg 36, 82, 132
bjugg 37
*borra f. 142
blå 128, 147
bjälke 40
borra vb. 142
blåkulla 74,
bjällra 194
223

g 322

BILLING, ISBOMILETS LJUDLÄRA.

X. 2

borta 55
brudgumme 94, 121, buller 74
boss 142, 191
208
bullra 74
bossa 191
bruka 74
bulna 107
bot 161
bruklig 59
bult 74
bota 93
brumma 149
bulta 74
[Bothild, Botilda]*Boel brun 74
bums 149
122, 196, 197, 198 brunn 106, 172
bunke 106
botten 61, 174, 198 brunte 74, 75
bunt 106
bottenlös 77, 97
*bruttumö 117
bunta 106
bottna 174
bryderi 162
burdus 118
Bouf 89
brygd 82
burk 105, 192
bra 90
brygga 82, 162
buske 75
*brafla, *bröfla, *vröfla brygghus 181, 196
buskig 75
89, 148
*bryggisa, »bröggesa», buss 75
*braftare, *bröflare,
»bröksa» 65, 181
*bussa 75
*vröflare 89, 148
bryn 23
butelj 94, 107
*brafvel, *bröfvel,*vröf- bryta 35, 71
buteljera 46, 107
vel 89, 148
bråck 128, 141, 185 by 23, 63
brant 99
brås 132
bygd 82
Brasilien 56
bråte 73
bygel 61, 82, 199
bravad 158
'bräcka (backe) 116, bygga 67, 82
braxen 61, 136, 201
182
byggnad 183'
bred 14, 124
bränneri 63
byka 23
breda 14, 123, 124, brännvin 64
Billow 77
213
bröd 63
byrå 18
bredd 14, 124
*bröfla 89, 148
byta 133
Brekille 16, 54
*bröflare 89, 148
byte 133
bresilja 179, 201
*bröfvel 89, 148
byxor 83
*bricka (bröst) 182
»bröggesa», »bröksa» båda vb. 107
brinna 83
65, 181
både 97, 134, 162, 165,
brista 100
'bröla 89
201
bro 63, 192
bröllop 24, 25, 73, 100 båge 97, 184
brodd 72
bröms 47
bål 97
brodda 73
bröst 35
bålgeting 97
Broddaliderna 72
[buckla] *bubbla f. 142, bår 32, 34, 74
Brodde 73
152
båtshake 168
Broddesson 113
[buckla] *bubbla vb. båtsman 168
broder, bror 63, 121
142, 152
bäck 180
brok 208
[bucklig] *bubblig 142, bäck-rännil 46, 188,
*broka 208
152
206
brokig 204, 208
bud 31, 63, 107, 132, bädda 162
broms 47
198
bägare 183
brosch 97
budget 46
bälg 138
brosk 35, 80
buldan 74
bälga 138
[brottas] *brytjas 35 bulla 74
bälghund 138
brud 63
bulle 74
bälgvante 138
224

X. 2

ORDLISTA: BORTA-DRÄSE

§ 322

*djätias 20, 179, 181
*d agmegna 82
Dagobert 112, 161,193, "djäflig 181
djäfvul 20,49,164, 179,
'212
181, 185
dagsljus 136, 191
dagvard (»davre») 61, djärf 115, 164
doft 35
166
*dolma 71, 154, 164
daler 102
dam f. 121, 133
dolman 208
dam m. 109
dom 108
domestik 115
dana 110
domkyrka 108
dangla 99
Daniel 85, 110, 177 dommare 108
dommedag 113
Danmark 64, 144
Dorotea 58
dann 144
»dors»-igenom 106,167,
David 158
207
debetsedel 161
dosa 130
deg 82, 132
Degenthau 193, 212 dotter 64, 95, 105
draf 109, 152
degig 82
Cxsar 46, 101
drag 184, 187
*degna 82
Cecilia, Sissa 14,22,43, del 101, 125
draga 108, 123, 162,
177, 179, 197, 201 dela 125
187
champagne 90, 139 demokrat 96
dragare 184
char-å-bancs 215
den, det; de, deras 39, Drakesholm 199
Charlotta 197
51,102,103,111,121, drank 188
chef '207
141, 161, 164, 169 »drausla» 84
chiffonier 102, 119, 193 denne, denna, detta; dricka 180
chikanera 56, 102
desse 17, 57, 189 *drilla 89
chokolad 110
drift-hund 89, 113
desperat 14, 65
cigarr 144
drift-pojke 89, 113
dig 43, 187
cikoria 77, 177, 180 dikta 81
drifva f. 30, 68
cirkel 30
drifva vb. 30, 68, 69,
diligens 172
civilisera 215
154, 169, 199
dimpa 99, 101
cylinder 47, 112, 203 din 12, 162
*dross 73
*drossa 73
*dingelidang 212
*drosse 73
dingla 44
disk 13
*drossig 73
*drosslig 73
diska 13
drottning 174
diskussion 203
*dackla 181
drul 31, 134
dag 63, 122, 136, 162, distans 214
distinktionskorporal drunkna 190
187, 199
dryg 35, 82
dagas 187
213
*drygnad 82
distrikt 214
dagg f. 33, 34, 98
djup 36, 132, 151, 164, drypa 67
dagga 33, 34, 98
*drypel 66
176
daggig 33, 34, 98
[dråse] *drosse 73
djur 36, 164
*daggra 212

bälte 157
bära 94, 107
bärg 40
bärgamott 146, 215
bättre 66, 143
*böckare 181
böja 87
*böke 25
böld 24, 25, 165
böld-moder 79
bölja 66
bön 66
börda 24, 166
börs 167
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dräll 179
döf-hörd 133, 155
emaljera 65
dräng 80, 195
dölja 73
Emanuel 65, 85, 110)
*drätt 25
dörr 104, 142
emballera 19, 214
du 74
emellan 16
dufva 154
emellertid 16
dufven 27, 71, 88
Emil 16, 133
E.
duga 123, 185
Emilia 65
*dulma 71, 154, 164 Ebbesson 113
emot 16
dum 106
ed 125
en, ett 39, 123, 163.
dunder 202
eder 84, 198
en f. 124
dundra 106
Edvard 158
*ena adv. se allena
duns 71
effekter 164, 213
*ena vb. 124
dunsa 71
efter 41, 137, 159, 167, ende 85
*dunsig 71
195
*ene 124
dunst 71, 106
efter det att 18, 167 enelag 33, 34, 96
dunsta 71, 106
efterfrågan 174
• enfaldig 124, 129
»durk» 105
eftermiddag 60
engelsk 41
durkslag 106, 167, 187 efterst 112, 159
England 64
dusch 106
Efverlöf 16, 85
Eninge 124
»duska» 147
egen 124, 184, 199 enskifte 14, 188, 208
*dust I. *dyst 71
egendom 184
enslig 123
dvala 152, 156, 164 egenskap 184
en-suite 207
dvaldryck 152, 156, 164 ehuruväl 65
entreprenad 86, 170,
*dvalma, *dolma, *dul- ej 17
173
ma 71, 154, 164
ek 39
en-trilsk 170
dygd 82, 162
eka 39
en-veten 188, 208
dygdig 82
*eke 25
epålett se axelepålett
dyka 103
eker 173
erfara 46
dymmeldagarna 18
eko 85, 134
erg 176
dymmelonsdag 18
elak 14, 15, 209
erinra 164, 208
dymmelvecka 18
eld 14, 15
Ernstsson 160, 170
dyn(e)-var 129
elda 14, 15
Errarp 144
dynt 67
eld-brand 14, 15, 99, Esborrarp 133,144,146
dyrbar 147
165
estimera 182
dyrk 17
eld-kar 14, 15
etter 124
dyrka 18
eldröd 15
[Eufrosyne] *Eufrosin
då 97
elefant 14
58, 87, 131
dålig 97, 134
Elias 22
evangeliebok 22, 65
där 81
Elina 23, 65
evangelium 22, 65
därest 161
Elisa, Elsa 50, 54, 65,
därför 81, 152
201
därmed-så 102, 150 eljest 114
F.
där-på-lag 59
Ellenbärga 139
dö 72, 162, 165
Elna 50
fabrik 180
döda 162
Elof 151
facitbok 161
dödsdag 113
elände 14, 69
fader, far 50,92,95,121
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Fagerhult 111, 112, 'fidla vb. 177
flik 195
118, 184
fiende 69, 85
Floderna 112
Fagerström 184
figurera 48, 181, 206 Florshult 118, 194
faggor 193
fikon 58
fluga 74
falla 117, 151, 158, 160 Filborna 83
flundra 71
falsk 167
Filip 101
flyga 35, 187
familj 19
filt 13
flygel 184
famn 136
finger 20, 164
flykta 82
famna 136
fingerborg 139, 208 flyta 35, 71
fan 200
[fingra] *fingerera 65 fläcka 91
*far (»farj») 179
finna 99, 158, 160, 189 flädermus se flagger*fara (»farja») 179
finne 189
flämta 149
fara 109
finnig 189
fläta f. 133
farbror 90, 132, 149, fin-skinnad 189
fläta vb. 133
168
fisk 13, 167
flöjel 24, 184, 185
farfar 90, 152
fiska 13, 180
Inert 111
farlig 109, 195
fnurra 105
fisk-läge 186
*farligen 114
fnysa 172
*fissla 142, 153
farmor 90, 108, 150 fistel 13
foder (i kläder) 162
fart 90
fistel-Anders 139, 160, foder (åt kreatur) 198
farväl. 46
200
fodermarsk 168, 192,
faslig 49
»fjede» (käle) 40, 41, 208
*fasligen 49, 114
fodra 162
151, 164
fason 193
fjor 166
fodral 64, 93, 157
fast 100
'tjäla 40
fog 184
foga 184
Fastarp 98, 194
*fjälster 40
fastlagen 64, 155
fjärde 81, 114
fogde 108, 184.
fastna 160
fjärding 81
fogel 76, 80
fastän 46
Fjärrestad 140, 212 fogelbo 120
fat 109, 163
fjät 40, 176
folkvett 141, 164
forn 72, 204
februari 109, 153, 204 fjöl 40
fel 123
»fjönt» 1. »pjönt» 72, forna 72, 204
*fel adj. 123
Forsmöllan 54
151
fela 123
fostra 93
»Fjöntarp» 151
*felen 123
*flaggermus 116, 143, fot 140, 163
fena 188
*fota 178
185, 208
Ferdinand 158, 201 *flaggra 116, 143
fotogU. 19, 175, 193,
fet 14, 124
213
flarn 175
feta 124
fotografera 19, 193, 213
flat-bred 133, 161
*fet(j)e (»fedje») 179 'flena 202
*fot-tråd 153, 161
fetna 125
[framtillr framman-till
Fleninge 124
fett 14
121
flepa 85, 134
ficka 206
frans 99
flepande 85
fideikommiss 59, 170 *flepare 85
franskt-bröd 146, 182
fred 132, 160
fideikommissarie 59 flepig 85
fredag 125
*fidla f. 81, 177
flere 111, 123
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fyra 18
förbtd 104, 107
fresta 39
förbättra 143
fyra-eller-fäm 200
fri 13
fyra-eller-säx 200
före 60, 104
frid 84
*fyre (»fere») 48
förestå 104
frihet 39, 195
fyrk 23, 183
för[fota] *-föta 72
frisk 44, 182
*förföte 72
fri-volontär 58, 70,119, fyrtio 19, 103, 213
för-grufva sig 31, 154
få 128, 190
207
fåkunnig 75
förhänge 66
Froborg 112, 139
fåll 128
förkläde 46, 201
from 108
fålla 128
förlag 184
frontispis 159, 214
fåne 178
förlusta 70
frost 72
fånggevaldiger 112, förlustelse 70
frosta 72
förlägga 208
frostbiten 72, 144, 160 203
fånig 178
förläggarsked 195,208
fru 63
fåra 122
förmena 124
fru-afton 64, 94
Färaböket 25
förmera 111, 123
fru-dag 64, 94
förmiddag 60, 104
får-schäfer 207
frukost 96, 208
förmyndare 189
fä 63
frukt 83
förmåga 184
Frumöllan 54, 64, 94 fäje-skarn 149
förmån 97
fruntimmer 64, 68, 75 fäkta 187
förnamn 138
fruntimmersskräddare fällknif 128, 130
film 214
förr 144
207
fämton 119
*förrige 104, 144
frysa 35, 167, 202
fänkål 97, 150, 188, för-ro-skull 212
fråga 128, 184
förr-än 46
193, 214
från 128, 175
färd 81
försegla 82
fräknar 136
färdas 81
försena 124
fräknig 136
förskräckt 204
färdig 81
främmande 116
Färingtofta 116, 172 för-skäl 40
fräsa 202
färsk 182
först 112, 207
fröken 62, 101
förstuga 117, 208
fästman 64
full 74
förstånd 118
full[söfd] »-söftad» 88 fästmö 64
föda 66, 123
förståndig 118
*fumsa 178
födsel 168
försvinna 99, 158, 189
*fumsigt 178
försynda sig 189
följa 42, 179
fundera 125
förtenna 39, 142
fur 48
följetong 214
förtjäna 40
fönster 62
furste 207
förtjänst 40
fuska 178
fönsterpost 128
förtret 125
*futt (futtig person)178 för 104
förtruten 208
*futt (futtighet) 178 för-akt 136
förakt 136
flirvett 15, 141, 164
*futta vb. 178
förakta 136
fösa 178
futtig 178
förbjuda 104
*fösla 178
fy 18
förblinda 189
*fygle 25
förblindelse 189
fyka 37, 104
förbud 107
fylla 23
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gifva 1. ge 16, 97, 101, »grad» se gerad
123, 132, 154, 199, Gram 144
200
grand 129
grann 109
gilles-lag 186
Gabriel 85, 110
girig 44
grassera 214
gadd 162
gratis 157
gissa 44
gafvel 64, 89
gitta 101, 141, 163 gratulation 80
gagn 136, 183
gratulera 49, 94
gjord 166, 176
gagna 136
*greder 124
gjorda 166
gala 202
gren 124
glad 90, 183
galen 110, 208
grena 124
glas 170
»galenbär» 208
grenig 124
glasera 192, 214
gall 129
glasögon 192
grep 124
galla 57
gridelin 84, 162
galoppad 58, 96, 173 glida 123, 198
griffel 44
[glugg] *glugga 1.
galosch 121, 180
grimma 12
galoschera 58, 121, 180 *glygga 71
"glugga 1. *glygga 71 grimskaft 86, 214
galt 100
glunt (*glytt, *glött) 71, grina 210
gammal 55, 56
grind 189
159
gap 90, 148
glupa 31
gris 193
gapa 148
glupsk 31
grissla 142
gaphals 59
*glygga se glugga
gro 77
garde 109
*glytt I. *glött 71, 159 groflek 15, 187
garderob 146, 193
glädja 123, 162, 203 gropig 49
garn 175
*groske 77
glädje 162
gastrisk feber 183
*groskig 77
glöd 26, 153
gata 107, 109, 163
Grubbahuset 113
"glömma f. 48, 52
ge se gifta
Grubbesson 113
glömma vb. 48
*gebärder 115
grubbla 142, 147
*glömsel 48
Gedsholm 14, 168
gruffig 31
glömsk 48
gemen 125
"genedig 46
*glött 1. *glytt 71, 159 grufva f. 154
grufva sig 31, 154
*gnag 185
genom 32, 69
*grum 190
genskjuta 36, 71, 134 gnaga 185
*grumka 190
gentil 99
gnagare 185
grund 106
geografi 65, 96, 198 gnat 109, 163
grunda 106
*gerad (»grad») 157, gnata 109, 163
162, 169, 214
gnet 140, 163
grustäkt 208
gnida 123
gryn 35
"gere 39
gnäll 80
*grysma 1.*grysna f. 149
Germund 118, 212
*grysma 1. *grysna vb.
Gertrud 49, 173
gnälla 103, 183
god-kväll-på-lag 59
149
gesvind 158, 167
*grysmigl.`grysnig 149
gods 93, 168
get 140, 163
*gryt, Grytevad 35
Goentorp 198
geting 163
Grytåsa 35, 66
Giertz 23, 110, 160 golf 138
Gråmanstorp 57, 97
gom 108
gifta 23, 80, 137
gråta 28, 29, 87, 192
grad 162
gifte 23, 80, 137

G.

Sv. landsm. X.2.
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gärning 45
hand 25, 86, 129, 214
gräddsnipa 134
*handa 129
gässling 27, 140
gräfva 29, 115
*handelig 1. *händelig
gäst 46
gräfvare 115
gästgifvare46, 161,191 86
*gräsa 191
*gäta 40, 45, 141, 163 'handval 97, 154
gröda 66
'gröning (»grylling») Gödmanstorp 150, 175 hane 207
hank 180
gödning 174
27, 34
Hanna 120, 144
gödsel 168
grön 183
Hans 50, 99
gödsla 168
*grönsvärd 25, 81
Hansson 202
göing 23, 198
gröpe 134, 179
Göinge-härad 23, 114, hantera 99
gröt 66, 163
hantlanga 99
198
gubbe 106, 147
Harbäckshult 46, 109,
Gudmund 49, 107, 166, gömma f. 52
118, 183, 196
gömma vb. 176
170
harf 138
göpen 61, 62
Gud-ske-lof 169
göra 70, 104, 166, 209 harfva 109, 138
guld 74
Harholma 109, 133
gummi-elasticum 65,
harmlig 59
201
hart 100
gunga 106
H.
harts 160
Gunhild 50, 106, 122,
hartsa 160
hackelse 46
196, 198
has 90, 167
hafre 138, 155
Gunnar 106
[haspel] *haspa 172
hafs 143, 153
Gunnarlunda 194
[haspla] *haspa 172
hafsa 143
Gunnarsson 194
hasselkäpp 142
Gunnarstorp 51, 106, hafsig 143
hafva 123, 137, 154, Hasslarp 142
194
Hauswolff 129, 152
Gunnarstorps-härre 51 159, 165
hed 124
hage 109, 186
Gustaf 109, 133
heder 162
hagel 62, 137, 199
Gustafva 109, 197
hedning 162
hagla 137
guvernant 173
hedra 162
gyckel 67, 142, 185 Haglekulla 74, 137
hektik 22, 187
gyckla 67, 142, 185 hagtorn 155, 173
hel 123
half 109, 138, 152
gycklare 142, 185
helig 85, 110, 157
half-annan 156
Gyllsjö 48, 167
Heljarp 191
*gymmerlam 149, 206 *halfstacka 156
hem 39
gå 109, 114, 128, 169, halfva 138
hemfödd 121
Halland 56
190, 200
hemgjord 121
hallå 195
gåfva 89, 183
hem-ledes 124
halländing 56
Gålarp 97
halm 109, 149, 170 hemlig 39
Gånarp 97
hemma 39
Halmstad 212
gård 166
hemman 39, 61
halta 100
[gäla] *gälna 174
hemsk 39, 182
hamn 175
gälla 103, 185
Henrik 14, 15,164, 212
hamnbuse 175
*gära(s) 70, 209
han, hans, honom 50 *heraus 130
gärde 81
118, 121, 139, 197 herde 166, 195
gärna 115
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hurudan 56, 62, 80, 107,
hof-bonde 76
Herman 212
134, 164, 200
hof-gård 76
hes 125
hof-man 76
hus 121
het 14, 124
husbonde 133, 146
heta 39, 42, 57, 125, 'hofning 76
*hogligen 114, 169, hushåll 128, 195
160, 168
hushålla 195
171, 174, 200
hetna 125
*huttra 143
hetta f. 125, 141, 163 *hoja 88
hvad 110, 156, 165
hetta vb. 124, 141, *hojande 88
hvar pron. 28, 86, 109
*hojare 88
163
hvar adv. 96, 154, 195
hojta 88
hettblemma 124
hvarför 152
»homäjeri» 207
hets 14, 167
hon, hänne, hännes 17, hvarken 114, 156, 169
hetsa 14, 15, 167
45, 51, 77, 93, 114, hvar-på-lag 59
hetsig 14, 167
121, 169, 189, 197 hvass 152, 156
Heurlin 22
"hvatsten 161
hona 85, 108, 134
"higna 195
hvem 51, 121, 156
honung 97, 120
*higneligt 195
hven 156
*hindbär 83, 188, 209 hop 102, 134, 203
hop-med 110, 147, 150 hvete 156
hinder 13, 165
hvila 156
horn 172, 175
hindra 13, 165
hvilken 156, 181
*hors 204
hingst 44, 172
*hvima 1. hvina f. 173
hospital 80, 214
hinna 99, 158, 189
Ivima 1. *hvina Vb. 173
hosta 93, 195
Hishult 118
*hvimig 1. "hvinig 173
hufva 154
hisklig 13
hufvud 34, 61, 76, 94, hvirfvelvind 154, 172,
historia 177
208
hiterst 112
154, 162
hviska 31, 67, 156
Hitsåkra 14, 119, 168, hugg 34, 106
212
hugga 34, 105, 106, *hviss, »hyss» 38
hvissla 31, 67, 156
183
hitta 13
*hvista 67
*hugsa 76, 80, 205
Hjalmar 101
hvit 156
huk-kana 53
*hjaltskifva 40, 86
Hulda 74
hvitkål 181
hjortron 58, 195
hvälfva 91, 155
Hjortshög 48, 83, 160, hull 74
huller-om-buller 74
hväsa 202
196
hullig 74
hvässa 156
hjul 36
hult 74
*hvätja 91, 161
hjul-bår 32
Hult 74
*hvätjesten 161
*hjälle 40, 86
humla 106
Hjälmshult 150
hyende 69, 197
Humlarp 51, 98
Hjälmslund 150
hyfsa 147
hummer 102
hyfvel 66, 209
hjälpa 178, 195
humör 94
*hyl 1. *höl 153, 209
hjärna 115
hylla 122
hjärta 57, 115, 174 hund 106
hundra 106
Hyllinge 23, 144
hjässa 167, 176
hundsa 71
Hyllstofta 88
hof m. 76
*hupa I. *hypa 31
hypa se hupa
hof n. 97
*hypontorn(?) 38
Hoffmans-droppar 146, hurra 208
huru 107, 200
hypotek 58, 180
147
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[härfvel] 'härfva 138, inbördes 24, 166
*hysa (förslå) 78
172
Ingeborg 139
hysa 36, 78
härma 143
Ingeborgarp 139
»hyss» se hviss
härre 192
hytta 23
Ingelstorp 114
Hässleholm 142
håf 97
ingen 163, 189
häst 41, 114, 195
håg 76, 80
ingenstädes 169, 174,
hästsko 160
hågad 184
199
hål 97
hö 63, 66
inhyses 195
håla 53, 54, 97
höflig 134, 151
inlaga 184
Hålan 54
höft 105
innantill 122
hög m. 83
Håle 54
inne 41, 61, 189
håll 128
hög adj. 56, 83, 121, 132 innerst 112, 189
hålla 128, 130, 158 Högaholm 83, 121
insekt 46
hård 92, 93, 100, 166 höger 184
inskränkt 204
högfärd 81
hårdna 166
inspektor 197
högtid 30, 159
hår-skäl 40
intyg 184
häckla f. 142, 185
högtidsdag 30, 157 intyga 184
häckla vb. 142, 185 högtidskväll 30
irra 13
häftig 157
högtids-kär 30
Ishult 118
Hägnaden 186
Höja 51, 83
Islätt 25, 86
häkta vb. 186
höja 176
isop 100, 146
hälft 152
höjd 162, 176
ister 13
hälgdag 85, 139
*höl se hyl
Istra 13
hällre 66
hölja 170, 179
isynnerhet 67, 189
*hälmter 150
hönkyckling 59
i-år 179
Hälsingborg 139, 173 *hön 32, 34
i-årig 179
Hälsingör 173
höra 104
hälsosam 49
hörn 104, 178, 195
J.
hälvete 116, 192
höst 195
hämnd 175
*hö-väfling 155
ja 109
hämta 173
jacka 109
*hänan-om 121
jag 187
1.
*händelig I. handelig
jaga 40, 116, 184, 185
86
i 209
jagande 185
händig 86
ibland 99
jakt 136
igel 187
hänga 209
Jakob 101, 110, 134,
härad 162, 168
i-hjäl 41
146
häradshöfding 162, ihålig 208
januari 49, 109, 153
168, 195
i-jåns 128, 178
Job 134
härbärgs-hus 180
illa 209
Johan 110, 133
härd 81
illa-vulen 77
Johanna 50
*härd bred 81
illmarig 190
jord 166, 176
*härdar pl. 81
illmarighet 190
jorde-moder 166, 209
'härdig 81
»iläl» 19, 200
jordskyld 24, 25, 209
[härfia]*härfva 138,172 in 189, 208
Josafats dal 101, 212
härfva 81, 138, 172 inbinda 61
Josef 101, 103,146,147
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kikhosta 43
kana 53
kille 180
kanal 110
kanalje 19, 66, 109 kimrök 68, 173
kanske 169
kind 189
kink 44
kaplan 64, 110
kinkig 49
kappe 114
kisse 180
kaprifolium 215
kista 13, 176
kapten 14, 16, 151
kapuschong 64,80,190 kitt 13
kittel 61, 63, 141, 163,
kar 90, 209
198
»karale» se käril
kittla 171
karda 166
[kittlig] *kittlen 171
kardus 118
kjortel 64
Karindal 175
klabb 147
Karl 172, 195
kladd 209
karl 109, 172, 214
klaff 209
karled 194
klaga 184, 185
karlvulen 77
*klamn 138, 193
karit 149
klang 99
Karna se Katarina
K.
klappa 146
karneval 115
klapphingst 164, 209
Karolina 23
kadrilj 179
klar 90
karta 109
kaffe 109
klarinett 46, 144, 201
kartnagel 129
Kain 110, 178
klass 159, 214
karusell 118, 214
kajuta 31
*karfmärke 138, 144, klatsch 192
kaka 90
klatscha 192
kakel 110, 134
209
Klementsson 85, 160,
kakelugn 110, 134
kasa 90
175
kasern 46, 175, 214
kaktus 193
klena 125, 202
kassera 175, 214
kalas 110
kli 111, 125
kasta 100, 214
kalasa 191
klia 114, 122, 125
kastanj 139
kalf 138
[kalfleka] *kabbalök kastrera 61, 97, 214 klifva 30, 68, 69, 154,
Katarina, Karna 22, 199
209
klimat 157
kalfva 138
109, 201
kall 92, 100, 129
katekes 14, 16, 65, 176 klinga 188
klinka 44
kalla 160, 162, 163, katt 157
168, 170, 175, 203 katta 26, 86
klint 13
klippa 44
ked 40
kallna 129
kalmusrot 94, 170, 214 *kede (»fjede») 40, 41, klister 13
klistra 13
kaluf 31, 146, 147
151, 164
klo 26, 72
kam 29, 99
kedja 40, 162
klockslätt 25
kamfer 99, 160
Kellna 16
kamma 29, 86, 99, 176 Kerstin se Kristina klots 167
*klotsig 167
Kampf 99
*keta 41
*kludder 143
kika 43, 134
kamrat 64

»josla» 84
jude 162
ufver 1. jur 36, 154, 200
Jul 36
julafton 121
julklapp 151, 209
julp 31, 146, 151
[jägare] *jagare 116,
185
jäkta 116, 131;
jämka 189
jämt 175
järn 115, 175
Järnbläst 25, 175
jäsa se gära(s)
[jäst] *gär 70
Jöns 40, 47, 50, 191
Jönsson 191
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*kluddra 143
kobent 85
kostnad 160
klunk 106
*kock (»tokke»)181,207 krafsa 143, 153
kluns 71
*kofna 89, 154
krage 186
*klunsa 71
kofta 97
kram n. 86, 133
koj 87
klunsig 71
kram adj. 109,133, 149
klyfta 67
koja 87
*krama se »krämma»
klyftig 67
koka 93
krama 109, 133
klyfva 36, 154
komediant 201
krans 99
*klåp 119
komma 175
'kras(s) n. 142
klåpa f. 119
kommendering 201 *kras(s)lig 142
klåpa vb. 119
kommers 96
krats 167
klåpare 119
kommod m. 162
kratsa 167
klåperi 119, 134
*kommod adj. 214
Kraxasjön 136
klåpig 119
kommunal 49
kreatur 85, 214
klåp-smed 119
kompanjon 170, 204 krets 14, 167
klåp-sock 119
koncept 151
krig 187
kläda 122
konduktör 19, 70, 183 krigsman 168
kläde 162
konfekt 150
krikon 58
klädesborste 162
konfirmation 102, 150 *krisk 110, 204
klädsel 168
konfirmera 102, 150 Kristian 161, 191
klämma 52
konfys 150
Kristianstad 161, 191
*klökas 160
Konkordia 96
Kristina, Kerstin 22,
*klöngon (»klöngen») konsonant 58
43, 110, 168, 175,
58
konsterfaren 103, 209 197, 204
knall 109
konsul 49
kristna 160
knappt 146, 182
kontrakt 136
krita 134, 163
*knast 126
koppar 101, 141, 148 »kroe» 76, 94
knekt 82
kopparkrus 101, 141, krog 75
knif 12, 172
148
krok 192
knipa 18
kopparlock 101, 141, krok (finger-) 209
knippa 170
148
krokig 49, 163
knoge 65, 184, 209 K opparmöllan 101,141 krokodil 58
*knott, »knytt» 33, 34 148
krona 93, 209
knubb 106
korall 144
kronometer-ur 96, 112
knuff 106
korderoj 65, 87, 193
203, 209
knut 52
korf 209
kronoskjuts 49, 209
Knutstorp 168
korg 139
Kronqvist 161
knysta 23
kork 97
*Kronqvistskan 161
knyta 133
korn 175, 214
Kroppåkra 15
knyte 133
kornig 175
krossa 72, 167
*knyte (sticktyg) 133 korporal 49, 109, 193 kruka 107
knytnäfve 204
kors 168
'krull 31
knä 63, 80
kort n. 130
krulla 31
knäcka 91
kortgalopp 181
krullhår 31
knäskål 93
*kosta se *kvasta
krullhårig 31
ko 26, 72
kostbar 160
krullig 31
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kälke 16
kutting 75
krydda 23
källa 16
-*kryfta (»kröfta») 90 kuttra 75, 143
*källing 27, 86, 171
kuvert 181, 214
krympa 67, 147
krympling 67, 142, »kvackelmagad» 207 Källåkra 15, 16, 119,
212
kvarka 122
148, 150
käng
213
kvarn
175
kryp 66
*kännelig 59
kvarter 62, 133
krypa 35, 67
kärfve 57, 81, 138
kvast 130, 154
kråma 97, 133
kräfta, *kräfs 143, 151, *kvasta 1. *kosta 130, [käril, kärl] »karale»
90, 110
154
152
kärna (frukt-) 115
kvick 44, 141
kräfva se »kroe»
kärna (smör-) 172
*kvicka sig 141
kräfva vb. 91
kvickdrag 44, 141, 185 kärnmjölk 59
kräk 85, 214
kärr 115, 144
kvicke 141, 185
kräm 133
kvick-lera 141, 185 Kärrebärga 22,81, 144
*krämma 133
kvick-sand 141, 185 kätte 157, 176
krämare 86, 133
kvicktionde 141, 183 »köfi, »köfd» 70 154
»kröfta» se kryfta
Kvidinge 43, 165, 198 176
krögare 76, 78
»köfva» 70, 154, 176
kviga 187
krögerska 76, 78
kök-mästare 117, 149
kvinna
189
58
*kröson (»krösen»)
köld 24, 25, 176
kvist 130
kufva 154
*kölfva
se kylfva
kvitto
93
kugga 106
kväfd se »köf», »köfd» kölna f. 68
Kull 74
*kölna vb 68, 154, 176,
kväfva se »kötVa»
kull m. 74
204
kvälja 207
kull adv. 74
kväll 152, 156, 170 *kölne 68, 154,176,204
kulla 74
kyckling 38, 56, 171 köp 148
kulle 74
köpa 42, 148, 151
kyffe 67, 181
Kullen 74
kullerbytta 74, 193 *kylfva 1. *kölfva 138 köra 202
kyndelsmässa 51, 102, körsbär 168, 211
kullig 49, 74
körtel 117, 144, 176
169, 189
kummin 112, 179
kumminbrännvin 214 kyrka 51, 103, 176 kött 24, 141, 163
kyrkogård 103, 183
kund 75
kyrkoherde 49, 111
kung 200
*kyrkolycke 51
kungs-hätta 195
labb 101
Kyrkolycke 52, 54
kunna 106, 121
lada 165
kyrkospira 122
kunngörelse 106
ladda 109
kyrktaga 51
kunnskap 75
ladufogde 184, 198
kyss 67
kupa 31
lag n. 63, 109, 184,
kyssa 211
kupig 31
185, 199
Kågeröd 65, 89, 186
kurbits 168
lag m. 184
Kåshässle 142
kurera 43
laga 109, 184, 185
Kädarp 40
kurir 43, 94
Lage 50, 109, 186
käft 143
kuscha 106
lager 184
käke
41
kusk 75
käle se »kede» (»fjede») Lagesson 113
*kustenera 58, 207
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lagg 33, 72
Lemmeshult 118, 196 ljunga (»ljuna») vb. 36,
lagom 184
lemna 70, 138
173
lakan 55
lemning 70, 138
Ljungaskog 186
lakrits 168
len 39
Ljungby 20, 173
lam n. 99
ler 111, 123
*tjura 38
lam adj. 133
lera 111, 112
ljurehål 38
Lamberg 112
lerig 111, 123
ljus 36, 167
Lambert 112, 161, 212 lerjord 111
lock 141, 185
lam-grimma 173, 210 lertäkt 169, 209
lod 63
lampa 99
leta 14, 124
loda 93
land 41, 163, 165
lid 12
lof 88
landa 165
lida 123
loft 88, 143
landshöfding 195
lidköp 209
lofva 88
landstingsman 170
lif 13, 132, 143, 209 loge 201
lapa 90
ligga 44, 57, 128, 183, lokomotiv 58, 119
lapp 146, 188, 211
187
lomfick ur 206
lappri 64
lik 187
*lomma 206
lapp-salva 138
lika 210
lopp 73, 139, 148
larm 143, 204
likadan 187
lossna 73, 144
larma 143, 204
likasom 187
*lot(t)a 73, 141, 163
Lars 60, 109, 209
liljekonvalje 65, 150, Louis 169
larsmässa 51
179
Lovisa 96
Larsson 59, 203
lim 12
lucka 106, 141, 185
lasarett 22, 90, 212 *limme 12
luden 27, 62, 71
*lasarus 212
linbyxor 13, 150
lufsa 147
*lase 212
Lindberg 150
lufva 154, 210
lass 109, 167
linne 13
lufver 154, 200
lassa 29, 86
Linneröd 65
lugg 106
lass-med 193, 209
lispund 152, 209
[lugn n.] »lyne» 76
Lathög 83
lita 57
lugn adj. 76, 138, 187,
lavement 108, 193
litet, »lätta» 84, 114,161 190
lax 135
ljud 37, 63
lugna 76, 187
led m. 124
ljuda 37, 112
luk 107
led n. 63
ljudhål 37
luka 107
led adj. 14, 124
ljuflig 31, 36, 37, 71, lukt 159
leda 123, 124
134, 151
lukta 159
ledas 123, 124
ljuga 36, 37, 185, 186 lull 71
ledsam 124
ljugare 36
lulla 71
lefva 39, 151
ljum 190
Lund 106
lefver 39, 64
ljumk a 189
lund 20, 106
lega 82
ljumke 190
Lundberg 150
Leipzig 87
ljumken 190
Lundblad 150
leka 39
ljums k e 36, 75, 106, 150 Lundsmöllan 54
*lekande 60, 193
ljung 176
lunga 188
leken 39
*ljunga (»ljuna») f. 36, luns 71
lem 39
173
lunsa 71
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lunsig 71
länge 144
malört 33, 78
lunta (lunka) 71
länge-sedan 103
man m. 95, 115, 121,
*Lunta 71
längta 188
208, 212
lura 74, 200
läpp 45, 141, 148
man f. 175
lurendräja 197
lära 166, 192
man, »mans» adv. 169
lus 26, 78, 144
lärarinna 13, 95, 200 mangel 99
lust 70
lärft 64, 81, 140, 152, mangla 188
lustig 75
157
man-hus (»manes») 61,
lycka (ygla) 52
lärftsskjorta 168
196
lycka (framgång) 67 läsa 202
manschett 152, 214
lycka (täppa) 54
läst 45
Margareta 194
lycka vb. 24, 82, 214 löda 105, 134
Martgretetorp 194
*lycke 52
Löfberg 115, 148, 155 Maria 22, 122, 177
Lycke 54
löfkoja 87
Marie-klocka 22, 43,
lycklig 159
lögn 87, 186
122
lyda 23, 162
*lögna 186
Marina 1. Marna 22,201
lydig 162
lögnare 186
mark 144
lyfta 67, 137, 159
löja 87
marketentare 184, 193
lykta 82
löjtnant 24, 181, 214 marketenterska 184,
»lymmene» 37, 61
lök 209
193
lysa 36
Lönhässle 142
mark-ledes 124, 199
lyss 23, 120, 165
löpa 73
marknad 144,162,168,
låda 128, 162
lördag 95
176
låg 89, 186
lös 73, 170
mark nadsgåfva 168
låga 76
Marna se Marina
låge 76, 80
marsch 167
M.
lån 128
marschera 167
låna 87, 202
Martin 133
lång 66, 92, 103, 118, Macdonald 79,159,165 mask 144, 192, 208
121, 172
mad 63
maskopi 58
långörad 162
mage 186
masurka 31, 169
lås 51
mager 109, 184
mat 90
låta (ljuda) 95, 97, 103 Magleby 114, 137
matador 181
låta 28, 29, 87, 94, 119, Magleröd 65
materialier 22, 65
123
magra 184
Matilda 197
låtsa 168
maj 109
matleda 39
läder 198, 213
majvisa 171, 210
matta 157
läge 184
make 149, 184
Matteus 82, 178
lägel 186, 199
makrill 83
Mattias 22, 60, 201
läger 184
*maksa 1. *mäksa 86 med m. 63, 101, 124
lägg 183
makt 136
med prep. 84, 165
lägga 66, 136, 165 maktlös 136
medan 85 ,169
läka 45
mal 33, 34, 72
*medas 124
läkte 187
malade (fr.) 158
medel 162
läm 149
*malttor(k)a 161, 183 medgörlig 84, 104
maläten 33
längd 188
medhåll 84
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*muttrik 143
moln 107, 132
mellan 98, 149
mycken 46, 47, 62,141,
moment 96
mellerst 112
199
monitör 22
men n. 124
mynna 67, 189
monument 96, 201
men konj. 85
mynning 67
*mora se moder
mena 124, 202
morbror 108, 132, 149, mynt 67
mening 124
myra 23
168
menlös 85, 124
myrten 41, 62
mord 166
*mensam 124
*mystra se mostra
morell-bär 96
mer 111, 123
morfar 90, 108, 152 må 121
*merig 111, 123
morgon 58, 92, 139 *mäk 105
meta 125
*måka 105, 141, 185
morkulla 210
metall 90, 144
*måk-kullbi se *mökmormor 108, 150
mid-afton 68
*måk-kulle se *mökmorna 92, 139
middag 13, 56
måla 128
morot 121, 214
middagstid 56
mållös 193, 210
midja 132, 162, 179 morse 92, 139
mån 97
mortel 171
midnatt 174
månad 162
midsommar 43, 168 »mosla» se smussla
måndag 187
mossa 122
mig 43, 187
måne 128
Mikaelsmässa 51, 169 mosse 142
Mårtensafton 159
moster 108
min 12
Mårtensmässa 51
mindre 13, 66, 189 »mostra» 103
mudder 75, 143, 162 måste 121, 159
minnas 189
muddra 75, 143, 162 måtta 128
minne 189
mäja 80
*mugg 76
minst 189
mäjrara 112, 173, 179,
*muggen 76
minut 134
204
mule 61
misshag 184
mäksa se rnaksa
mulen 41, 107
misshaga 184
mäkta 116, 136
mull 74
mista 44
människa 169
mullra 74, 164
mitterst 112
märg 115, 139,144,183
mull-sork 34
mjuk 36, 176
märgel 185
mulna 107, 132
mjälte 19
märgla 139, 185
mjöl 20, 126, 179, 210 multiplicera 74
märka 144, 183
multna 74
mjölk 20, 87, 179
märke 144
mumsa 49
mjölka 108, 180
märklig 59
*mjölke, »molke» 108 mun 106, 210, 214
mjölke 20, 87, 179 Munka Ljungby 20, märr 81, 101, 142
mässa 51
mjölnare 24, 27, 179 74, 150, 179
mässing 45, 142
munter 106
mod 162
mässling 45, 142
mod (fr. mode) 162 muntlig 106
mäster 87, 102, 201
moder, *mora 95, 121 muntra 106
*murken (»myrken»)27 mödom 48
moderlös 34
mögel 61, 76, 78
musik 180
Moderöd 113
muskottnöt 75, 157 mögla 76, 78
modig 214
möglig 76, 78
must 75, 106
mogen 188, 198
möjlig 59
mustasch 190, 214
'moj 88
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neka 85
*mök 105
*mök-kull-bi 193, 210 ner-del 14, 111, 112
nere 69, 125
*mök-kulle 105
mölla 24, 27, 51, 54 nerför-lid 160
niga 81, 132
Mölle 54
*nikla (»negla») 48
*möllesäd 46, 171
Nilla se Petronella
Mölletofta 88, 143
Nils 50, 125
mörda 104, 166
Nils Peter 168
mördare 166
Nilsson 80
mörk 183
nionde 58, 109, 200
*mörlösan 32, 34
Mörshög 48, 83, 196 nisse 13
nita 81
mössa 66, 107
nitnagel 81
mösskärm 59
njure 37, 57, 174
möta 42, 66
njuta 37
möte 163
nock-tyg 120
nog 108, 181
noga 159, 184
N.
noll 97
Nord 158
nordan 166
nabo 134
norr 69, 96
nacke 180
Norrtofta 96
nafle 61, 138, 155
notarie 109
nafsa 143, 153
nafvare 138, 155, 201 nu 209
nagel (finger-) 25, 86, nunna 106
132, 137, 199
ny 23, 172
nagel (bult) 64, 137 Nyborg 139
nagla 137
nycka 82
naken 17, 57, 62
nyckel 17, 47, 58, 141,
namn 138, 175
185
natt 33, 34, 98
*nydja 1. *nödja 162
nykter 82
nattetid 113
nyligen 114
nattkappa 161
nypa f. 18
nattröja 161
ned, ner 69, 125
nypa vb. 18
nedan adv. 81, 178 nys 38
. nysa 37, 202
nedan n. 81, 178
nederst 69, 81,112,178 nyss 23
Nedre Mölla 54, 69, 212 nystan 38, 57, 176
Nedre-Mölle-Pär 54 nytta 23
nå vb. 96
neger 184
nå interj. 97
nej 80, 85, 180
nåd 162
nej-nej 180
nej-nej-män 46, 180 nådig 162
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någon 97, 109, 163,
195, 199
någonsin 159, 189, 199
nål 128
näck 45
näfve 80
näjlika 144, 179
*näm 45
nämd 175
nämdeman 113
nämna 175
nännas 144, 160
när 100, 103, 130
nära 212
näring 211
närmare 66, 81, 150
närmst 81
näsborr 120, 142
näsduk 157
*näsgruv(e)s 154, 180
nässla 171
nät 157
nöd 63
*nödja se nydja
*nödligen 114
nöt 26, 102, 121, 140,,
163
nötkött 120
0.
observera 171, 181
ock 76, 95, 96, 213
också 59, 168
Odens jakt 191, 198
Oderljunga 171
odla 165
ofantlig 59
ofasonlig 193
ofvan 74, 88
*ofäfle 77, 210
*oförakt 136
oförvägen 184
*ol 210
Ola 50, 118, 156
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papegoja 87
pingstafton 119
Olof 151, 210
pinna 189
Olofsmässa 51, 200 papper 62, 133
pinne 189
Olu(f) 49, 54, 138, 201 par 109
pinn-so 189
para 109
omkostnad 160
pinn-svin 189
parad 110
ond 93, 165
*piramän se *peraparadis 162
ondska 93
pisk 13
paraply 90
onsdag 132, 157
piska 13
Onsdal 157
parasoll 90, 129
»pjask» 177
parole (fr.) 79
Onsjö 132
»pasla» etc. se prassla »pjaska» 177
oration' 96, 214
»pjaskig» 177
patt 57
ord 166, 214
»pjätt(a)» se plättorda 166
*peda 124
ordenstecken 166, 214 Pedrillo 108, 157, 201, pjönt se fjönt
pladdra vb. 143, 177
ordna 128, 166
204
pladdrande 143, 177
ordning 128, 166
pelargonium 194
*plata, *plåta 119
orlofssedel 195, 210 Pella se Petronella
Platen 110, 201
orm 93, 143
Penarp 125
pligg 101, 210
»orne» 94, 166, 204, penna 144
214
pension 61, 86, 173 pliggsyl 101, 210
orsten 171, 210
peppar 39, 101, 141, plombera 150
plommon 108, 119, 147,
148
os 93
175
peppra 39, 141, 148
Oskar 101
ost 93
*pera- 1. *piramän 17 »plott(a)» se prutt(a)
ostmys 1. -mus 78, 122 *perka fyrk 182, 204 *pludder I.*plutter 143,
177
ostron 96
*perlicka 170
osttryckare 161
Pernilla se Petronella *pludder- 1. *pluttermulja 143, 177
Otea 212
perpendikel 201
*pluddra 1. *pluttra 75,
ottesång 93
persedel 162
143, 177
Ottilia 43, 177
persilja 194
plugg 210
Otto 49
person 193
plundra 106, 164, 165
ovett 14, 15, 141
*perten 111, 125
Plym 133
ovettig 14, 15, 141 peruk 134, 180
plåga 184
oviss 77
peta 125
plånbok 61, 93
o-vulen 77
Peter 108, 204
*ovånnelig 128
Petronella, Pella, Per- plåt 119, 157
nilla, Nilla 17, 22, *plåta se plata
ovän 77
197, 201, 204
pläga 184, 186
Peyron 96, 173, 180, plägel 61, 199
212
*pläsir (fr. plaisir) 93,
P.
pickelhufva 196, 210
116
*plätt, »pjätt» 177
palsternacka 19, 22, piga 184, 187
*plätta, »pjätta» 177
42, 172, 193, 201 pikardong-vin 194
palta 40, 86, 100, 178 piller 121, 206
pojke 65, 88, 128, 180,
panna 215
pimpla 44
184
panoptikon 151
pina-död 48
»pojta» 88
»pantoff la» 215
pingst 161
polisong 22
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pollettera 17, 96
prässjäst 159, 215
pänning 52, 56,200,215
polska 129, 169
präst 215
Pär 50, 80
poppel-pil 151,173,207 psalmodikon 149
pärla 115
pärlemo 108, 174
Porkenahult 74, 118 psaltare 60, 100
puckel 106
porslin 194
päron 119, 175
»pudder», »puddra» se Pärsson 80, 203
porter 97
*pölsa 209
portion 194, 195, 215 pludder etc.
pudding 75, 147
pösa 30, 202
porträtt 96, 193
puffa 106, 151
porträttera 194
puffert 102
portvin 97
pulpet 74, 159, 207
post 128
puls 74
postilla 193, 215
pumpa 149
*pott 215
Qvensel 85
pund 106
pottkäs 17, 176
quinconcepas (fr. =
punkt 106, 172, 183
*prassel 142, 178
»skenkompass») 216
*prassla f. 84, 142, 178 punsch 106, 167
*prassla vb. 142, 178 *purken (»pyrken») 27
pust 75
prat 157
pusta 75
prata 159, 213
rafs 143, 153
predika 22, 162, 201 puta 74
rafsa 143, 153
predikan 22, 162, 175, put(e)-var 129
*rafsig 143
puts 75, 1.67
201
putsa 75, 167
raft 137, 143
predikant 162
putslustig 167
raljera 193, 207
*preka 204
»putter», »puttra» se Ramlösa 54
premium 16, 201
pludder etc.
*ramn 138
pressänning 147, 213
rand 129
puttra 75
prick 141, 185
randa 129
pynta 67
prins 13
»pyrken» se purken randig 129
privet 14
pyscha 103
rapa 86
producera 182
pyssla 103, 142
rask 182
produkt 182
på 213
Rasmus 110
prompt 147
påfogel 97
Rebbelbärga 142, 152
proponera 58
påfund 106
recept 151
proportion 58, 194
reda f. 124
Pål 128, 200
prost 93, 215
pålaga 184
reda vb. 123, 124, 162
protokoll 58
[påle] »päl» 210
redaktör 162
pruta 134
rede 124
påminna 189
*pruten 134
påminnelse 189
»reden» 124
*prutt (»plott») 171
redgarn 16
*prutta (»plotta») 171 påse 97
redig 162
påsk 121, 128
prygel 187
reell 178
påskdag 121
prygla 187
refben 155
påstå 114
pråm 97, 119, 133
ref-orm 190, '210
påta 97
*pråma 119
*pägelglas 137, 210 regel (rättesnöre) 184
präss 116, 204
regel (på dörr) 184
päls 146
prässa 116, 204
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"risp 205
ruttna 71
regla 184
rissel 44, 142
rycka 82
reglemente 115
rygg 67
rissla vb. 44, 142
Reinhold 59, 212
ryka 35, 103, 184
rekommendera '201 *rissla (kvist) 43
rita 134
rykta 82
rem 39
ro 114
ryktare 82
remsa 39
rykte 82
rock 97
ren f. 124
roder 170
rymma 67
ren adj. 124, 212
rynka 54, 67
"rena (lägga ren) 124 rofva 93, 154
[rom] »rune»76, 79,138, Rynke 54
renklor 179, 215
rysa 35
173, 190
renlig 124
ryssja 78, 167
ros f. 134, 175
renovera 58
ryttmästare 47, 181,
rosa 93
rep 124
210
rosen best. sg. 134
reparation 122
råda 123, 165
Rosenberg 134
reparera 56
rosenbuske 134, 175 råg 76, 80
resa f. 125
Rosencrantz 99, 134 råg-knippa 170
resa sig 124
*råke se räke
Rosendal 134
reseda 162
råtta 73
reservoir 103, 109, 173 Ros-kull 212
rost (vid brygd) 72 räcka 91
resolut 109
*rädelig 198, 212
rost (å järn) 72
resolverad 58
*rädeligen 114
rosta 72
reträtt 215
rädisa 46
rostig 72
ribba 44
rädsla 168
rostkar 120
ribs 205
rot 93, 140, 163, 192 räfsa 137, 143, 153
*ricka 47, 210
Räfvatofta 88
Rickard 141, 166, 194 rotering 174
agn 179, 186, 215
Rickardsson 166, 194 Rothstein 59, 212
rägna 186
rotting 80
rida 12, 39, 198
rägnig 186
rufva 154
rifvas 132
*räke 26, 86, 87
*rufva sig 154
rik 184
räkna 132
rike 41, 57, 63, 163 *rufvig 154
*rälius 212
ruinera 22, 72
riksdag 157
*räliusa 212
rulla 31
riksdaler 157
ränna 172
rull-bår 32
riksgäld 191
ränsa 70
rulle 31
riktighet 46, 210
ränta 52
rulta 74
rim 12
rät 132
rund 106
rimlig 59
räta f. 133
ring 44, 188, 210, 216 runda 106
räta vb. 133, 215
rinna 44, 99, 158, 189, »rune» se rom
rätt 212
rusa 215
206
rättighet 46, 182, 210
ruska 71, 182
Risberg 146
röd 212
Risebärga 22, 134, 139 rusta 7 1
rödbeta 79
Risekatslösa 54, 160 Rustan 212
rödja 162
risgryn 64, 134, 203 rustare 71
Rögle 54
rutschbana 215
risgröt 134, 203
rutten 27, 71, 141,163 rök 192
*risme 43
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simpel 84
*rökling 1. *rögling 54 seg 82
sin n. 83
segel 82, 184, 199
Rössjöholm 48
sin pron. 12
Segelstorp 184
röst 66
sina 83
seger 184
Röstånga 212
sinder 189
segla 82, 184
segna 1. signa 81, 82, sinnad 189
S.
sinne 189
186
sist 13
segra 184
saffian 110
sitta 75, 142, 164
sekund 158
saga 184
*sjakt 136
sela 58
sak 184, 191
*sjakta 136
sele 58, 170, 211
sakna 136
*9 aktande 136
Sellebärga 22
saknad 136
sakristia 102, 110,122, semafor 97, 171, 215 sju 36, 74
sjuda 37, 73, 123, 167
seminarium 109
204
sju-eller-åtta 200
semla 39
sakta vb. 136
sjuk 36, 37
sen 124
sakta adv. 136
'sjuka 24, 36
sena 39
saktfärdig 136
sjunde 59, 165
senap 39, 100
sal 170, 215
september 147,151,181 sjunga 105, 190
sala-hybika 31
sjunka (»säcka») 105,
Seretshus 160
salm 60
182
Salomo(n)109,175,201 sergeant '205
servett 39, 61, 171, 215 Sjunkamossa 142
salta 170
*sibba, sibbe se se- Sjunnagård 71
salvia 61
Sjunne 71, 113
sicken 181, 200
samka 99, 189
S,junnesson 113
sida 165
samman 55, 56
sjuttio 36, 37, 75
*sidla 171
Samuel 85, 110
sjutton 36, 37, 74, 75
sidovind 49
sand 129
*sjåpa f. 119
Sievers 170, 206
sanda 129
sjåpa vb. 119
sig 43, 187
sandig 129
signa se segna
sjåpig 119
sandtäkt 210
själ 191
Sankt-Hans'-ört 65, Signe 44, 187
själf 20, 87, 138, 167,
*sikel 81, 199
172, 183, 191
179
*sikla 81
sann 191
själfsvåld 156, 167
satan 110, 157, 191 sikt 81
sikta 81
sax 135
själfsvåldig 156, 167
schalottenlök 193, 216 *sikte (siktmjöl) 81 sjö 63, 132, 190
sikte 81
Schartau 80
Sjöberg 112, 134
schatull 74
*silffästa 138, 211
skadlig 165
Schultz 160
silfver 170, 215
skafföttes 183, 193, 211
Silfåkra 15, 92, 156 skaft 137, 143, 214
se 111, 114, 125
*sebba I. *sibba f. 82 sill 13
skafva 109
*sebba 1. *sibba vb. 82 Silla se Cecilia
skal 90
skalle 215
*sebbe 1. *sibbe 82, 262 *Sillabjär 21
sillnät-garn 200, 211 »skallemeja» 215
*sebedeus 82, 212
skallig 49, 215
simma 68, 154
sedan, sen 16, 165
skam 109
*simme 12
sedel 85, 162
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skymmel 46
skojare 88
*skamfera 55
skymta 67
*skojta 88
skapa 90
skynda 67, 189
skola f. 51
skara 57
skola vb. 74, 108, 172, skålla 128
skarf 211
Skåningstorp 190
175
skarn 175
skåp 93
skolka 79
skarns-folk 149
*skäftigt 86
skorra 97
skarp 146, 192
skäkta 159
skott 141, 164
skata 54
skäl 40
skottkärra 176
skatt 167
*skre 111, 123, 125 skälig 40
ske 39, 169
skäligen 40, 114
*skrening 125
skef 85
skäppa 190
skridsko 181, 211
skefbent 85
skära 107
skrift 44
*skefver 85
skölja 179
skrin 12, 167
sken 39, 43
skön 66
skrock 34
Skeningsholm 121
skönja 180
skrofler 108, 151
skepp 39
skönjelig 189
skruf 154
skicklig 59
skör 104, 132
skrufva 154
skifta 23, 80, 137
skörd 166
skifte 23, 80, 137
skrynkla 188
skilling 83
*skrynta 1. *skrönta 159 skörda 166
*skörna 104
Skillinge 83
skråma 97, 133
sköta 102
'skräda 125
skimmel 44
skötsel 168
skräfla 142
skina 43
sladder 143, 162
skräflare 142
Skingeröd 65
*sladdra f. 143, 162
skinn 44, 189, 190, 216 Skräflinge 143
sladdra vb. 143, 162
skräfvel 143
*skipa 68
slag 184
skrälle 80
skjorta 190
skuld (orsak) 24, 25, slag (sort) 184, 186
skjul 36, 190
*slagval 61,97,154,199
skjuta 36, 62, 104, 169 32, 165
skjuts 75, 167, 190 skuld (pänning-) 24, slakt 136
slakta 136
74, 165
skjutsa 75, 167, 190
slaktare 136
skofta 89, 142, 143, 151, skutt 75
slarf 100
skutta 75
192
slarfva f. 100
skofvel 89, 142, 151, skvadron 182
slarfva vb. 100
skvala 182
192
skvalpa 152, 156, 182 slarfvig 100
skog 89, 186
*skvalta 116, 159, 182 slem 39
*skoga 89, 186
Skvattemölla 54, 116, Slesvig 82, 179
skogs-bo 149
slint 83
*skogsbräcka 116, 186 182
slinta 83
*Skvatten 182
skogsbygd 187
*slintig 83
skogs-förster 195, 207 skvätt 182 ,
skvätta 182
slippa 83
*skogssnufva 186
skygglapp 188, 211 *slofsa 89
skogvaktare 187
skygg-rädd 188, 211 slott 97
skoj 88
*sludder 75, 143
skyldig 165
skoja 88
skylt 24, 209
*sluddra 75, 143.
skojande 88
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smälla 149
slug 184
sofvel 62, 73, 76, 80,
sluka 28, 29, 31, 104 smällkall 122
154, 200
*snafs 143
slump 106, 146
soja 88
slunga 1. *slynga 37, 70 *snafsa 143
sol 93
*snafsig 143
'slunt 71
soldat 58, 157
snart 90
*slunta 71
solf 17, 58, 138, 210
sned 39
slut 157
'solfva 58, 138, 210
*slycka se släcka
*snedig 199
solgrand 120
sned-ögd 162
slyna 77
sommar 97
*slynga se slunga
snida 123
somna 88, 138
*slynig 77
snigel 187
son 95, 105
slå f. 26, 87
snipa 43
sondotter 120
slå vb. 187, 199
snipp 44, 146
Sonesson 113
släcka 1. *slycka 34,70, snok 93
Sonestorp 190
snor 72
82
sorg 139
släjf 88
*snora 72
sork (»syrk») 34, 180
*snorbete 72
släkt 187
Sorröd 48
slät 133
*snore 72
soutien (fr.) 215
släta 133
snorig 72
spanskt-rör 86, 182
slättbo 148
snubbla 106, 142, 148 spara 90
*slög 83
*snubblig 142, 148
sparf 32, 34, 98, 153,
*slösa f. 191
snufva 38, 154
177
slösa vb. 191
snufvig 154
sparlakan 55, 109
slösare 191
snyfta 67, 137, 159 sparre 66
*slösig 191
snygg 181
spatsera 161, 167
smak 129
snylta 23
spe 125
smaka 129
snyta 23
specie 23, 191
smatter 143
"snåljåp 97, 134
spegel 61, 82, 199
*smattra f. 143
[snäf] *snäfver 155,200 spegla 82
smattra vb. 143
snäll 56, 204
spektakel 46, 180, 183
smed 39, 63
snärja 91, 130
spekulera 49
smedja 132, 162
snö 30
spelman 213
smida 13, 123
snöa 30, 122
spendera 117, 172
smidig 1. *smydig 30, snödrifva 68
spene 57
199
snörpa 23, 117
spets 39, 167, 214
smita 101
so 26, 72
spetsa 167
smula 107
socka 122
[spetsig] *spets 167,202
smussla (»mosla») 75 socken 61, 89, 150, spett 39
smutta 75
199
spetälsk 14, 15, 157
*smydig se smidig
sockenbud 120
spetälska 14, 15
smyga 37, 187
socker 97
*spicka 141, 185
Småland 56
*sod (»sö») 73
spickelax 141, 185
småsak 102
*sodmatsfat (»sö-») 211 [spicken] *spicke 141,
smäcka 91
soda 157, 162
185
smäck-fet 122
Sofia 22, 122, 197
spilta 13
smäda 162
sofva 88
spindel 189
Sv. landsm. X. 2.

245

16

§ 322

BILLENG, ÅSBOMILETS UTEBLIRA.

X. 2

storma 143
stapla 148
spindelväf 189
storögd 186
spinna 42, 99, 158, 189 Starby 109
straff 151, 215
stare 109
spinnare 189
stark 139, 144, 183 stram 133
spinnerska 189
strama 133
stass 167
spira 122
strand 165
spirituosa 18, 22, 110 station 161
stranda 165
stege 16, 187
spjut 36
strapatsera 151, 161,
stek 39
spjälka 40
*stekarehus 61, 111, 215
spjäll 176
strax 135
196, 199
spoliera 22
streck 39, 141, 185
*stellasj 191
*spordag e 174
strida 123
Sten 124
sporra 142
stridig 162
sten 124
sporre 142
strigel 43, 184
stena 124
spotta 97
strupe 31, 35
sten-bräcka 116
*sprake 174
*strutta 75
sten-hall 206
spratt 146
stryka 35, 104
stenig 124
sprattla 171
strykspån 67, 211
sprida 111, 123, 125 Stenqvist 161
springa 45, 102, 158, *stenskvalta 116, 159, strå 63
stråk 97
182, 211
160, 211
stenskvätta 116, 182, stråke 97
springande n. 211
*strång 193
211
spritta 83
sten-ör 94, 166, 206 sträcka 91
sprund 106, 193
Stidsvik 43, 121, 168 sträfva 80
sprunda 106, 193
sträf-vuxen 135
stift 30
språte 73
strö 162
stig 187
spräcka 91
Stubbaröd 48
stiga 187
spräcklig 116, 137
studsa 168
stil 30
spy 18
stufva 18, 154
stinn 189
spå 128
[stipendium] *styfpän- stuga 185
[spånad] .spåne 97
stulta vb. 31
gar 188, 215
spår 97
stultande 31
stjäla 40, 107, 190
spåra 97
stund 106
stjälk 40, 190
späd 165
stunda 106
stjärna 115, 190
spänna 86
stjärt 19, 21, 120, 144, stundom 106
spärgel 153, 185
stupa 28, 29, 31
169, 179
spörja 166
stursk 75, 105, 168
Stockholm 196
stabbe 109
stuss 75
stoffera 119
stacka 29, 86
stycke 17, 47
stoj 87
*stack-andad 28,
styf 17
stoja 87
stackig 28
styfbarn 17, 47,155, 211
stojande 88
stad 63, 198
styfver 23, 214
stojare 87
stadsbo 148
stylta 31
staket 14, 134, 176 stoppnål 59
stor 56, 93, 104, 121 stå 96, 128, 169
stall 100
stånd 128
storlek 15, 187
stamma 109
stång 212
storm 143
stapel 148
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sång 188
stånga 188
*sveg 82
*svega 82
stångkoppel 151
Sånna 129
*svegna 82
ståt 119, 157
såpa 87 •
svegryggad 82
så-på-lag 59
ståta 119
Sven 50
säd 63
"stäekre 28, 66, 86
Svensson 203
säga 17, 66, 123, 136,
*stäckst 28
svepa 69
165, 167, 187
städa 162
sälja 42, 128
städja 116,, 123, 162, svetsa 81, 177
svett m. 39, 157
sämre 66
203
[svettig] *svett 39, 202 säng 195
städning 162
säng-lag 186
svicka 122
städse 168
svida 39, 123
sänka sig 190
*stägel 61, 199
svinna 99, 158, 189 särk 115, 144
*stäka 193
särla, *sidla 171
*svirra 144
stämma 175
sviskon 58
söcken 137, 199
stärka 144
svullen 74
söder 162, 174
stätta 53, 122
svulten 24, 27, 32, 70, södre 71, 174
stödja 162
154
[Södre] »Söndre Löcke»
stöfvel 88, 142
svåger 97, 184
54
stöna 180
svål 25, 87
[söfva] »söfta» 88
störta 21, 210
*svälgind 121, 211
sölja 17, 48, 211
stöta 157
»sömatsfat» 211
subtrahera 75, 149, 159 svälja 91
sömma 206
subtraktion 149, 159, svält 24, 25
Svärd 166
sömn 66, 88, 138
183
svärja 94, 154
sömnig 66, 88, 138
suck 106
Sylstorp 66, 132, 170, söndag 56
sudd 71
178, 191
Söndrahult 118, 174
suga 185
syn 37
Sönnarslöf 48, 156, 174
sunnan 71
syna 172
sörja 104, 139, 176, 192
sup 28, 31, 134
söt 66, 157, 211
supa 28, 29, 31, 71, 134 synd 67, 189
[söte-] *söttbröd 147
supare 28, 31, 134 • synda 189
syren 14, 16, 47
surra 154
suspendera 56, 173 syrenträd 61
T.
suspension 56, 173
»syrk» se sork
svafla 129
syrup 17
tack-på-lag 59
svafvel 62, 129, 200 syskon 58, 64, 67
*tafs 143, 153
svag 184
syssla 23, 140
*tafsa 143
*tafsig 143
sval 152 156
sy-sömmerska 206
svala 90
så 97
*tafvel 138, 155
svarf 100, 138
sådan 56, 62, 97, 107, tag 109, 184
svarfva 100, 138
134, 164, 200
taga 108, 123, 187, 199
såg 119, 186
tagel 184
svarfvare 100, 138
*svann 100, 154
tagg 183
såga 119, 186
svart 100
*tags 136, 153, 186
såla 97
talg 139
svartmuskig 75
såll 128
talgig 139
sveda 39, 123
sålla 128
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torkkläde (»torkle»)46,
tallrik 115, 144, 195, tingest 161
tio-eller-älfva 200
201
201
tio-eller-tolf 200
Torlarp 96,98,144,194
tam 133
tamburin 94, 188, 216 tionde 58, 109, 200,212 Torlösa 54
tipp 146
torn 175
tamp 99
[tornbagge] lord- 108,
tisdag 157
tand 165, 202
*tiste 144
166
tandvärk 120
tistel 13, 41, 144
TorlArhjelm 19
tanke 99, 214
"tittra 68, 143
tornister 202, 206
tapetsera 161
torr 144, 183, 192
titulera 49
tappa 90, 141, 148
torsdag 157
tjocklek 15, 187
tarm 100
torsk 168
tjog 76, 80
tatare 102, 201
tjuder 36, 62, 198
Torsten 168
te vb. 111, 125
Tossjö 19, 167
tjuder-påle 36
tecken 39, 144
Tostarp 98
tjudra 36
teckna 39, 82
tjuf 36, 63, 154, 176 trafva 153
tegel 184
tjuga 36, 154, 185, trakt 136
Tegnér 85
trakta 136
186
telegraf 14, 110
tjugonde 59, 184
traktamente 115
telning 14, 174
tjugu 184
traktan 136
tenn 39, 142
traktera 125
tjur 36, 37
Teresia 14, 16
traktör 70
termometer 202, 206 tjuta 36
tjäna 40
Tranarp 51, 98
text 208, 209, 210
tjänare 40
trappa 109
*tid adj. 204
tre 35, 125
tjänlig 40
*tidig 198
tredje 132, 162
tjänst 40
*tidligen 171, 177
Tobias 22
tre-eller-fyra 200
tidning 162
*tren 125
tiga 42, 91, 111, 187 »tocke» se kock
toddy 18
*trena 125, 202
tiger 184
*tresätta 85
tofs 147, 163
tigga 44, 144, 181
trifvas 132
toft 88, 143, 157
tilja 83
tolf 138
trilla f. 52
till 157, 172
tolfskilling 156
trilla vb. 13
tillnamn 138
tolft 24, 25, 34, 152 trilsk se »entrilsk»
till-reds 124
tolfte 152
trind 164, 189
tilltagsen 181
*toll 216
trissa 13
Tilly 18, 83
*tollbössa 216
tro 93, 157
tils 168, 172
Tolleröd 65
Troed 198
timjan 112
Troedsbärga 198
tom 108
timme 12
Troedstorp 198
tordön 207
timmer 68
trogen 184, 188, 198
timotej 46, 96, 180 Torekow 77
Tron 49, 198
torf 138
*timra f. 68
truga 185
torg 139
timra vb. 68, 149
"trulka 1. "trylka 31
torgdag 139
tinga 44
Truls 27, 32
Tingbärg 21, 40, 139, torka f. 183
Trulsabygget 27
torka vb. 144, 183
178
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tunna 52, 70, 172
tålig 187
trumf 146, 147
tåpig 119
tunnel 75
trumfa 146, 147
täcka 91
tupé 159, 207
trumpet 46
täfla 70
tupp se kock
tryck 67
*täfle 70
Turesson 113
trycka 82
tälja 91
turk 31
*trylka se trulka
tve-fald 84, 92, 100, täljknif 59, 139
tryta 35
tämja 91, 133, 149
129
tråd 63
tämligen 59, 169
*tråd (till tråda) 153 *tvefylling 85
tvehågsen 84, 97, 175, tända 165
tråda 89, 153
tänja 91
*tvesofla 73, 85
*trådande 153
tvestjärt se»örnastörta» tänka 183
tråg 63, 76, 80
tärning 115
*tvet 124
tråk 97
tät 133
*tvetola 84, 96
tråka 97
täta 133
Ivetolad 84, 96
tråkig 97
töa 87
tvi 18
trång 92, 118, 172
töra(s) 104, 142, 166,
*tvinna 83, 204
*träcka 91
tvin-sjuka 61, 188, 211 169
*träda f. 162
[törne] »tjörne» 104,176
tvinga 211
träde 162
törst 104
träd-päron 110, 116, tvinna 189
[törstig] *törst 202
två vb. 96, 154
206
träd-päron-träd 110 två 154
två-eller-tre 134, 200
tränga 80, 91, 172
tvärvigg 83, 211
träta f. 133
U.
tvätta 152, 156, 204
träta vb. 133
*tvättisa (»tvättesa») 65 udd 75, 144
trättio 201
udda 75, 144
tvätterska 65
trättonde 58
uggla 142
[ty] *ti 18, 46
trög 83
Ugglarp 98, 142
tröska 105,117,168, 204 tycka 159
ugn 76, 94, 138, 190
*trösk el(k lappträ)105, tyckas 160
*ugnsgimman 210
tydlig 59, 162
117, 204
»uka» se vecka
tröskel (i dörr) 105, tyg 82
tygel 61, 64, 82, 199 Ulfs 74, 156
117, 204
Ulfssparre 74, 156
tygla 82
trött 86, 176
ull 74
trött-köra 176
tynga 67, 160
ulspegel 213
tyrann 109, 144
tröttna 86
umgänge 215
Tyrolerhatt 197
tufva 154
tysk 23
undan 106, 109
Tufvesson 113
under n. 106
tufvig 154
Tyskland 182
under prep. 41, 106,
tyst 67
tull 74
195
tystna 160
tulla 74
underlig 106, 114, 194
tå 26, 87
tulpan 64
underst 106, 112
[tulubb] *tulupp 94,146 tåg 184
undra 106
Tågarp 184
tumme 106
undvara 106
tåla 97
tung 106, 121 •
ung 188
tålamod 97
tunn 27, 70
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ungefär 75, 106, 179, varm 92, 139, 150
vinda 99, 158, 189
.
189, 216
varnagel 109, 184
vind-öga 76, 79, 122,
uniform 179, '216
varp 100
201 (jfr rätt.)
unna 106
*varpa f. 100
vinka 182
varpa vb. 100
upp 106
vinn 189
uppe 106
varsel 194
vinna 99, 158, 163, 168,
upp-för-lid 160
Varshult 118, 194
189
upp-lott 25, 7ä, 141,163 vass 152
vinnare 189
uppstudsig 168
vassle 171
vinter 13
ursäkta 187
vatten 61, 174, 198 »vipentorn» 38
urtima 133
vattenpass 102, 193 vips 44, 146
*usalig 1. *uselig 114 vattensot 102, 193
virka 13, 180
usel 41
vattna 174
*virra 110
*usla 31
vattnig 174
*virrepanna 110
ute 41
vax 88, 135
virrig 110
utfärd 72, 81, 161
vaxa 88, 135
visp 146
utför 151
veck 39
vissen 44, 142
*utslätt 25
vecka 78, 141, 154, 185 vissna 44, 142
utter 94, 141, 164
ved 125
vokal 93
Vedby 148
Wouwern 213
vedyxa 120
vrafla, -are, vrafvel se
V.
Vegeholm 39
brafla etc.
Wachtmeister 87, 160, velociped 14, 109
vred 165
180
veranda 215
vret 85, 134
vadmal 110, 170
vessla 39, 142
vrida 62, 123
vagga 109
Vestesson 113
*vridelöp 147
*vagle 137
veta 124, 126
*vridelöpsbyxor 147
vagn 88, 136, 186 • vetenskap 41
vrå 26, 87
vakant 175
veterinär 14
vrång 92, 118, 172
vakna 136
vett 15, 141, 164
*vulna 77
vakt 136
vi 153
*vulnad 77
vakta 83, 88, 95, 97, vid 43, 165
vuxen 27, 86, 88, 118
136, 154
vidd 13
vyssja 67, 167
vaktmästare 87, 160 viga 123, 159, 187
våd 162
val 96, 97, 154
vigsel 13, 168
våg 184, 213
Valborgs[mässo]afton Wihlborg 132
våga 184
110, 139
vikt 81, 157, 213
våld 128
Vallaröd 15, 165, 212 vilja f. 176
vålla 79, 128
"van (väg) 90, 174
vilja vb. 179
våm 97
vanartig 90, 100
*villekulla 42, 74
vånda 128
vankant 175
villervalla 42
*vånna 128
vansklig 99
villig 144
vår m. 128
vante 99
villkor 13, 97
vår pron. 128, 153
vara 45, 108, 109, 123 vilse 13
vård 166
194, 199, 200
vind m. 189
vårda 166
Varalöf 48, 109, 156 vind adj. 164, 189
vårdare 166
250
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vårfruafton se fru- växt 88
åldras 128
afton
ållonborre 58, 128, 142
vörda 166
vårfrudag se fru-dag vördig 166
*ftlskvabba 182
våt 204
vört 78, 85, 117, 125, Anhult 118, 129
väcka 42, 91
144, 154
år 192, 201
åra 128
väder 111, 198
väderlek 15, 187
årder 130, 166, 201
Årröd48
*vädermölla 111, 112,
årtal 121
116
Asbo 128, 146
vädur 80, 198
ygla 66, 184
åskrägn 119, 207
väf 211
yllen 78
Åsljunga 191
väg 186
*ympa f. 46
åstad 120, 155
väga 186
ympa vb. 46
Åstorp 51
vägg 211
väglag 186
*ynka 1. *önk a 69
åt 93, 119
åtlöje 66, 93, 119, 161,
vägskäl 40
ypperlig 67
179
väl 77, 210
yr 67
välja 91
yrka 23
åtminstone 59, 189,197
välla 91
[yrsel] *yrsla 67
åtta 128, 212
välling 27, 188
ysta 95
åttonde 58
välmåga 133, 184
ysta sig 95
välsigna 44, 133, 187 ystkar 95
välsignelse 187
[ytterlig] *ytarlig 78,
vältra 103
114, 139, 163, 194
Ä.
vända 189
ytterst 78, 112,139, 163
vänja 42
Yxnehult 118, 187
ägR f. 184
vänlig 160
värd m. 166
äga vb. 91, 130, 184,
186
värd f. 166
ägare 184
värd adj. 81
värde 166
älfte 64, 152
älfva 64
värdig 166
Zebedeus 82, 178
*älling 27, 86
värdshus 166, 196
än 46
värdslig 166
*ändfnert 111
värk 192, 214
Å.
värma 42
ändra 164
ändå 46, 97, 174
värna 174
å 26, 63, 87
*ängsnärpa 117
väster 167
ännu 17, 46, 209
västgöte 134, 153, 161, åbrodd 80, 150
åh 93
191, 211
äpple 45, 142, 148
åka 42, 92, 96, 169 ärende 114
väta 80, 163
Åke 128
vätska 168
ärfva 115, 152
åker 92
vätskig 168
[äril] *arne 22, 61, 115,
växa 83, 88, 116, 136 4ker-höna 85
173
växel 168
Akesson 113
ärja 42, 91, 130
ärlig 115
växla 168
ålder 128
251
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ärm 115
ärr 144, 174
ärrig 144, 174
ärta 144
*äska 26, 86
äta 45, 128
ättika 141, 163

Ö.
Öberg 134
öda 42, 123

ödsla 168
öfver 74, 88
öfverst 88, 112, 195
öga 57, 58, 108, 186,
200
iAgna 186
Oja 87
öken 134
öl 66
öm 66
ömka 189
ömklig 59, 189
*önka se ynka
önskan 174

X. 2

öppen 78, 95, 141, 148
öra 21, 57, 58, 104,108,
163, 200
Orkelljunga 171, 192
örn-ljud 37
*örn[stjärt] -störta 19,
20, 21, 38, 74, 120,
121, 169, 179, 210
0.rt 78, 144
Ossjö 48
(1.stgöte 191
Ostra Ljungby 20, 74,
150, 179
Övad 134, 165.

Rättelser. ock tillägg.
De små siffrorna vid sidotalen utmärka rad på sidan (uppifrån eller nedifrån räknadt).
S.

59 ock 15 ock 15212 läs: häraden
7 Till arbeten, som behandla eller äro skrifna på skånska bygdemål,
kunna följande läggas:

Harr de' geck te', norr Stenbocken sålde ärter te' danskanna. (Ett 775-årsminne.) Folksägen på bygdemål från
nordvestra Skåne. Upptecknad af A. S —n. Ny illustr.
tidn. 1885 s. 89.
Horr de' g-eck forr räfven, som skulle ud o' ha' se' en
frokostabid. (Historia upptecknad af Yens Ägas Anners).
Ny illustr. tidn. 1886 s. 4-6.
Pälle, hongen o' grisen. Skånsk berättelse, upptecknad
af A. S. Ny illustr. tidn. 1886 s. 316.
Skogsnuepaugen. Skånsk folksaga, upptecknad på bygdemål från Frosta härad. linden. ERNST AHLGREN [Viktoria
Benedietsson]. Saga. Minnesbl. från Nordiska museet 1885
s. 10-11.
Skånsk folkdiktning. Kärengen som skulle plocka se'
köllnegraina. (Historia upptecknad af Yens Åges Anners).
Ny illustr. tidn. 1885 s. 451.
Skånsk folkdiktning. Norr Ka'l dri tollte va' hos
paufven. (Historia upptecknad af Yens Agas Anners). Ny
illustr. tidn. 1885 s. 463.
Skånsk folkdiktning. Historia upptecknad af Yens Ägas
Anners. Ny illustr. tidn. 1885 s. 394.
Skånska folksagor och sägner på bygdemål. Återgifna
af Yens Ägas Anners. Paug-en som skulle resa te' Blaukull' scharrtorstesnatt. Ny illustr. tidn. 1885 s. 384.
WRANER, II. En spritterny, hjerteröranes å ynkjeli
visa om Per Mårtens Bengjta, som ble bestålen på Ysta
markad, sammensatt på släboska. Ystad 1885.
127 läs: låga
jfr mom. 2 nedan, bör komma
153_,0, något som äfven
efter parentesen å r. 20 uppifrån.
151 Dessutom o. s. v. till styckets slut utgår; ock tillvaron af
uti kal§is förklaras enligt § 28,3.
Sv. landsm. X. 2.

253

17

254
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S. 176 läs: § 28,3.

2017 bör naturligtvis y i da. L3rngby förklaras ur ett äldre in enligt
§ 23,4.

253 läs: dmbgge

25". hafva tslcbt o. s. v. ock drcet kommit bland u-stammarne,
ehuru de enligt Tamm Fno. fem. s. 25 f. ursprungligen äro 1-stammar.

2710 bör adj. /yn lugn tilläggas (jfr N—n i Sv. landsm. I, s. 691).
3315 tillägg: Wolk skiljevägg mellan logen ock loggolfvet,

rspr. log-balk; jfr isl. bglkr.
389 läs: vibentohn

479 bör nekmiestahe förklaras ur en äldre form *riktmästare (jfr
det jutska rigtmejster Varming JFolkespr. § 147) enligt §§31,2a
ock 221,2.

512° läs: Olofsmässa

5212 tillägg: pau lceje på lega i talasättet hq gg pau lce2e
hafva ök (hästar) på foder hos andra mot lega eller hafva
andras hästar till utfodring mot lega (lceja lega); samt t
hm i »breda» i talesättet hce(v)sa (4) t bhate räfsa (hö)
i »breda» d. v. s. i en lång sträng i ock för sopning till
stackar (hata sträng af hö).
541 må erinras om Bålamölle Kvarn i Stehag (se G. ANM', Sveriges
ridderskaps ock adels kalender för år 1888; enligt Falkm. s.
112, som skrifver ordet Bollamöllan, år 1624 tecknadt Bölle Mölle)
ock Trollhätte kanal.

559 tillägg: fåröm. mask. gdmal, fem. gåntyl (jfr N—n Fåröm.

§§ 111 ock 121).
56, f . bör e i best. adj.-deklinationens plur. anses hafva utvecklat sig
ur det fsv. n (jfr §§ 33,7 ock 39,4 I), enligt hvad doc. Kocx
muntligen påpekat för mig.

5912 läs: märklig

6311 läs: bm4en
641 läs: jp6_hte/en
7217 läs: rspr. forna
89'3 läs: socken
9013 bör anmärkas, att formerna filmas förnoth äro mera gängse än
felmoh, föntoh.
100° läs: palta
1151 läs: domastik
12116 läs: fsv.
1225 läs: smielane kolt smällkallt
134,1 läs: s. 309 f.).
13516 läs: tie
137, läs: va
1403 läs: tythesta
14715 läs: ta'telgsboisoth
1519 läs: va
254
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S. 1541, läs: stufva
162„ läs: komOd, böcje
1736 läs: hielsenboll.
1893 utgår: fåseh skönjelig ock
1905 läs: tbegoy,ni
19018 f• utgår: , sidan
stått
1917 tillägg: hceljahp ortn.
1955 läs: fohlc'efe e

19713 läs: spe t _h
» 20113 tillägg: veg4 fönster
2026 f• bestyrkes den af mig gifna förklaringen af adj. d6n,0/1, af den
omständigheten, att man stundom får höra de va ()vitt i st. f. det
vanligen förekommande de va 6eoh det var under d. v. s. underligt. Detta har jag först senare iakttagit.

;,-31.
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Inledning
Litteraturförteckning

Afd. I Vokaler § 1-173.
§ 1.

Vokaltabell
A. Enkla vokaler.

§ 2-13
motsvarande: rspr. långa spetsiga i § 2; rspr. korta spetsiga i
§ 3 (öfverensstämmelse med danskan i behandlingen af rspr.
korta spetsiga i ock y samt halföppna n, jfr § 31,2); rspr.
slutna e § 4 (mom. 1 öfverensstämmelse med ljudutvecklingen å > i den äldre svenskan); rspr. öppna ä § 5; rspr.
spetsiga y § 6; rspr. spetsiga n § 7; rspr. halföppna n § 8;
rspr. höga a § 9; rspr. öppna å § 10; rspr. j-ljud § 11; rspr.
brytning jä, § 12 (med utförligare redogörelse för brytningen i
åsb.); i saknas § 13 (mom. 3 åsb. behandling af ord med relativt obetonade förstafvelser).
y § 14-25
motsvarande: rspr. långa spetsiga y § 14; rspr. korta spetsiga
y § 15; rspr. breda ock öppna ö § 16 (mom. 4 i-omljudet i
åsb.); rspr. slutna ö § 17; rspr. spetsiga i § 18; rspr. spetsiga
n § 19; rspr. halföppna n § 20; rspr. höga a § 21 (n-omljudet i åsb.); rspr. öppna å § 22; rspr. ju § 23 (utförlig fram257
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ställning af åsb. behandling af denna ljudförbindelse i rspr.);
rspr. brytning jä § 24; äldre vi § 25.
e § 26-46
motsvarande: rspr. långa slutna e § 26; rspr. korta slutna e
§ 27; rspr. halföppna e § 28 (mom. 3 framåtvärkande assimilation); rspr. halföppna svaga e § 29; rspr. öppna svaga e §
30 (mom. 2 presens af verbalformer med tvåstafviga isl. motsvarigheter); rspr. spetsiga i § 31 (mom. 1 e i ptc. perf. af verb
sådana som bita-bet); rspr. breda ä § 32; rspr. öppna ä § 33
(mom. 7 åsb. behandling af vokaler i svagt betonade ock
obetonade stafvelser); rspr. spetsiga y § 34; rspr. öppna ö §
35; rspr. slutna ö § 36; rspr. spetsiga n § 37; rspr. halföppna
fl § 38; rspr. spetsiga o § 39 (mom. 41 fall, där e motsvarar
oblik kasus af svaga fem. på -a; mom. 4 II andra fall, där e
utvecklat sig ur ett äldre n eller o); rspr. höga a § 40 (mom.
3 b adj. best. dekl.; mom. 4 svaga 'mask.); rspr. låga a § 41;
skånskans ock rspr. öppna å § 42; rspr. slutna å § 43; rspr.
diftong ej § 44; saknande motsvarighet i rspr. § 45 (mom. 1
adj. på -hg; mom. 2 sammansatta subst., hvilkas första led
är ett fem. på, -a eller ock ett verb; mom. 4 c ord, som utvecklat sig ur best. formen; mom. 4 e best. sing. af subst.
på -en ock neutr. på -el ock -er; mom. 4 f obest. plur.
ock best. form af adj. ock ptc. perf. på -en; mom. 5 a best.
sing. af subst., som ändas på starkt betonad vokal, samt best.
ock obest. plur. af neutr. på vokal; anm. best. sing. af subst.,
som först på grund af åsb. ljudlagar kommit att ändas på
starkt betonad vokal; mom. 5 b best. sing. af mask. ock fem.
på -el ock -er); e saknas § 46.
0 § 47-60

motsvarande: rspr. slutna ock halföppna ö samt det öppna
utom framför y ock delvis v § 47; rspr. spetsiga y § 48; rspr.
spetsiga i § 49; rspr. slutna e § 50; rspr. halföppna svaga e
§ 51; rspr. öppna ä § 52; rspr. halföppna u § 53; rspr. spetsiga n § 54 (mom. 3 ptc. perf. af verb sådana som brytabröt); rspr. spetsiga o § 55; rspr. höga a § 56; rspr. låga a
§ 57; rspr. öppna å § 58; rspr. slutna å § 59; rspr. brytning
jä ock brytningsomljud ju § 60.
258
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u § 61-74
motsvarande: rspr. spetsiga n § 61; rspr. halföppna n § 62;
rspr. spetsiga o § 63 (mom. 1 w:s invärkan på en föregående
vokal); rspr. spetsiga y § 64; rspr. spetsiga (v)e § 65; rspr.
breda ö § 66; rspr. öppna ö § 67; rspr. slutna ö § 68; fsv. n
(i ab1,41) § 69; rspr. öppna å § 70; rspr. slutna å § 71; rspr.
diftong- an § 72; rspr. f § 73; n saknas § 74.
ce § 75-89
motsvarande: rspr. öppna samt det breda ä i vissa fall § 75;
rspr. spetsiga i § 76 (mom. 1 vokaldissimilation före j); rspr.
halföppna e § 77; rspr. slutna e § 78; rspr. halföppna svaga
§ 79; rspr. breda ö § 80; rspr. öppna ö § 81; rspr. halföppna
§ 82; rspr. höga a § 83; rspr. låga a § 84; rspr. öppna å
§ 85; rspr. slutna å § 86; rspr. diftong äi § 87; rspr. brytning jä ock brytningsomljud jö § 88; bildande jemte u diftongen ceu § 89.
§ 90
motsvarande: rspr. öppna ö mom. 1 ock 2; rspr. slutna ö mom.
1 a ock 2 a; rspr. spetsiga y mom. 1 b; rspr. öppna å mom. 1 c
ock 2 b a; rspr. slutna å mom. 2 b p ock 2 d /3; rspr. eller fsv.
höga a mom. 1 d ock 2 d a; rspr. breda ä mom. 1 e; rspr. spetsiga o mom. 2 c; rspr. spetsiga i mom. 2 e.
§ 91-97
motsvarande: rspr. låga a § 91; rspr. höga a § 92; rspr. öppna
§ 93 (mom. 3 vokalförvandlande svaga verb); rspr. slutna
ö § 94; rspr. öppna å § 95 (mom. 2 neutr. af adj. på -ng, -rd
ock -1d); rspr. slutna å § 96; rspr. diftong an § 97.
§ 98-111
motsvarande: rspr. långa ock korta spetsiga o § 98; rspr. halföppna n § 99; rspr. spetsiga u § 100; rspr. halföppna svaga
§ 101; rspr. slutna ä § 102; rspr. spetsiga y § 103; rspr.
breda ö § 104; rspr. öppna ö § 105; rspr. slutna ö § 106;
rspr. höga a § 107; rspr. låga a § 108; rspr. öppna å § 109;
rspr. slutna å § 110; saknande motsvarighet i rspr. § 111.
§ 112-133
motsvarande: rspr. öppna å § 112; rspr. slutna å § 113; rspr.
höga a § 114 (mom. 2 åsb. behandling af ortnamn på -torp;
259
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mom. 4 uttalslatituden o — a); rspr. spetsiga i § 115; rspr.
halföppna e § 116; rspr. slutna e § 117; rspr. öppna svaga
§ 118; rspr. halföppna svaga e § 119; rspr. breda ä § 120;
rspr. öppna ä 121; rspr. spetsiga y § 122; rspr. korta breda
ö samt det långa framför a + kons. § 123; rspr. öppna ö §
124; rspr. halföppna ö § 125; rspr. slutna ö § 126; rspr.
halföppna n § 127; rspr. spetsiga u § 128; rspr. trubbiga
§ 129; rspr. spetsiga o § 130; rspr. brytning jä ock brytningsomljud jö § 131; saknande motsvarighet i rspr. § 132; o
saknas § 133.
a § 134-152
motsvarande: rspr. höga a § 134; rspr. låga a § 135; rspr.
spetsiga i § 136; rspr. halföppna e § 137; rspr. slutna e §
138 (mom. 2 b framför a i åtskilliga ord); rspr. öppna svaga e
§ 139 (mom. 1 supl. på -erst); rspr. halföppna svaga e § 140
(mom. 1 a släktnamn på -son af sv. mask.; mom. 1 e ptc. pres.
af verb efter 3 konj.); rspr. korta ock långa breda ä § 141; rspr.
öppna ä § 142; rspr. breda ö § 143; rspr. öppna ö § 144; rspr.
slutna ö § 145; rspr. halföppna u § 146 (mom. 2 åsb. behandling af ortnamn på -hult); rspr. öppna å § 147; rspr. slutna
å § 148; rspr. diftong au § 149; rspr. brytning jä ock brytningsomljud jö § 150; saknande motsvarighet i rspr. § 151
(mom. 1 b sammansättningar, sammanställningar ock prepositionsuttryck; mom. 2 b komp. ock supl. på -ro, -st); a saknas
§ 152 (mom. 3 b inf.).
B. Diftonger.
az § 153-160
motsvarande: rspr. slutna e § 153; rspr. öppna ä § 154; rspr.
spetsiga i § 155; rspr. breda ö § 156; rspr. öppna ö § 157;
da. rspr. a § 158; rspr. brytningsomljud jö § 159; rspr. -ak,
-ag § 160.
Allm. anm. till § 153-160 s. 126 (mom. 1 redogörelse för denna diftongs utbredning ock de olika åsikterna om dess ålder).

au § 161-170
motsvarande: rspr. slutna å § 161; rspr. öppna å § 162; rspr.
höga a § 163; rspr. låga a § 164; rspr. spetsiga o § 1,65; rspr.
260
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breda ä § 166; rspr. öppna ä § 167; rspr. va § 168; rspr.
öppna ö § 169; tyskans diftong au § 170.
s 130

Allm. anm. till § 161-169

171.
Kvantitet.
Kort vokal motsvarande lång vokal i rspr. § 172 (mom. 4
en del ord, där isl. hade lång vokal framför dubbeltecknadt
konsonantljud; mom. 5 framför m; mom. 6 på grund af fortis'
olika läge i målet ock rspr.).
Lång vokal motsvarande kort vokal i rspr. § 173 (mom. 1
då en följande kons. eller vokal i diftongisk förbindelse bortfallit; mom. 2 då målet bevarat ett äldre kvantitetsförhållande
än rspr.; mom. 3 en del ord, där is!. ock den äldre fsv. hade
kort vokal + kort kons., viss öfverensstämmelse med den äldre
nysv.; mom. 4 framför konsonant + 1 eller lb; mom. 5 framför
f, v ock n).
ceU §

Afd. II Konsonanter §
Konsonanttabell

1 74-321 .

§ 174

p § 175-180
motsvarande: rspr. p § 175; rspr. b § 176; rspr. f-ljud § 177;
§ 178; rspr. tb § 179; p saknas § 180.
rspr.
b § 181-186
motsvarande: rspr. b § 181; rspr. p § 182 (mom. 1 b området
för utvecklingen p — b ock p — b v); växlande med v § 183;
ersättningsförlängning § 184; motsv. rspr. k § 185; b saknas
§ 186.
w § 187.

m § 188-194
motsvarande: rspr. ni § 188; rspr. n § 189; rspr. g-ljud § 190;
rspr. k § 191; ersättningsförlängning § 192; saknande motsvarighet i rspr. § 193; in saknas § 194.
f § 195-203
motsvarande: rspr. f § 195; växlande med p § 196; motsv.
rspr. p § 197; växlande med v § 198; motsv. rspr. v-ljud §
199; f-1-) motsv. rspr. tje-ljud § 200; ersättningsförlängning
§ 201; saknande motsvarighet i rspr. § 202; f saknas § 203.
261
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v § 204-214
motsvarande: rspr. v-ljud § 205; rspr. p § 205; rspr. b § 206;
sim. ock da. f samt rspr. f framför s § 207; rspr. d § 208;
rspr. j-ljud § 209; rspr. k 210; rspr. g § 211; rspr. r § 212;
saknande motsvarighet i rspr. § 213; v saknas § 214.
w motsvarande rspr. v-ljud § 215.
t § 216-221
motsvarande: rspr. t § 216; rspr. d § 217 (mom. 2 skärpning
af slutljudande d); rspr. p § 218; ersättningsförlängning § 219;
saknande motsvarighet i rspr. § 220; t saknas § 221.
d § 222-229
motsvarande: rspr. d § 222; rspr. t § 223; rspr. p § 224; rspr.
1 § 225; rspr. r § 226; ersättningsförlängning § 227; saknande
motsvarighet i rspr. § 228; d saknas § 229.
8

§ 230-237

motsvarande: rspr. 8 § 230; rspr. f-ljud § 231; rspr. r § 232;
ersättningsförlängning § 233; s+t motsv. rspr. f-ljud § 234;
s+k motsv. rspr. f-ljud § 235; saknande motsvarighet i rspr.
§ 236 (mom. 1 b konj. ock adv.); 8 saknas § 237.
z § 238.
1 § 239-245
motsvarande: rspr. 1 § 239; rspr. d § 240; rspr. n § 241; rspr.
r § 242; ersättningsförlängning § 243; saknande motsvarighet
i rspr. § 244; 1 saknas § 245.
n § 246-255
motsvarande: rspr. n § 246; rspr. g-ljud § 247; rspr. m § 248;
rspr. d § 249; rspr. 1 § 250; rspr. g- eller k-ljud § 251; rspr.
r § 252; ersättningsförlängning § 253; saknande motsvarighet
i rspr. § 254; n saknas § 255.
r motsvarande rspr. r § 256.
§ 257-259
motsvarande: rspr. tje-ljud § 257; rspr. t § 258; rspr. k § 259.
262
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§ 260-270
motsvarande: rspr. j-ljud § 260; rspr. spetsiga i § 261; rspr.
k-ljud § 262; rspr. g-ljud § 263; rspr. g-ljud § 264; rspr.
v-ljud § 265; fsv. § 266; svea- ock götadialekternas 1 § 267;
rspr. r § 268; saknande motsvarighet i rspr. § 269; j saknas
§ 270.
k § 271-283

motsvarande: rspr. k § 271; rspr. g-ljud § 272; rspr. j § 273;
rspr. p § 274; rspr. b § 275; rspr. v-ljud § 276; rspr. t § 277;
rspr. d § 278; rspr. tje-ljud § 279; s +k motsv. rspr. S-ljud §
280; ersättningsförlängning § 281; saknande motsvarighet i rspr.
§ 282; k saknas § 283.
g § 284-290

motsvarande: rspr. g-ljud § 284; rspr. k § 285; rspr. v-ljud §
286; rspr. d § 287; rspr. dj § 288; rspr. j-ljud § 289; g saknas § 290 (målets behandling af rspr. korta g-ljud i mid- ock
slut-ljud).
g § 291-299

motsvarande: rspr. g-ljud § 291; rspr. n § 292 (mom. 2 rspr.
nu ock nd); rspr. nt § 293; rspr. ni § 294; rspr. m § 295;
rspr. v-ljud § 296; rspr. 1 § 297; saknande motsvarighet i rspr.
§ 298; g saknas § 299.
§ 300-304
motsvarande: rspr. f-ljud § 300 (anm.-äldre personers afvikande
uttal); rspr. 8 § 301; rspr. s ±j(i) § 302; rspr. -j- k § 303;
ersättningsförlängning § 304.
§ 305-311
motsvarande: rspr. r § 305; rspr. 8 306; rspr. 1 § 307; rspr.
n § 308; rspr. k § 309; saknande motsvarighet i rspr. § 310;
r saknas § 311.
h § 312-314

motsvarande: rspr. h § 312; saknande motsvarighet i rspr. §
313; h saknas § 314.
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X.

Bortfall af stafvelser.
Afäresis § 315; Synkope § 316; Apokope § 317.
Stafvelsetillökning
§
(mom. 5 bevarande af den mask. nominativändelsen -er).
Omflyttning
§
Folketymologi
§
Allmän öfversikt
§

Innehåll tryckt hos Berlingska Boktryckeri- ock Stilgjuteri-Aktiebolaget, Lund.
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Årgången 1885:
20 h. II. 1. De svenska landsmålsföreningarna 1872-1881.
21 h. V. 4. Spring, min snälla ren! Al R. BERGSTRÖM.
IV. 2. Sagor, sägner 0. visor, af R. BERGSTRÖM 0. J. NORDLANDER.
22 h.
6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, S. 1-96.
I. Laumålets kvantitet ock aksent, af M. KLINTBERG.
23 h. VI,
Smärre meddelanden, s. 1-100.
Årgången 1888:
24 h. Bih. I. 2. Sumlen, af J. Bortses.
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrim, af J. NORDLANDER. Text.
26 h. II. 3. Runömålet, af H. VENDELL, s. 65-154.

Årgången 1887:
VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. Mono.
27 h.1v11. 3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. Kock.
28
VI. 4. Södra Luggudernålets ljudlära, af N. Ountrut.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDEN.
30 h. Bih. II. 2. Bräms Gyllenmärs' visbok.

Årgången 1888:
31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM.
h. JVI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER.
32
'VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
VI. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h
' {VI.
Smärre meddelanden, s. 101-220.
PIL 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40.
34 h.
1VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.

Årgången 1889:
35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER.
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. ez E. S. 5-196.
IX. 1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM
j X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. Kom
38 h.1X.. 4. Växlingen I : åi forngutniskan, af A. Kock.
X
5. Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN.

De sax årgångarna 1881-86 tillsammans lemnas genom
Red. till nya subskribenter för 12 kr. (i st. för 18 kr.)

Tidskriften Svenska landsmålen utkommer årligen
med minst tjugofänrtryekark (400 sidor). Priset
för årgång är, då .subskription sker hos utgifvaren, 3
kronor med tillägg af' postporto, ock betalningen sker
genom postförskott vid - mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt.
Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln.

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubilasets
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förnaon,_böra därom underrätta docenten J.
A. Lundell i Uppsala. Årsa,fgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. Landsm. vid mottagandet af
årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/4 af bokhandelspriset.

Stockholm, 1890. Kong!. Boktryckeriet.

