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Förord.
Burträsk, vars dialekt, mitt eget modersmål, jag företagit
mig att behandla, är beläget i Västerbotten ock gränsar i norr
till Norsjö ock Skellefte, i söder till Norra Degerfors ock
Bygde. Från hafskusten skiljes det av Skellefte, Lövångers
ock Nysätra socknar, ock är kortaste avståndet från gränsen
till havet (från Altjärnliden till Bure) omkring 1,5 nymil'. Burträsk socken har en längd (från västnordväst, där den på en
kortare sträcka berör Lycksele, till ostsydost) av ungefär 10
nymil; dess största bredd torde utgöra ungefär 5 nymil. Det
är givet, att språket på en sådan yta icke kan vara fullt lika.
Till grund för mina undersökningar ligger folkmålet i den yttre,
mot Skellefte ock Lövånger gränsande delen av socknen, särskilt dialekten i Lappvattnets by.
Materialet för följande grammatik har jag fått dels genom
att till Burträskmål transskribera de betydande ordsamlingar
huvudsakligen från Umetrakten, som framlidne dr F. UNANDER
efterlemnat, till största delen bestående av U:s egna anteckningar, men till någon del också av bidrag från avlidne pastorn
i Time J. A. LINDER ock räktorn i Härnösand FR. WIDMARK 2,
dels genom egna orduppteckningar inom Burträsk. tinder
flere somrar har jag sysselsatt mig med att samla målets ordförråd ock har nu någorlunda fullständigt ordboksmaterial.
Grannsocknarnas mål studerade jag under en stipendieresa
(som innehavare av Sederholms inrikes resestipendium) sommaren 1888. Några spridda notiser om norska dialekter meddelas efter undersökningar, gjorda sommaren ock hösten 1889,
Väglängderna uppgivas efter mätningar ock ungefärliga beräkningar på P. A. KJELLERSTEDTS karta över Västerbottens län. De farbara vägarna giva långt större distanser.
2) Om dessa Unanderska samlingar vidare i ordboken.
3
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då jag som innehavare av Fjärde-Novemberstipendiet vistades
i Norge.
Så snart tiden medger, kommer denna avhandling att följas
av konsonantlära, etymologisk översikt ock formlära samt av
ordbok, fullständigare angivande övriga västerbottniska måls
former, möjligen ock av en jämförande översikt av de västerbottniska dialekterna.
Specialundersökningar av västerbottniska dialekter hava
förut gjorts av F. UNANDER Allmogemålet i södre delen af
V esterbottens län, Uppsala 1857, av FR. WIDMARK Bidrag till
kännedomen om Vesterbottens landskapsmål, Stockholm 1863,
ock av P. ÅSTRöM Språkhi stort* ska studier öfver Deg-erforsmålets
ljudlära, Stockholm 1888 (Sv. landsm. VI. 6, här betecknad
A.:m Dfs. lj.). Den sistnämnda har varit mig till betydlig jälp.
Om andra skriftliga källor för norrländska mål ock om dessas
beteckning se Å:m DIs. lj. 4 f.
Bland övriga förkortningar må nämnas: bgd. = Bygde-,
btr. = Burträsk-, lfg. = Lövångers-, nys. = Nysätra-, skf. =
Skellefte-, säv. = Sävar ock um. = Umemålet; no. = norska
dialekter; Var. voc. = Andersson Variarum rerum vocabula,
Uppsala 1890.
Exemplen äro i allmänhet ordnade alfabetiskt efter riksspråkets (värkliga eller konstruerade) form. Sammansättningar,
som äro obrukliga som sådana, men vilkas leder finnas som
särskilda ord, betecknas i ordcitat med ett bindestreck mellan
lederna. Vokallängd i ordcitat betecknas vanligen med över
vokalen för att angiva yngre, särspråklig förlängning, men
med ^ för att ange förliterär längd.
Till prof. ADOLF NOREEN ock doc. J. A. LUNDELL, vilka
med mångahanda råd ock upplysningar befordrat mitt arbete,
hembär jag mitt järtliga tack, likaså till övriga personer, som
på ett eller annat sätt varit mig bejälpliga vid mina undersökningar.

LJUDLÄRA.

Sv. landsm. X11.1.
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I. LJUDEYSIOLOGISK ÖVERSIKT.
Ljudförritclet.
§ 1. Btr. har följande vokaler, ordnade efter bildningsläge framifrån bakåt (längst fram z, längst bakåt o) ock tungans
höjd (störst för z [o], minst för a, a). Labialiseringsgraderna
betecknas i tabellen med siffror (1 lägsta graden av labialisering, 5 den högsta). Bokstav, som icke har någon siffra vid
sig, är icke labialiserad.
Främre

Blandade

Bakre
Q5

u5

iY2

yj2

Q5

e02

U3

a02

o3
a

Detta skema vill endast giva en ungefärlig framställning
av en vokals bildning i förhållande till andra. Att den linje,
som tänkes sammanbinda bildningslägena för i—e—ce—a resp.
a—o—o, skall bliva ritt, vill jag naturligtvis icke påstå, ock
lika litet, att tungan vid t. ex. o har samma höjd baktill som
vid o framtill. Men att tungan på samma gång den sänkes
från t- till a-läge, också gradvis drages tillbaka, det är ett
erkänt faktum; ock att a ock o representera ungefär samma
tunghöjd baktill som resp. a ock z (z) framtill samt att o, a, o,
7
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a, a betinga en gradvis sänkning ock — låt vara ringa —
framfdyttning av tungan, som i någon mån svarar mot sänkningen ock tillbakaflyttningen för vokalserien t—a, det tror jag
mig känna. Ock det är just dessa saker jag velat åskådliggöra.
U-ljuden, som äro lika med rspr:s, sammanfalla ej med
någondera serien, utan måste placeras särskilt. Långt u (u)
anser jag som en »inner-front» hög vokal, kort u (tt) som en
»inner-mixed» medelhög.
De labialiserade ljuden synas mig i allmänhet vara något
lägre än motsvarande icke-labialiserade. Mellan kort ock långt
finner jag fysiologiskt ungefär samma skillnad som mellan
ock a, ehuru de akustiskt äro lika.
För övrigt behöver jag rörande tecknens valör endast hänvisa till L11 Sv. landsm. I, 82 if.
Anm. 1. Före nasal blir en vokal mer eller mindre märkbart

nasalerad, tydligast framför kakuminalt n (n). Emellertid sträcker sig
denna nasalering aldrig över hela vokalen ock bör därför betraktas som
glidningsljud ock lemnas obetecknad.
Anm. 2. Det bör kanske anmärkas, att btr. a i allmänhet motsvarar dfs. a, btr. a = dfs. a som kort, btr. a ofta = dfs. a, ock btr.

0, a oftast = dfs. e.
§ 2. I btr. förekomma följande diftonger:
Fallande (som börja med sonanten): a,g, ah a?., evg,
gg, 67, P.
Stigande (son) börja med konsonanten): e, 944(?), ou(?).
Anm. 1. I Burträsks norra, till Skellefte gränsande del äro diftongerna, i likhet med vad fallet är i skf., något öppnare, så att 0
motsvaras av ah e.i av te eller t. 0. 10. Cq.
Anm. 2. 1-diftongernas senare komponent står på gränsen till e,
tror jag dock är det
vilket stundom är ganska tydligt hörbart.
normala.
Anm. 3. På diftongerna 0g, em är jag ej säker. Ord sådana
som mån, brOn rspr. jon, brun uttalas med ett otydligt ljud före
u, vilket jag funnit närmast likt 0. Med /yt tecknar jag en oklar
ljudkombination, som förekommer blott i ordet hmin rspr. hund ock
före w.

§ 3. Sonantiska nasaler. Som sonanter kunna nasalerna
n, g, n, y fungera, dock endast efter dental (ock av dental
utvecklad dentipalatal) konsonant.
8
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§ 4. Konsonanterna i btr. äro följande:
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Laryngaler

TonandeI
TonlösI
TonandeI
TonlösI

5
.
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0
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Mediopalataler

P

Prepalataler

H
o

Tonande

Tonande

H
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0
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I Dentipalataler

b"

19

—fy 8—,9-8, - 9

Tremulanter
Resonanter

In
P

pb--tcltltd

{Med. Lat.

H
o
P
5
.

Tonande

Frikat.

Tonande
Tonlös

Explosivor

H
o
P
5
.

Tonande

5
.

Tonande

P

o
4

Postdentaler

Bilabialer
H
o

P

i Supradentaler

I

i

1) enkla:

id
co

...Id

4—

r

n _ n _._

y _ y _—g --

2) sammansatta:
—w
bilabial frikativa med postpalatal modifikation
mediopalatal frikativa med främre delen av tungan något
höjd, men tungspetsen sänkt
f—
Anm. 1. Dentipalatalerna i målet bildas tämligen långt fram —
— passet når icke mycket över alveolarvinkeln — ock äro ej så utpräglat dorsala som längre söderut ock i Norge.
Anm. 2. Kakuminalerna äro ganska låga ock växla stundom med
motsvarande supradentaler. Så t. ex. torde man lika ofta få höra Inin
som bån rspr. barn. I allmänhet äro de dock bestämt skilda från
supradentalerna, som också i sin tur äro ganska låga. gån rspr. galen
förväxlas aldrig med gåt rspr. garn.
Anm. 8. I kakuminalkolumnen borde på Z:s (tjocka 1:s) plats stå
ett tecken för värkligt kakurninalt 1, som bildas med tungspetsen vilande mot gomtaket. Btr. har detta 1-ljud i ord, där omedelbart före
1 går eller gått en kakuminal, t. ex. vånb rspr. vanlig, wash,lo'nom
skämtsamt (av weihA skämt ock lönom isl. lundum), skölcbrar rspr.
skollärare (av sk63 rspr. skola). Detta kakurninala 1 är distinkt skilt
från Z, som bildas genom att föra den mot gomtaket riktade tungspetsen
under vibrationer med ett slag framåt längs gommen mot tänderna
ock som sålunda snarast borde upptagas bland tremulanterna. Då emellertid landsmålsalfabetet saknar tecken för rent kakuminalt 1 ock då, som
9
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nämnt, btr:s kakuminaler i allmänhet, sålunda också det kakuminala 1,
äro låga, så betecknar jag i det följande kakuminalt 1 med supradentaltecknet /, detta så mycket hällre, som det akustiska intrycket av båda
är tämligen lika.
Anm. 4. Postdentalerna bildas med tungspetsen mot gränspunkten
mellan övre framtänderna ock tandköttet samt med främsta delen av
tungryggen sluten intill tandköttet upp mot tandlådsvinkeln. De äro
sålunda apico-dorsala eller efter SEELMANNS terminologi (Ausspr. 246)
»stumpf-coron al».
Anm. 5. Samtliga tonlösa explosivor äro aspirerade utom i ställning efter ett till samma stavelse hörande s.
Anm. 6. Vid explosivor, som bildas genom tnunkanalens avspärrning
med ty åtföljande explosion, urskiljer man tre moment, nämligen spärrningens början (implosion), spärrningens fortsättning (plosion) ock spärrningens upplösning (explosion). Av dessa blir vid tonlösa explosivor
endast explosionen (i stavelsens början) eller därjämte implosionen (i
stavelsens slut) hörbar. Vid tonande däremot kan även plosionsummentet ljuda, om nämligen stämtonen börjar resp. fortsätter under spärrningen. Detta är vad fouetikerna kalla »bläh-laut», vilket lär höras i
franska ock engelska. I svenska torde det vid kort tonande explosiva
vara okänt. I btr. är sådan explosiva endast med sin implosiva resp.
explosiva del tonande. I lång tonande explosiva är däremot även plosionen tonande (jfr Seelrn. Ausspr. 247 f.).
Anm. 7. Tonlöst m (m) förekommer i btr., mig veterligen, endast
i interjektionen hm (m/p).
Anm. 8. Före ock efter en till samma stavelse hörande tonlös
kons. blir tonande kons. alltid till någon del tonlös. I allmänhet är
denna tonlösa glidning föga märkbar, t. ex. i Net rspr. k1, smeiney
isl. smurning, cins rspr. ans, stömp rspr. stump. Ganska hörbar är
den dock, när r- ock 1-ljud komma att stå framför p, t, k — i all
synnerhet 1 före t —; men då i alla fall tonande r ock 1 höres före
den tonlösa glidningen, anser jag mig berättigad att använda tecknen
för de tonande ljuden. Dentipalatalt 1 före t är dock så övervägande
tonlöst, att jag ansett mig böra beteckna det med ).
Anm. 9. Kort explosivt g växlar i intervokalisk ställning ock i
slutljud med frikativt g. I slutljud torde dock frikativan (j2 ) vara
mera konstant, liksom i intervokalisk ställning explosivan. Före n, r,
följda af främre vokal, förefalla mig k, g vara prepalatala, eljest mediopalatal a .
Anm. 10. I övrigt får jag beträffande konsonanterna hänvisa till
L11 Sv. landsm. I, 20 if.
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Kvantiteten.
Av vokalerna äro a, e, 0 ock a blott långa; a, a, o
blott
korta; alla de övriga både länga ock korta.
ock u
Av konsonanterna äro ), y, g blott långa; y ock h
blott korta; alla de övriga både långa ock korta.
Btr. har, liksom dfs. ock alla västerbottniska mål
till Norrbottens länsgräns, numera i starkt aksentuerad stavelse
endast kombinationerna lång vokal + kort konsonant ock kort
vokal + lång konsonant.
I regel är varje efter kort sonant stående kons., som i samma
stavelse följes av annan kons., lång, ehuru den icke upptager
samma tidslängd som lång konsonant ensam. Rättast vore att
karaktärisera sådan kons. som halvlång. Härvid äro s. k.
»dauerlaute» (continu2e) längre än explosivor.
Likaledes blir i regel lång vokal förkortad framför kons.grupp. Men framför konsonantisk komponent i diftong, följd
av kort kons., behåller vok. sin längd, om ock något reducerad.
I starkt bitonig stavelse är såväl vokals som konsonants
längd något reducerad, men längd finns där ändock.

Aksenten.
Exspiratoriska aksenten.
1) Med hänsyn till grad en av exspiratoriskt tryck är en
stavelse:
(aksentuerad med fortis),
h uv u dt onig
» semifortis),
»
starkt bitonig (
»
levis),
»
svagt bitonig (
»
levior
eller levissimus).
obetonad
Semifortis är antingen stark eller svag semifortis, jfr Kock
Akc. II, 27 f.
Bitonig är en stavelse med semifortis eller levis; ick eh uv u dt o nig är en bitonig eller obetonad stavelse; starkt
betonad är en huvud- eller starkt bitonig stavelse.
11
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2) Exspiratoriska aksentens former äro en-spetsig ock
två-spetsig.
Alla icke-huvudtoniga stavelser hava enspetsig aks. Det
är sålunda endast för de huvudtoniga stavelserna som denna
indelning för btr:s vidkommande har något intresse.
§ 9. Musikaliska aksentens former äro:
enkel, då tonen under hela stavelsen antingen bibehåller samma höjd på tonskalan (är jämn) eller blott stiger
från lägre ton till högre eller blott faller från högre till lägre;
sammansatt, då tonen på samma stavelse är bruten
(jämn-stigande, fallande-stigande o. s. v.).
Alla icke-huvudtoniga stavelser hava enkel aksent.
Anns. Mot den exspiratoriska aksentens olika grader svarar den
musikaliska aksentens olika höjd på skalan. Från denna synpunkt indelas den musikaliska aksenten i med elhög ton, hög ton ock låg
ton. Av denna indelning kan jag f. n. ej göra något bruk, då jag,
beklagligt nog, icke varit i tillfälle att undersöka btr:s intervaller ock
tonglidningar samt vad till den musikaliska aksenten för övrigt hör.
§ 10. Den exspiratoriska ock musikaliska aksentens former
kombineras efter bestämda lagar, ock man får därigenom följande aksentuationssystem:
aks. 1 = enstavighetsaksentuering, i vilken den
huvudtoniga stavelsen alltid har i exspiratoriskt avseende enspetsig ock i musikaliskt avseende enkel aksent.
aks. 2 = tvåstavighetsaksentuering, i vilken
den huvudtoniga stavelsen har i exspiratoriskt avseende vanligen 2-spetsig aks. — enspetsig endast då följande stavelse
icke är bitonig — ock i musikaliskt avseende alltid sammansatt
(fallande-stigande), dock så att den påbörjade stigningen av
tonen först på en följande stavelse blir fullständig. Fortisstavelsen i ett ord med aks. 2 låter därför musikaliskt oavslutad ock hänvisar därigenom till ock förutsätter en följande
stavelse.
aks. cirkumflex = tvåstavighetsaksentuering, i
vilken den huvudtoniga stavelsen alltid har exspiratoriskt
2-spetsig, musikaliskt sammansatt aksent (fallande-stigande eller
stigande-fallande) ock så beskaffad, att det påbörjade uppåteller nedåtgående portamentot redan på den cirkumflekterade
stavelsen når sin fullständiga avslutning.
12

XII. 1

LJUDFYSIOLOGISK ÖVERSIKT: AKSENT.

g lo

Anm. 1. Aks. 1 utmärkes i det följande med akut (') på fortisstavelse'', aks. 2 med gravis (') ock aks. cirkumflex med cirkumflex (").
I följd av brist på typer betecknas både stark ock svag semifortis
med samma tecken ('). Föregånget av akut, betyder detta tecken alltid
svag, föregånget av gravis, stark semifortis. Av samma anledning måste
både svagt bitonig ock obetonad stavelse lemnas obetecknad. Svagt
bitonig stavelse föregås alltid av gravis på fortisstavelsen.
Anm. 2. Rörande här behandlade aksentfrågor hänvisas till Kock
Akc. II, 27 if., Storm Norv. I, 37 if., samt Seelm. Ausspr. 16 If.

II. AKSENTLAGAIL
1. Enkla ords aksentuering.
§ 11. Ursprungligen (d. v. s. före utvecklingen av svarabhaktivokal vid 1 ock r) 1-staviga ord hava aks. 1, t. ex.
btr. Mi.ts isl. hauss
btr. (ilar isl. aldr
håv
hoy
hånar,
hafn
nt4
meiör
åma"
ofn
nu4r,
Qxl
munr
614,96,1
sin (1. sina)
vatar
s(ji
valtr.
Anm. 1. Mot 1-stavig form i isl. eller rspr. svarar stundom i
btr. en med cirkumflex (eller ake. 2) aksentuerad, som visar på en äldre
2-stavig form. Btr:s form utgår i så fall antingen från en annan kasus
eller en annan stambildning än isl.-rspr.
Från ack. utgå possessivpronomen fem. min, ch, sfn isl. mina,

pina, sina.
n-stam mot isl. eller rspr. vokalstam visar btr. i pron. poss.

vo.n, iin vår, eder isl. "vitri-nn, fsv. 1Pri-n; vidare il:
btr. fs

fepri» fsv. fwrgba
grt2t smula
fsv.

gcia

ganga

nys. kånk tupp
btr. IcZ492.ip klimp
knåp n. knapp
könj
Arim m. snuva
/dy stock
qn".r myr

men isl. fjös
rspr. färg
isl. grjet
rspr. gång, fsv. ganger
(män)gärd
fno. kankr (öknamn)
fsv. klimper (isl. kleppr)
isl. knappr
rspr. korv
isl. krim n. smuts
isl. låg

mSrrr

1) Det är naturligtvis icke min mening, att de här anförda orden
samtliga skulle vara gamla n-stamsbildningar, endast att de nu ha
n-stammarnas form.
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btr. m0aZ ist mygla, men rspr. mögel
fsv. pigger
rspr. plätt
is!. pråmr
rspr. (brud)päll

pZdt
pråm
Pcti

rds isl. rösa

isl. rös

strö!
t4g ä. nsv. tagge
j§(År
1.0n
tåles

rspr. stropp

fsv. tagger

tiuper
isi. tj2rn
rspr. tofs

tds

tös

ht

åm
ds ås

fsv. aam
isl. åss

(k.n

rspr. ärg
isl. pefr. 1

Kv lukt

Anm. 2. Svarspartiklarna ja, nej ock interjektioner samt med
sådana likbetydande ord erhålla cirkumflex, då man vill ge dem ett
dröjande, eftertänksamt eller frågande uttryck. Så jd, jd, n4 rspr.
ja, jo, nej; n& rspr. nå: 01242 rspr. ohoj; ft k söta(?) kor (lockord
till kor).

Ursprungligen 2-staviga ord, som behålla sin 2-staviga
form, samt ursprungligen 3- eller flerstaviga ord hava aks. 2,

t. ex.
figh fsv. folgha (fylghla)
»nen genom jfr isi. gegnum
husnra isl. hundra6

« pley is]. skillingr
fara rspr. fortare
bblvasta
billigaste.

Anm. 1. Levis faller på ultima, vare sig penultima eller antepenultima eller fjärde stavelsen från slutet har huvudton.
Anm. 2. I fortlöpande tal förena sig gärna sammanhörande ord
under gemensam aksent, varvid levis flyttas från ett föregående ords
ultima till följande svagt bitoniga ord, t. ex. i drka dam rspr. draga
de(m)?, stånla jana rspr. stintan här(na) flyttas levis från förra
ordets slutstavelse till resp. dam ock senare stavelsen i jana. Jfr
Kock Akc. I, 69.
Anm. 3. Undantagen från denna regel behandlas för överskådlighetens skull i en särskild § (§ 13).

2. ock flerstaviga ord få aks. 1 i följande fall:
1) 2 sg. imp. av 2-staviga ord får ofta aks. 1: 4pan 1,J,1
rspr. öppna dörren, står jar o gåpa rspr. stå här ock gapa,
ttaa ext öm a rspr. talg inte om det.
1) Detta ord förutsätter icke blott annan stambildning än isl. efr,
utan också avljud; ty tv vore is!. *Nål. •
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I 2-staviga inip. med kort rotstavelse torde denna aksentuering vara allmän i hela Norrland, även i de bildades
uttal. Sålunda aksentueras prata, men kålla.
Anm. 1. Aks. 2 har Mnte, bakåt (tillrop till hästar), mediala imp.,
t. ex. /Og jar o rasks rspr. ligg här ock *ralas (= latas), samt
2 plur., t. ex. ga'veri gån, hörnan kommen.

2-staviga inf., då de brukas som substantiv av neutralt
kön, t. ex.
båsa brushuvud
av båsa rusa på blint
bjaar skvallerbytta
bfflar skvallra
fq•aZ fusker
fbb.a, fuska
Påtar finare
flalar flina
wga.4 skämtare
walaA skämta
wåsa slams
balsa slamsa
jåbeZ näbbig person
jåbe.Z vara uppkäftig
44gar klåfinger
b•asgar fingra på allt man ser
_230a en petig en
pUa rspr. peta
tcisa stackare
-ticsa vara tafatt.
På så sätt kunna snart sagt alla inf., som innebära en
ofcirdelaktig beskrivning av ens beteende eller egenskaper, substantiveras. De föregås då alltid av ett modifierande som,
liksom, t. ex. du yL.,sorrt e wåsa du är (som) ett slams, hor, ,,,som
e bOlar hon är (liksom) en skvallerbytta.
komparativer på -re:
fögar isi. fegri
ygar isl. yngri
högar fsv. hoghre
veilar
vildri
Ugar isl. loågri
vånstar
vinstri;
meiyar
minni
ävenså:
smjdar
smår(r)i
sgra isl. stkri
Myva,r
Dyngri
våra
verri.
Anm. 2. Denna aksentuering av komparativer på -re är allmänt
nordisk ock av gammalt datum (jfr N—n GPhil. 457). Det är dock
icke omöjligt, att hit höra blott ståra ock våra, ock att de övriga utgå
från äldre enstavig form (jfr § 81 aum. 10).

ord, som ofta stå °betonade, proklitiskt eller enklitiskt,
t. ex. dvar,
War, aar rspr. över, under, häller, eller,
n(i.gan rspr. någon, hyin rspr. huru.
lånord, som, när de upptogos i malet, icke hade ultimabetoning, t. ex.
1 t;
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tiibum rspr. album
dMan
amen
arab'
arrak
biblisk
biblisk
d4,to,
dato, -um
dito
dito
dök tor
doktor

§ 13

fsv.
/kon rspr.
minus
mårdtsk
mimar°
n4bA
påstor
pdrkom 3
pirum
pörto
POVat-9 fsv.
pHint rspr.
prima

ladhikka
läjon
minus
mordisk
numero
näjlika
pastor
facit
paktum
fuxia
fiiksia
pirum
*hamburgska
hdmbiksk
porto
kaffe
pingiz(dagher)
ftckman ä. nsv. kajman 2
premie
Ortus rspr. kaktus
prima
Olik°
kalliko
rqtor
rektor
Aktris
kambrik
Arap
sirap
kamfert
kdtdart
tallrik
Mb ab.
kibitka
tc_Sbah•
tobak
143- ris
lakrits
dtg.
ättika.
Anm. 3. Lånord på -el, -en, -er behandlas i inom. 7.
Anm. 4. Mot rspr. aks. 1 har btr. aks. 2 i nv rspr. linje.
6) Lånord, som vid upptagandet i målet icke hade huvudton
på första stavelsen, aksentueras som sammansatta ord: aks. 2 med
Win4

fortis på första ock stark semifortis på den förr huvudtoniga
stavelsen.
Semifortis kan stundom — i ord, som kännas som främmande — utbytas mot fortis, men då har första stavelsen åtminstone stark biton. I fullt införlivade ord har däremot fortis
tagit säkert fäste på första stavelsen.
Denna tendens att tillämpa inhemska aksentlagar på lånord
— i sig själv så naturlig -- har i norden vitt ock brett gjort
sig gällande. Den är mer ock mindre genomförd i alla norrländska mål, i Vätömålet (Schag.), i värmländskan (N:n
Fryksd. lj. 39, Ordb., Dalb.), i gottländskan (N:n Fåröm.),
i bohuslänskan (Nikn Sörb.) ock skånskan (Billing). Den
visar sig i finnländska mål (Frth. Närp. 57), i estsvenska
I) Dansen hambopolska.
Ännu hos Weste (1807) ock Dalin; är fl. kajma, gen. kajman
namne, kamrat. Ordet aksentueras av Weste kajman.
Även ett slags vävnad.
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(Vendell Runörn.), i danska mål (Kryg. Nordsjx11., Bland. I,
376 f.) samt i norska dialekter (ostlandska ock vulgärspråket,
Storm Nerv. I, 43 not.).
Det beror säkerligen på en mer eller mindre medveten
strävan att undvika denna vulgära aksentuering, att bildade
norrländingar i många främmande ord aksentuera ultima även
då rspr. dragit aksenten tillbaka från denna stavelse, t. ex.
ackusativ, genitiv m. fl. på -iv, perfekt, imperfekt, plural,
singulår m. fl. (obs. dock, att Weste har denna aksentuering,
utom i imperfekt).
Då ovan angivna aksentlag är synnerligen konsekvent
genomförd i btr., nöjer jag mig med få exempel:
itmenka rspr. Amerika ock ameriAa'g amerikan.
rspr. ånis; äldre sv. anis (t. ex. hos Stjernhjelm ock
Aurivillius), uht. anis (Kock Åke. II, 458), da.-no. anis.
bismejr, rspr. bessman, men fsv. bismån (Kock Akc. II,
325 — från ry. bezmen).
kwasrter rspr. kvårter ock kvarter. Skånemålet har ävenledes ordet oxytonerat i bägge betydelserna, likaså nht. ock
danskan (Kock Alm II, 457).
mörter (rspr. mortel) stämmer till form (ock betoning?) förträffligt med mit. morter (jfr fht. mortåri, län från lat. mortärium, ock da. morter), mindre med fsv. mortari (Rydqv. VI),
västg. mortare (Hof Dial. 206) ock med ä. nsv. morterr (Hof
a. st.; är väl att uttala mörter) ock är enligt blott inhemska ljudlagar oförenligt med rspr. mortel (redan i Spegels Gloss.),
med is1.-fuo. mortil (så Vid.; Fritzn.l. har mortål). I andra
sv. diall. än västg. har jag ej sett formen med r-sufflx uppvisad.
Det är därför svårt att säga, varifrån btr. närmast fått ordet.
na'ri rspr. nårri; ä. nsv. narrij (Arvidi): Kock Åke. 11, 313.
pa'ver rspr. påpper; ä. nsv. papper (Arvidi, Tiällman,
Hof; Weste har påppör), da.(-no.) papir, nht. papier (Kock
Åke. II, 458).
sa'från, rspr. såffran (så redan Weste), jfr mlt. safRorån (lån
från fr. safran, ytterst från arab. zåfarån: Kluge Wb.4 288,2).
sgpitar rspr. sålpeter, jfr Westes salp‘ter (jämte sålpeter).
Mer rspr. cedera.
varde rspr. värdinna.
varder rspr. värdera.
18
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Anm. 5. Genom sin aksentuering, aks. 2 + semifortis, visa sig även
följande enkla ord ha haft suffixbetoning ännu i jämförelsevis sen tid:
aySe dragslå i kälke isl. 2xull.
Dfs. 107 anför, utom
detta, även sketkg isl. skogkull, vilket jag funnit i bgd. i formen

Sketkco'.
itt44 åtel fsv. atol, jfr nav. hemul, isl. heimull (Kock Akc. II, 322)
ock Snåsen-dialektens (Trondhj. stift) j&t4Z jätte.
bisko'p fsv. bisko'per (eller bisköper?): Kock Akc. II, 322. Bgd.
aksentuerar- Insköp liksom skyttsmålet.
biAbit 1 oxkalv (skämtsamt) isl. *boldttr (av boli tjur). Jfr det
delvis på folketymologi beroende nsv. supit (hos Lind suputer), N:n
Sv. landsm. VI. 5, 33.
flÅvj fsv. Ilsende (Kock Akc. II: 313 f.).
Hit höra åtskilliga adjektiv på -al:
Na. benägen att översvämma isl. *116613.11.
gkped otät isl. *gloypall (isl. gloypa gapa).
hån/Fil ömtålig isl. *herkjall (isl. herki »dorsk person», herkja
»slmbe sig fram»).
kbsted stor i maten isl. kostall lidande brist på det nödvändiga.
rikvcil som skrymmer mycket jfr no. ruva skrymma.
trka trägen isl. *prågall (jfr isl. prår, Prinn).
Däremot har btr. gåmal isl. gamall.
Man jämföra härmed fryksd. långa vokal i änd. -al (N:n Fryksd.
lj. 39), vilken vokalförlängning utan tvivel beror på äldre stark betoning. Att 1 i dessa adj. ej blivit kakuminalt, kan förklaras därav,
att den maskulina nom.-formens långa 1 generaliserats. Dock måste man
för fryksd. anta en kompromiss mellan *-ca ock *-al med resultat
Samma aksentuering brukas ännu i norska dialekter, vilket framgår
därav, att ÄASEN skriver blaasall, men kvervel, ock Gr. 69 anmärker,
att orden på -al (»sxdvanlig: -all») oftast behålla -11- i böjningsformerna.
Anm. 6. Särskilt anmärkningsvärt är tern rspr. ackja
ahkio,
akkio, la. akio), som synes förutsätta ett akia, men någon sådan
aksentuering är icke känd varken i fl. eller lapskan. En lika märkvärdig aksentuering av en ja-stam företer nys. skrasni rspr. sizräna.
Anm. 7. Oklara äro också 14.9aral rspr. lasarett ock tinarfårm
rspr. uniform med aks. 1 (fortis + svag semifortis), ehuru de böra haft
ultimaaksent, då de lånades. Likaså tyder semifortis på ultimabetoning
i bird rspr. byrå samt (aleph, siTtrafk, mitlhphkafin, dimfcjn,
rspr. addition, subtraktion, multiplikation, division, ehuru även de
ha aks. 1.
Anm. 8. Spår av äldre suffixbetoning i andra fall, där den starka
bitonen nu övergått till svag, behandlas i § 67.
I Trondhjeinska dialekter aksentueras ännu, enligt vad jag varit
i tillfälle att iakttaga, adj. på -öttr som sammansatta ord.
Obs. dock, att fryksdalsm. har smcil, icke *sme för rspr. smal
(N:n a. st. 16).
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7) Ord på -el, -en, -er ha stundom antagit aks. 1, även
då de utgå från 2-stavig form, detta i analogi med de många
ord, som från 1-staviga blivit 2-staviga genom svarabhaktivokal. Jag anför endast de ord, som avvika från rspr:s aksentuering, sådan Kock Åke. I, 192 if. framställt den. Jfr för
övrigt L.-W. Aks. 63 if., 70 if. Naturligtvis är det endast en
ringa bråkdel av de på dessa ställen citerade orden, som förekomma i btr.
Ord på -el.
Samtliga de hos KOCK under akut anförda, som finnas i
btr., ha aks. 1. Endast aks. 1 ha vidare Otal, grel rspr.
gaffel, griffel. Dessa måste i btr. hava lånats under 2-stavig
form (jfr också nisl. gaffall, mit. gaffele. Griffel är i sv. inkommet från hty.), ty eljest skulle btr. haft kakuminalt, icke
postdentalt 1. Samma är förhållandet med rOal rspr. regel
lat. regula, rOal rspr. regel, rigel.
Enstavig form ock sålunda regelbundet aks. 1 förutsätta
på grund av sitt kakurninala 1:
båga buckla mot isl. bygill
ska mot isl. stippull
sbvite,Z
» » sk2kul1
» lat. tegula.
tOaZ
Däremot har hbval rspr. 14vel (sällan h3rvel) aks. 2, ehuru
lånord. Samma aksentuering förekommer i Vätömålet (Schag. 43).
Ord på -er.
Aks. 1 ha de av KOCK under akut anförda; vidare fåstar,
möstar rspr. faster, moster (enl. L.-W. ha dessa även i rspr.
vanligen aks. 1), star rspr. s3rster, dålar rspr. dåler.
Aks. 2 ha sasAar rspr. såker (av sak) samt fa'dar rspr.
fadder, ehuru detta är lånord.
Ord på -en.
Aks. 1 ha de hos KOCK under akut uppräknade, utom
frnan rspr. fräken, vilket ord L.-W. anse i rspr. vanligen ha
aks. 2.
Aks. 1 har vidare gicekar, (isl. gaupn) rspr. göpen, som
enl. L.-W. har aks. 2, samt sick, rspr. siden.
Aks. 2 ha däremot hökan, vqkan, tökan rspr. hooken,
vilken, tocken, vilka i rspr. vackla mellan aks. 1 ock aks. 2.
8) Nomina propria ha ofta aks. 1. Jag behandlar här i ett
sammanhang både de enkla ock sammansatta eller som sammansatta aksentuerade.
20
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A) Personnamn:
a) Förnamn ha aks. 2,
Gc) med fortis på första ock stark semifortis på den förr
huvudtoniga stavelsen, om de, då de upptogos i målet, hade
huvudaks. på annan stavelse än den första (jfr mom. 6). De
flästa hithörande namn äro kvinnonamn:
4904a rspr. Agneta
»lukta rspr. Juliana
a'lbartina
Albertina
bv_iro/ina
Karolina
Amalia
Aastariga
Katarina
etildr6a
Andrea
ArksePla
Kristiana
åttolnala
Andrietta
Arb.stina
Kristina
4gitgta
Augusta
kvisa
Lovisa
4gustina
Augustina
masgdal dna Magdalena
biäta
Beata
maYia
Maria
dö_roka
Dorotea
mg,srigdta
Margareta
kalka
Eskilina
mastgda
Matilda
bfrosina
Eufrosyne
menilsal
Monika
Mdrika
Fredrika
pdrona'!_a
Petronella
hibla
Helena
sbfia
Sofia
Johanna
»kika
tb-6924
Teresia
Josefina
vOla,rrivina
Vilhelmina.
»sefbla
Hithörande mansnamn äro:
4bra'gt 2 rspr. Abraham
jöheles rspr. Johannes
41a4sån,dar
Alexander
Arbstolfar
Kristoffer
4gåstinus
Augustinus
meertin2
Martin
qicts
Elias
töbias
Tobias.
Aks. 1 har dock jOhan rspr. Johan.
p) med fortis, följd av levis, om de äro »kortnamn» eller
därmed likställda. Hit höra följande
mansnamn på -a (1 gg. -):
rspr. Alfred, Albrekt
yån,a, yip», iåeka
Johan(nes)
Karl
Ola
kön*,
Konrad
lusda, kika
Ludvig
Nikolaus
Btr. förutsätter för detta namn en äldre aksentuering Monika.
2) Btr. förutsätter här ultirnaaksentuering på nordiskt område.

Sv.

landsm. XII. 1.
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rspr. Ulrik
Vilhelm, Villehad.
Som biform till den cirkumflekterade formen brukas svag
form på -a av följande namn:
rspr. Ante, Anders
ånta (jämte dat)
Lasse, Lars
14)
la'sa ( »
Johannes, Jonas
jöglca ( )) 360)
Pälle, Pär.
på)
»
påla

fela
van

1Qnri1j,
Aks. 2 med fortis-levis ha vidare brånal, dåvid,
hårman, ökt, stafar, rspr. Brynolf, David, Erik, Henrik, Herman, Olof, Staffan (Stefan).
kvinnonamn på -a:
rspr. Magdalena
(ina rspr. Anna
mia
Maria
mayt,
Emma
bma
masta
Marta
Hedvig
(Vilhel)mina
inka
Hilda
hilda
(Eleo)nora
nåra
Hilma
hilma
påla
Petronella
Kajsa,
Katarina
h•g,:ga
(Eme)rentia
råa
Klara
leZa'ra
Sara
stisra
(Karo-,
Eve)lina
lina
(Kri)stina
stka
(Char)lotta
lbta
Ulrika.
Lovisa
löva
rspr. Karin,
Aks. 2 med fortis-levis ha vidare O'rin,
Malin. Cirkumflekterat användes någon gång ån rspr. Anna
samt m49', vilket brukas som förklenande namn för Maria ock
Magdalena, ehuru det utgått från Margareta (ock Magdalena);
jfr Närp. Magg = Margareta, Frth. Nyl. namn 38, jfr ock no.
Maggi.
Aks. 1 ha av kvinnonamn på -a blott brita, éva, graa,
kyla, lisa ock lgdia rspr. Brita, Eva, Greta, Julia, (Fle)lena,
Lisa (Elisabet), Lydia. Apokope, men ändå aks. 1 visar 7j43,9
(biform till b•a'2..sa rspr. Kajsa).
b) Övriga förnamn ha aks. 1. Jag antecknar ur målet följande
1) Btr. måig med sin förklenliga betydelse gör troligt, att no.
megga »kvinde, dame (oftest om en, som vii vwkke opsigt)» Aas. Ordb.
489,2 är en omstöpning av Margareta, Magdalena; jfr ock Maggedysa
Aas. Ordb. 473,2.
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mansnamn:
etclam rspr. Adam
Uogard rspr. Leonard
etclnan
Adrian
ligas
Lukas
gihn
Albin
mcienas
Magnus
dfr n
Alfred
mdnui
(E)manuel
dnats
Anders
mcirkas
Markus
drog
Aron
mätas
Matias
Arvid
mikal
Mikael
bchhard
Bernhard
mr5sa,s
Moses
Daniel
4Zov
cicjgal
Olof
Emil
Utal
6to
Otto
fr6clnt
Fredrik
64kar
Oskar
gbral
Gabriel
p4trg•
Patrik
Gottfrid
rggholt
Reinhold
götfn
gdsta
Gustav
rdbart
Robert
jcilmar
Hjalmar
rib.ard
Rikard
Isak
sen
isafr
Sakaria(s)
Israel
isral
sdlmog
Salomon
idlcop
Jakob
såna
- al
Samuel
ydal
Joel
sig fr
Sigfrid
'Olas
Jonas
simog
Simon
sOvriar
jOsaf
Josef
'Signer
Konrad
körprad
dlnt
Ulrik
vcilfh
Arksag
Kristian
Valfrid
vqijarm
kisarus
Lasarus
Vilhelm.
Att mdfas ock sen fått denna aks. tidigt, visar synkopen,
som förutsätter en betoning Matläs, Sa'kår1äs (Liirsson). Denna
aksentuering (ock synkope) är knappast uppkommen i btr. Om
orden lånats med fortis på penultima, borde de ha behandlats
som de i mom. a anförda. Tillbakadragen aks. i namn var
emellertid redan i fsv. icke ovanlig, jfr N:n Orddubbl. n:o 186.
kvinnonamn:
fcirty rspr. Fanny
ydy
rspr. Jenny
hédviy
Hedvig
ji,t4t
Judit
én
Elin
retkal
Rakel.
Anm. 9. Här givna regler följa också husdjursnamn, t. ex. lgömrös,
&byrås, fd.galin rspr. *Blomma, *Damros, 'Fagerlin (konamn); brusnta,
clölsa rspr. Brunte, Docka (häst- ock stonamn). Jfr Nordl. Sv. landsm.
I, 375 if.
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c) Tillnamn ha aks. 1,
a) sammansatta med -son, om första leden är 1-stavig, t. ex.
(hans-) hcirsa rspr. (Hans) Hansson
(jakop-) iciksa
(Jakob) Jakobsson
(Nils)
Jansson
(ntj-) jdsa
(gnsta-) litsa
(Gustav) Larsson
(Pär)
Nilsson
(Pce--) nisa
(Olof)
(oZ-) dsa
Olsson
(las-) pcksa
(Lars)
Pärsson.
Anm. 10. År däremot första sammansättningsleden 2- eller flerstavig, så får ordet oftast aks. 2. Dock brukas även aks. 1, om förra
sammansättningsleden som enkelt ord haft aks. 1. Sålunda (nu-) hbnao,

(pce-) je_CbTisa, (o4-) mOhsalsa, (nits-) Oralsa, (anats-) jta'fatsa
rspr. (Nils) Henriksson, (Pär) Sa.krisson, (Olof) Mikaelsson, (Nils)
Göransson, (Anders) Stefansson av resp. hanriA, setAri., mObsal,
Oran, stafan. Formen se'Lmalsa rspr. Samuelsson brukas jämte
seimatsa, ty- det enkla ordet heter seimal. I btr. torde dimp (av cinks
rspr. Anders) rspr. Andersson ha blott aks. 1 (i nys. har det aks. 2).
p) andra sammansättningar alltid, t. ex. bikstrhin rspr. Burström, vcilma'r4 rspr. Vallmark.
y) Lånord som tillnamn aksentueras som andra lånord
(mom. 5, 6).
B) Ortnamn aksentneras efter de vanliga reglerna, d. v. s. de
få aks. 2 (sammansatta ord med fortis + semifortis, enkla med
fortis + levis eller med cirkumflex), om de äro urspr. mer än
1-staviga; aks. 1, om de äro urspr. 1-staviga eller höra till de
ordgrupper, som, ehuru urspr. 2-staviga, ha aks. 1; t.
Enkla:
rspr. Bygde
bpucl
ftvar rspr. Bävar
Svedj an
fwMun
1Jme.
Sammansatta:
brastetkar rspr. Brattåker
sAasba'rja rspr. Ska(r)bärget
iågb4Z
Hjoggböle
Koneerka
Vebomark(en)
ra,inksva3na Renbärgsvattnet
VåStOMS0'926,
Västomsundet.
Aks. 1 ha enl. § 16,4 br6aMa rspr. Broänge ock siba'r,ja
rspr. Sidbärget, samt enl. § 18,1 vd,bot rspr. Vallen, möra rspr.
Mora. Aks. 1 har dessutom fal.at rspr. Skellefte, kanske på
grund av lapskt ursprung'.
1) Har NORDLANDER (Fornm.-f. T. 7, 171 f.) rätt, att Sollefte utgår från
*Sola tunum, så kunde man vilja härleda Skellefte från *Skelja tunum
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9) Enstaka fall äro:
några ord, som oftast eller alltid föregås av en proklitika: op-nga omkull rspr. upp + nedan, om-sfdar rspr. om-sider,
deksålit rspr. till salu. Jfr Kock Ake. I, 103.
I regeln behålles dock i btr. (liksom ofta i rspr., jfr Kock
Akt. I, 71) aks. 2 även efter proklitiska ord, t. ex. a mårast
i morse, doi båka till baka, fur ha'sti• för hastig, at åran åt
åre, hånom i handom. Uttrycken nktrart i morgon, gu måran,
god morgon synas utgå från synkoperad form, jfr no. go morn.
Oklart är dna,s eljest (mots. asna,9 en annans).
ord, som ofta stå °betonade. Hit höra lokaladvärb på
-na : jåna isl. herna, dåna isl. parna (ock efter dessa ombildat v6924 isl. *hvar-na för *va'a isl. hva5an). Dessa förekomma ofta enklitiskt efter han, hon, det, dem, ock det är
möjligen denna deras användning som orsakat, att de ha aks. 1.
Orden casto rspr. desto ock pi4o,b2, förstärkning till liten,
brukas ofta proklitiskt.
Ovisst är, om på samma sätt får förklaras tås rspr. tUsen
(men ticsan rspr. tiisan), då btr. har ha'nra rspr. hundra, som
minst lika ofta bör förekomma obetonat. Också gör Kock Alle.
II, 449 sannolikt, att aks. 1 i tusen redan är urn.
ord, som äro bildade med en främmande avledningsändelse. Hit höra
feminina på -else, som stundom ha aks. 1, t. ex. *als
rspr. döpelse, rfirals rspr. rörelse, Wats rspr. födelse, strals
rspr. styrelse. Det sista har även aks. 2, vilket är det vanliga i
fråstals rspr. frestelse, folsrmais smuts, heekals rspr. hackelse m.
ord på -isk, t. ex. jördzsk rspr. jordisk, mördzsk rspr.
mordisk, nittsk rspr. nitisk.
el. dyl. Häremot talar dock, att de älsta citaten ha -pt- : Skeldepth
(Dipl. Sv. IV, 8, från år 1327), Skmlloft (år 1374, Styffe Skand. 299:
jfr Dipl. Sv. III, 239 not, där skmllopta anföres som av yngre hand
antecknat i ett diplom från 1316). Skmlletta uppdyker först i 1413
års jordebok (enl. BUREs utdrag).
i) Dessa äro sannolikt ursprungligen sammansatta, med urg. *nuh,
got. nath, nht. nooh, men uppföras här, då deras egenskap av sammansatta redan i mycket gammal tid måste hava försvunnit ur språkmedvetandet.
2) Kand. K. J. HAGFORS från Helsingfors erinrar mig om fl. pikku
liten. Btr. pi4a7 är väl snarast bildat på detta fl. ord.
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ord på -est, t. ex. da jt ångerköpt, ängslig (jfr rspr.
ångest, Kock Alle. I, 61).
ord på -ska, t. ex. k4ka,k rspr. kokerska, 4r4ga,sk rspr.
krögerska, låpetsk rspr. lapska, måvesk rspr. mäjerska, mtkda,sk
rspr. mörderska, tåta,sk rspr. tatterska, vdvable rspr. väverska.

Några av dessa kunna dock även ha aks. 2. Jfr Kock Åke.
II, 406.

ord på -us, t. ex. drållus, dråltus som spiller, tappar efter
sig (av drål, drålt spilla, jfr no. drasla), krt5stus krystare m. fl.
liknande bildningar.
ord av sannolikt främmande ursprung: lfg. hövom bråvom, bgd. håvan drövan buller om buller, hgva ypperligt (är
väl fl. hyvä adv. väl, bra, skönt), tfltto oduglig, obetydlig
stackare (jfr fl. Maten icke bofast). Aksentueringen fåna,
rspr. fanders beror väl ock på att ordet är lån.
några ptc. pres. av enstaviga verba pura: gåan rspr.
gående, stetan rspr. stående. Fakultativt torde aks. 1 ock
förekomma hos några av de övriga, men det vanliga är aks. 2.
Aks. 1 hos dessa ptc. är av gammalt ursprung. övergången
-and- -› -end- förutsätter, att suffixet redan i fsv. saknade
biton, ock då aks. 2 nu oftare brukas, beror detta på analogi
med övriga ptc., som sedan gammalt bevarat biton på suffixet.
Jfr Kock Alle. II, 449.
Oklart är pant rspr. *sjuonde, sjunde, det enda enkla
ordinaltal som har aks. 1. Eljest har btr. aks. 2 i åtant, niant,
Rant rspr. åttonde, nionde, tionde m. fl. Även i västgötskan
ock skyttsmålet aksentueras sjunde (Kock Alm II, 396).
§ 14. 2-staviga ord, som genom apokope (§ 81) blivit 1-staviga, hava cirkumflex. Tillkommer en vokal efter den cirkumfiekterade stavelsen, övergår cirkumflex till aks. 2; likaså i
satsen vid logiskt nära sammanhörande ord. Ex.
isl. brtiäir
li isl. lag5a
brår
biLiZ rspr. Lule
dåln matrona fno. damma
Ity. vanden
nåst fsv. nysta
fån fan
isl. kussa
pft rspr. Pite.
kås
Men ntsesta rspr. nystade (pret. av ntIst), ska rspr. sågade
(av så,y) o. s. v.
Anm. 1. Ehuru motsvarande äldre 2-staviga, ha följande apokoperade ord ock ordgrupper i btr. dock icke cirkumflex, utan aks. 1:
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apokoperade imperativer, t. ex. böt rspr. bota, fi,/f rspr.
m/ låt bli rspr. vårda inte; jfr -§ 13,1.
skicka, Mb' rspr. taoka, v
ap- okoperade infinitiver, då de brukas som neutrala
substantiv, t. ex. görm grälmakare (av görm rspr. gorma), sid is rspr.
slamsa (av slå is rspr. slamsa), ',Orm tjurskalle (av Lsörm envisas),
jfr § 13,2.
e) åtskilliga verba pura, de flästa efter böjningen bo, bodde, t. ex.
rå rspr. råda isl. rå5a
di isl. ~ja
se fsv. sia
80,2
gr6a
gr4
sno isl. snta
snö
hlsida
lé
spSda
rö
roa rspr. ro
spy
s.29Y"?.2
tro
trna
trå
rö rspr. roa
bli, bliva'.
bli
rå, (om) isl. ra
rå
Men däremot /Oj uppljumma isl. h13%ja, /§ isl. hl0a, ii rspr. löda.
ord, som ofta stå i icke-huvudtoiiig stavelse: får, mör,
brr rspr. far, mor, bror (men bestämd form fig, möra, brög såsom
av isl. *fa5rinn, "m65ran, *brarinn, § 18 anm. 2). Uttryck som fäder
Lårsson, mör Stina o. dyl. brukas ej i btr.: men däremot ingå dessa
ord mycket ofta som senare sammansättningsled, t. ex. gråna,sfa'r,
grånat9m6r, ficfa'r, mastm& rspr. grannfar, -mor, styvfar, matmor
m. fl. Då icke-huvudtonig stavelse enl. §§ 8, 9 har enspetsig ock enkel
aksent, kan denna från sammansättningen ha inkommit i det enkla ordet.
Bror, som icke så ofta förekommer i sådan ställning i sammansättning,
har väl aks. 1 i analogi med de övriga.
ord, som före apokopen hade aks. 1 på grund av lån 2:
16k rspr. loka (från fl. luokka)3, påg rspr. pojke (från fl. poika).
ord, där aks. 1 inkommit genom analogibildning: b6n
isl. bbndi har väl aks. 1 efter plur. lninar isl. blåndr; då åkerbindnässla
är mo. (akr)dtii, ack. -då.
Oklart är 16 rspr. loge fsv. Me (ack. loa, var. lo, Mo) da. lo.
Anm. 2. Då btr. eljest har aks. 1 i, 1-staviga ord, svarande mot
isl.-rspr. 2-staviga, har man att antaga äldre dubbelformer med suffixväxling, varvid btr. utgår från 1-stavig form. Även här liksom i
§ 11 anm. 1 är det huvudsakligen växling mellan vokal- ock fl-stammar
som vållar °motsvarigheten. Som vokalstammar torde följande former
vara att fatta:
hcirtsk isl. hanzki
bjciZk f. isl. bjalki
A422
4 rspr. kappe
gildi
,41
Brukas nästan blott i frasen lita bli rspr. låta bli.
Formerna ka, pft, My visa alltså med sin cirkumflex på äldre
2-staviga former med aks. 2. Rspr:s aks. 1 i Lule, Pits, Ume är
därför knappast ursprunglig, som Kock Akc. II, 396, 468 antar.
Märk dock, att 1700-talets lexikografer (Serenius, Lind, Ihre)
skriva lok.
Dr AKSEL ANDERSSON har i h. v. Språkvet. sällskap sökt göra troligt,
att rspr. kappe (redan fsv. kappi ikern) är fl. lånord. Om så är,
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/Pck 1 ist. hlybni
pkigk rspr. planka
micqk rspr. mjölke
rzU
rulle
né
fsv. nmtla
tömt
tomte.
Oklart är fcbn isl. ferja. Som -16-stam skulle det heta *Mr is].
*fer (jfr ben), plur. *feen isl. *ferjar. Någon plur.-form har jag emellertid icke antecknat, ock om man ville antaga, att sing.-formen utträngts av pluralen, så borde singularis också fått pluralens aks. såsom
fallet är med c/P,% hösträng is]. dys.
Anm. 3. 2-staviga ord, som trots apokopen behålla 2-stavig form
(genom svarabhakti eller sonantering av g, j) hava fortfarande aks.
2, t. ex. någnar, isl. nefna, s0a4 is]. sigla, been fsv. bEergha.

2. Sammansatta ords aksentuering.
A. Enkelt sammansatta ord.
15. Sammansatta ord ha aks. 2 med fortis på första stavelsen ock stark semifortis på senare sammansättningsledens aksentstavelse, t. ex.
Aha tok rspr. *av-bä1de3
fa'bha'?t rspr. farlighet
fsv. alvar
edvår
tasvMbrö isl. kafiabni
b4råd 4
rspr. *båda-rådd
va'ra'M rspr. varaktig
aspibånå jfr is!. einberni
vnkeir
villkor
rspr. ensam
bn,sa'm
ålarma'n
ålderman.
Anm. 1. Har ena kompositionsleden såsom enkelt ord cirkumflex, så
försvinner denna ock ersättes enligt regeln av aks. 2, om förra, ock av
stark semifortis, om senare leden haft cirkumflex, t. ex. kZakskep rspr.
klockskåp, (lidalaåk rspr. ,dal-klocka (av idåk rspr. klocka).
Anm. 2. I fortlöpande tal förena sig sammanhörande ord, liksom
vid sammansättning, under gemensam akseutuering ock antaga, i fall
bägge orden äro aksentuerade, aks. 2 på förra ock stark semifortis på
senare ordet, t. ex.
rspr. gå på
men gå, på
0-p4
stiy-fra'm
stiga fram » stfy stiga, frrim fram
s/4-fitt
slå fel(t)
» s14, fat;
likaså a f#rom-f6tom på fyra fötter, på alla fyra (men brom fsv.
fyrom, förom fsv. fotom).
borde ordet uppförts i anm. 1 e. Aks. 2 i rspr. kappe vore då analogiskt överförd liksom i pöjke. Btr. 44 talar snarare för än mot dr
A:s hypotes.
If Respekt.
2) no. mull.
Jfr mit. belde (bilde), fs. bilithi, som vi ha lånat i belåte.
Villrådig.
5) Enda barnet.
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I själva värket äro sådana uttryck lika goda sammansättningar som
felsIgt, fyrfota. På detta sätt får btr. en mängd sammansättningar, som äro för rspr. alldeles främmande, i synnerhet som snart sagt
varje adjektivattribut ock även andra slags attribut kunna ingå sammansättning med tillhörande substantiv, t. ex.
fråmanfetr rspr. främmande får hbgarhåna rspr. högra handen
tbyyraåt
tyngre ändan
frän smak
frk"-It
stkstbo'neya största byggnaden
gammal ko
gått1c4
wa'sle)
vass lie.
*fägne-öga
fasyan4y1
Denna, för nordsvenska dialekter egendomliga, vidsträckta användning
av en uråldrig sammansättningsprincip är säkerligen i vissa fall mycket
gammal i målet. I ett tionderegister för Skellef te från år 1571 (i Kammararkivet) upptages en person Gambel Hindrick, vilket namn fullständigt
motsvarar btr. gionaUnrg• (nu även gåmUnrxb), en form som kan
förklaras blott ur en sammansättning gam(b)le-Henrik. I motsvarande
tionderegister för 1572, som i allmänhet är mera noga att insätta riksspråksformer, heter samme man Gamle Henrioh,
Anm. 3. Sammansatta ord med aks. 1 ock fortis + svag semifortis behandlas i § 16, med fortis på senare sarnmansättningsleden i
§ 17 ock med enkla ords aksentuering i § 18.

§ 16. Sammansatta ord ha aks. 1 med fortis på första, svag
semifortis på senare ledens huvudtoniga stavelse i följande fall:
1) Passiva particip av de sammansatta värb, som i övriga

former (även i supinum) sätta partikeln efter, men i pass.
participet före värbalformen (sålunda analoga med tyskans
s. k. oäkta sammansättningar). De partiklar, som på detta sätt
växla plats i sammansatta värbs böjning, äro:
av-: (IMU, rspr. avbalkad, men bedk-d, beaka-et rspr. av-balka,
-balkade -balkat; cidaut rspr. avdelt, men ded-et rspr.
avdela; eldraM avrest rspr. avdragen, men dr4ga-4 avresa;
ådro'leb redlös av dryckjom rspr. avdrucken, men dr04-4-sa
rspr. dricka av sig; 4ho.',9 mad, berömd, men -håhs,
/Mas, h6,9-4 isl. hålask, -1d- ; 4,7cit mogen rspr. avgjord.
Sammansatt med andra ord än pass. ptc., ger av alltid
regelbunden aksentuering, t. ex. 00 rspr. avfall, åvia'g
rspr. avläggare, (Diva'b's rspr. avvägs, 4vg4 rspr. avgud, åsig
rspr. avsin(ad).
bort-: b6944 rspr. bortgjord, bötbjigh(n) rspr. bortbjuden, b6g4st'md rspr. bortglömd. Även adj. bcksgu rspr. bort1)

Glädjeöga' (av inf.

fasyan rspr. fägna).
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skyldig har aks. 1. Däremot heter det regelbundet bgd.

lfg. bb0j4dx(n) bortkommen, oskicklig med aks. 2 i adjektivisk betydelse.
bort-ur-: 1~61'rnd urtömd rspr. bort-ur-tömd.
dit-: dij9d4 rspr. ditkörd, men ditviey ditväg.
fram-: frtimlatt rspr. framlagd, fråmse't rspr. framsatt; men
frasmst6dey rspr. *framstötting den främre skogskälken,
freemta'ste, (bin) rspr. framkastat (korn) det tyngsta kornet
i dråsen, fretsmsal rspr. fram-satt för mycket lastad framtill.
från-: fråsa'tt rspr. frånsagd, fr4st44 rspr. frånstulen, frådzko'm isl. frå-pi-komin som kommit ifrån det, bortkommen.
för.: f6,sele, rspr. försatt, fiAspad rspr. förspänd.
hem-: h4mby'rx rspr. hemburen, hhmfdt rspr. hemförd.
hit-: hftsnM -rspr. hit-snörd hitkastad.
(i)hop-: ()11,dpdra'vt rspr. hopdragen.
in-:
rspr. inhägnad (ptc.), iréta rspr. inristad; men
elyha'van rspr. in-hägn inhägnad -(subst.).
mot-: nyYsa'gd rspr. motsagd; men me2tve'y rspr. motvind.
ned-: ngfo'h rspr. nedfallen, ngguit rspr. ned-gått nedgången;
men nUdtr„ rspr. nedlåten.
om-: önvift rspr. omgift, 6msn6d rspr. omsnodd, 6mteda rspr.
omtalad; men ömbetråd rspr. ombetrodd, bmvc'ey rspr.
omväg, önitelek rspr. omtanke.
på-: p4ko',5te, rspr. påkostad, pdtrM rspr. påträdd; men pida'y
rspr. pålaga.
sönder-: sckarhop rspr. sönderhuggen, scinsia'w rspr. sönderslagen.
deiim«a rspr. *tillmätad tillmätt, deiMse rspr. tillyxad;
men deVsyn rspr. tillsyn.
upp-: 422Uel rspr. upphävd öppnad, övstaId rspr. uppställd,
örgit rspr. upprörd vänd (om hö), (Svart rspr. uppsatt;
men övstald rspr. uppställd utan utvägar, Ovse,'t rspr.
uppsatt rådlös.
ut-:
rspr. utlärd, åt/dy/4 rspr. utlånt; men ti44 rspr..
ut-bys utom byn, ittfåtu rspr. utfattig.
vid-: vdta'Za rspr. vidtalad, «Hyn rspr. vid-faren medfaren.
4fifo5.p rspr. å-funnen träffad (jfr is!. filma å träffa, stöta
på), et/it rspr. *Mitt anlitad, Qik.ga rspr. å-legad besvärad;
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men 4bra't rspr. å•brott underlag för hävstång, åka rspr.
å-börd gröda (jfr is!. åbur5r).
*åt- hem till gärden: ettfdt rspr. "åtförd hemförd, åtko'mx rspr.
"åtkommen hemkommen.
*åt- fsv. ater igän: &Ma, rspr. *åtgärdad stängd med gärdsgård
jfr fsv. atergEerdha, «Åt rspr. Ittlitst tillåst, 4tha'9t läkt
jfr fsv. aterhela, dttsta'yd igänstängd jfr fsv. atersta3ngia,
tits/op rspr. *åtsluppet överblivet; men 4tsla'.22 rspr. *ät_
slapp kvarleva.
Som av ovan anförda exempel synes, är det endast i rent
participiell användning som aks. 1 i sammansatta ptc. brukas.
Har däremot participet fått adjektivisk betydelse, inträder
regelbundet aks. 2, jfr ovan bötbj4chn, fraswbuSta, frasyysat
bmbetröd, öpstald, (keset. Med o- sammansatta ptc. ha alltid
aks. 2: öitt rspr. <Aten (betyder också »[har] ännu icke ätit))).
En liknande aksentuering av »oäkta sammansatta» particip
förekommer någon gång i rspr. (Kock Akc. II, 94) samt i större
ock mindre omfattning i sörb., fryksd. ock skyttstn. (Kock Akc.
II, 127), ävensom i norska (Aas. Gr. 52).
2) en del sammansättningar, där första kompositionsleden år
en 1-stavig (vanligen genitiv) form pä -s-:

rspr. arvslott
eirvsleit
arvs-:
bordsbön
bords-: b6bh,
bruksarbetare
bruks-: briassarbOtar
bruksfolk
bricksffik
bys-barn född i byn
bP,sbön
bysbys-karl karl från byn
bg.50'r
bys-få byns nöt
bggfe:
båtsman
bögmak
båts- :
dröjsmål
dröjs-: dr.(qtsmdZ
dödsfall
döds-: c16.5fåk
dödsmärke
dtkmaus
dödssjuk
men "9.44
hårsmån
hårs-:
hckymgin
krigsman
krigs-: tritsma'n
kvinnsperson
kvinns-: kwOyspacs4n,
köksdörr
köks-: jp6Itsdily
kökspiga
1096,spiy
Larsmässa
Lars-:
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läns-:
igtomeen,
rspr. länsman
lärfts- : 16,gctv
lärftsväv
namns-: nåntskty
namnsdag
nids-:
ni,5va'rh.
nid(ing)svärk
*njuts-: skf. »snia'?9 , isl. njåtsminni
01s-:
rspr. 01(ov)smässa
riks-:
rObsclgey
riksdag
rQitsda'lar
riksdaler
Blus-:
sin,semqa
sinsemellan
skjuts-: f4sba7j
skjuts-backe
fic4b6i
skjutsbonde
ftighaSt
skjutshäst
skogs-: sk61csbg,'t
skogsbete
sköksma'tt
skogsmark
sk6kfir
*skogs-skir 2
skons-: skår2,s,mdZ
skonsmål
skos-:
skkickr
*skos-läder skoläder
slags-: slltksmdZ
slagsmål
sletbspa'911,p
slagskämpe
spörjs-: sp6-2ni4
spörsmål (även aks. 2)
tids-:
ti4folriv
tidsfördriv
tiuel
tidsspill(an) (äv. aks. 2)
trugs- : tritIssmdZ
*trugs-mål trugande
vagns-: vcieslir
vagnslider
vciesha'sj
vagnshäst
års-:
duciyital
årsgammal
ci,s.va'b•st
årsväxt.
'Härtill komma dagnamnen tid», 6vistgy, t6.5tet'y rspr.
tisdag, onsdag, torsdag. Ordet fr4dcly har aks. 1 enl. mom. 4, men
Bet. köpskål. Ordet heter i btr. »smalt eller ficksman (§ 18).
Att det utgår från ett isl. njötsminni (jfr Fritzn.1 mötsminni) ock av Aas.
Ordb. 537,2 riktigt tolkats som »lyckönskningsskål för ny egare», är väl,
trots ordets skiftande former, visst. Bevisande är Selbu nosminne, om detta
är säkert. Man får väl också anta, att Snås. njosminne, som Aas. citerar,
en gång funnits. Nu heter emellertid ordet därstädes 49.6sn'n'y. Jag
antar, att n övergått till 1 genom dissimilation liksom onivänt
n i'
nyckel. Genom dissimilation förklaras också börjande j för ni- i de
svenska formerna; ävenså i btr. yiÅran njure (: fsv. njura = rspr. nystan
: fsv. nysta).
Troligen »nötskrika».
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däremot ha isk'gdefy, stiev,day, månday rspr. lördag, söndag,
måndag aks. 2 enl. huvudregeln.
Visserligen torde denna samling kunna ökas något, men
i alla händelser tyckas dylika med aks. 1 betonade sammansättningar befinna sig i minoritet gentemot dem, som ha aks.
2. Jag anför av de senare blott några exempel, då de synas
mig utgöra regel:
b/svå rspr. eldsvåda
brösdötar rspr. brorsdotter
brunnsvatten
brönsvalti
fasjgciZ
fa(de)rsgård
dagsvärk
da'7sve'rj
m ösa' rv
mo(de)rsarv.
Denna aksentuering — aks. 1 i komposita med första leden
slutande på (genitivt) -s — är icke obekant för rspr., i synnerhet i södra Sverge, förekommer även i skytts-, sörb.- ock
fryksd.-målen samt i no. ock da. (Kock Akc. II, 90 f., 115 if.).
3) Sammansatta lånord ha aks. 1,
A) vanligen då förra sammansättningsleden är obruklig som
enkelt ord:
rspr. abebok
tibesb4k
abed alfabet
ltbascU
b kg•bån
*binnikeband
binnikemask
b bixAma'rb•
divalstr
dyvelsträek mit. duvelsdreek 2
frimärke nht. freimark
frinia`r.4 frågo's
frukost mit. vrökost
friintimar 3
fruntimmer mit. vrouwentimmer
få kd
fankol mit. ven(ne)kol
nistg-ås 4
*rustikuse (jfr rusta, kuse)
*sakersteg (jfr steg) sakristia
844k-510
Jfr hels. binnika band i håret; lån från mit. bindeken bindel
(Tamna Etym. ordb. B. 36).
Eg. djävuls-träck.
Heter vanligen frigitnar genom en folketymologisk ombildning
efter fru-, då frun- är för en västerbottning obegripligt. Det är en
tillfällighet, att den nya formen etymologiskt sammanfaller med den
gamla. Folketymologien är analog med den i trampolin (nu associerat med trampa, men lån från ty. trampolin, som är lån från ital.
tremplino, vilket etymologiskt sammanhänger med sv. trampa) ock
den i hvitten (jfr hvit) för vitten, lån från Ity. witte, bildat av wit
vit (N:n Sv. landsm. VI. 5, 35, 37).
Folketymologisk ombildning av bägge sammansättningslederna i
ä.-nsv. rutebuss jfr rspr. rustibuss (Kock Akc. II, 140 f.),
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völatly
rspr. vår-fru-dag
åfalbOg
älfenben nbt. elfenbein.
Genom sin främmande form ha ock gråna,sfa'r, gråna,smår
rspr. grann-far, -mor (som tilltalsord) slutit sig till dessa. Förmodligen utgår det isolerade, blott i dessa sammansättningar
förekommande gråncQ från gen. grannans, där ns
nj ock
sedan n bortkastats i svagt betonad stavelse.
Av hithörande ord med aks. 2 har jag antecknat spblkion
rspr. spillkum Ity. splilkump. Btr. ic
isl. ikorni fsv. ikorne
(ännu hos Weste iekorn, ekorn med slutet o) kan omöjligt
vara lån (från mit 'ökhorn), såsom Bock Åke. II, 132, 137 antar.
Ordets ålder — det fins redan i VOL. ock Up1L. — ock vidsträckta spridning (även i isl.) göra ett sådant antagande
osannolikt, ock dess form, ik- för ök-, förbjuder det
sällan då förra kompositionsleden är ett 2-stavigt ord
på -el, -en, -er:
bibelspråk rspr. bibelspråk
14.garb&
rspr. kagerbtir
bibelspra'vd
bibelsprängd
n ii) artiv ar
nippertippa
bibels-historia
sidpvetns
bibelshistår}
sidensvans
bchksin
bäverskinn
sideityy
sidentyg
febersjuka
‘f.varhOt
överhet
t¥1).6,94A
freantital
frökentitel
ive.rmj
övermod.
Åka. 2 är däremot regel, t. ex. busfelöks rspr. buffeloxe,
fo'nstargk's, rspr. fönsterglas, grqalta'vel rspr. griffeltavla,
söke,,,ser rspr. *socker-ser sockerskål, ståvetsAa'ft rspr. stövelskaft.
vanligen då första kompositionsleden är ett 2-stavigt
ord med aks. 1, vilket icke slutar på -el, -en, -er:
d4tova'e rspr. dato-värk
eifepa'n,rspr. kaffepanna
dgelsä
debetsedel
lapispänna
14pispa'n
faeitbok
fdsdbrjk
ngib4o'm näjlikblomma
hcinibu,skpOska2 *hamburgskpolska ininscitly
pingstdag
höpsavåls
'hoppsanvals
prInge'rt 3 premie-lärft
kaffeböna
Atifebk
pårmokgåp pärlemoknapp.
Aven de i § 13,9 C behandlade orden med aks. 1 ha i
sammansättning aks 1, t. ex. fddelsdey rspr. födelsedag, OrclaskhG't rspr. jordiskhet, mcivatskih rspr. mäjerskelön.
Urvärk, som visar dag ock datum.
Hambopolska.
3) Prima lärft.
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Med aks. 2 i hithörande ord har jag antecknat Qba4,9bråkar rspr. tobaksbrukare.
Är däremot första sammansättningsleden ett enstavigt, som
enkelt brukligt ord, så inträder i regel aks. 2, t. ex. lgadn rspr.
bläckhorn, 1464yi, rspr. högtid, Analho rspr. knallhatt, fa/msty'4,9 rspr. skälmstycke. Aks. 1 har dock sqrma'n liksom
rspr. styrman (Kock Åke. II, 135). Orden taop, ktsckral, kbrb.
rspr. te-kopp, -kärl, -bröd ha aks. 1 i överensstämmelse med
de i mom. 4 behandlade orden.
Beträffande aksentueringen av sammansatta lånord får jag
hänvisa till Kock Åke. II, 132 if.
4) en del sammansä,ttningar, vilkas förra kompositionsled är
1.stavig ock slutar på vokal. Hit höra sammansättningar med:
bly-: Ny'vftvnxstar rspr. blyfönster, bZy'vwit rspr. blyvitt.
blå-: b4(11)& rspr. blåbär, bkifetta rspr. blå-fattig utfattig, Meikdn
rspr. blå-korn.
bo-: bdgg rspr. bo-gård kyrkogård, b5me,539 rspr. bomärke;
men kgete rspr. bo-gång betesmark, kleyy rspr. bolag,
kse'tar rspr. bo-sittare arrendator, 14914 rspr. boställe,
kaptenen rspr. bouppteckning.
bod-: b(jbei< pa'nt rspr. bodbetjänt, MIM. rspr. bodpojke.
bro-: brOjedlc rspr. brobjälke, brer rspr. brokar.
by-: 10,94par rspr. bysopare som ingenting annat gör än
springer omkring i byn; men by'vmga fsv. bya ~lian
liksom bhma'tt fsv. byaman ur 2-staviga former.
*d&-: nys. bgd. skf. demg; men btr. även &med rspr.*då-molle
frön av åkerhindnässlan, jfr ovan sid. 27.
fly-: figeigaZ rspr. fly-fogel tillfälligt i skock förbiflygande
toge! (anses fara till hafs).
fru-: fr4ba'e rspr. fru-bänk.
gro-: grölgg' rspr. groblad, grdv6r rspr. gro-väder.
grå-: gretbön rspr. grå-bonde.
*hå- 1: helbån,. rspr. *håband årtullsbaud, ktal rspr. *hå-tull årtull.
ko-: kålda'p rspr. koklöv.
lo(ge): lkolv rspr. loggolv.
o-: 6168kt rspr. oförskyllt, dforMnt rspr. oförtjänt, (2f6t,sa'ntd
rspr. oförskämd, dfo,stein rspr. oförstånd. Alla andra sam1) Isl. luir
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mansättningar med o- ha aks. 2, t. ex. 6bråpar, öbeta'mt,
019,swelt, WO, (Dva'ntanas rspr. obrukbar, obetänkt, oförsvarlig, omöjlig, oskyld, oväntandes.
på-: pcfafdgaZ rspr. påfogel.
ro-: r63n4Z rspr. *ro-knula höftknöl, rdfo'b rspr. ro-fallen med
infallna ror.
rå-: rcifisk rspr. rå-fisk.
rå-: r4liyja rspr. rålinjen.
rå-: rcide,V rspr. (tunn)rå-deg, råyc'en rspr. rå-järn.
skid-: fibM rspr. skid-bord bräder som sättas på en båt runtomkring för att göra honom högre.
sko-: skdbcin rspr. skoband, s1c6m4kar rspr. skomakare, sk6_na'Z
rspr. skonål, s1c6re,'m rspr. skorem, sk4sbu'v rspr. skoskav,
skO.sn4r rspr. skosnöre, skdsted rspr. skostall avbalkning
där man skor hästar.
sno-: sn6.1cr61c rspr. sno-krok knepig omväg, sn6mcie1c rspr.
sno-manke i horisontal riktning vridbart tvärträ på en
skogskälke.
spy-: spylvfieuplz rspr. spyfluga.
sy-: sOna,sin rspr. symaskin, .991,a'Z rspr. synål.
vid-: vibra'gl rspr. vid-bredd vitt ock brett omkring.
vrå-: r6ska'p rspr. vrå-skåp hörnskåp.
å-: etbra'd rspr. åbrädd, 4br6 rspr. ftbro.
Aks. 2 är dock övervägande. Till de redan anförda
exemplen fogar jag endast några ytterligare:
be-, bi-: bihd rspr. bihang, bisla'y rspr. beslag; ä.-sv. bislag
mit. bislach förstukvist.
blod-: bU)ba,'in rspr. blod-blemma.
•
bråd-: bråb& rspr. bråd-bär som kalvar tidigt om vintern.
bröd-: brgit rspr. brödbit.
fä-: fkga'Z rspr. fägård.
gud-: gfa'r rspr. gudfader, giisa'n rspr. gudson.
ja-:
rspr. ja-man som jakar till allt.
le-:
rspr. lekatt.
rad-: rafy'n isl. lara5-farinn snart överfaren.
råd-: ralakcs rspr. rådlös.
Hithörande sammansättningar ha aks. 1 i flere svenska
dialekter såsom fryksd.- ock sörb.-målen samt skånska, ock
därjämte • i no. ock da. (Kock Ake. II, 145 if.). Denna aksen36
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tuering av sammansättningar med första leden slutande på
vokal har gamla anor ock har spelat en betydelsefull roll i
de nordiska språkens ljudlära. Jag erinrar här blott därom,
att den utgör en av betingelserna för den samnordiska konsonantförlängningen i kompositionsfogen i ord som isl. prettån,
fsv. hybbele (N:n GPhil. I, 463) ock för samma företeelse i
yngre tid i t. ex. fryksd. morrot, uttOrk, synnå2 (N:n Fryksd.
kj. 37) ock i rspr. bittida, fruckost, sjutton, nitton, trätti m. fl.
samt möjligen i de vitt spridda dialektformerna fäggus, fuggus,
fygges fähus isl. *f6gos (av urg. *fehu-gonsu, N:n Ark. III,
11 f.); likaså för den yngre fsv. synkopen i t. ex. Swer(i)ghe,
Er(i)ker, hul(i)kin, hwil(i)kin (Kock Språkhist. 55 f., N:n GPhil.
I, 482).
Anm. 1. KOOK framställer (Akc. II, 149 f.) med mycken reservation
ett förslag till förklaring av denna akeentuering, vilket otvivelaktigt är
förfelat. Enligt KOM skulle det vara fysiologiskt omöjligt att uttala en
kort vokal med tydligt portamento eller med 2-spetsig aksent. Som exempel
anföres skeppund (jfr ock a. a. s. 141 f.), där kl enligt K. ej kan få något
portamento ock där alltså, då den följande tonlösa konsonanten ej låter
någon tonglidning förnimmas, aks. 2 vore omöjlig. Denna teori vederlägges, synes det mig, med all önskvärd tydlighet av den faktiska värkligheten, som företer icke blott aks. 2 (t. ex. just i skCppluid), utan
t. o. m. cirkumflex på stavelser innehållande kort vokal plus tonlös
konsonant. I btr. förekommer t. ex. aksentueringen fdp rspr. skäppa,
som uttalas med utpräglad cirkumflex ock som endast genom denna
aksent, men därigenom också fullt tydligt ock omisskänneligt, skiljes
från ordet f49 rspr. skepp. Någon skillnad i vokalens längd kan jag
ej märka.
Enligt KOCK skulle nu emellertid aks. 1 hos sammansatta ord, vilkas
förra led slutar på vokal, möjligen kunna förklaras genom denna teori, att
aks. 2 är omöjlig på kort vokal. Flertalet eller åtminstone några hithörande
ord skulle sålunda övervägande ha haft kort vokal, ock från dessa skulle
aks. 1 sedan analogiskt hava spritt sig till de övriga. Bland ovan anförda
exempel, liksom bland KOCKS egna, finnes emellertid knappt något med ursprungligen kort vokal i kompositionsfogen. Enda utvägen att här inpassa
denna teori — en utväg som KOCK därför också tillgriper — är att anta,
att ifrågavarande aksentuering utgått från sammansättningar, vilkas senare
led började med vokal, t. ex. koöga, ock i vilka förra ledens slutvokal
förkortats enligt samma regel, som BUGGE (Det forste nord. filologmode
142 f.) uppställt för isländsk poesi, nämligen regeln »vocalis ante vocalem
corripitur». Nu har emellertid HOFFORY visat (Gött. anz. 1888 nr 5), att
denna BUGGES regel bör — då man ju i metriken räknar med långa
stavelser, icke med långa vokaler — ändras ock lyda: »en stavelse,
som slutar på lång vokal utan följande konsonant, behandlas som kort
Sv. lanclam. XII. 1.
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i poesi lika väl som i grammatiken». Vokalen behåller sålunda
sin längd även före vokal, men stavelsen är kort'. Vi få alltså
icke ens på detta sätt i kompositionsfogen den korta vokal, som först
skulle hava utvecklat aks. 1 ock varifrån denna sedan skulle ha spritt sig
till andra sammansättningar, där första leden slutar på vokal. Ock sålunda är Kom teori ohållbar, även om förutsättningen, att kort vokal
ej kan uppbära aks. 2, vore riktig, vilket den dock icke är.
5) några ra sammansattningar, dar förra kompositionsleden ar

urspr. 1-stavig; nämligen, utom redan anförda fall
bond- : bönbår, rspr. bondbarn, bönbZky rspr. bondblyg, böndräm rspr. bonddräng, b6nb.å1 rspr. bond-karl, bårtt§cbley
rspr. bondkäring, bönlety bondvis rspr. bond-lag, börtstån
rspr. bondestånd, bönvis rspr. bondvis.
dum-: d4mb6m rspr. dumbom (Kock Akc. II, 157 f.).
där-: dchrffin därförut rspr. där-före.
hit-: hitQqaj rspr. hittils.
hus-: h4sbestPr rspr. husbestyr, ht'ksforithr rspr. husförhör; men
himi/ rspr. hushåll.
tolv-: tö.Z.(v)mein rspr. tolvman, töZvfäcy rspr. tolvskilling.
utter-: 6tatsin rspr. utterskinn; men btarb0 odon rspr. utter-bär..

Långt vanligare är dock aks. 2. Jag anför blott några få
ord (som t. o. m. i rspr. kunna ha aks. 1): fårbrör, fårfår, farm&
rspr. får-bror, -far, -mor, mörbrör, -får, -mör rspr. mår-bror,
-far, -mor, gickig, jitsbrgån, iskål, ögår, misömar, m41.47
rspr. gullgul, ljusbrun, iskall, ungkarl, midsommar, middag.

Flere exempel ovan under mom. 1, 2, 4.
Anm. 2. Om orsaken, varför den ena sammansättningen bar aks.
1, den andra aks. 2, vill jag med all reservation uttala en förmodan.
På Koms förklaringsförsök i Akc. II, 106-161 kan jag icke tro (utom
i vad som rör lånordens aksentuering, vilken han dock givit en efter
min mening för stor utsträckning, då t. o. m. hovtång, knåpphål, morot
m. fl. skola ha utländsk aksentuering, jfr s. 135 K). 1 de flästa fall
förklaras enligt KOCK aks. 1 därav, att orden varit juxtapositioner, icke
kompositioner. Att på en så vag indelning som den i juxta- ock
kompositioner, vilkas åtskiljande är ock alltid lär hava varit en smakfråga
liksom övergången från den ena klassen till den andra är en tidsfråga,
bygga aksentteorier, måste a priori anses betänkligt. Också visar det
sig, att KOCK icke själv kunnat genomföra sin åsikt. Sid. 105 säger
han, att då brätt öm, jå mån, båk öm o. d. sammansmälta till
en juxtaposition, få de aks. 2; sid. 115 antar han däremot, att då
1) Att groe, doe o. d. i fråga om vokalbalans i fsv. behandlas
som långstaviga (Kock Fsv. 1j. 380), kan ju bero på yngre förlängning.
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mans bot, som ursprungligen fattades som två skilda ord, sammanväxte,
fick kompositionen aks. 1. Likaså förklaras blåbär, skyitshäst, bortbjuden
m. fl. Skulle alltså två ord vid sammanväxandet hava i äldre tid antagit
aks. 1, men nu antaga aks. 2? Detta är föga sannolikt ock icke styrkt
med några bevis. Nsv. aksentueringen bakom visar emellertid, att sammanställda ord under vissa förutsättningar få aks. 2. Villkoret för denna
aksentuering är, enligt min mening, att det senare av de sammanställda
orden för en tid fått starkare aksent än det förra. Utvecklingsgången
tänker jag mig alltså ha varit: båk öm --> bak em --> baköm (fattat
som sammansatt) —> bako'm (enl. den allmänt nordiska aksentueringsprincip, som på tal om lånord vidrörts sid. 17 f., att nämligen aksenten
drages tillbaka till ordets första stavelse). Men i förbindelsen båk öm kan
också första ordet få huvudvikten, ock man har då omedelbart båko'm.
Aks. 2 i sammansatta ord utgår alltså enligt min mening väsentligen från ord med huvudtonen på senare kompositionsleden.
Har förra kompositionsleden haft fortis, behåller sammansättningen dess aksent, vare sig den varit aks. 1 eller aks. 21.
Denna förmodan stöder jag å ena sidan därpå, att i enkla ord
aks. 2 med fortis + stark semifortis utgår från äldre slutbetoning (jfr
ovan s. 17 if., NOREENS utan tvivel välgrundade antagande, GPhil. I, 457,
att stark biton ingenting annat är än en reducerad huvudton, samt Kock
Akc. II, 193), varigenom man får en god analogi bicvabrå, ånfwetr:
fidn,
kwart&, sid& rspr. paviljong, karneval -= äldre
kavlabro,- anzwar : äldre &ende, papper, kwarter, rspr. cedera, paviljong, karnevål, samt därpå, att sammansättningar med huvudaks. på
senare sammansättningsleden både i äldre .ock nyare nordiska ock andra
indoeuropeiska språk äro, som KOCK påpekat, ytterst vanliga, varigenom
det är förklarligt, att den ur denna aksentuering utgångna aks. 2 blivit
regel i nsv.; å andra sidan därpå, att en del sammansättningar,
som nu hava aks. 1, redan i samnordisk tid måste hava haft huvudaksenten på första sammansättningsleden (jfr ovan sid. 37), varigenom
det blir sannolikt, att även övriga ord med aks. 1 utgå från samma
äldre aksentuering.
Det blir då en särskild uppgift att visa, varför sammansättningar,
vilkas första led slutar på vokal eller på -s eller eljest varit 1-stavig,
i äldre tid företrädesvis huvudaksentuerat denna led, under det övriga
sammansättningar vanligare haft fortis på 2:dra leden. För tillfället kan
jag ej ens närmelsevis besvara den frågan, men med tilljälp av de
hittils föga beaktade synpunkter för ord- ock satsaksentueringen, som
BEHAGHEL GPhil. I, 550 if. framdragit, kan man kanske lösa nämnda
uppgift. BERAGHEL utgår från den erkända satsen, att den viktigare
sammansättningsleden liksom det viktigare ordet i satsen får huvud-aksent.
1) Det gläder mig att kunna meddela, att prof. NOREEN, enligt vad
han privat upplyst mig, kommit till väsentligen samma åsikt som jag i
fråga om ursprunget till aks. 1 ock aks. 2 i sammansättningar, ock
styrker den bl. a. med rspr. tcSoken
1)61(i)kin) : dylik (E- pyliker).
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Den olika vikt, orden ha i en sats eller leden i en sammansättning, anser
BEHAGHEL kunna instämmas efter varderas större eller mindre variationsmöjlighet: ju flere möjligheter det gives att ersätta ett ord eller en kompos.led med andra, dess starkare betoning få de. Enligt denna regel, tillämpad
på btr., bör 1:sta: leden från början ha haft starkare ton i sammansättningar med -mässa, då man haft Lars-, Ols-, Ers-, Syndels-, Pärs-,
Anders-, Helgona-mässa m. fl., under det att i st. f. -mässa högst
få ord kunnat ingå som senare kompositionsled till Lars-, Ole-, Erso. s. v. Det är alltså fullt regelbundet, att /4,Små.9, 6smdg, 4In61„5.,
pek9mas, dnacsrrigsfå aks. 1. Sak samma gäller om sammansättningen
lg4b0 »blåbär» i motsats till alla andra på -bär o. s. v. I östad
»upprest» ligger huvudvikten på upp-, i öpståld »rådlös» saknar upp- all
vikt, då ställd kan brukas i samma betydelse (jfr ty. auftragen »bära
upp», men ertragen = tragen »bära, fördraga»), ock följaktligen låg i
äldre tid huvudaksenten på -ställd, men flyttades vid den allmänna
aksentförskjutningen till ordets början, vadan ordet fick aks. 2.
Som ett stöd för min mening, att komposita med fortis på senare
leden givit aks. 2, kan jag nämna, att intet av de fall, i vilka fortis'
plats på senare kompositionsleden är styrkt, nu uppvisar aks. 1 (mer
än några former på kompositions-s hos LUCIDOR, Kock Akc. II, 271).
I ord åter, där första kompositionsleden uppvisats ha haft fortis, har
ofta aks. 2 inträngt analogiskt. Dock kvarstår ännu aks. 1 i så beskaffade sammansättningar i rspr. höoken, töcken, Usel, no. vindu,
i artikulerade former, t. ex. handen m. fl.
Veckodagarnas namn böra sedan älsta tid hava haft fortis på första
sammansättningsleden. Därför ha vi nu också aks. 1 i tisdag, önsdag,
törsdag. Då btr. har aks. 2 i lbgday, Anday, månday, beror detta
därpå, att förra kompositionslederna
synno-, mana- som 2-staviga
ord hade aks. 2 (jfr ovan b0,2mga fsv. bya ma311an, 4ama'n fsv.
bya man, men bP,5f0k fsv. bys-folk). Btr. frkia'y fsv. frea dagher
är analogibildat efter de i mom. 4 behandlade. Rspr. aks. 1 även i
ltrdag, stmdag, måndag beror på analogi efter tisdag, onsdag, torsdag.
Anm. 3. Att btr. haft huvudaksenten på senare kompositionsleden,
bevisas av åtskilliga ljudliga företeelser, t. ex. mMay (utveckling:
midtig --> mNa'y). Då dessa förutsätta bekantskap med
middag
både vokal- ock konsonantläran, måste jag uppskjuta deras sammanförande till ljudlärans slut. När den stora aksentflyttningen till ordets
första stavelse skett, kan jag nu ej yttra mig om; men att dömma av
övriga norrländska dialekter, som delvis ännu kvarstå på det äldre stadiet, torde det ej vara synnerligen länge sedan.

§ 17. Sammansättningar ha fortis på senare kompositionsleden
ock aks. 1 eller det enkla ordets aks. i följande fall:
1) komposita med prefixet be- i några ord, som ej kännas
som fullt inhemska; be- har då en starkare eller svagare biton,

vilken stundom kan övergå till huvudton.
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Ordet har aks. 1:
rspr. bekväm
beckhlt 1 rspr . *bedonlig
be kw
bedraga
belevad
bedr(tga
belevat
bedräglig
bedrcbgh
bey4
beljuga
bedrgrvh
bedrövlig
beldk
belåten
bedrövelse
belckt
beläte
bedOve,ls
beldnety
belöning
befålnensmdt. befallningsman
benckgan
benägen
befattning
befcitneo
beslut, -a
begrava
bes14t
begrckva
besk
begravning
beslå
begrcivney
begripa
bete
bete
begrip
begriplig
bettinhs
betänka
begriph
bevåra
bevara
bekcillt
bekant
bevåras
bevars.
bekostnad
beködna
Ordet har cirkumflex:
bed* rspr. bedröva, bel412 smöda ner rspr. *belabba, beldft
rspr. belöna.
Övriga sammansättningar med be- ha hällre fortis på prefixet ock aks. 2 ock förefalla därigenom mera hemmastadda
i målet:
bfLv
rspr. bekänna
rspr. befalla
Nfål
Nmgripals
bemärkelse
befatta
Nfdta
bré
bereda
Nfdl
befäl
bfr«
berätta
befängd
Nfamd
beröm
4.r6na.
begagna
bkågar,
kseib-t 2
"besikta
bbblals
begynnelse
besinna
Nseiy
begär
btyctr
Nsb•afa
beskaffad.
begära
bijdra
byi.ey bård *begärdning
bb2e
besked
b4e1
beskedlig
Nkr, -håga behag, -a
b,.;krat.
beskratta
Nit&
behov
beskriva
UsAriv
behåll, -a
bMål
beskylla
behändig
bb.M
bauitbdt
bestyr, -a
bkh4v
behöva
Nstej
bestå
bOdnia
bekomma
kstd1
beställa
bac6,5t
bekosta
bestämma
kstdm
bekymmer, -ra
btbsgfyar
1)

2)

Konstrik.
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rspr. bestämt
Nstanit
Vetr6 1
rspr. betro
besvär, -a
bbwr_k_r
betyda
besvärlig
b«fly
bbyc'p..12.
betyg
bscStiab
besynnerlig
bbe
beveka
besök, -a
bsé
bbis
bevis, -a
betala
bhånt
Ntdla
bevänt.
2) komposita med för- i regel.
A) Ordet har aks. 1,
om senare kompositionsleden är ursprungligen 1-stavig,
t. ex. fhrlz& rspr. förhör, folie rspr. förnuft, ft9,9f rspr. förse.
om den varit mer än 2-stavig. Hit höra ord på -are,
-else, -het, -ligen, t. ex.
fhrfcgskar rspr. förfalskare
fa46mals rspr. fördömelse
författare
forfcitar
ftwm6r4ais
förmörkelse
förargelse
forfåranha't
furcirjals
förfarenhet
förbannelse
förmodligen.
ftwbåttais
formOdhgan
om den är en avledning på -hg, -ig eller -ing, t. ex.
rspr. förnuftig
frfäsab rspr. förfaslig
f6ifh
förklarlig
fhrIcldb
forkkirey
förklaring
förskräcklig
fu,sb.raWal
fon,Nrey
förnedring
försvarlig
fu,sanirey
försämring.
f0t9i06-1/
Aks. 2 har fotrVab rspr. förträfflig.
d) i enstaka fall, nämligen R94-flicka rspr. förmåga, fhrbågkat
rspr. förbaskat (har även aks. 2), fhryckvas rspr. förgäves, farfinsk rspr. förförisk, fotråstan rspr. förtröstan.
B) Ordet har aks. 2,
a) om senare kompositionsleden utvecklats ur en 1-stavig
cirkuniflekterad form genom sonantering av g, j eller genom
svarabhakti, t. ex.
rspr. förarga
furån
Nsarnar rspr. försämra
forke2war
förkovra
furvårlal
förvandla
foy,Maa
förnedra sig
föryngra
forhyvar
för-skölja sig
f,s4fZi. sa 2
farbiar 3
*föräldra
försäkra
forblras
3
*föräldras.
f60Aar
Men fhrgra jämte ig,ra'l.ra rspr. föräldrarna.
Utro'd rspr. betrodd.
Ursäkta sig.
Föråldra, -8.
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b) vanligen också, om den eljest är ett 2-stavigt ord, som
icke faller under de i A) nämnda grupperna, t. ex.
fönha sa4 rspr. *förnäva sig
forfeeran rspr. *förfären
försaka
förlägen
fots4ka
folOan
förtaga sig
fhatga sa
förmögen
farmkgan
förvara
forv4ra
förslagen
fot-9 142'n
förbanna mig
fkrbayla ma
förkastande
forytstan 2
*förbinna mig
farbina m8,5
förfara
forfiya
förhärda
mig
forh8rda ma'
f6Irh4pa sa3 *förhapa sig
förhärdat.
brhårdat 7
förlama
ft314rna
De under b) anförda kunna ock ha aks. 1.
C) Ordet har cirkumflex regelbundet, då senare kompositionsleden genom apokope övergått från 2- till 1-stavig form,
t. ex. for* rspr. förakta, fistrbtoit rspr. förbanna, föxbeirm rspr.
förbarma, - forbri:g rspr. förbryta, folOy rspr. förlora.
Anm. 1. Följande sammansättningar med för- ha fortis på prefixet
ock aks. 2:
a) i likhet med rspr. ock åtminstone delvis påvärkade därav:
fkmosittar rspr. förmyndare
f6rbehålSam rspr. förbehållsam
förolämpa
fkoldmp
förblommera
fbrb Zomb•
förorätta
fkorat
förbön
fikrbh
förtid.
förmak
fiymg
ft
mot rspr.:
/kel rspr. förråd. Lagerlööf, Wallenberg, Weste ock Runeberg
aksentuera förråd, da. ärråd (Kock Akc. II, 290).
514t (vanligare ftitivid) rspr. förlust. Här motsvarar för- nht.
ver- ock skulle sålunda enligt Bocks regel (Alm II, 295) ha fortis på
senare sammansättningsleden. Jfr dock rspr. förband, förlov, fördämma
in. fl., som ha fortis fakultativt på för-, ehuru detta motsvarar hty.
(holl.) ver- (Kock AIK°. II, 299).
ft).rdfra (jämte fistrifra) rspr. föräldrarna är väl också en i målet
gjord, yngre tillbakaflyttning av aksenten.
sådana rent inhemska sammansättningar, där prefixet ljudlags.
enligt motsvarar is]. for-, got. fair-, t. ex. fårbacsåps, även fårbOjant,
4) Sträcka tumleden.
Förfärad.
5) Lindrigare svordom.
Förkastlig.
6) Också bedyrande.
Göra miste.
1) Ungef. = förbaskat.
väl genom påvärkan
8) Lfg. fedba,sltm, bgd. feDOOMM (r
av ett följande Z). Etymon är oklart. På grund av mellanstavelsens
växlande vokal synes man böra förutsätta isl. -*bora-, -*byrä- (eller
-bk-?).
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sällan fåtrbaja'm blygsam, försiktig, fetrgåe f., vb. födoråd, giva födoråd
(jfr isl. forganga f. gående i spetsen för något), fårk6n, isl. forkunni„
Rititan rspr. förlåt.
d) sammansättningar, där prefixet har den fullare formen
rspr. före-, t. ex. ffinfcR is]. fyrirfera, ffirkkönion rspr. förekommen,
fyrnneirk försprång isl. fyrir-monr, ffinvis rspr. förevis. Orden
Presprdkar rspr: förespråkare ock Yårest4nar rspr. föreståndare äro,
unga lånord från rspr.
sammansättningar (eller, om man så vill, jurtapositioner>
av en preposition ock det därpå följande ordet i fall sådana som
astd rspr. åstad; atamelyStona, rspr. åtminstone; uån rspr.
igän, Akin rspr. ibland, 2116p rspr. ihop, 2.1uN rspr. ijlil, 0244
rspr. ijåns; opn4 omkull rspr. upp + nedan; ove,r6y rspr. överens; °Insidor rspr. omsider (Kock Alm II, 65).
hälsningsorden glsoldy, gihmetron, gualtan rspr. goddag,
godmorgon, godafton ock tåkar fli,71:4kast rspr. tackar ödmjukast.
Anm. 2. Mot rspr. aksentuerar btr. första kompositionsleden i kortnamn, t. ex. kliwords rspr. klöveräss, spktdorfon rspr. spaderfämma,
ock i sammansatta räkneord, t. ex. åtakffir rspr. åttifyra, såtstmio
rspr. säxtinio. Åven förstärkningsord upp-träda gärna med stark aks.,
men då har också följande ord fortis, t. ex. dl åma hel ock hållen
isl. allr saman, j panda, sprit (sprit) språeosto rspr. sjusjungande, spritt *spra,nganste. Eljest äro två fortis-aksenter i sammansatta (sammanställda) ord mycket sällsynta; jag har endast antecknat
maskot blenna rspr. muskotblomma. Däremot har btr. vanlig kompositionsaksent (fortis + semifortis) i uttryck som iskel, stånrib., hålravon,
kgdnuir4 rspr. iskall, stenrik, hällrägna, kolmörk.
§ 18. Som enkla ord aksentneras sammansättningar, då de av
språkkänslan icke längre fattas som sammansatta.
Anledningen därtill, att den senare kompositions- (eller
juxtapositions)ledens semifortis försvagas till resp. levis eller
levior (levissimus), synes än ha varit ordets vanliga förekomst
i svagt betonad ställning, än en mer eller mindre långt driven
synkope (apokope) eller andra ljud- eller betydelseförä,ndringar,
som gjort senare kompositionsleden oigänkännlig, än ordeta
egenskap av lånord, då senare leden aldrig varit i målet känd
som enkelt ord. Ofta ha flera av dessa moment gemensamt
bidragit till övergången från sammansatta till enkla ords aksentuering.
Så beskaffade sammansättningar ha (enligt regeln s. 39) aks.
1, om förra kompositionsleden förut haft huvudton ock aks. 1,
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men aks. 2 (resp. cirkumflex, i fall de blivit 1-staviga), om
förra kompositionsleden varit huvudtonig med aks. 2 eller cirkumflex, samt om senare kompositionsleden haft huvudton.
Hit höra:
1) nominalformer med bestämd artikel,

med aks. 1, t. ex.
snåoa isl. sneis-in
gågpan isl. gauk(r)-inn
vit(t)r-inni (vsettr-)
vita
odd(r)-inn
ock,
barn-it
bår&
spur-inn
spånt,
knå-nu
kg Of
sånom
håns-in
2x1-in
h6rks,a
åpla
strg-in;
2x1-inni
strcin
åb•saln
vidare pågton, rspr. pastorn, 1491ka (obest. 14rg• s. 17),
14bnsa, (obest. /ens s. 17).
med aks. 2 eller cirkumflex, t. ex.
ligan is!. gsku-nni (ob. tid.)
årma isl. armar-nir
gioom
ggfu-num (ob. ge_tv)
hamarr-inn
håman
hgndu-num
granni-nn (ob. grån) hemom
grån
hgfuä-it
bakki-nn ( » båb) havuga
ban
engl-t (ob. timy)
åma
orra-num ( » år)
brom
oyra-t (ob. 4r)
åga
fau-num
Mom
merki-n (ob. marj§a)
mårpa
axlir-nar
elb•slag
bgndu-num
bånom
iyeeleVa kerling-in
efgom
augu-num.
tunga-fl (ob. tåg)
tåga
Anm. 1. Btr. har i stor skala generaliserat ackusativformen, vilket
jag en gång för alla vill hava anmärkt. Härefter citerar jag vanligen
utan vidare isl.(-fsv.) nom.-formen vid sidan av btr:s huvudform, även
då det är alldeles säkert, att btr. återgår på ack.-formen.
Anm. 2. Av de anförda exemplen framgår till fullo, att en artikulerad form med aks. 2 eller cirkumflex förutsätter en oartikulerad
form med samma aksentuering, alltså en äldre 2-stavig form med
aks. 2. Detta har betydelse för bestämmande av den grundform, vartill
artikeln fogats. Med de nordsvenska dialekternas ymniga bruk av bestämd form är det ofta svårt, stundom omöjligt att få rätt på denna
grundform utan slutartikel. Aksentueringen lemnar säkra bevis för att
dat. sing. av starka subst. (mask. ock fem. i vissa ord, neutr. regelbundet) i btr. ännu hade kvar änd. -i, -u på den tid, då artikeln
sammanväxte med substantivet, vilket för svenskans vidkommande bestrides av Kock Akc. I, 77 för alla tre genus ock av Rydqv. II, 249 för
fem. Jag anför av mask, ock fem, med bevarad dat.-ändelse alla de
exempel jag antecknat, av neutr. några få.
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Maskuliner:
isl. akri-mim
bStWom fsv. beenke-nomi
bårmom
barme-nom
bötnom isi. botni-num
&rom 2
*dyri-num
blom
eldi-num

åkrom

galom

gar5i-num

kråpom isl. kroppi-num
mö nom
munni-num
ömnom

ofni-num
skögi-num
rbgtom fsv. rygge-nom 1
stålbm 3 isl. stalli-num
sömr,om fsv. samme-nom.

Skjom

Femininer:
mårAan isl. merku-nni skogen Siqvan

m gkan,

XII. 1

isl. sångu-nni

*Injolku-nni 4.

Neutrer:

bånag
isl. barni-nu
faV§an isl. folki-nu
brönag
"brunni-nu 5
låsag
hlassi-nu
bo4tran,
*bolstri-nu
hli5i-nu.
Till får, mör, br6r, såstar med aks. 1 heter best. formen fån,
möra, brr, s&stra med aks. 2. Dessa former se ut att vara bildade
efter svaga dekl. (av *faäri-nn, *mara-n, *br4:55ri-nn, *systra-n), genom
analogi med adj.-böjningen (står isl. stårr, står : får, mör -= st6g,
störa isl. ståri-nn, *störan : fåg, möra)?
Anm. 3. Btr:s bestämda art. i dat. pl. -om härleder jag ur is1.fno. (fvg.) -unum, icke ur fsv. -umin, 1:o emedan jag icke har något
exempel på bortfall av änd. -in; 2:o emedan dat. pl. -om då genomgått
en parallell utveckling med dat. sg. m. -om (44rom6
karl-inum =
Ahrom6 : isl. ingitt-num); 3:o emedan så lättast kan förklaras dat. pl.
best. av några ord, som sluta på vokal, t. ex. Skdom
skå(m)num),
str4(m)num). Ake. 1 i dat. pl. best. ha ock tbom
stråom
1973-num (dat. av tår), kgbm isl. *knö-num (knjånum), trbom
*trS-num (trj6num). Aks. 2 har kom isl. kti-num.
Anm. 4. Att den suffigerade artikeln en gång, ock i vissa bygder
antagligen för ej så länge sedan, haft stark biton, synes framgå därav,
att den ännu i åtskilliga dialekter ger vissa ordgrupper sammansatta
ords aksent. I Burträsks grannsocken Skellefte 7, i Pite (ock kanske
I isl. äro bekkr ock hryggr icke uppvisade med dativändelse.
Det är sannolikt, att detta egentl. är en dat. plur. isl. *dyru-num
(duru-num), som bevarats även sedan ordet övergick till mask. sing.
Stall är i Väster- ock Norrbotten mask. (mot Rydqv. II, 24).
Varken i isl. eller fsv. har mjolk dat.-änd.
Orden äro i isl. mask.
Såsom härav synes, kunna best. dat. sg. in. ock motsvarande plural
även i btr. skilja sig blott genom aks. liksom i no. (Aas. Gr. 136).
Skf, har även stark biton å stavelsen -and- i participium pres.,
t. ex. båsån rspr. basande, barån rspr. bärande, jOrdn rspr. körande.
Denna aksentuering är väl en kvarleva från suffixbetonade particip
(snarast i värb med kort rotstavelse), jfr fidn rspr. fiende ovan s. 19.
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längre norrut) får föregående obetonade stavelse stark biton, då en artikelform med (äldre) -nu- fogas till en på vokal eller -1, -r slutande
nominalform, t. ex. h4n(191 (obest. håna) isl. hana-nn, aftån (ofta)

isl. aptan-inn, nyaln (n&yipal) isl. lykill-inn., bera'n, (14Yar)
rspr. bärarn; f.zrn
(fijru) isl. furu-nni, citsaln (sal) få.
Samma eller analog aksentuering av bestämd form torde man äga
rätt att antaga i närkiskan, västmanländskan ock värmländskan, för vilka
uppgives, att den eljest obetonade vokalen i sista stavelsen f örlän ge s
vid artikelns suffigering. DJURKLOU Nerikes folkspr. 6 anför gumma
(obest. gumma) rspr. gumman, gubbar (obest. gubbar) rspr. gubbarna.
L11 Sv. landsm. I, 38 uppger samma förlängning för Västmanland. N:n
Fryksd. 1j. 37 f. anför spieigl, håzygg, kånzgg, fs'gszt (obest. sykjol,
hånen., kaivr, fs'gsZ) rspr. spegeln, hammarn, kammarn, fogeln ;
&man, seAkan rspr. gossarna, sakerna
I norska dialekter har jag varit i tillfälle att iakttaga samma aksentegenhet i de mäst skilda trakter av Nordre og Sondre Trondhjems
amt. Från Overhalven (Namdalen) har jag lånta:1n (obest. koma) fno.
himill-inn, fören], (får0) isl. furu-nni, fårg622, (fårg) färgen fno.

någån (någa) isl. *nasar-nir
*fargu-nni, fågkån (fåska) isl.
(nasir-nar), vöntz'y (ibniz) isl. *vambir-nar (av vgsmb); från Sparbo
(Va3rdalen) åsko' n (åsko) (smör)askarna isl. askar-nir, hå,so'n (hå,jo)
hässjorna isl. *hesjar-nar ; från Stjordalen Fana (Fana) skäran isl.
*skeru-na, sön4. (sno) isi. sinu-na, spöclo'n (spbdo) isl. *spa8a-3n
spaden, lisadian (ltadla) isl. h125u-nni; från Tydalen kasråy (kas ra) isl.
(th)
*tynnu-nni (tunnu-nni); från Selbo nPkWy
karlar-nir, tky.
lykill-ini, vitchnitv (viukut) isl. viku-nni; från Rorås
(nhyl)
stisagiay (stiaguz) isl. stofu-nni, från klen (Guldalen) nhgly (ziPpy j)
lykill-inn ; ock från Opdal (Orkedalen) hasniy (hasne) isl. hani-nn,
ho'nezy (håna) AL hanar-nir, från Rennebo t#w:y (tpy, tke:yo) isl.
tunnu-nni, tunnur-nar.
Stark biton synes artikeln haft i t. ex. No. Horn., där dess vokal
ej följt vokalharmoniens lagar, jfr Wadstein Fno. Horn. 88. (Med sitt
uttryck »i följd af biton» i § 22 måste väl W:n mena stark biton, ty
de flästa av dem han i det följande behandlar, t. ex. brenner, hende,
vilka han icke förklarar genom antagande av »biton», hade otvivelaktigt
svag biton, jfr N:n GPhil. I, 457).
2) sammansättningar (juxtapositioner) av en ursprungligen en-

klitiskt använd preposition ock ett lokativt eller temporalt advärb:
Då -and- övergått till -an- i de långstaviga, måste det i sådana någon
tid varit svagt betonat; sedan har det fått semifortis genom invärkan
från de kortstaviga. Samma akseutuering av ptc. pres. förekommer i
no., t. ex. bZitsån (Va3rdalen) isl. blasandi.
1) Prof. NOREEN meddelar mig, att sådana artikulerade former i
fryksd. ha en mycket stark biton.
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med aks. 1, t. ex.
eiggtat, våstat, ndkt, sl§at rspr. öst-, väst-, nord-, syd-efter
åt öster etc.
övat, n6a,t; åtat, iat rspr. upp-, ned-, ut-, in-efter.
frimat, b4.4at, b6fat, hhmat, hitat rspr. fram-, bak-, bort-,
hem-, hit-efter.
med aks. 2, t. ex.
åt.tstanat, våstanat, nöknat, sbnanat rspr. östan-, västan-,
nordan-, sunnan-efter.
åvanat, nhtnat, tanat, Oyanat rspr. ovan-, nedan-, utan-,
innan-efter ovan-, ned-, ut-, in-ifrån.
framanat, bakar/at rspr. *framman-, *bakan-efter fram-, bakifrån.
Med samtliga dessa advärb kunna prepositionerna -för, -i,
-om, -till, -vid, -å, (-åt) ock -över sammansättas utan vidare
förändringar än att i st. f. -at inträda resp. -for, -4, -om, -dej,
-va, -a (-at) ock -ovar samt att -n i formerna på -an bortfaller
framför -far, -dej, -va.
Såväl aks. 1 som aks. 2 få sammansättningar av pron. ock
adv. med lo kaladvärben jåna, dåna
h6rna, parna, t. ex. hdnjana,
hönjana (men blott håna), dåmjana; hcin-, hön-, hå-, dåm-dana
jämte hånjana o. s. v. isl. hann-, hon-, *hit-, peim-hlårna, hannetc. parna »den, det, de här, där». Vanligare aks. 1 ha hiLsana,
ditana »hit, dit till denna punkt»; vanligen aks. 2 ftatjana, dåatana
»här ifrån denna punkt, där ifrån den där punkten».
Blott aks. 1 ha de tetnporala advärben brcitom rspr. bråttom
ock jckrat rspr. härefter.
3) enskilda ord,
A) advärbiella uttryck, t. ex.
äas fsv. allaledhis
kåntro3 rspr. kan tro
rspr. alltid
02,
Aanye 3
kanske
‘44041 isi. annathvärt
ncilta
något litet
440 2
*ein-ski6(?)
ncinsm
nånsin
fitrvai 3 rspr. farväl
nåntoy
nånting.
Antingen.
Betyder »enbart» i uttryck som »äta enbart smör, grädde». Det hör
väl till samma rot som isl. skia »kluvet trästycke, skid», nht. soheiden,
gr. axgto, lat. soindo.
Aks. 2 beror väl på äldre ultimabetoning.
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Adv. på -ligen kunna ha stark semifortis eller levis på
penultima. De äro sällsynta ock ha icke riktigt vunnit burskap
i målet. Jag antecknar blott visagan, stinaligan (jämte visa-,
scina-bgan) rspr. visser-, sannerligen.
substantiv ock adjektiv, t. ex.
åbar
rspr. abborre
iicnifra rspr. jungfru, jumfru
bastu
Mya^ fsv. kovserne
basta
bpman mit. bu-, be-gin l6ninA3 rspr. *lumrik
brpgtiz rspr. bryggstuga ni<tfa
måfå
jee3ak
elak
jsmanisl. nj6tsminni (jfr s. 32)
förstu
stakar rspr. stackare fsv. stafkarl
fåga,
bgd. fårkani isl. forkunni
steika,s 4
stackars
feitic
filtfifkr
vddas
vardags
husstra, rspr. hustru
by'vats
blyerts mht. bleiertz
hiespon2
husbonde pErnzo 5
pärlemo
hiptas
hälgdags
',ear
ämbar fs. ömbar;
vidare räkneorden 30-90: !råt, fi5b, fåmh, satsti., fzit, dttati.,
nib ock adj. på -hg, t. ex. g4dab rspr. gudelig m. $.
värb: bitfar flytta fsv. bofora (no. bufora), Ma »beror
på» isl. skil(r) å.

B. Dubbelt ock mångdubbelt sammansatta ord.
§ 19. Dekomposita° få huvudton på första stavelsen ock stark
biton på fortisstavelsen i den andra av de leder, av vilka samman.
sättningen i sista hand är bildad.

Övriga kompositionsleder få en svagare biton, vars styrka
varierar i en grad ock efter grunder, som jag i saknad av
instrumentala jälpmedel ej kunnat närmare bestämma. Av
brist på typer måste jag inskränka beteckningen av dessa bitoner så, att jag angiver vokal- eller konsonantlängd
hos stavelser, som ha en aksent märkbart starkare än
1 btr. aksentueras farkön ännu som sammansatt.
Sällan; van]. Idzsp6n.
3) Drummel.
Beror aks. 1 i denna form på ordets vanliga förekomst i obetonad ställning (enl. § 13,4)?
Från mit. perlemoder, jfr nht. perlmutter.
Till sådana räknar jag också sammansättningar med ett som
sammansatt aksentuerat enkelt ord.
49

g 19

LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK.

XII. 1

levis, men lemnar övriga stavelser obetecknade. Ordet får
aks. 1 eller aks. 2 enligt regeln s. 39. Ex.
b7efalh4var rspr. befälhavare
bdal
sOal,st6mp
cigarrstump
s04/
WystgvabOt i
ek-stav-bytta
4,g•stdva,
fiansAdp
fiendskap
fid92,
missunnsam
monstim
m4691
mcifarOs 2
måfå-resa
mdfa, rOs
namstasgh
namnsdagsgåva
nåmstdy,
natur-sätt
netttir, såt
nätu,såt
parbf4A
parti-sjuka
pitytt,
prvatsål 3
privat-sedel
privdt, så.1
rådhvastedcar 4
rädd-livad stackare radltva, stakar
blå-högfärdig
b 4, hb.yfc
bZ4hyfzt
gille-smörgås
3ålsm692gcts 5
yåt, sm&vgds
hedmddras
halmmadrass
hcgm, metdrets
h4salår
hushåll(er)a
hioett
Arigmdkasm 6
krutmagasin
byig, ~ask
mi,s(h),csaley
misshushåll(er)a
higsalår
nåtkwarter
nattkvarter
kwekrtår
birtganhet
olägenhet
Vfganhdg
prådkstat
prästboställe
pråd, kstål
prästmamsell
» melmsåt
prådmcimsa
påsklördag •
peidel6gddy
pecdc, i&gddy
ste2ttscilsratt
stor tjock rulta
stOr, pålsrålt
stMfren
stora ofreden
» från
trb4Amei,9.m,
tröskmaskin
tr6,5b., mettfin
eteararbet 7
ånger-arbete
ågar, arbOt.
Regeln följa ock
htisforh&
rspr. husförhör
hås, forh4r
missförstå
nIk5.f0c8td
fksid
VOifOjfike 8
voj for-,sgga.
vill-för-syn
I) Bytta med stäver av ek.
2) Resa på måfå.
Ett äldre mynt.
4) Rädd om livet, feg.
8) En limpa ock en rund smörbulle med fördjupning i mitten; gavs
förr åt tjänare vid deras flyttning.
Jfr sörb. såkkne-mägasin.
Arbete som man får ångra.
Synvilla; je:ra vO)fatstka
»genom taskspelarkonster förvilla synen
_
på folk».
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Anm. Från denna regel givas åtskilliga undantag:
a) Semifortis faller på senare kompositionsledens andra
aksentstavelse,
om senare kompositionsleden börjar med be-, er-, för-, -på, -upp
(ock andra enstaviga prefix), t. ex.
rspr. husbestyr
h(tsbestpr
his, Nstpr

misbelåtti
missbelåten
äbetOb '
obeskedlig
bmbetråd
ombetrodd
sökanbetPy
socken-betyg
berfPnn oerfaren
fåtafencinar
fattigföreståndare
påstoilarm44
pastors-förmak
fsv. nakot-pa-lepin
nåpalda I
Qpalitab
rspr. opålitlig
..5 )pamOyi
opåmint
kapteney
bouppteckning
f6gdapb6rd
fogd-uppbörd

bqdtn b&l 2.
ban:id
söka", Nkr
rffirtn fittic, firestemar
pktor, brm44
n4, pa, 14a
p4lital
P4m0gt
itpteney
it-p.b6ird.

i ord på -bar, t. ex.
(felbcir
rspr. ofelbar
fklbdr
i2frak(t)bdr
ofruktbar
friolc.(t)bdr
0.marAbcir
omärkbar
Ink0dr.
Dock heter det bbnipar »ostyrig, som man ej har några händer
med» rspr. obrukbar; på grund av betydelseändringen har ordets sammanhang med -bar försvunnit ur språkmedvetandet.
i enstaka fall:

brecsarbågar rspr. bruksarbetare
år.b4tar
kweilspii
kvinnsperson
Pat.94
neonstasAalas
namnsdagskalas nåritskiy, 014 8
4matsin 2
symaskin
mItgyi
s
?fruk(t)sam
ofruktsam
fre(t)scint
3
bbarmhetrh
obarmhärtig
barmharh
öocidnth
oordentlig
&Odla
örej6b rspr. oregerlig (obrukligt som enkelt; värbet heter rtihra).
Något sammanhang med här anförda fall har väl ock den ovanliga
aksentflyttningen i riksdaler. Jag har fått den bestämda uppgiften, att
man aksentuerar tt rgiptalar rspr. en riksdaler, men Iswei reb.shilar
(med två huvudaksenter) rspr. två riksdaler. Häri torde man kunna spåra
en tendens även i btr. att ej låta två starkt betonade stavelser följa omedelbart på varandra; understöddes denna tendens av en äldre huvudaksent
på senare delen av andra kompositionsleden, hade den lättare att tränga
igenom. Jfr rspr. lånthushåll för väntat lånthu'shåLl väsentligen på
grund av samma tendens, understödd av den äldre aksentueringen hushåll
Någorlunda; heter ock ndopald rspr. nå(got)-uppå-led.
Jfr ovan trikbInfinn.
Dock .,,c'd_pa,satri, I•spr. ojälpsam av yegpasatn.
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(Kock Akc. II, 187 f.). Jfr ock nht. vörurterl trots &tett, emedan
språket strävar efter »en regelmässig växling av starkare ock svagare
betonade stavelser» (Behaghel GPhil. I, 556).
Fortis flyttas till förra kompositionsledens semifortisstavelse (som i äldre tid burit fortis) på grund av samma strävan efter
rytmisk omväxling av starkare ock svagare aksentuerade stavelser. Första
stavelsen har då ungefär lika stark biton som senare sammansättningsledens aksentstavelse. Ex.
livats(jyt, Qlyre2p
4ve6veyrcjip rspr. auktionsinrop
rabarberrot
rltbarbar, njt
ritbdrbarp:t
religionsgrubbel rqv 4g, gritbaZ
r61v6ntsgrvibe,
stearinljus (förra leden obrukl. som enkelt ord)
sUreciito ?Ås
midsommarsdag misömar, &kr.
misöma,stdy i
Både fortis ock semifortis falla på förra kompositionsleden i Ockneysmau rspr. ogärningsman Oj &nen , man; aksentueras
som om det vore bildat närmast av o- ock gärningsman), ock ÖnittimAsam
rspr. omtänksam (jfr bmtcielc omtanke).
1) Denna aksentuering bekräftar vad man av det enkla ordets aks.
2 'ock av den äldre aksentueringen middag (jfr s. 40) kunde sluta sig
till, näml. att ordet en gång aksentuerats midsömmar. Dock brukas även
aksentueringen misomajtay

III. VOKALISKA LJUDLAGAR.
Kap. I. Vokaliska ljudlagar i starkt betonade stavelser.

1. Palatalisering.
A. Progressivt 1-omljud.
§ 20. Diftongen la övergar till ix, men kvarstår före lubb la
minan 1 + kons. ock före rt ,. Det sålunda uppkomna ce övergår
sedan i vissa fall till e enligt § 25, 26.
la --->- i, t. ex.

luka 2

iSI. * biaga

hjarni
*skj
arra
fdr 5
,Rvar 6
sitivar
'åta 3
j&rmas 4
fsv. plana (-se-)
L9en
j‹,sru
isl. tj ara.
Före + kons. ock före t har btr. ännu ja-, t. ex.
spjcgle
iSl. spjalk
locilk jfr isl. bjalki
eihn 7 jarna *gjalma
. f)c4, Yds rspr. fjärt, -a
hj alp
hj arta
.1c4.1)
kjalki
fsv.
stiwrter.
ptig
fc4
bjtzlir

Jetn

bjarn-hiär
*j akla
jarmask
järn

Jfr Å:m Dfs. 1j. 21.
Vara ostadig, ragla; jfr nisl. bjagaOr sned, skev (Vigf.).
Kindtand; jfr isl. jaxl kindtand, jaki ock Mull istapp.
Jämra sig; jfr isl. jarma bräka.
Skrämma; jfr is]. skjarr skygg.
Sockennamnet Sävar.
Att jedm Utgår från ett *gjalma, visar skf. tgm, med sitt dj-.
Ordet heter i no. jaalma, Aas. Ordb. 332,1, ock citeras blott från Idherred, varest gj blivit j (i Snåsen har jag antecknat )edm). Samma
rot föreligger i annat avljudsstadium i isl. rä6-, Hver-gelmir ock flit.
fs. galm »larm», samt med annan avledning i isl. gjalla flit. gellan
ags. gillan. Is]. gala är därav en primärare form.
8) Fjanter, fjanta.
5ö
4
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Anm. 1. Ljudet a kvarstår efter j även i följande fall:
på grund av ställning i svagt betonad stavelse i svarspartikeln
j4, ja rspr. ja ock i analogi därmed uti j4ka, mtdka rspr. jaka,
med-jaka, iågaict bgd. jågåia för visso (kanske ur ja-gud(i)-lov; om
o —> a jfr § 46); samt Om isl. jafn, som utgår från sammansättningar
med fortis på senare kompositionsleden i äldre tid, jfr de på samma
orsak beroende fsv. lom- i DalaL., wm- i ÖGL. m. fl. urkunder (Kock
Akc. II, 338 if., 497). Av jam- äro bildade jetek rspr. jämka ock jitmna.
jafnaär; måhända också jitrn an lummer, lat. Lycopodium (en färgväxt) isl. jafni no. jamne (anledningen till namnet känner jag dock ej).
Omljud har 34 fsv. kek (iak), som i detta avseende representerar
den starkt betonade formen. Med sitt ce (för e, jfr § 26 anm. 3b) ock
sitt y (för k) representerar det den svagt betonade formen. Som obetonat brukas nu jä rspr. ja(g).
på grund av lån efter övergången ja ---> im it. ex. Åtga,
Okt rspr. jaga, jakt, jänta »nit. jagen, jacht, jachte(r)n (no. jagta),
rspr. jacka mit. jacka, Atnudri• rspr. januari, ,gikop rspr. Jakob.
Orden On, jetv,a, jetek rspr. Jan, Janne, *Janke ha synkoperats (av
Johann) först efter övergången ja --> im.
på grund av nybildning efter samma tid i t. ex. bås n. toker,
fåfängt löpande, fjäs no. fjås sladder(?), vgöt. glas krus, häls. härj. els
tok, narr (jfr? smål. fasa, foss beständiga, överdrivna kärleksbetygelser
Rz 176,1); »ilar sladdra, jfr uppl. södm. närk. pall(d)ra skvallra Rz
493,2; Dåsa, p»sar stackare, jfr smål, hall. pasa röra sig med svårighet; pjåsk, pikkut fjäska, -ig, jfr btr. påsk plaska ni. fl. Jfr
Tamm Fon. Känn. 9 if.
av oklar anledning i orden jd (pret. je,id) flåsa (även skf. ,94,
icke *te ordet torde därför icke kunna föras till roten gi- gapa, jfr
isl. glit klyfta, gi-na gapa); fclt (pret. flid) lysa igenom isl. sjå, se (»se»
heter i btr. 80.2 fsv. sia); is (pret. bseich uthärda isl. jaja hålla i
träldom; /94Z (i ortnamn; lfg. även = båtköl) isl. kjal- (kj21r); »44
fsv. plan (isl. pen).
+ kons. eller rt är blott
Anm. 2. övergången ja --> im före
skenbar. Ordet fåZv »skälva» utgår från isl. skelfa, icke från isl. skjalfa.
Formen Ort, som nu börjar undantränga jå, visar Sig med sitt rt
(för P vara lånad från rspr. järta. Ordet iårt »idissla» (även skf. ,)rt),
som ej kan vara lån, visar både med sitt rt ock sitt a, att förbindelsen rt
ej kan vara gammal; en kons. måste ha bortfallit mellan r ock t. Också
ha Fall. Gloss. hjärmpta ock Renm. Bud. gärmta »idissla», där m naturligtvis ej kan vara ett inskott (jfr Å:ni Dfs.1j. 88 not. 2). Ordet heter i
Närpes järmta, i Gamla Karleby jämtra, i Kronoby järptra, i no. lorta
ock urta, i fno. jortra (både Fr2. ock Vigf. ha jörtra, som dock knappast
kan vara riktigt; blott ett citat finns). Alla dessa former, utom no. urta,
kunna återgå på ett samnord. *iarmtra, *iormtra (med växlande ja- ock
lo-brytning); genom dissimilation har antingen det förra eller det senare
r försvunnit, varjämte m i många dialekter bortkastats mellan r ock t.
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No. urta utgår väl då från ett *urmtra, vars ur- står i avljudsförhållande till det er-, som ligger till grund för iar-, ior-. Hur håls.
järva skall fås ihop med dessa former, inser jag icke; icke häller känner
jag något etymon för ordgruppen.
§ 21. Diftongen 10 övergår till in, men kvarstår före rö, rt, jo — jø
ng, n15.
lo
io, t. ex.
isl. fnjåskr
fé isl. sjör
fg
it5m doft ljud
hljönnr
434
sljör
mig-'
so.4
snjör.
miåFramför r, rt, ng, nk kvarstår o efter j, t. ex. f/OZ
isl. i fjor6,"c).t fsv. giorpe, båtar, fsv. fiortan, f6 fsv. sionga
(sjunga), fåek fsv. sionka (sjunka).
Även före
+ kons. synes lo icke ha blivit io; jag har
dock blott ett ex.: mj.d.g 2 isl. mjolk (o
a enl. § 46).
Anm. 1. I uddljud ock efter t-, p- hade i blivit spirant (j) före
övergången jo —> is, därfiir kvarstår i denna ställning o, t. ex. 76 rspr.
jo, On rspr. Jon, i sj cil_c fsv. piokker (o --> a enl. § 46). Jfr Kock
Fsv. 1j. 483, N:n GPhil. I, 477. Om Mr i förhållande till dalm. tjor
jfr § 24 anm. 1.
Anm. 2. jo- kvarstår också liksom i rspr. i unga .bildningar, analoga med de i § 20 anm. 1 c behandlade, t. ex. fjöl, fjblut rspr. fjoll,
-ig, jfr isl. fål; ljög, fjb4kut rspr. fjosk, -ig; jla3 sjunga (om
lappar), jollra no. jala prata dåraktigt, sluddra ock j6lar 3, Max rspr.
joller, -ra; b961ar, jr)/ar4 tokprat, prata tokigt; pigar, pyblar rspr.
pjoller, -ra; Mik, pk, pAlcut rspr. pjåk, -a, -ig; jpitka 4 dunka.
Dock har btr. bånt fjant, tOttt fjanta, jfr dalm. fjönta, skån. fjönt, -ed,
blek. fjönti, fjuntig (Rz. 127,1).
B. Regressivt i-omljud.
§ 22. Äldre har övergått till i uti icke-huvudtonig stavelse, då Q —>
det föregåtts eller efterföljts av guttural ock därjämte nästa stavelse
Blott i bynamnet mjbectna, eg. »Smalvattnet» isl. Mj6-vatn.
Ordet skrives i tiondelängden för 1571 Miodt (1572 Miött) vatn ock
nu Mjndvattnet(!).
Detta kan dock utgå från ett sarnnord.*mialk fsv. mimik fgut. mielk.
Orden höra väl ihop med flit. holön »ropa, inbjuda». Samma rot
föreligger i andra avljudsstadier i isl. hjala tala, hjaldr tal, stridslarm,
mht. hi ljudande, samt i lat. ealäre sammankalla, gr. zoclelv. Btr.
*hola (flit. holön) = rspr. fjant : isi. fantr.
,la
Btr. ',gökar rspr. *kjoller : rspr. koller = btr. jpga : isl. poka
flytta, maka = rspr. fjant : isl. fantr.
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innehållit ett i. Ex. »åtal isi. ketill, shibl• is!. skekit, vriby fsv.
vrEekit vrakit (preS. vreeka, pret. vr6k), s1jvI isl. *skefit (skafit).

Jfr Kock Ark. IV, 173; N:n GPhil. I, 475.
Att dessa former utgå från ställning i icke-huvudtonig
stavelse, styrkes också av de tre förstnämndas förlängda konsonant; lfg. har de huvudtoniga formerna sep, vrckbl. Genom
utjämning har btr. även ock nys. vanligen spp, skf. skåta.
Participen sbibl, vrip, skivx kunna dock ha gammalt i (urg. iomljud av ö, jfr § 26 anm. 3 d).
Anm. 1. Btr. jpiAar »klimp i gröt» kan, ehuru visserligen med
svårighet, förklaras enligt dennaregel. Det hänger naturligtvis ihop med
isl. k2kkr, pl. kekkir »klimp, klump». Ist. kekkir skall, efter regeln, i
icke-huvudtonig stavelse (ordet är i isl. uppvisat blott i sammansättningen
snEåk2kkr) ge fsv. *kikkir btr. j,,sibr. Denna plural bsib'e,r, som med
sin ändelse stod isolerad bland maskulinerna (våna,r är väl ispr. vänner;
.9,49% »söner» är ack.-formen; alla övriga mask. i- ock u-stammar böjas
nu som a-stammar) kan ha fattats som fem, ock nybildat sing. efter
analogien bjaar rspr. bjällror : bffiar rspr.' bjällra = j§itar rspr.
*kiokror : j§ikar rspr. *kiokra. En analog nybildning har ärt genomgått; pl. åtar' fsv. Eerter har givit sg. åtar, ock ordet böjes svagt.
Anm. 2. Har icke i följt i nästa stavelse, kvarstår Q, t. ex.
fsv. *kEertle (kirtil), j2,(t)vqi y lyftarm, varpå kokkärl hänga
över elden fsv. *kEetlavinda.
Anm. 3. Däremot synes btr. icke ha haft ljudövergången
i
i h uvudtonig stavelse före gh + i. Jag har visserligen endast tre
hithörande fall antecknade, nämligen stto fsv. swghia, sighia, som liksom
rspr. säga kan bero på analogi efter pres. isl. seg segr, men lika väl
kan vara ljudlagsenligt. Möjligheten av analogibildning synes däremot
utesluten för fliwn isl. feginn. Formen tiy fsv. pighia ser ut att
vara lån från rspr.
Anm. 4. Av oklar natur är övergången a -->- ä ock u —>- y i orden
Aave (även Åar/p) rspr. kanske ock hgn rspr. huru.

C. Övriga fall av vokalpalatalisering.
§ 23. u-omljud föreligger möjligen i
bckr isi. berr lit. basas
isl. fayra
got. aus6
hra
hon fht. haso
MO. rspr. bort-ur jfr fgut. yr.
Å andra sidan har btr. Adr is!. kor got. kas, 2, Or is!.
i går jfr fht. gestar, för is!. Dir' (s11118.), ldr isl. kår'.
Is!. får, her kunna dock förklaras genom i-omljud. Orden äro
gamla -os, -es-stammar (jfr lat. pecus, -oris ock lacer-tus för laces-tus)
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a-omljudets tillvaro är sålunda mycket problematisk. Då
härtill kommer, att e-ljudet i berr, heri icke fått samma utveckling som i-omljud av a, d. v. s. blivit e (enligt § 26), utan
blivit ce liksom gammalt ö (§ 38), så torde man böra söka en
annan förklaring för dessa former. En sådan ligger nära till
hands för kr rspr. öra: detta kan ha i-omljud liksom isl. nfra i
förhållande till fsv. niura (N:n GPhil. I, 494). Btr. hckra kan stå i
avljudsförhållande till rspr. hare; e-stadiet av denna rot finnes
nordiskt, som E. LI1ÅN enskilt påpekat, i den norska brutna
formen jase
*hjasan
*hesan). Så torde ock Nkr vara att
fatta, ehuru jag icke kan uppvisa e-stadiet av detta ord från
annat häll. Jag finner ett stöd för detta antagande däri, att
Nedervetilmålet (i Österbotten), enligt upplysning av kand. K. J.
HAGFORS, har bdr rspr. bar, men eljest saknar alla spår av
a-omljud. På b6h rspr. bort-ur kan jag ej bygga, då andra oklara
övergångar av liknande art förekomma i obetonad stavelse.
§ 24. Ett genom u-omljud av ä uppkommet 9 har övergått 9 -> ö
till Ö, slutet eller öppet.
1) 2 --> 0. (öppet ö),
då det är kort, t. ex. trioven isl. tr9nurnar, »div en
grötkräcklorna isl. lanrurnar.
då det står i kort rotstavelse ock i nästa stavelse följes
av ett u, t. ex.
b4gAchtl
sAr&pu rspr. skrapa
isl. **1226u
br&su,
rspr. brasa
stiodu isl. stOugr
(312AsOru isl. sk2ru
t&Zu
tolugr.
i några enstaka fall:
fj6Z isl. fjedr
injg
isl. mj91.
fj21
2) 2 -> 0 (slutet ö) i andra fall, t. ex.
kihn isl. bj2rn
lkom
rspr. lagom
fjZ
mi .4
mj2ör
isl. Q1
kj2lr
Qrn;
104
vidare jOr seg ved isl. *tj2r ock ävenså plur. av några till
mom. 1 B hörande, då det långa ö omedelbart följes av j, t. ex.
ock hava alltså haft en växling urg. *faehiz, lähiz med *fåhaz,
Vehaz. Det är ej säkert, att R-omljud skulle inträda i sådan ställning
(jfr N:n Is]. gr. 65, Orddubbl. nr 224).
1) Skovel i kvarnjulet.
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bkieg isl. "b196u.rn.ar, ikjen, iSI. h125urnar, stten isl. st95urnar.
Dessa senare kunna också ha o i likhet med sg. bUdn,kiclu, stkin.
Jfr Åm Dfs. 1j. 35 if.
Anm. 1. Växlingen mellan öppet ock slutet ö i de under mom.
1 C ock mom. 2 nämnda orden är oklar. Man kunde visserligen antaga,
att 9 blivit 19 ock att g utgått från äldre 0, som i de flästa fall kan
förklaras genom fratnåtvärkande i-omljud av o i enligt § 21,1. Orden k_5Z
ock fln kunde till nöd förklaras genom antagande av lån från rspr. Men
ingen av dessa förklaringar räcker till för /kom ock /Or. Intetdera
ordet kan antagas vara lån, ock det sistnämnda kan ej utgå ur äldre Ijor 2
dalm. tjor, vilket enligt § 21 anm. 1 icke kan få progressivt i-omljud.
För övrigt förekommer även i andra fall en oklar växling mellan g ock
(§ 45), ock jag måste därför lemna frågan öppen.
Anm. 2. Om 9 —› n jfr § 32; om 2 —> o —> a jfr § 46. I de
flästa långstaviga ord har 9 undanträngts av a genom utjämning, t. ex.
hån isl. h9nd, håt isl. h9ttr; jfr Å:m Dfs. lj. 35.
å har jag
Anm. 3. Något säkert exempel på en övergång 9
icke. Vore böl identiskt med isl. 13911r, så stode det alltså ännu mera
isolerat än ism., båll, vid vars sida man kan ställa ä.-nsv. gräs-wåll
(Kock Fsv. 1j. 410). Emellertid tror jag icke, att orden äro identiska.
Då btr. har hål isl. halda, så/ isl. såld ni. fl., kan man ej häller förklara böl ur nom. sg. ni. fsv. bkilder. Ock lånord kan det icke gärna vara.
Jag antar, att btr. böl ock rspr. båll stå i avljudsförhållande till isl. b911r,
fsv. balder (om Serenii gräs-wåll skall jag ej yttra mig). Att denna
avljudsform ej uppvisats i fsv., bevisar ingenting; u-oniljudda former,
varur båll enligt hittils gängse åsikt väsentligen skulle utgå, äro icke
häller uppvisade (lika litet är detta fallet i fråga om gräs-wåll).
Att för detta ord anta avljudsväxling är så mycket mindre vågat,
som den rot 'be1(1), *bal(1), 124u1(1) (grundbetydelse »svälla, vara rund»),
vartill ordet hör, är ovanligt rikt representerad med växlande former.
Jag anför endast några representanter, alla hämtade från FR. Terms
etymologiska föreläsningar. Svaga stadiet ha vi, utom i båll, i rspr.
(bröd-)bulle, i isl. (blåt-)bolli offerskål, fht. ags. bolla (eng. bowl,
varifrån ndv. dryckes-bill är lånat). Starka stadiet föreligger, utom i
Att en del ord generaliserat jo-, andra ia-(19-)brytningsformen,
är obestridligt. Å ena sidan måste nämligen fj61Z »fjärd» utgå från fj9rör
(§ 21,2). A andra sidan måste
fjar5us); isl. *fjorar gåve
»jord» ock jc_“ »(buk)gjord» utgå från fsv. iorp, giorp, icke från isl.
j6 »jord»

J9r5, gj9r5.
Dialekternas tjor, tjur; tjur, håls. ter, vars allmännaste betydelse synes vara »kådig, seg ved», torde väl sammanhänga med tjära..
Att med Bugge Sv. landsm. IV, 216 if. not, söka identifiera ordet med
no. tinar ål. pin= torde vara lönlös möda. Dock må det medgivas,
att älfdalsmålets nasalvokal i tpf,Tr, med detta antagande, blir mig-svårförklarlig.
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13211r, fsv. balder, även i ä.-sv. ball, sv. diall. ball(a) scrotum samt
i rspr. ball (kaffe, papper). Normalstadiet uppvisar rspr. fotabjäll.
Ann. 4. På övergången ø -> y har jag blott ett exempel: P4.9
rspr. yxa. Skf. har 63..s, som väl är ljudlagsenligt, under det ph torde
vara påvärkat av rspr.Anm. 5. I dåa isi. ahn föreligger ej en ljudlagsenlig övergång
a -> ce; da har fått vokalen från ,ga isl. hebn, liksom fsv. ptepan
från han.
§ 25. Långt m har övergått till e, vare sig det varit långt

redan i förliterår tid eller det i åldra särspråklig tid förlängts.
1) Gammalt åb -->- e, t. ex.
&åhå-2
isl. *brää-bårr
trå:, trtd
isl. prabaa,prådda
bra
trg
pråll
brå‘ smälta
rspr.
frän
k
tår
frgn, 3
isl. håfr
v4t
Uv stolt
våta
k14
isl. klå5a
*åka
e8
jos 4
d&t 9
nisl. kEasir
no. da3st utmattad
låkidåmr
låta
fno. låta (låta)
leolöm
rspr. skräda
l49c11°
isl. like
sbTe5
fer 6
n«a,r
skåra 7
ntetr
isl. smårri
sm4t
småstr
sm&lar
sna.ii
sp6
fsv. spEeper
snablda
tr0
pina
prEötta.
JO/
Hit (eller till mom. 2 B) höra också dåra fsv. dEeven, fras
rspr. fräsa, grg rspr. gräla, Ärg rspr. kräla, sb.HvaZ labb på
björn eller säl jfr sv. diall. skrävla.
Anm. 1. Före -j-, -gi-, -ng- har gå blivit bq (jfr § 55,2), t. ex.
vetv isl. vågja, övavan isl. övåginn, sc4y isl. sång. Btr. Mo
kudde visserligen återföras på isl. klkja; men då lfg. nys. ha kZ6yj (där
&y = isl. 0y), så torde ock btr. Neiv böra återföras på isl. kloyja (kleyja
Fi-.2, dock utan citat; jfr Brate VäitmL. lj. 15). Om oy -› 6q jfr § 51.
Detta ursprungligen germanska ord (fht. balle varupacke) inlånades
tidigt i romanska språk (fra. balle), därifrån lånades det tillbaka till tyska
(Ity. nedl. baal Kluge Wb.4 17,2), ock från Ity. har rspr. fått ordet.
Som kalvar tidigt på vintern (jfr hd. barn-brr).
Jfr sv. dial. från, frön.
4) Kalvlöpe, lat. måsens.
1) No. skrmda.
6) Klar rand på himmelen.
7) Skymning.
8) Smuts i ull. Jfr no. åka, gotl. aka i samma bet.
6) Ej matfrisk. Även d4st, som tyckes förutsätta isl. *deistr.
Isl. har dåsask ock dasask bliva medtagen.
11) Rulle i spinnrock.
1°) Åkerlinda.
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motsvaras av btr. ce, a,
Anm. 2.
på grund av yngre övergång e --> a i svagt betonad stavelse
(§ 39) i t. ex. nar prep. »hos» (men nr adv. isl. når), nåst prep.
»hos», värna" rspr. vadmal (utvecklingsgången har kanske varit *vge-ä-mia
*vemmål *vamåZ
väman),
på grund av lån från rspr. efter övergången g •-› e i t. ex.
frågd, v.cMfragda
isl. fråeg5 rspr. välfräjdad
kZäney
rspr. klädning
leplcar
läkare
lctr
låra got. laisjan
rspr. nästa (subst.)
nästa
fwarfår, fwärmöri rspr. svärfar, -mor
sål
isl. såll.
Hit höra åtskilliga Ity. lånord 2 såsom båtsivctr rspr. besvär, -a, mit.
beswer, -en (till adj. svår isl. svårr); fd-rfc_seran rspr. förfärad, jfr
milt. vorveren (till mit. vare f. periculurn); fi3Vm rspr. förnäm mit.
vorneme (jfr got. anda-nems); bawctm rspr. bekväm mit. bequeme
(fht. biquami); vg4t 3 rspr. väska mit. wesoher, wetzke (lån från
slav.: böm. va8ek, pol. wacek, vilka i sin tur äro lånade från fs. ~sak, jfr da. vadstek).
som det synes, på grund av förkortning av ‘e, före öfvergången
--> e, i t. ex.
ngmd fallen för
isl. nåmr läraktig
pågtst fsv. piEenist
nåda" (jämte nä5tar,) nåsta(n)
vgnt isl. våenta.
råd
hrå3ddr
i några oklara fall, t. ex. sprcear språksam, livlig isl. språkr
livlig, rörlig.
2)ET3, vare sig uppkommet genom i-omljud av a eller av gammalt

har övergått till e, di det var förlängt vid tiden för övergången

-› e.
A) En sådan förlängning förelåg sannolikt före urn. id, nd
ock före r6, följt av vokal (§ 64, 1, 3).
Vare sig man för dessa har att ansätta isl. *svår- (jfr isl.
svåra, urg. *swå'ehriön) eller isl. *sver- (jfr fht. swöhur, got. swaihra,
lat. sooer, gr.
up6;), skulle man i btr. ljudlagsenligt haft *fwer-.
Även fweigar rspr. svåger är lånat från rspr. (§ 32 anm. 1).
Ä-ljudet i Ity. lånord behandlas i btr. på samma sätt då det är
uppkommet av a genom i-omljud, som då det utgår från gammalt
har ett från Ity. härstammande ord inkommet i btr. före övergången
—> e, motsvaras både Ity. ö ock g av e (jfr mom. 2 B); har det inkommit efter samma tid, motsvaras Ity. Q ock e av ä.
Skf, har a84. Beror dess e på Ity. långt e eller på kompromiss
mellan ett inhemskt *v'Mä-sekkr (jfr *vmal ovan anm. 2a) -->- *4s64
ock Ity. wetzke *våsb•?
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e
g <- :
före id, t. ex.
isl. kelda
bjlar fsv. *biseldra (bisella)
/961
spiald
bal
isl. *fjald (tall)
sP.A
feldr
aex, blres fsv. Wldre, 1dras.
ffit 2
före nd, t. ex.
ten
fsv. twnda
hen isl. henda
en
isl. endi
hendr
Unar
etter
rspr. ändra;
sar rspr. *sändare
vidare 4arvåna (I. der-) totalt förändrad isl. endr på nytt ock
åttar isl. endr (av 9nd).
före rö, följt av vokal, t. ex. ka isl. heräa.
ö:
e
före id, t. ex. kw0 fsv. kwwlder, my0e.r slösäd isl "mjaldr
(isl. meldr no. melder), å/3 fsv. celder.
före r5, följt av vökal, t. ex. me/ fsv. mr(r)i, speZ skf.
spila spjärna isl. *sper5a.
Ovisst är, om man har att antaga förlängning även före
it, nt. Emellertid uppträder e för äldre ce i -mjdt isl. mjetr
(t. ex. ligtsmyelt som lätt giver ifrån sig mjölken) ock nunt
fsv. mine, samt Unt isl. hentr (kan vara påvärkat av Une.r)
ock -Mnt isl. tentr (s4thtt sårtänt, även -tåg liksom vanligen
tåttar is). tennr).
Före rl kan knappast antas så tidig förlängning, ty isl.
karl heter 01, icke *kcil
-› å, varur a, är yngre än g -> e, jfr
anm. 4). Emellertid har jag å ena sidan trbratd sädesärla isl.
trenu-ertla (skf. -dl) med e-, å den andra må/ rspr. märla
med ä-ljud.
1) Vernersk växelform till fjall, jfr fl. pelto åker ock isl. fold slätt.
Btr. Yla, »fjället» betyder vanligen den övre (längre från havskusten
belägna) delen av en socken, vilken betydelse mera osökt deriveras från
grundbetydelsen »högslätt» (jfr Tamm Sv. ord belysta genom slav. 16,
Fick Wb.3 III, 181) än från betydelsen »klippa» (ty. felsen, N:n Is!.
gr. 80).
7) Brått, viktigt. Isl. feldr betyder »passande, tillpass», men orden
höra väl ändå ihop.
3) Leffier Sv. landsm. I, 278 antar för närp. öld en utveckling
-› öld --> öld. Då närp. har såld fno. sålda (ock klö, söt isl.
klåäi, såta), torde det vara riktigare att även för detta mål antaga
-> öld.
en utveckling wld
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B) På förlängning före övergången eTe —> e beror otvivelaktigt btr. e mot rspr. ä i en del Ity. lånord. I Ity. genomfördes förlängningen av kort vokal i öppen stavelse sannolikt
redan på 1100-talet (exempel hos Heinrich von Veldeke, jfr Behaghel GPhil. I, 559). Lånord, som fsv. upptog från mlt.
efter denna förlängning, behöllo sin långa vokal. Sålunda
måste t. ex. mit. lade i fsv. hava haft lång vokal före fsv.
kvantitetslagens inträdande, eftersom det blivit nsv. låda
(ordet, icke uppvisat i fsv., är, som TAMM på föreläsningar påpekat, dubblett till nsv. lada isl. hlaäa). Inkom nu ett så
beskaffat ord i btr. före övergången £T3 e, måste naturligtvis
dess w-ljud bli e, liksom inhemska ords. Så vill jag förklara:
bH n. koll, bräder fsv. breedhe mit. bret (bredes);
bré rspr. bräda;
rspr. gevär mlt. gewere f. fht. giwer n.;
rspr. härd mit. hert (herdes);
fe'y fsv. skf (rspr. skävor) mit. scheve (till samma ordgrupp som rspr. skiva enligt TAmms meddelande i föreläsningar).
Anm. 3. Äldre Q, ö motsvaras av ä före Id i j« skuld, gille fsv.
giseld, War isl. heldr, sedan jfr isl. sjaldan, tåtbsdi isande kyla i
tänderna isl. *-keldi (kaldi); före nd i Mn isi. bendi, /ån isl. lend,
rendr, strånar isi. strendr, vått rspr. vända, ofta även 632,ar
änder ock anar ändra; före r 1 AZisi. geräa (ljudlagsenligt i enstaviga
former såsom fd isi. ferä, AZ isl. ger). Före It ock nt är ä för äldre
9, ä det regelbundna, t. ex. bålt (även bet) isl. belti lat. baltens, -um,
ranhalt ilning i kroppen, reumatism jfr isl. helti halthet, salt rspr.
sälta, »tålt fsv. smita, fw6,1t isl. svelta, p
rspr. pränta, rånt
fsv. nenta, t. o. m. vt isl. ve'anta Även några av de under mom.
2 A nämnda orden kunna ha ä.
Anm. 4. Beträffande åldern av den ljudlag Fe -> e, som här behandlats, äro följande jämförelser i någon mån upplysande. Övergången 27: -> e är
äldre än förlängningen av kort vokal före kort konsonant, ty eljest
skulle t. ex. dräpa ock grETSs isl. drepa fsv. grces också underkastats
samma ljudlag.
äldre än apokopen av långstaviga ords slutvokal, ty fno. låta ->
*1Cta --> låta (förkortat ock icke apokoperat på grund av obetonad ställning i satsen). Vore apokopen äldre, skulle låta ge *VM
*let -->Därför har utvecklingsgången för lånordet bräde varit: brådhe —>
1) Det är möjligt, att 'iv& är för ungt i btr. för att kunna föras
under denna regel; det kan ha sitt e genom folketymologisk anslutning
till Hr »väder». Man får ju alltemellanåt höra formen geväder.
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brödhe -> bre. Apokopen var genomförd i början av 1600-talet jfr §
81 anm. 16, ock är troligen åtskilligt äldre.
äldre än övergången ö -> 0, ty faar5 -> fiörä -> f(kZ, icke *fiZ,
men bor5 -> börs ->b6 (vokalförlängning före ra utan följande vokal
var sålunda genomförd vid utvecklingen av o-ljudet, men ännu icke vid
övergången ET3 ---> e). Långt o övergick till o sannolikt under 1400•talets
senare hälft, jfr § 48 anm. 4.
möjligen äldre än övergången a ---> å (47 anm. 5) ock i -› e: wcint
isl. vemb, lecim isl. kambr, times isl. timbr synas ha haft förlängd
vokal framför mb, då a blev gt ock i blev e; vokalförlängning före
mb förefanns däremot icke, då ET3 blev e, såsom framgår av lånt ungtacka (icke 16y) jfr fno. lemba lamma.
yngre än brytningen tå -> je: LO isl. påttr, men t isl. tår.
Om j'es mot isl. låsa jfr § 61.
yngre än vokalförlängningen före Id, nd ock före r5 + vok., ty
kwEe1d-1 -> *kweild -> *kwöld -> kwa som snida *snölda -> snO.
yngre än övergången ja -> iEe: pO'n fsv. 1:bina, ftvar fsv.
*sisevar.
-> e
Äro dessa dateringsförsök riktiga, torde alltså övergången
ara att förlägga till ungefär 14:de eller 15:de årh.2
§ 26. Q (Pomljuds-re) har övergått till e uti ursprungligen
kortstaviga ord. Ex.
isl. kerald
Mral (äv.
isl. ber got. basi
bgr
nef
nbv
fer(r)
(av
fara)
f69"
nes
n6s
fertil
ftral
*nesi
nksa4
nara
f ru
net
Ii a
gest-gjafari
ybdvar
rspr.*näting
ntey
5
"gjar(r)
(gjarn)
2494
181. oräa-stef
fsv. giseta
,24a
64sib 6
Att é i detta ock liknande ord värkligen övergått till Ee, som
sedan på grund av förlängning blivit e, är antagligt, då e eljest blivit
Ee (§ 38), vilken övergång på svenska fastlandet är styrkt redan från
slutet av vikingatiden (N:n GPIill. I, 475 f.).
De tre sist anförda momenten göra det osannolikt, att denna övergång skulle datera sig från 1100-talet. Emellertid må det påpekas, att
Forsaringen har lirpiR (=- ler5er för lår5er, Bugge Forsar. 20). Jämföras .må också UpplL. ett, feri, renm (= isl. ått, fårri, råna)
Rydqv. IV, 96.
Betyder »lysten, snål» ock brukas om ett för långt framskjutet
hyveljärn, som skär för djupt. Samma speciella betydelse har no. gjer.
Jfr också nisl. gerr »greedy».
Näsa; ur en växling *nasan-, "nesin- (N:n GPhil. I, 494).
Näjonöga jfr no. netjasild. b) Ordstäv.
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isl. tjara
fno. ter 2 (isl. 2rr)

seg(r)
isl. *erill (jfr aurr).
Hit måste ock höra ibyi rn. »hetta, ånga, var i sär», för
vilket man, på grund av skf. Mra, måste ansätta en äldre
form med börjande g: isl. *gjari. Ordet sammanhänger otvivelaktigt med roten les- »sjuda, koka, jäsa, skumma», Fick
Wb.3 1, 731 (grek. ito; skr. yas- även i bet. »bliva het»; fht.
gösan, jösan) ock utgör ett nytt exempel på det märkvärdiga
begynnelse-g i detta ord; jfr ock isl. ger5 jäsning (ger jäst
Vigf.). Betydelsen »varbildning» har roten också fått i nisl.:
i-ger5 »suppuration» (Vigf.). Vore ordet lånord i btr. (från mit.
geren), väntade man *jfr, såsom brede- givit bra; eller om det
vore lån efter övergången iTe- e, "Åra (jfr s. 60 not 2).
Antagligen höra också hit Mu- rspr. vattu-, föråldrat ock
brukligt blott i sammansättningar, t. ex. våtuf4r vattenåder (jfr isl.
far väg, spår), vbtvaniar vattenämbar, ur en växling *watan-,
"wetin-, (jfr ovan s. 63 not 4), samt wHro f. »brynsten» ock värbet
wet »vässa». De sista orden äro mycket oklara. Isl. hvetja
bör ge *talg, som vitja ger v«bs ock fiytja, frOD; pres. hvet
bör ge *wd (dock möjligen *w«), som sit »sitter» ger sg. Genom
kompromiss mellan pres. *w4t Cw«) ock inf. *wd,i,9 synes man
ha fått inf. wet, varefter värbet övergått till kalla-konjugationen
liksom t. ex. RO/ rspr. flytta (men isl. flytja, fiutta). Subst.
w0Ä, kan icke utgå från någon iem-stambildning, ty ett fem.
'hvetja skulle i btr. mista sin slutvokal hela böjningen igenom
(utom i dat. pl.); jfr isl. smi5ja, som både i sing. ock plur. blivit
Sfiti. Ett äldre *hvata, *liv2tu btr. *våta (§ 24, 1 B) har väl
ombildats till wbtu efter värbet wåt.
Anm. 1. I kortstaviga ja-värb (ock j-presens av starka värb) med
(2 i rotstavelsen skulle pres. sg. enligt här givna regel få e; inf. (samt
1, 3 pl.) ha däremot fått ä. Sedan har utjämning skett till förmån dels
för presensformen med e, dels för inf. med ä. Det förra är fallet
i Itha för *hem isl. hefja efter pres.
isl. hef, spkh späda isl.
*speja (av spaa) efter pres. 8_134. isl. *spe5, tb3z-c101, IM till-, avstyrka isl. telja + tu , + fra, (telja af avstyrka) efter pres. téj isl, tel,
samt i det ovannämnda w0 isl. hvetja, sällan i 861 isl. setja (vanligen sgt, pres. Såt). I dessa ord har e genomförts i hela höjningen:
1)

3)

Ett mått = Ils tunna.
Stenig jord.

2) Jfr N:n Ark. III, 14.
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pret. hé lai. haföa, sp'åd isi. spadda, tét isl. tala, weta

ta6a = hvatta (sällan såta, vanligen såta rspr. *sättade =--- satte).
Vanligen bar ä segrat, t. ex. krcev, kw, kwebv, fwcbr, sckl, ven
vdr, isi. kref, kvel, k(v)ef, sver, 1;;e1, vel, ven efter inf. krepv2, ktve.4,
verv2 isl. krefja, kvelja, k(v)efja, sverja,
fweerz, sep12,
selja, velja, venia. Två-stavig form är från pres. pl. ock inf. överförd
till sg. i grå,zrvas, liedz. ladda en bössa, kem taga lav, lapz läppja, tazzzz
= isi. gremjask ock gremsk, "hle5ja ock hlea (no. ledja lasta), lefja
ock 'lef, nisl. lepja ock lep, isl. temja ock tem. I flertalet av dessa
ord är den gamla vokalväxlingen i pres. ock pret. bevarad: pret. trå'vd,
kweit, kwåvd, såld, våt, låd, låvd, töoyd isI. krafaa, kvalaa etc
Endast vepni, har pret. 9.2493,4 ock vå924; granyas ock Ml» gå efter kallakonjugationen : pret. grazyjasa, låp2a. Is]. remja
»brole» heter
rån*, ramm, »bräka» (om getter). Det framgår av de anförda exemplen tydligt, att vid tiden för
övergången 9 --> e avlednings-i i kortstaviga ja-stammar övergått till
frikativt j, så att t. ex. kvelja hade första stavelsen lång liksom erfa.
i bägge har därför 9 kvarstått som ä-ljud.
Anm. 2. Före -gi- övergår 9 till cc (§ 55,2), t. ex. flyn ist.
feginn ; före -ki- i icke-huvudtonig stavelse till -i- (§ 22).
Anm. 3. Kortstaviga ords g motsvaras i vissa fall av btr. 1. a,
beroende
på lån: kz.kstckvar rspr. bokstäver, rdv rspr. räv, fcki anima
fsv. sil, fetZ orsak fsv. skiEel, stddar rspr. städer, ock väl också
jepvul, jc'e.val fsv. dimvul, -il; kanske Wey rspr. lätting.
på ställning i (äldre) svagt betonad stavelse (jfr § 39): jepkik
rspr. elak (N:n Ark. I, 172), yckr ock jar fsv. hiEer„iy ock ya fsv.
iEek ; möjligen hscMar fsv. thisedhur (jfr de § 13 anm. 5 anförda ex.
på äldre suffixbetoning).
på analogi: Urnan styv i lederna isl. *leminn (laminn; möjligen
påvärkat av ett en gång befintligt *Uno isl. lemja), vdv isl. vefr
(påvärkat av viva isl. vefa), vdisi. veä (jfr vifd2• isl. veöja).
på oklar anledning: lfg. driekap4
...9 eldkulor, ljussken på himmeln isl. dreka-ljös (skf. dr«aji4s tyder med sitt g för k därpå,
att stavelsen varit svagt betonad; bgd. har dritkaj4s jfr rspr. drake),
hc isl. i hel, ge4 fsv. siEel (isl. selr).
I värben (.Ma fortplanta isl. *ela (ala), nuNct spinna (om katt,
pret. m)) isl. *mela (mala, m61), samt gzifpga, giva, sypka, ,s4czza
*gnega, *grefa, "skeka, 'skefa (gnaga, grafa, skaka, skafa) ligger
det närmast till hands att antaga, att presens' omljudda vokal inkommit
i inf., ehuru då e blir oförklarat. Man kunde visserligen för dessa antaga avljud (ö-stadiet) ock då ställa grie.va fsv. grEeva vid sidan av
fsl. grebp., ock syeva vid sidan av roten i gr. azir-ocpvov »schabbeil»
(Fick Wb.3 III, 331); men frånsett den omständigheten, att antagandet
av avljud bör betraktas som en sista nödfallsutväg, talar i fråga om
*eva ock skepka mot ett sådant antagande det faktum, att begyn65
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nande sk- bevarats ock icke blivit 5. Det är osannolikt, att i en
äldre böjning *skeka skök *skikinn (skekinn) sk-, som ljudlagsenligt
skulle stå kvar blott i pret., från detta enda tempus skulle hava spritt
sig till både pres. ock ptc. Har man däremot på den tid, då skpalataliserades före främre vokal, ljudlagsenligt haft pres. sg. *skjek ock
ptc. *skjekinn, pres. pl. ävensom inf. skaka ock pret. skåk, så förstår
man, varför sk- bevarats. — Lika oklara som de nämnda orden äro
yipsa rspr. jäsa isl. *jasal ock ptc. gip4 isl. *gent (galit; beträffande
i-omljud i ptc. pret. jfr N:n Ark. I, 150 ff.).
För bctr, rspr. bar ock /Wera rspr. hare har jag ovan § 23 trott
mig böra antaga avljud. Dock vill jag tillägga, att bcbr, om det uppstått genom a-omljud, kan ha fått ce enligt anm. 4, alltså från former
som nom. sg. rn. berr, nom. sg. n. bert, gen. sg. bers, berrar o. fl.,
varest e följdes av två konsonanter.
i btr. i regel av
Anm. 4. I långstaviga ord motsvaras däremot
ä-ljud, t. ex. bål försöka isl. bella utföra, hål isl. hella, 19611 isl.
isl. ågegn, få,m isl. skemma, tipvaZ isl. tefla. Dock
kenna,
förekommer även här e i några sporadiska fall:
före labialer: fdp fsv. skseppa, stundom hep (vanl. Ank)
is'. knappa (ock kanske b•rhaZ, jfr rspr. kravla mht. irabelen).
före dentaler, dels t + kons.: båtar (båt) jämte båtar (bad)
isl. betri, beztr; 4,ar, a jämte åtar, åt isl. eptir; Påt vända benen i
fsv. neetla;
vädret isl. fletta flå; met isl. mettr; 9226‘t isl, matta;
dels är i fy.år fsv. flsedher.
dels s + kons.: tve,5 isl. hvessa; bbigas bli ruggig, luden (om
tråd; hör väl till bast lin-, hampbast); bred sprätta upp, kausativ till
isl. bresta, brast; n4t foo. nesta (jfr fht. nestilo snörband, till lat.
*nozdus? Kl. Wb.4 246,2; isl. nista, som skulle ge btr.
nödus
"rast, enligt § 38 anm. 1 a, står därtill i avljudsförhållande); ,var
isl. gest-gjafari.
dels 1+ kons.: sat rspr. sälg (jfr isl. selja got. *sank» lat. salix)
ock ålar fsv. cancer, samt de ovan § 25,2 A anförda orden -mAt, "At.
dels n + kons.: bYtaS jämte nbttas isl. nenna ock Wns rspr.
träns (i betsel; jag känner ej detta ords etymon) samt de ovan §
25,2 A anförda hånt,
före gutturaler: hått rspr. häkta (liten hake), sprasAnt rspr.
spräcklig (jfr da. spraglet), figar, fåtst isl. fegri, fegrstr.
har i några fall övergått till i.
§ 27. Kort ock långt
ä --> i

och

1) '" -› i uti under äldre tid svagt betonad förstavelse.
Övergången förekommer blott i lånord, t. ex.
*esa) funnits, styrkes av
1) Att ett inhemskt nordiskt *jasa
den nu föråldrade pret.-formen btr. ås isl. *as. .Å.:m Dfs. 1j. § 25 not 2
anför från dfs. formerna isa, etsa, isa, jeesa. Ljudlagsenliga med
avseende på e-ä-ljudet äro ipsa isl. *esa ock yha isl. *jasa. Formerna sa ock ,gpsa äro kompromissformer.
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bidta rspr. Beata
,five:r 1 rspr. gevär
sid0
cedera
riAra 2
regera
jinerål
general
risdåns
residens.
Motsvarande former med i för e finnas i en mängd sv.
dialekter. Då btr. å andra sidan har rkMr rspr. regera, rksön,
rspr. reson, rUpe›,,At rspr. respekt, rksi.a rspr. "re-sula (folketymologi för resår) ock dädämte företer en alldeles motsatt
övergång i
e i samma ställning, t. ex. sOdl rspr. cigarr,
sWin rspr. cikoria, mt rspr. minut, prhd rspr. privet mit.
privat, vUit rspr. visit (enl. § 38,1) ock då till på köpet e i svagt
betonad förstavelse i några fall övergått till ö (§ 29), så vet jag
ej, huru dessa motsatta företeelser skola kunna regelbindas.
I starkt betonad stavelse motsvaras äldre e av i uti vitniilja
rspr. "evangelian (svagt fem. best. »evangeliet))), ock sgpitar rspr.
salpeter samt (som i fsv., N:n GPhil. 1,511) fib., yib• isl. fekk, gekk.
Anm. 1. I några ord anser jag btr. i säkert 'ara äldre än rspr.
e, nämligen i pref. bi- i kick", fsv. begeer mit. beger, bOhra fsv. begeera mlt. begeren, bhcknen bård på kläder rspr. *begärdning, bislåy
rspr. beslag. Här är i att förklara som i rspr. bistå, bisätta: det är
den betonade formen fe. bl av urg. prefixet bi (betonat) : bi (obetonat),
vilket senare i fs. blev be- ock under denna form lånats i det i sv. så
vanliga prefixet be-, jfr N:n Orddubbl. nr 275. Vidare anser jag btr.
i vara äldre än rspr. e i bismein fsv. bisman, jfr Tamm Sv. ord belysta genom slav. 7 f., ock möjligen även i jpar fht. giwer.
Anm. 2. Ptc. pret. av värb efter gefa-böjningen, t. ex. dri"
drepit, etit ha genomgående i uti rotstavelsen. Jag anser även- detta
i gammalt, beroende på urg. i-omljud; jfr nedan § 105.

Övergången ö --> i är också problematisk. De exempel,
som skulle föras hit, äro gnistar jfr rspr. gnista isl. gneisti, Ovan
rspr. ingen, i•9,1 rspr. inte, J.,96,"vb• rspr. kinka jfr isl. kveinka,
trisAas gnabbas rspr. tredskas jfr ä.-nsv. treesk (Lex. Line.,
hos Kock Språkhist. 42), samt r492 rensa, sålla isl. *hreinsla.
Emellertid kvarstår diftongen ej i btr. regelbundet (jfr § 49),
ock man skulle således i btr. ej få det postulerade ö, varifrån i
skulle ha utgått. Man bör väl därför Söka en annan förklaring.
Om rån) jfr. § 56,2. Orden /Me ock gnistar 3 äro antagligen
påvärka-de av rspr.; likaså van, ivJ (jfr § 56 anm. 4 a)? Formen
trishs är också oklar; den kan knappast utgå från fsv. pryskas
(§ 42).
i) Jfr sid. 62 not.
2) Stoja, väsnas.
Det inhemska ordet för »gnista) är sOyar isl. *sindra f. (sindr
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2. L.abialisering.
i -> y

§ 28. Kort i har Övergått till y, som sedan stundom blivit ö,
i ungefar samma fall, där rspr. har y mot fsv. i.
Exemplen äro få ock oklara (jfr N:n GPhil. I, 476, Kock
Språkhist. 21 if.):
skim —> skym, t. ex. filnia4 rspr. skymla jfr fsv. skimbil,
fisimpaZ n. spöke jfr fsv. skimpa mlt. schimpen gäckas, jämt ni.,
fl5mt vb. da. skimt, skimte.
kim- —>. kyr- blott i »kb isl. kirkja. Mot rspr. körtel
svarar btr. 10,2, av ett fsv. "Icsartle (§ 22 anm. 2).
J) i -> y mellan labial ock 1, m, n, r, t. ex. ftinstar
fsv. finster, ft:matar mlt. vinster, tärt fsv. fyrk ä.-da. firik, grym
fsv. grymber isl. grimmr, yksa ingendera fsv. hwilkit, etbm
rspr. mönja mlt. minis jfr lat. minium, månt fda. mintee,
sArtinit fsv. skrympta skrimta, Dias rspr. skyldra nht. schildem, fot rspr. skylt nht. schild, nys. spbna jämte spna fsv.
spini Var. voc. spön.e, vd fsv. vyrdha isl. viga.
Om bråms bröms ock Aråmp krympa jfr. § 37 anm. 3. •
4) i -> y i omedelbar närhet av en labial eller 1, n,
r, t. ex. bOtin fsv. begynna mit. beginnen, skf. språyp fsv.
spryngja springa, styv rspr. styf mit. stif, se sikta, taga
sikte fsv. sypta jfr mit. sicht, Icw9 rspr. vyssja da. visse.
Med Brate Bezz. B. XIII, 29 vill jag ock föra hit Ar6st
fsv. krysta krista. Kock Språkhist. 26 anser fsv. nsv. krysta
identiskt med got. kriustan, men mot got. kriustan isl. *krjösta
skulle ljudlagsenligt svara btr. Iriist enligt § 52 (no. kroysta
skulle motsvaras av btr. -Arkst, enligt § 51)2.
I ett fall har btr. i mot rspr. y: hi/ isl. hilla, men fsv.
nsv. hylla. För övrigt äro undantagen från regeln de samma
i btr. som i rspr., varför jag ej anför dem.
Anm. 1. I lockord synes man ha särskild benägenhet att runda
ock framskjuts läpparna, varigenom ljuden bli labialiserade. Så blir
Btr. 9.4,96, motsvaras i skf, av wi•Ca fsv. hwilkit; i Ifg. av
vb2a, vilket är lika dunkelt som btr. vkya.
Btr. b•r6.2t kan dock utgå från det i-omljudda pres. 'krSrstr,
*krystr av krjösta, jfr § 52 anm. 4.
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btr. gris rspr. gris som lockord Os; getter lockas med j0.22, 10.19a
(jämte f$p, pipa), som måste vara bildat på kid. Hundar lockas med
sdp, vars ursprung är mig obekant, hästar med fl fsv. fol, kor med
ftjt kO., som väl är = rspr. söta ko(r) o. s. v. De enda icke-labialiserade lockord jag erinrar mig, äro Ais rspr. kisse ock clds isl. *das- f.,
lockord till får, av okänt etymon.
Anm. 2. En övergång i -->- y, värkad av ett u i nästa stavelse,
föreligger måhända i t&tal, Usttel0 isl. titun rspr. titel, titulera.
Anm. 3. I prefixformen by-, som uppträder i fsv. jämte be-, bi-,
bo-, bee-, bo- (jfr Södw. Ordb. under bedrsva, befalla, begiva, begynna in. fl.), har man sannolikt ej att med Kock Språkhist. 27 f. »delvis
antaga en i fsv. försiggången dialektisk utveckling från bi- till by- i
relativt oaksentuerad stavelse»; ty som ovan § 27 anm. 1 framhållits,
är bi- ursprungligen den starkt betonade formen av prefixet; ock att
förhållandet i fsv. var enahanda, framgår av nsv. bisatta, b3rsälta,
bistå: in. fl. i motsats mot besätta', samt av btr. bieuan början mit.
*bugin (begin), vars utveckling ock nuvarande aksentuering som enkelt
ord förutsätta, att ordet sedan gammalt varit prefixbetonat. Då en fsv:
övergång biby- i starkt betonad stavelse skulle styrkas blott av
några få citat av nämnda prefix ock då mit. bu-, en form som icke
sällan förekommer, högst sannolikt representerar ett uttal by-, före
drar jag att fatta fsv. by- (liksom btr. by-) som en från Ity. lånad
uttals-form 2.

§ 29. Kort har (sporadiskt) övergått till ö i svagt betonad
förstavelse i orden bifhdv fsv. be-, bo-kova mit. behoven, lailtar
no. krater, kryter lat. ereatura, r&taHr rspr. retirera.
Be-höva har väl blivit bö- genom assimilation av e med
följande ö, således ett slags ö-omljud, om man så vill; detta
så mycket mera som vid sidan därav står bdt6v fsv. be-, bo-hof.
Nek kunde även bär, liksom kanske i fsv. bo-, o vara inkommet
från mit. bo-, vilket måste hava haft uttalet bö- jämte bo-;
det följande ö har då bidragit att konservera formen bö- i
detta ord, sedan den utdött i alla andra.
För kMar måste antas en utvecklingsgång kreadir
krettir -> kröttir (på grund av det följande u:s labialiserande
inflytande) -› kar (r
1 genom dissimilation, synkopen av
u oväntad). — För rtlitar0 har jag ingen förklaring.
På preflxbetoning tyda väl också sådana fsv. skrivningar som

bittala, bittalan, bittalning, byttalingh.
I mlt. skrives prefixet ofta by-, vilket dock är att uttala bi-.
Att förklara fsv. by- som blott ock bart en skriv-form, påvärkad av
Ity. skrift, såsom Kock a. st. synes benägen att delvis uppfatta saken,
förbjudes av dialektformen.
Sv. landsm. XII. 1.
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Anm. 1. b04ra rspr. begära, rtOra väsnas rspr. regera ha ombildats efter göra, vars böjning de fullständigt antagit: bi3Ora btyj.t,
rtp§ra ni4t liksom Ma » rspr. göra gjorde. Redan i fsv. har
begära på samma sätt antagit former av göra : begcra (begora), jfr
Södw. Ordb.
Anm. 2. Om jp,v6r mot isl. pverr jfr § 30.
Anm. 8. övergången ö --> ö förekommer ej i btr. Men genom
lån har btr. fått två exempel på den sydsvensk-danska öfvergången ö -› ö
före v, nämligen kvar mit. klever ock stve3 mit. stövel. Oförklarligt
synes mig nys. fijn, ifje rspr. sken skinit. Då mot isl. beit bitit
svarar nys. b44 bW, skulle väl mot isl. skein skinit svara nys.

Iffigt
9

(S, e) motsvaras af btr. ö uti orden
§ 30. Is1.-fsv.
f6Zu isl. feräugr
fsv. fliserpe
7544
ftgv fsv. sjcelver •
flEerpunger
f.»ZCV
pweer
j 9j w6r
rspr. fäll
f6/
PwEetter
j§w6t
isl. falla f.
fl
jpwåt isl. pvåtta.
fella vb.
f6/
Mot dessa stå t. ex. Yl fsv. fieell, f,Mr fsv. ileadher, fyår.3.6,s
gruva sig, vara blyg fsv. ~kas avlägsnas, fitZ fas fsv. frp
-as, feen fsv. foargha, fäst fsv. flesta, fl fsv. sil, fé fsv.
skoalla, fdY fsv. skEelva, fia,/ fsv. svEella, fwipn fsv. swceria

(ljudförbindelsen tvä- förekommer blott i de ovan citerade
orden). Det är vanskligt att här spåra någon regel för en
ö.
övergång Q
För btr:s vidkommande skulle jag kunna nödtorftigt förklara ö såsom utgånget dels från Q, u-omljud av a, varom
jämför § 36, dels från o, i-omljud av o. Btr. fpg 1 utginge då från
*fj9räu +- *fiaräu (= fsv. fiarpo, plur. ock gen. dat. ack. sg. fem.
av fiarpe), fyMem från .fj2r5ungr fsv. fiarpunger. Formen fig?,
utginge likaledes från u-ondjudda kasus. Formen /Ya kunde återgå på ett *f2r5ugr *faräugr, ombildat av feräugr 2 genom inIs!. fjåräi, fjåräungr skulle enligt § 21,2 motsvaras av btr.1:04,
*fjöZen. Att firM är relativt gammalt, visas därav, att lånordet fm,40/ repr. fjärndel mit. verendel (Rydqv. II, 584 not., Tarnm Ty.
änd. 16), som väl ej torde vara så ungt, icke blivit yoncioi.
Tamm Ty. änd. 29 anser färdig vara lån från mit. verdich ock
Vigf. förklarar isl. feräugr för ty. lånord. . Nödvändigt finner jag ej
detta antagande för det enkla ordet (sammansättningar som bot-, lätt-,
rätt-färdig m. fl. torde däremot vara påvärkade av Ity.). Åtminstone
måste i btr. fl_34x, vara mycket gammalt, då däremot hkrfctZu fsv. hoghfEerpogher sannolikt är i yngre tid upptaget.
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värkan från fara (ock det likbetydande farbilinn) eller direkt
bildat på ett oomljutt *fara (:ferä = skuld : skyld = isi. urt :
fsv. yrt rn. fl., N:n Is!. Gr. § 306), varav plur. of-faräir finnes i
Haustl. 20. Ordet L9w6t kunde hava genomlupit utvecklingsgången pv.(åttr *pv2ttr
fpwtsit., ock värbet hsweit. vore då bildat
på substantivet. För »tok skulle jag nödgas antaga avljud i
förhållande till isl. p verr fht. mht. twär nht. quer ‹- urg. *pwerhwa-1,19w6r utginge från urg.*pwarhwa- isl. .pv.g rr (hör no. tvort,
tort i Berg. st. till denna rotform? Brate VästmL. 1j. 3 antar
den föreligga i DalaL. pwart). Man hade då i detta ord alla tre
rotstadierna uppvisade, nämligen ieu. twerk isl. pverr m. fl.: ieu.
*twork btr. ijsu;6r ni. fl.: ieu. *twrk lat. torqueo, jfr Kluge Wb.4
403,i. Värbet få/ »fälla» kunde vara ett kausativ, isl. *fena,
bildat på samma avljudsstadium fol- som pret. btr. f6 fsv. fol ful
fen av falla, ock substantivet fål vore analogibildat efter värbet.
Svårast att förklara blir mig ftil »fäll», vilket jag hälst vill anse
för inhemskt nordiskt2, som parallellform till eller identiskt med
isl. feldr »fyrkantigt täcke» (av falda). Skulle detta, vilket i
isl. böjes som i-stam, möjligen i äldre tid hava varit u-stam?
Därpå tyder måhända dat. feldi (N:n Is!. gr. § 302,1). Ett isl.
*fo.dr borde ge btr. ft5/.
Med dessa antaganden finge man en förklaring på det
(vanligen på 9 återgående) långa öppna tåt i fjP, fjMey, fa
ock jkivrjr, jfr § 24,1 C med anm. 1.
Emellertid böra med här behandlade företeelser sammanhållas motsvarande former med ö för ä i andra dialekter såsom
t. ex. närp. Söv, jtjöZv rspr. själv, skälva, nyl. jölpa, hölft
rspr. jälpa, hälft, delsb. gjett, sjett, tver, tvett, ple, sjelf, hjelpa
rspr. get, sett, tvär, tvätt, plä, själv, hjälpa, vätöro. svot, ko&
rspr. svett, tvätta, no. kjolda, nove, sjolv (det sista förekommer
i nästan alla no. dialekter) rspr. källa, näve, själv m. fl., ni. fl.
I) Urn. -pwerhwaa borde väl u-omljudas i hela böjningen ock
detta antagligen så tidigt, att w skulle bortfalla före det så uppkomna
0, alltså i alla former giva *por- btr. *tgr- (fsv. kwor är u-stam ock
har fått in w från icke u-oniljudda former). Isl. pverr utan omljud
har sin parallell uti isl. kvirr, kvikr.
2) N:n Orddubbl. nr 94 upptar det som lånord från ty. fell. Att
ordet är inhemskt, bevisas väl av Nedervetilmålets (i öbott.) form &kl
feldr, som kand. HAGFORS meddelar mig.
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Ock så länge icke dessa kunnat förklaras, torde här framställda
förslag böra betraktas blott som försök till förklaring.
Anm. En övergång tz ---> ö föreligger säkert icke i 4gbrt5st spricka
i äggen (på kniv o. d.), jfr isl. brestr spricka (i-stam), i förhållande
till vilket btr. br6st liksom fsv. brost brunt da. brost representerar
ett annat avljudsstadium (skf. 4gbreist är däremot samma avljudsstadium
som isl. brestr, men utan 1-omljud); ej häller i s6vo,r, jfr fsv. steghn.
Antingen är seivan = isl. ngn, vilket är det rimligaste, eller också är
sseghn ombildat till 86van genom invärkan från hivar, rspr. lögn, med
vilket det ofta förenas i frasen: ja, sO e.n s6yan o j/:_pfl b§yan rspr.
jag säger en *sögn (sägn) ock ljuger en lögn, jfr fsv. fEepernemseperne o. d.

9

--> U

§ 31. 2 har i vissa fall övergått till u.
Möjligen har denna övergång skett i icke-huvudtonig stavelse i skf. hava, isl. h2fu5 (btr. hitta § 93), Hg. b•ra ugnsraka jfr isl. sktgru (btr. 0.vc är väl den huvudtoniga formen),
btr. skicka, halmskakningsredskap isl. *sk2ku (även sAgu), nys.
vitta föråldrat = vattu- isl. *v2tu (btr. dctu-, va-, jfr § 26).
Att formerna hu, sku, victu utgå från icke-buvudtonig ställning, blir synnerligen sannolikt genom kons.-förlängningen, jfr § 65 anm. 2. Särskilt upplysande är i detta avseende biformen ska, som måste hava fått sin långa vokal
i huvudtonig stavelse ock därför behåller o(.<- 2).
För så vitt dyig rspr. dugg isl. d2gg, kzg rspr. kugge isl. *k2ggvi
(till ty. katten 1), möjligen Ingig 2 potatisplog isl. *m2ggr, mig3
Enligt prof. NOREENS framställning i föreläsningar.
*munpaz) av en
Hör möjligen ihop med isl. mflAl, mu-mar
germ. rot maww-, *muw- »tugga» ock betydde urspr. »kugge, tand» (en
måg består nämligen av en stor trätand eller kugge). Jfr för betydelsen isl. tindr tinne ock rspr. tand (t. ex. på såg), bägge sammanhängande med vb. äta (N:n Urg. judl. 56). Så kunde sv. diall. mugga
»smått tugga, mumsa», varpå lic. HELLQVIST gör mig uppmärksam, förklaras
ur ett *mg•ggva.
Troligen av en annan rot än måg plog, ieu. *num-, *mu- »tillsluta
mun 1. ögon», jfr gr. !LIS()) blunda, t,tuc'co3 sammanbita läpparna, p..15-rig stum,
skr. raft-ka-, lat. ma-tus stum, germ. *maww- —›- isl. *mim eg. »med
hopprässade läppar». Är rspr. mjugg en yngre bildning av *mugg som
fjant av fantr (§ 20 anm. 2), eller avljud: *meggw- -->-mjugg som *hneggw-> njugg (N:n Ark. I, 164 f.)? (Mom har, sedan detta skrevs, i ett
föredrag i Språkvet. sällsk. ock förut på föreläsningar sammanställt rspr.
mjugg med mlt. mouwe »rockärm», härledande det förra från urg.
*me
, det senare från urg. *maww-. Detta sista gåve btr. micg).
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i mjugg isl. *m2gg, vidare snik rspr. snugga' (liten tobakspipa)
av isl. sn2ggr »avstubbad» äro utvecklade inom btr., torde man
böra antaga, att utvecklingen Q -›•11 i dessa skett i huvudtonig
stavelse, då eljest i btr. Q före gg blivit (o -->) a enligt § 46,2 D
ock då övergången o -› a, med vilken övergången Q -› a bör
hava sammanfallit, synes tillhöra icke-huvudtonig stavelse.
§ 32. Långt'å har i förbindelsen Vä- regelbundet övergått å -->
till Ö, t. ex.
22ö.
vr)e/

isl. vQ5
vå5a-eldr

v 6"

isl. v4n

v6' 3 adj.
no. von
vbdalt
vå5a1igr
vånl subst.
von
vy, vy vå, vQgu
vin (pron.) isl. *våri-nn
vbna 2
*våna5r
vör m.
vår n.
Flera ex. hos Å:m Dfs. Ij. 51. Samma övergång förekommer i isl. redan på 1300:talet (N:n Isl. gr. § 71 anm. 3)
samt i no. dialekter.
Anm. 1. De få undantagen låta förklara sig som yngre lånord i
målet. De äro: fwdgar rspr. svåger, fw.4r rspr. svår isl. svårr,
ijsweiZ isl. tvål. Tveksam kan man våra, huruvida även »wei rspr.
två (räkneord) isl. två bör fattas som lånord. Men jag ser ingen annan
rimlig utväg att förklara formen. Den företer samma oregelbundenhet i
dfs. (Å:m a. st.), i bgd., Ifg. ock skf. Endast nys. har den ljudlagsenliga formen 19w6 (där även jpw6Z tvål). — Om v4pan isl. våpn
ock våsara rspr. vassärra (<-- vårs hEerra) se § 34 anm. 4 c.
Anan. 2. övergången å --> 6 efter v torde i btr. vara minst lika
gammal som i isl. Den är åtminstone äldre än u:s övergång till, frikativa
efter kons., ty ett efter kons. stående u är bortfallet före ett av å enligt
denna regel uppkommet 6, såsom framgår av hO, isl. hvårt, åtta AM
ettdera isl. annatlivårt (samt kö isl. kvåäa, där dock u-förlusten kan
förklaras ur en äldre böjning kvåäa gen. kåäu ; Kock Ark. V, 53). Den
är vidare äldre än vokalförlängning före Id, nd ock intervokaliskt r6, de
älsta fall jag har av särspråklig vokalförlängning före kons.-förbindelse
(jfr § 25 anm. 4 ock § 64); ty isl. vald bar blivit btr. vål (icke *v61),
isl. vandask btr. vånas ock isl. varda ansvara btr. våt.
Anm. 3. Btr. rå isi. r2 fsv. yra kan förklaras enligt WADSTEINS
regel Fno. Horn. 73: nasalerat
-÷ å, vilken regel ock förklarar
Sammanställningen av rspr. snugga ock isl. singgr är gjord
av lektor BRÅTE. För förklaringen av ovannämnda ord får man ej utgå
från urg. -uvrw-, ty detta gåve isl. -uggv- ock btr. -og- (n ---> o före gg
enligt § 43,3).
Ångsteg; jfr no. von f. (Aas. Ordb. 943,2).
Som kan umbära.
Fångstredskap; jfr fno. vånir.
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w-bortfallet (N:n GPhil. I, 464). Utvecklingsgången har alltså varit: urn.
Formen s&, sa »så» kunde tänkas representera
ett urn. *s(w)63, förkortat av urg. *sw (got. sw(å isl. svit) före överi urn. (N:n GPhil. I, 448).
gången 2e-a
'
33.
Kort
ä har stundom övergått till å, då det föregåtts av
§
å

*wrbiti —>- "wrQ -->- rå.

ä

en (bi)labial kons.:
å i öppen stavelse, t. ex.
I) ä
isl. svara
fwara
måna isl. mana
vaga f.
m.
Lswiga
skweilal rspr. skvala
*para
vb.
2
Owdtra
fwgda isl. svall
mina,
som
kunde
tänkas
representera
Om man bortser från
ett isl. "mona fht. monark. (jämte mandn, lat. monöre; jfr dock
följ. mom.), återstå blott exempel, där före a går kons. + bilabialt w. Men även om man ville inskränka regeln till att
lyda: när å föregås av kons. + w, övergår det i öppen stavelse till å, får man likväl undantag, nämligen skwika Skrika
(om barn ock fåglar) isl. *skvaka jfr rspr. kväka mit. ndl.
kwaken (: ndl. kwakken orsaka buller = btr. skwalea: isl. skvakka
giva något slags ljud [? ej säkert belagt, jfr Fr.', Vigf.]), fwasa
tala virrigt isl. "svasa, samt wiga hötapp, blåntott isl. *hvagi
ock wisa göra något vårdslöst isl. *hvasa. Jag måste alltså
lemna formerna oförklarade.
Anm. 1. Btr. (Q) söma »hel ock hållen» i förhållande till isl.
saman företer avljud, jfr DalaL. suman (NoREEN hos Brate VästmL.
1j. 40). I byttsaman fsv. ensamin ock såma isl. samt föreligger ljudlagsenlig motsvarighet. Oklart är kilot rspr. kalott (från fr. oalotte).
a rum
(jfr § 46). Men man kunde kanske ändå tänka på en folketymologisk
ombildning av kalott efter ett *kdti4t isl. kollettr »flintskallig», då kalott begagnas blott av flintskalliga. En sådan association föreligger
säkerligen i västgötska, där man har kolleterr, som visserligen betyder
»utan horn», men naturligtvis också haft den isl. betydelsen, ock kellätt
kalott (Hof Dial. 179).

I icke huvudtonig stavelse äger väl en motsatt övergång ö

2) å —>- å i sluten stavelse, t. ex.
is!.
hvars
v(5,9 3
isl. hvat
vd
hvaan
ä
- a4
vår, vb4 mo. hvarr, hvart v672,
iinvar fno. annarr hvarr
rspr. vardags
vas
m. fl. bildningar av hvarr; vidare
Jfr isl. skvala tala högt.
Röra i gröt; jfr isl. Dvara f. grötkräckla.
4) Varifrån; jfr s. 25.
Varäst.
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bismgin fsv. bisman
mei& n. isl. m2/1 f.

fivdt33 jfr fsv. swalgh
fwg}, fwe:04 J *svalga, -ä- ?
skwak 2
* skvalka
våg f, vb.
vagga f.
Mot dessa stå t. ex. widv isl. hvalf, weis isl. hvass, wetpal spottklump isl. *hvapla, mår märr isl. marr, skivtib skvimpa isl.
*skvabba, slow42, skvalpa isl. *skvatla (jfr skvetta), ftd_tr isl. svar
(men ftv&ra isl. svara, mom. 1), v44 mjöl- 1. saltskäppa isl. vakka
m. fl. Jag måste lemna även dessa oförklarade, men vill anmärka, att man icke kan förklara våg ur ett u-omljutt veggu,
då g före gg blir dels u enligt § 31, dels (o —>) a enligt § 46,2 D;
icke häller mein ur mgn, då 2 eljest blir (§ 24), då ordet nu
är ock kanske sedan gammalt varit neutrum ock då i alla fall
big:mdtn återstår att förklara. För sktvölk måste jag ansätta
isl. *skvalka, då ett äldre *skwolka skulle ge *skolka, vilket
också återfinnes 1 formen skgk skvalpa. V ärb et fivdth torde
snarare böra förklaras ur substantivet, huru nu detta må
vara att fatta, än tvärtom, då man eljest måste anta en invecklad analogibildning (om man t. ex. med Å:m Dfs. Ij. 30
ansatte ett aoristpresens, som väl borde heta "s(v)olga, pret.
svalg).
Anm. 2. Mot rspr. fallen »duglig till något» svarar btr. M.m. liksom
mot rspr. pte. fallen fallit svarar btr. fbh. Här föreligger icke en
övergång ä ---> it i btr., utan en avljudsform korresponderande med pret.
btr. föl föl fsv. fol follo. Likaså antar jag avljud i söY, mot isl.
svala fht. swalawa ags. swealwe urg. *swalwön-. Btr. sMy återgår
på en urg. vrå-stam *solwö (med bevarat v som i rspr. sparv isl. sp2rr).
då de upptogos i
' Anm. 3. Följande lån ord hade säkerligen
btr.: frös rspr. fråssa, jfr fsv. frazan f., -are mit. vråser, vratzer
hölt håll, stopp y.-fsv. holt av halda (mit. holt av holden); mbr,Sin
rspr. mårdskinn (men h4 isl. harr, fwe fsv. swarper, g4 isl.
garär § 47 anm. 3 1),2); röt rspr. råtta mit. rotts fht. fs. ratta;
rspr. våffla Ity. wafel 5.
Hästman.
3) Skvalpa.
Svalg.
4) Svälja, sväljde.
5) Rspr. våffla är dock knappast identiskt med Ity. wafel, utan
torde, som doc. TAMM i föreläsningar framhållit, utgå från ett icke uppvisat
Ity. *witfele.. Sv. synes hava haft motsvarighet till bägge dessa lty.
former, ty Ihre Gloss. har blott waffla (år 1769) under det Spegel
Gloss. har blott wålla (år 1712). Ännu i början av vårt århundrade
funnos båda formerna, men våffla synes hå varit vanligare, ty Wests
(1807) ock Lindfors (1824) upptaga vaffla, med hänvisning till våffla.
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§ 34. Långt a, vare sig samnord. långt eller i al dr e särspråklig tid förlängt före vissa konsonantförbindelser, har, möjligtvis
över mellanstadiet å, övergått till ct, al; t. ex.
is!. nått- (nQtt)
ncit
isl. båss
bås
slått- (skttr)
slcit
båtr •
bdt
pat- (Nttr)
brd, bråt brå5r, brått
tå
dråpu (dripo)
garär
dr4p
gdZ
halda
hå
få got. fåhan
*ei-låkr no. låk
yc.k.Zak
frå
frå
håls
hci2
gått- (g4tt)
gdt
påskar
grå5i-rm
påsk
grån
råmr
rcini hes
håss
his hes
scg.
(nys.
41)
såld
kål
14Z kål
nisl. skålda
plåga
skeds
PZeg
jfr
snåldr 5
råk
2
(reik)
sncd
4
råk bena
fsv.
tang.
åtta
tåg
åt
Jfr
vidare
§
47
anm.
3 b ock § 64.
Inåt rspr. måtta
1.
Som
redan
antytts,
har
kanske
btr.
deltagit
i den allAnm.
männa fsv. övergången å -->- å. Nu uppträder a (a) som motsvarighet
till rspr:s ur å uppkomna å i nordliga Västerbotten (nys., lfg., btr., skf.)
ock i Norrbotten. Men förhållandet kan ha varit annorlunda förr i
tiden. Därför tala i viss mån några former med å mot äldre å, vilka
möjligen kunna förklaras så, att å förkortades (i obetonad ställning eller
före kons.-grupp) före den jämförelsevis unga övergången å --> a ock
därigenom sammanföll med äldre 6, vilket i btr. blivit et, o, i dfs. o. En
sådan utveckling å ->å —> Ä —> ö föreligger möjligen i
rspr. n.
nei, nos
d, 66 int. rspr. å
må;
mit, mo (jälpvb.)
hå
M, h67
Att jag uppför övergången å —> .q, a här bland labialiseringsföret,eelser, beror därpå, att jag anser det möjligt, att gången varit å —> å
a. Huruvida en direkt övergång å --> a borde betraktas som en i
särspråklig tid inträdd labialisering, är väl tvivelaktigt, då det långa a
sannolikt redan i samnord., kanske i urn. tid var i någon mån labialiserat.
3) Nys. skål, vb., skålla.
Strimma, rand.
Nys. snål. Betyder »trissa varöver snöret i en spinnrock löper till
svängjulet, knäskål», ä.-nsv. snall »uerticulum». Var. voc. 34,2), jfr isl. sntelda.
Ormsnut.
urg. ah (--> mht. mit. ach, varifrån rspr. ack
fsv. å
å
lånats). På äldre förkortning, före övergången ä -->- å, beror rspr. int. a,
jfr Tamm Fon. känn. 66.
Isl. hå. Betonat "btr. hd »nej» (med bibegrepp av förvåning).
Ur urg. nå, jfr fht. na, (hos Notker).
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likaså i orden:

ösk rspr. åska;
rspr. låtsa
lås
tråckla
tröka4
samt i dfs. jie isl. slå (Å:ni Dfs. lj. § 41,6), som knappast kan
begripas annat än ur en postulerad övergång slå -> slå -> slö ->
(förkortat i obet. ställning i uttryck som slå till, igån, sönder).
Hit hör möjligen även bynamnet mbpnårka, dat. -an i Nysätra
(officiellt skrivet Mårtensmarken), vare sid man härleder det från fsv.
marper (morper) »tjock skog» eller från fsv. marper »mård»; kanske också
de eljest svårförklarliga vaZasldys rspr. vårdslös ock vg-eyst låt bli fsv.
varpa rspr. *vå,rda »bry sig om», samt möjligen vål is). valda (gentemot
va is). vald, hål is!. halda), av vilka det första kan ha haft huvudton
fakultativt på senare sammansättningsleden, de senare kunna hava stått
svagt betonade i satsen. Dessa exempel äro dock mycket osäkra ock
ingalunda bevisande.
Det är därjämte möjligt, att /Ös, 'öd; ock &öka äro lån från
rspr. (det inhemska uttrycket för »åska» torde vara tör, best. t4n is).
Porirr, *piSrrinn). Så är säkert fallet med våfatly rspr. vårfradag,
ty fsv. vår skulle ge btr. vor- enligt § 32. Den ponerade övergången
ä --> å, styrkes alltså med någorlunda sannolikhet blott av orden å, hå,
nå ock mrl, ock är därför fortfarande ganska oviss.
Härmed må dock förhålla sig hur som hälst, säkert är, att a nu i
btr. uppträder för rspr. tt, E- ä, ock jag kallar för korthetens skull denna
med rspr:s övergång ä, -> å parallella övergång ä -> a för »övergången
äldre ä är rätt gammalt. Hos Renm.
-> å». Btr. a för rspr. å
Rud. (från 1752) är det genomgående, t. ex. aa, amnis, aaker ager,
blasa blåsa m. fl., ock redan omkr. 1600 torde det funnits, att dötnma av
det av Bure Sumlen 31 »ur Bottnen» anförda at återigän (ock kanske av
tionderegistrets från 1572 skrivning Mangebyn, n. v. Mångbyn i Löfångers socken). 1
Anm. 2. Efter v har å blivit 0, jfr § 32.
1) På det sista är dock ej att lita. Tionderegistren för både 1571
ock 1572 skriva nämligen Phåle marek för n. v. Falmark (by i
Skellefte), i vilket utan tvivel ingår mansnamnet Fale. Detta namn är,
som i ett föredrag om Fale Bure av bibliotekarien BYGÅN i Sv. Litteratursällskapet påvisats, utgånget från fsv. Farpiseghn. Då så är, borde det
i rspr. heta *Färde (jfr hård harper) eller *Fåle som (hin) håle
harpi; Fale är en norrländsk dialektform. Något *Fårde eller *Fåle
torde dock rspr. aldrig hava ägt. Det kan därför icke vara en befintlig.
riksspråksform, som uppbördsmannen insatt i bynamnet. Man måste
alltså antaga, antingen att han återgivit allmogens uttal — ock då
vore min förmodan om en övergång ä, -± å -> a styrkt — eller också,
att han genom »ljudsubstitution» skrivit Phåle för allmogens Fale, då
långt a i dialekten oftast motsvarade å i dåvarande rspr. I övriga ortnamn skriva de nämnda tiondelängderna regelbundet å, där rspr. nu
företer å.
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Anm. 3. Då btr. har å mot fsv. å (utom i de i anm. 1 nämnda
orden), har man att antaga lån från rspr. Så Uhq, Uhöiney rspr.
ning, bösmån rspr. båtsman, &lire rspr. dåre, dreip, drdipar
rspr. dråp, dråpare, freka rspr. fråga (i uttryck som »komma i fråga, bli
fråga om», men frdy rspr. fråga »spörja, spörsmål»), hei.v rspr. håv fsv.
haf (skf. har det väntade håv), krökaZ rspr. krångel, 9uft, ndtda rspr.
nåd, nåda (i »Gud nåde»), pr, pred rspr. prål, pråla, plif4ga4 rspr.
påfogel, röd havande rspr. rådd (även råd), h9w6g rspr. tvång.
Anm. 4. Liksom btr. a, a i allmänhet svara mot rspr. å, så svarar
btr. a mot rspr. a. Btr. a mot äldre ä bör alltså betraktas på samma
sätt som rspr. a i samma fall, varom se Tamm Fon. känn. 52 H. Btr.
a = äldre å beror
på lån efter övergången a -->- å, t. ex. (As rspr. as mlt. ås,
b•årt rspr. karta lat. oharta, Når rspr. klar mlt. klår lat. olårus,
muta, rspr. Marta, metrtin rspr. Martin (men äldre lån måttk, rspr.
Mårten), såb rspr. salig mlt. sålioh.
på analogi, t. ex. sp4t rspr. sparde (efter sup. spdt rspr.
spart; om inf. spiltra jfr § 47,1).
på förkortning av å före övergången å
å, t. ex. litan aderton
fsv. attan (men åt rspr. åtta; btr. åtar, förutsätter en äldre form
åttån, med fortis på ultima), fåt rspr. fatt (i »hur är det fatt», isl.
(å) fått »bristande, för litet»), /åtar gapskratt da. latter (men isl. hlåtr
fht. hlahtar), sån rspr. sarga (men sår rspr. sår), vå.pan rspr. vapen
(men isl. våpn), våsare, rspr. vassiirra
vårs haarra).
därpå att gammalt kort a kvarstod vid tiden för övergången
ä
å, t. ex. t isl. ar5r, h4,3 isl. harr, A60. rspr. kart, vett rspr.
valde (men sead rspr. sålde), vilka former förklaras av reglerna för
vokalförlängning i § 47 anm. 3 b,2 (om velt rspr. vårta jfr sammastädes) ock § 64 anm. 1; ndgan »någon» förutsätter ett äldre nåk(v)arn.
på oklar anledning uti g in. framspirande brodd jfr isl. åll
no. ål (<— urg. anhlu-, jfr skr. aEkurå »ungt skott», Buggs hos Falk
Ark. VI, 115),
m. rspr. bål isl. bål n., får' n. farsot isl. Mr farlig
sjukdom, hg, heak 2 rspr. hal, halka isl. håll, rås gång (e rås en
1) Samtnansättningeu f4,90t rspr. farsot är sällsynt. Det är därför
mindre tilltalande att förklara f4r ur denna sammansättning, som kunde
ha fått ä förkortat före övergången å --> å liksom t. ex. vadmal,
aderton o. fl. Större inflytelse än denna sammansättning torde associationen med fr resa isl. far ha övat. I samma betydelse som fify
brukas gite,f4A gångbar sjukdom rspr. gång-sjuka.
2) Den förklaring, som uppställts för rspr. hal, att det fått a från
besläktade former t. ex. neutr. hålt ock subst. halka, där å i äldre tid
förkortats före två konsonanter, är icke användbar i btr., ty där skola
även äldre hålt, hålka. ge *hcilt, *håg, som salt, balk givit scgt, bci4k,
jfr § 47 anm. 3 b,i. Btr. Yeah måste alltså ha fått a från adj.
icke tvärtom. För att förklara hg ser jag blott två möjligheter: antingen
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gång) isl. rås lopp, skw(tlar rspr. skvaller isl. skvaldr (jfr § 47
anm. 3 b,i a), vg in. koll. »trädrötter» no. vål isl. *våll.

Kort ä har blivit Q genom invärkan av ett i nästa sta- ä -›velse (kvar)stående u.
Ovan § 24,1 hava anförts exempel, som förutsätta en sådan
övergång. Då det emellertid är långtifrån avgjort, att denna
övergång bör betraktas som en yngre, särspråklig företeelse,
utan fast mer sannolikt, att den är samnordisk, uppskjuter jag
behandlingen av densamma till § 93.

Långt ö övergår till u, då det i äldre, särspråklig tid 6
Hit höra
adj.-änd. -öttr, som blivit -ut, t. ex. Wsut isl. blesåttr,
8/åhå isl. slt9llåttr.
Ordet bint måste, om det utgått från *bolättr (jfr s. 19),
förklaras ur en kompromiss mellan ett *bi.j/0 ock ett *b4/at, det
förra med äldre sufflxbetoning, det senare med äldre rotaksentuering. Likaså förutsätter fsv. stakwt, stakwtom (med långt fi.)
i Cod. Ups. Cat. Benz. nr 23 (från c:a 1500, Kock Ark. IV. 89,
92) en kompromiss av liknande slag.
hälsningsorden guddy, gumdrag, gugtitar, rspr. god-dag,
-morgon, -afton. Detta gu associeras nu med gud, så att
man t. 0. m. kan få höra gås ear, rspr. Guds + afton, liksom
man har gi-fre rspr. Guds frid.
båtar flytta fsv. botbra. Då btr. har bö, brö, kö fsv. bo,
bro, ko mot isl. bi, bri, kli, hör ordet väl hit ock är ej fullt
identiskt med no. buffara.
Anm. 1. Denna ljudövergång är allmänt östnordisk. NOREEN, som
först påvisat densamma (Orddubbl. nr 190), antog den vara dialektisk;
likaså KOCK, som utförligare behandlat frågan (Ark. IV, 176 if.). I GPhil.
I, 477 synes emellertid NOREEN vilja tillerkänna lagen giltighet för hela
det östnordiska språkområdet. Ock detta med allt skäl. Då övergången
är styrkt i fda. (Kock a. st. 180), i Skåne (Aws Aos 01. Petr. Krön.
215), i Västergötland, Värmland, Dalarna, Västmanland ock Uppland (i
IathwsEe Sv. dipl. I, 636; fryksd. gudå ; Dal aL. gwt; WEestraarus Sv. dipl.
I, 242 f., Östra Arus 01. Petr. Krön.), i Östergötland (Söderk. R. xmgut),
i Västerbotten ock Österbotten (tutt jfr nedan), så har man allt skäl

förkortas.

är det heisl. harr, som antagit även betydelsen »hal», eller är det en
isl. håll.
avljudsform urg. *hal-, som stått vid sidan av urg.
Finge man med Fick Wb. 3 III, 70 föra håll till roten kel dölja, vore
det väl ej så vågat att antaga avljud.
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att anse den för allmänt östnordisk'. Genom denna ljudlag förklaras
rum. (dial.) tutt (enligt Rz brukligt i Stockholm, öbott., Gott!.), vars
u-ljud hittils icke är tillfredsställande förklarat. Man har antagit det
representera isl. pQttr2 ; men något annat ex., där 4 blivit u i nsv.,
gives icke. Ock 9 representeras av u blott före gg. Utvecklingen har
varit: pQttr -> pettr (nasalerat Q -> ö: Wadst. Fno. Horn. 73; att
ordet haft nasalerad vokal, visar N:n Ark. III, 41) -> y.-fsv. *tutt.
Ett i samnordisk tid förkortat ö motsvaras i btr. liksom i rspr. av
öppet o (0), t. ex. göt rspr. gott isl. gott. Förkortas ett ö i yngre
särspråklig tid, uppträder det som slutet o (o), t. ex. fåstar rspr. foster
isl. föstr, jfr § 48.
Anm. 2. Mot rspr. kork svarar btr. kfirk. Då rspr. orka heter
wörk, kan kicrk icke representera en ljudlagsenlig utveckling av o -> u
i btr., utan måste bero på lån. Formen kurk är ej påvisad i no., icke
häller i finnländska dialekter ock bland sv. diall. blott i dalni. (N:n Ordl.
100)3; i finska ock lapska är den icke häller träffad. Utom Skandinavien
finner man formen först i nederländska (ock väl också i Ity.), vars kurk
(jämte kork; lån från sp. eoreho, som utgår från lat. oortex) genom
obekanta mellanhänder synes ha kommit till Dalarna ock Västerbotten.
Vilka psykologiska eller historiska faktorer som skapat formen sg.4rb
av rspr. cikoria., är mig obekant.

2. 111epa1a,ta1isering.
I ->

•
§ 37. Kort i har övergått till e.
1) 1 -± e i öppen stavelse, t. ex.

fnpa4 isl. *flipa
Nsu4
*flisa f.
Nsa4
*flisa vb
Ndu5
*friöugr
jta 6 no. kita

Arkolin rspr. krinolin
fbma 7
slaa 4
skpa 4
smUa 4

isl. skima

*slika
slipi

*smita

7) Huruvida fgut. haft den, låter sig knappast avgöra, då varje kort
o där blivit u (utom före r + kons.; jfr Södb. Fgut. lj. 16). Då fgut.
emellertid har ös ock ngut. us (Södb. a. st.), så är det möjligt, att

detta beror på en yngre övergång ö -> u i gutniska.
Kock Ark. V, 97; Södb. II-omlj. i fsv. (i Filol. sällskapets i
Lund förh. 1881-88) s. 57.
Doc. LUNDELL meddelar mig, att ordet kork i Smål. heter gitVc.
Jfr § 94.
5) Fredad.
6) Kittla.
7) Skimra, jfr isl. skimi glimt.
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tkuletio 1 isl. *pigu-lappr
spbut Uv. spint
*(v)ri6i.
vrkt 2
sbma isl. svima
Hit hör väl ock brUa »stå brett med benen, skreva», som
förutsätter isl. *brisa. I vad förhållande detta står till isl.
breiär, Som väl är ett t-ptc. av en rot *mri-, *mroi-, lemnar
jag därhän.
2) I —> e i sluten stavelse
i kortstaviga ord, t. ex.
sé0v
sik
bHs3 isl. bris
SiM
4
i
sl.
*s(v)imr
pik
c147
st
sit (av sitja)
gn« fsv. gnit
vi5r.
mgcr isl. mik
i långstaviga ord, t. ex.
sb•re isl. skripta
nral nisl. 115rildi
sp qb• 6
*spilka
gre rspr. grift
hilka
svi5na
/teg' 5
fwen
tigl
tOs,Z
se isl. silki
vålAan fsv. hwilkin
gift
sqv
vqkr rspr. villkor
skipti, -a
feft
skript
v6/j§ isl. virki.
syre
Flere ex. hos Å:rn llfs. 1j. § 17,1, 2 ock anm. 3.
Anm. 1. Äldre kort i motsvaras av btr. 2:
a) före s + kons. ock före ss, t. ex.
fsv. frisker mit. vrisch
frig
brist fsv. brist
gZistar 8 isl. *glistra
fisb• isl. fiskr
Rista,.7
*fiistr
hiSbub rspr. hisklig
Efterhängsen tiggare. Ordet förutsätter ett isl. subst. *piga eller
inf. *piga. I senare fallet är formen analog med rspr. predikosatt,
isl. f2runautr (jfr Piehl Tffil. Nr V, 280 f.). Btr. har en annan
dylik bildning: sOpoSta »sittplats», som väl snarast är en ombildning av
ett *sida- isl. setu- efter inf. s0/9, sOf isl. sitja.
Hävstång. Is!. *(v)ri5i hår man väli mund-ri5i »pars gladii,
gladius, manubrium clipei»; grundbet. är då »som vrides, svingas av
handen». Detta ger bättre mening, än man får, om man med Falk PBB.
XIV, 17 för ordet till MU, rspr. rida. Ordet fins i ä.-nsv. (wredhe
uectis, Var. voc. 39,2).
Körtel.
4) Simkunnig.
6) Spänta; jfr isl. spilda.
Huckle.
Betyder »mjäll, fnas i huvud, små snöflingor», jfr ovan Nsvc
ock isl.
Lysa, blänka igenom (t. ex. om ett mellan skogens träd framträngande
sken). Ordet heter även gg dar . Till samma rot hör måhända rspr. glis.
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his
histOrt
»id
misömar
misAasi

rspr. hissa
rspr. rispa
risp
historia
tis2 jfr ä.-nsv. tiss
isl. kista
visnas
isl.
*visnask (visna)
rspr. midsommar
vistas
vistask
*miskask
vb^visp 3 jfr eng. whisp sopa.
Att ett följande långt s hindrat övergången i ---> e, beror väl på
dess palatala bildning. I vitt skilda trakter finner man företeelser, som
kunna förklaras lir denna egenskap bos s. Så hindrar, för att nämna
ett par exempel, i åsb. s både i ock y att övergå till resp. e ock ö
(Billing Åsb. 13, 23), ock i tyska dialekter (alemaun., medelfrank., westfal.)
värkar sk omljud av föregående vokal liksom i, j (Behaghel GPhil.
I, 560). Jfr vidare Bock Ark. V, 86 ock Storm Norv. I, 89 not 2.
I öppen stavelse övergår I före s till e, jfr ovan . Nsu. Möjligen
kan så förklaras 4iista isi. kristinn, kristna: efter t-s bortfall i kons.grupp slöt sig s till det sonautiska, n ock man avdelade ordet * kri-sp,
som blev kre-sn, liksom fli-su blev fOsu4. Orden Ar4an, Arkska rspr.
Kristian, -a kunna ock ha fått e i öppen stavelse, «sedan eg- övergått
till ,s. Formen ljré.tus rspr. Kristus kan vara påvärkad av Arbsi.ji ock
4rbst6far, Arbstina rspr. Kristoffer, Kristina av AH,sag, Arkse_ina.
Dock är detta resonnemang mycket osäkert. — Oklart -är ordet -rnisu
id. mysa. Dess förlängda konsonant måste bero på icke-huvudtonig
ställning (§ 65 anm. 2 b,2). Skulle i kunna förklaras på samma sätt?
b) före tt ock t + kons., t. ex.
isl. bitr
bitar
kwit,kwito rspr. kvitt, -o
Ritar fnittra rspr. *Bittra
kwitar
kvittra

plitar
gZitar
hit

fnittra
glittra
isl. hitta

smit_
tital

titel

tit

titta.

smitta

Btr. bbtij bli gammal (om mjölk, kött) isl. *bitna eg. »bli biten,
anfrätt», san avsätta sig på botten, sjunka isl. *sitna (av ptc. * sitinn
= setinn, § 105) ock vbtn isl. vitni n., vitna vb. kunna kanske förklaras
som ovan Årbsn: från en stavelsedelning b-t, si-tv, vi-t. I så
fall är vit n rspr. vitten att fatta som ungt lån från rspr.
Btr. det. pricka isl. detta urg. *dintan ock sprO isl. spretta urg.
*sprintan synas visa, att ett nasalerat i före tt övergått till e. Så
förklaras ock sktva isl. skvetta rspr. skvätta, men håls. skwitta urg.
*skwintan gr. aniv&o5. Men följes tt av r, kvarstår även nasalerat
i, t. ex. skwitar skvätta rspr. skvittra (*skvattra).
Ystas, jfr isl. mysa vassla.
Bröstvårta; ordet är kanske diminutivbildning på -s av sv. diall.
titta mlt. titte niht. zitze: Tiss brukas t. ex. i Stjernhjelms Cupido.
Virvelvind.
Prof. NOREEN har fäst min uppmärksamhet på möjligheten att
så förklara ArUn.
Sammanställningen av skvetta med ariv&O ock skr. skandati
är, enligt vad jag på enskild väg hört, gjord av prof. BIIGGE.
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Orsaken till i:s kvarstående före långt t torde vara den samma som
före s, d. v. s. t:s palatala natur.
före mb, t. ex.
slima,r 1 isl. "slimbra
dim fsv. dimba
tim,
. ar
timbr.
glimbra
gZimar
Här beror i:s bevarande utan tvivel på dess förlängning före mb
(§ 64,2).
i vissa fall före kk ock pp, jfr § 56 aura. 1.
då i följer eller följt i nästa stavelse. Hit höra ptc. efter
gripa- och gefa-böjningarna, t. ex.
drip2 isl. *dripit (drepit)
Uh isl. bitit
ls2
lisit (lesit)
driflt
drim
"rikit (rekit)
rip 2
likt
lidi,
*itit (etit)
ih 2
sigit
sigi,
drivan 3
driflnn
skinit
fiv
prifinn värksam ;
trivan4
vikit
vidare t. ej.
smf
isl. smiäja
bih5 rspr. bittida
triv4 6
prifligr duktig.
himal fsv. himil
vilja.
IS/ev isl. kiälingr
22tib
mi
miäja
Ett i nästa stavelse följande j, vilket kvarstår som j, synes icke ha,
haft samma invärkau som ett i eller ett av j sonanterat . Så förklarar
jag vblyan isl. vilja-fln, trOan den tredje isl. *priälja-nn, tilja hd.
pilja-n -(varifrån obestämda formen 41i), ftlyu, bfilytt »som hat tydligt
uttal, som kan tala rent» ock motsatsen isf. "skiljtigr, *6skiljugr (jfr
isl. skilinn, skiljanligr, tskiljanligr), bbbcit rspr. biljett, fi2Mqj
rspr. familj, b'ijcdrqj rspr. kadrilj.
Formerna bd i isl. blöja ock ft_b isl. skilja ha e från pres. U
isl. bi.5 ock fe*./ isl. skil. Oklara äro bqvck rspr. billion, in,/v49't
rspr. million, pöste/294n rspr. postiljon.
efter j ock uti sluten stavelse efter tj:
1. efter j (-<-- dj <— g), t. ex.
jift isl. giptr
iiq rspr. gigg
jift rspr. gift n. fht. gift
gikt mlt. gioht
941
jift isl. gipta
jan' isl. "gim
Trasa; av en rot *slimb, jfr no. slemba »smeekke, smmlde» ock
rspr. slim-sa (K. F. Johansson PBB. XIV, 310 not).
3) Driftig.
Jfr § 105.
Som har god aptit.
Här kan dock i bero därpå, att i ännu var långt vid övergången
e. Ordet är lån från mit. bi (= nht. bei) tiden.
i
Treflig.
Bet. »övre valvet i en ugnsöppning», jfr isl. gima öppning Fr.2
(Vigf. har gime. ock Aas. gima, varför man kanske har att utgå från
gapa, jfr isl. gina).
en form med långt i; ordet hör till roten
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iiv 1 fsv. gif
fsv. gissa mit. glasen
rspr. gista (fsv. gist f.)
jiva
giva.
Då giva alltså heter ilva, måste jbsvar vara en annan bildning
än rspr. gästgivare; dess vokalisation stä-mimer med isl. gest-gjafi (jfr
sid. 63). Btr. ,gra mot rspr. girig har väl fått e från adj. j6.r isl.
*gjarr (gjarn; jfr sid. 63 not 3).
2. i sluten stavelse efter tj- (±- k), t. ex.
pintrelg• rspr. kimrök
j§it rspr. kitt
kippa
hsi,5h
kitslig.
/SV
I öppen stavelse övergår i till e även efter tje-ljud, jfr ovan Mta
no. kita. Btr. Mia »kidla» måste vara kompromiss mellan ett *1,,scla
isl. *kiöa ock *JO/ isl. kila rspr. kidla (jfr ovan hsiicy isl. kialingr).
Ty Mia strider både mot regeln, att ett långstavigt ords slutvokal
apokoperas (§ 81), ock mot här givna regel om behandlingen av i uti
sluten stavelse efter tj-.
g) I obetonad förstavelse kvarstår stundom i, t. ex. dindb.,
divhsög, divdje rspr. dividera, division, diverse. Ock omvänt övergår
e stundom i saluna ställning till i, jfr § 27.
Anm. 2. Kort i diftongeras till e före g, (), f 9j ,
j ock y
(samt pp, § 56,i), till 64 före ng, nk, ns, ut ock mp (§ 56,2). Kort
I övergår till y i några fall, jfr § 28.
Anm. 3. I vissa fall har btr. ä mot isl.-fsv. i. Även i sådana
fall återgår btr. ä i regeln på äldre ö, ock växlingen förklaras
a) genom urg. a-omljud 2 :
bepva »svänga armarna ock åbäka sig, då man har något för
händer» fsv. baava nht. beben (*bebai) : fs. bibön isl. bitå. »skaka, skälva»,
bifask »röra sig» fsv. beva (*bibi). Grundbetydelsen har väl varit »befinna
sig i oscillerande rörelse, röra sig» (varifrån sedan betydelserna »darra,
darra av förskräckelse, frukta»), icke »frukta», vilken betydelse redan skr.
har ock vilken därför av etymologerna, t. ex. FICK, ansättes som den
ursprungliga. Härmed vare ej sagt, att icke fsv. nsv. bäva delvis kan
bero på tysk invärkan.
brigys brörns (*brämas; jfr fht. bräm°, som visar roten utan
s-suffix) : fs. brimissa ags. brimse isl. brims (brimis-). Roten är
"bräm-, ieu. *bhröm- (lat. fremo) sorla.
gZåma glimma (*glöm-) : fsv. glima no. glima btr. (även) bgd.
nys. skf. Onia (*glim.). Roten är *gli- glänsa, jfr isl. gljå, gli-ta glänsa.
tvårval virvel (hwerbal-) : isl. hvirfill fsv. hwirvil
/9" rspr. (smör-)kärna är väl urg. *kärnan- isl. kjarni, som
övergått till fem. Isl. fsv. kirna borde i btr. bli *Mn, i rspr. *kirna
(eller *korna fsv. kerna, såsom stigna blivit fsv. sterna nsv. stelna).
/åm lem : isl. limr rspr. lem från en äldre böjning nom. *limnä
gen. *lemart, vilken växling kan hava bevarats i äldre nordisk tid lika
jis
fist

Höportion.
Några av de fall, som jag här föreslår att förklara ur urg.
växelformer, anser jag ganska osäkra.
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väl som motsvarande växling u : o (sunr : sonar) i några isl. ock fsv.
handskrifter, jfr Gering isl. ffiv. I, xvi; Kock Tffil. Nr. VIII, 295.
Ugiarf, rama" rspr. lämna, rämna (lebana-, *rebana-) : isl.
lifna, rifna rspr. lemna, remna (*libina-, *ribina-). Likaså utgår väl
åtrdmne, »olycka med kreatur» från ett *å-Prefnaär (av en ptc.-stam
*Prebana-), jfr isl. it-prifnaär tröghet, ovärksamhet (eg. vantrevnad,
av en ptc.-stam .pribina-).
vån rspr. vän : isl. vinr fsv. vin (Cod. Bur. ven) ur en böjning
*winiR, *wönaa.
genom avljud: Arbtip krympa isl. kreppa utgår från ett urg.
*krampian (jfr isl. krappr fht. krampf), som står i avljudsförhållande
till mit. krimpen nsv. krympa.
genom lån medelbart från tyskan: nå,Wan rspr. näcken,
som enligt doc. TAMM är lånat från Ity. neoker (urg. *nikuz isl. nykr);
våtsal rspr. växla från hty. weohseln (fht. wähsalön jfr isl. vix1a).
Oklara äro: fint., f4nt, famtari mot isl. fimm, fimti, fiintn
(isl. *fOf <---*fimf, jfr N:n Ark. III, 40 not, bör ge btr. *fly, § 61 anm. 1,
isl. fimti bör ge btr. *Mmt; det synes nödvändigt att antaga påvärkan
av rspr. även för dessa räkneord liksom för ipuft rspr. två, jfr ovan
§ 32 anm. 1); famanseie rspr. fimmer-stäng 1; sArktsai rspr. skrämsel isl. skrimsl (Fr); Vigf. har skrimsl); distrdtt rspr. distrikt;
våtterd 2 en färg, kopparrök rspr. vitriol.
Btr. vegas (ck» »hell (dig), lycklig (du)» är väl knappast att
identifiera med rspr. värdes jfr isl. virbask, utan utgår snarare från ett
vel es (pik), som prof. NOREEN föreslagit mig att fatta det.
ä i svagt betonad stavelse jfr § 39,3.
Anm. 4. Om i (--> e)
Anm. 5. Långt i har bibehållit sin kvalitet, även då det (i yngre
tid) förkortats, t. ex.
k
isl. ikorni
bit isl, bita
*hviska (hviskra)
flfs 3
*flis
Mistas nisl. klistra jfr mht. klister.
grim
grima
I vissa fall diftongeras det långa 1, jfr § 59,1.
Har btr. e mot isl. i, så beror detta antingen på gammal förkortning,
t. ex. trbnctfoin ist. primenningr (förkortat på grund av äldre suffixbetoning; räkneordet prir heter tre), eller på ursprunglig växling av
kvantiteten, d. v. s. avljud, t. ex. Nsu, fnsa.: isl. flis, flisask (§ 94).
e kunna följande sannoAnm. 6. Om tiden för utvecklingen i
likhetsberäkningar göras. övergången i -->- e är
Doc. TAMM har i sina etymologiska föreläsningar med tvekan
föreslagit att sammanhålla rspr. fimmel-, fimmer-stäng med isl. fimbul-.
Med denna etymologi kan jag icke, f. n. åtminstone, förklara btr. ä-ljud.
I vå,Återa döljer sig givetvis någon folketymologi (senare delen
rspr. Old såsom i värml. betterell, jfr N:n Sv. landsm. VI. 5, 37),
är
•
som jag dock ej kan utreda.
Bet. »halvkvävt skratt» ock står i avljudsförhållande till nisl.
fliss.
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yngre än apokoperingslagen, t. ex. kristna --> *kri-sn, ->
bbto (anm. 1 a, b);
bitna ->
yngre än sonantering av slutande j, t. ex. vilja -> *vilj --> vib med
bevarat i på grund av följande
men vilja-nu -> vblian (anm. 1 e);
yngre än öfvergången stj -> ts, t. ex. Kristian- -->
-->
bT4an (anm. la);
- yngre än vokalförlängningen före mb, t. ex. timbr -> *Umbar ->
lims (anm. 1 c);
ock alltså yngre än å -> e (§ 25 anm. 4) ock ä --> å (§ 47
anm. öb);
äldre än assimilationen rl -> 11, t. ex. wa virvla isl. hvir(f)la,
j 9j we1 snurra runt isl. "pvirla no. tvilla (jfr isl. pyrill, fht. dwiril,
ags. pwiril kärnstav). Ljudförbindelsen -ill- ger nämligen -ek (§ 56,2).

å ---> ä

§ 38. Gammalt kort

har övergått till ä.
1) IS -› ä i kort rotstavelse, t. ex.

bral
dri§pa

fg2

isl. *beri
drepa
*fel

grcks
fsv. gram
rspr. häpen
hippan 3
Are
kräk
Aripka 4 ä.-nsv. kräka
lika m., vb. isl. lek-i, -a

r(tka isl. reka
slebi
ska
stela
stipZa
(v)rek a
vrieka
vcki
v&Z

?Asa 5
veva

vegr
vel

* vesa
vefa.

Trollnystan; av ett urg. 'bezän-, Vernersk växelform till .1)Ssan-,
varav nsv. bjässe? I så fall vore bärarn, den allmänna benämningen
för samma väsen, en folketymologi. Ordet kan dock vara bildat av vb.
bära (jfr Bugge Sv. landsm. IV, 38), i vilket fall dess isl. motsvarighet
-beni återfinnes i åtskilliga satnmansättningar, t. ex. barn-beni havande,
eld-beni eldskyffel m. fl. (Falk PBB. XIV, 15). Rspr. bjässe sammanställer Tamm Etym. ordb. B. 43 med isl. bersi, bessi björn.
»Säkerligen, väl»; detta under förutsättning, att BUGGEE sammanställning av det vanliga dialektordet fell, fill, full, folle, fölle med isl.
fj21- är riktig (jfr Sv. landsm. IV, 68 not. 6.). I så fall representerar
btr. fåt den på grund av svagt betonad ställning obrutna formen av
urn. *feln-; dalm. f , fht. filn återgå på den obetonade urg. formen
*fila- (urg. e ---> i i obet. stavelse).
År kanske lån från rspr. Då ordet utan tvivel sammanhänger
med btr. hip »draga efter andan, flåsa» urg. *hipan, varav det är en ptc.form (jfr sv. diall. hippen, som doc. TAMM påpekat), väntade man även
i btr. *kåpan, jfr drivgn, trivan ovan s. 83.
erg. *krökan +- *kri-k-an, rotvariation till *kri-uk-an fht. chri.ohhan nht. krieehen.
i) »Gå sysslolös, oduglig». Jag hänför detta ord till roten *wIs»ruttna, multna», som ligger till grund för gr. iö; lat. virus »gift», isl.
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Anm. 1. Att Ity. e, vare sig det motsvarar gammalt e eller är i-omljud av a, i yngre lånord i btr. uppträder som ä, är nämnt ovan s. 60
not 2. Jag anför här några exempel, utan att skilja på fall med ö
ock fall med t2:
jelctgan rspr. angelägen
mit. angelegen
Nic'er
begär
beger
brdm
bräm
brem, prem
Mya"
bäver
bever
forjebvas
förgäves
vorgeve(n)s
köpatsickgar
kopparslagare
koppersleger
liekh
läglig
legelik
öckvan
oäven
un-even
strekv
sträv
stref
strcha
sträva
streven
scg•ar
säker
seker lat. söoilrus
vcbsan
väsen
wesen
ievanOr
äventyr
eventur mint. adventura.
Hit hör Väl också treeva rspr. trava. Btr:s form är ännu oklarare
än rspr:s, varom jfr Tamm Fon. känn. 69. Har vid sidan av subst.
init. drever rnty. trever drever »travare» funnits ett verb *dreven
*treven, som förirrat sig till Västerbotten? Eller äro treva ock rspr. trava
inhemska ord, motsvarande isl. *Prefa, .prafa. (p kan kanske förklara
växlingen d : t i mitt. draben : nht. traben).
Oklara äro också bZq• skrivbläck fsv. bbek (från ags. blEeo svart?
jfr mit. black bläck, Nai Orddubbl. nr 88), praa (pr1cal0) snusförnuftigt moralisera mit. pre(de)ken no. preika da. preeke (med e-ljud,
ehuru dess uteblivna apokope visar, att ordet icke kan vara lån före
övergången si —> e, jfr § 25 anm. 4), samt fis rspr. schäs, som icke
häller kan vara gammalt lånord.
Anm. 2. Undantagen från denna regel äro många. Men de kunna
till stor del bortreduceras, ehuru man även här måste återföra olikheten
mellan de isl.-svenska formerna å ena sidan ock btr:s å den andra'till en
urg. växling. Då man har vb. Nra isl. bera, men subst. bc'era
*beri, låsa isl. lesa, men visa isl. *vesa, skpa fsv. skepa, men drckpa
isl. drepa, synes det hopplöst att inom målets egna ljudlagar söka någon
förklaring för den olika behandlingen av samma ljud (om nämligen både
e ock ä återginge på äldre ö). Jag antar därför, att btr:s e utgår från
äldre i, som i urg. tid växlat med det till grund för isl. e, fsv.
liggande e genom
a) urg. 1-omljud i ö-rötter:
1. I starka värb var i regelbundet i 2, 3 sg. pres., t. ex. itiz,
itiä, ock har därifrån överförts till övriga former, som regelrätt skulle
hava ä. Samma utjämning till förmån för i uppvisa fsv. brigpa, brista,
visixtn »vissen». Btr. veesa är då formellt identiskt med mht. (ver)wäsen
fördärva(s), jfr ags. weornian fördärva.
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gita, giva, nima mot isl. bregäa, bresta, geta, gefa, nema (jfr
Brate VästmL. Ij. 17, 191). Hit höra
bra isl. *bira (bara)
mata isl. *mita (meta)
feta
*fita (feta)
fara
*skira (skara)
lisa (lesa)
ta
*ita (eta).
lisa
Efter värbet ,fra är subst. ftru rspr. skära bildat. Denna
analogibildning måste ha skett, medan fira ännu hade formen *skira,
ty nys. bgd. ha fira med bevarat i. För formens skull kunde btr.
fira mycket väl motsvara ett äldre brutet *skiara. Btr. fru gör det
otvivelaktigt, att rspr. skära representerar ett urg. *skeron (jfr fht. soöra),
icke det avljudsstadium som vi ha i isl. skri mht. sch "Mre fbt. ~tri.
N-starns-substantiv av mask. (ock neutr.) kön hade i urg.
tid avljud i suffixet, t. ex. *hneban- : *hnibin-. Den senare formen
har btr. generaliserat i nhya isi. hnefi. Åsele-dialektens njäva visar
med sin brutna vokal, att e är gammalt ä. Å andra sidan visar väl
dalbym. nåv, att man på nordiskt område haft även ett annat avljudsstadium av ordet, ock det är ovisst, från vilketdera stadiet, hneb- eller
hnab-, rspr. näve utgår.
övriga konsonantstammar hade i flere kasus i uti änd., jfr isl. gen.
sg. ock nom, ack. pl. merkr. Möjligtvis ha lfg. nys. bgd. bevarat ieu.
pöd- (lat. Od-is) i den ursprungliga betydelsen »fot» i uttrycket fet ar
»kedja som fästes mellan en hästs högra bak- ock vänstra framben eller
tvärtom, band varmed benen på en tupp hopfästas» 2, vilken betydelse väl
kan deriveras ur en äldre bet. »fotredskap», men knappast ur betydelsen
»fjät» isl. fet. Har alltså roten ped, böjd som enstavig konsonantstam,
funnits på nordiskt område, så kan man förklara btr. fit mot isl. fet fsv.
litet ur samma böjning. Som en neutral -os-, -es-stam kan möjligen
uppfattas bUs mask, da. blis gentemot rspr. bläs no. bles(a) fem. isl.
blesi, i vilket fall växlingen 1: ä är lätt förklarad, jfr fsv. spik : spk.
b) urg. a-omljud uti i-rötter. Btr. återgår på den icke a-omljudda
formen i slapa fsv. slipa (men fsv. också sleepa nsv. släpa, N:n
Orddubbl. nr 119), tkas »ämna, det stundar, anar» (men isl. tega, -sk =
thtla; ordet hör till roten tik- : t13 visa, N:n GPhil. I, 509); ma fgut.
mipan rspr. medan (men isl. meöan fsv. man), mqa fsv. millaai
rspr. mellan jfr isl. a miäli (men fsv. även mellan), nUt, fsv. nipan
rspr. nedan (men isl. neäan fsv. även limpan), nhlra, nhlatst fsv.
niPri, niparster rspr. nedre, nederst (men isl. neäri, neztr). Här kan
ock nämnas bWt metallplåt ä.-nsv. blick (t. ex. hos Spegel) da. blik
mit. blick, men fsv. blEek mit. bleck (ordet anses identiskt med isl,
blik glans), ock skf. strt, straa rspr. streck, strecka mlt. strik.
Btr. stråt, straka med ä-ljud beror väl på främmande inflytande.
KOCKS avvikande mening Ark. VI, 18 f. synes mig mindre tilltalande. Varför skulle f sv. brista, brigpa, slippa, spritta analogibildats
efter fsv. brinna : bran : brunn° o. likn., då böjningen breesta : brast:
brnsto stöddes av en mängd analoga fall, t. ex. sweelta : swalt : s(w)nito?
Därav avlett vb. fbta fängsla med sådant band.
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2) i -> ä i lång rotstavelse, t. ex.

bråd fsv. brwdder
babrisl. bekri
båg fsv. bEesker
jåsp rspr. gäspa
hälsa
has
Åre 1
kräfta
ldr isl. ler

smal rspr. smälla
Iran isi. prettån
wMp
hvelpr
vd

verb fht. wörd

vår
vårp
våstar

verk n.
verp a
vestr.

Anm. 3. Tel. e rspr. ä motsvaras av btr. e,
då ce förlängts före övergången E-e" --> e, jfr § 25,2.
då é : i i urg. eller äldre nord, tid växlat (jfr anm. 2), varvid
btr. e återgår på äldre i, isl. e rspr. ä på äldre 0: vgr (mot isl. veär) är
väl påvärkat av den vanliga sammansättningsformen -viäri, jfr isl. ill-,
of-, heiä-, haf-, land-viäri m. fl. Jfr sådana dubbelformer som fsv. gserper :
garper, fiset : flat, fyl : fol, vseP : vap m. fl. Däremot är btr. ickr . isl.
leär. Om skwel spr« mot isl. skvetta, spretta jfr ovan § 37 anm. 1 b.
Btr. SggaZ rspr. segel mot isl. segl beror väl närmast på analogi efter
värbet s0a3 isl. sigla. Oklart är J.,96t fsv. ksetti fgut. kietti. Ordets
etymon är mig obekant. Men då ä.-nsv. även har kitte ock dalm.
kitta (jfr Rz), torde det utgå antingen ur ett urn. "kintan (nasalerat i
före tt synes i btr. giva e, jfr § 37 anm. 1 b) eller ur urn. *kiltan-,
lifhtin- (med nasalerat eller onasalerat i). Den senare formen bör giva
isl. *kitti, som i icke-huvudtonig ställning ger kitte, kitta; den förra
formen isl. *katt, som kan föreligga i fsv. lifette fgut. kietti ock btr.
j§« (jfr om 1 : ö före h § 86). En bruten form *kjatti kunde möjligen också förklara pa (jfr R«, ma isl. fletta, mettr m. fl., § 26
aum. 4 b); däremot icke ett urn. *kittin- (§ 37 anm. 1 b).
Oklart är e i en del lånord, nämligen dfré7jt rspr. direkt, /«.t
rspr. läktare rnty. leoter, sg't rspr. sekt fr. Beate, neb, rspr. knäok()
(karamell), AnA knäppa (om- klockan) rspr. knäcka; bnia rspr. Emma,
nia,r 2 rspr. Albar fe. Ombar ; na rspr. nätt mit. net fr. net lat.
nitid-as, 1a1.0/At rspr. klarinett, slitrv.« rspr. servett; vidare i prefixet
9^(fdra) rspr. er(fara). I 4v,tt rspr. knekt mit. kneoht uppträder
samma oförklarade e som i rspr.
Anm. 4. Om diftongering av ä se § 55,1,2.
Anm. 5. Det kan förefalla märkvärdigt, att samma dialekt företer
dels en övergång 9 --> e (jfr § 26), dels en motsatt övergång ä --> ä.
De exempel jag anfört för båda övergångarna torde dock icke tillåta
några tvivel om dessa två ljudlagars existens. Möjligheten till en sådan
utveckling är given därmed, att de resp. ljuden icke sammanföllo, med
andra ord: då ä övergick till ä, hade det ett annat ljud än l, ock då
Jfr fht. ohröbazo.
Detta ord torde ha haft lång vokal, då det upptogs i målet.
-± e?
År det lånat före övergången
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t övergick till e, hade det ett annat ljud än det av e uppkomna ä.
Att övergången e
ä är äldre än Q -} e framgår dels av denna övergångs höga ålder i östnordiska språk (man har spår av den redan mot
slutet av vikingatiden, N:n GPhil. I, 475 f.), dels därav att ett av ö
uppkommet IB genom tidig förlängning kommit att deltaga i övergången
eTa -÷ e, t. ex. *eildr -› eldr -› (cider -> a, (§ 24,2).
till ett slutet ljud föreSamma utveckling av ö till ett öppet, av
ligger i åtskilliga tyska, i synnerhet lågtyska munarter (jfr Behaghel
GPhil. I, 561 f., Holthausen PBB. XIII, 370).

e ---> a

§ 39. I svagt betonad stavelse övergår i yngre tid ett e, vare
sig uppkommet nr i , ur Q, ur I eller ur 91, till a, jfr § 72. Får
en sådan stavelse stark betoning, uppträder a som ce (långt)
eller a (kort).
äl -> e ± a (jfr § 25 anm. 2 a), t. ex. lar rspr. lär som
jälpvärb isl. lsktr, Ta" Nord. revy 1884-1885 sp. 346; nar,
ne,st »hos» isl. når, nåstr.
Q -± e -› a (jfr § 26 anm. 3 b), t. ex. y.,5'?y fsv. hak,
hieer, jak rspr. elak.
i -> e -› a , t. ex.
isl. hit
btr. ha det
rspr. halslinning
håaetnev
nys. 49)6412
fsv. livoerne
btr. iiontan
isl. nj6tsminni
v16
va ä.-nsv. wed
mån, måt, månar
minn, mitt, minnar
dån, dåt, dånar
pinn, pitt, pinnar
sån, såt, saxar
sinn, sitt, sinnar.
Skf. lfg. mer, dy, srey kunna uppfattas på samma sätt, -men
kunna också representera fsv. invek, mek, fno. mek, bok, sek.
gi -> e
t. ex. bney rspr. benling (°lninlingr
*bellinger -› bieley), men bån isi. bein; nichicy rspr. mening,
men må,p/ rspr. mena.
Det är i enskilda fall omöjligt att avgöra, om man har att antaga ett mellanstadium med e eller direkt övergång se, Q, i, Qi -› a.
Att ord på -come haft ock dialektiskt ännu ha fortis på penultima, är framhållet av Kock Akc. II, 321. Att aksenten i livserne
växlat, framgår av nys. leva g (med ce i första stavelsen på grund av
svag betoning ock a i den andra på grund av huvudton i äldre tid) i
förhållande till btr. Mya^ (med e i första stavelsen på grund av jämförelsevis gammal huvudton ock a i den svagt betonade andra stavelsen
enligt § 40,2).
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§ 40. Isl. e rspr.

§

40

motsvaras av btr. a i följande fall:

I) I ställning mellan v ock r har btr. i likhet med rspr. •a

mot isl. e i

Icwår fsv. kwar no. kvar mot fsv. fda. kwaer got. qairrus isl. kvirr,
/mån fsv. kwarn no. kwann niSI. gen. kvarnar mot isl. kvern
fsv. ä.-nsv. kweern,
'ra fsv. vara mot isl. vera fsv. veera,
ved rspr. *varda (varda) fsv. varpa mot isl. vera fsv. veerpa.
Härtill kan läggas skf. qwark(sätt i) mot isl. kverk strupe.
Däremot har btr. ä i ([ta-, tnårja)vca rspr. (afton-, morgon-)
yard fsv. varpar jämte va3rper isl. ver5r, samt i wkv »varv,
omgång» mot isl. hvarf fsv. hwarf.
Anm. 1. För förklaringen av denna växling 93 : a, varom jfr
GPhil. I, 475, har jag
Brate VästmL. Ij. 3, Kock Språkhist. 86 if.,
inga nya synpunkter att framdraga. Såsom av exemplen synes, intar
btr. en förmedlande ståndpunkt mellan isl. ock rspr. Att -ytor- icke
utan vidare begränsning övergått till -var-, framgår, utom av de två
sistnämnda exemplen, av btr. vårA, vår, vd4 isl. verk, verr, ver2ld na. fl.
Det är visserligen möjligt, att voarpa blivit varpa på grund av svag
betoning, vilket Kock Språkhist. 89 f. antar, ock samma förklaring
kunde tillämpas på vara mot vera. Men jag finner ingenting, som
talar för ett sådant antagande. Mot detsamma talar i btr. den omständigheten, att varpa, liksom starkt betonade ord, förlängts till värpa
ock deltagit i övergången å —> å. Jag antar, att varpa ock vara
äro »perfektpresens» liksom fsv. halpa, isl. frata, fata m. fl. (N:n GPhil.
I, 509 f.). För kwar ock kwarn antar Kock Språkhist. 90, 92 avljud,
varuti jag instämmer. Även för skf. qwarksätt liksom för rspr. Kvarken
torde böra antas avljud i förhållande till isl. kverk (däremot är, som
Kock Språkhist. 92 påpekat, kwår4 rspr. kvarka, hästsjukdom, lån från
Ity.). Btr. wå,ry mot isl. hvarf uppvisar samma vokal som värbet hymla
ock subst. wårval (<— urg. hwertal-, jfr § 37 anm. 3 a,4) 2. Ock -vcg
(blott i sammansättningar) representerar väl urg. *wör5uz, men kunde
också, liksom möjligen fsv. vEerper, tänkas återgå på rotformen *war5uz 3
med analogiskt genomfört i-omljud (såsom isl. feldr? jfr ovan s. 71).
»Fatta tag i halsduken ock vrida omkring». Ordet, som ingen
av mina sagesmän kände till, är antecknat av Fa. WIDMARK 1860
(Unanderska samlingarna).
Dock kan wårv också svara mot ett isl. 'hvo2rf med Q överfört
från den ej ovanliga sammansättningsformen -hverfi.
Att detta avljudsstadium funnits på nordiskt område, har prof.
NOREEN i föreläsningar styrkt bl. a. därmed, att det förutsättes för förklaringen av t. ex. d2gurär (4- d2gv2rär, enligt regeln Q -± 11, 0 i svagt
betonad stavelse, jfr N:n GPhil. I, 446).
91
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I svagt betonad stavelse har ä före r ock r-snpradentaler
övergått till a i några fall, nämligen
bara' rspr. bara
påvan fsv. komme
bårtnhårh barmhärtig
Uvar,
livcerne
blyerts
b4uctts
recbetrbartjt rabarberrot
fetdar
fadder nilt. vadder slirv«
servett
hetre gå
Härro gud (utrop) dcVat9 2 isl. tu + es
Iccinfart
kamfert
vara rspr. vassärra.
Anm. 2. Denna övergång måste vara rätt ung ock står icke i
något närmare sammanhang med den i mom. 1 behandlade växlingen
: a, som är mycket gammal. — Då jag icke har anledning att återkomma till denna övergång vid behandlingen av vokalerna i svagt betonade stavelser, har jag här anfört även de fall, där a motsvarar ä (e)
i stavelse, som alltid saknar stark betoning.
Anm. 3. I3gd. fånig mot btr. this rspr. fernissa står kanske i
något samband med den oklara mit. formen fornis(se) jämte fernis;
likaså btr. fal& (jämte ftUr) »fattas» med mlt. falleren (jämte feilen).
Btr. Ifg. bårjab »medelmåttig, lagom» i förhållande till skf. bårjait i
samma betydelse företer avljud; det förra vore isl. *borgiligr, det senare
finnes i no. bergeleg »som man kan bjerge sig med». Samma avljudsväxling föreligger i btr. bära jälpt isl. b3rrgr : isl. birgr.
te ---> a före B + (1) n, t. ex.
(clgtven 3 isl. "denglingr)
håva" fsv. hmghna
Ryan
fsv. fteghna
retvan
rffighn
håva"
hanhn
rityan
rwghna.
Anm. 4. Mellanstadiet mellan se ock a är cq, jfr § 55. Före
Bl, pi är det fysiologiskt svårt att uttala ce; därför har dess senare
komponent bortreducerats. Före B + 1 kvarstår vanligen te som ä-ljud
(cr, ; jfr § 55 anm. 2).
Anm. 5. Då för övrigt btr. har a mot isl. e rspr. ä, beror a
icke på ljudlagsenlig övergång, utan på utjämning, t. ex. hc4a rspr.
hälften (från kav hcit rspr. halv halvt), eller på gammalt a, t. ex.
byg.k, fc4 rspr. bjälk(e), stjärt (§ 20,2), samt stedp, vilket förhåller
sig till fsv. stiselpa som fsv. halpa : hiselpa. (N:n GPil. I, 509) = isl.
Men adj. bcbr isl. berr.
»Till» konj., »tilldess» adv. Som konjunktion är ordet vanligen
obetonat eller har det aksi. 1. And. -aj är oklar med sitt a för a, ock
sitt j-ljud. Dock har jag exempel på att s efter vokal blivit j. Då dOiats
även har advärbial betydelse »tilldess», som ogärna kan härledes ur den
konjunktionala, visar ordet måhända på en tid, då es även i nord, hade
betydelse av demonstrativpronomen; jfr got. is, lat. is, ty. er m. fl.
Späd, smal lie, skärpt genom uthamring (av deq
isl. dengja,
jfr no. dengsleljä).
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stanga : isl. stinga = dfs. språg fht. sprangen : isl. springa (Å:m
Dfs. lj. 34) = hall. stanka : rspr. stinka (Leif!. V-omlj. 52 not); jfr
ovan anm. 1.

§ 41. Före ett av 1.8, rt uppkommet Z, t motsvaras stundom
äldre Sr av 11. ock 0 av å.
rt i da:_ct isl. cl.Srrt (m. 47), ståt isl.
ii före
y
stST6a (inf. stk), s isl. Srraa (inf. M. Till dessa kunna
läggas de av Lkau Dfs. lj. 61 anförda preterita jijit av * ock
Ut av hr.
å före 4, .4 <- rö, rt i
o
fett isl. fårat" (int'. f9r)
isl. byr5i (ack.)
bell4
lusyraa (inf. Mg)
144
fsv. skyr
fe_iZ
hreirba (inf. Or)
reit
*skyrper
sndit *smbräa (inf s4r 3 )
it-byraingr
4tbeikty 2
t fsv. port (m. tår).
rspr. mört
nt6

å

Anm. 1. Här behandlade ljudföreteelser äro i mer än ett avseende
oklara. Analoga övergångar förekomma i både svenska ock norska
dialekter. Jag hoppas att en annan gång få återkomma till frågan.
(u) ej kan förklaras ur oomHär vill jag endast anmärka, att btr.
ljudda former, då ljudförbindelserna -or-, -urå- ock -ort-, -.art- i btr.
giva -93-, -0.4- (-ot-) enligt § 43, 48. Jfr också Å:m Dfs. 1j. 62 f.
Fsv. fordhe (foorde), *skiurp (brutet som biur p = byrp, N:n GPhil.
I, 478 f.) skulle alltså ge yåjt, *fc5Z, icke fej4, fig no. mort isl. murtr
(öknamn) skulle ge btr. *mrk, icke m0.. En yngre övergång, efter
ö, torde alltså böra antagas. Möjligt är dock, att
övergången y
exemplen låta förklara sig genom analogi i yngre tid.
Anm. 2. Hit hör icke ba't böld, ty detta utgår från fsv. bolde,
icke från fsv. byld; icke häller slcdt sköljde, vilket förutsätter ett fsv.
pret. *skulde *skolde, jfr borttskolt Gust. I bib. (Rydqv. I, 81). Ock
.5 taras
btr. smånev smörja återgår på isl. !murning, liksom kir, t6,
tör, törs, töras på isl. pori, pora.

4. I>ela,bialisering.
§ 42. Äldre y motsvaras av btr. i uti några lånord, nämligen y --> i
birå rspr. byrå, elf.valstrd4 rspr. dyvelsträck mit. duvels-dreck,
dival4 tvista mit. *duveln, tistay rspr. tisdag isl. TSrsdagr.
Mogen till skörd.
Mördat barns ande, jfr isl. ntburär.
Ilasta.
Då detta, i hela Sverge spridda, ord i åtskilliga dialekter heter
dyvla, torde det vara riktigast att söka dess ursprung i en Ity. avled93
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Anm. Det sällsynta namnet brånd (närmast ur 'Bringel <fsv. Bryniulver, jfr N:n Orddubbl. ur 188) måste vara
13rinitilver
lånat, ty nj övergår icke i btr. till B, varför alltså övergången y -->i ordet ej tillhör målet. I di »desto» har btr. en motsvarighet till
isl. Pi fsv. pi; fsv. I.nr återfinnes också i formerna d?), dv det. Oklart
är mil »boll» i förhållande till isl. m(i)11 (jfr Buggs Sv. landsm. IV,
260 f.). Om trisAas envisas mot fsv. pryzkas jfr § 27,2.
§ 43. Kort u har övergått till 0, vilket sedan differentierats
ii ---> o
till öppet eller slutet 0-ljud enligt § 48, i följande fall:
före rä, rt, t. ex.
fsv. skiurta
smöt
isl. smuräa
fik
våt
isl. (v)urpu.
spöt
spu.r5a
före nasal + kons. samt före mm, fln, t. ex.1
döm isl. dumbr
b?6n isl. blundr
gZöniar fsv. "glumber isl. glumr önar isl. undr
humbla
höear
hungr
hönjaZ
rspr.
trumf
f68,
fsv.
slunga
trömf Melo rspr. bunke
brigg61222 fsv. brupgumme
hlummr
/62223 isl.
föek fsv. sjunka
fsv. rum(mi VGL.)
brön isl. brunnr
TÖM 2
isl. gumpr
könu fsv. .kunnugher
g6ffl..2)
laöns 5 rspr. klunsa
kZ6mp rspr. klump
gröns rspr. grums
bön,t
bunt mit. bunt
IcZömsryi t'sv. *klumpsen
gZön,t 6
glunt no. glunt.
Anm. 1. Före nasal + kons. ock före långt ni, n uppträder i btr. u,
a) då u i äldre tid var långt, t. ex. klint rspr. hum jfr fsv.
hume dunkel föreställning isl. Mim n. skymning, skiim m. rspr. skum n.
fht. som, skn.t skont adj. rspr. skum jfr isl. skumi, stim stum
jfr isl. stiml, «on fsv. lattmi fht.
brånta (av brer, isl. brunn)
rspr. Brunte.
ning av duvel djävul. Olseni Lugg. Ij. 12 sammanställer ordet med djävul,
men yttrar sig ej om dess vokal.
Exemplen ordnas här alfabetiskt efter den på ni, n följande kons.
Dessa båda ord förutsätta gammalt långt ni. Värbet rymma heter
rikt, som återgår på ett isl. *rymma urg. *rummian, jfr fht. rumman
Fick Wb.3 III, 258.
Skaft (på åra, kvast), storändan på nedhugget träd.
Frusen ock stel i händerna. Jfr eng. olumsy klumpig, tung
nisl. klumsa munkramp (ett slags hästsjukdom). Lfg. labmsn ock bgd.
icZentsv, återgå väl på äldre *klumsin utan p-inskott.
Stor, lunsig kvinna.
Pojke.
94

XII. 1

VOK. LJUDLAGAR, ST. DET.: DELABIALISERING.

§

43

då nasal vid tiden för övergången u-->o icke fanns efteru,
t ex. gjåsk fsv. liuske (m-bortfallet är samnordiskt, se N:n GPhil. I, 465),
men fsv. även liumske rspr. ljumske, biteks" buckla isl. *bukna jfr
o).
isl. bukl (utvecklingen kn -± gkn är yngre än övergången u
då ordet är yngre lån, i en mängd fall, t. ex. båms rspr.
bums, drecniaZ rspr. drummel, dfint rspr. dum mlt. dum (men samma
ord inhemskt ock ljudlagsenligt döm isl. dumbr), nåmar rspr. nummer,
pzmp rspr. pump, såmp rspr. sump (kaffe-, äldre sömp); itvgrial
rspr. avgrund, dånar rspr. dundra, fåttekr rspr. fundera, bind rspr.
kund (avnämare, från mit. kunde bekant), dg rspr. gunga, jitnifra
rspr. jungfru, jumfru mlt. junkvrowe, då8kal rspr. dunkel, pitet
rspr. punkt isl. fsv. punkt(e)r, kiam)ra rspr. kunngora, tåt?, (äldre tön)
rspr. tunn, teol (äldre törj,) rspr. tunna, dåns rspr. duns (jfr mit.
dunsen svälla), gitIot rspr. gunst, båntmetkar rspr. buntmakare
(men bönt rspr. bunt), måntar rspr. munter, måntarl skruvinutter
rspr. *munter, strit& rspr. strunt mlt. strunt träck.
då det stått i svagt betonad stavelse, t. ex. /iv er isl. undir.
i oklara fall, t. ex. hånra isl. hundra5 (är u bevarat på grund
av svag betoning enligt föregående inom.? eller har man även för
detta räkneord att anta påvärkan av rspr. såsom för två, § 32 anm. 1,
ock för fm, § 37 anm. 3 d?), lfg. bgd. säv. kåndar insikter jfr mit.
kunde f. (påvärkat av kunder avnämare?), /ån träkloss i skaften i en väv
isl. hlunnr skeppsrulle, vals (även lön).
Anm. 2. 'käre u före nd har diftongerats till u i ett enstaka ord:
Mån isl. hundr. Isl. stund, sunclr m. fl. motsvaras av btr.
siinar, jfr § 46,2 F.
3) före bb ock gg, t. ex.
isl. stubbr
sta.
d6b 2 jfr no. dubl, duvl
tröb m.8 rspr. *trubb
döbaZ 3 rspr. dubbel

gubbe
012
gröb 4 no. grubba
kgb f. isl. klubba
*klubba
kW. vb.5
402 6 rspr. knubb
skubba
sköb
skrbbnbar7 skrubb-näver

trubbig
trbbyt
is]. gluggr
gZög
fsv. gnugga (gnogga)
gnåg
pZög g rspr. plugga
skuggi

rspr. sugga
sög
tögf.,vb. isl. tugga.

i) Oklart. Folketymologisk ombildning av mutter efter adj. munter
är ej synnerligen antaglig. Emellertid är väl mutter lån från nht.
mutter moder, ock n är då i detta ord etymologiskt omöjligt.
Flöte (å nät eller metrev). Jfr isl. dtfa, chili ock mit. dobber.
4) Grop.
Fsv. dob(b)el.
6) Lty. knubbe.
å) Klibba, häfta vid; jfr § 101.
8) Trubbigt ting.
7) Skrapnäver.
9) Mit. pluggen.
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Anm. 3. Som undantag har jag antecknat följande ord, vilka väl
kunna betraktas som lånord: gråbal, gritbal rspr. grubbel, grubbla,
nåb, nåb rspr. nubb, nubba, råb o ståb rspr. rubb ock stubb, råb
rspr. rubba, skråb rspr. skrubb, stitb. rspr. stubb, tåb rspr. tubba
samt måg rspr. mugg eng. mug. Oklart är skrfib »grovkarda», för vilket
WIDMARR i Nysätra (1860) antecknat skr8bb (svarar mot btr. *skröb),
en form som mina sagesmän därstädes ej ville vidkännas. I alla fall
visar W:s anteckning, att ett *skröb funnits, ock detta har kanske
genom handelsvärldens inflytande ombildats till skråb efter (ä.-)nsv.
skrubbla grovkarda.
Anm. 4. Då btr. eljest har o mot is1.-rspr. u. har man att anta
a) gammal växling u : o på grund av urg. a-omljud:
Alla långstaviga starka ptc. pret. med u : o i rotstavelsen ha i btr. o, t. ex. gbb, slbp, fwblt2. isl. gollit, sloppit,
s(v)oltit, drblo, sprblo, stblo, rspr. druckit, spruckit, stuckit, högl,
sbb, vbkst rspr. huggit, suttit, vuxit, fåå fsv. *ftallit (fallit, jfr
pret. fullo). Samtliga prat. plur. av dessa värb ha antagit ptc:s vokal,
t. ex. dröls, hög, språk, stök, söt, favölt, völss rspr. drucko, *huggo
(hoggo), spruoko, stuck°, sutto, svulto, vax°.
Det bör dock anmärkas, att alla kortstaviga starka ptc. pret. ha
icke a-omljudd vokal, t. ex. ON kli" skift, 4n, sti_th isl. gotit,
kloflt, skotit, borit, stolit, ock att värben av typen gefa ha t. o. m.
urg. i-omljudd vokal, t. ex. dri" lb2 isl. drepit, lekit (§ 27 anm. 2).
Det är oklart, varför de kortstayiga- icke ha urg. a-otnljud. Måhända
böra de här behandlade participen förklaras som analogibildade efter
böra, fb7o, rbro, vönx isl. bundit, funnit, runnit, (v)unnit, vilka fått o
enligt mom. 2 ovan. Till denna analogibildning kan ock hava bidragit
drblo, svarande till ett äldre *drokkinn (u o före ett av nk geno.rn
assimilation uppkommet kk).
Åven andra långstaviga ord ha o, t. ex. köd isl. koddi :
rspr. kudd, Nöd, kö d : rspr. kludd, kludda, söd : rspr. sudd, öd
oddr : rspr. udd, öd isl. oddi : rspr. udde, öd : rspr. udda (men u
har t. ex. mitd rspr. mudd); mör rspr. morra: fno. murra, sk sör : rspr.
surr, surra (men hår rspr. hurra); dök, dösk, dbskut : rspr. dusk,
duska, duskig, rösk skräp : no. rusk (men biqk, fk kåsk rspr.
buske, fusk, kusk); pbtar no. potra : rspr. puttra no. putra, ötar
isl. otr : rspr. utter (men båtar, låtar, måtar rspr. butter, lutter,
mutter).
b) analogibildning, t. ex. röd isl. rudda (pret. av rch isl.
ryäja, jfr t. ex. s1c44 sköljde av j4h ock kanske f44 förde isl. fåra m. fl.
§ 41,2), röd uppröjd mark isl. (it) rudda (substantiverat ptc.), förås
kreatursfoder rspr. furage (efter foder), Ic(Drtis rspr. kurage (bildat i
analogi med föreg.?).
Anm. 5. övergången u -› o torde i btr. kunna sättas till ungefär
samma tid som i fsv. ock fgut. (omkring 1350, N:n GPhil. I, 478). Den
är, enligt målets egna upplysningar,
96
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äldre än apokope av längstaviga ords slutvokal, ty is]. kunna
heter btr. köna ock förutsätter, då en övergång u
o före enkelt n
eller i svagt betonad stavelse icke är påvislig, en utveckling kunna -->
*konna -> kona (med förkortat ii på grund av obetonad ställning ock
därför behandlat som kortstavigt ock icke apokoperat);
äldre än övergången ö --> 0, ty utvecklingsgången måste hava varit
hnngr -> *honger -> *hönger -> h6na,r. Vore ö -> o äldre, skulle man
hava haft *höger (med öppet o-ljud). Att ett mellanstadium med öppet
o måste förutsättas ock ej en direkt övergång u -> o får antagas,
framgår av formerna med bevarat öppet o, t. ex. önar is]. undr;
äldre än vokalförlängning före konsonantförbindelserna r6, rt, nd,
mb m. fl., alltså smur5a -> *smor5a -> *smör5a -> sme* Vore vokalförlängningen äldre, skulle man få smur5a -> *smörba -> *.sm; ock alltså
äldre än övergångarna 973 e ock ä å, ty vid dessa var vokalen
förlängd före nd ock intervokaliskt r, rt; jfr § 25 anm. 4 ock § 47
anm. 3 b. Men den är å andra sidan
yngre än brytningen y -->- in före ngw, nkw (jfr fög
sionga

siunga syngva).
§ 44. Kort y har övergått till ö, vilket vanligen uppträder som
slutet ö (0), då det är långt', ock alltid som öppet ö (o), då det
år kort.

1) sf
414702

i kortstaviga ord, t. ex.
sm491
isl. smyrja
sp$.91
sPYria
tål4val
tordyfill
Qral
t. ex.4
l&mal
rspr. lymmel
r6tbpaA 5 jfr iSl. rympill

fsv. apynja
isl. fy!
fdz
hanly6n 3
hoy-kyn
Nm
klyfja
2)5f->ö i långstaviga ord,
rspr. byxor
bq's
gyckel
jtita
d6ntarvaszt isl. dymbilvika
gryt
fsv. grymta
krymplinger
r692iPZCY

råm 6
sffinta2
Ustitmit

isl. *rymma
*stymbill
fsv. besynnerliker

Om långt öppet ö (ty) jfr § 45.
Pråligt. utstyrd, klädd som ett åkerspöke. Ordet är neutr. Sammanställningen med fsv. apynja är ej säker, i synnerhet som btr. har
ett pin n. i samma bet. Tänkbart är dock, att man på grund av
aksentueringen fattat 4pt_kt som ett sammansatt ord (av av- ock -pen)
ock därur abstraherat ett enkelt pdv; jfr? åsb. bidamott,
apulda-m65ir (Billing Åsb. lj. 79).
Höets beskaffenhet.
Exemplen ordnade efter det på y följande kons.-ljudet.
Föl i 2:dra året.
6) Jfr s. 94 not. 2.
7 ) Svans. Ordet sammanhänger med isl. sttfr.
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no. byrd
sv. d. hyrpa
rspr. kyrka

bård 3

dt
f4Z9n6inti
fikrIntinar
Nitas

isl. dyntr
fål-myntr
fsv. formyndare
is]. fyrnask
mislyndr
nå...gåta
rspr.
okynnig
(ktrbYtt
pynta
pånt smutsa
isl. spyrna
spån
synd
sån
pynnask
gulas
thynninger
fsv.
(4,19t6 .40Y
*gulltyppa
gidtelp 2
lypta
lått

h elrp 4

1§6-19-t

måg
sm649
tåts.1
åg
klie 5

XII. 1

myrkr
smyrsl

fsv. pyrster
isl. yrki
jfr fno. yrkt

sådar
trå g
teist
nåt
påt smul

systir

fsv. pryskia
thyster

rspr. nytta
is]. pyttr

rspr. skytt
fsv. ypna
kpan
.ffit
isl.
*sk3rtla.
no. andyrja
492,d6r)
fin'
Anm. 1. Btr. 49262 hyvel har lånats med ö, jfr ä.-nsv. höfweI
(t. ex. hos Spegel, Ihre) mit. hovel; likaså bd,98,Z (i stlybkgaA rspr.
stigbygel), som är = ä.-nsv. bögel mit. bogel. I desså ord föreligger
ö i btr.
alltså icke en övergång y
Anm. 2. Äldre kvarstår som y:
före mb, sannolikt på grund av förlängning, t. ex. b0902tar
fsv. bekymber, grOn fsv. grymber, f#trtaZ rspr. skymla.
före ssj, t. ex. dp.,” hösträtg isl. *dysja (jfr dys gravhög),
rspr. hyssja, kwks rspr. vyssja, rP,p rspr. ryssja, Pmt hyssjig,
grå-daskig fsv. ysiotter:
i kort rotstavelse, då i följt i nästa stavelse, t. ex. bpn

isl. *byrit (borit), fljr isl. f3rrir, fprt isl. "fyrit (farit), sb•yr2. isl.
*skyrit (skorit), syvi is]. *Fullt (sciftt), vrt isl. *(v)yrit (verit).
Dock har btr. ve,r isi. ylir.
i yngre lånord, t. ex. hpfs rspr. hyfsa, ptS rspr. yxa, J7
rspr. kyckling, mgtu rspr. myrten, cig,s_tar rspr. dyster, 4194, Arp .
rspr. kryss, kryssa (kors, snickarterm), j§g,5b• rspr. kysk, j§g,5, /Og rspr.
kyss, kyssa. Og rspr. ryss, pdar rspr. yster, pgt int. rspr. pytt.
Oklart är pgtar blånor Ifg. 6$1ar nys. by4tar isl. *ystri.
Anm. 3. I prövrdtar rspr. prov-rättare (provryttare) föreligger
säkerligen folketymologi.
Ful i mun, ovettig.
Gullhöna (insekten Coccinella); bildat av tuppr.
Rätt att återbörda.
Sammandraga, rynka. Jfr nisl. herpast sammandragas, harpa
sammanknipa.
Vardag, arbetsdag.
Skjuta stängerna i ett gärdsgårdsled, jfr fno. skutla, skutill.
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Anm. 4. Om y -› i jfr § 42, om diftongering av y till bg jfr
§ 57,1, till by (mellanstadium möjligen o) § 57,2.
Anm. 5; Långt sr kvarstår som y (eller diftongeras, jfr § 59),
t. ex. lg.gr, mg,5ar isi. 1Srss, m5Tss, by't isl. b35-tta (pret. av bgt).
Uppträder ö för äldre
förutsätter detta, att Si förkortats före övergången y -› 0. så dr&vna dryghet, drygsel (av deigr) ,s6,2s sgtMas
(varifrån ö inträngt i inf. 8.4"as) rspr. syns syntes.
Långt slutet ö (g) övergår stundom till öppet (g) före g --> o
kakuminalt n ock före r, t. ex.
is]. *bryn
bninl
stån
rspr. stöna
b4ney 2
fsv. boning
$gim
isl. «mir
~om
s6nas
snask
34ney
(Idtu)j9gr,3 isl. k3rn
fr-5
rspr. för"spåna
spbrå 4
får 6
iSI. * sköra;
men däremot vanligen dl*, böla fsv. dronia no. drynja, cl4r,
jordskalv isl. dynr; fr isl. fåri, smgr isl. smor, stirr rspr. stör
staurr) m. fl.
Kort Ö har (i icke-huvudtonig stavelse?) övergått till

a (a, a).7
Företeelsen är mycket oklar. I vissa fall tillhör den avgjort icke-huvudtonig stavelse, möjligen i alla. Vanligast uppträder den i omedelbart grannskap av 1 eller r, men även eljest.
1)Ö->a i sannolikt ickeluvudtonig stavelse, t. ex.
bastårb. 8 rspr. bålstark
fårbajetm isl. *forbogsamr?
b44H 9
bål-trä
färgig
forganga
Ortnamn. Jfr nisl. bruni avbränd trakt.
Byggning, boningshus. Ordet är väl, om ej lån, så åtminstone
påvärkat av mlt. boninge taket i en våning.
Höets beskaffenhet.
Klyva tjärved i spånor, jfr isl. smånir.
I sammansättningar som f6rm4j rspr. förmak m. fl., jfr s. 43.
Skåra f.; jfr isl. skora.
Det av Ö uppkomna a är alltid bakre vokal. I sluten stavelse
övergår äldre a till a (utom i de fall, som nämnas i § 47 anm. 3). Då
alltså btr. har ct, a i sådan ställning, måste det återföras på Ö, även om
närstående former med a i äldre tid äro påvisade.
Jfr no. bulsterk.
Träd vars sammanväxta grenar bilda ett stort hål. Genom detta
hål dragas med »ris» (engelska sjukan) behäftade barn tre torsdagskvällar å rad. Etymon är oklart; kanske av bolr trädstam, smål. bål f.
stor gren (Rz 70,1).
Om detta ock följ. ord jfr s. 43 f.
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fioltongl rspr. fontanell
isi. forkunni
kontor
kåntör
fgötaril ä.-nsv. forlott
no.
åborre
åbar
3
fsv.
foror,
-a
f4r4Z
fsv. axol (jfr s. 19)
lfg. feksga sa 2 isl. *forskola sik ,43..94Z
atol (d:o);
aig
forstofa
btr. få:sta
vidare i namn på -son, t. ex. b•61ba rspr. Karlsson (jfr s. 24)
samt, möjligen på grund av svag- aksentuering i satsen, i 41
isl. oss ock skåda rspr. skola.
Anm. 1. Mot fantogdl, leantår 5 med a i den förut svagt betonade
förstavelsen stå t. ex. könfdAt, könkziä köntånt rspr. konfekt, konkurs,
btr. fårk6n.

kontant, som väl äro yngre lånord. .6 -± a, möjligen utvecklat i stavelse, som saknat huvudton,
emedan ordet ofta ingick som led i sammansättning. De i
anmärkningarna nämnda undantagen äro då de huvudtoniga
formerna.
A) ö --> a i grannskapet av 1, oftast kakuminalt 1, t. ex.
isl. folk
tigit
b?1jas6 bl. .bolgask
* holg
Uh
8
fsv.
*dol-titta
dåtit7
mjolk
folgha
"gak
8
f4
Sängförhänge. I detta ord synas båda sammansättningslederna
ha genomfört övergången ö --> a. Aksenten har alltså vilat än på förra,
än på senare leden. Jfr rspr. vadmal för väntat *viltdmill av äldre *vaamål, där också bägge lederna förkortats, kanske båda i svagt betonad
ställning. Enkla ordet lott heter i4t. Då värbet låta heter låta, kan
btr. &titan ej förklaras genom folketymologisk anslutning till detta
värb, som N:n Sv. landsm. VI. 5, 11 antar för rspr. förlåt gentemot
äldre forlott (Gust. I bib., Karl XII bib.).
Urskulda sig. Ordet heter i btr. f&y:lt S8 rspr. för-skölja sig.
Lfg. fåjdZa för *flykdla är väl då en kompromissform.
-Jfr § 47 anm. 3 b.
Btr. ds skulle dock möjligen kunna förklaras genom urn. överfaäa (N:n GPhil.
gång ö
a i svagt betonad stavelse, jfr failii6o
I, 448).
Betyder vanligast »stort, väggfast mjölkskåp».
Svälla (om träkärl), jfr isl. bolgna svälla, bylgja f. bölja.
Gärdsmyg? eg. »dum-tita», jfr »dumsnut».
I dessa ord liksom alltid före 1 + kons., kan q, a återgå på
äldre a. Btr. h44 betyder »slamsigt klädd» (av obekant etymon; till
hylla?). Ordet mjölk heter fgut. mielk (även i fsv. mimik) ock i sv.
diall. mjälk, således med en brytningsform mjalk- (jfr Södb. U-oinljudet
54 not 1), vilken i btr. skall ge "gak enligt § 20,2. Btr. tdh kan
vara identiskt med rspr. talg.
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btr. .9441

isl. "solga
k/åk
isl. klokka
rspr. solv
lcik
lok
isl. stolpi
/åk
lokka
btr. g h 2
tolgr
kitt, /å/s/ 3 fsv. lokt, -a
Nick
fsv. blokker
lå4talt 4
losteliker
bios (blus)
Nås
meil6
isl. *moln
Nit
isl. fot
Råk jfr
plokka.
Anm. 2. Ofta kvarstår Ö, t. ex. gav isl. golf, hak isl. holkr,
hölm isl. holmi, mån rspr. moln (men dfs. mön), sak, sög rspr.
solk, solka, .96Y) isl. *sol -var (svala, jfr s. 75), stöp isl. stolpi; bkika
pulsa i djup snö, arbeta med buller ock bång isl. *bloka, Nöt, Nöt
rspr. blott, blotta, Nita isl. flott, Nös rspr. kloss; bög rspr. båll,
fa föll fsv. fol, 161s isl. lokkr, söl söl isl. soll ho.
B) o -› a i grannskapet av r:
får
isl. for
/nåria
isl. morgon(n)
d.tradr 6
gora-viari n.
2r4rfåj
rspr. myrpors
snår snor no. snor (snor)
ncik
norsk
bån
fsv. borgh
4n
isl. sorg
håvar
borghare
stårm
stormr
id. *dorg
dån 7
tån
torg
fårk
forkr
toirp
torp
f'årk 8
no. forka
tåsk"
rspr. *torska?
fårm
is]. torf
fsv. form
tcirv
isl. fors
tårv
torfa
fdc9
luayr-5u
ånarfårm rspr. uniform
hå:- du 6

sav
skf. step

2) Jfr not. 8 å föreg. sida.
5 Sölja, jfr isl. sylgja.
Nu vanligare likt, lickt fsv. lukt, lukta. Fsv. lokt, lokta härstammar väl, liksom lukt, lukta, från mit., ehuru något mit. *loeht =
lnoht »luft» ej är uppvisat. Jfr mlt. vrochten jämte vruohten frukta m. fl.
6) Löjlig, lustig, som man får skratta åt. I bet. »rolig, nöjsam, som
man fröjdas åt» brukas ticstab fsv. lusteliker. Fsv. losteliker härstammar
väl ock, liksom lusteliker, från mit., ehuru även här blott n-formen är belagd.
Höavfall; ordet hör till vb. mala ock kan motsvara ett isl.
Elakt, byigt väder (av gor rspr. gorr).
Granris (från lapskt duorga, tuorga? Eller är det lapska ordet
lånat från nord.?).
Förmana, varna (bildat av for som samka av sam-, jfr Bugge
Sv. landsm. IV, 75).
Hör du. Utvecklingen har väl varit hoyr-6u
*hb-, dn (jfr
J04, enligt § 41,2)
»Ma
Groda. De dalska formerna förutsätta enligt N:n Dahn. Ordl.
196 rspr. torsk. Emellertid blir r-bortfallet (s för ,s rs) i btr. iso3)

Sv. landsm. XII. i.
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bråd' jfr iSI. broddr
rspr. bråck
bråk 2
isl. "brosta
3
bråd
brotfall
br4tfell
frIM.93,,t

grå
krcip
krå l2ås
råk
rcils
råb 4

rspr. frostland
gross
kroppr
isl.
rspr. kroppås
isl. rokkr (spinnr.)
rokkr mit. rok
no. rokka

XII. 3

råm

jfr iSl. hrogn
lel. *roöningr
stråk n.° no. strok
tråy
isl. trog
trcis 7
rspr. tross
trcis 7
tross
trås
trots mit. tros
trås 8
trotsa
vöybrc.itg isl. väg-brot
itbrådl°
rspr. åbrodd
4bråtn
iSI. ä-brot.

ritrley 5

lerat. Ånnu mindre kan btr:s form förlikas med ångm. håls. finn!. träsk,
no. trausk troysk.
Fem. plur. »järnbroddar».
Jfr mit. brök(e). Då redan Var. voc. 15,2 (1538) har förbråkenheet ock Lind (1749) skriver bråk, då t. ex. närk. har bråk
(Rz 60,2; men brote is!. broti, Djurklou Nerikes folkspr. 18) ock åsb.
bhaug (jfr auta isl. åtta, Billing Åsb. lj. 128 f.) samt bob. brag (jfr
bila iBI. båss, men bara is!. bora), så synes detta ord ej vara likställt
med de övriga. Dess å-ljud visar nämligen samma utveckling som ett av
gammalt å uppkommet å. Då det knappast är antagligt, att ett Ity.
långt ö, som upptagits i svenska efter övergången ö -> G, skulle behandlas
som ett inhemskt å
äldre ö, (mot ett sådant antagande tala boh. 1c(2r n.
»jälp, understöd», för så vitt detta utgår från mit. kör »arbitrium, val»,
ock kanske rspr. sk rivning dov mit. döf urg. *5aztba-) ock mit. brök
sålunda bli svenskt brak (ock icke *brQk, dial. *brok), så torde det
vara riktigast ock försiktigast att härleda de sv. dialektformerna —
ock varför icke också riksspråkets form? — ur mit. bråk n. »bruch,
ries, gebrechen». Detta bräk kan då fattas som en avljudsform (urg.
*brk-, jfr got. brökum) till mit. brök (urg. bruk-, brok-), men kan väl
också bero på den Ity. övergången av »tonlanges» ö till ä. Spår av denna
övergång visa sig i Ity. literatur redan i början av 1400-talet (Liibben
Mnd. gr. 15), ock övergången är väl då i det talade språket åtskilligt
äldre. Ett på detta sätt uppkommet å, bör alltså, inlånat i svenska,
kunna hava deltagit i den y.-fsv. övergången å -> å (c:a 1400). Da.
ock no. brok (med öppet o-ljud) utgå däremot från mIt. brok.
Sår i ansiktet, spricka i huden (av bresta).
Järnrost i vatten eller sädesåker.
Nyodling, jfr fsv. rupning. 6) Stråke.
Det ena = militärtross, mit. tross(e) fr. trousse, det andra =
tåg, fsv. tross mit. tross, trotze.
Mit. trossen.
°) Hävstång, jfr isl. vQg f.i samma bet.
Fsv. abrot lat. abrotanum.
Underlag för hävstång (fuo. har brot = afbrot förbrytelse).
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Anm. 8. Däremot är ö bevarat i t. ex. bara isl. bora, går isl.
gor, kåra arbeta i smått isl. *knora (jfr knarra), spdr isl. spor,
spya isl. spora; bör rspr. borr, görm, görm rspr. gorm, gorma, kat
isl. horn, iiscin isl. ikorni, kein rspr. korg, körm renstyng (Oestrus
tarandi) jfr no. korma hål i huden förorsakade av insektlarver, körp isl.
korpr, kö,s rspr. kors, körv korv rspr. "korve, mör fsv. morra, wörk
isl. orka, - kid rspr. orgel, örm hd. ormr, ör isl. orri, skarp isl.
skorpa, skör fsv. skorver; bråna fsv. broni, brösk knarra, knastra
isl. *broska (avljud därtill skf. brågsk isi. *brauska), bråta isl. broti,
bråtas ä.-nsv. bråtas (Lex. Line.) rspr. brottas, dråsa fsv. drosse,
fraa m., vb. skum, skumma jfr isl. fro5a, f. skum, fråsa rspr.frossa, grbsås
rspr. grossess, kråma krama isl. *kroma (avljud till kråma rspr. krama),
.Mönt rspr. prompt, råda lysa med rött sken isl. roaa,r62, Uv. roglaer,
stråk stund isl. *strok (jfr strjtka), trå trampa (i spinnrock, svarvstol o. d.) isl. tro5 m. fl.
o-+ a regelbundet i värb på -na:
mårn,
bågar, isl. bogna
is). morkna
blotna
råtn
b Zak
rotna
brotna
slåykan
slokkna
bråk,
dofna
diman
såman
sofna
*drokkna (drukkna) ståna, stelna storkna
drågkan
*klokkna
påvkan rspr. tjockna
kZågkani
Tc4å;rtan
klofn a
tåan
isl. togna.
losnask
låsne„s
Anm. 4. Som undantag från denna regel har jag blott antecknat
bn isl. bolgna ock kån fsv. kolna (kulna), vilka blivit enstaviga.
Numera brukas som biform till råk även råtn rspr. ruttna, som väl
är en lånform.
o -+ a före gg:
is). (1.2gg
jag- 2
rspr.Fljoggdåg
isl. lQgg
hcig
h2gg
lcig
h2ggva
sncit n.3
*singg.
håg
Anm. 5, Att btr. a i dessa ord ej kan utgå från icke u-omljudda
former, d. v. s. från a, framgår tydligt därav, att ljudförbindelsen -aggSmälta (intrans.); jfr btr. NOW fsv. *klykkja smälta (trans.),
se § 96.
I ortnamn, t. ex. jagb4Z rspr. Hjoggbele (by i Skellefte, i
tionderegistren för 1571 ock 1572 skrivet Hiagge Me) ock jåg,j§dn
rspr. Hjoggtjä,rn (gård i Nysätra). Ordets etymon är obekant (isl.
*hj2gg eller *hjogg?).
Bar, öppen plats (i skog, på äng o. s. v.); jfr isl. sn2ggr
sneggr klippt.
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i btr. diftongerats till -am (§ 54). IT-omljuds-2 har alltså i denna
ställning sammanfallit med gammalt ö.
E) o a före kk, pp:
knåpar 2
sv.d.knelppär (Rz)
såk
sokkr
stokkr
rspr. loppa
ståk
/413
pjokkr
nål)
sv.
d. nåppa
Mig
såp svamp no. sopp.
knåp' mit. knopps
Efter såk är bildat fesåk fotsack. Mot fotsack hty.
fu.szsack skulle ljudlagsenligt svara btr. ffitsg, mot rspr. knapp,
knappra, nappa btr. inetv (finns som ad,j., i bet. = isl. hneppr),
*håvar ock *nåp (jfr nciv = rspr. napp diflaska).
Anm. 6. Mot dessa ord stå t. ex. bök isl. bokkr, dök fsv. dokka,
smök vb. rspr. smocka, Mar fsv. soker; köp, kopas rspr. knopp,
knoppas, köp rspr. kopp, stöp rspr. stoppa, tov isl. toppr m. fl.
o
a före m, n:
scin, sånar isl. sundr
nys. sågtar fsv. somar
fsv. sundrugher
omalssånra
btr. tågtas3
rspr. tillstunda
isl. sonr
dOistån
stftn
stund
åstån 4
åstunda.
stått
Stund, sundr, -stunda ha först utvecklat u till o enligt
§ 43,2.
Anm. 7. Kort 6 kvarstår i t. ex. körna isi. koma, (ci)sbnta »hel
ock hållen» fsv. (alder) Boman (jfr § 33 anm. 1), btr. söntar fsv. somar;
mn isl. monr, b6 isl. blundr, lön, isl. lundr in. fl.
o --> a i andra fall: gnzasjOr, tiggare tsv. almoso*Mun (-hion), så n. köttspad isl. 005, stå stötta isl. stod fsv. stop
stup, tci f isl. tog fsv. togh tugh.
Anm. 8. Med bevarat 6 uppträda t. ex. bqi isl. boa, tr4iiI. tro,
nys. bgd. s , stiftisi. so5, sto5, cicka fsv. dogha (dugha) in. fl.
Anm. 9. Om tidpunkten för utvecklingen o --> a möjliggör målet
följande slutsatser: den är yngre än övergången n --> o, ty stund har
blivit *stond (§ 43,2) ock sedan std91; yngre än differentieringen av
a (ock övergången å --> it), ty ett av ö utvecklat a har aldrig blivit a 5,
som däremot gammalt regelbundet blivit i sluten stavelse (§ 47,2). Däremot synes övergången ö a, åtminstone i vissa fall, hava varit färdig på
2) Knappra.
Knapp.
4) Anlita.
Tumme.
5) Då mot rspr. kossack svarar btr. bitsåkar (med a för ö), kan
alltså detta icke förklaras som en övergång o --> a i btr. Btr. Aasetkar
motsvarar ock förklaras av det storryska uttalet av ordet, som enligt
vad doc. LUNDELL meddelat mig, närmast skulle motsvara ett sv. kassak.
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1500-talet: i tiondelängden för Skellefte för 1571 skrives nämligen
namnet Olson närmare 50 ggr Olsan mot 4 å 5 ggr Olson (eget nog
skrivas alla övriga namn på -son med o, utom Jönsan 1 gg ock kanske
Hermandsan 1 gg; ock i 1572 års riksspråkssträvande längd äro alla
-san sorgfälligt undanröjda, jfr ovan s. 29 Gambel Hindrick 1571 mot
Gamle Henrioh 1572). Möjligen är övergången ännu äldre, jfr anm. 10.
å även i btr. är riktig (jfr
I fall min förmodan om en övergång å
§ 34 anm. 1), så bör den sedan inträdda övergången ä --> g, a ställas
i samband med övergången Ö —> a. Då son blev ',sem, blev så, -± set.
Detta förutsätter, att 5 i viss ställning blev å, (jfr no. sån, käna, ränd
»nresten overalt» för son, kona, rond, Aas. Gr. 36 f.) ock därför i sin
utveckling sammanföll med å..
a i btr. är så vidsträckt, men
Anm. 10. Då övergången Ö
dess ljudlagsenliga omfattning ändå så svår att bestämma, kan det förtjäna framhållas, att samma ljudföreteelse, skenbart ännu mer sporadisk,
är påvisad icke blott i fsv. literatur, rspr. ock da.', utan även i de
flästa svenska ock norska dialekter. Jag anför här några exempel utan
att åsyfta fullständighet.
pinfI fsv. höra hit bl. a. barghana man ock möjligen pinfwala
hola) bot i VML., vidare blatte tomt i Stockh. jordeb. från 1448 (av
Tamm Ark. VI, 168 väl riktigt tolkat som »obebyggd tomt», av adj.
blottar), datter i en cod. av StadsL. ock marghan i dipl. från Dalarna
(båda enligt prof. NOREENs meddelande i fsv. föreläsningar), tragh (Rydqv.
VI, 463 från Schröders glossar); vidare borta, äldre borto, mmIzs natta
m. fl. Hit kan ock höra fsv. bla.k nav, black vid sidan av fsv. blokker
nsv. block, båda från mit. block (om black : block jfr dock N:n Orddubbl.
nr 89). I ä.-n sv.: footspaar (»heller foot-spaar än foot-spär» Color-nia.
Ordesk. 26). I nav. höra hit: farstu isl. forstofa., Håkan isl. Milton
ock möjligen även basun mit. basuna nht. posaune lat. buccina,
gardin nht. gardine nedi. gordijn fr. oourtine, kalesoh nht. kalesohe
slav. kolesa, kaluv ry. golovii (enligt NoREEN), kalops ä.-nsv. kollops
(ännu hos Ihre), kalas ä.-nsv. collats mlat. oollatio, kanin mit kanin
ffr. connin lat. cunioulus, kattun nedi. kattoen fr. ooton. De sista
kunna dock ha haft a, på grund av Ity. eller slaviska ljudlagar, redan
då de upptogos i svenska. Men då man i ä.-sv. haft kollats, kollops
ock nu har kalas, kalops, är det lika möjligt, att övergången i desstt
ord ock i de övriga, några eller alla, skett på svensk botten.
Danskan har t. ex. datter ock namn på -man(d) ur äldre -muladr,
t. ex. Ingeman isl. Ingimundr (Nielsen Oldda. personnavne ss. VI, 51).
I svenska dialekter finnas: ångin. bangnä isl. bogna, drattnä
*drokkna, ass isl. oss (Sidenbladh 7 f.); fr isl. for, 84,24 rspr. stolt,
stav, isl. stund (L11 Sv. landsm. I, 99); häls far isl. for (Håls. Ordb.);
1) Jfr N:n Sv. landsm. I, 735, Kock Akc. II, 412 if., Fsv. 1j. 405,
Språkhiet. 70, Brate VästniL. lj. 21 not, Tamin Främm. ord förmedlade
genom tyskan 18 if., Sv. ord belysta genom slav. 9 f.
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uppl. vätöm. bab rspr. bobba (Schag. 10); södni. ock närk. kal, san,
lava, av, have rspr. kol, son, lova, opp, hoppa (L11 Sv. landen'.
I, 99); smål. karp, arm, arre, snar rspr. korp, orm, orre, snor (Linder
SMör. 1 f.'); skån. maitan rspr. morgon, ortnamn på -alt holt hult
(01tAni Lugg. 1j. 45, Billing Åsb. Ij. 92, 118); boh. fär isl. for (NiIhn
Ordb.); vgöt. samar rspr. sommar (Rz); värml. fqr, 1cant6r, kam6d,
såln8r, tratån ock snxr, stxn rspr. fara, kontor, kommod, sommar,
trottoar, snor, stund (N:n Frykscl. 1j. 17, 19, Dalbytn. 17).
I norska dialekter är samma övergång synnerligen vanlig Aas.
Gr. 101 anför namnen Targjer, Tallak,_Talleiv isi. porgeirr, Porlakr,
porleifr. Särskilt i ortnamn övergår i hela Norge ofta o till a, »i
synnerhet före 1 + kons., före enkelt r ock före r
kons.» 2; t. ex.
Fallri (Foldareiå, Namdalen), Ballia (Boldelid 1540, Overhalven),
Ballhallan (af Bollahallom AB., Vxrdalen), Sakksau (Sorshaugr AB.,
Inderoen), Stangralt (af Stangarholte AB., Ytteroen), Bjoralt (Biorholtar DN. III, 106 [1316], Hadeland), Melmrast (Holmrost, Land i
Kristians amt), Guttalsru (Guthormsrud, Fet i Romerike), Falkum
(Folkeim RB., Gjerpen), Hannemyr (Hodnemyr på 1600-talet, Sendeled,
NedenEes), SkattaboZ (Skotabole, Rakkestad, Smålenene), Tannsoina
(Pornsoy BK., Kinn), Hannsdalen (Hornsdal Bli., Kaus), Tannberg
(pornberg, å flere ställen). Även långt o kan i liknande ställning bli
a, t. ex. Narum (Noreim, Toten). Ock som en parallell till övergången
0 -> a kan framdragas en motsvarande övergång u -÷ a, oftast ft före
enkelt n, stundom il före n + kons., t. ex. Tanum (Tunheim, Sparbo
i N. Trondhj. amt, Bohuslän m. fl.), Branemmen (Brunheim, Melhus i
S. Trondhj. amt), HanggaZ (Hungaardt 1578, österdalen), Hannasta
(Hunastaäir, Toten), Haneborr (Hunaborg, Skedsmo, Akershus amt),
Samby (Sundby, Gudbrandsdalen), Gusslann (Gudislund, Håbel ock
Enebak, Smålenene).
;) I S. Möre liksom i btr. är ett av o uppkommet a alltid slutet,
ock Ö övergår där regelbundet till a före r (L11 Sv, landsm. I, 110).
2) Denna uppgift liksom största delen av följ. exempelsamling är
hämtad ur prof. 0. kutas Fremstilling af forholdet mellem guardnavnenes skrevne former og udtaleformerne, framlagd för den norska
namnkommissionen 1882. Denna skrift, som blott finnes i hektografiskt
avtryck, ställde prof. RYGH benäget till min disposition under min vistelse
i Kristiania hösten 1889. Några hithörande exempel finnas ock sammanförda i samme författares Oplysninger fil Trondhjemske gaardnavne
5, 36 (No. Vidsk. selsk. skrifter 1882, Trondhjern). De inom parentes
anförda ursprungligare formerna äro, där icke källa eller årtal är utsatt,
äldre än 1500. Namnen återgivas efter bygdeuttalet med grov beteckning (AB. = Aslak Botts Jordebog, BK. = Bj9rgynjar Kalfakinn,
RB. = Rede Bog).
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Difrerentieri ng-.

§ 47. Kort å uppträder som a, a uti urspr.' öppen, som a uti
urspr. 1 sluten stavelse.
1) å —> a, a i urspr. öppen stavelse 2, t. ex.
no. raga
råga 5
bktda 3 181. *bla6a
fsv.
saka
såka°
dagar
dka
is!.
skrapa
skrå,pa
gamall
gåmal
stafa
ståva
gana
gba 4
tala.
tåk
rspr.
masa
m4sa
Anm. 1. Då Burträsks grannsocken Nysätra i sådana ord har å,
t ex. deka, tcbk isi. dagar, tala, ock då btr. a eljest vanligen motsvarar rspr:s å-ljud (jfr s. 76), kan man misstänka, att a i öppen
stavelse utvecklat sig ur ett å-ljud. Btr. skulle då haft en »tilljämning»,
likartad med den nys. ock norska dialekter ävensom i större eller mindre
omfattning övriga västerbottniska mål, ångermanländskan, jämtskan, härjadalskan ock dalmålet ännu uppvisa, jfr LI1 Sv. landsm. I, 1371f., Aas.
Or. 97 if. I så fall skulle väl först ändelsens a på grund av äldre längd
(jfr Kock Ark. IV, 87 if.) hava övergått till å, ock detta ändelsens å
skulle hava framkallat rotstavelsens å-ljud. Sedan skulle bägge åter hava
övergått till g, a i samband med den övergång, som behandlats i § 34
anm. 1 ock i § 46. Detta är dock blott en svag möjlighet, som ej
låter bevisa sig.
Anm. 2. De fall, då kort ä i öppen stavelse blivit a, bero
på analogi, t. ex. dakkg.i4 kol ur s. k. »tjärdal» is!. dalar-kol
(efter notn. sg. de isl. dalr, däremot regelbundet da-k, -stam
klocka, slipsten från Dalarna), lär isi. fair (kanske efter best. fiol,
*faäri-nn, § 18 antn. 2), Uttas rspr. latas (efter kit is!. latr),
våras rspr. varas (efter dy rspr. var) m. fl.
på »ljudsubstitution» i yngre lånord, då rspr. a oftast motsvaras
rspr. ana, bårb4rts4
av btr. a, t. ex. Mun rspr. alun (nys. esZun),
rspr. barbarisk, d4. to, d4tum rspr. dato, datum, g4tu isl. gata (dfs.
getu jämte gata Å:m Dfs. 1j. 35), p4p0 rspr. papper, såga is!. saga
), 84111 rspr. salu, trasa rspr.
(lfg. ännu ska, nys. Stf« id.
trasa, våra rspr. vara (ännu 1860 i btr. v6tra enligt Widm. anteckn.).
på oklar anledning: båda n.56 sa smutsa ner sig (om barn) rspr.
badda ned sig, biga, /tilta smuts (i barnspråket) rspr. *bata, *hata,
håva isl. higu5 (jfr i föreg. mom. Mun, gata, sku, sciltt, trasa,
D. v. s. i äldre särspråklig tid.
3) Bläddra.
Jfr Å:nt Dfs. 1j. 13 f.
5) Vackla.
4) Stirra.
6) Bli svag av ålder; visa sig renons i en färg i kortspel.
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våra, vilka också ha a för väntat 0 E- 2 enligt § 24), &Åma is]. samt
(efter den äldre starka formen samr?)
ä --> a
2) ä -› a i urspr. sluten stavelse', t. ex.
brå ä.-nsv. braf
sije. isi. *skakl (skigku11)
fks 2 fsv. fias
s44-ft
skapt
g4n 3 no. gan
sOrp
skarpr
hdgål isl. hagl
st44
star
Oval
kadi
t4b.
pak
lag
tciZ
n.
tal
måb't
makt
vd,Z
val
r4A
rakr
vcirp
varp.
Anm. 3. I sluten stavelse motsvaras ä av g, a i följande fall:
på grund av analogi i t. ex. båda isl. baästofa (påvärkat av
bijda isl. bana), pi:es. g rspr. gal (efter inf. Ok), uniis slamsig person
is!. livas (efter vb. w4sa), 1cp rspr. (ett gott) kap (efter vb. Ripa),
nåv is]. naf- (inf, från tvåstaviga former i böjningen), vn isl. vanr
(efter våna is]. vani).
då a vid tiden för differentieringen av'å-ljudet var långt,
t. ex. åbar nys. ebbar isl . *å-borri no. .borre (4- urg. *ah-, Vernerslc
växelform till *a3- i fsv. agh-borre), dt fsv. at nsv. åt, åt rspr. att (även
konj. har denna på äldre lång vokal beroende form), fån nys. fota
is]. fåtåkr, Acin pron. is!. *hann, ncit nys. ncbt is]. nått-, skrå, skråt
nys. skrcbt, skrcbt (förutsätter isl. *skrått, *skratta) rspr. skratt, skratta.
Möjligen beror a på vokalförlängning även i följande fall:
1. före 1, ni, n + kons. samt 115, t. ex. bah rspr. balja,
gigg isl. galgi, hål is!. kakla, hcigy is!. halfr, Lsedk is!. kjalki, ncitta
rspr. nå(got) litet (men nd rspr. något), skcgår dombjällra jfr no.
skaldra, skn bokpärm jfr is]. skalm, stedp stjälpa is!. *stalpa (§ 40
anm. 5), vals rspr. vals, vciltår isi. valtr ; dcitn, dåm no. damb, damba,
damp dimpa is!. *dampa, lukts rspr. hams, yinzt is!. jamt, jafnt
(men jciTy is!. jafn, jfr nedan), slåmår rspr. slamra, teinid isl. tama;
cig trött, retlig is!. Qngr (ongr) got. aggwus, årtjelcbgan rspr. angelägen, fåll Ity. vanden, kcinfart rspr. kamfert, kåsU rspr. kansli,
rån isi. rand-, scint fsv. sant (men stin fsv. sann-, jfr nedan y), tde

kr

1)
3)
5)

Jfr lem Dfs. lj. 17 If.
2) Skal.
Gäl.
4) Istadig.
Jfr Å:m Dfs. Ij. 14. Före lp, iv tror sig Kock Ark. V, 373 fe.
spåra dialektisk vokalförlängning i ä.-fsv. redan vid tiden för övergången
ja -> im, ock han anser sannolikt, att sådan förlängning i likhet med förhållandet i is!. också förefunnits framför lg, lk, lm. Före urn. id, före
rä ock före rt
vok. var vokalförlängningen allmänt fsv. (N:n GPhil.
I, 481). Dialektiskt förelåg också vokalförlängning i fsv. före urn. ncl
ock ng samt före nk, nib. Jfr också § 34.
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Is!. tang-, Mink fsv. thanke; d isl. allr. Även före ett av gn, kn utvecklat nasalinfix uppträder a, t. ex. fkan, isl. flagna, gågan isl. gagn,
rågan isl. vagn; sågkan isl. sakna, vågkan isl. vakna. Det är omöjligt
att bestämma, i vad mån man för dessa har att antaga äldre förlängning av a eller annan orsak till a:s uppträdande. Före 1 + kons. har
nys. co, representanten för å,-ljudet, i vissa fall också före n + kons.,
vadan förlängning i sådan ställning blir tämligen sannolik. Ock då o
framför m + kons. uppträder som o, vilket i vanliga fall förutsätter
långt ö, så är förlängningen i detta fall icke osannolik.
Emellertid har a blivit a i några fall före 1, m, n + kons., näml.
cc) på grund av systemtvång: i pret. av 3:dje avljudsklassens värb,
t. ex. gål gålt isl. galt (gjalda), Aré . ä.-nsv. krall (Tiällman rn. fl.,
krälla), shviZt, isl. skalf (skjalfa), Snaci rspr. small (smala), fwålt
svalt (svelta)1 ; i nomina, t. ex. hlilic rspr. halka (h(a rspr. hal,
jfr § 34 anm. 4 e), minten rspr. nå(go)nting (någan, n4 rspr. någon,
något), fwtdk rspr. svalka (fwg rspr. sval), wg_v rspr. valv (efter
pret. u2,44p välvde?).
13) före 11, då detta uppstått genom assimilation av 51, rl (sl, tl) efter
differentieringen av ä, t. ex. Acii isl. karl, måla
Magdalena,
rål skvallra no. ralla (mit. rallen larma ock prata)
*raMa jfr no.
ock sv. diall. rada skvallra nht. reden got. rap», garapjan, rål flacka
omkring, särskilt om hundar ock kattor i brunsttiden, no. ralla, som
ävenledes utgår från ett *ra6la2, (7/42, avskava barken av furuträd isl.
hasla, skwbil skvalpa isl. *skwatla jfr skvetta).
y) före 1r, ln, mm, mn ock nn, t. ex. dillar rspr. dallra, målar
knalla ock gå sv. diall. mallra, pålar trippa i väg sv. diall. pallra
(efter dessa är skwålar isi. skvaldra bildat); On isl. galnir, fånas
jfr isl. f2lna (dn är -= isl. åln-); dåm fno. dammr, detm vördig
matrona fno. damma, Arån, isi. kra.mmr, råm isl. hrammr, SÅåm isl. •
skamm- (men oklara åm rspr. amma, måm rspr. mamma, frettn rspr.
flamma samt skf. bjhretm rspr. björnram isl. hrammr); Antar, rspr.
famna, håmar, fsv. hamn, kwåman isl. *kva.fna (kafna) samt med
utstött n jgm fsv. iamn, stått fsv. stamn; bån isi. banna, tått isl.
tann-, wti,n3 jordråtta urg. *hwanPuz.
I) Dock bånt fsv. bant, språng sprang fsv. sprant, vint vann
fsv. *vant (vann av vinna).
Samma rot återfinnes i annat avljudsstadium ock utan 1-suffix i
isl. rchöa parlysten (om so) no. råda »löpa i brunst, para sig» ock i rspr.
rådd havande.
Att detta ord varit u-stam, visa de norska formerna vond, «und;
btr. w förutsätter urg. hw-, ock a förutsätter samnord. nn, här uppkommet ur np. Urg. *hwanpnz btr. wån är den rotbetonade formen.
No. vond ags. wand utgå väl då från den suffixbetonade formen 3wanthis, vilken med avseende på både uddljud ock inljud företer Vernersk
växling med *hwånpnz. Begynnande 3 har bortfallit enligt Sievers'
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a) sannolikt på grund av »ljudsubstitution» i lånorden qbart rspr.
Albert ock ålfm rspr. Alfred samt »kortnamn»-forruen d/a,-Itrmandt
rspr. almanack, fkb• rspr. falsk, famaZ rspr. famla ock såmal rspr.
samla (men skråmal rspr. skramla), Omns rspr. kambrik, wlhat
rspr. knallhatt, Sgm rspr. psalm (men sitan rspr. psaltaren; brukas
även som ed ock alltså anslutet till salt?), Mit, rspr. salva, sitmva
rspr. samvete, tåminkr rspr. tambur, trål ripr. tralla, våg' slips,
halsduk no. valk liten kudde, vårnukan fsv. valmoghi-n.
2. före r6, rt, rn, följda av vokal, t. ex. ge nys. gåpl isl.
gara- (från tvåstaviga former), ved fsv. varna; måk, rspr. Mårten,
fwdt nys. fwa6. isl. svart- (från tvåstaviga former); bdri nys. bgd.
säv. dfs. Mn, öbott. nyl. rågö-wicht. gottl. bu, no. bån (Nån
rspr. klarna är bildat på iddr rspr. klar, jfr § 34 anm. 4). Framför
rå, rt, rn före kons. eller i slutljud uppträder a, t. ex. ciZ isl. arr,
héÄ isl. harar, kw(2d halslinning isl. *kwarör jfr no. kvarde, fwg svål
svara-, vfrbe_il väderbiten hd *viari-barar (av bena); ykk rspr. kart;
isl. garn, kwdn, fsv. kwarn. Pret. våt rspr. vart har a från pres.
våZ. Oklart är velt isl. varta, vilket ju skulle ha endast tvåstaviga former.
c) Oklara fall äro: dk int. rspr. ack, frdk rspr. frack, fråkt
rspr. frakt, jeds rspr. jacka, yilst, Okt rspr. jakt, *jakta (jaga), klcil_c
jämte lolcigk rspr. klack lat. oaloan.eum, ladle 1. klcigk is1. klakkr
bärgstopp, på.p rspr. pappa; men betb• isl. bakki, Mat isl. blakkr,
brå4 rspr. bracka, 44b. bulta, banka nt5. kakka, Iq isl. hnakki, sietb'
fördjupning nie]. slakki no. slakke (till ty. sohlank tunn, mager? Kluge
Wb.4 303,2), Alkpas rspr. kappas, /4p rspr. lapp, når rspr. napp
ni. fl., jfr § 46,2 E.
Anm. 4. Om behandlingen av a före gg se § 54.
Anm. 5. För bestämmande av a-differentieringens ålder har målet
följande hållpunkter'. Differentieringen har skett
före bortfallet av slutande 6, g, v, t. ex. blej isl. 1214 tå rspr.
tag(er), bre_i ä.-nsv. bra!, h4 rspr. hav(er).
före förkortningen av lång vokal före lång kons., t. ex. nåt isl. nått-.
före assimilationen 61, rl —› 11, t. ex. rål no. ralla, Ag isl. karl
(jfr anm. 3 b,i f).
före vokalförlängningen framför slutljudande ra, rt, rn, t. ex. hål
rspr. kart; ock sålunda, då vokalen i sådan ställning var
isl. harar,
förlängd vid övergången ö —› o (§ 48), även
före övergången ö
0. Men den har skett
efter assimilationen mp, nk, ut —› pp, kk, tt (genomförd redan
c:a 800, N:n GPhil. I, 461), t. ex. ståp isl. stappa (men sranAp rspr.
stampa); kg' slapp, lös, blöt isl. laiikr eng. lank slapp, tunn (men
kleteka ojämn, tuvig jfr isl. klakkr klump); bråt isl. brattr (men
brånt fsv. branter).
regel, jfr skr. gharnnis gr. aepti.ö; lat. formus : fe. fht. warm isl. varmr
(*swarma-, N:n Urg. judl. 112).
1) Jfr ikan Dfs. 1j. 19 f.
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efter assimilationen n p
nu (c:a 900, N:n GPhil. I, 423),
t. ex. tån isl. tann- ags. te6, vilket utvecklats som bål isl. banna
jfr ags. bann.
efter vokalförlängningen framför r6, rt, rn
vok. (jfr anm. 3 b,2).
efter övergången Fe - -› e, jfr § 25 anm. 4.
Således torde denna differentiering vara att förlägga till ungefär
1400-, möjligen 1300-talet.

§ 48. Långt ö, vare sig samnord. långt 0 eller vid tiden för
denna ljudlag förlängt, har liksom i rspr. blivit slutet o, kort ö
har blivit å.
1) ö -› o
A) Samnordiskt 8 -÷ ol, t. ex.
bö
fsv. boa
f6r isl. får (fara)
böt; isl. båndi
n6
når (no. nu)
böt
båt
si2p
såpa
brö fsv. bro
st4
sta (standa)
vrök fsv. vrok.
Mar isl. dåttir
Anm. 1. Har btr. å, mot isl.-fsv. 6 rspr. ca, så förutsätter detta
a) förkortning av ö före utvecklingen av 0-ljudet, en förkortning som vanligen inträtt samnord. före två kons. eller geminata,
men även kan vara rspråklig, t. ex. bZöntstar isl. blömstr, böksÅdyt
trästycke som förenar lokan med selen ock skackeln (av isl. bögr ock
skaut) 2, hökan fsv. hölikin hölkin, höst isl. hösta ags. hwösta (jfr
isl. mest -4-- *meist), ökar fsv. oket got. wökrs mit. woker, öst
ostr, men rspr. ost öbott. Q.st ny!. öst estsv. fist fl. juusto 3, söka"
isl. sökn, tökan fsv. pölikin pölkin.
Jfr
Dfs. lj. 59.
Genom association med bog har man också formen Kysbvigt.
Jfr Thoms. Einfiuss der gem. spr. auf die finn.-lapp. 66 not.
TEOMSEN antar, att vokalförlängningen i ordet är sekundär. Men det
vore ju en märkvärdig tillfällighet, om samma förlängning skulle genomförts å ena sidan i finskan, som icke brukar förlänga vokalen i (gamla) lånord
(jfr Thoms. a. a. 53; detta ord måste i fl. vara lånat före urn. j-bortfall i uddljud, d. v. s. före 700, N:n GPhil. I, 422), ock å andra sidan
i öbott., ny!. ock estsv. samt i nsv. ock en mängd svenska ock norska
dialekter, vilkas slutna o-ljud i ordet ost är oförklarligt utan antagande,
att vokalen i ordet en gång varit lång (märk ock, att jämväl Var.
voc. 27,1 har oost). För rästen sammanställer ju THOMSEN, förmodligen med rätta, ordet med skr. Man ock lat. jiis, vilka båda ha lång
vokal. Huru växlingen jOst : just skall förklaras, kan jag ej avgöra.
Samma växling 6 : t föreligger också i ordet rost (på järn, koppar).
Btr. har värbet röskas (jämte ?Ukas), dfs. rosk, roskas, Gamla Karleby
rost (med långt ()); fl. ruoste förutsätter väl också ett nord. röst-,
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analogi med så förkortade ord, t. ex. Niini isl. blömi (efter

Mönistar

blömstr).

avljud: bin kallna fsv. kolna kulna: isl. kölna, rata rota
jut. vråde isl. *rota : isl. röta rspr. rota eng. root ags. wröt(i)an.
I sammanhang härmed kan nämnas btr. snör = no. snör (§ 46,2 B) i
förhållande till rspr. snor. Den senare formens slutna o är oklart;
möjligen avljud.

B) Ett kort ö, vare sig gammalt ö eller uppkommet
ur u enligt § 43, har övergått till o före A, rt, mb, mf,
mp, ug ock nk samt före intervokaliskt rn, utan tvivel
av den grund, att o i dessa fall var förlängt vid tiden för
övergången ö -› o ,. Ex.
144
isl. borå
döntt 3 jf r no. dumbeveder
fe)32
fsv. *dumpt (doft)
foråa flytta
dönjt
s1ci34 stötta
skorb
69yan
om(p)n isl. ofn
spejt
spuröa
st6m,
stompn
dög hop no. dunge
vöh
(v)uråit
rspr. lort
16ek
rspr. lunk
s6
isl. sorta
16et
fsv. lunkt (lughn)
J6 .4
fsv. skiurta
(Mas 4
isl. ornask.
Före rn i slutljud uppträder ä, t. ex. "hån isl. horn, kin
isl. korn. Ock då målet har ikein mot isl. ikorni, så visar väl
detta association med lok isl. horn. Ordet kin, rspr. torn är
en yngre lånform.
Anm. 2. Lånord ha, liksom i rspr., å även före rd, rt, t. ex.
0.(iney rspr.. oordning, dtn.0 rspr. ordinera, pbrimon.« rspr. portmonnä(r), pörto rspr. porto. Oklart är b6 rspr. bort för väntat *bM..
Möjligen beror dess å-ljud, liksom metatesen brot -› bort, på icke-huvudtonig ställning (jfr om metatesen N:n GPhil. I, 488).
Anm. 3. Om kZönistt mot lfg. ldönt,Stb jfr s. 94 not 4. Före
j)s kvarstår Ö som å-ljud, t. ex. %len lungorna isl. *lungirnar,
n+
dbyjo, unket, surt sv. diall. dunket jfr ä.-nsv. dunkenlueht (Var.
voC. 22,1), bybsa rspr. unket.
Anm. 4: Åldern av övergången ö --> 0 i btr. synes kunna bestämmas till tiden
jfr nedi. roest. Men ags. har rttst
urg. rusta-). Fht. rost fs.
rost stå i avljudsförhållande till dessa ock utgå från urg. *rusta-, *rosta-.
Ordet hör till
röd, jfr isl. ratiår (Kluge Wb.4 283,2).
i) Jfr Å:ni Dfs. 1j. 39.
Uttr. R33-åt sa eg. »flytta åt sig, till sig, förse sig rikligt».
Mulet.
Taga värme, bli unken (om säd).
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efter övergången av k-, g- till tj-, dj-, t. ex. löweg, dbyika,
(jfr anm. 3), men t6e isi. tunga, bågk rspr. bunke; efter vokalförlängningen framför mb, mf, mp, ng, nk, framför rö,
rt i alla ställningar, samt framför intervokaliskt rn (jfr mom. B); ock
då vid övergången ä -›
vokalförlängning sannolikt förelåg blott
före intervokaliskt rä ock rt, men icke före rö, rt i slutljud (§ 47
anm. 5), även
efter övergången ä --> å,, t. ex. hg, icke *hed isl. harr, men

b6 isl. borö.
Däremot visar o inga spår av förlängning före Id, ud m. fl. (lön
lundr, men /ån isl. land, hk, isl. henda), ehuru en sådan troligen
förefanns redan vid övergången ii, --> e (§ 25,2 med anm. 4) ock likaså
vid övergången ä --> å. Denna företeelse förklarar jag (då det är föga
sannolikt, att icke o skulle förlängas i de ställningar, där a ock m förlängdes) så, att övergången ö —> 0 inträffade
efter det den en gång förlängda vokalen före Id, It, ud, ut m. fl.
förbindelser åter förkortats; men
före vokalförlängning framför rn i slutljud, t. ex. hayi isi. horn.
Övergången ö - 0 synes därför kunna i btr. förläggas till ungefär
samma tid som i det övriga Sverge eller till 1400-talet. I rspr. ligger
övergången ö —> o till tiden mellan vokalförlängning före rn, varpå
man har exempel först från 1400-talet, ock vokalförlängning före rl, som
likaledes är styrkt från 1400-talet (N:n GPhil. I, 481).

t. ex.
2) 6 —> a,
bada isl. boöa
ban
bolgna fsv. bolna
köks rspr. koxa (även koxa)
181. oddr
tiel
öd

oddi

örm 2 isl. ormr
ötar
otr
skaa
skåda
skora
skåra

tåras

ora(sk).

Anm. 5. I stavelse, som var obetonad, utvecklades ö till 0,
utom då det stod före m, t. ex. dej-g4o rspr. till allo, 2-gbdo rspr.
i godo, e)gö »för god» isl. ofgö6r 3, Qmffig,* »för mycket» isl. ofmykit,
likaså (c/itnt »allför dum» m. fl., (;!mdgå fsv. omaghe (möjligen Eo(a)maghe4, jfr o(r)saker isl. orsekr N:n GPhil. I, 488). Så kunna
ock förklaras ine?år, mr_s?dd,?, ålstöbar, pbtatar, prbfit rspr. moaré,
modell, oktober, potatis, profet m. fl. Men före -in är 0 regel, t. ex.
5 Jfr Å:m Dfs..1j. 38 f.
Orm rimmar hos Arvidi 78 med form, storm ock hade sålunda
öppet t!t-ljud liksom ännu i en mängd dialekter (N:n Coluinb. Ordesk. XV).
Sammansättningar med of- hade i samnordisk tid i regeln huvudton på andra sammansättningsleden (N:n GPhil. I, 456).
Denna förklaring har prof. NOREEN alternativt föreslagit i föreläsningar. Ordet kan också, som N:n likaledes framhållit, vara identiskt
med fno. (5-(tt-)magi ock hör då icke hit.
113

S 48-49

LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK.

XII. 1

nt_igom .rom fsv. nakrom arom, Ovem-/önom fsv. ingom lundom,
håstom fsv. hmstenom, 4vÅent fsv. nkom in. fl. Ett egendomligt
undantag bilda prdtfåst rspr. profoss holl. proovost ock pr§tok41
rspr. protokoll.

Anm. 6. I några oklara fall motsvaras äldre 6 av btr. o, nämligen
ök rspr. ok isl. ok fsv. ok nk, öks rspr. oxe isl. oxi uxi, 6p, 6p rspr.
opp, oppe. För de två först nämnda har jag ingen förklaring attföreslå.
Är KOCKS regel: »ft övergår (samnord.) till e i relativt oaksentuerad stavelse» (Ark. V, 57) riktig, så kan öp förklaras: urn. *tp fht. tf skulle
då i icke-huvudtonig stavelse ge 6p, -vilket bör ge dels btr. 6_p, om den
långa vokalen kvarstod efter tiden för utvecklingen ö -÷ 0, dels rspr. opp,
om det redan i samnordisk eller
tid förkortades. Rspr. upp är
däremot den samnord. huvudtoniga formen. Fsv. brandstop, -stup
har i btr. blivit br,..
Anst,f5Z, genom folketymologisk anslutning till stol,
jfr rspr. likstol (N:n Sv. landsm. VI. 5, 19). I analogi härmed torde
man kunna förklara rspr. brandstod, vars slutna o hittils icke tillfredsställande förklarats, som en folketymologisk ombildning efter stod, jfr
rspr. likstod (N:n a. st.).

0. Diftonger.
A.

Qi -->

Gamla diftonger.

Diftongen 9i kvarstår i regel som
t. ex.
lå4,5t i sl. leistr
isl. beizl
deigr
/4stz rspr. ledsna
po,_'g• 2 no. pelka
eiär
v0p 3 isl. veipa
ein(n), eitt
4P/7 åt/
vå,'m 4
velas
fieinn
R4P2.
4kr42 5
(8,10143i5i
fieiri
år.bag fsv. arbeide mit. arbeit
heiär
144.
bitrmh4t6 barmhet mit. barmheit.
h6pn
heim
Anm. 1. Före relativt gammalt j ock före -n + kons. övergår 9i
till ah t. ex. dåman isl. deig(r)inn (dg,:y), (mitmari, rspr. majeri),
tåvan isl. teig(r)inn (thy), itva/ brodd jfr isl. eigin; bc_serbiqyj isl.
berbeint (berbeinn), nVeqgt isl. meinta (inf. mbn,), r5421 isl. hreint
(rd,m), sovA isi. seinka, åmAal rspr. enkel, amAan isl. einka-,
iqvAom isl. einkum. De fyra sista kunna dock (enligt § 55,2) utgå
från former, där diftongen samnord. kontraherats till e, jfr fsv. anka,
ankom. År j ungt, kvarstår ah t. ex. ia'A2 isl. leiäa, /42 isl. leiga.

§ 49.

bå9
ddly

1)
3)
5)

2)
4)
6)

Jfr Å:m Dfs. lj. 63 ff.
Trasa.
Seltyg.

114

Peka.
Gyttjig sjöbotten.
Elände; tok.

XII. 1

VOK. LJUDLAGAR, ST. BET.: DIFTONGER.

§

49

Anm. 2. Btr. ä mot skf. c9 isl. ej rspr. e beror
på samnord. kontraktion av Qj till e före två kons. eller
geminata (N:n GPhil. I, 449), t. ex. båg fsv. bwsker : isl. beiskr fsv.
bösker (an obest. art. : isl. einn), frist fsv. frwsta : skf. frist ist.
freista fsv. frösta da. friste, jåsp nsv. gäspa: skf. tk.sp isl. geispa
fsv. göspa da. gispe, håls fsv. hoelsa : isl. heilsa fsv. hölsa da. hilse,
håmt fsv. hEemta : isl. heimta, håmsk : isl. heimskr dåraktig fsv.
hömsker, ht isl. hestr : bgd. hOst (urg. ha(n)histaz, N:n Orddubbl
nr 103), Nåtbd : isl. kleimda (av Nåpn bestryka med lera no. kleima
isl. kleima Vigf. bestryka fht. ohleimen) 1, råms no. remsa : isl.
reim no. reim, ånp enbart isl. *einski8 (jfr s. 48 not 2), vrå/497 :
rspr. vrenska(s) da. vrinske jfr isl. reini.
på ställning i svagt betonad stavelse (jfr § 37,3), t. ex.
icrbasAar rspr. arbetskarl (arbOt), menen rspr. mening (ms),
dåm 2 isi. peim, clens2 isl. Peirra, andan isl. "annan-Peirra-nn (med
best. art. påhängd pronominet; fem, heter ånagara, neutr. ånadara is].
*Qnnur-peirra-fl, *annat-peirra-t), våm isl. hveim.
Oklara äro Urnan : fsv. heman rspr. hemman (kan detta förklaras enligt mom. b, genom suffixbetoning?); Uga avlöning : isl. leiga
(då vb. leiga heter btr. /42 ock då man ej kan förklara varken den uteblivna apokopen eller vokalen e i lega, om det motsvarade isl. leiga,
så måste man väl anta avljud, isl. 'lega); vidare råm : rspr. rem isl.-no.
reim (men hm isl. heim, ,s/4m fsv. slember). Har man även här
avljud, urg. rimö, römö?
Anm. 3. Äldre gi motsvaras av e i btr. dels i några ord, som
givetvis äro lån från rspr., t. ex. daablk rspr. delaktig (men dåd
isl. deill), fl rspr. fel no. feil mlt. feil, kby rspr. helig isl.
heilagr, fl 1j rspr. neka no. neikka, tg•an ä.-nsv. tökn rspr. tecken
in. fl., dels i några oklara fall, nämligen e rspr. ett (obest. art.; man
väntade a enligt anm. 2 b), g. liten garnhärva no. eika (Jan brunstig
till isl. eikinn rasande?), gråst 3 gisten jfr no. greis, råst 3 plog,
Hst 3 ploga, rista isl. *reist, *reista (: rista), Hs fiskfjäll isl. hreistr no.
reist (jfr § 94), r6z åkerren isl. no. rein, fé rspr. sked fno. no. skeiä,
skjp ä.-nsv. slekja isl. no. sleikja. För några av dessa kan man
tänka på lån, men knappast för alla.
Anm. 4. En övergång gi
a synes föreligga i nå jämte new,
nick, rspr. nej, nåpalaa någorlunda, som väl vore isl. nakvat-(u)p-aleiäin (jfr s. 51), samt i vör,an varenda, t. ex. v6r_kan 4,/ »varenda en»,
vilket väl representerar fno. hvarn-einn
einn.
Isl. klema »håna» är väl liksom klam »besmittelse» lånat från
ags. oliemian »nedkludda», olam »lera» ock dubblett till isl. kleima.
Dessa former kunna naturligtvis också representera rotstadiet
Pe- liksom fsv. Nem, pEerra fht. demu.
Äldre "grist, rist, rista skulle ge btr. *grist, *rist, *rist enligt
§ 37 anm. 1 a.
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Anm. 5. 0 motsvaras av i uti ivand a i uttrycket vor iva,nda 491,
rspr. var *evande (eviga) en. Däremot är väl vOyfibH »bräda på
ytterkanten av taket» icke identiskt med isl. vindskeiö fsv. vindskep,
utan vore isl. vind-skiö uppl. vindskida bäls. vinnski Rz 584,1.
Anm. 6. Isolerat står ce mot äldre al i Oman (jämte Ytoman)
namne, jfr s. 17 not 2.
§ 50. Diftongen au motsvaras av at', t. ex.
ag
dz.cr
aurr
frågdn 2 no. fraudig
Mus I°
hauss
någbreita 3 isi. nau5-broti
no. knaus
rau5r
hågs"
14.9
isl. lauss
4g/9d,92,d rspr. ökänd
blautr
isl. bauka
bUnt
btink
mat 12
no. laut
hraukr
rdl,:tk 5
dugt råma isl. rauta
*tauka
thk
språnt 13 no. spraut
no. baula
b4v.d
isl. daufr
maula
ddnv
,n4zt 8
gån tok no. gauve storkaxe
h•r4gm 9
*trauma
gtta 14
*gauve (genrve)
isl. hlaupa
isl. fauskr
nirkg
maurr
fånsk
Itnsta
e.tustan.
saurr
sdnr

Vidare alla preterita efter fijåta-konjugationen, t. ex. bicif.t
isl. bau5, f4uk isl. fauk, skinp isl. staup, fr(gcs isl. frans, brdat
isi. brant, Nig«) isl. klauf.
i) Då undantagen i anm. 1 kunde tänkas bero på den följande kons.,
ordnar jag även här exemplen alfabetiskt efter denna, likaså i några
följande §§. Om behandlingen av diftongen au se /em Dfs. lj. 66 if.
Frodig.
Dåligt väglag, då vägen bryter.
8) Rödbrun; solbränd. Röd heter r‘f, jfr anm. 1.
60 kornskylar; jfr fgut. raukr fsv. reken
Flå, avdraga huden genom att tränga handen, knivskaftet eller
annat icke vasst föremål mellan hud ock kött. Ordet bör ihop med
got. tiuhan fht. ziohan draga isl. tjoa (ptc. toginn dragen) ock förhåller sig med avseende på gutturalen till dessa som isl. spakr : fht.
spöhön späja, spahi klok = isl. skapa : isl. skafa (Brugm. Vgl. gr. I,
348, N:n Urg. judl. 113).
,
Böla, jfr isl. baula f. ko.
Äta enbart t. ex. bröd utan sovel.
6) Jämra sig, låta illa, jfr isl. krauna »klunka», samt no. kraumen,
kraunen ömskinnad, jämmerfull.
10) Pipskalle.
11) Bärgknalle.
13) Spröt.
12) Fägata; jfr fgut. talaut.
14) Talgdank.
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Anm. 1. Äldre au motsvaras av btr. ö i några fall, vilka jag ej
kan förklara. För åtskilliga av dem synes det väl djärvt att anta främmande inflytande, då de utgöra vardagliga ord av rent provinsiell färg.
Fallen äro:
isl. bralla
brig)
s6im
isl. saumr
dd
dau5r
tam
taumr
6m 4
nd
nau5
aumr
n&kr2
nau5igr
laun, -a
bh, 0.91.
ng
nau5ga
kaupa
.494P
r‘f
rau5r
st&
staurr
91/1,9 5
au5mynkr
rspr. (rik) knös
4"74b•
iågddy
laugardagr
gröt'
isl. grautr
auga
kv
lauf
073
/d4
laukr
ndvat 6
no. nauvert
dram
draumr
hast
isl. haust stram
straumr
rast
raust f.
Anm. 2. Undantag från regeln bilda väl ej jdZ, 344 gråt, gråta,
vilka man för betydelsens skull vore frestad att identifiera med isl.
gaul, gaula tjut, tjuta, no. gaul, gaula skrål, skråla. Då btr. även har
javftZ ock Ifg. endast 0.z.d, vars y förutsätter, att g av gammalt stått före
palatal vokal (isl. gaukr heter grijitk, icke j-), måste man antaga gamla
dubbelformer: ett goifla urspr. väl »få någon att gala», sedan i isl. »göra tillfreds, förnöja», i btr. (genom invärkan av gaula?) »gråta», ock ett gaula,
som i btr. fått j från gdfla. Hit hör icke häller /ittstMen lätting.
Leffler hänför visserligen (Kons. 7) stöling »pojke» till isl. stauli
tjänare, men knappast med rätta. Snarast är väl stöling att härleda
ur ett *stfik5ingr, liksom rspr. enstöring uppstått ur fsv. enstoPinger.
Oklara äro friis skumma mot Hg. fruas isl. *frau8ask (av frau5 n.
skum) samt 8414 f. såplöddtr mot isl. lan& n. Med det sista bör
kanske sammanhållas MAO. m. kokande hett vatten (jfr no. sau5 f.
kokning, av sj65a).
,
Anm. 3. En övergång au -÷ ,g föreligger i 9^44,,san, best. form
av rdt.cic fsv. roker fgut. raukr, beroende på invärkan av de följande
I) Även i Snåsen antecknade jag brd, men där har man diftong i

groJigt isl. grautr.
Angelägen om; erforderlig. Den ljudlagsenliga formen n40«
betyder »motvillig».
Den diftongiska formen brukas numera med en anstrykning av
förakt i best. form ity tv a dat. 4twan, pl. åt.opa dat. guicapom isl.
auga-t -nu, augu-na -num. För öra har målet den ljudlagsenliga
formen 4m^ (§ 51).
Skf. har den väntade formen åm (i skf. ha au, eq blivit a före nA).
Hör detta ord ihop med ovan anförda knaus kulle? Ordet heter
dock även i no. kilos.
Knappt. Ordet, vars allmänna no. form är nauv, hör väl ihop
med isl. snau6r ock snoggr ; jfr K. F. Johansson PBB. XIV, 348.
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alatalerna. Orden /ark klöv ock rtigt »(sång)röst, votum» (biform till
nid) utgå från i-omljudda former, isl. *kloyf, *rest (: klauf, raust =
noyä : nau6 = skyld : skuld in. fl., se N:n Isl. gr. 123).
§ 51. Diftongen oy har övergått till et? 1, t. ex.
isl. oyra
Éjir
fsv. boghil
bsaval
hroysi
råg
isl.
Iloygja
fZetV
tig
*oysa (ausay
kloyja
laåv 2
frtigt frost
*froyst
got. straujan
strk
roysta
reigt votera
isl. roykr
troysta
trtigt
roykja
IM§
*endaloyst
nlcigt
3
roynir
rkfl,
oystri
itgtar
hloypa
10.2)
hloyti
lent
4
snoypa
sneRp
rkt röta vb. no. royta
stoypa
st4w
skoyta
[44
fa,ir brosk no. foyra
stoyta
steRt
hoyra
isl.
hkr
proyttr.
trti,4
moyrr
mag
mellan
m ock
ett
yngre,
i
målet
(genom
i-epentes
Även
uppkommet
oy
övergår
enligt
§
58
eller
genom
län)
-gi, -kl
till eq, t. ex. drtiv (drkgd) fsv. droghia (drogdhe), /lejb isl
mind isl. (g)ndogår.
hlEkiligr, nj (ntind) isl. (g)ndigja
s/liv
rspr.
slöja ock, med utsamt
isl.
rågja
(-0-),
rtqj (r4gd)
stå'
rspr. stoja
eq,
Atim
rspr.
koja,
vecklingsgången oj -> oy -÷
ock pdg• rspr. pojke.
Hit höra ock nOlpn naken da. riogen jfr isl. nokkviär,
t'sv. slokkia isl. slokkva 5, samt våd, väcka ock viqtymi vaken
isl. *(v)dkja, *(v)(iJkinn (bildade pi pret.-stadiet *wask-). Att
man bör utgå från former med o, icke med eller a, visa lfg..
Ihybsin. Då dessa dialekter
sl6yy,
nys. bgd.
också ha dlityp dragit, /byp lett, s/byp slagit ock tby22, tagit
isl. *drrågit, *13:16git, *sldsgit, *tOkit (efter pret. pl. drågn, blågu,
slågu, tåku), så är det sannolikt, att även btr. drå, l4p,
glop, tgqp utgå från samma former med o, ehuru (e i denna
ställning också kan återgå på äldre e, e enligt § 55,2.
2) Jfr § 25 anm. 1.
Jfr Å:m Dfs. 1j. 68 f.
Åndlöshet (av adj. isl. endalauss); jfr ordspr. båtar brgligta an
riciegsta rspr. bättre bredlöst-en än *radlöst-en bättre brödlös än rådlös.
Stycke väg.
Fsv. slEekkia gåve *.9/4/§, som fsv. rEekkia ger rå4p, jfr § 55.
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§ 51-52

Anm. 1. Före förlängt m övergår gärna ,n till a, då diftongen
är svår att uttala i denna ställning, t ex. gUigt, gZtinid, Ointsk hd.
gloyma, g1oym6r, gloymska (även gVqm ock gZeoy). Jfr att eq blivit a
före Bn, § 40,3.
Anm. 2. Äldre oy motsvaras av ö i följande fall:
a) möjligen i följd av invärkan från rspr. i
0:de obebodd isl. oyai
s6imi
isl. soyma

då

i

(äldre

dr6m 1

Om 1

strtIm'

0)

doyja
oy
droyma
goyma
stroyma

rik

db 2
j§6jet 3

Or
dkv

royna
filo. doypa
i Sl. . koypta
oyri(r)
doyfa.

möjligen på grund av ställning i svagt betonad förstavelse i

gQped otät (jfr s. 19), vars no. motsvarighet glopall visar ordets sammanhörighet med glupa ock som då förmodligen vore ett isl. *gloypall,
jfr is]. gloypa sluka, gapa.
Oklara fall äro: b«, böka no. boykja, /Or isl. »yra samt ps
flåsa, pösa rspr. pösa ock As »pust, pys», vilka väl motsvara isl. *pfaysa,
*poyss, hörande till det starka värbet pysa pös svälla Rz 516.
Anm. 3. Btr. /P)4neint rspr. löjtnant beror väl på folketymologisk anslutning till ig -dti, igcht respekt jfr isl. hlOni.
Anm. 4. Ett av 0 -före gg, ng, nk enligt § 57, 58 uppkommet
isty övergår icke till eq. I-epen tesen i denna ställning är alltså yngre än
övergången oy ---> ce. Ex. sn6yg snygg isl. snoggr, råyyj, fsv. rynkia.
Anm. 5. Om oy —> å i Mit isl. hoyr5a, L944 isl. koyra jfr §
41,2. I svagt betonad stavelse har detta it sedan blivit a, t. ex. hå„du
isl. hoyr-äu (s. 101 not. 9).

§ 52. Diftongen ifi har övergått till u efter r ock kakuminalt
1, men kvarstår eljest som fg.
1) iii --> u efter r ock kakuminalt 1, t. ex.
iii --> u

bri'd
gri» 4

isl. brjöta

no. grjupa

gria5 jfr isl. grjät sten
7Jr4p
isl. krjtipa

Även skf. har drthy, strkit, skt, men däremot tiim isl. goyma
ock, liksom btr., gUnt isi. gloyma; jfr anan. 1.
Då redan fno. har döpa (Fr.2, jämte doypa), är väl detta liksom
rspr. döpa sannolikt lån från mit. döpen. I så fall behövde ej btr.
dtto uppföras här.
Jfr inf. j§02p isl. kaupa (§ 50 anm. 1).
Gröpa. Då no. även har snipa, kan btr. grtip vara ett aor.pres. såsom isl. låta m. fl.
Bet. »smula». Denna betydelse utgår från bet. »grus», som ordet
har i ags. greöt n., fht. grioz (sandkorn), nht. gries, lty. grut m. fl.
Betydelsen »smula» ha, utom gryt i flera sv. diall., även mht. griez, ho]].
grut, jfr Rz 21612.
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isl.
r4b•
sh.r4.2) i
ii

-›

nig

rjiika
skrjiipr

Nå' v

2) iii -› )94, t. ex.
b»
»P

NÅ
)4Z

XII. 1

isl. fijiitr
kljåfa.

up,32) 2 ä.-nsv. niupa
fsv. niusa
yjis 3
stiuffapir
f4f4r
piuver.
i§4v

bd. bjaa
djtipr
fika

Nål

Utvecklingen itt ---> u efter r ock Z har btr. gemensam
med övriga nordliga västerbottniska mål från ock med bgd. samt med
norrbottniska ock ostsvenska diall. (Vendell Ormsö-Nukkö 50; Kock Sv.
landsm. II. 12, 8). Att icke u i dessa fall uppkommit av y, visa grpt
isl. grSrta, sAr9p no. skrypa, stryp no. strypa.
Anm. 2. Oförklarligt synes mig fils n. fähus mot isl. fjös; sydligare västerbottniska dialekter (bgd. säv. um.) ha fijys. Det förra
skulle I j u d 1 a g sen I i gt motsvaras av isl. *rösa n., det senare av isl.
loysa n. OM isl. fjös ock motsvarande sv. dialektformer jfr N:n Ark.
III, 10 if.
Anm. 3. Äldre iii motsvaras av 2 uti nipa» fsv.. hiupon rspr.
nypon, vilket måste vara en lånad form, ovisst varifrån (små!. har nipon
enligt Rz, no. njupp.); vidare i fir skata isl. skj6r, om vilket ord jfr
nedan § 104 samt A:m Dfs. Ij. 72.
Anm. 4. id motsvaras av y (ö)
på grund av i-omljud, liksom i rspr., uti orden f."0, rspr.
fyra isl. fjdrir, nåd rspr. nystan gottl. niausta (Kock Sv. landsni.
IL 12, 4 IL); ävenså kanske i br6,5t 4 isl. brjost, rpv 5 näverskål
dalm. ryve, ock möjligen i byt; st got. kriustan isl. •krjösta pres. "kr5rstr,

Anm. 1.

förkortat *krystr.

Som lån från rspr. anser jag bZfyy isl. bljtigr (vore ordet inhemskt, kunde det förklaras som äldre n: 1. 1-stam, jfr nedan not. 1
om bgd. d01) ock gi*i rspr. gryn isl. grjön.
Odryg. Ordet torde på grund av no. skryp kunna antagas ha
varit n- eller i-stam (så framt ej no. skryp är påvärkat av vårbet skrypa
btr. sArp). Det samma gäller om bgd. drO, isl. drjtigr (bgd. har t. ex.

dr4p is!. drApa).

3) Nysa.
Nypa vb.
Snarast representerar dock btr. breist liksom rspr. bröst ett annat
avljudsstadium än isl. brjest, jfr got. brusts fht. brust.
Detta ord sammanhänger kanske med isl. rjlifa »göra hål i»,
sedan kanske »urhålka». Att med Rz 537,2 föra ordet till riva förbjuder
dess y. Formen riva, som Rz anför från nyl., håls. ock smål., kan
däremot förklaras ur ryva, då i dessa diall. y stundom övergår till i
(Frth. Ny!. 32, Delsb,-gr. 6, Linder SMöre 3).
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§ 53-54

B. Nya diftonger.
Mellan ffl, e, i, y, ö ock följande prepalatala k -, g-,
-g- ock j-ljud, samt dentipalatala t, d, 1 ock n utvecklas ett i-ljud

(i-epentes); i speciella fall också mellan a ock gg samt mellan e (i)
ock ni.

Btr. visar en tämligen genomgående palatalisering (muljering) av en på palatal vokal följande konsonant. Ock före
denna muljerade konsonant har gliduingsljudet i utvecklats till
ett ganska tydligt artikulerat ljud, vilket som diftongisk komponent sluter sig till föregående vokal (i blir ofta e). På detta
sätt har btr. fått fän) nya diftonger: e, ah ah n om. En liknande diftongering i no.: i —> ej ock y —> oy före n + kons.
samt e
ej före 1 + kons. påpekar Aas. Gr. 37, 39.
Kort a har regelbundet övergått till a före gg. 14Tt- å ->
vecklingsgången synes hava varit: 1) a —> a enligt § 47,2;
2) palatalisering av gg: g ---> g; 3) i-epentes: ag —> ag; 4)
ytterligare palatalisering av a: eq
Det bör anmärkas,
att förbindelsen ab• icke föranleder i-epentes. Utvecklingen
agg
ag är bland de mål, som jag undersökt, inskränkt till
btr. ock nys. Ex.
isl. *2ggr
m4g 2 no.
maggi
/7-42 rspr. flagga
ndtg rspr. nagga
fråm
fradga
« ragga
rån 3
kagge
St4g
stadga
lrg
knagg
rdn ä.-nsv. tagge (jfr s. 15).
håv
Anm. 1. Btr. ddg, Mg, håg, ldg, pkig ock rspr. dagg, fgut.
hag, hagga, rspr. lagg, plagg kunna alltså icke vara identiska. Btr.
utgår från u-omljudda former, jfr § 46,2 D. Btr. råg rspr. ragg

ock tig rspr. agg äro lånformer.
Änm. 2. Om rclq-bsz.n, v4j,9m rspr. naken, vaken jfr § 51
(s. 118).
Bet. »avig» ock förutsätter väl ett urg. *a3w-, som förhåller sig
till isl. 2f-ugr got. ib-uks som urg.
fht. wila isl. ugla : ags.
is!. tafr = isl. dregg : draf (N:n Urg. judl. 91 f.) = rspr. lugg : btr.
/4v lugg is!. "blfr (isl. ltfa tjockt hår).
Jfr !sid. 22 med not.
Vara raggig, fladdra (om hår), jfr is!. r2gg.
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å diftongeras
§ 55. Kort e,
1) till a?» före långt prepalatalt 9' , t ock före dentipalatala

J;,

t. ex.

båna
g'1443
hån
la`g

.1.49
f4_4p,
sn4ti
vån

isl. beggja
gneggja
heggr
leggja
skegg
skegg-it

fsv. *smeggia

64,9 4ga is!. egg -it
bekk(r)
b64b.
bekk(r)-inn
b4/gan
fiekk(r)
Råg'
fiekk(r)-inn
fan
rspr. lättja
låktk
rå4, r4b't is!. rekja (rakti)
*stekk-stolpi
st4tstgp 2
pekja (pakti)
tkly t4b1
rspr. täxt.
t4b•st

isl. vegg(r)
vegg(r)-inn
v4tan
eggja
Anm. 1. Före kort h. har jag antecknat diftongering av e blott i
frhAarib^, frd,g•nu rspr. fräken-ärr, fräknig samt i strd.ga »jaga,
stryka omkring» is!. *streka. Ett äldre *streika (mit. strejken streken
»stryka håret, kamma») borde givit "str62:A. En analog diftongering
fötter is!. reikna räkna mit. rekenen fht. rehhandn.
2) till ce före j (<-- j, gj, g) ock före (äldre) ng, nk, t. ex.
is!. lengstr
lyst
Rum isl. feginn
rspr. mängd
mkycl
spegill
spitmal
kenker
fsv.
segja
stRi
kenk(r)inn
leimtpan
Igivan (vy) veg(r)inn
leenkta
liqyt
Nfeind fsv. befeengdher
rspr. skänk
fafeenger
fc'imb•
f4fetm
fsv.
heenkia
atm»
is!. hengja
henl
psenkte
tiqyAt
heng6a
hetmd
nkia.
83
lengi
/av
kW§

har, då det förkortats, i motsvarande ställÄven långt
ning övergått till ab t. ex. ve42 is!. veågja, sky is!. s(i)ng. Jfr
§ 25 anm. 1.
Anm. 2. Före g + 1, r synes e icke ha diftongerats, t. ex. jåveÅ
stylta rspr. *gängla, mkyaZ draga, töja ut (t. ex. garn då man spinner)
rspr. *mängla; spåyar is!. spengr, ståtlar is!. stengr, tåtya,r
Blåsa så att det biter i skinnet. Ordet vore ett isl. *snoggva
(jfr isl. slokkva mot fsv. slsekkia), bildat av sneggr snogggr klippt.
I samma betydelse brukas no. snoa (: *snoggva, *snmggia = is!. glöa :
gligggr).
Spisstolpe. Jfr ångm. stake, öbott. stakka spis (ock kanske is!.
stekkr avstängt rum för får).
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55-56

elltycy »smal lie» har fått a (±- a?, § 40,3) från vb.
clkyj isl. dengja. På lån från rspr. beror ä i tävkild rspr. fänkol
(skf fiqvkin rspr. fäng-korn), jåyse rspr. gängse ock åyal rspr.

-tengr. Ordet

ängel (skf. även åmai).
§ 56. Bort i diftongeras

1) till e före långt prepalatalt g, b., före dentipalatalerna p, I
gy, långt 1 ock långt y (samt före pp), t. ex.
isl. ligga
sp01
isi. spilla
lefg
villr
sigg
vOi
sQigl
vilda
piggja
vOja, jfr
t0f4
binda
bQiy
b.0,1,96,1 fsv. isikil
beiy
binas,
mOhsal isl. Mikkjall
blindr
sitja
bei9
sOy
brinna (brenna)
brQfy
vitja
inn, inni
bildr
095 Oy
friäla
lejr
rspr. linjera
Ni)
Hal
te
jsl. tinda
102rspr. värdinna.
piltr
vård
2n9t
Före pp uppträder diftong blott i ordet 1c4) is!. klippa.
Då i diftongeras före mp (jfr mom. 2), är man frestad att an-taga, att det även här är nasalerat i som blivit diftong, alltså

att klippa utgår från urg. *klimpian.
I lånord, inkomna i btr. efter övergången i -› e, övergår
i till e även före kk ock k + kons., t. ex. bkitst rspr. blixt,
b404,09- rspr. *blix(t)era (blessera), dOb't isl. dikta, Nib rspr.
kw0A livlig, snabb isl. kvikr, 1)41, pk* rspr. plikt,
plikta, 1.00 rspr. riktig, sOb't rspr. sikt, tcgrefr- (även tri1913.)
rspr. tallrik, vett rspr. vikt. Oklart är dr/ - rspr. dricka.
Har nasalerat i före kk givet e?
Anm. 1. Att i ljudlagsenligt övergått till e före kk ock k + kons.,
visa väl brt rspr. bricka, fdb• rspr. ficka, fbb.aZ fingra isl. *fikla
Are"b• rspr. kricka (Anas crecca, även »kortnamn» för Kristiana),
11t1a,
n4, nefr rspr nick, nicka, pe7j rspr. picka, prq., prg• rspr. prick,
pricka, änet rspr. snick(r)a, spr1j f., vb. rspr. spricka, vq• rspr. vioka.
Dock kvarstår i uti fi4 rspr. fick (i analogi med jib' rspr. gick?), hib•
fsv. hikka, hifrs rsjr. hi(k)sna jfr isl. hixta (kanske påvärkade av
he draga efter- andan), stiA f., vb. rspr. sticka.
Åven före pp har i i -regeln blivit e, t. ex. d61) doppa försiktigt
da. dippe, An6.22 rspr. knippa, sM29 fsv. slippa, vet) urtröskat rågax
1) Segt kött.
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rspr. vippa jfr eng. whip tröska (sälle.). Följes pp av r, kvarstår dock i,
t. ex. nivar fin, sirlig no. nipper.
Anm. 2. I ovan anförda ställningar kvarstår i,
då det föregås av j, ,69 eller f, t. ex. yib' rspr. gick, fi/j
rspr. skicka, jg is]. gildr, jil is]. gilda, filar is]. gikra, Mas kink-a,
isl. girnask åtrå, Lsin,kim is]. kinn(ar)bein, fin isi. skinn, fi92, lura i
handel fsv. skinna.
av oklar anledning i hit isi. hilla.
Anm. 3. Före 11 motsvaras I av e,
då det följes av r, t. ex. grgar rspr. griller, pgar gå
med små, lätta steg rspr. pillra, tå/ar rspr. tillra.
av oklar anledning i baA, öb& rspr. billig, obillig, dra
rspr. drilla, pa sv. diall. pilla, fbley rspr. skilling, tra rspr. trilla,
trbley, hswa,cy rspr. trilling, tvilling. Om /siva ock tvål is].
*pvirla, hvir(f)la jfr § 37 anm. 6.
I

a4,

2) till
före (äldre) ng, nk (gn, gkn) ock före ns, nt,
t. ex.
brdm isl. bringa
kw4vb.ar,MI. kvikna
råm;
hringja
vånb.ar,
vikna
våm'
rspr. vinge
vånstar
vinstr
dbyan isl. digna
9.4.92 4
* hrinsl
samari 2
signa
kl4yj
fsv. klinter
st4van3
*stigna
språnt
*sprinta (sprwtta)
f44,?yA rspr. flink
./PW4ni no. *t vint (tvitt)
h406 1sv. hinkia
v4War fsv. vinter
bZ4yAar1 is]. blikna
klå,pyp jfr rspr. klimp
jpyb•an rspr. kikna
limpa.
/4,2'1.2)
Anm. 4. Före B + 1 (ofta även r) monoftongeras a?, till g, t. ex.
braya/ rspr. *Bringel (Brynolf, jfr s. 94), pava/ rspr. pingla; jfr § 40,3
ock § 55 anm. 2.
Anm. 5. e för väntat t uppträder
a) i svagt betonad stavelse, t. ex. vipley, vcieleyyan isl. velling(r), -inn, givan, Og' rspr. ingen, inte (i är oklart i de två sista
orden, jfr § 27,2).
Is]. viengr gåva btr. *vdm, som s(i)ng ger sky (§ 55,2).
Bli seg. Skf. setv6tr4, är = rspr. sögna, isl. *seigna.
Bli hård, fast (om gröt). Ordet hör väl till stiga ock användes
kanske urspr. om jordgolvet i bet. »bli så fast, att man kan trampa därpå».
Rissel, grovt såll. Jfr lat. cri-brum sikt, gr. xpi-vev. Ordet,
som väl står i avljudsförhållande till isl. hreinn, hreinsa, uppvisar den
grundbetydelse, som Kl. Wb.4 277 f. förutsätter för adj. ren, nämligen
»siktad». Btr. ra9)
betyder också »rensa ladugården».
Bofink.
6) Hinka, uppfordra vatten.
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56-57

på grund av analogi i mOvb• isl. minka, myst rspr.
minst, mest rspr. *minsta (mista), ata-mOystone. åtminstone rspr.
+ det + minstone1 (efter mer isl. minnr), vOyst rspr. vinst
(efter v(iy rspr. vinna), Mys rspr. finns (efter friy rspr. finna), sejy j
sån» m. fl.
is!. sinntr (efter sQiy
på grund av yngre lån i t. ex. se'yb• rspr. sink, prOys rspr.
prins, kwOyj rspr. kvint (fiolsträng). I unga lånord synes i före
n + g, k, s, t bli e.

§ 57. Kort y diftongeras
1) till yn före prepalatalerna «2, g (<--- gg) ock b• samt dentifp ock j, stundom ock före d, i ock y, t. ex.
palatalerna
mOyt isl. mykit
is!. fiygill
f40,1a1

tffiv
st#n
trOg
brOt

b 093

tygi
styggr
tryggr
bryggja
byggja
fiytja

nObsal t'sv. nykil
tffiW

pykkia

pg9t
rspr. bylte
fp) d (-0) isl. fylla (-d-)
80,/

syll

fsv. sylt f.
s?•,9.t
f401P 2
Genom analogi inkommer diftongen också i böjda ock avledda former, t. ex. brOgd rspr. brygd (efter brg* fsv. bryggia),
by5gd isl. byg5, bbo•gd rspr. Bygds (sockennamn), bb4gd is!. byg5a
pret. (efter bffigk), dry'g is!. drykkr (från former som drykk-jar,
fijiV rspr. flytta (den äldre formen är fiffl4,$),
-jr,
tio'kp rspr. tyckte (efter tu.§) m. fl. I lånord, upptagna efter
övergången y --> ö, utvecklas ofta diftong även före andra
prepalataler ock dentipalataler, t. ex. trOd rspr. krydda, »d
rspr. skydd, fod rspr. skydda, b0,1 isl. bytta, j,,90yabm6,5
rspr. kyndelsmässa; c114gd is!. dyg5, pg?,At rspr. flykt, rOp
rspr. rykte.
Anm. 1. Att y före g ock k + kons., före kk, (dd), tt, n + kons.
ock nn ljudlagsenligt övergått till ö, bevisas väl av former som frgtgd
isl. fryg8; 16b1 rspr. lykt(a) f., 16b.t sluta isl. lykta, ntittar rspr.
; n rspr. nytta, p« smula is!.
nykter, /61b', igkb•as rspr. lycka,
pyttr lat. plitens pöl, f6t rspr. skytt, migitbrit isl. misslyndr, 86n,
is!. synd, tas is!. pynnask m. fl., jfr § 44,2.
Anm. 2. Före 11 kvarstår y,
a) då det föregås av j eller f, t. ex. for»? rspr. förgylla, jg
is!. skylda, igg.t is!. skyldr, fidu rspr. skyldig, fPlar rspr. skyldra,
okt rspr. skylt.
Jfr Gust. III:s uttryck »til thet minstone», Rydqv. V, 136.
Flotta.
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då det följes av r, t. ex. /Mar hylla fsv. "hyldra, jfr § 64
anm. 3.
på grund av lån, t. ex. mg1 isl. mylda,
rspr. ylle.
Som ö uppträder äldre y. i trål. ist. trylla, dål något hoprullat
(t. ex. kardad ullsträng) isl. Jyl1a (jfr isl. pyrill ock Pvara, no. tulla
tu. fl.).
—> sp
2) till tily före (äldre) ng ock nk, t. ex.
16y9,7,:e, isl. lyng, -it
lfpes2 fsv. *lynkias

stgtyy
rspr. styng
tglyyjt is]. pyngja
6iyyar
yngri

råyvhs

rynkia

sArbyg,s ä.-nsv. skrynkia
sheybs 3
fsv. *synke.
Isolerad står diftongeringen före nd i htiyy rspr. hynda.
Jfr om hund § 60.
Anm. 3. Före B + 1 monoftongeras ay till a, t. ex. gay4m rspr.
yngling. Jfr att i denna ställning ca iminoftongeras till a (§ 40,3)
ock 64 till a, (§ 55 anm. 2 ock 56 anm
. . 4).
ay
§ 58. Kort 0 diftongeras till og före j, g (<- gg) ock fp, t. ex.
snåyg isl. snoggr. Före ock fp har oy blivit ah t. ex. sitid,
fsv.. slokkia, jfr § 51. Någon gång får man också höra diftong- i
~kan, ,s4,9tar (vanligen Åskan, star) rspr. syskon, syster.
skf. har därjämte r&y7 rspr. ryssja Ock bydar blår rspr. *ystre.
Anm. Det är möjligt, men °bevisligt, att de i § 57,2 anförda orden
först utvecklat y till ö ock att sålunda även i dem ö diftougerats.
§ 59. Långt i ock y diftongeras i huvudtonig stavelse till
resp. e, y?. i slutljud ock då de i målet förkortas före g, k, 1, n
+ kons. 1 slutljud utvecklas efter dessa diftonger e, y?. ett
frikativt j.
1) i -->
i -› e
t. ex.
bZ0,2 4
isl. bliaa
/Oj
rspr. lie 5
fr ek2
rspr. fria
.902
fsv. sia
Slumra.
Knorra sig (om tråd), jfr isl. fsv. lykkja f. lycka, ögla.
Sänke.
4) Töväder.
5) Om detta ord jfr Brate VästmL. Ij. 15. Jag tänker mig ordets
utveckling sålunda. 'Urg. *lewan- ger (jfr N:n GPhil. I, 494 f.) urn.
sg. *lewa; pl. nom. *lew-ni R (jfr yxn
*uks-nis) gen. lew-na ack.
*lew-nu -± *le-nn *le-na "le-nu. Urg. *liwin- ger resp. *liwa; "liw-nia
*liw-na *liw-nu --->- *li-nn
*li-nu. Ur dessa pluralforiner bildades
nya sing.-forrner, dels *löi isl. lé fsv. le med kas. obl. *lea isl. lja, dels *111
"11 med kas. obl. fsv. ha. Isl. bildade av kje. en nona. ljar, ä. osv, av Ha
en nom. lie (redan i Var. voc. 43,2 lijye).
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tr02
vOgdi
/0 2
2)

y
dd)Q
6

In0.2

is!. prir

g 59-60

Me9.2. 3 jfr isl.

vida

1°010 4

likt
t. ex.
fsv. Dy (av pat)
i SI. *kn35-r

421215

raSr

trgyQ 7 fsv. pry

isl. fint
tinda.

bZOgdas 8 fsv. blygdhes
isl. sSrsla
b5r-inn
bg9
WS0g1 rspr. boksynt.

Anm. Kvarstå 1, y i slutljud, beror detta antingen på icke-huvudtonig ställning, t. ex. si jämte sfij fsv. sia, dp jämte dgv fsv. py,
alltid MO- isl. tvi- (i under äldre tid icke - hiivudtonig sammansättningsled) o. s. v., eller på invärkan från rspr., t. e. l isl. h157.8a,
syja in. fl.
§ 60. Kort ii (ock förkortat långt ii) diftongeras i huvudtonig ii -› tyc
stavelse till t.ia före ett i slutljud eller av äldre g, b uppkommet
iv; långt it dessutom till gg före kakuminalt lä. Ex.
isl. *stura (stofa)
steitipu
isl. Jt
deicw
seicw
stiga
nt
neiow

tOw
fleitkva

trOw vb.

fsv. tu

pi ga

brtinn
*dana.
fkikv
Isolerad står diftongeringen i ordet hor n isl. hundr, jfr
om hynda § 57,2. Om dessa diftongers fysiologiska natur jfr
brø

isl. fluga
iljUga

rean rodna

§ 2 anm. 3.
Anm. I slutljud kvarstår tt i icke-huvudtonig ställning, varigenom
dubbelformer som dt.i jämte dt.94tv ock da, nå jämte n94ip ock nu,
tå ock teicip in. fl. finna sin förklaring. Oklara äro ,f4 ock j§i,tu rspr.
sju, tjugu (möjligen påvärkade av rspr. såsom kanske målets former för
två, § 32 anm. 1, fem, fämte, fämton § 37 anm. 3 d, nio, tio, älva
§ 81 anm. 11).
1)

2) Mask. le.
Inf. vicr.
Blid till uppsyn, nyter, gladlynt. Ordet förutsätter ett isl.

*bli5s1igr.

5) Inf. till tröska.
Mask. fin.
Kry ock rask. Ordet förhåller sig kanhända med avseende på
vokalisationen till isl. knår kraftfull som isl. el4rr : skeårr (jfr N:n Urg.
judl. 46).
I svordomen hdre trgv rspr. härre-try jfr rspr. vassårratre
(för trä, N:n Orddubbl. nr 216).
Inf. b0gas.
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JElrytning-é --> je

§ 61. Långt
eller r t. ex.

Mat 2

brytes till je, utom då det föregås av

isl. hle

ftt

fsv. loekatter

s./M

v

isl. setti
slsåttr

jét
isl. 16ttr
JOt
Oklara, men till utseendet hithörande äro Os låsa (men
isl. loltsa), vilket väl utgår från urg. *lims-,
avljudsform
till urg. *lams-, *lans-, som givit isl. lås, btr. lets (N:n Ark.
III, 13, Å:m Dfs. 1j. 56), samt fen, ene (men isl. einir lat. jåniperus, Tamm Ark. II, 347 f.)3.
Ams. 1. Efter f, v ock r brytes é icke, t. ex. f4 isl. N fél f.
l, nlasffis fähus jfr fsv. fEelaper, Nes börja gro jfr isl. fena
tillväxa, fiva3 troll, odugling isl.
(fifl-) *flmfl (N:n Ark. III, 40);
vé isl. ver pron., wtan isl. velindi; brev isl. brig, ré isl. rettr,
tré isl. tre. Efter två konsonanter har y svårt att hålla sig, därför
heter det nu oftast .sUt isl, slettr ock alltid 7 n.4 isi. kne. Mot is].
let (av låta) svarar btr. /a, som är identiskt med fgut. lit (av plur.
/ib isl.-fgut. litn).
Anm. 2. Formen yi »I» beror på kompromiss mellan .M (så i skf.)
isl. Or ock *i fsv. jr. Efter ji är bildat poss. jj, yira, Ara för 'en
etc. fsv. *ipri-n *ipra-n ipra-t (svag form med slutartikel).
Anm. 3. Äldre é motsvaras av e i fieg isl. flotta, kanske i följd
av något slags »ljudsubstitution»; av a i Ur/ isl. leript på grund av lån.
Ams. 4. Brytningen é --> je är äldre än övergången ET: --> e
(§ 25 anm. 4), men yngre än övergången e —> ä (slutet av vikingatiden), ty je har icke blivit ja; därför antagligen ungefär samtidig med

hi.

samma företeelse i isl. (omkr. 1300, N:n GPhil. I, 468).

y -› ju

§ 62. Kort y brytes liksom i fsv. till ju, vilket enligt § 43,1, 2
blivit jo,
1) före ngw, nkw (ggw), t. ex. j6e blixt fsv. liung-elder,
fe36, fsv. sjunga, pek fsv. sjunka.
Jfr Å:m DU. 1j. 55 f.
Lekatt. Ordet är kanske bildat på isl. hlE) »lä». Jfr isl. klobarör »leopard, ulv, björn», vilket ord, lånat från mit. mht. lObarte
(från gr. )oåirapäcK), uppenbarligen associerats med hle ock därför
t. o. m. använts som skaldeomskrivning för skölden.
Skf. py4n liten, fin (jfr no. pEen da. pen) är väl lån från B.
pieni i samma betydelse.
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Anm. 1. Att jag antar det vara y (icke, som hittils vanligen
antagits, i) som brutits i denna ställning, beror därpå att jag anser
u-omljudet, även före kvarstående v, sannolikt vara äldre än denna
brytning. Men är n-omljudet äldre, så måste naturligtvis i även uti
dessa ord hava n-oniljutts till y, ock brytningen kan då endast träffa y,
icke il.
Anm. 2. Former som /åm isl. lyngl (fsv. liung), sgyp fsv.
stynger (stiunger) utgå från kasus, där w icke följde. I riskyyjp,
sArgyyjp rspr. rynka, skrynka har föregående r hindrat brytningen.
I slöe fsv. sliunga är j utträngt efter två kons., liksom i 814 4716
jfr § 61 anm. 1.
2) före rt, t. ex. JO/ fsv. *kiurtle (kiurtil isl.
fåt fsv. skiurta isl. skylta.
Anm. 3. Före 1.6 har jag intet exempel på brytning av y, men
däremot former som begZ isl. byr6i, fei4 fsv. skyr, *skyrper o. d.;
jfr § 41,2.
Anm. 4. Det är möjligt, att i brutits till ja eller je före rä i
fé isl. stirr, fen isl. stiräna (fsv. sterna) 2. Dessa ord äro de enda
exempel jag har på kombinationen -irä- (ordet vård rspr. vörda isl.
vira är naturligtvis lån från rspr.).

8. Hiatus.

§ 63. I fråga om kontraktion ock övriga hiatusföreteelser är
btr. i allmänhet likställt med rspr. Försvinner en vokal genom
kontraktion, inträder icke cirkumflex, t. ex. fd isl. fä, spå isl.
spi-ja m. fl. Oklart
spå ock analogiskt trå fsv. troa, spgm
är 16 fsv. be (jfr § 14 anm. 1 c, f).
Anm. Hiatusfyllande j har btr. i t. ex. vdtk,s4 fsv. i adhans,

Omen, gån fsv. *gaen, sten stån fsv. *staen (men filar, given
hit fsv. *faen); vidare i 1).1u(2n,, m.b,7 47t rspr. billion, million; i
/410,1, rspr. läjon ID. fl. Ett av w-inskott utvecklat g ha 9rtkan
fsv moin, sky (jämte sly) isl. sljår, trkan fsv. troin. Om k916:k
knoge rspr. *knoke (fsv. knoka knota) i förhållande till rspr. knoge isl.
*kntii jfr N:n Urg. judl. 106.
Samma åsikt är, sedan detta skrevs, i tryck framställd av Wadstein Fno. horn. 150 f.
Jfr dock § 92.
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9. Ilvantitetsändring-ar.
A. Förlängning av kort vokal.
a) Äldre vokalförlängning].
§ 64. I äldre sarspråklig tid inträdde sannolikt vokalförlängning
1) före 1, fl + kons. ock 11, då 1, n redan urn. omedelbart
följdes av konsonanten ock icke sammanträffat med den först
genom samnordisk synkope. I denna ställning Motsvaras äldre
ä av det mot rspr. å svarande a (§ 47 anm. 3 b,1), t. ex. fed
isl. falda, stild fsv. saldo, kin bd. land; Og ist. galgi, lde isl.
langr; båg isl. balk- (bekr), keiek rspr. kånka; • red isl. falla;
hcgin isi. halmr; jcikp iSI. hjalp; mciit isi. malt, skint rspr. slant;
ha4v isl. halfr. Före id, ud (ock it, ut?) var vokalen förlängd redan vid övergången gå --> e (§ 25,2), t. ex. jo isl.
kelda, él isl. eldr, hen isl. henda,
isl. endi (-ntAt, nvelt
rajaltr fsv. missne, h4t, -tålt isl. hentr, tentr). Möjligen
är vokalförlängning också orsak till bevarandet av 1, y från
övergång till resp. e, ö före id, 11, it (där I, y sedan blivit
e, p enligt § 56, 57) ock till bevarandet av 1 före n + kons.
(där I sedan blivit e, a, § 56,1, 2). Vid övergången ö o var
vokalen åter kort före 1, n + kons. (utom före ng, nk, § 48
anm. 4), t. ex. höYn isl. holmi, tal) isl. tolf; sön isl. sund, gröns
rspr. grums, bög rspr. bunt (men tög isl. pungr, 16ek rspr.
lunk).
Anm. 1. Former som 44, vetv,4 isl. valk., vank, fa_d isl. skiläa

(mot sedd isl. selda, vqija, jfr isl. vilda) bero därpå att id, ud sammanträffat först genom samnord. synkope av om. *vali6o, "vanibo,
På samma förhållande hänvisa i rspr. motsättningarna valde : sålde,
skilde : ville.
Anm. 2. Att förlängningen är äldre än ock upphävd före assimilationen al, rl, (si, tl) --> 11, visa formerna red,
(skw4) isl. "rabia,
karl, Cskvatla, jfr § 47 anm. 3 b,i
wg hvir(f)la (§ 37 anm. 6)

3.4,

1) Då btr. visar tydliga spår av en vokalförlängning, som numera
delvis är upphävd, måste jag särskilja en äldre ock en yngre vokalförlängningsperiod. Gränsen bildar övergången ö -> o.
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ock möjligen f6.2,. »skjuta stängerna i gärdsgårdsled» isl. *skytla, jfr no.
skutla (utvecklingsgången har möjligen varit *skytia --> *skötla —>

fin).

Anm. 3. Ett på 1 följande r eller n synes hava hindrat vokalförlängningen; därför t. ex. &dar, målar rspr. dallra, mallra, gt1r1
galnir (§ 47 anm. 3 b,i y), grblar skymla, UNI, rsp.r. *grillra, tillra
(§ 56 anm. 3 a). Därav kan slutas, att vid tiden för övergångarna rt -->
ock i -> e icke längre förefanus d-inskott mellan 11 ock r, ock föregående
vokal var kort. Vid tiden för utvecklingen We -->• e (ock Sr •-> ö?) synes
däremot d-inskott funnits ock liksom gammalt id värkat förlängning av
föregående vokal, att dömrna av biblar fsv. *biEellra *biseldra (isl.
bjalla), aar fsv. seldre isl. ellri, § 25,2 (ock kanske hPlar fsv. *hyldra,
isl. hylla, § 57 anm. 2 b). Detta antagande synes mig mindre djärvt än
antagandet av gammal växling 11: id (äldre 1p : lä) enligt Vernerska
lagen.

före mb, mf, mp, där å blivit a (§ 47 anm. 3 b,f), t. ex.
kcim iSI. kambr, samt fsv. sampt, scims rspr. sams, ock o (<— u)
blivit o (§ 48,1 B), t. ex. tröm isl. trumba, trötaf rspr. trumf,
clå,yp isi. dumpa. Före mb kvarstå i, y som z, y (§ 37 anm. 1 c,
§ 44 anm. 2 a), t. ex. tinaar isl. timbr, gOm fsv. grymber (ock
före mp diftongeras I till a enligt § 56,2, t. ex. ld'Omp fsv.
'klimpa, jfr fsv. klimper). Vid utvecklingen Fe --> e synes
denna förlängning icke ännu ha inträtt (§ 25 anm. 4), t. ex.
/åm no. 1emba, Ara"mp isl. krämpor.
före r, rt ock intervokaliskt rn. I dessa fall var vokalförlängning genomförd före övergången ö o (§ 48 anm. 4), t. ex.
bd/ isl. borg, stöks' »bilda flere strån, stjälkar ur ett frökorn» (om frodig säd) isl. *stol-task jfr isl. stort »grön stjälk
eller buske», tas isl. porta(sk), sik isl. Borta, e2nas isl. ornask.
å var vokalen förlängd blott före rä, rt,
Vid övergången å
rn, följda av vokal (§ 47 anm. 3 b,2), t. ex. ved fsv. varpa;
måk, rspr. Mårten, bdr, »föda barn» isl. barna (men hciZ isl.
rspr. kart, On, isl. garn). Ock vid övergångencTs -› e
harr,
fanns vokalförlängning blott före intervokaliskt r5 (§ 25,2), t. ex.
hd/
- isl. her5a, mg fsv. mserp(r)e (men fek/ isl. fer6, sn& isl.
snerta, fw isl. svarta, fch isl. stjarna).
1) Jfr Rz 682,1. Att 1 i smål., blek. stola sig återgår på rö
(icke på 1; enligt Rz stammar ordet från lat. stolo), framgår av Tjusts
stora sig

131

65

LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK.

XII. 1

b) Yngre vokalförlängning.
§ 65. Bort vokal förlängas i huvudtonig stavelse före urspr.'
enkel konsonant. Ex.
1) i sluten stavelse
före tonande konsonant:
blå
isl. blaä
där m.
isi. dyr n. pl.
ddy
dagr
går
gor
skil
dr(522
drif
fa
t(it
tin
sbvir
skal.
före tonlös konsonant:
b«is!. bik
bråtfäl
is!. brotfall
fa imstr62.4 rspr. skälmstreck flåt
fot
drdp
is!. drap
låt
fSv. loter
gap
s(4, st"It
is!. sit(r), sat
9423
blås
fsv. bios
shit
skot
bos
beis
e
Sp «
rspr. spett
Ut
is!. bit
'Mveiley
vettvilling.
2) i öppen stavelse
före tonande konsonant:
cilvt
is!. i5a
båra
is!. bora
ri•ga ragla
riga
spåra
spora
sila
sili
k4v2
kliflt
sp.na
fsv. spini
nåvar
nafarr.
före tonlös konsonant:
baa
isl. bika
bråtas
fsv. brotas
clegka 2
doka
fåta gripa
fata mit. vaten
måka
moka
f4tas
fatas
yUcia
vika
flåta
is!. fioti
skåpa 3
skopa
4ta
hita, hiti
stå.pa4
*stopi
låta
fsv. inta
båsa
rspr. bossa
skåta
isl. skota
fråsa
frossa
slåta 5
slota
måsa
is!. mosi
ckhb•
fsv. a3tikia.
D. v. s. i äldre särspråklig tid.
Slå, dunka; jfr dalm. duka stoja.
Skumpa.
4) Svallis; jfr dalm. upp-stupi.
5) Vara ovärksam. Samma rot med nasalinfix är btr. s/önt da.
slunte slå dank.
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Anm. 1. Denna vokalförlängning uppträder icke före m ock g),
t. ex. Sbya fsv. sima, stt.9ingu isl. stofa.
Anm. 2. I åtskilliga ord, som i äldre tid hade kort vokal + kort
konsonant, är icke vokalen, utan konsonanten förlängd; oftast gäller
detta om tonlös konsonant. I allmänhet torde dessa former kunna förklaras så, att konsonanten förlängts i icke-huvudtonig ställning' (i sammansättning eller eljest), varifrån längden inkommit i den huvudtoniga.
I sluten stavelse är konsonanten förlängd i bdal rspr.
befäl, vån, rspr. vän, bör rspr. borr (ä.-nsv. bor, t. ex. hos Spegel ock
nue), ldk isl. lok (men stundom best. kipa isl. lokit), höp isl. hop,
löp fsv. bp (av löpa), Ap isl. skip, dt isl. at, bröt is]. brot, jöt
påk måste fsv. giwter gat, <46it isl. kiot, vét ist. vit. Jfr ytterligare
rspr. lönn isl. hlynr, ä.-nsv. monn isl. monr, sonn 2 isl. sonr, nött 3
isl. hnot m. fl.
I öppen stavelse är konsonanten förlängd:
regelbundet i pret. (plur. ock) ptc. av starka värb, då stavelsen
är tonlös, t. ex. vibl, isl. vikit, ritbl fsv. rukit, /i42, isl. "likit (lekit);
grip» is]. gripit, it_t» isl. *upit (opit), /k» fsv. lupit; frås} fsv. frusit,
ls isl. "lisit (lesit); slti, isl. slitit, Oh fsv. gutit, fit sagt isl.
"gitit (getit), gri4 isl. gritit (gråtit),
isl. "litit (låtit).
i några substantiv, i synnerhet svaga fem., t. ex. håva isl.
11.2fu5, Stetvu stäva no. stava; kapa isl. haka, skicku isl. "skaka
"skogku (även spion, jfr § 31), ticku isl. poka, vilsu ist. vika;
drbpa isl. dropi, -kbpar isl. koparr, pbpar is]. piparr, söva isl. sopi;
bitsu stråbädd no. tosa, hien isl. hosa, flåsa isl. *misa (mysa);
&Åta bröd brutet i filmjölk isl. "brota, »åtal is]. ketill, skictiz redskap
att sammanskjuta korn med isl. *skota f., wbtu brynsten isl. laveta, akt/Yl/tu- vitiu rspr. vattu- (se § 26). Jfr ytterligare rspr. lucka isl. loka
(ä.-nsv. luka, t. ex. hos Columbus ock Spegel).
mera enstaka i andra ord, t. ex. köpas fno. hopask, lbsa isl.
losa, råsan vred isl. rasandi, ybta nödgas fsv. giEeta, va isl. vita.
i åtskilliga lånord med äldre ultimabetoning, t. ex. påyt rspr.
paket, råpt rspr. raket, bpgr listig person rspr. Epikur,påp& rspr.
papper, tap« rspr. tapet, hitsin rspr. kusin, /gin antikva ock kursiv
stil i motsats mot fraktur rspr. latin, nåtår rspr. natur m. fl. Dock är
i sådana lånord vokalen ofta förlängd, t. ex. pröfit rspr. profet, rbfeHr
reparera rspr. referera, bkörd rspr. ackord, pZågdt rspr. plakat,
4p6stal rspr. apostel, 49istal rspr. epistel, lekare_ rspr. lasarett,
prUis rspr. precis, prösds rspr. process (m. fl., vokalförlängning före
s i sådan ställning synes vara regel), Maar rspr. *potater (potatis),
Mist rspr. pietist. T. o. m. före två konsonanter är vokalen förlängd
i äldre förtonig stavelse i t. ex. korn rspr. april, bUtriv rspr. beskriva, r'espdbl rspr. respekt.
Jfr N:n GPhil. I, 481, 487.
N:n Col. Ordesk. XIX.
Ånnu hos Spegel (1712), Lind (1749) ock Ihre (1769).
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§ 66. Kort vokal förlänges före urspr. två konsonanter i
följande fall:
före av ln, 15, It uppkomna kakuminala n, 4; t. ex.
isl. valäa
v44
betr, fsv. bulna
fsv. boide
b
meja', rspr. moln
has
rspr. hälgdags
stelna
köld
has isl. håldask
.104
/vit
isl.
holt
(av heir).
telgäa
tct4
Till ungefär samma period hör väl också vokalförlängning
före rn i slutljud, t. ex. hi isl. horn, ock då r ock n sammanträffat genom konsonantbortfall, t. ex. mha isl. myr(g)narnir,
måra,/ no. morn; vidare före av rä uppkommet i t. ex. 144
isl. hosyr5a, mt4 isl. vereld, 924 isl. Srraa, ock före av rt uppkommet 4 i WO fsv. port (m. trir), samt före av rl utvecklat 1,
t. ex. .01 rspr. pärla.
Anm. 1. Den korta vokalen i t6 rspr. tolft beror på association
med tcqv rspr. tolv, i vöty an fno. hvarn-einn på icke-huvudtonig
ställning (lfg. ock skf, ha dy
r; t. ex.
före av 51, 5n, 5r uppkomna supradentala i,
isl.
plana
ten
frzla fsv. *miplan (msellan)
4r
a6rir
sal rspr. sedd
viära.
v6r
stan, isl. staäna
före d, g ock v, följda av 1 eller r, t. ex. bZådar bräka
(om får) isl. blaära, h4gM isl. hagl, mågar isl. magr, nåva,4
isl. flat% råvaZ rspr. "ravla (rabbla), wIlva3 rspr. "(h)vavla (babbla),
håvar isl. hafri.
Anm. 2. Före bl, br är vokalen kort, t. ex. feibaZ vidskepelse
rspr. fabel, mviba/ rspr. möbel, Nar rspr. feber; likaså ofta före dl +
vok., t. ex. mhila rspr. medlen; jfr rspr. taddla, besuddla (jämte
tadla, besudla).
sällan före p, (t,) k, följda av konsonanterna 1, n eller r.
I sådan ställning har den långa vokalen inkommit antingen
analogiskt från former, där vokalen ljudlagsenligt förlängts
enligt § 65 (kanske före sonantiskt 1, n, r), eller genom lån.
Värbet han fsv. ypna utgår möjligen från ett tvåstavigt, apokoperat "ö-p. Som lånformer betraktar jag breekh mit. brökelich
rspr. bräcklig, b•44aZ rspr. kakel mht. kachele, kkM tåg mlt.
takel rspr. tackel, freark rspr. fräkne, frhb.^u rspr. fräknig,
1)

Även sa (från icke-huvudtonig ställning).
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rieAan rspr. räkna, (24s)eikar rspr. (ljus)ockra mit. oker gr. c;ixpa
ock Nåkstdpa4 rspr. klockstapel'. Däremot kunna t. ex. sbit4aZ
rspr. skakel, söka» rspr. socken, stgva4 stappla isl. *stgp
- la
hava fått kort vokal ock förlängd konsonant från former, där
1, n varit konsonanter (följts av vokal).
5) före d, 1, fl, r ock v, följda av ett genom sonantering av
g, j uppkommet
t. ex. v&ch isl. ve5ja, hcgt isl. helgr (men
best. h6,9a), 1)&4 isl. belgja,
rspr. olja, fbh fsv, skylla,
vient isl. venja, fibn fsv. fwrgha, kr, fsv. korgher, smhn isl.
smyrja, kween isl. k(v)efja. Före in, p ock s i motsvarande
ställning är vokalen kort, t. ex. ta isl. temja, låpi rspr.
läppja nisl. lepja,
hösträng isl. *dysja (jfr isl. dys f. gravhög), rpst no. rysja. Dock har hcses no. hesja förlängd vokal,
kanske från en äldre sg. *Us no. hes.
§ 67. Kört vokal förlanges före urspr. lång konsona nt, som
förkortats
1) i svagt betonad förstavelse. Vid aksentens tillbakaflyttning
förlängdes vokalen, som nu stod i öppen stavelse före kort
konsonant. Hit höra
A) ord på -ing, -ning, som i äldre tid haft huvudton på
suffixet', t. ex.
båtictnoy 4 18 i. båt-lending
py
isl. penningr
bctloy 5
rspr. benling
rånen 7
*roäningr
g 9ten 6
*glytting
trbffichoy isi. primenningr
isl. ki6lingr
veplqiy
fno. vellingr.
i§i/09
Anm. 1. Att huvudaksenten ej genomgående legat på suffixet -ing,
visa j&mm gödsel rspr. •gödning, Nårjew rspr. klädning, ffiney
rspr. känning, låtey rspr. lätting, mågen rspr. mässing, rötev
rspr. rotting, fb/Oy rspr. skilling, sp&noy hök rspr. *spänning,
Även bastt rspr. pasma kan ha lånats med lång vokal. Tamm
Sv. ord belysta genom slav. 6 anför lett. påsma. Måhända har också
finskan, varifrån svenskan fått ordet, haft lång vokal i detta från slav, lånade
ord. Dock kan vokalen också vara förlängd i btr. före $ sonantiskt
Jfr § 84.
Jfr Tamni Ark. II, 345; Kock Akc. II, 496; N:n GPhil. I, 457;
Dfs. lj. 130.
Tilläggsplats för båt.
5) Jfr § 39,4.
Pojkslyngel. Ordet heter i södra Vbott. glytting, på Gottl.
glynting (Rz 202,1) ock är alltså bildat av glunt pojke.
Nyröjning, jfr fsv. rupning.
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stristrnon rspr. strömming, Makoy rspr. tvilling, 4yt,492,on tinning
fsv. thynninger jfr isl. punnvangi (skf. iyythyley, bgd. -t6rion).
sammansättningar med fortis i äldre tid på senare
kompositionsleden, t. ex. brgV6.29 fsv. bryllop, mNdy isl. mi.5dagr, figfeir fsv. stiuffapir.
främmande ord, t. ex. bbbyjn rspr. billion, bds rspr.
kalas ä.-nsv. kollats, kdtigt rspr. kollekt, m4bn, rspr. Malin
*Mablin Magdalena). andra ord med äldre ultimabetoning, t. ex. åtar, fsv.
attan.
2) av oklar anledning i kwk rspr. kvar (men fsv. kwar,
ack. kwarran jfr got. qairrus isl. kvirr), ,Ur istadig, yster isl.
skjarr fem. skj<grr, for- (i sammansättningar som fOrdra i förfjol
isl. fyrra-åritl), nys. bgd. fin, lura fsv. skinna; samt i åtskilliga
lånord såsom jeplyas (jämte jåras) fsv. gEekkas mil. gecken,
kitsåkar rspr. kosack, ?April rspr. april (redan mht. aprille),
prdttokeil rspr. protokoll, bt.rot(b4,, -mårb) mit. bindeken (jfr
s. 33 med not 1), f4r,an (jämte fk) Ity. vanden, yh4a rspr.
Johanna, fohdyos rspr. Johannes, skf. trdn rspr. tyrann, btr.
kZ4n4t rspr. klarinett.
Anm. 2. Btr. ér »ärr» är = fno. mr (gr) ock förhåller sig till
fsv. mr rspr. arr (isl. 2rr) som isl. sig, sj2t, fsv. hat : isl. sigr, setr,
hatr (N:n Ark. III, 14 f. not). I orden graA rspr. arrak fr. arack,
Oigeo rspr. kalliktt fr. ealicot (eg. Balkutta-tyg), nait rspr. nöjlika da. neellike mlt. negelken, s94l rspr. cigarr fr. cigare ock
sårdt rspr. servett torde btr:s korta konsonant med ty åtföljande förlängda vokal vara äldre än rspr:s förlängda konsonant; kanske ock i
Pl »brudpäll», som synes påvärkat av mlt. pöl n. ock m. »huvudbindel,
brudkrona», ehuru det väl liksom isl. pell rspr. brudpall väsentligen utgår från mlt. pelle(1) »dyrbart sidentyg» ock ytterst från lat. pallium.

B) Förkortning av lång vokal.

§ 68. Lång vokal förkortas före lång konsonant, som står
i slutljud eller efterföljas av obetonad voka12. Ex.
slét
isl. slettr
isl. nått (nQtt)
ncit
påttr (p4ttr)
tåt
rét
rettr
Ilar fortis i sådana legat på senare leden?
Jfr N:n GPhil. I, 487.
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isi. pittr
wit (wit) isl. hvitt
blått
fåra
faerri
nSrtt
ståra
Hit höra väl ock best. nom. sg. m. som b?,yisi. b(ri)nn,
fisiu isi. sjå(ri)nn rspr. sjönn; gen. sg. som bg,s. isl. *1335-ss (bidar),
fas rspr. sjöss'; pass. som fds isl. Mas
*fås(å)R, jfr N:n
OrPhil. 1, 463), sis rspr. ses, skis rspr. slåss m.
Anm. 1. Undantagen från denna regel förklaras genom utjämning.
Så utgå gdt isl. gått (OU), bngåt fsv. ernagat, sdt isl. mitt, ritar
vit(t)r (vdettr) ock fedkii isl. folk-illr från tvåstaviga former; hg
isi. h1l, fwåpi isl. sveinn, trO
prEell m. fl. från den enkelkonsonantiska ack.-formen. Isl. smårri rspr. smärre, där rr följes av obetonad vokal, motsvaras av btr. smMar (med oklart d-inskott).
Anm. 2. Lång vokal före lång konsonant, följd av bitoni.g vokal,
kvarstår som lång, under det konsonanten förkortas, t. ex. Mar
datir, rit uppresa isl. *ritta (jfr § 86,4), åtalk isl. åtta tigir. Åven
här kan kort vokal inkomma genom analogi, t. ex. ja isl. ietta (efter
jé isl. 1Sttr), r vb., rbtara komp. isl. rUtta, rSttarf, sia isl. slStta,
stet isl. etta; vidare i pret. på -dde, -tte, t. ex. br4i, fåd,
breidda, flådda, måtta (efter ptc. br44, ft4c1, m6t). I analogi med
dessa pret. äro bildade tråd åtrådde isl. •Prå6a, tråd fsv. tropi o. dyl.
(jfr Schag. Ark. III, 333 med not 2). Andra undantag förklaras uti
§ 69 anm. 1.
f§«

bZcit. (bd)
n0,1 (n0,2)

§ 69. Lång vokal förkortas före enkel konsonant, då denna
förlängas.
1) I starkt bitonig stavelse synes varje konsonant (icke
blott konsonant, som föregicks av kort vokal, jfr § 65 anm. 2)
hålvih isl. helviti, ikein isl. ikorni; adj.
på -leitr, t. ex. nyttp/d4, hsetisidV röd, tjock i ansiktet isl. rj66-leitr, piokk-leitr. Från ordens bruk som bitonig sammansättningsled, i vilken ställning konsonanten alltså bör hava förlängts,
har möjligen denna förlängda konsonant inkommit i det enkla
ordet uti h6t 2 rspr. hötta jämte höta isi. hita, ltit.d beteshage
1 dessa ord är ss utgånget från former som isl. buss, vSss
o. d. (N:n GPhil. I, 463).
Värben hg ock fw4las kunna vara bildade analogiskt efter pret.
ptc. (ock id., subst. ftvå4 efter adj.-ptc. sveittr). Denna förklaring
hava förlängts, t. ex.

tilltalar mig dock mindre, då språket ju, långt ifrån att söka uniformera
pres. med pret., tvärtom strävar att hålla dessa tempora formellt skilda.
Också har btr. nu, då pres. hat, fivå4as sammanfallit med det gamla- pret.
*hat, ifiv4las isl. hitta, sveittask, nybildat pret. hata, fwklase efter
kalla-konjugationen. Däremot är vb. tråT4t rspr. trötta + ut bildat
på adj. tre41 isi. proyttr ock icke identiskt med isl. proyta fsv. prakta.
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isl. fgut. iaut, mat rspr. mått mht. måz, måt rspr. måtta isl.
måti da. måde, n6t gnola no. nöta, 6.v upp samnord, "öp (§, 48
anm. 6), fivåd, ft våd as fsv. sweter, sWetas. Rspr. rönn isl.
roynir kan möjligen förklaraspå samma sätt.
Till sammansättningsformen måste jag ock taga min tillflykt
för att förklara den mycket vanliga förlängningen av (resp. vokalförkortningen före) kakuminalt t, t. ex. skrth grät isl. "skrålda
(inf. skred), höt isi. hvårt, mke rspr. Mårten, f6t rspr. skjorta,
fwcit isl. svartr, våt rspr. vordo (om vokalförlängningen före rt
jfr § 64,3). Att icke t ljudlagsenligt förlängts i alla ställningar,
framgår av pret. som rät, ett isl. fra, yr5a (inf. far, r , men
pret. skrå.t. inf. skred) ock av neutr. teit till mask. kir (jfr § 66,1),
vilken form icke kan förklaras genom något slags analogi.
Anm. 1. På samma sätt kunna möjligen ock förklaras några ord med
kort vokal + lång kons., svarande mot äldre lång vokal + lång kons.
följd av bitonig vokal, nämligen fåt/12 rspr. fattig, fet isl. setti (fsv.
sjatte gåve vät *fåt enligt § 26 anm. 4), tr6t. da. tnette isl.prEetta,
/set täte nisl. p(stti, ett isi. åtta; så ock rspr. stätta isl. *stetta (stett,
jfr § 86,6), otta isl. åtta (ock dotter isl. dåttir).

I komp o sition sfogen 3 är konsonanten förlängd it. ex.
tråt2,, fiztan, fiii, nitar', nib rspr. trätti, sjutton, sjutti, nitton,
nitti; etbar aborre no. åborre, Utfar fsv. bofora, etsat da. ussel
fno. ts11, b3t rspr. bittida mit. bi tiden.
Anm. 2. På äldre, samnordisk kons.-förlängning i kompositionsfogen beror trålar, isi. 'grottan (N:n GPhil. I, 463).
[Tillägg vid korrekturläsningen: N:n Ark. VI, 328 (utkommet sedan detta
redan var satt) anser -tt- i hetta utgå från pret. Då pret. hatta var
»mindre tydligt preteritalt bildat», omstöptes det till hottadhe, vilken
form är uppvisad redan i fsv. Till detta hottadhe nybildades inf. hatta.
Jag tror dock fortfarande, att gången varit den motsatta, alltså att man
bildade pret. hottadhe först sedan man hade inf. bortta. Ty hötte är
fullt tydligt preteritum till inf. höta — jfr blötte till blöta, mötte
till möta, skötte till sköta, stötte till stöta, vätte till väta m. fl.,
m. fl. — men icke tydligt preteritum till inf. höfta.]
1) Jfr s. 137 not 2.
Btr. fåtu kan visserligen förklaras ur isl. fittOkr enligt mom. 1.
Men då rspr. fattig synes förutsätta samnord. "fattiåkr (med t förlängt
i kompositionsfogen, jfr N:n GPhil. I, 463), så härleder jag btr. fåbt
ur samma bildning; blott anmärkande, att btr. förutsätter långt a ännu
vid övergången Ft, •-> k varemot a i rspr. fattig måste hava förkortats
före samma övergång (eljest skulle det blivit Iät(t)ig).
Jfr s. 37.
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3) Kons. j, ra ock w äro i starkt betonad stavelse i
isl. nr, v-eth2 isl. vågja, vkjan (vcky)
regeln långa t. ex.
tårar,
iSI. veg(r)inn; rcim hes isl. rånir, tim isl. timi, t6m
t6m isl. tårna; fw isl. flitiga, sqiiig; isl. stiga.
Anm. 3. Lång vokal + kort j beror på association, t. ex. hdjan
(My) isl. hog(r)inn, trdva, (tr4) isi. trogit, v6jan (v4) isl. vitg(r)inn.
Före ni bevarar diftong sin längd, t. ex. håna hd. heiman, st4m
fav. slember, b.råym jämra sig isl. *krauma (jfr isl. krauna klunka).
Likaså bevaras lång vokal i en del lånord, t. ex. f6I4ma rspr. förlama,
f6tom rspr. förnäm, loran rspr. premie; ock i några ord, där aksenten
flyttats från en följande stavelse till ordets första, har t. o. m. kort vokal
förlängts, t. ex. itmånda rspr. Amanda, ~åda rspr. pomada, r4nist
sannsaga rspr. *rimmist (jfr rimma). Oklart är Ppm famna ä.-norrl.
tämja (Bure Sumlen 47).

§ 70. Lång vokal förkortas före två eller flere konsonanter.
Genom association med närstående former kan emellertid lång
vokal inkomma även i sådan ställning, dock på långt när icke
så ofta som i rspr. Att anföra fullständig exempelsamling
torde vara onödigt. Ex.
rspr. köpte
jp6ft
rspr. hårsmån
hcit!mein
isl.
pdsf5a
t6vd
(tbv)
solsken
.96.54n,
dråt,s(dr4,v)
rspr.
drages
isl.
136kr
b61jar
drös
(dr)
drogs
mar
nOar
sägs
sg.s
n6tar noter rspr. *nötter
högtid
fenorna
hi;p;
PV en (fin)
näsduk
nbste
sönerna
sbejeg (stlim)
seltyg
st»'
klart
1cMtrt
*matslig
mad}
likt
/Qitt
sjuklig
fitk
felte
fat
vitna.
witn
hyste
h
anförda
fall,
där
den en gång
2
Hit
höra
också
alla
de
i
§
64,1,
Hit
förlängda vokalen nu åter förkortats.
Anm. Analogiskt bevarad, resp. återinförd, är lång vokal i t. ex.
_pckjmds rspr. Ol(ov)s-, Pärsmässa, det,O, hkvh, 9n4kh rspr.
rspr. likna, ljusna, Icktar kägla
daglig, hövlig, maklig, 4Aan,
rspr. klot(er). Oklara äro 'tar' rspr. etter (men j6/ar rspr. getter),
1) Måhända kvarstår lång vokal ljudlagsenligt före kons. följd av
son a n tiskt 1, n, r (jfr § 66,4), men förkortas före motsvarande ljud
i konsonantisk funktion. Oro så är, ha btgar, néar, jkar fått
kort vokal från best. b6Aran, n«ran, Miran:
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M4a,n 1 rspr. teckna mh. tekenen, tean' rspr. töcken fsv. thokn ock
te'n rspr. tända (men hån rspr. hända2).

Lång vokal förkortas, då den förlorar stark betoning,
t. ex. ba rspr. både, hon (hån) isl. hön, leta (låta) fno. låta;
aftava,spit (av åttavc'eZ) rspr. aftonvards-bit, årbashtr (av årbag)

rspr. arbetskarl, mkut:tp (av må.«) rspr. måltidssup m. fl.
Förkortade äro ock vokalerna i ändelser ock avledningsstavelser
av ord med kort rotstavelse, t. ex. fåra samnord. farå, nåvar
samnord. naf(3)årr (N:n GPhil. I, 451) m. 11.

Kap. 2. Vokaliska ljudlagar i svagt betonade stavelser.
1. 1-K.-va1itetsän diringar.
Efter huvudtonig urspr. lång ock efter icke•huvudtonig
stavelse övergår kort vokal i svagt betonad stavelse till ii (a).
Äldre a motsvaras sålunda av a, t. ex. jåte, isl. hjarta-t,
jåtan isi. hjarta-nu, blsta det äldsta isl. *ellzta-t (it &lata),
våra vårt isl. *våra-t (it + våra), åna isl. annat; vokativer 3 som

månta, påpa rspr. mamma, pappa; årmast rspr. armast, wasast
rspr. vassast; störa ytg gånaa kwOya, låga låga, rspr. stora

karlen, gamla kvinnan, långa *lötet (vägstycket), bra d4y snälla
du rspr. *braa dig; vågkga rspr. vaknade, tbnas isl. pynnask,
setas isl. segjask; jyåran rspr. körande, blanda ri eldröd rspr.
eldande + röd; jamna isl. jafnaår, finna isl. skilna8r; daras
(Weras) rspr. deras (även dckrts).
Anm. 1. I viss ställning kvarstår a regelbundet även efter lång
rotstavelse, jfr § 76. I andra fall beror a efter lång stavelse dels på
Se noten föreg. sida.
Jfr med detta ord dfs. spya rspr. spjäll, nys. bgd. sk4/ rspr.
skälla isl. skålda, 841 is]. snåld(r) ock sdi isl. såld.
Btr. har några få vokativformer. Dessa ha i mask. ändelsen -a
i sg., -a i pl., t. ex. pb_tg.a, rspr. pojke (eljest heter ordet obest.
påg, best. ptid sj an), peqka rspr. pojkar (obest. ock best. pOka); i
fem. ändelsen -a i sg., -a i pl., t. ex. st4gla rspr. stinta (obest. Ståmt,
best. samla), sikta, rspr. stintor (6best. stakt, best. 'ståyyjaigi).
Åndelsen --a, har dock måtta i analogi med påva. -Huru dessa vjkativformer uppstått, inser jag icke.
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lång vokal, t. ex. f0 ina i uttryck som OW fina hånre icke fullt
hundra isl. *fyllna(r) å (rspr. fyllnad heter eljest Rodna), dels på
yngre lån från rspr., t. ex. nästa subst. rspr. nä,sta, ndast rspr.
endast, Mona rspr. tjuvnad in. il.
Anm. 2. Efter huvudtonig kort rotstavelse, i. vilken ställning vokalen
ännu i jämförelsevis sen tid var lång ock starkt bitonig (N:n GPhil. I,
457), uppträder a som a, t. ex. cldtga fsv. dogha (dugha), lita »låta»
förkortat av fno. låta, /ukas behaga fsv. *hoghas, baka isl. baka5a,
fiÅran isl. farandi, kana hyvelspån isl. obl. *kana. I denna ställning beror
ä, för äldre a alltid på analogi, t. ex. illtas rspr. latas (nybildning på
låt), pares rspr. paras (nybildning på pdr), spgest rspr. spakast.
Så ha alla kortstaviga superlativer antagit de långs1avigas ändelse -ast.
Egendomligt onabildade äro pret. kkte, kom, /åta lät, ikrga ljög,
vilka lånat pret.-ändelse från de långstaviga värben efter kalla-böjningen
(rspr. *kommade, *lättade, *lögade), ehuru deras inf. körna, la, lga
hava kortstaviga ords form (som kortstavigt böjes könt. a även i sup.
kön» ock i pret. med. bindas kom sig rspr. *komdes).

§ 74. Äldre e ock i motsvaras i svagt betonad stavelse efter
huvudtonig urspr. lång ock efter icke-huvudtonig stavelse av a, t. ex.

årman

isl. arm(r)-inn
barn-it
joiemen
kerling-inni
/anan
landi-nu

bra

tida

br4N9an1 isi. brå5-fikinn
'vitsare
hvassari
rikare,
rikari
ståre
sterri
våra
verri.

Anm. 1. Äldre e eller i har icke övergått till ä:
i ord på -ing, -ning, vilka suffix förr haft fortis (§ 67,1 A)
ock där i sålunda motsvaras av diftongen
(§ 56 anm. 5).
i långstaviga particip av starka värb. Dessa hava -t i ändelsen i analogi med de talrika kortstaviga, t. ex. bröl» ist. brunnit,
ist. *follit (fallit), hit ist.
fbto isl. funnit, gbi isl. goldit,
*holdit (haldit), Mai, fallen för isl. *follinn (fallinn), fivöltat isl.
s(v)oltinn.
i adjektiv på -hg, där i på grund av äldre längd uppträder
som
t. ex. baysit isl. barn(s)ligr.
i suffixet -isk, där på grund av s:s palatala bildningssätt i uppträder som 2, t, t. ex. månks fsv. månniskia, mÖrdisb• rspr. mordisk.
I yngre ord kvarstår i även före ensamt s, t. ex. 163T2.8 rspr. lakrits.
Oklara äro j4h4nts rspr. Johannes ock iipn rspr. Janne med i för
äldre e 2. Även depris rspr. deras kan ha t jämte a (§ 73).
Sonanterat g ock j uppträda som t, t. ex. b4Zt rspr. balja, teat
rspr. talg.
Nyfiken.
Prof. NOREEN erinrar mig, att fsv. ofta har formen Johannis,
som han anser utgå från (den latinska) genitiven.
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Bestämda slutartikelns pluralform -jen1 har övervägande e, stundom
t. ex. klen isl. lågirnar, byårion, isl. *bjarkirnar (bjarkarnar),
Mååsen, isl. *klokkirnar (klokkurnar), kwånjen isl. *kvarnirnar (kvernarnar), shven isl. sonirnir.
I en del yngre lånord kvarstår e (stundom växlande med i),
t. ex. Aåfe (även Oft) rspr. kaffe, andelift rspr. anilin m. fl.
Anm. 2. Orden ditsar, rspr. dussin ock råsan rspr. russin hava
a i analogi med /laman, Askan, fwiskan rspr. hemman, syskon,
sviskon m. fl. på -an.
Anm. 3. Efter kort rotstavelse uppträder (e) i som 2, t. ex. stip
ist. stigit, bPri. isl. *byrit (borit), skiztt, fsv. skutit, Runt isl. komit.
I analogi mea de långstaviga har dock a inkommit efter kort rotstavelse:
1:o) i bestämda artikeln, t. ex. fge, isl. fylit ; 2:0) i ord på -ill, t. ex.
feral isl. ferill, himal fsv. himil; 3:o) i adj. på -inn, när icke en
supinform på -i står vid sidan av adj., t. ex. trivan matfrisk isl.
prifinn duktig, cl9ivan rspr. driven, laman isl.*leminn (laminn, jfr s. 65).
a före r jfr § 40,2.
Anm. 4. Om e
ä

§ 75.

Äldre o ock u motsvaras i svagt betonad stavelse efter

huvudtonig urspr. lång ock efter icke-huvndtonig stavelse av a, t. ex.
m/-an isl. merku-nni
nia, tia isi. niu, tiu
åttundi
bmföras rspr. omforos
åtant
niundi
slogos
niant
slöas
tiundi.
Mas
togos
Rant
Anm. 1. Före m uppträda o ock u som öppet o efter både lång
ock kort rotstavelse, t. ex. arom ist. 26rum, lktom bitvis isl. hloytum,
Mom isl. dal-inum (orden d4tum rspr. datum, pfram rspr. pirum
o. dyl. äro unga lånord). Efter lång rotstavelse uppträder n också i ord
på -ug (-ut), t. ex. 14(1u isl. blåäugr (skåhct isl. skellåttr). Till
orden på -ug har analogiskt anslutit sig fatu fattig isl. fåtåkr.
Anm. 2. Efter kort rotstavelse uppträder (o) u som u, t. ex. hitim
isl. h2fu6, titta, isl. *puku (Poku), tiatc fsv. pulugher. Oklart är i
mot äldre -u: 1:o) i alla kortstaviga pret. pl. av starka värb, t. ex. viti
analogiskt hava
isl. viku, Rich isl. fiutu. Här synes supinändelsen
inträngt 2 ; 2:o) i orden böti, ur rspr. bort-ur (jfr § 23) ock 1091 rspr.
huru.
Anm. 3. Om o
a jfr § 76.
Anm. 4. Äldre y motsvaras av a i tbela rspr. toddy.
Detta -jen utgår väl huvudsakligen från i-stamspluraler (ock till
i-stammar övergångna ö-, u- ock n-stammar) med före i gående k, g,
men har sedan överförts till andra ord.
Denna företeelse är ej gammal. En trovärdig sagesman, nyligen avlidne folkskoleinspektören J. II. UN/EUS, har meddelat mig, att
han i sin barndom hört former som iisu isl. *Huu (14su), lu isl. litu
(lau).
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§ 76

§ 76. 1 svagt betonad stavelse uppträder a för äldre a ock 0:
före 1 samt enkelt ii ock r, även då dessa konsonanter äro
i yngre tid bortfallna, t. ex.
is!. morgon
tåntasfamar fsv. pumal(s)-finger Mårja
hon 5
hamar,
heman n.
a

wörkani
Man
wg.pa
fikar,
fwiskan
tåga
vöga
stksta 2
vöra 3
Aga
aga
åtta

da-nanra 6 fsv. pcen + andron

is!. *(v)orkan

Q3ya

ara-na

is). innan

åta
Utan
altar
altari
bavar
borgari
har5ari
halara
hennar 7
hanar
fsv. *andor 8
i Sl. *stårsta- n
ånar
anar fem.
annor
*va'ra-n
nekar
nakor
sighon(in)
fsv.
arma
is!. armar
oron(in)
is]. aptan (aek.) 4 hasta
hestar.
Anm. 1. Om adj. på -al isl. -all jfr s. 19; om former som IttsåZ
fsv. asol, ittea fsv. atol samt tillnamn på -sa rspr. -son jfr s. 100.
Då btr. har döktor, röb•tor rspr. doktor, rektor m. fl. lånord på -or,
torde prövisar provisor snarast vara en folketymologisk ombildning
efter visare ock icke höra under här behandlade fall. Ordet i'mar
ämbar visar sig med sin synkope i best. formen bmra, förutsätta äldre
hvelpa-na
fsv. fikon
rspr. sviskon
fsv. tu.ngo-na
vaggo-na

*emre, best. emret: a motsvarar sålunda icke a i rspr. ämbar, utan
är svarabhakti-vokal. Samma är förhållandet i någatst någonstädes (men
fsv. nakarstab), som väl är ombildat efter ådajt fsv. ara + stab
(annan stab), med vilket det ofta förenas. Anmärkningsvärd är formen
rksa,sk6 rspr. ressetrako (trots rUig rspr. re-sula ressår).
i advärb på -a, t. ex. fåga rspr. föga, niga rspr. noga
(jfr § 81 anm. 12).
vidare i räkneordet alva is!. ellifo (-u), samt före -s,
då en konsonant bortfallit mellan a ock s, t. ex. faasfik fähus
fsv. feelaps-, has, vidas fsv. hcelghadaghs, hwardags, meindaspr som går i bakrus på måndag rspr. måndags-karl.
1)

Arbetsförmåga; jfr is!. orka f.
2) Den största.
Vår (pron. f.)
4) Kan även vara fsv. apton.
Ställt före kvinnonamn, t. ex. a..,brita »hon Brita»; starkt betonat ock svagt betonat i andra ställningar heter ordet hån, hon.
Den andra, fem. Motsvarande mask, heter da-nk fsv. pezm
annan ock neutr. da-nana fsv. Pwt + annat.
Har dat.-bet.; gen. heter hasa.
8) Isl. gndurr.
3)
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2. Vokalbortfall.
A. AfäreSi.S.
Uddljudande vokal bortfaller i enklitiska ock proklitiska
ord, t. ex. sdy-du-n rspr. såg du *han (honom), sdy-du-ria rspr.
såg du *hana (hänne), di fåt-om fsv.pu folgdhe hanom, fåtu-n
fsv. folgdhe Ju hcenne,
rspr. han + far, han +
Pälle o. s. v.; så ock obest. art., t. ex. 92,-44r,
rspr.
en karl, en kvinna, at-om Adr, at-92, kw iy fsv. at enom- karl,
at enne kwinno, j4r ma-n jykst rspr. g6 mig en tjänst, plur.
a-bitra, a-kwiy rspr. ena karlar, ena kvinnor; vidare i person-

namn (kanske oberoende av namnens proklitiska ställning),
t. ex. månda rspr. Amanda, nära rspr. Eleonora, månul rspr.
Emanuel, rawa rspr. Emerentia; i prep. på fsv. up a m. fl.
I ett starkt betonat ord är uddljudande vokal dessutom bortfallen, nämligen i lånordet vånriiia evangeliet (jfr s. 67).

Synkope.
Följa två obetonade stavelser på varandra, synkoperas
vokalen i den stavelse, som star närmast den huvudtoniga.

1) Har huvudaksenten stått före de två obetonade
stavelserna, är vokalen synkoperad i den första av
dem, t. ex.
ånot antingen isl. annathvårt I
hökan fsv. hol(i)kin

båtar
a,ba
fådar
Måstar

fsv. bofora2
rspr. Daniel
isl. ellifu.
fsv. fapur systir
motor systir

tökan
pol(i)kin
icilesmds rspr. Jakobsmässa
idksa
Jakobsson
klötar
kreatur 3
ndlta4 fsv. nåkor + litin

Jfr fsv. antiggia annatiggia; med huvudton även på senare
leden ger annathvart btr. Itna höt »ett av de tu».
Motsvarar rspr. *buffra <--• buffra
b6fora, § 69,2 ock 36,3.
*krät(u)ra, *knist(u)rom, isl. kreaVT-in, -unum, § 29.
Något litet; nåkor + litin -> nalitin -> ndlta, med dubbel synkope som i fsv. anthen antingen.
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78

fsv. 65insäagr

0..ga
rspr. 01(ov)sson
freadagher
pårm010/423
pärlemoknapp
loghardagher Pång
fsv. pisenist
synnodagher
vdt
weruld'.
Anm. 1. Hit höra knappast prga »moralisera», som finnes synkoperat redan i mit. pre(de)ken, råks latas rspr. *ralas, vid sidan av
vilket man har råtvetZ lätting rspr. *rakval (etymologiskt samband
mellan orden är osannolikt), ?ah« »spökigt» (ordet svarar väl närmast
till isl. 6-knyttir »fula spratt» ock kan möjligen till betydelsen vara
påvärkat av ä.-nsv. ock sv. diall. oknut »främmande» av okunnogt, men
kan för sitt ö-ljud icke vara identiskt därmed).
Anm. 2. Ord på -il,
-nr behålla i allmänhet suffixets vokal under
böjningen, t. ex. fdråla fjärilar (av firal), himalom fsv. himlenom,
nObsala fsv. nyklar; jievniom fsv. dimflenom; yedara fsv. thisedhrar.
2) Har huvudaksenten stått efter de två obetonade

frdddy
1694,
sktddy

stavelserna, så är vokalen synkoperad i den andra av
dem. Ex.
A) lånord såsom
itptdt
rspr. ap(o)tek
körprdi (ä.-)nsv. korporal
diamant demant mItg/6na rspr. Magdalena
demetnt
åt s&
exercera
nåd
ä.-nsv. narrerij
exercis
åtsis
bis&
rspr. officer
examinera 2
doi dr
åtsanar
ordinera
ingefära
.ktist
pietist
606"
tånirdit it. eamarata
pblij
ä.-nsv. porcelaine
7jket4 ä.-nsv. kapiteen
pråstdr 4 rspr. protestera
41*U
rspr. katekes
pitivecsdr
pulverisera
klarinett
IcUndt
stryker
strapatsera
kömd&
kommendera
tåsmåttt
testamente
labtar3 ä.-nsv. kretur
tökri
tokeri.
Anm. 3. På yngre synkope, efter aksentens tillbakaflyttande, bero
väl öprajön rspr. operation ock r4ga,sån, rspr. reparation (men vb.
aperer, refer& rspr. operera, referera »reparera»). Nys. råenpre'p
I de sista orden utgår den synkoperade formen från artikulerade
former.
Dock även åpdm rspr. examen, som väl uppkommit därigenom,
att examen fattats som bestämd form, jfr rspr. drott mot fsv. drotin;
åtsamår kan då vara ombildat efter abseim.
- 3) Jfr s. 144 not 3.
4) Pocka på. Det är möjligt, att folketymologien här spelat en roll
(anslutning till prost, jfr N:n Sv. landsin. VI. 5, 27).
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»rägnprofet» (jfr um. regnprypp, votprypp »spillkråka» Rz) kart jag
ej förklara; ordet sammanhänger väl med profet.

B) inhemska ord, som proklitiskt ansluta sig till följande ord,
t. ex. fir, mö.r, br& rspr. far, mor, bror, leko1 (förstärkande,
t. ex. 1. vd4 »ändå väl, utmärkt väl») fsv. 1ikovl, méti, s6i
*miän, *dän
fsv. mipan, sipan (betonade heta orden ma,
nigan n4 rspr. någon något; alt-fr åV alltjämt ä.-nsv.
altfrett (Col. Ordesk. 15) isl. alt + for + eitt.
Anm. 4. Räkneordet åtar, fsv. attan har sannolikt synkoperats i
samnordisk tid (jfr isl. åtjtin), icke i särspråklig.

§ 79. Kort vokal synkoperas vidare,
då den i böjningen eller eljest sammanträffar med en följande
vokal, t. ex. asta åstad att (obetonat före inf.) av astå a(t) fsv.
afstap at, fOina av fp4na a (jfr § 73 anm. 1), »tårna marknader
av navrna + plur.-märket -a, mirrnom isl. markna5i-num, håtka
»det här» av ha(3)&192,a fsv. hit + hicerna, såt 1. såta, »så att (det)»
av sc:? at(a), etlag på alla vis
a1(la)1ei(6)is.
då den föregås ock efterföljes av samma kons.-ljud, t. ex.
et,/ fsv. annan, gol Ity. vanden, bön isl. båndinn, bök isl.
botninn, 62, isl. andinn, i hån isl. i h2ndinni m. fl. Hit höra
möjligen uttryck som uh pee-n,4, dan e2Z-,1612,s, rspr. uti Pär
Nilssons, där i 01 Jonssons (gård, familj: så synkoperas i
liknande användning alla tillnamn på -sa rspr. -son), om man
(jfr serfant —> Särfår anta en utveckling p-na-s —›
fant)
Anm. 1. Oförklarligt är mig tatt rspr. åttio, med bevarad vokal

om,

mellan två t:n ock detta till på köpet i ställning mellan huvudtonig ock
obetonad stavelse.

alltid i suffixet -en efter dentaler, varvid n blir sonantiskt,
åntrffijb
envis fsv. enthrcettin, gaistt vriden, smått galen
t. ex.
Hit kunna också höra em, fått, bön o. d.
gapsen.
sv. diall.
i mom. 2.
i några vä,rb, bildade som rspr. låtsa, nämligen bag tigga
isl. bei5ask (pres. "bei8is ->• "bei(i)s, varifrån inf. *beisa btr.
bis), s fsv. ipas, la49vs klänga isl. klengjask, 16s. rspr. låtsa

5 a är kanske jälpvokal; *nagn skulle visserligen ge *nciee" som
vagn givit vcigan, men genom associationen med övriga former inom
paradigmet såsom fem.
§ 34 anm. 4 d.

n4gar n. någa 0. s. v. fick man någan, jfr dock
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§

79-81

fsv. latas, /ås luta sig fsv. *lutas, mt9s maka, flytta fsv. "maskas
jfr fsv. maka flytta Ity. maken, pr y' s steka i smör fsv. *prypas
(bgd. pr9 i samma bet., av fsv. is!. pryräa smycka?).
Anm. 2. I sammansättningar kvarstår gärna »bindevokalen» i ord
med kort rotstavelse, men saknas i ord med lång rotstavelse, t. ex.
dkrabd;p4 tröskel isl. *dyrabekkr, Masig rspr. pekstioka, vkchs
mspgafil fno. vegaskil, men dIremot Wett rspr. andfådd
is!. *andafått, j4pdt isl. gestaboö. Oklar är synkopen (om det är synkope) i det föråldrade v4h2:0 vedhus isl. viäar-Inis (jfr § 88).
C.

Apokope.

I 3- ock flerstaviga ord bortfaller slutvokalen, då den ej
i särspråklig tid skyddats av en följande konsonant. Ex.
fåran
farandi
måypts
fsv. mmnniskia
koyrandi
Mran.
4dras& rspr. adressera
erin.di
b.an
10y6r
linjera
1?2s0 lotsa
fidn
fsv. fixande
*lotsera
niant
isl. niundi
dråekna
drunknade
dömar
dåmari
b4da
badade
reral
nisl. fiärildi
benan
is!. boga-na
vOlfsirals rspr. villfarelse
laålsan
klokku-nni
fsv. livaerne
åbar
no. borre
Mvan
arvinge
år.voy
britg6m fsv. brupgumme
arbeide
brPgtu rspr. bryggstuga
arbOt
arvope
år9y6
isl. forstota
fek9ift
fgm4
dtilstorOy rspr. doktorinna
fsv. flemti(ghi) 2.
Anm. I adj. med svag böjning bevaras slutvokalen, jfr § 81
anm. 10. Ord som jpiprande rspr. kärande, Opåsande rspr. opassande, litania rspr. litania, m436,9ka rspr. majorska ock dylika bero
på invärkan från rspr.
I 2-staviga ord med urspr. lång rotstavelse bortfaller
slutvokalen, då den icke i sårspräklig tid skyddats av konsonant:
i längstaviga värbalformer
A) infinitiver, t. ex.
is!. skina
is!. spinna
s.290Y
brilt
brjöta
liggja
I) Jfr s. 94 med not 2.
Detta ord kan dock även vara synkoperat: fmmt(igh)i enligt
§ 78,1 (N:n GPhil. I, 482).
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fsv. veexa

Spån,

isl. låta
rsv. sliunga
isl. spy-rna

grikv
h•reffin
Kit§
setv
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isl. grtifa
kr efj a
sitj a
segja.

Anm. 1. Om Mia rspr. kidla jfr § 37 anm. 1 f,2. Samma
slags kompromiss mellan ett *vrkt isl. *(v)ri5a ock ett *vrtk isl.
*(v)ri6na (jfr rspr. vricka <— *vri5ka), måste antas för btr. vrka vricka.
Orden låna isl. kunna ock la fno. låta hava på grund av svag
betoning förkortat rotstavelsen före apokopen, jfr § 25 anm. 4 ock § 43
anm. 5.
Anm. 2. De anförda exemplen AreeM, 801, ock MV visa, att
vid tiden för apokopen i uti kortstaviga ja-stammar övergått till konsonant (frikativan j), varför orden behandlas som långstaviga.

presensform er, t. ex. (g) våekan bl. (ek) vakna, bsOp
tot§ isi. pykki. Till dessa ha av
kortstaviga ja-värbs pres. slutit sig fi01,,s flottar ock v419
väcker, lchlr laddar, kem tager lav ock tam tämjer, vilkas
aksentuering (cirkumflex eller aks. 2) förutsätter äldre 2-stavig
form mot isl. 1-staviga flyt, vek, hle6, *lef, tem (jfr § 26
anm. 1).
isl. kaupi, jfr isl. koyri,

Anm. 3.

Omvänt ha från långstaviga till kortstaviga ja-stams-

Or ock 03 för *Ml, *tee12,
syrgi, telgi.
preteriter, t. ex. fötb isl. fu.nnu, bår isl. bQru, dr isl.
drågu; wst isl. hvåsta, snil2t isl. smur5a, s.24.4 isl. spar5a,
såd sådde y.-fsv. sadde.
Anm. 4. Att såta »satte» ock wbta »vässte» äro bildade efter
kallade ock motsvara rspr. *sättade, "vättade, icke isl. setta, hvatta,
är nämnt i § 26 anm. 1. Samma ombildning föreligger i cl&c_la, »dog»
ock vOle, »ville», vilka även i sup. ha ändelsen -a (orden motsvara
pres. övergått

alltså rspr. *döddade *döddat, *villade *villat), ehuru deras inf. dift ock
vii icke stämma med kalla-konjugationen.

irnperativer, t. ex. bök rspr. bocka, pig rspr. piska,
tåt rspr. tacka. Att dessa imperativer ha aks. 1 ock icke
cirkumflex, är påpekat i § 14 anm. 1 a.
Anm. 5. Vokalen kvarstår ofta i eder, då man åt dem vill ge
en mera högtidlig prägel, t. ex. forbgtna rna, f6Lrbirla rna (jämte
ftilrbto rna, fakrbitt rna) rspr. förbanna mig, *förbinna mig (jfr s.
43). Beror det på en liknande strävan att åt sina ord giva en ålderdomlig ock därigenom högtidligare form, att dj- ännu ofta uttalas i
rspr. djävul, ehuru d eljest är stumt före j?
i) Låta, giva ljud.
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E) konjunktiver (blott pret.-konj. bevarad), t. ex. v64 fsv.
vurpe, s/åt3 fsv. sluppe, bår fsv. bare, .90.9; fsv. sove, vek fsv.
vare, fr fsv. fore.
Anm. 6. Nys. har åta isl. åtti. Varför är icke detta ord apokoperat?
2) i långstaviga substantiv, t. ex.
ån
isi. andi
mått9 isl. marki
bd4
byräi ack.
rtM
royni(r)
fiski
endi
fid•
ittg
hloyti
au ga
kr
m9.9mfri ack.
kr
0yra.
Anm. 7. Unga lånord äro sådana icke-apokoperade former som
/aUva rspr. halva, liAe rspr. like, nåsta rspr. nästa, pölka rspr. polka,
_pbbka rspr. polska m. fl. Formen kiva »linne» kan- utgå från fsv.
linnit (från mit. linen), men är sannolikt upptagen från rspr. i yngre
tid. Oklart är misna rspr. missne.
Anm. 8. Btr. måna representerar både isl. miinaär ock isl. måni.

Detta kan knappast bero på en yngre ombildning av ett ljudlagsenligt
måni efter måna isl. månaör, utan bör snarare förklaras så,
att btr. även för betydelsen »måne» generaliserat den ur kas. obl. utgående urg. formen med bevarad denta12. Is1. måni, got. möna, fht.
mäno m. fl. utgå däremot från den urg. nom. *massne5, där dentalen
bortföll i slutljud (jfr N:n Urg. judl. 107, Kluge GPhil. I, 360).
Anm. 9. Slutvokalen bevara också »kortnamn» på -a ock -a (jfr
21 f.) samt vokativer på -a ock -a (jfr a. 140 not 3). Om dessa former
jfr nedan anm. 10.
'Må» i81.

3) I adjektivböjningen apokoperas svaga former, då
adjektivet ingår som första led i sammansättning (jfr s. 29),
ex. withåsk is). hviti-hestrinn, ragftigan isl. rauäl-foglinn,
gåm(a)fØieva is). gamla-kerlingin, ålstbåna isl. ellata-barnit.
Eljest apokoperas blott ordet (dan) ån rspr. (den) onde ock
ordinaltal, t. ex. fånat, fdt isi. fimti, s6tti.
Anm. 10. Då adjektivet i svag form nyttjas fristående (icke bildar
sammansättning), behåller det slutvokalen (utom i nyssnämnda fall), t. ex.
ha jer fkmAa göstp, våbya 8tå9ja, gåmZa b4na 3 rspr. *hit (det) är
flinka gossen, vackra stintan, gamla barnet, ha vår bara påk
sOya rspr. det var bara pura sinnet (argsintheten), dan wåsasta
hivan, da sånasta 6 rspr. den vassaste kniven, det sannaste
ord m. fl. Därför apokoperas icke komparativer på -are ock -re, t. ex.
Inyiticara, isl. mjtkari, sh-årpara isl. skarpari, sta isl. stårri, våra.
Vägstycke.
Samma företeelse har man väl i mht. målat månde nht. mond.
Jfr § 73.
Sv. lanclam. X11.1.
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isl. verril. Härmed bör sammanhållas slutvokalens bevarande i förkortade
personnamn på -a ock -a, i vokativer (jfr ovan anm. 9) ock i participiella bildningar som t. ex. tranda kcilt bitande kallt rspr. *ettrande
kallt, landa rå eldröd rspr. *eldande röd, låb•anda WO lungvåt
rspr. var
rspr. *lökande (jfr isl. ldikr bäck) blöt, vor banda 4
*evande (eviga) en in. fl. I komparativer kvarstår slutvokalen även då
best. art. vidfogas ock då komparativen eljest ingår som första led i
sammansättning, t. ex. gyyran den tyngre isl. *pyngri-nn, aran den
äldre isl. "ellri-nn, tbyvi^an isl. pyngri-endinn (men t. ex. mågn
*raagri-nn, mitgarkörf den magra kon fsv.
'magn-n.
den magre
magra-koin). Att slutvokalen bevarats i sådana n-starnsformer, måste
bero därpå, att n-stammarna i vissa fall bevarat sufflxbetoning långt
ned i tiden. Så har ju än i dag dalm. spini för rspr. spene (Kock Alm.
II, 360), ock i norska dialekter har jag antecknat: i Snåsen Uni isl.
hani, i Voardalen nåsi näsa isl. *nasi. Aksentueringen bins (med
aks. 2 i den artikulerade formen) förutsätter enligt § 18 anm. 2 en
I) I predikativ ställning har btr. icke desto mindre former utan
slutvokal, svarande mot äldre tvåstaviga komparativer på -re (t. ex.
figar, åyvar rn. fl., jfr § 13,3 med anm. 2). Här föreligger sannolikt
icke apokope, utan äldre 1-stavig form. Det är väl försiktigast att
antaga, att det är advärbets form (isl. fegr, yngr, pyngr o. s. v.) som
upptagits som predikativ form för adjektivet. Det vore dock tänkbart, att här förelåge räster av den starka (vokalstams)böjning, som
komparativerna haft vid sidan av den svaga (n-stams)böjningen ock
vilken är uteslutande bruklig i t. ex. latinet. Att denna starka böjning
funnits på germansk botten, bevisar advärbens komparativ, som ingenting annat är än en t-lös neutralform av adjektivets komparativ med
stark böjning. Det t-lösa neutret isl. pyngr skulle sålunda motsvaras
av en maskulin form .pyngr ock en feminin *pyngr, liksom det
t-lösa neutret isl. verä (N:n GPhil. I, 502) motsvaras av mask. verb
ock fem. verä. Detta postulerade adjektiv *pyngr btr. tåyvar individualiseras genom n-suffix (jfr Brugman Vgl. gr. II, 324). till pyngri
btr. (med slutartikel) tiwyran, liksom t. ex. magr btr. mågar till resp.
magri, mitgan. Nu råder fullständig parallellism mellan positivens ock
komparativens böjning (båtar isl. betr : batran isl. *betri-nn = vcib•ar
isl. vakr : van isl. *vakri-nn). Även i andra dialekter än btr. saknar
adjektivets komparativ slutvokal, då det brukas predikativt (men behåller
den eljest), t. ex. åsb. b&doh,, scbmon, (Bill. Åsb. 66), sörb. bidar, minas
(Kock Sv. landsm. I, 685).
Spår av stark böjning visa komparativerna i fsv. (dat. sg. m.
merom, lamgrom, dat. sg. n. mern, minnu: Rydqv. II, 432, 438 m. fl.),
likaså t. ex. i fht. ock ofta i mht. (Braune Althochd. gr. 185), utan
att man kan avgöra, om dessa sällsynta starka former äro yngre analogibildningar eller räster av den ursprungliga starka böjningen. Huru man
än uppfattar saken, är det egendomligt, att komparativer på -are samt
större alltid ock värre vanligen ha svag form i btr.
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oartikulerad form med aks. 2 (alltså *gra), vilken aksentuering styrker
antagandet av äldre suffixbetoning (jfr s. 39). I komparativerna på
-re torde emellertid denna suffixbetoning vara analogiskt överförd från
andra n-stamsformer, ty dessa komparativer förutsätta eljest urg. ock ieu.
rotbetoning (N:n GPhil. I, 458). Aks. 1 i formerna sttira, ock våra måste
bero på analogi efter fågar o. d. eller efter de enstaviga *st å^ ock vår.

4) i räkneord, t. ex. fgr, åt rspr. fyra, åtta, bå isl. bååa
ock ordinaltalen (jfr mom. 3).
Anm. 11. Ordet Hma isi. beggja är kanske lån från rspr. (man
väntade *båtvk, då isl. eleggja givit ,s/44). Det samma är måhända
fallet med 9.4a, tia, &lya isl. niu, titt, ellifii (skf. har apokoperade former
nåv, tåv nio, tio).
5) i pronomina: fem. sg. av poss. pron. mj, dfg,
utgår från ack. isl. mina, pina, sina; av pluralpossessiverna
brukas svag, artikulerad form': våg, våra våra isl. *vtiri-nn
*våra-n *våra-t, fig, Ara yira fsv. *ipri-n *ipra-n *ipra-t; pluralis
vår, jr motsvarar direkt ack. isl. våra(r), fsv. ipra(r).
6) i ad värb, t. ex. ha;pn isl. halma, i/ isl. illa, /i3' isl. lika;
ålar isl. aldri(gi); Mdar, ,var, sar, n,4Z nedre, övre, södra, norra
vägen isl. (it) *ni5ra (neära, jfr § 38 anm. 2 b), yfra, syära,
nyrära m.
Anm. 12.

Slutvokalen bevarad hava dåna, jåna isl. Imma fsv.
hia3rna (kanske genom påvärkan av vårta för *vita isl. hvaäan, jfr
s. 25); fika, gånska, bjeta rspr. föga, ganska, ofta (påvärkade av
rspr.); ock ja,
noga rspr. gärna, lika, noga.
Anm. 13. Apokope träffar även vokal, som i särspråklig tid skyddats av kons., då denna i btr. avlägsnats före apokoperingslagens tid.
Detta är händelsen,
a) då -da är bortfallet:
1. alltid i fem, pl. av starka deklinationen, t. ex. ffår isl. fja8rar
(sg. yr), ned isl. nålar, &,ri isl. ålnir, årm isl. ermar. Möjligen äro
dock dessa pluralformer analogibildade efter ön-stammarnas plur., som i
samnord. tid bör hava ändats på -u (till detta -u ha isl. ock fsv. analogiskt fogat övriga fem. pluralers ändelse -r, N:n GPhil. I, 496), vilket
1) Denna böjning med slutartikel kan knappast vara annat än skenbar. Dess uppkomst tänker jag mig på följande sätt. Ack, mask, värn
ombildades redan i fsv. tid efter adj.-böjningen till väran (som i btr.
skulle ge *vöra). Väran uppfattades sedan — prof. LÄFFLER har i
brev till mig framställt denna mening — som ett adj. på -nn ock gav
upphov åt en fem, form våran btr. våra ock en neutr. form värat
btr. våra. Men värann skulle i btr. bli *vbran. Formen våg är
antagligen nybildad till fem. vår-a neutr. vår-a efter analogien mask.
dgg, ståg den dyra, stora: fem. dir-a, stör-a, neutr.
stör-a.
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måste apokoperas. Samnord. pl. *tungu, *stiarnu (*stiornu) bör sålunda ge btr. t6, f", ock från dessa kan flexionstypen hava spritt
sig. Jfr vidare konsonantläran.
i best. artikelns fem, pluralis, t. ex. &tran, b6b•rar,, isl. endrinar, biåkr-inar. Former som mittana rspr. mutorna, örnagafårana
barnsligheter rspr. *omagafororna, gana rspr. egorna ha övergått till
neutrer på -an, ock -a är sålunda i dessa ord neutralformen för best.
artikeln i plur.
I adjektivens pluralis är ändelsevokalen alltid borta, vilket delvis
kan bero på den maskulina ack.-formen (cirkumflexen tillåter ej att anta
någon större invärkan från neutr.), t. ex. ritz.t isi. ranair, -sar, -a,
stårA isl. sterkir, -kar, -k m. fl.
'
b) då -8 är bortfallet blott i adv. ådeg, någetst, Ovan annor-,
någor-, ingenstädes fsv. ara-stap (jfr andru lund), nakar-sta, inginstat. Det är egendomligt, att
i dessa ord (men aldrig eljest) synes
ha bortfallit före apokopen. Jfr sådana no. ortnamn som HEerikst,
SEerikst, äldre Herigstad, Serikstad (Rygh Trondhj. gaardn. 19),
Fjsarmest äldre Fiarmastader (år 1329: Rygh Forholdet etc., jfr ovan s.
106 not 2), alla tre på Joaderen.
Anm. 14. Kortstaviga ord undergå i regeln icke apokope. Dock
kunna även de i obetonad ställning stympas, t. ex. a rspr. ha (-(-• hava),
he rspr. häva (+- Rya), n4 rspr. något, pk rspr. plä,ga, ta rspr. ta(ga).
Genom systemtvång är vokalen förlorad även i plur. av alla kortstaviga
fem. ock adj., t. ex. får (för *fåra) isl. forar, gi,AZ isl. gulir -ar m. fl.
Anm. 15. Btr. Mtt läktare står isolerat med sin förkortade form
(mot mty. leoter mlat. leotorium). Då ordet i btr. är fem., är det
kanske påvärkat av ett annat lånord rspr. läkt f. smalt bräde, varom jfr
Tamm Fon. känn. 38.
Anm. 16. Apokopen var genomförd år 1600, vilket framgår av BURES
citat »ur Bottnen» halt = håg isl. heiti ock na : någhot (Sumlen 31),
rspr. varda, en (Sumlen 47 f.;
samt från Ångml. vähl, gien = vea, j
jfr ock Å:m Dfs. 1j. 11). Ovan har framhållits, att apokopen är äldre
än övergången i
e (§ 37 anm. 6), men yngre än övergången(Ta -> e
(§ 25 anm. 4) ock yn gre än övergången ii -> o (§ 43 anm. 5). Den
torde alltså vara att förlägga till 1400- eller 1500-talet.

2. S va ra bha kti.

§ 82. Mellan varje konsonant ock ett slutljudande I, r samt
mellan labial eller (äldre) guttural ock ett slutljudande n inträder
jalpvokalen a, t. ex.
isl. axlrspr. handla
qysal
h4a1
rspr. biblar
nagl
n(t.gaZ
bibel
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rspr. pingla
p4val
skaoklar
sAftb.a,
äpple
a.p. aZ
isl. gir
Mar al
magr -t
vidgar migat
timbr
timar
rspr. åker
åkar
isl. våpn
?Apan

i sl. efni
åntan
sakna
setekan
vå,mbri vikna
Råean
flagna
ciean
agn
sökan
såkn
bekk(r)inn
båtyani
vegg(r)inn.
vktan1
Anm. 1. Följer vokal efter 1, r, n, så inträder icke jälpvokal, t. ex.
ingran, r6tranisl. båkr-inar, rfirtr-inar (men rspr. böckerna, rötterna).
I Best. form av sg. nom. m. ock dat. f. lägges dock artikelns -n till den
obestämda, med svarabhakti försedda formen liksom i rspr., t. ex. fikar/
rspr. fogeln (isl. fogl-inn), kvart rspr. levern (isl. lifr-inni). Genom
analogi har btr. också mitbal6r, nitmar6r, dånt. ancy, mågancy rspr.
möblera, numrera, domning, mangl(n)ing (efter nifibal, ntigtar,
dånian, inåeaZ rspr. möbel, nummer, domna, mangla).
Anm. 2. Före avledningssuffix har btr. ofta bindevokal, där rspr.
ock stundom även isl. ock fsv. sakna sådan, t. ex. gclab isl. gualigr,
Ociipab fsv. ohiEelp(e)liker, 47å4paseity rspr. ojälpsam. Att behandla detta hör dock icke bit, då denna mellanvokal icke är svarabhakti.
Icke häller har man svarabhakti i former som ig4asbyc_bb• avelsdjur jfr
no. ald, drb9Wasgks rspr. dryckes-glas, mattasidys rspr. makt(es)lös ock infiZ8,s14ns rspr. vård(e)slös, ty sådana bildningar utgå väl
snarast från neutrala ja-stammar (möjligen också från 1-stammar) eller
äro analogibildade efter sådana (jfr Kock Språkhist. 105 if., N:n Gnu'.
492). Orden pOyaj »pingst» ock tripatsk »lapska» utgå från 2-staviga
former, jfr fsv. pingiz-, da. lappisk«. Oklara äro adv.-bildningarna
miyast i morse ock nguast nyss, vilkas -a- måste bero på analogi,
ovisst efter vad.
Anm. 3. Utan svarabhakti mellan guttural ock slutljudande n
uppträda ktarögn blemma fsv. eter-ughn, samt unga lånord, t. ex.
AgaZtien rspr. kakelugn.
Anm. 4. Omedelbart efter vokal har btr. naturligtvis icke jälpvokal. Ordet fant »sjunde» har a i analogi med ittant, niant m. fl.
(jfr ovan sid. 26). 1 dian, st4an rspr. gående, stående o. d. har
man ej att med SCHAGERSTRÖM (Ark. III, 334) antaga en ur sonantiskt n
utvecklad jälpvokal e. Äldre analogiskt bildade gaande, staande (med
aks. 1, jfr Kock Akc. II, 449) ha utvecklats till gående, stående,
emedan -and- här saknade biton (jfr ovan sid. 26 ock Kock Alio.
398).
1) Då best. artikeln -en(n) eljest behandlas som ett till föreg. ljud
fogat -n, kan den tjäna till att belysa svarabh.-vokalens uppträdande.
Mot bågpanisi. bekk(r)inn med vokalen a står t. ex. kib isl. *litli-nn
med sonantiskt n (§ 83).
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4. Sonantering.
n blir sonantiskt i stavelseslut efter (äldre) dentaler, t. ex.
bötv

isl. botn

6dn isl. odd(r)-inn
örn
orri-nn
fors-inn
pråsn
prest(r)-inn
får& hann
sal(r)-inn
84/902
karl-inn
spe*,
spildu-nni
/9419.i 110. kjortle-n
tråktn rspr. tröttna
isl. "litli-nn
vdtv, isl. vertgd-inni
naltrn flo. mar-inni (mer-)
Asn„
*åsi-nn (ss-inn).
Anm. Med kort r, föregånget av vokal, sammansmälter n till 91,
(7) 2, t. ex. b-91 isl. bar hann, döten isl. dottur-inni; med
till n,
t. ex. jOn fsv. iorp-inne. Till 1, föregånget av vokal i svagt betonad
stavelse, fogas n konsonantiskt, t. ex. »lan id. ketillinn, ock efter
n bortfaller det spårlöst, t. ex. sån
isl. son(r)inn (ock sonr), strån
fsv. strandinne.
Ett j, vare sig urspr. eller uppkommet ur äldre g, gj,
sonanteras till
uti slutljud, då det föregås av labial eller dental
konsonant, t. ex.
bån fsv. borgh
MpI
nisl. lepja
beeb
isl. belja
m&2. isl. mergr
c19,9 3 isi. *dysja (dys)
r#s2. no. rysja
cleem 4
* d enj a
råni . isl. remja
hckh
helgr
r&12.
ryäja
Kpsi- no. hesja
fwepn
sverja
ktv?em isl. k(v)efja
tee4
telgja.
fil2.2
fcig
fdd-r,

Om vokalförlängningen

i

dessa ord jfr § 66,5.

Anm. 1. Efter äldre guttural ock efter (t)tj, ssj sonanteras icke
j, t. ex. si ) isl. segja, stkic,s isl. steikja, Nyyj isl. lyng; ROL,s
isl. flytja, veis isl. vitja,
rspr. vyssja. • Anm. 2. Någon gång kan j efter labial 1. dental inkomma i slutljud
från former, där det följdes av vokal, t. ex. åndgirj skidspår tio. andyrja
(efter best. etndra), bår, rspr. borga (efter bårja rspr. borgade) m. fl.
Anm. 3. Genom utjämning är j stundom avlägsnat, t. ex. &va
(för *hm) isl. hefja, st&da (för *stch) isl. steäja. Som långstaviga
Den lille.
Oklart är 2-9nåran no. morn (isl. å morgun).
Hösträng.
Oavbrutet gå på med, dunka på med (jfr gr. DE!:vstv slå).
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ja-värb behandlas drås drossa ner no. drysja, drår, råma fsv. dronia
).
no. drynja ock står,isl. stynja (skf. st
Anm. 4. Omvänt hava några långstaviga ja-stammar antagit 4
efter de kortstaviga, t. ex. hhhs isl. helask, mbn} (jämte mån) rspr.
mynna, rbv isl. reyna, bgd. sb.rckm nys. s4r.ård, (jfr sid. 19) rspr.
skräna, sptgun klyva tjärved isl. *sOna (efter analogien våe4 vånt
isl. van5a vanor : veemisl. venia = spår,4 spånt :spIlr,).

Kap. 3. Spår av urnordiska ock samnordiska ljudlagar.
Urn. ä blev å i starkt betonad stavelse, men é i svagt
"betonad (N:n GPhil. I, 448). Då btr. bar sd, sa mot is!. svå

± arg. *swä, torde detta bero på svagt betonad ställning med
ty åtföljande vokalförkortning (jfr s. 74).
utom då nasta stavelse innehöll
Uni. I före h blev
fihala, Ot 2 isi. 16ttr got.
fsv.
faal
isl.
é1
flit.
fa
P,
t.
ex.
ett
leihts fht. lihti, fét isl. lgåttr mht. dihte.
—> ö framför h är först behandlad av LÄFFLER
övergången
(Tf61. nr. II, 12f., 174ff.). Han antar övergången i e vara samgermansk
(liksom ett följande h antas hava hindrat urg. i-omljud av e— men huru
då förklara nord, former med i före h, vare sig detta i motsvarar ieu.
i eller e, t. ex. *räta, stitta, vittr?) ock endast övergången i
samnordisk. Enligt privat meddelande har prof. L. för länge sedan
varit betänkt på att för sistnämnda ljudlag göra samma inskränkning
som jag, vilken mening han t. o. m. i brev delgivit prof. H. PAUL, men
som denne tnissförstått (jfr PBB. VI , 407). Emellertid har prof. L. icke
ansett nämnda mening lösa alla svårigheter. BRÅTE ville (VästmL. Ij. 15)
inskränka övergången 1 —> ö före h till de fall, då h bortföll j sluten
stavelse, BUGGE (Ark. IV, 134) till de fall, då följande stavelse icke innehöll ett e eller i. N:n GPhil. I, 447 f. anser möjligt, att ett om edelb art efter h följande i hindrat övergången, ock Kock Sv. landsm. X. 4, 5
framkastar (på grund av dialekternas vittr, fgut. vitr mot bl. vettr)
den frågan, om möjligen utvecklingen i —> e i sluten stavelse uteblivit,
då följande stavelse innehöll ett i-ljud (jfr numera också Ark. VII, 189;
varför just i sluten stavelse?). Följande lilla materialsamling, som jag
i början av vårterminen 1890 framlade i Nordiska seminariet vid Uppsala universitet, innan ännu Kocks nämnda uppsats i Sv. landmil. X.4 blivit
mig bekant (endast exemplet n:r: 6 har jag hämtat från Kock, men jag
uppfattar det ej som han), torde tjäna att belysa den hittils outredda frågan.
Att 1-stameadjektiv generaliserat en form, som icke haft något i
uti ändelsen, har sin motsvarighet däri, att i-omljud stundom uteblivit uti
dylika adj., jfr fsv. saker :isl. sekr (N:n Isl. gr. § 334 anm. 1).
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På grund av ett uti nästa stavelse följande i har före h.
bevarats i följande fall:
Btr. ffi n. rspr. fil(mjölk) utgår från urg. *1)1(n)hila,.
då däremot isl. p" såsom Bugge Ark. IV, 133 påvisat, motsvarar ett urg. - pi(n)hala 1.
Häls. hila »rimfrost» kan antingen, som Bugge Ark..
IV, 134 antar, hava fått i från värbet urg. *hihlian eller utgöra en gammal j6n-starn arg. *hihlitin, som stått vid sidan
av urg. *hihlån, *hehlån, vilket förutsättes av isl. håla no..
hela. Ordet är besläktat med skr. 9i9ira- frost (jfr Bugge
Ark. II, 355).
Btr. fj n. fsv. iii utgår möjligen från urg. *jihila, under
det 181. 61 fsv. tel kan motsvara urg. "jihala eller *jihla,*jehla;
jfr NOREEN hos Brate VästmL. Ij. 16 not (detta under förutsättning, att KLUGEs sammanställning av ordet med ags. geoh—
hol, Engl. stud. IX, 311 f., är riktig 2).
Btr. rit räta ut, räcka fram, uppresa nyl. nbott. medp.
dalm. rita3 isl. *ritta är den ljudlagsenliga utvecklingen av urg.
*rihtian fht. rihten.
råtta fsv. reet(t)a btr. ret är denominativ av adj. isl. rEittr.
Btr. si (s0.2, § 59,1) fsv. sia rspr. si har fått i ifrån
pres. urn. *sihiR urg. "sihiz
*sehiz. Fsv. sea rspr. se utgår
från urg. *sehan (jfr Brate VästmL. Ij. 16).
Laum. stega stätta (Kock Sv. landsm. X. 4, 7 not 1>
motsvarar ett isl. *stifta urg. *stihtiem (6n-utvidgning av
1-stammen *stihti-), men rspr. stätta 4 motsvarar urg. *stihtån
isi. *ståtta; ock isl. stat (i-stam) utgår från kasus, där i ej
följde uti ändelsen, t. ex. gen. *stihtaR (jfr mom. 10).
Rspr. fil (värktyget), som allmänt anses för tyskt lånord (jfr
N:n Ark. III, 20 not), kan för formens skull mycket väl vara inhemskt.
Det kan, liksom 111(mjälk), förklaras ur ett urg. .pi(n)hil-, *fi(n)hil-,
varemot fsv. fas1 isl. pel förutsätta urg. .pi(n)hal- (f-, jfr N:n Ark.
III, 20).
Jfr dock Bugge Ark. IV, 133.
Bugge Sv. landarm IV, 172 sammanställer med tvekan rita med
gr. ips2o3 stödja. Detta passar ej för betydelsen »räta ut, räcka fram».
Vokalförkortningen i rspr. stätta är analog med den i rspr.
otta ock åtta (jfr § 69 anm. 1). Dialekternas former (jfr Rz 673,1)
göra det otroligt, att man har att med N:n Lång vok. 9 skilja rspr.
stätta från isl. stgrt.t ock sammanföra det med da. stEente.
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Rspr. (vagns)tistel fsv. pistn is). pisl utgår från ett
urg. *pihsilå (= fht. dihsila). Mot fht. dihsala skulle svara
isl. *Nal rspr. låstel. En tid har man på nordiskt område
böjt sg. *pisil, pl. .pislaR. Ur denna böjning framgick isl.
isl, pislar (jfr karl, karlar -e- äldre karilR [Ingelst.-stenen],
*karlaR). Fsv. insköt i plur. ett t mellan s ock 1, ock detta t
inkom sedan även i sg., varför man fick pistn, planar. Att
ordet av gammalt haft tvåstavig singularis, framgår av ordets
aksentuering med aks. 21.
Btr. clåtit (jfr s. 100 med not 7) rspr. tita no. tita utgår
från en jen-stam isl. *titta urg. *ti(n)htiön; men btr. /00
(namn på samma fogel) isl. litla-*tetta no. tota, tjeta (jfr dalm.
tota kvittra) utgår från en 6n-stam urg. *ti(n)litån. Ordet hör
samman med isl. tunga lat. dingua (lingua), jfr N:n Ark.
III, 19.
Fsv.-nsv. vi i ortnamn utgår från en äldre lokativ *wihi
(jfr isl. degi fsv. dfieghi
urn. *aasi, N:n GPhil. I, 490), under
det isl. ve fsv. V93 utgår frän övriga kasus, t. ex. nom.-ack.
"wiha. Att lokativformen generaliserats i ortnamn, är naturligt,
då, som Bugge Ark. IV, 134 påpekat, ortnamn oftast uppträda
i dativus, d. v. s. i lokativ funktion. Då -vi ingår som senare
sammansättningsled, kan det dessutom delvis bero på en jaavledning urg. *-wihia2, vilken förhåller sig till urg. *wiha
vd som lat. biennium : annus eller som isl. misseri : år m. fl.
(jfr Kluge GPhil. I, 396).
Bin vi tar skogsrå håls. vittra no. vitt skån. lille vitta
litet grand fgut. vitr isi. vittr (vitta vettr i Yng1.-tal, jfr Kock Sv.
landsm. X. 4, 5) utgå från tun, nom. sg. *wihtiR nom. pl. *wihtiR
Ordet (vagns)tistel anser Rydqv. IV. 212 not vara lånat från
tyskan (Ity. diessel), ock Andersson Salbergs Grarnm. 41 antar lån
från ags. isi, pistle. Att man i Sverge också haft en till isl. pisl
svarande singularform, visa Spegels tisl samt ögöt. tisel (med aks 1), som
lic. HELLQUIST meddelar mig. ock väl även Var. voc. 43,1 tijslastook.
Någon på samnord. *pesl återgående form är däremot ej styrkt. Det
av Rz 737,2 från Götal. anförda tessel torde förutsätta äldre isi, ty
*pO81 skulle ge *tassel. Jfr om detta ord vidare Bugge Tffil. VI, 99
ock Tamm Ark. II, 342.
En sådan bildning förutsätter säkerligen isl. pyri run. purui
(vid sidan av jaårve), vars i måste vara gammalt, eftersom det värkat
omljud i föregående stavelse.
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m. fl. kasus, vilkas ändelse innehöll i. Is!. våttr har fått e från
kasus, vilkas ändelse icke innehöll i, t. ex. gen. sg. *wihtås
(-aR), dat. *wihtå (jfr mom. 6). Formen vitt- kan ha bidragit
till isl. Hjaimvitr (valkyrienamn), eyvit »inte en smul», hvatvitna m. fl. Ävenså kunde isl. lyritr förklaras ur tun. 110rihtiR, ock 1Srriti tun. liarihtia- skulle ljudlagsenligt ha i uti
hela böjningen. Dock förklaras i uti Hjalmvitr, oyvit, hvatvitna, biritr ock lyriti även genom svagt betonad ställning
(jfr Bugge Forsar. 57 f., N:n Isl. gr. 50).
Anm. 1. Att btr. misa rspr. mes(ost) isl. mysa (<-- misa) är
att härleda från skr. ta,-mikshe, (jfr Bugge Sv. landsm. IV, 259), anser
jag ganska tvivelaktigt. Urg. *mihswea borde väl ge isl. *mysva
såsom urg. *aha, *sehs, *unsan givit isl. ax, sex, uxi (Tamm Ark.
II, 342). Ock om h kunnat bortfalla, väntade man åtminstone ersätt•
ningsförlängning av föregående vokal.
Anm. 2. Enligt ovan givna regel skall urg. *Iii(n)histaz ge isl.
histr. Isl. hestr kan alltså icke återföras på urg. *hi(n)histaz (N:n
Is]. gr. § 264), utan måste bero på urg. ha(n)histaz (N:n Orddubbl.
nr 103, GPhil. I, 452).

Btr. Q- ty. un-, btr. fråny,f4s fsv. framfos ock btr.
42) sananord. *6p bero kanske på icke-huvudtonig ställning (jfr
§- 48 anm. 6 samt Kock Ark. V, 57), under det isl. tt-, -flisa
ock upp itro de huvudtoniga formerna. Dock är det lika möjligt, att förhållandet är omvänt, så att 6 inträtt i huvudtonig,
ii i icke-huvudtonig ställning, vilken mening prof. NOREEN i
föreläsningar framställt. Om växlingen *Ag- :*j6st- ock 'rast-:
röst- jfr s. 111 not 2.
Urn. al Övergick till å':
bl. a. före w, t. ex. nisl. skå *skaiw- lat. sesavus (detta
föreligger väl i btr. sAbika dat. -an ortnamn eg. »snedviken»)
ock fsv. a alltid got. alw lat. sevum (föreligger kanske i btr. a,
pleonastiskt brukat i uttryck som h4 da a vprx har du varit?);
vidare möjligen i starkt bitonig stavelse; t. ex. bdt isl. båtr
(men från huvudtonig ställning isl. beit), h4s isl. håss (men
bgd. Hg. hs fsv. hes flit. heis), k isl. k1ie5i (men nåt. kleit),
nik bena isl. 'r4k (men isl. reik), setp isl. såpa (men lapskt
saipe)2, v4h4s vedbod isl. *vaiaar-hiis (avljud till viaar-P jfr
N:n GPhil. I, 449.
Prof. NOREEN erinrar mig om lat. sebum. Ordet såpa hör
därför kanske icke hit.
158

XII. 1

VOK. LJUDLAGAR: UR- OCK SAMNORD.

§ 88--90

e

liten garnhärva isl. 'åka (men
§ 79 anm. 2), kanske också
no. eika trådnystan) ock „fan brunstig (men isl. eikinn rasande);
jfr § 49 anm. 3.
Anm. I svagt betonad stavelse blev al till e, t. ex. jak elak
*jalåk

e-1k

ai-ltk, jfr N:n Ark. I, 172 f.).

Vokalförlängning inträdde i starkt betonad stavelse,
då en konsonant bortföll efter vokalen (N:n GPhil. I, 450).
Därför har btr. det med rspr:s å korresponderande -a i stavelse
efter kort rotstavelse, t. ex. f4ra samnord. *farå urn. *faran,
jfr arg. 'fram --> isl. frå btr. fra, frå. Att stavelse efter kort
rotstavelse var starkt bitonig, antar med skäl N:n GPhil. I, 457.
Vokalförkortning inträdde före två konsonanter
eller geminata samt i svagt betonad stavelse (N:n GPhil. I,
451). Så förklaras:
btr. a (för a) mot äldre å i de ord, som anförts § 34 anm.
4 c, samt i ståvika +- Ska-vik (jfr :§ 88 a), varAan rspr. varken
(men isl. hvårtki) ock a i skf. lab. elak (<— fåflak-, däremot
Qi.råk-);
btr. jak
btr. ä (för e) mot äldre ä i de i § 25 anm. 2 c nämnda
orden, ock väl också i varnar, vadmal, som dock även kan förklaras enligt § 39,1 (jfr § 25 anm. 2 a);
btr. ä (för e) mot äldre ö i tratan
prettån'
Frå- ±larin(z)-). Btr. tråb ock rspr. trätti ha väl fått ä från trätton.
btr. e (för 1) mot äldre i (jfr § 37 anm. 5), t. ex. lekoZ fsv.
likovnal (jfr § 78,2 B), aljan, rspr. vilken isl.
skf. :eko/
isl. ikorni) samt btr. a i mån, dån, sån
ekorre (men btr. ik
etc. isl. minn minn (jfr § 39,$);
btr. å (för o) mot äldre ö, t. ex. höst isl. hösta, sötar,
isl. sökn (jfr § 48 anm. 1 a);
btr. ö (för y) mot äldret",' (jfr § 44 anm. 5), t. ex. N-klöv
.
*br16p), dröbl sa roa sig, fördriva
rspr. bröllop (-6- *brY5-,
tiden isl. *drSrkta (till drjågr), dår4 isl. d±rka, /gg rspr. löska
*1*Yska, *lyska);
mot äldre i, t. ex. fråst isl. freista m. fl.
btr. ä (för
(§ 49 anm. 2a); möjligen ock klen benling, som dock även
förklaras enligt § 39,4 (dit hör väl säkert nghoy rspr. mening,
som torde vara jämförelsevis sent inkommet);
1) Denna förklaring av tratton har prof. NOREEN meddelat i föreläsningar.
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8) btr. å (för au) mot äldre au, t. ex. 4,y, o rspr. ock isl. ok,
Formen brk/623 rspr. bröllop måste vara en kompromiss
mellan ett *brgop ÷-*brO-hlaup ock ett *brine.tgp *brYä-hltlup.
§ 91. lim i-omljud uppvisar btr. uti en del fall, där isl.,
fsv. eller rspr. icke hava omljud, t. ex.
1) i substantiv:
a-stammar, som fått i-omljud från biformer med ja-avledning (Kluge GYhil. I, 396), t. ex. An6tar knutigt kött isl. *knyttr
(från ett isl. *knyttri btr. *ty/i3tar, jfr isl.
bnsin i ortnamn isl. *bryn : rspr. Brån (ortnamn), ttkar n. da. tender :
isl. tundr rspr. tunder, vckist. veä fsv. ve3p : fsv. vap rspr. vad;
möjligen också tr611 :
troll ock wårv: isl. hvarf (s. 91 not 2);
i-stammar (jfr N:n Is!. gr. § 306), t. ex. bkft fsv. borst:
fsv. borst isl. bu(r)st, 4gbrd.st fsv. brynt: fsv. brunt (§ 30 anm.),
,orctr, fsv. green : fsv. gran mi. grign, latio klöv : isl. klauf
(§ 50 anm. 3), migm692,jeg partiskhet, orättvisa isl.*mismynir-nir:
isl. mismunr, tt fulslag isl. *6py1ä : ångrn. °tålda jämtl.
otålde Rz, r.4.5t : ist. raust (§, 50 anm. 3), 44 m. svullnad isl.
*syllr, 49t svält fsv. sylt: ist sultr, våryan vadmal isl.
isl. v45;
n-stammar (jfr N:n GPhil. I, 494), t. ex. bela borste : isl.
bu(r)sti 2, lfg. drep.kaOs isl. dreka-ljås : bgd. dr4ka- (jfr § 26
anm. 3 d), va- : rspr. vattu- ock watt brynsten : isl. *hvetu
(jfr § 26), nåst fsv. nysta : gott!. niausta (jfr s. 120), ar isl.
oyra (jfr § 23);
Bland u-stammar har man möjligen i-omljud i -vt.H
fsv. va3rper (§ 40 anm. 1), samt i isl. feldr (men btr. f6/ isl.
'feldr, § 30).
Från mit. har btr. omljudd vokal i yrkesnamn på -sktgar
mit. -sleger (jfr Tamm Ty. änd. 5).
Anna. Btr. mir märr utgår väl från en icke-omljudd i-stam
*marhi-, under det isl. merr rspr. märr är 16 stam: *marhi6-. Om så
är, sammanfaller faktiskt mår med isl. marr m. häst. Även fno. har
marr i betydelsen »sto» (Fr.2).
2) i adjektiv på grund av äldre u- eller i-stamsböjning (jfr
N:n Isl. gr. § 334 anm. 1) eller av andra skäl, t. ex. dkk domnad,
auk.

Då emellertid isl. *tryll skulle ge btr. "trg4 (§ 57,1), torde
btr. trål motsvara ett isl. *tr211, som förutsättes av nisl. troll.
Detta ord kan dock ha fått omljudsvokal från Ula borst, jfr mom. B.

160

XII. 1

VOK. LJUDLAGAR: UR- OCK SAMNORD.

§ 91-92

trög fsv. dylsker (dulisk-er) : fsv. dulsker (dulsk-an), jr
mogen isl. gorr : gårv försigkommen fsv. *garver, stått isl.
sterkr : fsv. starker, tår, behövande : isl. parfr nyttig, t6r fsv.
porr : isl. purr.
3) i värbalformer:
Pres. sg. bevarar omljudd vokal i några ord, såsom
fir isl. for, nys. sv isl. sof, ock har överfört den omljudda
vokalen till inf. i t. ex. lbta fno. låta (lata), möjligen även
i värben
a , tnc. Za, gruka, grieva, sypka, sktva (jfr § 26
anm. 3 d) samt ve:As fsv. vaexa.
I ptc. prei. har btr. i-omljud i starka värb av typen
bera 1: 14r, shn,
v#In isl. "byrit, *skyllt, *syfit, *vyfit
(borit, skorit, sofit, ofit), -skf st eh isl. *stylit ock nys. On*
isl. "kymit (men btr. stich fsv. stulit ock kbm isl. komit), samt
i starka värb av typen fara: fpn, grtn, shm, f7,0t1 is!. *fyrit,
*gryfit, *skyfit, *svyrit <farit, grafit, skaflt, svarit sorit), gee,
galet fsv. 'glit (jfr fsv. gszelnas, men ggt:n galen), nys. lfg.
dr&y24 lbyp, slbyp, Myp, vislyMn isl. *drågit, *hlOgit, *slegit,
*viskinn (jfr § 51). Omljudd vokal i ptc. förutsätta ock
värben Nar, fsv. fleghna (men isl. tagna), drånaark smälta (om
smör) no. drevna (men isl. drafna), shityan få i vrångstrupen
isl. *stryngna jfr no. strungen styv i magen (eg. snörd) isl.
strengja hopklämma. Andra ock tredje avljudsklassens värb ha
eljest icke omljud i ptc. pret. (bgd. fr po kan ha fått y från
inf. frp, men kan också vara en gammal omljudsform).
§ 92. Urn. brytning har btr. i Mak elak (liksom dalm.
jälåk: N:n Ark. I, 172, jfr § 88), År fsv. hicer filt. höra,
ja fsv. giseta (isl. geta gåve *,,åta enligt § 38), mjau* slösäd isl. meldr in. fl.; kanhända ock i fg, fen rspr. stel, stelna,
i fall orden (isl. stirr, stigna) kunde tänkas hava analogiskt
återfått e före brytningstiden (kanske från det till samma rot
hörande ock måhända urspr. likbetydande isl. stjarfr urn. *sterbajfr gr. on-sps60).
Anm. Osäkert är, om man med Söderb. U-omlj. i fsv. 54 not 1 får
antaga brytning i fsv. iEer fgut. ler är (även btr. har j0), en brytning,
som S. förklarar ur 'mellanstadierna er : ioru; er : ieru; ter : lera. En
Till dessa har anslutit sig On varit isl. "(v)yrit.
Ett annat, föga plausibelt förslag att fatta brytningsformen är
framställt i § 62 anm. 4.
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sådan kompromissbildning synes mig väl mycket mekanisk. Hade man
däremot en vanlig växling ia i ag. 1: lo i pl., t. ex. *Mar : *blom, *skiar :
'skiorn, *iat : *iotu, så kunde mycket väl er : iorn analogiskt ombildas till lur : *lom. Men efter alla tecken att dömma, har man
sällan haft en sådan växling. Tvärtom synes pres. sg. vanligen hava
bevarat den obrutna formen, som sedan mycket ofta utträngt de övriga
formernas ljudlagsenligt brutna former. Emellertid har jag ingen annan
förklaring att giva för de omhandlade orden iser, ler.

§ 93. IIrn. u-omljud har btr. i t. ex. dcig, hcig, h4, lcig, pkig
isl. d2gg, h2gg, h2ggva, 12gg, pl2gg (jfr § 54 anm. 1), i 16yyy
isl. lyxig ock sttslyy fsv. stynger, i dyig dugg, kg kugge, mås.
potatisplog, mfig i mjugg ock snåg snugga (jfr § 31), möjligen
i feil fäll, figv själv, pw6r tvär, jjsweit jpivg tvätt tvätta (§ 30),
i fig fjärd, fig fjöl ock myg mjöl (§ 24,1 C), i s6yar, sägen
(§ 30 anm.), kanske i tro l troll (s. 160 not 1) m.
Likaledes har man att anta u-omljud i former som b4cla,
ti3Zu isl. 12125u, st25ugr, telugr (§ 24,1 B) ock kanske i
fjärde,
figon fjärding, fgft färdig (§ 30)2 m.
fj
Anm. Före kvarstående n saknar btr. omljud i t. ex. Man, gebtu,
såga, .941a, trasa, vilru (jfr § 47 anm. 2 b), vilka därjämte ha a
för a, a i öppen stavelse ock därför möjligen äro yngre lån. Samma
oregelbundenhet i fråga om a-ljudet förete hava isl. h2fu5 ock stittin
no. stava. Måhända har man i dessa ord att härleda a ur 2: liksom
diftongen tpu (on) blivit ag (§ 50), så kan förbindelsen 2vn ha givit
ara. H2fu5 skulle ha ii-omljud i alla kasus. Utgår btr. a i ordet
från äldre a, så måste detta hava inkommit från former, där man hade
annan vokal än u i suffixet. På samma sätt får fitrta djävul förklaras
ur en växling *faral- : "f2rul- (bgd. har den tredje suffixformen -il i
fkral djävul, jfr isl. f2rull : ferill resande, btr. ftral fotspår). Ordet
å7/.90 fsv. asol saknar omljud därför, att suffixvokalen varit (liksom den
ännu är) starkt bitonig (jfr Wadst. Fno. horn. 145 f.).
Detta ja kunde vara inkommet från inf.
Att u-omljud även före kvarstående n ock v varit allmänt
nordiskt, synes efter WADTTEnts undersökningar Fno. horn. 42 if., 142 if.
knappt kunna förnekas. Jfr dock Söderb. U-omlj. ock Kock Ark.
IV, 141 If. Men vare sig man betraktar detta s. k. yngre u-omljud
som allmänt nordiskt eller icke, så måste man medgiva, att de norrländska dialekterna liksom ock de nordanfjällska norska uppvisa det.
Delsbo-gr. 5 upptar former som len lada, mesar isl. m2surr, sele
svala, vilka tydligen bero på n-omljud. Ock Å:m Dfs. lj. 35 anför en
mängd former med u-omljud. Jag förstår därför ej, huru Söderb. U-otnlj.
61 kan förklara, att fsv. horgher ock hum") (samt DalaL. Öldum), dalm.
33.111En1 fsv. ankul ock jut. munnel isl. m2ndull äro de enda hithörande
former, i vilka vi i svenskt ock danskt språk finna omljudd vokal.
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Kap. 4. Spår av urgermanska ock indoeuropeiska
ljudlagar 1.

1. A--vlj
§ 94. Avljudsserien i : ai : i uppvisa t. ex.
vbott. flip munläpp Rz 144,2 : no. fleipa sladdra ock
prata : btr. fkpa gapa, ej sluta tätt (om kläder), no. fiipa da.
flwbe gråta, nisl. fiipi no. fiipe läpp;
isl. flis rspr. flisa : btr. tnsv‘ flisa mit. vlisen ht. fliese,
btr. fUsa riva i flisor 2;
fht. slihhan mit. sliken smyga, gå lätt ock ohörbart, mht.
slieh nedi. slijk lera : btr. slam isl. "slika vackla, runka, skkab
lös i fogningarna, mht. slich lera eng. slick glatt; med nasalinfix slåpy4 rspr. slinka;
bir. slip läpp isl. •slipr, rspr. lipa gråta : btr. skpa läpp
isl. *slipi, fv. leepi (urg'. *lepan- genom a-omljud av lipan-)
no. lepe. Om sidoformer med ock utan uddljudande s jfr N:n
Urg. judl. 124 ff.;
btr. snitt slå till no. smita got. (ga-, bi)smeitan bestryka
smizen
ags. smitan slå : btr. smta slå till, fsv. smita rspr.
rnht.
smeta.
Möjligen äro ock följande växelformer att föra under detta

avljud, nämligen:
isl. hreistr no. reist fiskfjäll : btr. 9. 8 fiskfjäll isl. "hris
no. rest(?) rist sv. diall. räs3;
fsv. presker no. treisk tredsk, isl. streitask streta : btr.

trisAas tredskas, isl. strita streta (N:n Urg. judl. 124);
*waiä- enligt § 88?) : vktitt!ts isl. viäar-htis.
btr. via-ht*cs
Ur mina hithörande anteckningar meddelas här endast några
exempel, behövliga dels för den föregående framställningen, dels för
ordboken.
Till denna ordgrupp höra också btr. Rås skal no. fias små flisor
samt no. fius spånor.
I Snåsen antecknade jag rpst, som väl är en rotvariationsform
*hri-ust- ; även här uppträda former med a : u i no. ras ock rus, ros,
jfr flis : flas : fins.
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§ 95. Avljudsserien eu : au : föreligger t. ex. i
isl. brjåst gott!. briaust (fsv. bryst): btr. brast fsv. brost,
brust (jfr s. 120 med not 4);
btr. >Int starkt, doft ljud isl. h1j6mr, Om genljuda nisl.
hljöma (urg. *hleum-a-) : btr. lamt svagt ljud, nys isl. *hlymtr
(urg. *hlum-ti-), västm. lomt, låmt, lömt adv. doft, men svagt
ljudande;
btr. ji,`„c isl. ljtiga : btr. lkga ljuga (från pres. lkg isl. *lyg);
btr.
f. nisl. Idka f. isl. Idka vb. : isl. loka rspr. lucka;
nisl. stauta »to read stutteringly» got. stautan m. fl. : btr.
stöta isl. *stota hacka, stamma då man läser;
rspr. (jul)löt f. sv. dial. löjt (urg. bland-): btr. /dt jullöt,
lott (urg. Mun-).
§ 96. Avljudsserien e: a:u förefinnes t. ex. i
bgd. 1M,V, smälta (trans.) sv. diall. kläkk(j)a (urg. *klakkwian) : btr.
smälta (trans.) fsv. *klykkia, btr. klåelcan
smälta (intr.) isl. *klokkna (jfr s. 103 not. 1);
no. sletta dingla, slå dank rspr. slinta: sv. diall. slanta
slå dank da. slEentre : btr: slå& slå dank no. slunt(r)a da. slunte,
jfr KFJoh. P». XIV, 326. Samma rot utan nasalinfix i
samma bet. finnes i btr. släta isl. slota.
btr. st é4vi rspr. stinta : sv. diall. stunta flicka, fsv. stunter
isl. stuttr kort;
nys. (tr)t(tnov bgd. -ayion rspr. tinning (urg. Finn-) : btr.
kythtbekyfsv.thynninger, isl. punn-vangi fht. dunwengi (urg. tunn-);
btr. wMp isl. hvelpr fsv. hwEelper : fsv. hwalper.
Om skf. båriab : btr. betrop, btr. 1491 isl. byrgr : isl. birgr
jfr § 40 anm. 3; om btr. wårv, kw4r, kwek, vell jfr § 40 anm. 1.
§ 97. Avljudsserien e:a:å:u har man kanske i
btr. b4 bål n. (urg. bala-) gr. pcompin, tp&Itog glänsande:
isl. bål (urg.
isl. mikill, mjok : btr. mölcksykru mycket fordrande (kanske
*mokaR got. *mukaus, gen. till neutr. *muku) ags. mycel
(urg. *mukii-: Kluge GPhil. I, 388);
skf. sme'd gräl isl. 'smal: btr. smtU (även i skf.) isl.
jfr isl. smyl onda makter.
Om våra : isl. vera jfr § 40 aum. 1.
1) Sammanställningen av isl. bål med gr. pcazpåq, tpo'cleo; har jag
från doc. TAMMS föreläsningar.
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§ 98. Avljudsserien e : a: har man måhända i
bgd. biy envis (om skogskälke, som ej vill följa vägen),
btr. loka vackla, is!. bjagaär sned: skf. bdy (i bet. = bgd. ber)
is]. bågr förtretlig;
btr. rka ragla is!. riga rubba ur sitt läge: btr. råga no.
raga, rspr. rag-la;
btr. rika driva omkring is]. reka: btr. råb.e,Z flacka omkring, no. rakla.
§ 99. Avljudsserien : 6: u föreligger kanske i
btr. måka fsv. maka : btr. måbs maka sig (jfr § 79,4);
btr. n403 is). nagl nisl. negla svicka: btr. nirgaZ svicka
no. nygla;
is!. skapa (skeiä) : btr. skdIpa skumpa is]. skopa, med
nasalinfix fsv. osv. skumpa fsv. skoppa.
§ 100. Avljudsserien å',3: 6: a föreligger väl i
is!. kgingur-våfa (urg. *-wäb6n) : btr. kågalrfkall (urg.
-*w6bila-);
is!. spånn (spQnn) : btr. spd (is]. spönn), spillrål (jfr s. 99
not 4) is!. *sp6na;
is!. ål (Q1) rem : (is!. 61), btr.
skidrem is!. '61i fht. uol;
is]. pefr lukt: btr. tv is!.
(jfr s. 15 not).
§ 101. Avljudsserie, sammansatt av serierna 1: ai : i ock
en : an : u, har man t. ex. i
fht. chliban is]. klia : flit. nht. kleiben : is!. klia, rspr.
klibba nht. kleben : htr. laiib klibba urg. *klubb- ;
skf. trikpas envisas att nå något (praip-) : btr. htlas
i samma bet. (*prip-) : nys. bgd. trdp sträcka sig efter (rop- ).
§ 102. Avljudsserie, sammansatt av serierna en: au : u ock
a: : n uppträder t. ex. i
btr. btj,v.d böla is!. baula ko : is!. bylja böla: btr. bctb böla
isl. balja;
btr. olika äta enbart no. maula : sv. diall. mola i samma
betydelse: btr. Inga is!. mala: btr. mc_SZ is]. mål;
btr. laåv is!. Iraitiftb : btr. kkiyv ist. klauf : btr. Iditvx is].
klofit : btr. loZ4va binda med klave, is!. klail det som är kluvet,
klave.
1) Då övergången 4 -> 6, när Q var nasalerat eller föregicks av v,
knappast kan vara så gammal, att ett så uppkommet 6 kunnat i-omljudas, måste jag för dessa former antaga avljud.
165
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§ 103. Avljudsserien e:a:ö:u uppvisa kanske
btr. grcbva fsl. greba (jfr § 26 anm. 3 d) : isl. grafa : btr.
grOv isl. gr6f btr. gripn isl. `gryfit, jfr fht. grubilön
griibeln;
btr. me.e. k spinna (om katt, jfr § 26 anm. 3 d), btr.
slösäd no. meldr isi. meldr : btr. mi(a isi. mala : btr. m67
isl. mol : btr.
rspr. mulet (jfr ovan § 102);
btr. syt slå (urg. 'slehan?), fornir. slechtaim : btr. slä
isl. slå : btr. 816 isl. s16.
§ 104. Avljud i suffix uppvisa t. ex. btr. mbna isl.
myrgnar (myrginn) : btr. mitria isl. morgon(n) (kan ock vara
isl. morgan(n); btr. nral spår : figrai djävul (ur en kompromiss
*faral- :
jfr § 93 anm.); btr. Jfr skata (urg. *skiwir6?) : ist.
skjör (urg. *skewor6?) : dalm. sker no. sker (urg. *skewarti?,
jfr Bugge Sv. landsm. IV, 182 not).
TJT-germ. a- ock 1-omljud.
§ 105. Växlingen 1: 6.
ä -> i genom i-omljud uppvisa alla ptc. pret. av typen
gefa (jfr § 27 anm. 2), t. ex. jib : isl. getit, Rbl : isi. lekit,
Mti isl. *Bitna (-<— 'sitinn) : isi. setna (setinn);- vidare de i
§ 38 anm. 2 a anförda, iseklyal fsv.
: isl. j2kull m. fl.
i ä genom a-omljud uppvisar t. ex. gZatta (*glöm) : fsv.
glima m. fl.; jfr § 37 anm. 3a.
§ 106. Växlingen ii : ö genom urg. a-omljud har i allmänhet i btr. utjämnats till förmån för u i kortstaviga ord, då
u eller i följer, men till förmån för o eljest, t. ex. &mu stråbädd : no. bosa, btr. b4.8 fsv. bos; strå/sa stund : stnik stund
no. strok; skåta redskap att sammanskjuta halm : sk« isl.
skot; tida fsv. pulugher : ta isl. pola. Därför ha ptc. pret.
efter typerna iij6ta, bera ock fara vokalen u, t. ex. brich, stich,
fi/ra : ist brotit, stolit (farit), men av sådana ptc. avledda värb
på -na förutsätta o, t. ex. ride isl. rotna. Ptc. pret. i värb av
typen bresta, brinna har ävenledes o, ock likaså ofta andra
långstaviga ord (jfr § 43 anm. 4 a).
§ 107. Den urgermanska växlingen ö(w) : t yr N:n
Urg. judl. 19 if.) har i btr. liksom i övriga östnordiska språk
utjämnats till förmån för 6 (ljudlagsenligt, då 6w följdes av
kons. eller av u), t. ex. b0 fsv. bo : isl.
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Förord.
Det landsmål, som utgör föremål för följande undersökningar, talas i de nordligaste svenska församlingarna i Finnland,
Gamlakarleby socken ock Nedervetil kapell. Dessa hava en
folkmängd av sammanlagt 6,117 personer'. Omkring 300 av
dem hava finskan till modersmål.
Gamlakarleby, eller Karleby som det tidigare hette, är ett
gammalt kyrkogäll från katolska tiden. Det avskildes från
Pedersöre redan 1467, omnämnes med kapellan 1469 ock förekommer som eget pastorat i AGRICOLAS Register 2. Enligt en
gammal disputation 2 skall orten ursprungligen hava hetat Kokkola
— så är ännu i dag dess finska namn — eller Kokkolahti4.
»Sedermera har orten — då den blivit skild från Pedersöre —
blivit nämnd Karleby, som troligast synes av konung Karl VIII
eller Knutsson. Ty då denne konung på isen vid Stockholm
år 1465 blev slagen, for han över till Finnland, ock håller man
före, att han sig i löndom begifvit till detta Kokkola kapell,
där han i stillhet ock ro kunde sitt vidriga ödes omskiften avbida. Då konung Karl 1467 kom tillbaka till Stockholm ock
besteg tronen, tyckes mycket sannolikt vara, att han denna
ort benådat med namn efter sig själv. Allt detta bestyrkes av
en allmän sägen härom på denna ort».5 Attributet »gamla»
erhöll Karleby till skillnad från Nykarleby, som uppstod under
') Enligt benäget meddelande av ortens prästerskap.
LEINBERG, Finlands territ. församlingars ålder, Helsingfors 1886, s. 56.
JACOB CHYDENIUS, Om Gamle Carleby, -disp. utg. för lagerkransen år
1754 i Åbo, del II, s. i.
d. ä. Örnvik; enligt CHYDENIUS, emedan örnarna på fyra stora stenar
(fl. »kokonkivet»), som ännu finnas kvar vid samma vik, plågade äta det rov, de sig
utur vattnet kunnat förskaffa. Detta förf:s resonnemang är väl dock knappast riktigt. »Kokkola» kan ej gärna vara förkortning av »Kokkolahti), ock sannolikt
betyder »kokko» här icke »örn» utan 'kägelformig upphöjning», »kummel», som är
ordets vanliga betydelse. »Kokonkivet» skulle i detta fall icke betyda »örnstenar» utan kägelformiga stenar.
Disputationens ord äro anförda i sammandrag.
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Karl IX. Inom Gamlakarleby socken anlades staden med samma
namn under Gustaf II Adolfs tid.
Det stora antalet av finska bya- ock hemmansnamn tyder
på att Gamlakarleby tidigare haft finsk befolkning'. Nu mera
talas dock svenska överallt, ock de som hava finskan till modersmål äro inflyttade.
Nedervetil var ursprungligen blott en by av Gamlakarleby. Då
kyrkan 1751 begynte byggas, funnos där 35 bönder. Nu uppgår
folkmängden till 2,097 personer. Egen präst erhöll Nedervetil 1753.
Språket inom Gamlakarleby ock Nedervetil företer inga
väsentliga olikheter i avseende å ljud- ock böjningsläran, vilket
förklaras därav, att dess område är jämförelsevis inskränkt —
omkring 3 mil långt ock något över i mil brett — ock orten
ganska tätt befolkad. Stadens närhet har dock gjort, att språket inom Gamlakarleby i avseende på ordförrådet möjligen är
något modernare än i Nedervetil. De finska lånordens antal
torde likaså vara något större i de till Kelviå, Ullava ock
Kaustby angränsande byarna.
Gamlakarleby- ock Nedervetilmålet eller Gamlakarlebymålet,
vilket namn jag för korthetens skull i det följande använder,
skiljer sig skarpt i avseende på nominalböjning ock akcent
ock genom frånvaro av genus från språket i de närgränsande
svenska församlingarna Teerijärvi ock Kronoby, ävensom från
övriga österbottniska bygdemål. Språkgränsen, som jag ej
närmare undersökt, torde väsentligen sammanfalla med socknegränsen (se kartan).
Från äldre tider känner man intet om detta landsmål.
Egendomligt nog saknas i ovannämnda disputation, som dock
behandlar rätt olika ämnen, varje notis om folkets språk. De
enda uppgifter, man mig veterligt tidigare haft om denna dialekt, inskränka sig till ett antal ord 2 i J. E. RIETZ' Ordbok öfver
svenska allmogemålet ock tvänne sagor, den ena tryckt i Saga,
minnesblad från Nordiska museet 1885 (s. 22)3, den andra i
Några prof af folksång och saga i det svenska Österbotten av
1 Till Gamlakarleby höra för närvarande följande byar: Kallis, Kaustar,
Kirilax, Korplax, Kvikant, Linnusperä, Närvilä, Oivo, Palo, Rödsö, Storby, Såka,
Vittsar.
Meddelade av mag. A. BOEHM i Gamlakarleby.
3 Meddelad av prof. A. 0. FREUDENTHAL.
4
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0. RANCKEN1 (s. 43). 1 Östsvenska monografier av H. VENDELL upptagas ur Landsmålsföreningens i Helsingfors samlingar
åtskilliga ord även från Gamlakarleby ock Nedervetil.

I avseende på uppgifternas pålitlighet har jag strävat efter
största möjliga fullkomlighet, ock då målet, såsom det talas i
Nedervetil (Överby), är mitt modersmål, som jag ännu med säkerhet behärskar, vågar jag hoppas, att denna min strävan i någon
mån skall hava lyckats. För övrigt framträder förevarande avhandling med blygsamma anspråk. Jag har icke kunnat giva
mitt arbete den omfattning ock form, som varit utmärkande för
några avhandlingar över svenska landsmål under de senaste
åren; ock jag må även erkänna, att jag i princip icke fullt gillar
den, som mig synes, onödiga vidlyftighet, med vilken dessas
författare behandlat sina ämnen.
Språkvetenskapliga arbetens titlar hava anförts i förkortad
form, men torde förkortningarna vara begripliga för de sakkunnige utan särskild förklaring. Vid jämförelserna har för
bekvämlighetens skull nominativen av isländska ock fornsvenska
ord citerats, ehuru oblik kasus varit riktigare, då gamlakarleby- •
målet bildar nominativen i anslutning till sistnämnda kasus.
Då oblik kasus understundom anföres, meddelas nominativen
inom parentes; likaså infinitiven av värb, om missförstånd skulle
uppstå vid anförandet av en annan form. Någon gång förekommer även av isländska ock fornsvenska ord maskulinum,
ehuru målets ord svarar mot en femininform. Då någon tvekan
om ordens identitet ej kommit i fråga, har denna oegentlighet
för vinnande av utrymme tillåtits, ehuru det varit metodiskt
riktigare att i detta fall anföra en konstruerad form.
En brist, som jag beklagligt nog ej kunnat avjälpa, är en
något vacklande beteckning av språkljudens kvantitet i konsonantförbindelserna. I några fall kan den bero på förbiseende;
i de flästa fall är dock orsaken den, att jag ej kunnat finna
någon bestämd regel för målet, såsom även af § 7 framgår.
Några språkprov åtfölja avhandlingen. Jag vågar knappt
hoppas, att jag på ett fullt tillfredsställande sätt skulle kun' Separattryck ur Finska fornminnesfören. tidskr. I denna publikation s.
7 meddelas äfven en folkvisa från Nedervetil, men icke på landsmål.
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nat återge talspråkets finaste skiftningar. Men dessa språkprov kunna ju dock hava sitt intresse. Proven på de angränsande Kronoby- ock Teerijärvimålen äro naturligtvis ofullkomligare, då jag för dem ej haft någon ledning av min egen språkkänsla. Detta gäller dock mindre Kronoby- än Teerijärvimålet,
som jag tyvärr ej varit i tillfälle att egna noggrannare iakttagelser. Sistnämnda mål håller på att undergå stora förändringar. Äldre personer, särskilt i avlägsnare byar, tala ett
vida ålderdomligare språk än de yngre.
Föreliggande avhandling skall i sinom tid efterföljas av en
ordbok, upptagande såvitt möjligt målets hela ordförråd.
Till de personer, som på ett eller annat sätt befordrat mitt
arbete, frambär jag mitt vördnadsfulla ock järtliga tack. Ock
är det mig en kår plikt att omnämna den stora förbindelse, i
vilken jag står till professor ADOLF NOREEN ock docenten
doktor J. V. LINDGREN i Uppsala för metodiska anvisningar,
värdefulla upplysningar ock ett uppmuntrande deltagande. Särskilt
har den senares grundliga utredning av Burträskmålets vokaliska
ljudlagar varit mig till mycken jälp, då inom gamlakarlebymålet
i många fall samma eller analoga ljudlagar göra sig gällande.
Under min vistelse i Uppsala vårterminen 1890 hade jag även
lyckan att erhålla docenten J. A. LUNDELLs sakkunniga biträde
vid bestämmandet av målets ljudförhållanden, varigenom ett finnländskt landsmål för första gången med denna avhandling framträder i en ljudtrogen beteckning enligt landsmålsalfabetet. Till
den sistnämnde, som godhetsfullt biträtt mig vid det svåra
korrekturet, står jag dessutom i tacksamhetsskuld för många råd
ock rättelser icke endast i avseende å detta arbetes fonetiska sida.
Denna avhandling har offentligen granskats vid Käjserliga
Alexanders-universitetet i Helsingfors den 25 februari 1891.
Tidskriftens upplaga innehåller å s. 55-124 åtskilliga rättelser
ock förbättringar, som ej hunno inflyta i disputationsupplagan.
Några av dessa rättelser hava föranletts av professor A. 0.
FREUDENTHALs anmärkningar vid ovannämnda disputationsakt,
vilket med tacksamhet erkännes.
Helsingfors i april 1891.
K. J. Hagfors.

LJUDLÄRA.

Sv. landsm. XII. 2.

1

I. LJUDFYSIOLOGISK ÖVERSIKT.

Ljudförrådet.
§ 1. Vokaler. Gamlakarlebymålet (gkb.) har 15 vokalljud. Nedanstående skemal ger en ungefärlig framställning
av deras bildningslägen i förhållande till varandra. Labialiseringsgraden betecknas med siffror, av vilka 4 utmärker den
högsta graden.
Främre

i y3
i y2
e} 2
0

Blandade

Bakre

u3
ut4
04

02

a

ce 02

02

a

Några av dessa vokalljud skilja sig mera eller mindre från
de vokaler, som LUNDELL beskrivit i Landsmålsalfabetet (Sv.
landsm. I. 2).
Anm. 1. Sålunda ligga a- ock ce-ljuden så nära varandra, att
man ofta kan vara villrådig, huruvida man har det ena eller
andra i ett ord. I ett normalt uttal av målet torde dock e'
1) Uppgjort med biträde av doc. LUNDELL efter idén hos Vietor
Elem. der phonetik2 s. 16, 17.
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förekomma i betonad ställning, a i obetonad. Så har jag även
konsekvent tecknat dem: hesta, hästen, vcecla, veden.
Angående ce må för övrigt anmärkas, att det är tämligen
slutet t. o. m. framför r, där man annars vanligtvis i Finnland
har ett mycket öppet ä-ljud.
Anm. 2. 0 (kort) är något starkare labialiserat än 0: (långt),
varigenom det drar sig något mot m — i strängare mening
således ett särskilt vokalljud.
Anm. 3. 0. i diftongen ay är tämligen slutet med en dragning åt 0.
Anm. 4. Målets ta ligger mellan u ock typiskt norskt ta,
dock närmare det senare', varför jag använder detta ljuds
tecken.
Anm. 5. e, som i landsmålsalfabetet betecknar slutet europeiskt o-ljud, uppfattar jag i målet som ett ljud mellan o ock
o; det uttalas stundom lätt diftongerat, nästan som 00.
Anm. 6. I slutljud ock före paus efterföljas de långa vokalerna av en sorts blåsning, egentligen en tonlös vokal, som
frapperar svenska öron väster om Bottenhavet. Då företeelsen
är genomgående för målet, nöjer jag mig med detta omnämnande ock lemnar den obeteeknad i det följande.
För övrigt kan jag hänvisa till LUNDELLS redogörelse i
Sv. landsm. I, 82 if.
Diftonger. I gkb. finnas tre gamla diftonger:
.,
nk ock aj, samt följande nya: oy, oy, u , a , ay, y , cem
Dessa diftonger äro halvlånga. Deras förra beståndsdel är
ljudstarkare än den senare; den senare komponenten är kortare
än den förra. De höra till det slag av diftonger, som bruka
kallas »fallande».
Sonantisk funktion får n i slutljud efter g, k, 1, ni,
p, r, s, t, t. ex. boo, bågna, sloktz slockna, .9-0(4 stelna, (em)
ämna, 1optt öppna, siartt surna, mstt vissna, vxtn„ vittna. Vid
hastigt uttal förlorar dock n ofta sin sonantiska karakter.
Endast undantagsvis ock vid mycket tydligt uttal få 1 ock m
sonantisk funktion i sådana ord som /L2,1 liten, pamp pasma
vb. ock s.
l) Så enligt doc. LUNDELL. Doc. J. V. LINDGREN ock stud. K. H.
WaurmAN i Uppsala, vilka även studerat norska mål, tyckte mitt u-ljud
vara alldeles lika med det norska.
10
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§ 4. Konsonanterna i gkb. äro följande:

0
H

di
12,
CD

Cu
g,

t [d] — 4 — — —

e+

5

k g —

00

GO
P

s [z] — — § — —•j — — k
———— 1 1
——

v

Tremulanter
Resonanter

,.,.

j

lat.

f

p

I

P p

e+
0

an

T

tonandei

0: Id

tonlösa

0 g0

p b ——

Imed.

I,'

4

e+et
0

1CIJ

." g)
4 P

li
el.
)
(1)

a'
e-.•

P:
2.

ce

Frikati v or

r

rn
0

Laryngaler

E.
P
0
.-4
tonande
tonlösaI

Explosivor

Id
0
0
P.
CD

0
0

tonande
tonlösa
tonande
Prepalataler
tonlösa
tonande
iDentipalataler
tonlösa
tonande

1) enkla:

b

td
0.:

r
— M -- IV

n

g

2) sammansatta:
bilabial frikativa med postpalatal modifikation
postdentaler med prepalatal modifikation (svag Muljering) 412,
Anm. 1. Av postdentalerna är endast t typiskt postdentalt
bildat. De övriga uttalas med tungspetsen mot gränspunkten
mellan framtänderna ock tandköttet, varigenom själva förträngningen vid dessa ljuds bildning uppstår mellan tungbladets
främsta del ock tandköttet. De stå sålunda på gränsen mot
supradentalerna, ja kunde kanske med lika stort skäl kallas
supradentaler, om man mera fäste sig vid stället, där de bildas,
än vid tungspetsläget. Så synes mig en ljudförbindelse, som
jag tecknat med lj, nci vara fysiologiskt möjlig. Tungan
drages dessutom kanske något uppåt vid övergången från 1
ock n till 4.
s-ljudet bildas något högre efter r; men då det akustiska
intrycket är lika med det av postdentalt s, använder jag uteslutande tecknet för detta ljud.
Postdentalt d förekommer i gkb., utom före ock efter t i
sandhi, endast i förbindelsen ch (med muljering). z förekommer
likaså endast i nyssnämnda konsonantförbindelse.
11
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Anm. 2. Utom i nyssnämnda fall är d-ljudet städse supradentalt. Ett sådant d-ljud torde vara vanligt icke endast i gkb.
utan överallt i finnländsk svenskal — åtminstone i det bildade
samtalsspråket — ehuru man egendomligt nog eller kanske
just därför ej lagt märke till det.
r kan, företrädesvis i inljud ock slutljud, vid hastigt tal
förlora något av sin dallring ock få karakter av frikativa 2.
Anm. 3. p, målets j'-ljud i sjö, själ, har ett ljudvärde som
något liknar n. I Kronoby- ock Teerijärvimålen har jag trott
mig finna typiskt 8,1 i detta fall.
Anm. 4. Då j förekommer i intervokalisk ställning, såsom i
blyw blyet, cirgy dragit, ligger tungan så lågt vid dess bildning, att friktionen — åtminstone vid hastigt tal — är mycket
svag, om det ens är någon friktion, vadan man i sammanhängande täxt också kunde beteckna ljudet i detta fall med
Anm. 5. För g- ock k-ljuden använder jag alltid g ock k,
även om g ock h. stundom vore en mera exakt beteckning. Det
akustiska intrycket av k i orden kat katt ock lust kisse förekommer mig i det allra närmaste lika; så även det av g i orden
gato gata ock gyso svin.
Anm. 6. h i inljud för k framför t ock n (jfr § 178) har väl
närmast värdet av tonlös vokal, som landsmålsalfabetet återger
med d. Då emellertid den »aspiration», som här skall betecknas,
är ganska stark, synes den mig bäst återges med h. Åtminstone få finnländarne, vilka äro vana vid ord som fl. ahne girig,
ahtaa tränga, genom en sådan beteckning en riktig föreställning
om detta ljud 3.
Anm. 7. w förekommer ej typiskt i målet, utan är snarast
ett konsonantiskt ut eller o.
Anm. 8. De tonlösa explosivorna äro i det närmaste oaspirerade i gkb., liksom över huvud i Finnlands svenska, en
omständighet varigenom denna väsentligt skiljer sig från svenskan i Sverge.
På fasta Åland ock Kumlinge år dock d postdentalt enligt meddelande av fil. kand. K. H. BERGROTH.
E. KORESTRöM omtalar (Sv. landsm. VI, s. 1) något liknande även
i nyländsk».
SIEVERS (Germ. phil. I, 279) använder också h såsom tecken för
tonlös vokal.
12
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Anm. 9. I slutljud ock före paus förlora de tonande språk-

ljuden, utom 1, antingen helt ock hållet eller till någon del i
slutet sin ton ock efterföljas av en blåsning liksom de långa
vokalerna. Jag använder dock även i dessa fall de tonande
språkljudens tecken ock lemnar det tonlösa elementet °betecknat,
sedan jag härmed en gång för alla anmärkt företeelsen.

Kvantiteten.
Av vokalerna äro (e, kl, a, o både korta ock långa;
i, e, y, ut, o, e utom diftong endast långa; i, a, e, u endast
korta.
Av konsonanterna äro h, v, w endast korta; alla de
övriga kunna vara både korta ock långa.
Vid bestämmandet av kvantiteten har målet i det
följande jämförts med isl. Detta låter sig väl göra vad beträffar vokalerna ock enhetliga konsonantljud. Svårare är däremot att bestämma kvantiteten i konsonantförbindelserna. I
många fall stämmer målet med nsv. i detta avseende. Konsonanten är sålunda merendels lång efter kort vokal i betonad
stavelse, om konsonanten efterföljes av annan konsonant. Detta
gäller i synnerhet 1, m, n, g, s i förbindelserna id, lv, mb, nd,
gg, st, t. ex. kall isl. kaldr, halv nsv. halv, vamb fsv. vamb,
hancl nsv. hand, lagg isl. langr, /mest isl. hestr
Från denna regel gives emellertid ett viktigt undantag.
De tonlösa explosivorna samt s bliva relativt långa efter 1, in,
n, g, r, då ord med dessa ljudförbindelser uttalas ensamma
eller förekomma i slutet av en mening'. Jag tecknar därför
skvalp skvalpa, kalt kallt, hals hals, hagk hank, tramp trampa,
rems° ramsa, kontor kontor, slant slant, snart snart, stark
stark, fors fors m. f1.2
Enligt KORSSTRÖM (Sv. landsm. VI, s. 1) förekommer något liknande i nyländskan.
Angående kvantiteten av 1, in, n, g, r i dessa fall är jag osäker.
.p o. s. v.
Möjligen vore det lika riktigt att teckna skvalp, hals, trani
Utan instrumentala jälpmedel är det svårt att åstadkomma exakt kvantitetsbeteckning.
13
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Akcenten.
Expiratorisk akcent. Med hänsyn till graden
av expiratoriskt tryck är en stavelse huvudto nig, bitonig
eller obetonad. Med hänsyn till formen är den expiratoriska akcenten av två slag: enspetsig ock tvåspetsig.
Musikalisk akeent. Med hänsyn till formen är
den musikaliska akeenten likaledes av två slag: enkel ock
sammansatt. Om den musikaliska akcentens höjd på tonskalan kan jag för tillfället ej lemna närmare upplysning.
Den huvudtoniga stavelsen torde dock ha den musikaliskt
högsta tonen, den bitoniga en lägre, den obetonade den lägsta.
Intervallerna torde ej vara stora.
Anm. till §§ 8 ock 9. Jag använder tärmerna huvudtonig,
bitonig ock obetonad, enspetsig ock tvåspetsig, enkel ock sammansatt i enlighet med gammal plägsed ock efter det intryck språkljuden göra på örat; men jag gör det med en viss reservation.
Medels fonautografen kunna dessa förhållanden numera med
matematisk noggrannhet bestämmas, ock det har visat sig, att
örats uppfattning av tonhöjdsvariationerna är mindre pålitlig,
än man hittils förmodat'.
Akcentlagar.
1. Enkel akeent.
a) Enkla ord ha alltid huvudton på första stavelsen, ock
de följande stavelserna äro obetonade 2, t. ex. kila tala, 4ga öga,
prcktk predika, iSspftpara köpare.
Anm. 1. Undantag bilda ord med prefixen
ock
merendels även ord med for-: bdcil betala, lytöt emot, forscik
försaka.
Anm. 2. Om någon av de senare stavelserna i ett enkelt
ord har lång vokal, erhåller denna stavelse möjligen en svag
biakeent, t. ex. ncitacr natur, iinveti linjal, brcbnari bränneri:
Jfr W. MARTENS, Ober das verhalten von vocalen und diphtongen im gesprochenen worte i Zeitschr. f. biol., bd XXV (1889; s. 7 i
särtrycket) ock H. PIPPING, Om Hensens fonautograf som ett hjälpmedel
för språkvetenskapen, Hfors 1890, s. 9. I sistnämnda arbete förekomma
även några undersökningar över Gamlakarleby-Nedervetil-målet.
Faktiskt förekommer naturligtvis även hos dem någon grad av
betoning, ehuru den ej kan bestämmas utan instrumentala jälpmedel.
14
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b) Sammansatta ord ha huvudton på första stavelsen,
biton på andra sammansättningsledens första stavelse, t. ex.
sköl/nås skolhus, scikarstio sakristia, ncblarvietd Nedervetil.
2. Akcent cirkumflex (sammansatt akcent) förekommer
utpräglad endast då två stavelser sammansmälta till en, t. ex.
gånl för *giiande gående, (eg., golånt (*gola-an),,bygnw nsv. en
gul (en) byggning, cem...bråg-kar nsv. en bra (en) karl, så-n.-na
nsv. sade han något. Mindre utpräglad är cirkumflexen i
sammandragna ord som klctskice(la nsv. klädeskläder, tån isl.
Da8an m. fl.
Anm. 3. Emedan målets akcentuationssystem är så enkelt,
lemnas akcenten obetecknad i det följande.

II. ETYMOLOGISK ÖVERSIKT.

Kvantiteten.
§ 11. Kort vokal + kort konsonant motsvaras i regeln
av samma ljudförbindelse i isl., t. ex.
gkb. ba4
isl. baä
gkb. fara
isl. fara
blal
blaä
heko
haka
far
far
hamar
hamarr
for
for
maga
magi
son
sonr
telo
t9lugr
svar
svar
Ueclur
piäurr.
Hit höra ock ord som cbgal isl. *dig' (fakt.
gavel
gafi, hage,l isl. hagl, nagal isl. nagl ffi, 11.
1 några fall har dock ursprungligen kort vokal i målet
förlängts: se längre fram § 14,1; i andra har konsonanten
förlängts: se § 13.
Mot det äldre språket hava följande ord kort vokal +
kort konsonant:
gkb. oro åder jfr mht. åder
gkb. hl helig isl. heilagr
ana utan jfr isl. ån
nsv. juli, juni
aclarton jfr isl. åtjån
rov
isl. rauf
hala] hal jfr isl. håll
skumakar nsv. skomakare
helv24
isl. helviti
tomas
Tomas.
Kort vok. + kort kons. hava tavo nsv. tilja, storoo nsv.
historia ock andra dylika ord med inskjutet (jfr § 68,1), samt
främmande ord som cbInt nsv. debet,.krcetk nsv. kredit, prcetk
nsv. predika ock kanske några till.
1) Men halt som predikativ i impersonella uttryck, t. ex. hce a
halt det är halt.
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Kort vokal framför en konsonantförbindelse
bibehåller sig i målet regelbundet såsom i fornspråket, utom
framför rn ock r5 (se § 14,1 ock § 15,1), t. ex.
gkb. banq isl. band
gkb. halv is]. halfr
berg
bicerg
hjalp
cell)
bild
bildr
lak slax
feldr
vugle
minka
feek
mul./
gangr
mold.
gagg
Då konsonanten faller bort, förlänges understundom vokalen:
se § 14,3. Undantag från regeln se § 15,2.
Mot forn språk et förekommer kort vokal före konsonantförbindelse i orden
gkb. bolstar is1.1361str
gkb. 2,1clar isi. illr
butt/
tolv
tålf.
båndi
Kort vokal + långt konsonantljud bibehåller sig
regelbundet såsom i is]., t. ex.
gkb. al
gkb. ful
isl. fullr
is]. alir
gu
gull
baka
bakki
ho
hinna s.
bok
bokkr
klap
klappa
dag
c1.9gg
klolso
fal
klukka.
fall
Synbarligen till följd av nsv. inflytande hava följande ord
fått denna ljudförbindelse:
is]. fram
gkb. fram
nsv. fram
himil
lum24
himmel
kvikr
kink
kvick
kvika
kvicke
kmko
nått.
nat
natt
§ 14. Lång vokal + kort konsonant bibehåller sig
regelbundet såsom i isl., t. ex.
is]. lirar
gkb. bot
gkb. lim
isl. båt
rUrn
fat
num
feitr
*skinna
i
skum
féSa
f0.4
timi
tzm
gås
gos
tmm fsv. pume 2.
knak° fsa. kråka
Några undantag anföras i § 11 ock 16. I § 16 anföras
exx. på att konsonanten förlängts.
2)

I) Jfr fht.
17
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Denna ljudförbindelse förekommer mot fornspråk et hos
åtskilliga ord, synbarligen i de flästa fall till följd af nsv. inflytande:
1) Vokalen har förlängts regelbundet framför av 1.5 uppkommet 1 samt framför av rn uppkommet n, t. ex. al isl. ara'',
bol isl. bora 1, bon isl. barn, skon isl. skarn; vidare i orden
gkb. ak, aln
, isl. 21n
gkb. kvar 4 lever isl. lifr
qpa apa
api
mat mat
matr
civunl avund
efund
"ml mjöd
mjear
ba bad
bila (blaja)
rcev räv
refr
bag bågna
bogna
sak sak
sek
(iggh daglig
dagligr
se4 sed
siar
to digna
digna
(vato)si§9.15
sker
cbcavu/ djävul djefull
»mo 6 summa
clra draga
draga
sval sval
svalr
fat fat
fat
ta taga
taka
flat flat
fiatr
tak tak
pak
frgci fred
friar
tzn tina
pi5na

fee.gar(fcegar)2 fegri
ae ge
gefa
glaci glad
gillar
gks glas
fsv. glas
grqv grav isl. gref
hav hav
haf
ha hava
hata
()licel ijäl
i hel
kar karl
karl
knici gnida
gniaa
kram 3 kram
krammr
kg lag
leg

tubn upptinad
togn, tagna
vak vak
vakfzsk) val
van van
vanh vanlig
vcel väl
ok åka
okar åker
osna åsna
ot åt
ov av

piäinn
togna
v9k
hvalr

vanr
vol
aka
akr

asna
at
af 7.

i) Flere ex. i § 139.
2) Fagrare.
1 uttrycket kram sna våt snö, som kan göras till bollar.
Långt ce synes mig svårligen i detta fall kunna bero på nsv. inflytande, då ordet bör vara gammalt i målet. Någon rimligare förklaring står
mig emellertid icke till buds. Möjligen kunde ce bero på analogibildning?
6) Vattenbryn.
6) Har långt ut i analogi med rutm ruin, tutm tumme in. fl. Ordet
förekommer med långt u-ljud även i Nysätramålet i Västerbotten enligt
meddelande av doc. LINDGREN.
)1 orden åka, åker, åsna, åt, av(åv) visar nsv. tillbaka på lång vokal,
18
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2) Konsonanten har förkortats i orden:
gkb. otro
isl. döttir
gkb. sket - isl. slåttr, slåtta
ficpt
flåtta
tot
påttr
lcet
lettr
tcet
pettr.
rcet
råttr, råtta
3) I följande ord har vokalen erhållit ersättningsförlängning, då konsonanten bortfallit:
gkb. tur/
isl. dygä
gkb. fty/
isl. fngl
49,an jfr nsv. dygn
lon
logn
fogde
unz
nsv.
ugn.
fc14
Hit kunna även hänföras sal nsv. sadel (isl. s2u1l, fht.
satal) ock tan isi. paäan. I analogi med tan har målet jan
hädan (i Nykarleby jädan) ock san sedan.
§ 15. Lång vokal framför en konsonantförbindelse
bibehåller sig regelbundet såsom i isl., t. ex.
gkb. blistar isl. blistra
gkb. lagge isl. lthgä
fQstar
fåstra
ost
nav. ost 4
fragst
freista
pgsko
piska 5
frisk'
friskr(?)
ploster
plåster 6
host
hösta
rost
rost 4
istar
istr
ttsh/
tistel7
klostar fsv. kloster 2
vitn isl. hvitna.
Några undantag från denna regel anföras i § 12.
Mot fo rn språket förekommer denna ljudförbindelse:
1) regelbundet i ord på -rd ock -rn (jfr § 14,1), t. ex. akorcl
nsv. ackord, korg nsv. karda, kartmumas nsv. kardemumma;
horn isl. horn, korn isl. korn, kvcern isl. kvern.
2) i orden:
gkb. braks fsv. braxn
gkb. kalt 9 nsv. kallt (isl. kalt)
fort
fart (mit. vart)
kart
kart (no. kart)
fort nsv. fort
karta
karta (fr. earte)
Icke salt: sopa a frisk soppan är för litet saltad; frisk mata
för litet saltad mat. Isl. friskr enl. Vigf.
Flit. klöster.
3) Dalsänkning.
4) Jfr Lindgr. Btr. s. 111 not 3.
5) Jfr ty. peitsohe.
Mit. plåster.
I s. Luggude ock Åsbo med långt I; likaså i Ity. ock eng.
diall. enligt Kluge Et. wl).4
Ungt lån ur nsv.
9) Som pred.; annars kaki.
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2

nsv. ort (mit. ort)
gkb. slucnt jfr nsv. sluttande
si§orto skjorta
snart
nsv. snart.
Såsom synes, stämma de flästa hithörande ord med nsv.,
av vilken de tydligen rönt inflytande.
§ 16. Lång vokal i förbindelse med långt konsonantljud förekommer i regeln numera blott i preteritum ock
participium av värb ock i ursprungligen neutrala former av
adj., t. ex.
Ibreiddal
gkb. t y
is]. pSrddr (1335.5a)
gkb. brak isl.
(breiäa)
ibreiddr
fått (får)
f(2.t
jfiådda}
had
heitt
(heitr)
( fd50a)
fel
ltisddr
1.0.t
lått (låttr)
191
fleidda}
nyt
nSrtt (ur)
( leioa)
lleiddr
rcet
rått (råttr)
tyq
psrdda (köa)
smot
smått (smår).
Bland °böjda ord förekommer denna ljudförbindelse blott
i följande: lc_et isl. ietta v b, (hceras)rcpt isl. råttr m.,
isl.
såtti, cet isl. gått f. I övriga fall har konsonanten förkortats
såsom i nsv. (jfr § 14,2).
Mot fo rns p råk et förekommer denna ljudförbindelse i
orden:
gkb. goiffils gök isl. gaukr
gkb. trosetas
isl. preytast
kvgt kvitt, -a
kvittr
troget° trött
pre3rttr
mot mått
måti
stryk,
jfr nsv. strut
non nitton
nitjån
tryto 1
jfr nsv. trut
svadas svettas sveitast
tvad
no. tveit.
Hit kunna även hänföras ord som famn isl. feginn, troge
isl. treyja ro. fl., emedan j mellan diftong ock vokal alltid
förlänges.
Hit hör ock en mängd finska lånord, vilka regelbundet
bibehålla sin kvantitet, t. ex.
gkb. hal Henrik fl. Heikki gkb. kral; kraxa fl. kraakkua
kalsur lom
kaakkuri
NU loka
luokka
1c9ta2
Kuokka
pg.ko täljkniv
puukko.
Pip på en kaffe eller tekanna.
Hemmansnamn i Nedervetil.
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Kvaliteten.
1. Vokalerna i betonad stavelse.
1.

§ 17. g motsvarar regelbundet äldre i, t. ex.
gkb. bt,c12,Tring usv.*bigärdningi gkb. nity
isl. minn
bllstar
isl. blistra
niton
nitjtin
cfristo
fsv. dristogher2
rita uppresa
*ritta 6
fryja
fridagher 3
St
fsv. sia 6
g//, glänsa isl. gljå (Vg11)
snt snöa jfr fht. sniwan
nsv. glis
glts
tt dit
isl. Pi4
Itt hit
4
tim
timi
il
fsv.
tinka
fsv. tvika 7
i sl. hliä
vrist
rist.
lUt
Hit höra även ord av främmande ursprung, vilka i målet
inkommit genom nsv. förmedling, såsom brcenart nsv. bränneri,
kusin nsv. kusin, tompaltin nsv. terpentin, tcermin nsv. termin m. fl.
I orden flinskalo fsv. filinskalloter (jfr no. fleinskallad av
flein bar), dok elak (av *eilakr8), knistro gnista (jfr isl. gneisti)
återger t möjligen äldre ei.
i motsvarar ö i några lånord, t. ex. fransts (dans)
nsv. *fransös9, kittar ä.-nsv. kretur", nigar nsv. neger, syrtn
nsv. syren.
1 motsvarar y i ordet biriteg nsv. byrå. Övergången
y -›- i är i nordiska språk vanlig i relativt oakcentuerad stavelse."
Att målet skulle tillämpat denna ljudlag i ovanstående ord,
vågar jag dock ej påstå. Det kunde vara inkommet från
någon annan dialekt. Jfr § 25.
3)

Lindgr. Btr. § 27 anm. 1.
2) Mit. dristioh.
Nlirt. vidta°.
4) Jfr N:n Ark. VI, 373 f.
Bugge Ark. IV, 133.
6) Lindgr. Btr. § 86,4, 5.
Jfr isl. tvi-.
8) Jfr N:n Ark. I, 172.
Så uttalas ordet frangaise av de bildade i Gamlakarlebytrakten.
Colutnb. Ordesk. s. 17.
il) Kock Ark. IV, 163.
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2. motsvarar regelbundet äldre 1, t. ex.
isl. binda
gkb. nllo
fsv. nipa
bitull
nflo
no. rifla
fsv. brink
nn
fsv. rinna
isl. *digl (digull) nsko3
isl. "hriska
fsv. drikka
so
siäugr
fik (fa)
snna jfr isl. svima
fina
smeo
isl. smiäja
gik (ganga)
spnklo4 no. spriklutt
chmum
ginuml
stIrvio 5
skirvel
ctida 2
gita
txgal
isl. tigl

gkb. bn.i.4
bdul
bnnb
cbgal
cink.
fik
fi•no
chtk

1()
isl. 1.5a
trtt
priäi
klanp
fsv. klimper
2nk veck fsv. vik
Uda-kittla no. kita
mko
vika
ht)
fsv. lipugher
vamo
viliogher
12ga
ligath ptc.
mutar
vinter
nngk
isl. mjuka
vgn
vitna.
Hit höra vidare ptc. j/bm, såx, redan i fsv. gifin, sitin samt
Åt ätit. Inf. da äta har från pres. sg., arg. itiz7 ; fin farit,
hit låtit, mn varit ha genom analogibildning eller utjämning.
Hit kan även hänföras ordet flontx fsv. fyrathigi.
motsvarar äldre i i orden
gkb. Nyis bevis fsa. bis
gkb. m
nsv. ni
rn,Qt
isl. i måt
m
vi.
Ordet klclar fsv. ilder (jämte liner isl. Dir) är snarast
analogi efter sådana sådana ord som bild 0. a. dyl.

.1) Brate VinL. lj. § 3, f 3 (s. 20).
Nödgas.
Lövruska, risruska. Doc. LINDGREN fäster min uppmärksamhet
på dalm. riska (jfr isl. kris), till vilket ord nsko kan stå i avljudsförhållande. Formen kunde ock bero på samnordisk vokalförkortning,
se N:n Gem. phil. I, 451.
Spräcklig.
5) Skärva.
Lindgr. Bir. § 27 anm. 2, § 37 anm. 1 e samt § 105.
Lindgr. Btr. § 38 anm. 2, a 1.
Jfr § 17 not 1.
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motsvarar äldre ej i orden:
gkb. b2ts betsa ty. beizen gkb. hai helig isl. heilagr
2vgan
isl. einginn
hincink
ty. Heinrich 2
fnstl locka freista
r2mso 3 jfr isl. reim.
Hit hör även vann varenda, t. ex. vann ap varenda en,
vann cia varenda dag, om vann motsvarar fno. hvarn-einn.4
Pron. h de (isl. peir) är snarast analogibildning efter 2)2, rn
(se § 21),
2 motsvarar nsv. ö i förstavelser, t. ex.
gkb. bnksava nsv. bresilja gkb. ncher
nsv. regera
(ignt(secla) debet
nclbstar
register
thfant
elefant
nkomancler
rekommendera
fibruan
februari
nlvQn
religion
d'hhceeg
gehäng
&•kuncl
sekund
ithman dålig gemen
sinat
senat
chwcer
gevär
shrmiuts
stearinljus
nhcbsin
medicin
hatar
teater
mdal
metall
hkrafer
telegrafera.
1) 2, motsvarar isl. e = q, regressivt i-omljud av a,
-uti ordet iltg isl. ketill.
2) 2, svarar mot e = arg. ö i lånordet kmkt knekt (mht.
knöht), där måhända a beror på finskt inflytande (fl. knihti).
2, motsvarar nsv. sr i ordet sihnclar nav. cylinder —
målets enda säkra exempel på övergången y -›- i uti svagt
betonad stavelse. Formen Neksmat nsv. bäcks-mynning förekommer någon gång, men förefaller främmande: ojämförligt
vanligare är bcelcsmun nsv. bäcks-mun. Sockennamnet kroniN
nsv. Kronoby är sannolikt lån från nämnda sockenå.
t§tlajt tjockna är oklart genom sitt b. Äldre *pikkna
pykkna borde ge *hkn,.. i§ i aka är sannolikt lån från i§ok
nsv. tjock (kontamination). sx.rko syrsa är fl. sirkka, sav°
sörpa fl. silppu.
Men fra,k‘st i bet, pröva, försöka.
Fsv. Hinrik.
3) Remsa,
Jfr Lindgr. Btr. § 49 anni. 4.
Nsv. by motsvaras eljest i gkb. av by, ock så även i Kronobymålet. Så vitt jag känner, lär annars övergången y
i i Kronoby vara
tämligen vanlig, t. ex. u» fsv. ypin, ava fsv. yvir (ock ivir), Qinnu
;nav. *Åmynning (hemmansnamn), bceksmn bäcktnynning.
23
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e.

§ 26. e motsvarar äldre ö:
(isl. e) i orden gret isl. gret (gråta) ock let isl. let (låta).
§et
ock Uen äro brutna former av isl. åtti ock pena,
Orden
vilket skulle tyda på att de senare inkommit i målet', då.
isl. e för övrigt regelbundet motsvaras av ce (jfr § 35). Hit
hör väl ock korigetar talgmes nav. *korvtjetare, där senare
sammansättningsledens e skulle ha motsvarighet i no. tjeta isl.
*pet(t)a.2 Oklart är e i ordet i§erno smörkärna. Isl. kjarni
rno, liksom kjarni märgen i ved ger
borde ge Ucerna eller
i§cerna.
i de ursprungligen från lågtyskan lånade värben på -öra
såsom pruber nsv. probera, nitåer nsv, regera ock i åtskilliga
andra nsv. eller genom nsv. förmedlade lånord, såsom:
nsv. knep
gkb. knep
gkb. bmgh nsv, beskedlig
kvarter
kvarter
beveklig
brveklt
magnet
magnet
er, eder
er
menlös
mgnigs
fred
fred
ner
ner
förtretlig
furtrgth
sed
sej
heder
hedar
ske
si'§e
hedning
iwiring
te.
te
klen
klgn
g svarar mot diftongen ei (ej) i ordet hmute nsv.
timotej. Andra ord med g av ursprungligt el (hedar isl. heiär,
ing.n/Os isl. meinlauss m. fl.) hava i målet enligt all sannolikhet inkommit med e (§ 26,2).
e svarar mot nsv. I uti ordet kambret nsv. kambrik.
Om orden frejl (isl. friar), ner (isl. ni6r), se/ (isl. si6r) m. fl.,
vilka sannolikt hava kommit in i målet med e-ljud, se här
ovan § 26,2.
Enligt N:n Gem). phil. I, 468 övergick isl. é omkring år 130&
till hå.
Jfr N:n Ark. III, 19.
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§ 29

§ 29. ce motsvarar regelbundet äldre ö (i):
då detta återger urg. ö, t. ex»
gkb. be/c-2 beck mht. böch gkb. rcemn remna is]. rifna 4
isl. drepa
scegal segel
lrcepa
mht. sögel
krceka ä.-nsv.kräka 3
si§cep skepp fht. seöf
lcem lem is]. limr4
spek- späck mht. spöc
leva leva mht. löben
(o)trcemna 5 jfr is]. tiprifnaär 4
levar
löber
velar- väder mht. wöter
ice(lar
löder
vceg väg
wöc
rceo rägn ags. rögn
verk värk
wörc.
Hit kunna hänföras sega segla i anslutning till s. scegal,
fcem nsv. fäm, bcegar nsv. bägare, vceksal nsv. växla m. fl.
Orden Net is]. biäja ock mecla is]. miädagr bliva svårförklarliga utan antagande av en övergång I -› e. Möjligen äro
orden analogibildningar efter några andra ord.6
då det uppkommit genom I-omljud av a, t. ex.
gbk. bet
is]. bekkr gkb. nev
is]. ner
betar,
betri
nest 8
fno, flesta
fcervo
ferja
ncet
net
diest s.7
gestr
scen4
senda
hcpi
(i) hel
stceegra pl.
stengr
krcevt
krefja
sveen
sverja
mot
mettr
tceegra pl.
tengr.
Hit hava på prof. NOREENs inrådan hänförts flera fall, där jag
hade tänkt mig en övergång 1 —> ce i målet. I de flästa exx. kan ca,
ehuru stundom något långsökt, återföras till urg. ö.
Vissa subst. sakna i gkb. obestämd form (jfr § 264 anm. 2).
I det följande anför jag dock även av dem en sådan, men utmärker
den genom bindestreck, som alltså betecknar, att ordet i denna form
endast förekommer i sammansättningar.
Jfr Lindgr. Btr. s. 86 not 4.
Jfr Lindgr. Btr. § 37 a.ntn. 3 a.
Otrevnad.
Prof. NOREEN påpekar (under korrekturläsningen), att fsv. har
baathia (t. ex. Grönbl. Käll. 25, fr. 1389).
Ock i analogi därmed värbet acest gästa.
Häfta ihop med tråd.
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Även i följande ord torue ce na uppkommit genom i-omljud
av a:
nsv. naken
gkb. ncvn
gkb. biceciar v. nsv. bläddra
näsa
ncesa
bicend0 isl. blanda f.
ramsa
rcemso
aemblas fsv. gamblas
*vada 2
vceclo fradga
isl. grQf
grcev
vaken
vcdhn
grQn
gren
(d)valen
vcehn
fsv. grfflva
grceva
(ful)veksin isl. vaxin
hcel slutta nsv. hålla
t'sv. vwxa.
veks
knarrig
kncero
kvcemot'
I några fall övergår isl. till a, se § 81,i. Jfr ock § 24,i.
då det svarar mot äldre el, såsom i orden ceki isl.
eldr, fIce.5k isL fleskr, hced bd. hestr 3, kvcekl isl. kveld4, mced
isl. mestr. Övriga exempel på denna övergång äro:
isl. heilsamr
gkb. bleknå isl. *bleikna gkb. hcels2con
heimskr
hcentsk 7
beiskr
bcedc
nsv. hämtare 8
hemtar
einn
en art.
hreinsa
rensa
nsv. enkel
egkal
hveim
vcem
cegkom isl. einkum
no.
-skreid
*feitna
6
(nOskrec19
fee4
heilsa v.
vrcensk
nsv. vrensk jfr
hcels
isl. reini.
heilsa 8.
hcelso
Hit kan även hänföras arbaskar arbetskarl för "arbeitskår
(a för ev i obetonad ställning). Orden mestar mästare ock
toks tecken äro lån från nsv.
I övriga fall motsvaras isl. el regelbundet av g, jfr § 79.
i orden mce fno. mek, sce fno. sek, tce fno. pek.
Hit torde även kunna hänföras ordet hce den det isl. hit,
där (e möjligen beror på analogibildninglo.
Bet. »kvavt»; jfr kvamn no. kvamna.
I sv. landsmål vaa; got. hvapo f.: Rietz s. 269 a.
4) Kock Ark. VII, 175.
Jfr N:n Orddubbl. nr 103.
6) Bliva black, mista färg; — hör möjligen till föreg. mom.
Fakt. fitna Fr.2 ; ordet betyder i gkb. »bli fet».
Tafatt.
8) Av hämta isl. heimta.
En hop små maskar som sakta skrida fram i en rad; no. makkeskreid har samma betydelse.
Jfr Schag. Välöm. s. 65, 85 (§ 223 anm. 3).
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§ 29-33

Formen ber- (blott i sms. berfgtars barfota, bcerh&vo barhuvad) isl. berr är oklar i avseende på e, då målet för övrigt
saknar alla spår av a-omljud'. Orden gres ock ter stämma
i avseende på (e med fsv. gräs, Ner.
e svarar regelbundet mot äldre ä i förbindelsen ja
(progressivt i-omljud), t. ex.
gkb. jekat 3 fr. jaquette
gkb. bjera fsv. bira
jcerp is!. jarpi
bicerg
bjarg
"acel
kjalar (kjer)
bjarkar (bj2rk)
bjceric
Uceft
fjalar (f121)
kjaptr
fjcela2
i§cerv
kjarf
fjcetur fsv. ficetur
itkrn
gjarna
mjcerg fsv. micergher
fsv.
hicer
jcer
Uceciur
thia3dhur.
Gkb. har bruten vokal även i orden mjcellra (pl. tant.) mäld
is!. meldrar, seln4 nsv. stelna, jcer (er) nsv. är. Ordet t§cest
är etymologiskt oklart, det stämmer i avseende å betydelsen
med nsv. test: hor-, troigcest så mycket hår eller garn som
man tager mellan fingrarna.
Orden ja nsv. jag, ja nsv. ja, jaga nsv. jaga, jako nsv.
Jakob (fl. Jaakko), jana nsv. Janne stämma med nsv.
ce motsvarar isl. 2, u-omljud av a, i orden:
gkb. heko isi. h2ku (haka) gkb. stce/o isl. st2äugr
lceo
h12äu (h1a5a)
ske ko
*st2kk6ttr 5
sego
stcepul
s2gu. (saga)
stQpull
(h) selo *521u (nsv, till salu) svek
sv2lu (svala)
slego
*51.2gu (nsv. slaga) tramo
tr2nu (trana)
sncero
sn2ru (snara)
telo
tQlugr.
Med någon tvekan antager jag u-omljud i dessa fall, då
målet saknar andra exempel därpå6. gato isl. gata, masur isl.
m2surr (ock möjligen ännu några) uttalas städse med a.
Gkb. har e mot isl. o i ordet licerv isl. ljåorf.
e mot ö i gkb. pl. malcertra nsv. malört(er) beror
på folketymologi.
i) Lindgr. Btr. § 23 är böjd för att antaga avljud i detta fall.
I sms. fQtfjela trampa i vävstol.
Lång rock med skört.
4) Jfr Lindgr. Btr. § 92.
Fsv. stakkutter.
LINDGREN antar u-omljud i några analoga fall för Vbott. (jfr
Btr. §§ 24,1 B ock 93).
27
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ce.
w svarar regelbundet mot isl. å, i-omljud av å,
t. ex.
isl. hU
gkb. mer ii41. (landa)mehri.
gkb. hl
ncetra
mkr
hes°
*hshsa Nås»
SMCer
smehri (ernår)
klce
klobaa
veto
vita.
legar
4i3gri
Formen snev svarar mot isl. *snchfr (takt. andsfr); cpg
stämmer med fsv. gha.
ce svarar regelbundet mot isl. å, t. ex. kne. isl.
knå, /Tt isl. 16tta, rcet isl. r‘ttr adj., slcet isl. slåttr, trce isl. tr6.
Undantag utgöra orden i § 26,i.
Anm. Då e uppkommit genom förlängning av ce såsom i
kvorn isl. kvern, kvar isl. lifr, ,rna isl. kjarni, sUeln isl.
stigna, hör det till § 29 eller 30 ock upptages icke här.

y.
§ 36. y motsvarar regelbundet äldre y, t. ex.
gkb. kryn isl. krj-na
gkb. bly
-isl. b13'7
bryn nsv. bryn
myl
no. myla vb
rym isl. rS•ina
by
by
spk
sSsla
clry i isl. dryrgja
tryn
hys
tr35-ni
13.Srsa
1a.
knylo fSv. knyla
yl
I orden rys nsv. rysa ock ryt nsv. ryta kan y bero på lån
från nsv. eller ock hava inkommit från pres. av isl. hrjåsa,
hrj6ta. Orden fyra fyra (räkn.) ock gryn gryn stämma med nsv.
Hit torde även få hänföras orden mylo i sms. kolamylo
kolmila med y från oblik kasus2 ock r-yvo näverriva, if-all
ordet kan sammanställas med dalat. ryve eller isl. ritifa. 3
Draga ut på tiden, dröja. Ordet stämmer således i avseende å
betydelsen med fsv. dröghia, men bör väl otvivelaktigt sammanhållas
med isl. drSrgja.
N:n i Nord. revy 1884-85, s. 11.
Så enligt Lindgr. Btr. § 52 anm. 4 a.
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§ 36-37

Långt y, i-omljud av u, förekommer i målet även i orden

stryto

jfr nsv. strut ock

nsv. trut.

styl

tryto

pip på en kaffe- eller tekanna jfr

användes i betydelsen »stil» (handstil), men är

naturligtvis nsv. styl (fr. style).

Y§ 37. y) motsvarar regelbundet äldre

y:

uppkommet genom i-omljud, t. ex.
gkb.

bryt fsv. bryet
byria
byn
byssa
byso
vb
fylla
5)1
fyr2. jfr fsv. fyr
gryn,o1 fsv. grynna
lykka
lyko
lyPo ögla lykkia
*lyska 2
lysk
mykit
mp
mylcl isl. mylda

gkb. mygo

då det återger labialiserat
gkb.

dyrk nsv. dyrka7
fyrk fsv. fyrk
hylla
hylo
krympa
krymp
kry2t8
krysta

gkb.

pyrto

Hit torde även få hänföras
I ordet
mologi

koparstyk°
nsv.

nsv.

myssa
pylsa
sykn
*sylme 4
systir
*thykna 5

pryskia
pyklare
ynkeliker
YPna
yvir.

i6 i orden:
fsv. skrympta
skrymt
Myl,palo ä.-nsv. skyllpadda
fsv. skyldra
.9414 ar
skymfa
Mynt,f
spryngia
sprytytio

kyrkia
nit
*pyrta (fl. pirti) ymp

i§yrt§o

ä.-nsv.

fsv.
pylso
syk92,3
sylma
systro
tykno
trysk
tyklan kom p.
ynt.,bh

styft

sypta
ymp.

järnpligg nsv. stift.

kopparstick

beror y på folkety-

stycke).

2) Nsv. löska, av his.
Grunt ställe i vattendrag.
Förekommer blott i uttrycket kek o sylen, hälg ock söcken.
5) Fakt. thukna.
Fakt. suime.
Hithörande exempel äro ofta oklara. Jfr Lindgr. Btr. § 28;
Bock Sv. språkhist. s. 2111.
Dyrka upp ett lås.
Hör kanske snarare till mom. 1, se Lindgr. Btr. s. 68 not 2.
9)1 ä.-nsv. kopparstyoken: Norelius Ark. I, 222; likaså i Möre
enligt N:n Sv. landsm. VI. 5, s. 18.
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Framför 1, m , r övergår dock y- i regeln till o, se § 46.
I samma § upptagas åtskilliga andra ex., i vilka
övergått
till o ock vilka sålunda bilda undantag från ovan givna regler.
y har uppkommit genom progressivt i-omljud av u.
i orden iym nsv. juni, yyb nsv. juli.
0.

0 motsvarar nsv.-isl.
i orden:
gkb. brogutn nsv. brudgum gkb. stig.°
nsv. stuga
flogo
fluga
bogo
tjugu
no
nu
to
is!. på
si§o(fgr) is!. stjtip(faäir)
togo 2 sv. dial. tuga.
g.
g svarar regelbundet mot is!. å, i-omljud av å, t. ex.
is!. bliga
gkb. klona 3
isl. kliår pl.
disma
In«
möta
fibtr pl.
nytra
nkr pl.
grrånn
stor
stiårri komp.
g65a
sok
såkja.
0 återger äldre au i orden:
gkb. ot
isl. auäigr 4
gkb. clg
isl. dauär
auga
agm-7 no. gauvn (gaupn)
gga
gknamez
aukanafn
hgst
is!. haust
bgno (kaffe-) *bauna5
i§ gp
kaupa
gkb. bl«
10m
fgtra.
grgn
cleigl

bi@c/3

'blauäigr 6

/kW

blgt
bro
qr9m

blautr
brau5
draumr

iglo,
lgklon(lor)

lauf
laugar-dagr
laukr

laun(6yrr)

1) I några av dessa ord är väl n-ljudet ej ursprungligen långt, men
målets 0 kan i dessa fall bero på nsv. fi eller på analogibildning.
2) Ögla i en kälke, släde eller harv; no. tugu.
3) I sing. klon med -gn från pl.
anar adj.
5) Fakt. baun.
4)

Fakt. blanär.
I SMS. agmnava ock pl. il2gmuna.
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is]. raust n..
is!. lauss
gkb. rest
sauma
no. rauäna
som
isl. rauär
sem
saumr
rev
raufa
strom
straumr
rest
raust f.
trost
traustr..
§42. g svarar mot isl. oy i orden:
is!. boygja
gkb. i§er
gkb. bgg
is!. koyra
droyma
Irom
moyäåmr
~ra
cloyäa
mer
moyrr
4#4
cloyja
slem'
jfr no. sloyma
gloyma
glim
strgm
isl. stroyma
glemsko
gloymska
trgst 2
troysta
her
hoyra
gra
0yra.
Jag har i denna liksom i föregående paragraf anfört alla
antecknade ord, där g svarar mot äldre diftong, emedan isl.
au, oy i nästan lika många fall — regellöst tyckes det —
övergå till resp. Pit, 61y, (jfr §§ 82, 86). Närmast låge till
hands att anse alla ovan uppräknade ord såsom lån från fsv.
eller nsv.; men man inser ej, varför just dessa ord skulle lånats,
då så många andra lika vanliga eller ovanliga fortfarande
genom diftong bära vittnesbörd om sin gamla härkomst.
g svarar mot äldre ö (i följd av progressivt i-omljud) i ordet of fsv. siö (siör). Hit kan även hänföras ordet
sng fsv. sniö (sniör).
g (förlängt o) svarar mot is!. Q i orden:
isl. bj2rn
gbk. barn
gkb. 840/ 4
is!. sk2r
agt- 3
21
gier5 f.
g/
My*
mj95r
firn
2rn.
g svarar mot äldre ST i orden:
gkb. bglo börda is!. byrär
gkb. mor mörda is!. myrätt,
Ugn
kyn
sik /
nsv. skör 5
i) Icke-grobar, om spannmål.
2) Våga, trösta.
Ordet användes ungefär i betydelsen »spratt». no ha lo (a)
kort agio, nu har du (den) gjort »göle» säges t. ex. om ett barn,
som smutsat ned sig, eller om en häst, som anställt förödelse å en åker
med växande gröda. I Kronoby användes dock ditau pl. -una i bet.
syssla, sysslor inom hus. Är ordet möjligen identiskt med fsv. göle, SOM
SÖDERW ALL anför med frågetecken, tillfogande inom parentes ett »gökle?».
Förekommer i sms. vatostkl vattenbryn ock horsi§el hårfäste.
Bräcklig; etymon oklart — hör kanske hit.
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gkb. vgrslos vårdslös.
gkb. st§g1(44) fsv. skyrp
vyrdha
v@il
Hit hör kanske (reet)kionn rätkluven. Ordet (tos)sgmn
lätt sovande bör möjligen sammanställas med söva.
Orden i §§ 44 ock 45 stämma i avseende å ö med fsv.
ock nsv., varifrån de sannolikt rönt inflytande.

0.
o motsvarar i regeln äldre y framför 1, m, r, t. ex.
sv. dial. lymna
fsv. bryms gkb. iomn
gkb. broms
isl. skyr
sbor
is!. dylja
Oh
sm3rrja
»ton
dyrr
46r,
sylgja
»iv°
rYrr
Or
fsv. symn
somn
fsv. grym
grunt.
is!. tyrvi
tt3rv
gylpa
ci2olp
fsv.
ymsa.
oms
isl. hylja
hoh Hit höra även orden boro, borst, 'NN, nor-2, sUolpo 3, tork,
som svara mot omljudda former av nsv. burrig, isl. b-urst ock
kuldi, nsv. norr (isl. nyräri), is!. skolpr, fsv. purka. Jfr § 37.
Följande ord ha t -› 0 , utan att 1, m eller r följt':
is!. styäja
fsv. byaman gkb. stot
gkb. bosmal
~dar söndra jfr is!. sun5r
i Sl. bytna
boktb
is!. syäri
socia,r söder
nsv. byxorna
boksuna
fsv. syner
sonva
döttrar
clotra
fsv. ynska.
onsk
mos möss jfr is!. mg-ss
is!. ryäja
rocb
Orden hoval, stoval, tom stämma i avseende å ö med fsv.
hövel, nsv. stövel, fsv. Föm (pron.).
o har uppkommit genom progressivt i-omljud av
o (g) i orden iå'ot fsv. klot, "ml is!. mj21, "mit- fsv. miolk,
iv is!. siolf.4
o återger äldre au i orden rov is!. rauf ock ostar
isl. austr. Hör hit kanske även hovo isl. haufuä?
Vårda sig om. Vörda förekommer i denna bet. i ä.-nsv.
Förekommer som sammansättningsled i ängsnamn: norsulo nsv.
norr-sida, norpara (fl. perä = vik, botten).
Järnredskap varmed man urholkar trä.
Denna form anföres av Å:m Dfs. 1j. § 41,6 efter Möb. Anal. norr.
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o förekommer för ä i ordet soh(vgi) nsv. sälg(vide).
'Ordet är sannolikt lån från någon dialekt med ö för ä framför
1 (i grannförsamlingen Teerijärvi äro jölpa, sigelpa ra. fl. vanliga former för nsv. jälpa, stjälpa).

/44 motsvarar regelbundet äldre ö, t. ex.
brtyci isl. brar
gkb. byk° fsv. luka
brinn adj.
brig. n
rigon isl. rånar
btylo nsv. bula
swg
ati5
clkuk isl. dkr
tiym fsv. pumi
(å)grtifu
(o)gnyw
iw
isl. tifr
hg/
lyr
118V. ur
knyno
kröna
lut
ut.
Hit höra flere ord av främmande ursprung: fkliftr nsv. filur,
kartig nsv. kardus, kartiun nsv. kattun, natur nsv. natur m. fl.
har uppkommit genom ersättningsförlängning av it i
orden citycl isi. *dugd (dygd), filt/ isl. fugl, gin nsv. ugn. Oklart
är gh i ordet cityn nsv. dygn. Målets form skulle i analogi
med de föregående svara mot ett isl. *dugn, som ej kan hava
funnits, då dygn kommer av Ugn.
Undantag bilda orden i § 39.
tu efter r ock (av uppkommet') 1 svarar mot is1.fsv. diftong iii (iö), t. ex.
gkb. bbyw nisl. bljiigr
gkb. knyp isl. krjUpa
bnyt isl. brjöta
ruck 3
rjöka
drjUgr
cinyw
nyp°
döpa
Iljöga
sknyp 4
skrjUpr
fiww
frjåsa
stnuk
strjö.ka
fr ws
gnyt° 2
stnyp
*grjåta
strjtipl.
Hit måste även hänföras sktut isl. skjöta.
Detta antagande är nödvändigt, för att man skall kunna förklara
överensstämmelsen mellan gkb. ock andra östsvenska ock norrländska
mål. Jfr Kock Sv. landsm. II. 12, s. 8; Lindgr. Btr. § 52.
Födoämne, enkannerligen av säd.
rusk ov fara i väg med hast.
Kortvarig, odryg; även vb skrucp op sa »muntra upp sig,
göra tiden kort» förekommer.
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I övriga fall motsvaras äldre ifi. (i.ö) regelbundet av jaa:
gkb. jws
fsv. ljus
gkb. bityci fsv. biupa
niusa
MYS
djup
chap
i,
9
‘
u
t,
piuver m. fl.
w
iul
.PM
Undantag bilda iQn isl. Nån, Mor° isl. skjårr (jfr § 60),
samt några ord i § 36.

a.
§ 52. a svarar regelbundet mot äldre ä, utom i förbindelsen ja (jfr § 30), t. ex.
isl. langr
gkb. lagg
gkb. arg isl. argr
par
brann (brinna)
par
bra n
stal (stela)
stal
clrap
drap (drepa)
stab
stanka
falda
fakcl
tala
tala
fara
fara
varta.
han
hann pr.
varto
Anm. 1. Vokalen bibehålles i gkb. även i de fall, då den
eller e. Målet
i isl. genom u- eller u-omljud övergått till
stämmer i detta fall väsentligen med fsv. Ex.
fsv. andar
isl. gndurr
gkb. ari,clur
a..519

asp

gsp

balker
bglkr
balk
bark
barker
bgrkr
mgn
man
man
vamb
vgmb;
vamb
bar
borr
gkb. bar-1 (1. bara)
hare
here
hara
kar
har
ker.
Undantag göra orden i § 31.
Anm. 2. Gkb. har a (beroende på avljud eller uteblivet
i-omljud) mot isl. e även i följande ord, merendels även här
i överensstämmande med fsv.:
isl. fress
gkb. fras hankatt
fsv. galder
geldr
gaZ
hvalper
valp
hvelpr
1) Även

bcer- förekommer; jfr § 29,4.
34

XII. 2

ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK. Mk,

a, a.

§ 52-55

iSI. hvert
gkb. vart
fsv. hvart
nsv. kvarka
kvartbol4
jfr isl. kverkr
näve
isl. hneft
nava 2
fsv. rak
rak 3
rek
starker
sterkr
stark
13var
pverr
tvar(gato)
vara
vera
vara
varpa
ver5a
val
(dagh)varper
(kv 80)v al
ver5r.
a förekommer i stället för o i orden kantor skrubb
nsv. kontor, lukumatin (1. -tu) nsv. lokomotiv, mar nsv.
morra. — kasako kosack är fl. kasakka.
a förekommer för nsv. e i ordet blaser nsv. blessera,
sannolikt beroende på någon förväxling med nsv. blaserad
(fr. blasé).

a.

a svarar mot relativt gammalt ä i orden go iSl.
gå'', sta fsv. sta, abruq fsv. aabrut; men dessa ord måste dock,
att dömroa av deras form, i målet ha inkommit efter övergången
Q5. Det samma gäller om falt nsv. farlig (isl. fårligr),
klar nsv. klar (milt. klår), sab nsv. salig (mit. sålieh), vilka
stämma med nsv. i avseende på a.
I främmande lånord svarar a mot långt a: ähnlral nsv.
general, futral nsv. fodral, hrwai nsv. linjal; hakur lom fl.
kaakkuri, kaso dimma fl. kaasu.
Merendels är dock a uppkommet genom förlängning av a
ock har därför samma etymologiska motsvarigheter som a.
å

Folketymologisk ombildning av kvark-böld.
Jfr Lindgr. Btr. § 38 anm. 2 a 2 (s. 88).
Kvistar ock ris, som vårfloden fört över ängar. Ordet förekommer
för övrigt i uttrycket hg for rak ligga ock skräpa.
Jfr N:n Aisl. gr. § 416,4.
5)1 fsv. egde denna övergång rum allmänt omkr. 1400, dialektiskt
redan under senare hälften av 1300-talet: N:n Germ. phil. I, 475.
Från reell synpunkt är visserligen antagandet, att sådana ord som gå,
ock ståt skulle relativt sent lånats i målet, ej särdeles tilltalande.
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o.
§ 56. o motsvarar regelbundet äldre ö, t. ex.
gkb. bloke isl. blotna
gk b. holtar fsa. holster 3
bol
boa
korna fsv. korna
bold
tbv. bold
korp
korper
bol,
bolna
moik
molka
bosko
"boska I
morke isl. morkna
dova
dove
Orm
ormr
fola
isl. foli
otur
otr
for
for
roda
roaa
forlsal nsv. förkläde
rota
no. rote
folot
förlät
roke fsv. rotna
forsto isl. forstofa
slota isl. Blota
go9a2 no. gosa
snor no. snor.
Anm. Långt ö återges av o i de främmande orden storva
nsv. historia, tomas nsv. Tornas.
Undantag bilda orden i § 64.
§ 57. o återger isl. ä i följande ord4:
gkb. bok
fsv. bokker
isl. bukkr
bono 5
bono
buin
brona
broni
bruni
droke
dronkna
drukna
dogha
cioga
duga
(iona
'dona
duna
gola
gol
gullr
lother
hlutr
lot
hugr
hog
hogher (hoghi)
hona
hugsa
hoks
hosbund
hosbonde
husbåndi
joryfro
iomfru
jungfru
Fakt. boske.
Ånga vb, när värme slår en till mötes; ho a so varmt, so a
gOSar det är så varmt, att det slår ånga en till mötes — nyttjas mäst
om värmen i ett bad- eller fähus.
Rydqv. VI, 211 b.
Fsv. har dubbelformer i dessa fall, beroende på dialektiska olikheter. Jfr N:n Germ. phil. I, 438.
3) Prydlig, ståtlig. Jfr Bugge Tffil. nr. III, 259.
36

XII. 2

ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK.

0.

g 57-5g

gkb. kokat trolla t'sv. *kokla (jfr koklan) jfr isl. kuklari
lokt f., lokta vb
isl. lukt
loft s. vb
potter
mht. pute
pot
rogh(micil)
is!. rugr
rog(m,100
no. runa
rona 1
rusk
rosk 2
is!. sumar
somar
somar
sumt
somt
somt
sunder
sonlar
stund
stomi
tulkr
tolker
tolk
purr
porr
tor
ulfr
olv
um
om
om
upp
op
op
oxi
uxi.
oks
Hit höra de främmande orden bofakoks) nsv. buffel ock
kovart nsv. kuvert, bokt 3 fsv. bukt (mit. bucht). — Hit torde
även få hänföras sora nsv. (is)sörja, vars ö väl återger ett av
u uppkommet y. Oklart är o i trosgol tröskel, om nsv. ö uppkommit av y (-<-- 14). Prof. NOREEN föreslår emellertid att härleda gkb:s form ur ett *tross-gård, jfr trossbotten.
Orden boka, stoka, vilka användas ungefär i samma betydelse som bolok, stowk nsv. böka, stöka, stå väl i avljudsförhållande till dessa ord (även no. boka jämte bauka).
§ 58. o återger äldre å (å) såsom i nsv. i orden:
fsv. sald n.
gkb. ollar ålder fsv. alder gkb. so k/ såll
at
soki sålde
salde pret.
ot prep. åt
skol/ skålla nisl. skålda
atta
ota åtta
ara
sno/c/ 5
isl. snåldr
oro åder
baller
to då
fsv. pa
bl boll
voN våld
sa, sva
vald n.
so så
rona ner, sonelar bryta neder, sönder, t. ex. kcesta rona ner
okarola hästen bröt sönder gärdesgården (då han skulle flöja).
Smuts, smolk, avfall. roskvocira oväder.
armbokt armböjning; fo bokt ma na få bukt med någon.
Jfr Kluge Et. wb.4 s. 59 a.
Trissa i spinnrock; kn<e_ snok knäskål. Jfr även Lindgr. Mr.
s. 76 not 4.
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Räkneorden trceton till ock med nzton stämma likaledes
med nsv. i afseende på o. Ordet fog fånga är ungt lån från
nsv., alldenstund a regelbundet bibehåller sig framför •gg i
4 ivriga fall.
Hit höra vidare kolbio, om ordet är identiskt med nsv. kallkolot nsv. kalott, kolvagn nsv. karlavagn, skoko nsv.
skank.

o.
§ 59. o motsvarar:
1) regelbundet äldre å (isl. å), t. ex.
isl. påskar
gkb. posk
isl. båss
gkb. bas
plostar fsv. plaster '
båtr
hat
rol
isl. råä
blåsa
bios
skål
skol
få
fQ
tot
ptittr
fsv. (i)gar
()g or
våg
vog
isl. lå (liggja)
lo
vor
vår
måna&
mona
vot
våtr.
nor 11 är no. naar
2) ursprungligt kort, men före övergången ä --> o förlängt
a i följande ord:
isl. af
gkb. ov
isl. barn
gkb. bon
okar
akr
garär
gol
osna
asna
harar
ha/
Ot 3
at.
skarn
skon
För nsv. a har gkb. o även i orden Me nsv. kallna,
kan/ nsv. karda, tron5 nsv. tran. kol vada svarar mot fl.
kaalata som således måste i målet inkommit tidigt (därest icke
ordet i finskan är lån); i yngre lånord från finska bibehålles
långt a. Äldre ä återges väl av o även i ordet obokb obäklig
isl. *tibåkligr.
Så enligt N:n Fryksd. 1j. § 68,2. Snarare synes mig dock gkb.

kolbio böra sammanställas med isl. kolblår blå som kol (jfr nsv. kolsvart).
Mit. pläster.
I am s. «gagg åtgång, Mot hitåt, hot ditåt.
Med å-ljud även hos SALBERG: Andersson, Salbergs gram. s. 98.
Gkb. kolv, kunde även svara mot fsv. kolna.
Måst i srns. intatron späck av omkomna själar, som uppflyta
vid havsstränderna.
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o.
gkb. b/Qmo
clotro
flora

o svarar regelbundet mot äldre ö, t. ex.
isl. blåmi
gkb. kost
isl. håsta
dåttir
fiårr
gåmr

92QW

någr

rot
råt
stQw
ståä (stanaa).
gQM
Gammalt östnordiskt1 är ö även i orden:
gkb. bow
fsv. bo
isl.
bocl
bop
brow
bro
br
knoko
jfr fsv. *knöss
kmii
Q - nek. pref.
osnow 2
snoa
smia
tron;
tro
trtia.
Undantagsvis (jfr § 51) svarar o mot äldre ö i förbindelsen
iö i orden jon fsv. hion, dkr() skata isl. skjår.
Mot äldre ö svarar väl o även i orden ost ost, rost rost3,
voro4 isl. *våra. Hit höra även främmande lånord som .2»sto/
pistol o. a.
Q svarar mot isl.-fsv. ö (g) framför ra, rn, rt, t. ex.
gkb. bo/
isl. bort
gkb. horn
isl. horn
(i) fjord
korn
korn
() f.1Q1
diolo gördel gjgra
torn
fsv. torn
aor
gj2rdi (gera)
kiortil
jerd
ii§orto nsv. skjorta.
.793
Hit hör väl även lvomosa nsv. björn-mossa. Unga lån från
nsv. äro sannolikt ort ort (plats), port port. Oklart är o i b'oro
Nn Germ. phil. I, 425.
Bet. »flå» ock »tvinna»: snow /tara flå en hare, sn_ow snora
tvinna snören (av garn 1. hampa).
Lindgr. Btr. s. 111 not 3.
Gång, tur: var ..sm..vor var sin gång, turvis, no a. mitv.,voro
nu är det min tur. Då vuoro begagnas i finskan i samma betydelse,
vore man frestad att anse voro som lån. Fi. lån torde ordet dock ej vara,
ty då borde det i målet heta voro (jfr § 62). Doc. E. &TÅLA. meddelar mig dessutom, att fl. vuoro sannolikt är lån från nordiska språk,
varpå särskilt det västfinska uttalet av ordet med långt a-ljud häntyder.
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den hårda veden i böjningen av krokigt växt gran ock furu.
Ordet stämmer med dalm. »or i avseende å o'.
Undantag bilda några ord i § 44.

Q svarar mot diftongen no i finska lånord, t. ex.
kda fl. Kuokka (hernmansnamn), kolm fl. Kuopio (stadsnamn),
loka loka fl. luokka2.
Q förekommer endast i ett svenskt ord: kocio nsv. kåda (i
Bronobymålet kciu). Individuellt förekommer någon gång i
bo tvo nsv. båda två.

u.
u motsvarar i regeln äldre fl, företrädesvis i sluten
stavelse, t. ex.
gkb. hutt/ fsv. hunder
gkb. b/utidi isl. blunda
fullr
Nubo isl. klubba
ful
kumptiss
fsv. full 3 (falla)
kumva,5
ful
kurra
kur
furo is!. fura
lug
nsv. lugga
gub nsv. gubbe
spuyp isl. spunninn (spinna)
isl. gull
sunnudagr
gumpr
sula
gump
tugg°
tunga
hu/c/ fsv. hult 3 (halda)
(v)unninn (vinna).
hu.mbla
vunt
huniblo
Om gkb. o motsvarande isl. -ä se § 57.
Ursprungligt är u även i följande ord, som i isl. ha ö
beroende på urg. a-omljud 4:
Jfr N:n Ordl. öfver Dalm. s. 216 not 7.
Båge, som spännes över hästen mellan skaklarna för att hindra
dem att skava mot hästens sidor.
Dessa pret.-former anföras i Södw. Ordb., men äro naturligtvis
mindre vanliga.
Jag har doc. LINDGREN att tacka för påpekandet av dessa ords
egentliga karakter. Fsv. har merendels dubbelformer, beroende på dialektolikheter (jfr § 57 not 4).
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gkb. brucl

fsv. brudder
iSl. broddr
bulin
jfr iSI. bolginn
(ncesa)buro
bura
is]. bora
clumn
duvin
dofinn
huld
huld
hold
kulm
kolin
(bon)kuno
kuna
kona
lust
lust
jfr isl. iosti
mul ci
muld
isl. moid
mulin & molin
mulm
'rutan
rutin
rotinn
skura
skura
skora
slut:bn
slukin
slokinn
smula
smula
jfr is]. moli
spruko 2 S.
no. sprokka
stu/o
stup
is]. sto8
sutn ljum
supin
so5inn
su/o
sula
son 3
truclo
trudh
troä
ti^u/
trul
troll
tu/
tuller
tollr
uti
udder
oddr.
Hit lilira dessutom ptc. pret. av starka värb, kl. II, III
ock IV,4 t. ex. bud isl. boäinn, slup» isl. sloppinn, kum fsv.
kumin isl. kominn.
Orden nyug nsv. njugg, 9ueg f.sv. slunga, §ugk fsv. sjunka
stämma i avseende på (j)u med fsv. ock nsv. Av samma ursprung är u i sug skygg sv. dial. skjugger.
§ 64. u svarar mot nsv. o i orden:
gkb, kyp
fsv. koppa
mit. koppen
nupo 5 sing.
fsv. noppor pl.
noppe
parul
fr. parole
nsv. paroll
tupso6
tofs.
1)

Våt, uppsvälld (om trä).
2) Spricka, springa.
Enligt Hellquist Ark. IV, 294 not.
Enligt N:n Aisl. gr. Jfr §§ 280, 284, 285 i det följande.
Knottrig ojämnhet på tyg.
I detta ord kunde u möjligen bero på finskt inflytande (fl.

tupsu).
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I följande ord övergår o (ö) till u, då det kommer i ickehuvudtonig stavelse: akorl nsv. ackord, men akuler nsv. ackordera; bor nsv. borr, men hubur huggjärn nsv. hugg-borr; om
nsv. om, men bakum nsv, bakom; somar nsv. sommar, men
~surnar nsv. midsommar. Hit få väl även hänföras orden
abur nsv. abborre, otutt fsv. ottothie, lagum nsv. lagom. I
ftuncl fsv. fiondhe kunde u bero på folketymologi (jfr adj. ond).
Mot slutet o svarar gkb. u även i nuembar nsv. november,
prubal nsv. propell(er), pruber nsv. probera, tubak nsv. tobak.
u svarar mot ursprungligt - ö i orden:
nsv. roman
gkb. ruman
gkb. bukser nsv. bogsera
rosett
rusat
buncl isl. båndi
skomakare
skumakar
gutt nsv. goddag
isl. såkn.
suktfr
onsdag
unscla
Hit höra möjligen hun nsv, hon, huno nsv. honom (is!.
hön, h4nom: N:n Aisl. gr. § 127), unt fsv. ont (onder), samt
snusa, om ordet är identiskt med nosa', med vilket det stämmer
i avseende å betydelsen.
u förekommer, där nsv. har i, i orden kalsuner nsv.
kalcinera ock masumst nsv. maskinist.

2. Vokalerna i obetonad stavelse.
2.

t motsvarar regelbundet is!. i (e 2):
1) i suffigerade artikeln efter c72, bs, (g,) j, t. ex.
drengrinn gkb. ce4p is!. elgrinn
gkb. (ircev,.ab
skylt.
sig'y,ki
diikrinn
Ord, som sluta på g, kunna ha både t ock a: opl. oga ån,
ro.gt I. roga vrån.
I dessa fall beror t naturligtvis på det föregående konsonantljudet, då målets suffigerade artikel annars regelbundet
utgöres av a. Jfr § 71,2.
Jfr N:n Fryksd. lj. § 147,3.
Angående växlingen i : e se N:n Germ. phil. 1, 425; Aisl. gr.
§ 119.
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2) i komparativändelsen -an, t. ex. rtkart isl. rikari, vasan
isl. hvassari.
3) i ändelsen av ptc. pret., 2, 3 sg. ock 3 pl. av pres. konj.,
samt 2 pl. imp., t. ex. buncit isl. bundinn, btnclt isl. bindi(r),
btnItn isl. bindiä.
Hit kunna hänföras ett antal adj., som ha form av eller
ursprungligen varit particip, såsom Atm isl. feginn, gceltn isl.
galinn, nyftUtn nsv. nyfiken, trcegtn nsv. trägen.
Hit höra ock N fått, gat gått, stam stått, som ha slutande
t i analogi med övriga starka värb. Jfr dalm. fata, gatO, stecitcl.
i subst.-ändelsen -il. Jag anför här alla ord, som jag
antecknat med denna ändelse. De flästa hava väl fått den
genom analogi:
nyobtl fsv. nykil
aposttl fsv. apostil
pyrvt/ parvel
bibtl bibel
pcenstl päns el
bovtl bövel
mol sedel
str-i§t/ cirkel
st'gypi skyffel
(4n)clet/ fsv. (tor)dövil
sUyttl grindspole, skyttel
enfil isl. engin
slynit2t1 slyngel
gaftl gaffel
stcemptl stamp
12~1 fsv. himil
stoytt--1 stötel
vtrvt/ isl. hvirfill
svcertat/ svängel
kand fsv. kanil
tutt/ isl. istill
tt/ isl. ketill
tyrtl fsv. pyrili
knyoUti isl. knykill
vtnt§t1 vinkel
morttl mortel
makstl mäjsel
cent äril.
i avledningsändelserna -ing, -ung, -ning ock -ligr, t. ex.
gkb. «tyg
fsv. ottingh
gkb. Uceng isl. kenning
krgomviteg isl. krypplingr
fob
nsv. farlig.
§ 68. t förekommer som vokalisation av j i värb på -ja:
Uselt isl. biäja, knevt isl. krefja, sett isl. setja, sltl isl. sitja,
cert isl. ena m.
Anm.
saknas efter g ock k, där j i fornspråket ej var
ursprungligt', t. ex. blat:k isl. bleikja, /ceg isl. leggja, neg
hringja; ävensom i några andra fall, där gkb. bildat inf. efter
presens: stula isl. *stuär (för styr ur pret. studda till inf.
styäja), nia isl. vill (vilja).
1) N:n Aisl. gr. § 226,5.
43

69-70

HAGFORS, GAMLAKARLEBYMÄLET.

XII. 2

förekommer utan nsv. motsvarighet:
§69.
1) inskjutet mellan j ock en föregående konsonant', t. ex.
gkb. rysvo nsv. ryssja
gk b. fcervo nsv. färja
sztvancl
sitjandi
hässja
/meny)
swaneo nsv. smedja
lilja
tilja
hiwo
lodja
vidja
mchlo
lättja
lcetvo
cesvo
ässja.
märgen
"'tenn
såsom bindvokal, t. ex. altbark 2 nsv. albark, bcerzbosko
nsv. bärbuske, scemtiawo vass nsv. säv-tuva, vcenstola nsv.
vävstol.
I analogi med dessa ha väl orden paszorar passagerare
ock protzkolo protokoll sitt
i ändelsen hos deponentier, t. ex. laylzs3 leda varandra
nsv. ledas, klons nsv. klösas, motas nsv. mötas, rysas brottas
nsv. *ryckas, sparkas nsv. sparkas. a (e) förekommer i detta
fall även i andra östsvenska landsmål'', men är oklart till sin
uppkomst.
§ 70. i (e) bortfaller:
m i dl judande i orden klanat nsv. klarinett, "Ucereg nsv.
käring, pcegg nsv. 'Amning, stronag nsv. strömming, vcdeg
nsv. välling.
regelbundet i slut lj ud, utom i komparativändelsen -are
ock subst. på -else, t. ex. knyt nsv. knyte, igoft nsv. köpte,
st nsv. ute, igorancl nsv. körande, legas nsv. lägre. Målet
stämmer i detta fall med flere landsmål 5.
Anm. I tvåstaviga subst. som bogi (målets boga) motsvaras
fornspråkets i (e) av a, emedan målets form utgår från äldre
oblik kasus (jfr § 73,1).
Professor NOREEN fäster min uppmärksamhet på en motsvarande
företeelse i fsv. m(o)iok, hwar(o)jo. Företeelsen är annars icke ovanlig
i germ. språk. Jfr Sievers Germ. phil. I, 297 f.
Motsvarighet torde även i detta fall ha funnits i fsv.: Södw. Ordb.
anför ale trä.
ta gr o kylts de gå arm i arm.
Jfr Frth. Närp. s. 122 if.
Jfr N:n Fryksd. lj. § 80,1, 5, 6, i o samt Frth. Vöråm. § 19;
se även L11 Alf. s. 136 if., Germ. phil. I, 947.
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§ 71. a motsvarar nsv. e:
1) då det ursprungligen är svarabhaktivokal i ändelserna
-el, -er, t. ex.
gkb. nagal nsv. nagel
gkb. blQsar nsv. blåser
säker
scpkar
brinner
brtnclar
väster
vce4tar
finger
figg ar
öster.
6i,star
hagel
hagal
Hit höra även de fall, då a utan motsvarighet i fornspråket
inskjutes som svarabhaktivokal, om ett ord genom bortfall av
slutvokal skulle komma att sluta på 1 eller r med föregående
konsonant, t. ex.
gkb. hanclal nav. handla
gkb. qcjar fsv. aprir
lcpgar
lägre
buldra
buklar
tyngre.
tyygar
chgal isi. *digl ((akt. digull)
-a
som
väl
utgår
från
äldre
gamble
Hit hör ock gonbal,
har
annars
i
detta
fall
motsvarighet
i
äldre
(svag böjn.). a
språket: Södw. Ordb. anför fsv. gamell (Grönbl. Käll.). En
motsvarande form finns i namnet Gammelstaden (invid Helsingfors). Svarabhaktivokal är a även i ordet fork. al förkläde
av *forkl.
Anm. Då vokal följer på 1, r, förekommer icke svarabhaktivokal: bulcirar bullrar, fiegra fingrar, hancilar handlar,
nagla naglar. Undantag göra i detta fall a i adjektivändelsen
-an (jfr § 73,2) ock uti värbens böjningsändelser (jfr § 286).
Man säger t. ex. ceg ganibalag gul2 en gammal gubbe, cen
tyegaran „bola en tyngre börda, grubak ont - arv ...ml må han
grubbla om han vill.
2) i suffigerade artikeln, t. ex.
nsv. fåret
gkb. bra
gkb. ala
nsv. alen
kceda
bola
bordet
hästen.
Hit höra ock ett antal ord, som i anslutning till den artikulerade böjningen i fsv. ock ä.-nsv. hava a i pluraländelsen
(jfr § 261), t. ex.
gkb. sakra ä.-nsv. sakren
gkb. fotra ä.-nsv. föttren
stceegra
stängren.
rotra
röttren
Undantag bilda orden i § 67,1.
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i ändelserna -else ock -en, t. ex. forargals2, nsv. förargelse, brcenara nsv. bränneri.
för övrigt i några enstaka fall, t. ex. aclarton nsv.
aderton, h fylast nsv. till fyllest. I ordet paparos nsv. papyroas beror a på folketymologi (jfr papper). a i tocla toddy är
väl suffigerade artikeln, jfr mata maten, i§ota köttet (§ 264
anm. 2).
a svarar mot äldre a i ordet i§ceralciar jfr isl. kerald
ock möjligen i ordet ficeralclar sv. diall. fjäderalde 1, på Runö

a.

a motsvarar regelbundet äldre a i ändelser:
hos subst., t. ex.
gkb. fjga
isl. auga
gkb. hcetan nsv. hetta(n)
ora
eyra
tao fsv. tiPandi
arma 2
armar
Tratt.
93randi
tunguna
tungurnar
hamar isl. hamarr
mona
måna&
somar
surnar
vamal fsv. vapmal
(Omar
d6mari
hakman nsv. hemman
ankar nsv. ankare.
Hit höra svaga mask., som i gkb. bilda nom. i anslutning
till fornspråkets oblika kasus, t. ex.
gkb. boga isl. boga (bogi) gkb. hana
isl. hana (hani)
flota
fiota (floti)
sprota
sprota (sproti).
a svarar mot gammalt a även då det förekommer som
bindvokal i sammansättningar, t. ex. sonahustro sonhustru,
spaclatag spadtag.
hos adj., t. ex. smkan 'utkast isl. sjUkari sjUkast,
„suckan isl. sjUkan. (ack. sing. mask. 3).
Rydqv. II, 303.
2) Om plur. -a se § 259.
Osäkert är dock, om denna adj.-ändelse -an svarar mot isl. ack. på
-an. N:n Ark. V, 390 föreslår en annan kanske sannolikare förklaring:
detta -an vore nämligen obestämda artikeln (en (av ein): -en
kar nav. en sjuk en karl (jfr ty. soloh ein mann). BLOMBERG (Ångm.
bidr. 1877, s. 29) antager, att mask, går tillbaka på gammal ack. sing.,
att man i denna form senare trott sig ha artikeln (ock därefter i mål med
tre genus analogiskt bildat fem, ock neutr. efter artikelns former).
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3) hos värb (i inf. blott efter kort rotstavelse), t. ex.
gkb. fara
isl. fara
gkb. kala nsv. kallade -at
tala
tala
farancl isl. farandi
kalar
kallar (kalla)
kalawl
kallandi.
Värben få i pres. pte. alltid ändelsen -aj, även då de i
nsv. få -ende, t. ex. roancl roende.
§ 74. a förekommer utan äldre motsvarighet som ändelse:
hos ett antal subst., t. ex. bora bår, krana kran, kula
kull (fsv. kolder), lora sädeslår, stola stol, tvola tvål: det beror
i dessa fall på analogibildning efter svaga subst. (jfr § 73,1).
i ett antal adj., t. ex. gola gul, hala hal, lata lat, lena
slipprig, glatt (nsv, len), slaka slak, smala smal. I detta fall
har a inkommit från fornspråkets eller nsv:s bestämda form.
§ 75. a bortfaller:
midljudande i orden
gkb. alnako nsv. almanacka gkb. noks nsv. nåkas
tmant
diamant
shnnims stearinljus
kritur
kreatur
mlsgå vilse villas.
slutljudande regelbundet i infinitiv av värb med
lång stamstavelse samt i 2 sg. imp. av 1:a konjugationens
svaga värb, t. ex. lys nsv. lysa, kal inf. ock imp. nsv. kalla; —
merendels i advärb, t. ex: bort nsv. borta, acern nsv. gärna,
hgm nsv. hemma, il nsv. illa, nr nsv. nära, sta nsv.
Dock kvarstår a i några fall, såsom lika nsv. lika, ce0a (ti)
nsv. ända (dit).
Anm. Fornspråkets a motsvaras i svaga feminin av o,
emedan målet generaliserat äldre oblik kasus (jfr § 76,1).

o.
§ 76. o motsvarar regelbundet äldre o
1) i ändelsen hos svaga feminin, t. ex.
gkb. gato
isl. g2to (gata) gkb. sUcerno isl. stjeno(stjarna)
hceko
Inko (haka)
tuego
tungo (tunga)
Nor'i§o
kirkjo (kirkja)
varto
veto (varta)
lavo
EU° (lilja)
va/co
viko (vika).
1)

Angående växlingen o u se N:n Gerni. phil. 1,425; Aisl. gr. § 115.
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Målet har i svaga fem. alltså generaliserat fornspråkets
oblika kasus, liksom det gjort i svaga mask. (se § 73,i).
i ett antal ord ock uttryck, där andra gamla kasusändelser bibehållit sig, t. ex. ma alo nsv. med allo, h godo nsv.
till godo (dat. sing. neutr.); ga fyror., fot gå på fyra fötter,
vcegom i uttryck sådana som tatara a vcegoin tattare (sigenare)
äro i annalkande, stonclo stundom (dat. plur.); vidare smoclrag
sendrag, su/o/wira sulläder ock andra dylika sammansättningar
med o som bindevokal.
i ett antal ord utan att vara gammal kasusändelse,
t. ex. anos annars (med o från fem.), basto fsv. bastova, forsto
fsv. forstova., acesbo bröllop isl. gestaboa, hovo huvud (i fsv.
hustro
under växlande former: howop, hofudh, huffwodh m.
fsv. hostro, øgo nsv. tjugo; samt i fruktnamn på -on: /wo
nsv. lingon, pro nsv. päron, 00 nsv. odon, smultro nsv.
smultron.
jorfro fsv. lomfru har väl o i analogi med de talrika ord
för rästen, som sluta på o.
i adj.-ändelsen -o, fsv. -ogher, -ugher, -otter, -utter,
isl. -ugr, -atter, t. ex.
gkb. skalo fsv. skallutter
gkb. b/o/o fsv. blopogher
stakkotter
st ko
fräknotter
frcekno
krokutter
keio isl. t2lugr.
kroko
o förekommer utan motsvarighet i fornspråket i ett
betydande antal substantiv som torde vara analogibildningar
efter svaga feminin (§ 76,i), t. ex.
gkb. nulo isl. nia
gkb. (ptro nsv. dotter
rev f.
ra,00
fjäder
fjwciro
revers
moder
rmarso
modro
ros
syster
roso
sytro
toffel
sboro isl. skjår
toflo
sneis
gjord
snakso
dzlo
strof° nsv. stropp
harv
harvo
strut
stryto
klut
kliat°
tupso
tofs
kärve
Ucervo
vogo bölja våg.
lago isl. låg
o har bortfallit i ordet aptak nsv. apotek ock saknas
överallt, där det i fornspråket eller nsv. finnes i värbens böjningsändelser. Enda undantaget gör vgo nsv. vilj om.
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u.
§ 79. u motsvarar äldre u (o) i ändelserna
-ur, -und,
-ung samt pl.-ändelsen -una, t. ex.
gkb. bktui is). bitull
gkb. osucutici fsv. sjunde
c7icevu/ fsv. dimvul
«mg
attunde
ska kul
skakul
niundl
niunde
stcepul
stapul
1:§ oguncl tiughunde
anclur
andur
fjcpiugg fiarpunger
filetur
fycetur
gatuna
gatuna(r)
masur nsv. masur
mkuna
vikuna(r)
fR(vclur fsv. thiledur
gguna
öghunen.
Oklart är u i orden otur isi. otr, totui nsv. tåtel, stavur
is!. stafri — möjligen svarabbaktivokal?
§ SO. u bortfaller:
regelbundet från ändelserna -ul, -ur, då pl.-ändelsen
tillfogas, t. ex. bttla betsel, skakla skaklar, anclra skidor,
ecira tjädrar.
i orden agust nsv. August, maklatur nsv. makulatur,
ampn nsv. auktion.

3. Diftongernag.
§ 81. g svarar regelbundet mot äldre el, t. ex.
gkb. ban
isl. bein
gkb. fla,kr
isl. fleire
blakmo no. bleime2
ch"aksp
geispa
cla1
is!. della
gram
grein
cirgv
dreif (drifa)
hgm
heimr
ap
ein(n)
kva„kso
kveisa
gtareitr
la),rleir
frgst
freista
mayi
mei&
Om man med Å:m Dfs. lj. § 63 anm. finge förutsätta ett äldre
staburr, skulle gkb. stavur därtill vara en regelbunden motsvarighet.
Meddelat av doc. LINDGREN. Åven fsv. blöma förutsätter äldre
diftong.
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g kb. tam
is!. mein
is!. teinn
rgm
reim
tao (taras) peira (peir)
snaoo
*sneisa
tvgt spån
pveit
svayi
avel() (syna)
vakt
veit (vita).
Hit höra vidare orden på -1a),k,
t. ex. brgclle„k isl. breidleikr, aleo annorlunda fsv. alledhis is!. afleiöis. Orden på
-ht, t. ex. frthe$ frihet, 6Lvarlia,0 överhet, kunna ha ursprunglig
diftong, om fsv. -het utvecklats ur mit.
Gammal diftong ligger till grund för g, i ordet slam slem,
som står i avljudsförhållande till isl. slån, ock raj redan. stao
värmhus är väl sammandragning av is!. steikarahus; kaptam torde
likaledes hava ursprunglig diftong: no. kaptein fsv. caputeyn.
Oklara till sin etymologi äro orden /agn tina upp (om
bröd som frusit) ock tgkar okynnig pojke.
§ 82. g är av yngre ursprung:
i ord som clrami is!. dreginn, sla ,p isl. sleginn, ta,m
tekinn, sej is!. segja. Diftongens senare komponent är här
ett glidningsljud mellan e ock följande j. Ordet spa0 spegel
har förlorat g G), varefter vokalerna smält samman till diftong.
i orden lak,g4 dalsänkning (mit. legede) ock naks1 näjd
(mit. negede), där e synes diftongerat framför gd 3.
Egendomliga äro kva-4 nsv. kvälls- ock spa),s-5 nsv. spets,
som skulle tyda på att målet under äldre tider även haft andra
(mnljerade) 1- ock s-ljud. Norska mål uppvisa former sådana
som kvtin (pl. kveillde), h(21,§t, prt6.
Orden aptak nsv. apotek, brap nsv. brev, cembgt nsv.
ämbete hava diftong genom analogisk ljudsubstitution. Ordet
armevo armé är lån från fl. armelja. fieltvaoar fältväbel beror
väl på folketymologi (jfr var; veva).
§ 83. a svarar mot is!. oy i orden (stakn)reoo is!. hresysi
ock tao skaka, slita isl. poysa.
Järnaxeln i kvarntrilla.
Fsv. -het kunde även direkt lånats från mit. -het. Jfr Kock
Sv. språkhist. s. 35.
Jfr några analoga fall Lindgr. Btr. § 55.
Ordet förekommer blott i sammansättningar, som kvaoval kvällsvard, kvsarba),t kvällsarbete; däremot a),,g,,kvcells arbe,ta en kvälls
arbete o. s. v.
Förekommer blott i uttrycket frcemst spaoa främst i spetsen.
Storm Norv. I, s. 84, 119 f.
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0W.

&uj motsvarar äldre au i orden:
isl. auka
gkb. kras
no. kaurast
6ty,,an
aumr
ktsi,m,ro
kaurutt
bolok no. bauka
klowv
isl. klauf
b6ua
baula
know 2
no. knaus
broy,ksk isi. *brausk
9/261/54
, 118t 3 jfr no. maura
daufr
m &tior
is!. maurr
(NOW
fog,,c,yko
fauskr
rolon
no. raun
frowlo no. fraudig
rtngt-4
'raut
golyls is!. gaukr
myt
isl. rauta
/01y,p
hlaupa
sr smolk
saurr
lom_ par
hlaupari
snip« kort
anauar;
samt pret.-formerna av II kl. starka värb (se § 284).
Orden gotyl galning, gom_las skämta, gom
_yg skämt ha även
ursprunglig diftong (jfr is!. gaula). I övriga fall har isl. au
blivit g (jfr § 41). Även i några äldre fl. lånord har au blivit
6IT, såsom: bly, t basa, ruva (om foglar) fl. hautoa, kowtar fl.
Kaustar (hemman i Gamlakarleby), kow:tby- nsv.-fl. Kaustby
(sockennamn). I yngre lånord kvarstår fl. au (§ 100).
wo återger fl. öy i ordet howo ånga fl. höyry.
my har uppkommit av y ock ett följande g, som
vokaliserats, i orden /o9„ty/ isl. 1yg5, molok is!. myglugr, motylas
jfr isl. mygla. Genom vokalisation av g har diftong uppkommit även i ordet ningl nöjd is!. någa. Ordet trotaw trög
har möjligen ursprunglig diftong (jfr is!. trau5r ovillig); det
kunde även ha uppkommit av nsv. trög genom vokalisering av g.
alff har uppkommit genom att v vokaliserats mellan
ö ock ett följande 1 i orden knas, hyveln (pl. howla) nsv.
§84.

gkb. 61,901c.

Avljudsforrn till brjösk brosk. 2) Liten kulle.
Arbeta smått ock jämt; förekommer mäst som förstärkningsvärb:
han mownsta 0 arbgta smot ban arbetade där i sakta mak. Ordet
kan förekomma även i betydelsen »morra» eller »sjunga lågmält» ock
kunde möjligen vara finskt lånord: fl. möyrästää ryta, vråla.
I sms. rutbak lång pinne som går upp från ett tvärträ på
arbetssläde (de äro fyra till antalet). Fi. roukku betyder tvärträ i slädbotten; men om gkb. rolot bar med detta fl. ord att skaffa, är mig obekant.
1)
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*hövlen (obest. hoval), stotala stöveln (pl. stola) nsv. *stövlen,
oula pret. av oval hinna, förmå. Jfr § 92.

§ 87. Av oklart ursprung är oly i )oiy, hs nännas, pout-t§g
, si fähus (under
pojkslyngel, ett slags diminutiv till »pojke», fegt
mycket växlande former i sv. landsmål).
°y.
§88. ge motsvarar äldre oy i orden:
isl. noyta
gkb. noyt
isI. bloyta vb.
gkb. bios«
bloyta s.
posens pösa no. pøysa
bloyto
roy
bros«
broyta
roylo
royk
isl. roykja
floyt
floyta
roykr
roykfrosp- frö
'Troy 2
stroye jfr no. stroypa
frusen n 0. froyen
isl. stoypa
stosep
froys
froysa
sto3rta
stos«
hoyis1. boy
proyta
troget
hosej
hoyja
oyba
kloyja 3
klosp2as
olk94
&yla slösande *oydugr.
loysa
loges
Gammal diftong ha ock &sys isl. ausa (med oy från pres.
oyss), grogpt isl. *gro3rtr (fakt. grautr), kyp isl. *hloypi (fakt.
hlaup) löpe vid ostberedning. Ordet Uoges (göra försök att
kräkas) har sannolikt ursprunglig diftong5. Oklart är lp/
löda: sannolikt föreligger här ljudsubstitution, då nsv. löda är
mit. lånord.
I övriga fall motsvaras isl. oy av g, jfr § 42.
6L3() har uppkommit av y eller ö ock ett följande g,
som vokaliserats, i orden fras nsv. fröjdas, NO nsv. löjlig,
mogeli• nsv. möjlig, nem nav. nöje, sloylo nsv. slöja — alla
sannolikt lån ur nsv., då målet i andra fall bibehåller -ggyi
(bgg/ nsv. böjd ptc., hgg/ nsv. höjd).
Av yngre ursprung är sy i soys således (jfr kvus§ 82,2).
Om detta ord se N:n Ark. III, 10 f.
N:n Germ. phil. I, 449.
Anföres av Fritzn.2, men utan citat.
Strypa, tillsnöra något.
Jfr Å:m Dfs. Ij. § 65,1. Mot ursprunglig diftong talar dock
vöråm.
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og.

§ 91-94

oy.
oy motsvarar väl äldre au i orden joyw is!. jaur,
jakande svarspartikel, poyw no. sjau m. ock sjaua vb (jfr nsv.
sjå, sjåare). Både isl. jaur ock no. sjau äro för övrigt till sin
härkomst oklara.
Oklart är också holoyw hallå.
oy har i övriga fall regelbundet uppkommit av o
ock ett följande g eller v, som vokaliserats, t. ex.
gkb. ciouhl fsv. *dogliker
gkb. skola
nsv. skovlar
cioyl
doge
sol a
sovlet
sko?,,i1a2 nsv.*skovlen
'sovde.
sowi Sov
Jfr tng av öv före 1 § 86.

oy förekommer i fl. ock nsv, eller genom nsv, förmedlade lånord ock motsvarar regelbundet det långivande
språkets oj eller oj, t. ex.
gkb. boyj
osv. boj (tyg)
gkb. noys
nsv. nojs
ho boy2o
hoboj a (oboe)
oyj
fl. oi int.
koylo
koja
ä.-nsv.
papekoja
papkoyio
loyj
loj
poyk
nsv. pojke
loyst 3 fl. ioistaa
skosear
skojare
my (se) nsv. moja (sig)
stoyj
stoj
moset 4 fl. moittia
voyj
fl. voi int.
Aven ordet koyto konst, knep är väl av finskt ursprung (jfr
fl. koe rön, försök ock vb. koettaa försöka, fresta). Oklara
äro bops högfärdig ock roysko riskvist (jfr chili]. riska ock s.
22 not 3).
oy i /tom nsv. hågen, som nsv. sågen, trom nsv.
tråget är av yngre ursprung: diftongens senare komponent
är ett glidningsljud mellan o ock följande ur g uppkommet
(jfr § 82,1).
1)
3)

Duktig.
2) Skoveln.
Brinna med hög, fladdrande låge. 4) Klandra.
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u, motsvarar fl. ut i lånord, t. ex. hnk ropa, skria
(av glädje eller munterhet) K huikkata, hum i uttrycket hce
hu,kma om oruna det ven om öronen fl. huimata, huok fläkta,
vifta fl. huiskata, sin/ glida fl. suilahtaa.
I orden bnpn äldre *bugin (isl. boginn) av bjåga
flughin (av fiygha) är diftongens senare kompofsv.
ock /Ny
nent ett glidningsljud (jfr § 82, 94). Oklart är inim ljum,
kanske är även det en ptc.-form.

n förekommer i fl. ock nsv. eller genom nsv. förmedlade lånord ock motsvarar regelbundet det långivande
språkets ai, aj, t. ex.
gkb. knma fl. kaima 3
gkb. aoo' fl. aisa
ma ,j nsv. maj ock Maja
nka 2
alka
ionto 4 fl. paita
1»knja nsv. bekajad
svaj nsv. svaja
haj (förskräckt)
hao
vgso5 fl. val + sv. så.
knyo
kaja
§ 98". Utan motsvarighet i det äldre språket förekommer
c9 i orden laA2t nsv. lagen ock lakp nsv. laget, rnäst i sammansättningar såsom barklnp nsv. bark-lagen, illnacelsinit läslaget nsv. *gengärdslaget, cricesboslnp bröllopslaget nsv. -gästabods-laget in. fl. Diftongens senare komponent är här av samma
slag som i § 82,1, 94, 96.
§ 99. g, förekommer dessutom i ett antal etymologiskt
oklara ord såsom:
mao ov packa sig i väg
flak klatscha, slå
slask slå till
så att det smäller
smask smacka med munnen
forbaoka förbaskat
traoko trött, olustig6.
mal kräla
2)

Duktig.
Lintyg.
6) I följd av arbete eller nattvak.

1)

Fimmelstång.
Namne, sv. kajman.
5) Jaså.

4)

3)
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a,

ceut, , u.§ 100-104

au, .
au svarar mot fl. au i några lånord: layko väska
fl. laukku, hayk bita fl. haukkata m. fl.

au, har i övriga fall uppkommit genom att v vokaliserats mellan a ock en följande konsonant, t. ex.
gkb. gala' nsv. *gavlen
gkb. naula2 nsv. *navlen
gala
gavlar
nara
navrar
hayra
havre
skrayla
skravlade -at
kayla
kavlade -at
stayra3
*stavrar
kraula
kravlade -at
svayla
svavlet.
Jfr i fråga om diftongens uppkomst §§ 86, 92, 103.

y.

Då substantiv på y få slutartikel eller pluraländelse,
Övergår y till y", före det parasitiska j, som uppträder framför
ändelsen,- t. ex.
gkb. bymt nsv. byn
gkb. hy,kp nsv. hyn
byma
byar
st§y3,22,
skyn.
C81,1",G.

ceut har uppkommit genom att v vokaliserats mellan
ä ock en följande konsonant, t. ex.
gkb. grcetycl nsv. grävde grävt gkb. vcetyl lim vävde vävt
lcetyl levde "levt
ceifflio
ävja.
Jfr i -fråga om diftongens uppkomst §§ 86, 92, 101.

ny, förekommer blott i ordet
enträget bedjande fl. kiusata.
1)
3)

Gaveln.
Störar; sing. stavur stör.

Sv. landsm. XII. 2.

§'2,iys plåga genom

2) Naveln.
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4. I-Konsonanterna.

§ 105. p motsvarar fornspråkets p, utom framför t (jfr
§ 117), t. ex.
gkb. knip° fsv. lampa
fsv. pa
gkb. po
harv°
harpa
par
par
hicelpa
jelp
planka
plaglso
klimper
• kbmp
prusta
pnyst
snuv
snuppa
spinna
sptt
torv
torp
Ircepa
dreepa
asp.
ne3ppast (nsepper) asp
ncevast
Ordet famp omfamna har väl även sitt p frän fsv., där p
ofta tillsattes mellan m ock n.
I orden aptak nsv. apotek, kaptgn nsv. kapten, sceptambar
nsv. september bibehålles p även framför t.
§ 106. p motsvarar nsv. f:
regelbundet framför s, om detta icke är böjningsändelse,
t. ex.
gkb. taps nsv. tafs
gkb. kraps nsv. krafsa
tofs
tupso
officer
ovsgr
äfsing.
cepsw
räfsa v.
reps
I några av dessa ord är väl p den äldre konsonanten, men
sannolikt har målet icke bevarat den, utan torde en övergång
f -> p vara att antaga i alla dessa fall.
Formen hopman(s (lropuna) för nsv. Hoffmam(s droppar)
beror naturligtvis på folketymologi.
i orden josap' nsv. Josef, portopgin nsv. fortepiano ock
paner nsv. fanera. Möjligen beror p i sistnämnda ord på någon
sammanblandning av faner ock pane1.2
I) Josep hade p redan i fsv. ock ä.-nsv. (Columbus). Prof. NOREEN
har i föreläsningar föreslagit den förklaring, att p inkommit från ty.
eller eng. diall. eller från gen. Josefs -> Joseps. Ordet skulle i sistnämnda fall höra till inom. 1.
2) Man talar t. ex. om panera taka »fanerade» tak, mellantak där
bräden äro spikade under bjälkarna.
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p, b.

g 107110

p motsvarar b framför s i orden igkopson nsv.
Jakobsson ock opsalver nsv. observera, samt i orden paggs- nsv.
bagage ock porcluts 1 nsv. burdus. — p för b förekommer även
i potalgl- nsv. butelj-öl. Möjligen beror p här på inflytande av
ordet potta. Man säger nämligen städse elpoto nsv. öl-potta

i st. f. »ölbutelj».
Hit hör möjligen skroplo skrovlig, som väl närmast utgått
från ett äldre *skrobloger (jfr fåröm. skrdibluor 2). Oklart är
pydtro bylte; jfr Å:m Dfs. lj. § 82,2 pp.it.
p bortfaller i ordet salmo nsv. (p)salm, forlump
sa förplumpa sig, förgå sig, ii"..94(far) isi. stjlip(faäir). Det
senare ordet kan mellertid lättare förklaras ur biformen stillt',
b.

§ 109. b motsvarar regelbundet fornspråkets b, även
förbindelsen mb, t. ex.
gkb. baka fsv. baka
gkb. naba
isl. nabbi
byty
biupa
klubo
klubba
biQ4
blop
trumbo
trumba
braul
brup
gub
osv. gubbe
bgbd nsv. bibel
lamb
fsv. lamb
fgbar
feber
vamb
vamb.
Mellan m ock ett följande 1 (resp. al ) eller r (resp. ar )
inskjutes b liksom i fsv., t. ex.
gkb. hambal nsv. famla
gkb. kobar fsv. komber (koma)
ol2cemblas fsv. gamblas
~mbar
sEember sa3mbri
humblo
humbla
tombar
tömmer (tömma).
I denna ställning saknas dock numera stundom b i följd av
nsv. påvärkan. Orden forsambyg församling, forsumb försumlig, fulkomb fullkomlig sakna nästan alltid b.
§ 110. b svarar mot äldre p i orden prubal 3 nsv. propell(er)
(dissimilation) ock brofors nsv. profoss. Sistnämnda ord förekommer redan i ä.-nsv. under formen brofoss.4
I) Ordet kunde möjligen ha ursprungligt p;'jfr Tamm Et. ordb. s. 72.
N:n Fåröm. § 13.
Förekommer under denna form även i Leksand enl. Norelius
Sv. landsm. II, s. lxxxix.
Andersson Salbergs gram. s. 36.
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I ordet skrobokl nsv. skråpuk beror b på folketymologi
(jfr bock).
§ 111. b motsvarar nsv. v framför r i ord som bricl nsv.
vrida, brist nsv. vrist, brensk nsv. vrensk. Denna i svenska
landsmål ej ovanliga övergång 2 är dock i gkb. ej fullt genomförd. Vanligare är yr-.
M.

§ 112. m motsvarar regelbundet äldre m, utom framför f
(jfr § 125), t. ex.
gkb. lamb fsv. lamb
gkb. mag fsv. manger
klcemt
klremta
molka
moik
isl.
heimskr
hemsk
smar
SMQ
halmr
halm
hamar
hamar
armr
arm
korna
koma
pamp nsv. pasma
nsv, himmel
ruon is!. råm
amma
ant. o
hum fsv. pumi.
lampa
lampo
I lik-bet med fsv. ock nsv. har gkb. mn för äldre f'n, t. ex.
gkb. rome fsv. *romn
gkb. (iontti fsv. domna
stamn
stomi
iamn
icenw
sömn (söfn)
simet,
kvani 3 *kana
remni.
cemtt
namyj
namn
Hit hör ock agmnava nsv. göpen-näve, jfr no. gauvn,
vilket Aas. Ordb. anför som en avvikande form till gaupn.
m svarar mot nsv. n i sockennamnet krp.min nsv.
Kronoby. Övergången har här förorsakats av b. I stadsnamnet
samt in4§2.1 (jämte sant) S:t Mickel beror m sannolikt på det
följande m.
ra bortfaller:
1) midljudande i orden Wang nsv, omkring, okul 5 nsv.
omkull. ity ska ljumske förekom redan i fsv. utan m aiuske).
Ä.-nsv. skråbook: Norelius Ark. I, 225.
Jfr Lfi Sv. landsin. I, 24.
Kvävas; isl. fakt. kafna.
Bet. »fiskrom»; isl. *hrofn: se N:n Sv. landsm. I, 697.
Prof. NOREEN föreslår att härleda dessa former från *å kring,
*å kull; jfr nsv. ikring = omkring, ikull = omkull.
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b, ni, f.

§ 114-120

2) s 1 u tl j udan de i orden huno nsv. honom, 80 nsv. som,
stonlo nsv. stundom, vao nsv. viljom.
f.

f har i gkb. utvecklats såsom i nsv. ock motsvarar
äldre f, då detta i nsv. bibehållit sig, t. ex.
gkb. fast fSv. faster
gkb. gafil fsv. gaffel
fin
fin
grifil nsv. griffel
ficetur
fiwtur
klaf
klaff
flum isi. flpiga
knut
knuffa
frias
frjåsa
straf
straff.
f motsvarar äldre f även i de fall, då det i fornspråket ock nsv. uppkommit av v (w) framför s ock t i ändelser,
t. ex. h hfs nsv. till livs (utt. lifs), knds(ceg) nav. knivs(ägg),
cirtyft (av cirzyw) nsv. drygt (titt. drykt), styft nsv. styvt (att.
styft), to/ft nsv. tolft.
f motsvarar regelbundet fsv.-nsv. p fråmför t, t. ex.
gkb. /gft nsv. döpte döpt
gkb. slceft nsv. släppte släppt
jce/ft
jälpte jälpt
st'scelft
stjälpte stjälpt
knaft
knappt
tceft
täppte täppt
rcesaft
recept
vcerft
värpte värpt.
Även i orden ity/k/af nsv. julklapp, paf nsv. papp, strof°
nsv. stropp har målet f mot nsv. p. I ordet forsris pors beror f på folketymologi (jfr fors).
Undantag bilda några främmande ord, jfr § 105.
f motsvarar nsv. k i orden lyftas nsv. lykta v., lyft°
nsv. lykta f., taft tur i en dans nsv. takt. I loft' nsv. lukta
ock si§ceft nsv. skäkta (slå skävor ur hampa ock lin) har målet
möjligen ursprungligt f 2. Övergången k -÷ f (eller oh -›
uppvisa även Fårö- ock Närpesmålen, nyl. ock estsv.
f motsvarar uddljudande v i ordet frceka (Wero)
nsv. vräka (tjära); därav frcekar (tjär)vräkare.
f saknas till följd av assimilation i orden et nsv.
efter, lcert nsv. lärft. Hit kunde kanske också räknas några
av de i § 124,2 anförda orden.
Förekommer också i i ä.-nsv. med f: Norelius Ark. I, 229.
Jfr N:n Fryksd. 1j. § 134 ock Tannin Fon. känn. s. 38.
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V.

§ 121. v motsvarar äldre v, i fsv. tecknat med v i uddljud'
ock midljud, med f i slutljud, i isl. med f i mid- ock slutljud, t. ex.
gkb. vak fsv. vak
gkb. lceva is!. lifa
vara
nafarr
vara
navar
hvas(s)
rap,vo rev *reifa s.
vas
hvsetia
gaval
gafi
vcetk
golf
vripa
golv
vrtcl
varv
hvarf
vrlst
vrist
/tv
lif
qvseld
kvcei4
ncev
nef
svar
svar
V
6,3y
veif.
tysk
tvika
(jämte loga)
g
i
ordet
lova
§ 122. v svarar mot äldre
fsv. dogha.
§ 123. v förekommer utan äldre motsvarighet i ordet sov
nsv. (vatten)s&2.
§ 124. v saknas:
uddljudande i ordet rol nsv. vråla, ehuru v före r
annars förekommer (jfr § 111 ock 121).
midljudande till följd av bortfall eller assimilation i
orden halstop nsv. halvstop, listyk nsv. livstycke, ncerfebar
nsv. närvfeber, nue,mbar nsv. november, o/so glupsk nsv.'ulvsig,
Ucerbrg osyrat bröd nsv. kärv-bröd, galvceg nsv. gavelvägg
(jfr fsv. galbänker i st. f. gafibänker).

§ 125. n) motsvarar m ock n framför f ock v (åtminstone
i sammanhängande, hastigt tal), t. ex.
gkb. brcemvin nsv. brännvin
gkb. jonto fsv. iomfru
kanfas •
kawfas
halvfart nav. kamfert
Sannfred.
sanfrecl
trumf
trumf
Jfr § 111 (by- för vr-).
Prof. NOREEN finner troligt, att gkb. v i detta ord återger uris!. sår (jfr "maiwatt —> mår).
nord. w i *saiwae
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125-129

Vid mycket tydligt uttal höres särskilt n framför f ock v.
Orden yomfro ock trumf förekomma däremot nästan alltid
under denna form (med 9-v).

t.
t motsvarar i regeln isl. ock fsv. 1 (i uddljud) ock
t, utom i förbindelsen 14, tj (jfr § 183), t. ex.
gkb. to
fsv.pa, po
gkb. tala
isl. tala
Ner
tcer
trast
fsv. thraster
ps(mer)
tces(may)
tysk
tvika
*pi co
sta
sta
ttsh/
istil
hata
hata
trysk
pryskia
galt
galter
trceton
prEettan
varmt
varmt
tvakt spån isl. pveit
vant
nsv. vante
tvart
pvert
svart
fsv. svarter.
Pron. to fsv. pu, tin fsv. pin, tce fsv. pok (pik), ts fsv. pe,
taks isl. Dolma, tom fsv. pöm hava t växlande med 4,, då de
stå i obetonad ställning. Denna redan urnordiska växling förekommer även i andra landsmål'.
Undantag från regeln bilda orden i § 161.
t såsom preteritimärke motsvarar äldre
i förbindelsen 1.5 efter lång vokal, t. ex.
gkb. fgrt
isl. fråga
gkb. lTrt
isl. låga
hgrt
hoyräa
styrt
stSrAa
i§grt
koyra
yrt
nsv. yrde.
t för d förekommer även i orden platar nsv. pladdra, slatro
nsv. sladdrig, Otsfal nsv. dödsfall, krytgo/ nsv. kryddgård.
I sistnämnda ord beror väl t på inflytande från fl. ryytimaa.
Ordet futral fodral har väl ursprungligt t (jfr. ty. futteral
av mlat. fotrale). Oklart är stunt återstudsa (om en boll).
t för k förekommer i orden kambrEt nsv. kambrik
ock durt nsv. durk (ty. durch), därest ej sistnämnda ord utvecklats ur en form *durkt fåröm. dorkt genom bortfall av k.
kvartbol/ för nsv. kvark-böld beror väl på folketymologi.
t för f förekommer i namnet gclolt nsv. Adolf.
1)

Jfr N:n Fåröm. § 27; Frth. Närp. § 90.
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t förekommer utan motsvarighet i äldre språket
efter s i orden grbstm, isl. grisinn, nyst nsv. nyss, postlin' nsv.
porslin, taksta nsv. taxa (jfr da. taxt), vgst (i uttrycket po he
msk på det viset) nsv. vis, mshn2 nsv. vissen. Till dessa
torde även få läggas nantm, någonsin, som väl utgår från
nanstin 3).
I hopast hoppades, blomast blommade ock andra dylika
är väl t preteritimärke4.
kanlart nsv. kamfer förekommer tämligen allmänt med t
(i anslutning till ord som koffert 5). I saltpetar nsv. salpeter
beror väl t på folketymologi.
t bortfaller eller assimileras:
ud dljud an d e i no, om ordet är identiskt med tenor
(sträng) 6 .
m i d lj udande regelbundet i förbindelsen ts, t. ex.
gkb. blymaspeno nsv. blyertspänna gkb. los nsv. låtsa
klos
klots
*lärts- (lärfts-)
kerskras
krats
plats
plas
spetsig
lakns
lakrits
spceso
skjuts 7 ;
/os
lots
s "i§ays
samt i värb som fant fastna, ithsn gistna, knstt kristna m. fl.;
ävenså i cltsler nsv. destillera, dicesbo bröllop nsv. gästabod,
juso liksom nsv. just-som, magnmer usv. magnetisera.
Undantag göra endast orden Nts nsv. betsa, Ms nsv. sits
ock spets nsv. spets (virkad).
3) slutljudande i adj. på äldre -otter, t. ex. frekno fsv.
fraaknotter, skalo fsv. skallutter, samt överallt där t utmärker
neutr. (jfr dock § 266), t. ex.
gkb. ana nsv. annat
nsv. bordet
gkb. bola,
litet
fåret
fora
mycket
bundet -it
rnp
bunt
forbakska förbaskat.
kallat
kala
Förekommer under denna form även i Dalins Sv. ordbok.
Förekommer med t redan i ä.-nsv. (hos Aurivillius). Jfr Andersson Salbergs Gram. s. 66 not.
Nanstin (jämte nantin) förekommer i Vöråmålet.
4) Frth. Ny!. s. 81£.; Närp. s. 120; Vöråm. § 86.
6) Jfr N:n Fåröm. § 33,3.
5) N:n Fryksd. 1j. § 136.
7 ) Hit kunde även hänföras h.2„l ock va.2,la, som utgå från litsle,
vatsle: N:n Germ. phil. I, 431; Tax= Fon. känn. s. 43.
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§ 132. s motsvarar regelbundet äldre s, utom framför
i (j), t. ex.
gkb. saky, fsv. sakna
gkb. ZYSt4 fsv. liusna
asp
smila
sceh
asp
hcester
skapa
hest
skala
sex
sceks
sbet
sket
hals
hals
smipia
smuloo
krans
krans
snuppa
snip
ithps nsv. gips
spraka
spraka
fors
fors
stapuger
stwlo
klos
klots
sUcela
stisela
sits
sits
lcesa
leesa
hus.
falsker
falsk
huks
Hit höra även 44 (som förekommer jämte l221) fsv. litzla
ä.-nsv. litsle ock .0Q.91 (jämte t4.24) fsv. kiurtzle, där s har
gamla anor]. liksom i vaga nsv. vassle, samt ordet stcersant,
som stämmer med ä.-nsv. skärsant2.
s motsvarar nsv. f-ljud i främmande ord, t. ex.
nismfir nsv. ingenjör, kurasa nsv. kurage, masgy nsv. maskin,
puns nsv. punsch.
s förekommer utan fsv. eller nsv. motsvarighet i
orden skanglk nsv. kansli ock stransporl nsv. transport. s är
väl i detta fall kvarleva från en föregående sammansättningsled;
jfr landskansli, godstransport ock andra dylika. Om gkb. snusa
är samma ord som nsv. nosa' — de överensstämma i avseende
å betydelsen — har även det ett påhängt s.
s bortfaller i korstam nsv. skorsten ock top (ulpo)
nsv. stoppa (i pipan).
2.
a, motsvarar äldre s framför 1 i midljud vanligen
endast i orden 121 (jämte list) ä.-nsv. litsle, "i§ (221 (jämte t§o81)
Jfr not 7 s. 62.
Hos Columb. Sv. ordesk. s. 6 skeersant.
N:n Fryksd. 1j. § 147,3 sätter osno,sli
onoslig.
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fsv. kjurtzle, allo (jämte gslo) nsv. oxel(tand), valla (jämte vasla)
nsv. vassle. Formerna med .2, torde av dessa ord vara de vanligare.
Däremot torde s vara vanligare i syslo (1. sy.2,1o) nsv. syssla,
mcesbeg (mcelbeg) nsv. mässling, i§eslo (1. Ucello) nsv.*käsla
liten handyxa varmed man jämnar golv, plankor in. m. dyl.]
1.

1 motsvarar regelbundet äldre 1, t. ex.
gkb. /x/mo
fsv. land
fsv. lilja
bltstar
blistra
kalk
kalker
fias
tolft
tolfti
flas
glima
isl.
fullr
glnna
ful
klagha
hal
heill
klaga
halm
plagha
halmr
plog
sia
alti
fsv. aln
slo
tala
icelp
hiselpa
tala
haalla f.
hals
hals
hcelo
eldar
halt
halter
halv
haalgh
halver.
helg
rdh), t. ex.
1 motsvarar regelbundet äldre r6
gkb. c72o/o fsv. giorp
isl. arr
gkb. G/
chT/ 4
goarp
bor6
b2/
acelo
gearpe
fsv. byrdha
bg/o
dig15 isl. gj2rä
flordh
()f)Q/
hol
harar
fl
fiaardher
holn
haräna
fl
flearpe
hl
heräa
flearpunger
bcpiugg
fotpa
hobeg 6 fsv. hördhinge
fQl
blanskap 2 fordhanskaper
iorp, iorpa
.2Q1
fras
nolan
norpan
fcplas
orp
flo
faarpogher
Q1
garper
st§celei
*sterpna
gQl
clhnel-2«13
gengeerp
shol(tgl)
skyrp
gkb. lart

Kallas även shktyks.
Förmåga att gå, röra sig.
3) Läsförhör.
Arbete, gärning: hce a min cikkle, det är mitt arbete (värk).
6) Valljon
Jfr § 44 not 3.
7) Stelna. Bietz s. 679 anför sterdna stelna; isl. stigna.
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138-141

gkb. (grces)vgl fsv. (gräs)svarper gkb. (kvao)vu/ fsv. (dagh)varper
val
vcp3o 1
varpa
vompugher.
Någon gäng kan man t. o. m. få höra pret. c120./ nsv. gjorde;
ojämförligt vanligare är dock it2or.
§ 139. 1 för nsv. r (oftast i följd av dissimilation) förekommer i följande ord:
gkb. opsalver nsv. observera
gkb. figuler nsv. figurera
föra
plit
føl
pruta
rabalbar
malofc2rt.2 immer-ock-fort
rabarber
ingeråra
2.ggfcel- 3
sphnt
sprint
kanalm~ kanariefogel
spht
sprita ((äder)
kilt°
krita
si§g1
skör
marmuler marmorera
tortwil
trottoar.
masuler 4
masurera
Hit hör även klotar 5, om ordet är identiskt med no. kroter
kreatur.
I hukancla),16 vilkendera ock nanc1937 någondera beror 1 på
förväxling av isl. deill del ock gen. pl. peirra.
1 förekommer för nsv. n i orden palurama nsv.
panorama ock bosmal fsv. byaman.
I orden tcempaltin nsv. terpentin ock b4pma,nt nsv. liniment beror 1 på folketymologi (jfr nsv. tämpel, lilja).
1 bortfaller eller assimileras:
1) uddij ud an d e före j som i nsv.: jutw ljuga, juts ljus m. fl.
2) midljudande framför sk i orden isk nsv. ilsken ock
poska nsv. polska (dans); framför s i orden aM nsv. ausintet,
kvao- nsv. kvälls-, rcetsas, no. rettsceles (jämte rettsoles), ansas no.
*andsceles (fakt. andsoles), solos nsv. således; vidare i orden
hukan fsv. hulkin ock tukan fsv. tholkin. Formen vcerci värld
stämmer med nsv. Oklart är cefalba),n älfenben (isl. filsbein).
3) slutljudande i ska nsv. skall, ska nsv. skulle, h (jämte
nsv. till, kar .nsv. karl.
Värd: hce a 2›nt vcelo fiem pcem det är icke värt 5 penni.
Immerfort.
3) Jämte ggfcer-.
4 ) Jämte masurler: måla något så att det får utseende av masur.
5) Användes mäst i pl. ki0tra ock betyder en stor mängd barn
eller ungboskap. no a her kloka nog finns där barn (1. ungnöt).
6) Användes uteslutande i nekande satser: mt hukancla0 ingendera. '
7) Användes i betydelsen några få: nanclail stro sto jcer o tsr
några få strån stodo här ock där (på åkern).
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n.

§ 142. n svarar regelbundet mot äldre n, t. ex.
gkb. naba fsv. nabbe
gkb. kryn isi. kn'Tna
nyas
niusa
agn,
nsv. agn
knaga
gnagha
vagn fsv. vaghn
trceno
trana
slokn isl. slokna
reno
ränna s.
aln
fsv. aln
banci
band
clomt
domna
rognzgg
rypning
siarn nsv. surna
onsic
önskia
ypn
öppna
mntar
vinter
/osv,
lossna
gren
gran(thrä)
vatn
vattna.
§ 143. n motsvarar äldre ock yngre sv. m framför t i orden:
gkb. grynt nsv. grymta
gkb. tont
nsv. tomt
pront
promt
stant:§9p I sum-köp.
Vidare förekommer n för ra i orden kon/er nsv. kommendera ock samagkonst nsv. sammankomst. I kronsyra2 nsv.
kromsyra beror n sannolikt på folketymologi. "igtnroyk nsv.
kimrök har väl ursprungligt n (ä.-nsv. kinrök, ty. kienrauch3).
n motsvarar fornspråkets g i förbindelserna ng,
nk, då g, k framför len vokal övergå till c72,
t. ex. grcencrh
(av Ircegg) fsv. drängen, centgo fsv. enkla.
n förekommer utan fsv. 1. nsv. motsvarighet i några
ord, såsom bdm bittida, ra),Im redig, fahn (vanligare dock
fatt) fattig m. fl., där målet följt svenskans vanliga böjelse
att utbilda adj. med ändelsen n (jfr nsv. harmsen, ledsen m. f1. 4);
vidare i orden msmcler visitera, ~Iran nedre, t5q,ffiran övre.
Ordningstalen tntnclgi nsv. tredjedel, fcembn4a,1 nsv.
fämtedel, §et34e,0 nsv. sjättedel hava väl n i analogi med
jszattn/a0 sjundedel, otuncla,0 åttondedel o. s. v.
Betyder »beting». »Sum-köp» är en finsk ordställning, jfr fl. summakauppa, entreprenad, handel en gros.
Förekommer under denna form även i Dalarna: Norelius Sv.
landsm. II, s. lxxxvij.
Rydqv. VI, 233.
N:n Fryksd. lj. § 154.
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munstas nsv, mustasch har n genom folketymologi (jfr mun).
Orden ton tå ock Ugn klo ha n från pluralis.
Substantiv sådana som plantering, traktering ha i gkb.
alltid avledningsändelsen -ng: plantermeg, traktermeg.
Oklart är n i ordet shunt sluttande.
§ 146. n bortfaller eller assimileras:
midljudande i orden
gkb. ba,kbeg isl. *beinlingrl
nsv. ansintet
gkb. at
asman
einsamenn
bash (barsh) barnslig
barnsöl
uwss nsv. enris.
barsgl
Mellan m ock en följande konsonant försvinner alltid n i
sammansättningar, såsom namkum nsv. .namnkunnig, stilmies
nsv. sömnlös m. fl.
slutljudande från suffigerade art., från ändelsen i ptc.
pret. av starka värb ock från fruktnamn på -on, t. ex.
gkb. gato 3 nsv. gatan
nsv. hästen
gkb. hesta
bunt
bunden
fsv. "hästan p1.2
hcesta
skutx
skjuten
fotra ä.:nsv.föttren
bego
lingon
clra3ndb nsv. drängen
smult ro
hanen
smultron.
hana
Även i sistnämnda ord har väl n fattats som sufflgerad
artikel ock därför bortkastats, liksom i ordet braks nsv. braxen.
(1.
§ 147. 1 motsvarar regelbundet äldre d, utom i förbindelsen dj (jfr § 184), samt 5 (p) i mid- ock slutljud, utom i förbindelsen 1.6 (rp, jfr §§ 126, 138) t. ex.
gkb. cia
gkb. blai fsv. Map
isl. dagr
deila
/14
isl. hli.5
493
uti
oddr
drengr
tweg
filddr (f535a)
bala
fsv. badha
fill
hydda
hy+
hel fsv. höghp
smuive
smipia
fiel4 isl. feldr
rypning
ban/
band.
rocimeg
2) Se § 259.
Nsv. benling.
Ord på slutande kort vokal bliva genom detta n-bortfall lika i
best. ock obest. form.
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förekommer även i förbindelsen rcl i några få ord av
yngre ursprung, såsom kor nsv. karda', akorcl nsv. ackord.
Målet stämmer med fsv. däri, att ett
inskjutits mellan
1, n ock ett följande r (ar), t. ex.
gkb. falclar fsv. falder (falla) gkb. talcink nsv. tallrik
vxnclar
vinder (vinna)
atnciral
general.
ri förekommer utan fsv. motsvarighet i pl. av knce
knä ock stro strå: knecla, strocla.
beror här naturligtvis på
analogibildning efter ord med ursprungligt 4, jfr t. ex. trocla
nsv. trådar. aferd för nsv. affär beror väl på folketymologi.
d bortfaller eller assimileras:
midljudande regelbundet framför s, t. ex. basto fsv.
bastova, brosko nsv. brådska, gles nsv. gläds, lanskap nsv.
landskap; i ändelserna -las isl. -leiäis (ale,,ks ist. afiei5is) ock -stas
nsv. -städes (altas nsv. allestädes, nastas nsv. någonstädes);
vidare i orden:
gkb. k,arbor nsv. kardborre
gkb. avuser 2 nsv. advocera
brogum
brudgum
brakvar fsv. bredhvidher
frago
fradga
bror nsv. broder
aig
adjö
far
fader
gumo
gudmoder
mor
moder
vamal fsv. vapme
jan sv. diall.jädan hädan
agoneg nsv. gödning
tan
ist. pa5an
hang
hedning
ugn
nsv. sedan
kl(emeg
klädning
sal
sadel.
no. raudna
røn
slutljudande ofta men oregelbundet. Jag har antecknat orden:
nsv. bad (bedja) gkb. stow nsv. stod pret.
gkb. ba
bre
bräde
tro
tråd
brg
bröd
va
vad pion.
död
v
vid prep.
lg
god
dicesbo
gästabod
gQ
kle
kläde
MQ na
månad
mcp
med prep.
Mana
skillnad
rg
röd
kala
kallad 3
sa
sade
(hor
gjorde;
1) Hos Salberg krda.
2) Avancera.
d bortfaller regelbundet i ptc. pass. av 1:a konj. ock adj. på -ad.
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men blacl nsv. blad, bal nsv. bad s., glcyl nsv. glöd, ngcl nsv.
nöd, iN isl. hliä, tyl nsv. tid o. s. v.
Redan i fornspråket hade d (p) assimilerats med föregående kons. i gul. is1.-fsv. gull, muyi, isl. munn (ack.), tan
isi. knia.
r.

r motsvarar regelbundet äldre r, utom i förbindelsen r (rp, jfr § 138), t. ex.
fsv. riker
gkb. fcermo fsv. fria
gkb. rik
brudder
bark
barker
brucl
drikka
cer4 nsv. ärlig
(ink
fragha
arm isl. armr
frog
kvcern
kvern
(tres
grres
kri i
kria
skarp
skarpr
trast
traster
fors
fors
fara
fara
sort nsv. sort
keerra
varv
bero
varv
bilergh
kar
kar.
byerg
Hit kunna även hänföras orden kntstro ä.-nsv. gnistra2 ock
kartmn ä.-nsv. kartun ,, där r väl är oursprungligt, men såsom
synes av gammalt datum. Angående r/ i yngre ord se § 147.
r för nsv. 1 förekommer i ordet frang nsv. flanell
(dissimilation).
r förekommer utan fsv. eller nsv. motsvarighet i
orden lavarmaeg nsv. lavemang, purpura folkdans med sju turer
nsv. potpurri, brofors nsv. profoss. I det sist nämnda ordet
beror väl r på folketymologi (jfr fors).
r bortfaller eller assimileras:
1) midljudande nästan regelbundet 4 framför 1, t. ex.
gkb. bTheg , nsv. bärling
gkb. melo nsv. märla
farlig
fala
olofsecla orlofssedel
hala-6
harlekin
porla;
pol
Ropa på. bona kria at mate, barnen ropade på mat.
Jfr Norelius Ark. I, 230; Hellquist Ark. IV, 301.
Hos Tiällman enl. N:n Columb. Ordesk. s. XVI.
Undantag göra några ord, vilka förefalla som nsv. lån: hcerh
härlig, cerh ärlig, bxsverh besvärlig.
Lång stör medels vilken man skjuter fram en båt.
Jälten i en dockteater benämnd hahrs'mlagh harlekinslek(en).
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vidare i orden:
gkb. fabror nsv. farbror
morbror
mobror

gbk. sikmpoyknsv. stjärn-pojke 2
enstag
järnstång 3
kvenkamar
kvarnkammare4
/04a lördag
~jas
Anders
ordentlig
ocianth
anos
annars
selg,ls
särdeles
barnslig
boslt
vacla
vardag
fosfor
farfar (*farsfar)
volorcia värfrudag
morfar (*morsfar)
ncembar
närmare
niQsfer
postlIn
bon
barn
porslin
sIstxs
alsters
banclom barndom
stursk
stusk
enciRl fjärndel
klan«
klona
klorna
klarinett
skon
patuler
patrullera.
skarn
2) slutljudande regelbundet i nom. sing. mask. (liksom
i nsv.), t. ex. hest isi. hestr; i pl. av svaga fem.: gatuna fsv.
gatu.nar (jämte gatuna); vidare i orden ha nsv. har (jälpvärb),
(jämte er) nsv. är, unt nsv. under, gom nsv. över, cet nsv. efter
ock de sällan förekommande fafa nsv. farfar, munto nsv. mormor.
Anm. Gbk. nom. sing. mask. (ked o. s. v.) beror på
gammal ack. (jfr § 73, 76).
åS.

gkb. et
,skyk
,sugg

motsvarar regelbundet äldre si, t. ex.
gkb. Mon fsv. siutan
fsv. sicetti
silas
pelas
siuker
slunga

siö.

i•
y motsvarar äldre j, utom i uddljudsförbindelserna
dj, gj (jfr § 184), tj, kj (jfr § 183), sj (jfr § 154), t. ex.
by. ftEerpe
gkb. icenty, fsv. hemn
gkb.
ycek
hiselpa
torp
jty4
liup
bjnt4
biupa
Redan i fsv. utan r: nämer, nämir.
3) Men 'cern- nsv. järn.
Men sberno nsv. stjärna.
4) Men kveern nsv. kvarn.
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gkb. "mik- fsv. miolk
gk b. frryo is!. (ena
lutkis
niusa
rysyo nsv. ryssja
slyuct
spjut
icatuo fsv. imtie
synKivo
emipia
ka,k2o
nsv. kaja
cei,gyo
isl. efja
koylo
koja
tam o
pilja
loj.
Undantag bilda värben på -ja, jfr § 68.
§ 156. y motsvarar g före suffigerade artikeln regelbundet
i ord på lg, rg, t. ex. byery2, nsv. bärget, tal nsv. talgen;
vidare i orden kom nsv. hågen, la),p nsv. lagen (vätska), la,kj.
nsv. laget (sällskap), skr nsv. skogen, som nsv. sägen, troge
nsv. tråget, top nsv. (ban)tåget, ve,)y nsv. vägen; i pret. ptc.
bukrn is!. boginn, cirgy is!. dreginn, flu,kp
tioginn, sla„t22.
isl. sleginn. Hit kunna” ock hänföras fe,),rn isi. feginn, ta,kr
nsv. tagen. Sup. sta,,kp har y i analogi med nyssnämnda ord.
§ 157. y förekommer utan motsvarighet i fornspråket i
orden leja (jämte la) nsv. leder ock sonya nsv. söner.
Flere landsmål ha y i det senare ordet'.
Sekundärt j förekommer i orden fxyo/ nsv. fiol, byker nsv.
byn, si§nr nsv. skyn, 422. nsv. biet m. fl.; ock sannolikt äveni
krgr nsv. kriget, tykp nsv. tyget av kr, ty, ehuru y här kunde
återgiva äldre g; vidare i lip nsv. lie, ra nsv. ria ock
andra ord av samma slag.
j bortfaller regelbundet från diftongen hl (iö), om
den föregås av r eller ett av Z uppkommet 1, t. ex. brud is!.
brjåta, flum isi. fljtiga (jfr § 51).

k.
k motsvarar regelbundet äldre k framför hård vokal
ock före annan konsonant än j, t. ex.
gkb. kar
fsv. kar
gkb. skrik
fsv. skrika
koyras no. kaurast
skvalar
sqvaldra
klep
fsv. klaepper
smaklt nsv. smaklig
kr en
kranka
vaknas
vakna
kols
qvikker
aks
ax
I) Jfr N:n Dalbym. § 156 ock 170; Schag. Vätöm. s. 48 not.
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gkb. mork
nsv. mörk
nsv. makt
gkb. makt
fsv. molka
ask
ask m.
mons
isi. mjuka
mak'
fsv. mak.
magls
k bibehåller sig även framför len vokal i imp. ock konj.
av värb, t. ex. sokin nsv. söken, sokx nsv. söke, samt framför
svarabhaktivokal, t. ex. okar nsv. åker, trokal nsv. träckla2.
För övrigt förekommer k framför len vokal endast i ordet
k2,92, nsv. kisse, ävensom i några finska lånord: kattur fogelfälla,
knia släpa mödosamt.
Hit höra även hoks isi. hugsa, ciakoms nsv. dagsljus, kliet
nsv. högt, lokt nsv. lågt o. a. dylika ord, där g i fornspråket
ock nsv. endast beror på etymologisk rättskrivning3.
§ 160. k motsvarar nsv. g:
regelbundet i förbindelsen gn i uddljud, t. ex. knaga
nsv. gnaga, knIcl nsv. gnida, knito4 nsv. gnet, kncel nsv. gnälla;
i förbindelsen gl i orden khgg(ts) hal ä.-nsv. gling5 fryksd.
ghe ock klunt i sms. poyklunt nsv. pojk-glunt.
i orden kalos nsv. galosch, Ucegko nsv. känga, hccivik nsv.
Ludvig. papkoylo nsv. papegoja har k redan i fsv.: papekoya
Rydqv. VI, 356. Ordet s6,rbmk ä.-nsv.skörbuk 6 nsv. skörbjugg
har k genom folketymologi. Om k i flakn, scekn se § 161.
§ 161. k motsvarar äldre t framför n i orden:
gkb. fcekn,
isl. *feitnas
gkb. blokn fsv. blotna
rokn
fsv. rotna
botn ni.
bokn,
Stakti 9 dial. soltna
brokn isl. brotna
scek/nui isl. setna(?)
bytna
boke7
Det sist nämnda exemplet är osäkert. scekn kunde möjligen
återge nsv. segna. Likaså är väl flakn (ypz) brista sönder
identiskt med nsv. flagna. Om så är, skulle dessa exempel
höra till § 160.
i) Avträde.
Gkb. stämmer i detta fall med flere mål, jfr Frth. Närp. § 40
anm. 1; Vöråm. § 94 anm.; Ny!. s. 53 anm. 1.
Jfr N:n Aisl. gr. § 182,3 b.
5) Columb. Ordesk. s. (XXV) 28.
i) Ett litet grand.
N:n Sv. landsm. VI. 5, s. 32; Norelius Ark. I, 225 f.
Dels »sätta ny botten», »sula en sko», dels »bottna», »nå botten».
9) Magra.
Fakt. fitna.
lo) Sätta sig, digna ned. boa sceknar huset sätter sig, han,
scekna ner h Ma han sjönk, dignade ned till marken (jorden).
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g 161-166

Övergången t --> k framför n, som även Vöråmålet uppvisar,
är ej fullt genomförd i målet: det heter alltid vak vattna,
vatna vattnet, vdn, vittne ock vittna, vik vitna, bdnarx komp.
av bdmi bittida o. s. v. Ordet svartna förekommer under
formerna svark, svarhn (1. svarn) ock (sällan) svarkn. Övergången t --> k har sannolikt förmedlats av h (jfr § 177). Äldre
personer säga ännu bohn botten, rohn ruttna o. s. v.
k för t har inträtt även i ordet krcetk nsv. kredit.
§ 162 k motsvarar äldre p i orden loket nsv. löpna, skorkn
nsv. skorpna. k har väl även här förmedlats av h (se § 161).
Annars förekommer växlingen p -› k i nordiska språk'. •
k för p skulle även förekomma i ordet skugls gå eller
löpa ojämnt, om det är identiskt med nsv. skumpa, med vilket
det stämmer i avseende å betydelsen 2.
k motsvarar finskt la i namnen laknakosk fl. Lahnakoski, lokto fl. Lohteä, hukta fl. Huhta, apalakt fl. Apalahti.
k motsvarar nsv.. f i orden hekt 3 nsv. höft, jukt nsv.
juft 4. Jfr bibelns instikta för nsv. instifta, mit. achter ty. after
(Kluge Et. wb.4).
k förekommer utan nsv. motsvarighet i orden bnksdvas nsv. bresilja, franloksm nsv. framfusig, mktmle (ock mktnQl) nsv. vitriol. Hit hör även tosko groda, padda, om det är
identiskt med nsv. tossa. Ordet khgls halta är väl knappast
det samma som nsv. linka.
k bortfaller:
1) midljudande regelbundet i förbindelsen gk framför s
ock t, t. ex. lagt nsv. långt, /agsat nsv. längsefter; vidare i
orden:
gkb. avpQn
nsv. auktion gkb. punt
nsv. punkt
bunlprahko 7 bondpraktika spdakal
spektakel
i'S'ihosto
kikhosta
samt (sant) Sankt (Mickel).
I) Rydqv. IV, 239; Maurer Ark. IV, 286, 288.
Jfr N:n Urgerm. judl. s. 93 om gr. GXO'Cf.0 = skunka.
I uttrycket hgktvis på höft.
Med k även i rspr. enligt Dalins ordb.
Icke sällan inskjutes k framför s i sv. landsmål. Jfr N:n Fryksd.
1j. § 205, Fårön). § 73; Frth. Vöritm. § 57.
I ä.-nsv. ock ä.-ty. victril: Andersson Salbergs gramm. 8. 74.
Allmän folketymologisk bildning (jfr prata): N:n Sv. landsm.
VI. 5, s. 6.
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'2) slutljudande i orden latins nsv. latinsk ock ceegats
nsv. engelsk, samt i bras bullra, föra oljud, om ordet är identiskt med nsv. braska.
g.
motsvarar
regelbundet
äldre g utom framför len
g
vokal ock j, t. ex.
gkb. hggc/ fsv. höglb
gkb. gato fav. gata
gaghn
gage
go.u,kk isl. gaukr
hmlgh
hcek
giqd
gla5r
langer
lagg
grceva fsv. gra3va
bifflrgh
loghi
bi cerg
loga
ryggar.
vagga
rys.
vag()
Såsom av ovanstående exempel framgår, bibehåller sig g
även efter 1, g ock r samt framför n i slutljud.
g förekommer framför len vokal i samma fall som k (jfr
§ 159), t. ex. lapn nsv. lagen ock lap nsv. lago av vb. laga,
lcegar isl. litgri (komp.). Dessutom bibehåller sig den obestämda formens g framför suffigerade artikeln i orden op ån,
rop vrån, top isl. tå. Formerna lagan nsv. lagen, rogan nsv.
rågen äro påtagligen län från nsv., då suff. artikelns n annars
regelbundet bortfaller (§ 146,2). Hit hör ock gyso svin.
Undantag bilda orden i §§ 156, 160, 183.
g motsvarar nsv. k i orden gumxlaskum nsv.
gummielastikum ock plagat nsv. plakat.
g förekommer utan nsv. motsvarighet i orden og
å isl. å (jfr got. ahva, fsv. aghborre), rog vrå isl. rå, tog smal
väg mellan gärdesgårdar isl. tå. I ugpform uniform beror g
på folketymologi.
g bortfaller eller assimileras:
1) midljudande i
fsv. aghborre
gkb. f
nsv. fogde
gkb. arr
isl. fugl
hubur' nsv. hugg-borr
futl
lon
tuggbuss
logn
tubus
morn
hwkcia
hälgdag
nsv. morgon
dygd
na nan '
någon -ot
cbffloi
ugn.
cpyn
tun
dygn
1) Huggjärn.
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170--175

2) slutljud ande regelbundet i adj.-änd., t. ex. farh nsv.
farlig, huggro fsv. hungrogher; vidare i orden figgarbor nsv.
fingerborg, /a nsv. dag; i pron. ja nsv. jag, mce nsv. mig, tce
nsv. dig, se nsv. sig. I dessa pron. kunde det dock möjligen
vara k som bortfallit.

gg motsvarar regelbundet fornspråkets B-ljud, tecknat
med n framför g ock k t. ex.
gkb. haj
isi. hanki (h9nk)
isi. langr
gkb. lagg
fsv. sjunka
p/kg&
ting
tieg
paenkia.
tegk
Pungr
tugg
g motsvarar fsv. m eller n framför k i orden jcegl_c fsv.
icemka (jämte icenka), sagk fsv. samka (jämte sanka), yogk fsv.
ömka (jämte önka). Såsom synes, rådde redan i fsv. vacklan
mellan m ock n (= B). Jfr Rydqv. IV, 317.
g förekommer för fsv. n i uddljudsförbindelsen kn,
t. ex. kap nsv. knapp, kgtv nsv. kniv, kgQko nsv. knoge, kgmt
nsv. knut. I denna ställning är g dock mera individuellt 2
än dialektiskt. Jag tecknar därför städse kn i detta fall.
g bortfaller nästan regelbundet från ändelsen -ning
i sammansättningar, såsom rodmshom nsv. rödnings-höet,
sontstiela nsv. sånings-tiden m. fl.

h.
h motsvarar regelbundet fornspråkets h utom i
uddljudsförbindelserna hj ock hv (jfr § 179 nedan), t. ex.
.gkb. hamar
fsv. hamar
gkb. hoh
fsv. hylla
hol
hol
hest
hsester
hms
hus
hgr
höra.
Hit hör väl ock he den det (jfr isl. hinn)3.
N:n Aisl. gr. § 41,2.
g förekommer melleitid hos rätt många (även i mitt eget uttal av
målet). Någon gång, ehuru sällan, kan detta kg övergå till g.
Schag. Vätöm. s. 64 f.
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§ 176. h för f förekommer i orden hambal nsv. famla ock
hout_sko (jämte foto,sko) isl. fauskr.
§ 177. h för k framför t förekommer i äldre personers
uttal av ord som dohtor doktor, maht makt, sleht släkt. I
analogi med dessa ord övergår k stundom även framför n till
h: bohn botten, rohn ruttna m. fl. (jfr § 161).
h i st. f. k framför t torde hava gamla anor, ty något motsvarande åsyftas sannolikt med teckningen eh framför t i en
del fornsvenska urkunder'. Åtminstone är förekomsten av ht
i så forntrogna dialekter som de östsvenska' ett talande skäl
för att det »aspirerade» k-ljudet, som 1600-talets grammatiker
(AURIVILLIUS, SALBERG m. fl.) omtala, ändock skulle varit
något annat än blott ett »grannmatiskt järnspöke», såsom några
författare 3 velat antaga.
§ 178. h förekommer utan nsv. motsvarighet i orden
orhaidia,r nsv. erinra, hoboylo nsv. oboe (vulg. även hoboja).
§ 179. h bortfaller:
uddljudande regelbundet framför j ock v, t. ex. 'ter
fsv. laber, jel fsv. hicelpa, varlan nsv. (h)vadan, vart nsv. (h)vart
o. s. v. Hit hör ock ordet storvo nsv. historia.
midljudande i ordet bov (jämte inhov) nsv. behöva.
w.
§ 180. w motsvarar äldre v intervokaliskt ock i slutljud
efter ft, ö ock au, t. ex.
gkb. c/0.two
isl. dlifa
gkb. d z5w
isl. daufr
grutwo fsv. gruva
klaufr
k/64,0w
122142v0
isl. htifa
sknuw
nsv. skruv
rowo
nsv. rova
i:§1,14W
fsv. piuver
stutuns4
*stuvas
LISS. spov.
813 QW
Schag. Lånord med kt s. 91.
Utom i gkb. förekommer ht (xt) även i Teerijärvi- ock Esse-målen,
i Finnbym. (VII Ordl.), samt i de estsvenska dialekterna (jfr VII ONukk.
§ 70; Runöm. § 85,2).
Andersson Salbergs gramm. s. 80; N:n Columb. Ordesk. XIII
(med reservation). — KOCK antar tillvaron av oh-ljud i ä.-nsv., se Fsv.
ljudl. s. 69 if.
Brottas.
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§ 181-183

w motsvarar äldre g intervokaliskt ock i slutljud
efter Il ock ö, t. ex.
isl. dritigr
gkb. clriyw
isl. fljiiga
gkb. fltyw
någr
now
stiga
SUGW
nsv. plog.
plow
tjtga
igutwo
Undantag gör skog isl. skågr.
Anm. Då w förekommer efter ut ock o även utan motsvarighet i fsv. eller nsv., kan man vara tveksam, huruvida w
värkligen motsvarar g. Möjligen kunde g hava bortfallit ock
w ha senare ursprung.
w förekommer utan fsv. eller nsv. motsvarighet i
slutljud efter ut ock C), t. ex.
isl. råa vb
gkb. row
isl. bli n.
gkb. bow
nsv. sko
skow
bta vb
bow
fsv.
sju.
ytftW
rå f.
row
Anm. w bibehåller sig i dessa fall även då en böjningsändelse tillfogas, om denna börjar med vokal.

a motsvarar isl. -fsv. tj, 12,j i uddljud, kj i udd- ock
midljud samt k framför len vokal, t. ex.
fsv. kista
gkb. ig1,5to
isl. tjliga
gkb. iStftwo
t:§yrtRo
kyrkta
tjara
igcero
lykkia
lytgo
fsv. stila
sigcela
lcerg,§o
laerikia
sigerno isl. stjarna
bmnkiar pl.
bcena
fsv. piokker
tok
nyoig'a
nykil
piuver
igiyw
nakin
kialke
i§cellsa
"un't,"§'
siunken
kiortil
Na,1
nsv. taket.
tat:§4
skiurta
stgorto
Framför pl. -a övergår ig numera genom nsv. inflytande
oftast till k, sålunda Inegta = nsv. bänkar jämte bena.
Om de fall, då k bibehåller sig framför len vokal, se i det
föregående § 159.
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(72 motsvarar isl.-fsv. dj i uddljud, gj i udd- ock
midljud samt 'g framför len vokal, t. ex.
gkb. itityp
isl. djåpr
gk b. clywDo fsv. dyngja
d'zur
djtir
circenaa
drcengiar pl.
acevu/
fsv. disevul
gluilb
nsv. gluggen
cl2certt
isl. gjarna
hniil
tinget
aga
gjåta
frtyypnal
mynningen
antum fsv. ginum
hudh
huggen -it
chcera
isl. gera
jsun,ith
sjungen -it
bryao
bryggja
ncher
regera
tubar' jfr isl. Diggja
sah/
sigill
vceol2a
fsv. weggiar pl.
shclh
stigit.
I följd av nsv. påvärkan förekomma jämte pluralformerna
vtech-ct, Irnitga lika allmänt numera vcega = nsv. väggar, circeega
= nsv. drängar.
Om de fall, då g övergår till j eller bibehålles framför len
vokal, se §§ 156, 167.

SANDHI.
Sandhiföreteelserna inom målet äro, så vitt jag kan bedömma, ej särskilt märkliga. De flästa äro sådana, som med
nödvändighet göra sig gällande i alla språk 2.

Förändring av slutljud:
m yl) framför f ock v, t. ex. kow.-fort nsv. kom fort,
skan;-.var-a nsv. skam var det.
n --> m framför p, b ock ni, t. ex. mun...pava nsv. min
pappa, mim...brora, nsv. min broder, mim...mor nsv. min mor.
n iv framför f ock v, t. ex. haw-fik nsv. han fick, har ..var
nsv. han var.
n -> g framför k ock g, t. ex. hag„kar den karlen, cen
iNcpag„grop en djup grop.
Tiggare.
Jfr L11 i Sv. landsm. I, 149.
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d framför t ock ch, t. ex skod,-ti nsv. skåda dit,
skod - ähnum glasa nsv. skåda genom glaset.
Anm. De tonande explosivorna få i någon mån reducerad
ton framför de tonlösa, men förlora den dock ej helt ock hållet.
k ock g i förbindelsen gk, gg bortfalla framför explosiv
konsonant, t. ex. tceb.p° nsv. tänk på, tceg - bra d nsv, tänk
bra efter, iat-tzcia nsv, lång tid, lag- clan nsv. lång dag.
§ 186. Förändring av uddljud:
j -› d efter t, t. ex. cet - clo kombar nsv. att du kommer.
Anm. Vad ovan (§ 185 anm.) anmärkts om de tonande
explosivorna gäller även om de stå efter de tonlösa.
h bortfaller regelbundet i pron. han nsv. han, hun nsv.
hon, hce den, det, då de äro °betonade, t. ex. sa - un nsv. sade
hon, sat - an nsv. satt han? (men: sa hun sade hon, sat han,
satt h a n).
§ 187. Konsonantförlängning eger rum i uttrycken
me - me, med mig, mce - cla med dig, mce - sa med sig, om tonvikten vilar på nue. Sannolikt finnas flere liknande fall.
Anm. Om två likaljudande konsonanter stöta tillsammans,
smälta de ihop till en. Tvänne likaljudande vokaler sammansmälta likaledes till en med sammansatt akeent. Dessa sandhiföreteelser har jag dock ej betecknat i medföljande språkprov.

METATESIS.
§ 188. Målet har att uppvisa få fall av metatesis utom
sådana, som det har gemensamma med fornspråket eller nysvenskan, såsom bort, kors m. fl. Jag har antecknat som för
gkb. egendomliga endast: tortual nsv, trottoar, talclar nsv.
*tallra (tralla), harst nsv. harts, gtarclag (jämte gtargacl) nsv.
etter-gadd (formica rubra). Kanske förekommer metatesfs även
i voforcla nsv. vårftudag.

III. KORT ÖVERSIKT AV SPRÅKLJUDENS
HISTORISKA UTVECKLING.
1. Vokalerna i betonad sta-vele.
å.
§ 189. å motsvaras av
a, regelbundet (utom ja): § 52.
§ 30.
efter
o i några ord ung. som i nsv.
(ollar ålder, ot åt etc.): § 58
(jfr § 59,2 bc2n barn etc.).
å.
§ 190. å motsvaras av
regelbundet: § 59.
q i gc_t gå, stct stå ni. fl.: § 55.

Q,

ö.
§ 193. ö motsvaras av
e, regelbundet: § 35.
e i gret grät, let lät m. fl., i värb
på -era ock andra lånord:
§ '26.
i några lånord (frans fransäs m. fl.): § 18.
e, (analog. ljudsubstitution):
§ 82,2.
1.

§ 194. i motsvaras av
2,, regelbundet: § 20.
e i kambret kambrik: § 28.
y för lab. i (dyr& dyrka etc.):
§ 191. ö (ö, g) motsvaras av
§ 37,2.
(e, regelbundet: § 29,1, 2, 4. 4) u i kalsuner kalcinera ock
i förstav. samt igi,td kittel
masumst maskinist: § 66.
ock kmkt knekt: § 23, 24.
Anm. En övergång i -› CI3
a som komponent i diftongen synes man nödgas antaga i viss'1
g: § 82.
fall, jfr § 29.
a i sob(v1(/) sälg-: § 49.
1.

§ 195. i motsvaras av
(isl. å).
1) 1, regelbundet: § 17.
§ 192. ÖS motsvaras av ce, 2) i bvis bevis, moi emot, nb
ni, m vi: § 21.
regelbundet: § 34.
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e.
§ 196. 2 motsvaras av
hyn, björn, mi@ci- mjöd
m. fl.: § 44.
o i nvo/ mjöl: § 47.
e(?) i heko haka, lceclo lada
o. d.: § 31.
Q före rö, rn, rt: § 61.
di

g

196-203

u.

§ 200. ii motsvaras av
u, regelbundet: § 63.
ut i cita. (av duga), fucl isl.
fugl, in ugn: § 50.
o i många ord (bols bock etc.):
§ 57.
u.

ö.
§ 197. ö motsvaras av
o, regelbundet: § 56.
Q före ra, rn, rt: § 61.
u (i sluten stav.): § (63,) 64.
o efter j i bot kött, mjo/1;mjölk, yistfr själv: § 47.
a i kantor skrubb, lukumato) lokomotiv, mar morra: § 53.
ce i herv isl. ijäorf: § 32.
ö.
§ 198. ö motsvaras av
Q, regelbundet: § 60 (o i
storvo historia, tomas Tomas: § 56 anm).
u i bundi bonde, suktz socken
m. fl.: § 65.
g efter j i y@ sjö (ock sno
snö) § 43.

§ 201. å motsvaras av
ut, regelbundet: § 50 (jfr § 51
om sa för isl. iii-iö efter r
ock Z-l).
ø i brogum brudgum, flogo
fluga m. fl.: § 39.
y efter j i iyonz juni ock JO
juli: § 38.

y.

§ 202. gr motsvaras av
y, regelbundet: § 37.
o före 1, m, r (ock i några
andra ord): § 46, samt i
yg
§ 85.
g i bglo isl. byrär, Ugn isl.
kyn m.
§ 45.
s i szlznclar cylinder (krombz
Kronoby o. a.?): § 25.

y.
§ 203. gr motsvaras av
1) y., regelbundet: § 36.
§ 199. å motsvaras regel- 2) 2, i bgrung byrå (kanske från
bundet av g: § 40.
annan dial.): § 19.
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"2. Vokalerna i obetonad stavelse.
a.
§ 204. a motsvaras av
a, regelbundet: § 73.
a i i'§ceraklar (kärl): § 72.
§ 205. a, bortfaller midljudande i några ord, slutljudande
i flere fall: § 75.

§ 207. e, i bortfaller midljudande i några få ord, regelbundet i slutljud: § 70.
0 U.

§ 208. o, u motsvaras av
o, regelbundet: § 76.
ui
-ur, -und, -ung ock
pl. -una: § 79.
e, i.
§ 209. o bortfaller i aptak
.
§ 206. e, i motsvaras av apotek: § 78.
§ 210. u bortfaller i pl. av
}, efter a, (g,) j: § 67.
a som svarabbaktivokal, i suff. -ul, -ur -samt i ogust August,
art., -aha ock -eg samt en- maklattur makulatur, avt§Qn auktion: § 80.
staka fall: § 71.

3. Diftongerna.
el.

4 ou(?) i jou,w isi. jaur ock ‹,soyw

§ 211. ej motsvaras av
a, regelbundet: § 81.
e i åtskilliga ord (cek/ eld,
blcekti, blekna etc.): § 29,3.
§ 22.
2, i Ints betsa m.
g i hmute timotej: § 27.
i (?) i flInskaZo flintskallig,
ilak elak, knstro gnista:
§ 17.

§ 212. au motsvaras av
i ett antal ord: § 84.
g i ett antal ord: § 41.
i rav isi. rauf ock astar isl.
austr: § 48.
82
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no. sjau(a): § 91.
oy (ey).
§ 213. oy motsvaras av
oy i ett antal ord: § 88.
g i ett antal ord: § 42.
ak i (stan)ra„kso isi. hroysi,
taks isi. pi:frysa: § 83.
hl, id.
§ 214. iii, iö motsvaras av
§ 51.
ty (efter r ock Z-1),
y? i ign isi. hjån ock iikro
skjårr: § 60.
g i pk, sjö: § 43.
y i rys isi. hrjåsa ock ryt isi.
hrjåta: § 36.
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215-226

Diftonger i finska lånord.
ai.
§ 215. al motsvaras av ay
§ 97.
§ 93.

oj.
oj motsvaras av osv:

ui.
au.
ui motsvaras av u,k:
§ 216. au motsvaras av §95.
Ny i några äldre lånord:
uo.
§ 84.
uo
motsvaras av e:
a, vanligen: § 100.
§ 62 (jfr § 1,5).
öy.

§ 217. ju motsvaras av ny
§ 104.
§ 84.

öy motsvaras av om:

4. 1Konsona,nterna.
2) p i yakopson Jakobsson, opsaker observera,
ba§ 222. p motsvaras av
gage,
ports
burdus:
§107.
p regelbundet utom före t:
§105.
m.
f före t: § 117.
§ 225. m motsvaras av
b i prubal propeller ock brom
regelbundet utom före f:
forts. profoss: § 110.
§ 112.
k i lokn, löpna ock skorkn
iv före f ock v: § 125.
skorpna: § 162.
n i grymtgrymta,pront prompt,
§ 223. p bortfaller i salmo
tont tomt, styntkp nsv. sumpsalm ock forlump sa förplumpa
köp
: § 143.
sig: § 108.
g i ycegls jämka, sagls samka,
ygls ömka: § 172.
b.
§ 226. m bortfaller mid§ 224. b motsvaras av
ock slutljudande i några få ord:
1) b, regelbundet: § 109.
§ 114.
83
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f.

5.

§ 233. 5 motsvaras av
§ 227. f motsvaras av
j i mid- ock slutljud utom r5:
f, regelbundet: § 115, 116.
§ 147.
p före s ock i »sep Josef,
t i pret. efter lång vok. + r:
portopan fortepiano, panel.
§ 127.
fanera: § 106.
r5 1: § 138.
k i hilkt (på) höft ock jakt
§ 234. 5 bortfaller eller
juft: § 164.
assimileras midljud. före s, midt i qclolt Adolf: § 129.
h i hatbal famla, howsko isl. ock slutljud. sporadiskt: § 149.
fauskr: § 176.
§ 228. f assimileras: § 120
t.
(jfr § 124,2).
§ 235. t motsvaras av
t, regelbundet utom tj: § 126.
v.
§ 183.
tj
n
i vissa ord (blolett
5)
k
före
§ 229. v motsvaras av
blottna etc.): § 161.
v, regelbundet: § 121.
§
236. t bortfaller eller assiw intervok. ock utljudande
mileras
uddljud. i ffc/ tenor(?),
efter ii, ö, au: § 180.
midljud.
i ts, slutljud. i neutr.
b sporadiskt före r (brgi vrida
ändelser:
§ 131.
o. a.): § 111 (jfr § 107 *skrobloger).

f i frceka vräka: § 119.
v vokaliseras i oy,k öv, ou, <av, ay -c- av: § 86, 92, 101,
103.
§ 230. v bortfaller eller
assimileras udd- ock midljudande
i några ord: § 124.

P..

d.

§ 237. d motsvaras av
4, regelbundet utom dj: § 147.
dj -› : § 184.
t i plata,- pladdra, slatro sladdrig, clotsfal dödsfall, krytgol kryddgård: § 127. § 236. d bortfaller eller
assimileras midljud. före s, midock slutljud. sporadiskt: § 149.

motsvaras av
§ 231.
t, regelbundet utom 1)j: § 126.
s.
§ 183.
N ->
§ 239. s motsvaras av
§ 232. J bortfaller slutljudande i åtskilliga ord: § 149,2. 1) s, regelbundet utom sj: § 132.
84
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sj-÷: § 154.
2, före 1 i midljud (vanligen
blott i några ord): § 136.
§ 240. a bortfaller i korstan
skorsten ock tov stoppa: § 135.

1.
§ 241. 1 motsvaras av
1, regelbundet: § 137.
r i frana,l. flanell: § 151.
§ 242. 1 bortfaller eller
assimileras före j, midljud. före
sk samt i ska skall, sku skulle,
h till, kar karl: § 141.
n.

§ 243. n motsvaras av
n, regelbundet: § 142.
g i jcegk jänka etc. samt i
kn -> kg-: § 172, 173.
n; före f ock v: § 125.
m i kivinN Kronoby: § 113.
1 i palurama panorama ock
bosmal besman: § 140.
§ 244. n bortfaller eller
assimileras midljud. i några ord,
slutljud. i suff. art., st. ptc. pret.
ock -on: § 146.
r.

239-251

3.

§ 247. j motsvaras av
j utom dj, gj, tj, kj, sj:§ 155.
k i värb på ja- (bwit etc.): § 68.
Anm. Om j i förbindelserna
dj,
tj, gj, kj se §§ 183, 184.
§ 248. j bortfaller i hi (iö)
efter r ock Z-1: § 158.
k.

§ 249. k motsvaras av
k utom före len vok. ock j:
§ 159.
kj ock k + len vok.
§ 183.
g i gumdadiguift gummielastikum, plaggt plakat: § 168.
f i lyftas lykta, lyfto lykta,
taft takt: § 118.
t i kambret kambrik ock durt
durk: § 128.
h i kt (hos äldre pers.): § 177.
§ 250. k bortfaller midljud.
i nks, nkt ock enstaka ord,
slutljud. i latins latinsk ock
ceggals engelsk: § 166.

g.

§ 251. g motsvaras av
§ 245. r motsvaras av
g utom före len vok. ock j:
r, regelbundet utom rb: § 150.
§ 167.
1 i åtskilliga ord (figuk
gj ock g + len vok.
etc): § 139.
§ 184.
§ 246. r bortfaller eller
k i gn -› kn- samt i kalos gaassimileras midljud. före 1, midlosch, i§cegko känga, lulink
ock slutljud. i åtskill. ord: § 153.
Ludvig: § 160 (jfr § 159).
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h.
före art. ock i pret. ptc.:
§ 156.
§ 253. h motsvaras av
v i (lova duga: § 122.
h, regelb. utom hj, hy: § 175.
w(?) intervok. ock utljud. efter
k i några finska ortnamn:
å ock ö: § 181.
§ 163 (jfr §§ 161, 162).
g vokaliseras i mg yg, Gy
§ 254. h bortfaller före j, v,
ög, ott -± og: §§ 85, 89, 92. midljud. i bgv behöva: § 179.
§ '252. g bortfaller eller
assimileras midljud. i några ord,
§ 255. Nsv. f-ljud i främm.
slutljud. bl. a. i adj. på -ig, -ug:
ord motsvaras av s: § 133.
§ 170 (jfr §§ 166, 174).

FORMLÄRA.

Sv. landsm. XII. 2.

6

•

Substantiv.
1. Grenu.s.
§ 256. Bland svenska landsmål är väl gkb. ensamstående
i det avseendet, att genus hos nomen helt ock hållet saknas'.
Man säger sålunda cen hest en häst, ceg„kulo en ko, ceyv,..for
ett får, cem...bon ett barn o. s. v.
Orsaken till att genus försvunnit får sannolikt sökas i den
omständigheten, att böjningsändelser försvunnit eller genom
bortfall av slutljud blivit lika. Så bortfalla i gkb. både ii ock
t från suffigerade artikeln. I ordformernas avnötning ser RYDQVIST (II, 291) en av orsakerna till genusbegreppets försvagande i danskan, engelskan ock nysvenskan. Då gkb.
gränsar till finskan, som saknar genus, vore man frestad att
antaga frånvaron av genus bero på finskt inflytande. Detta
kan dock ej vara fallet, då alla övriga svenska landsmål i
Finnland noggrant iakttaga skillnaden mellan olika kön, ehuru
de ha finska som gränsmål; så Teerijärvimålet, Essemålet,
Vöråmålet m. fl. i Österbotten.

2. Ka,su.s.
§ 257. Endast genitiven utmärkes numera med särskild
ändelse, -s, som fogas till såväl de artikulerade som de oartikukulerade formerna. Nomina propria, som ändas på 4, k, s, t,
VARMING (Det jydske folkesprog, Khavn 1862, § 240) omnämner en likadan företeelse i västjutska landsmål. Då fråga är om
personer, ha pron. i gkb. olika former för mask, ock fem., se § 273 ock 275.
Om ett annat spår av genus se § 266 (samt § 271).
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få ändelsen -as, t. ex. arvaclas Arvids, grxkas Eriks, hans«
Hans', antas Anders'.
I motsats till förhållandet i flere landsmål använder gkb.
genitiv i samma utsträckning smil nsv.
I vissa talesätt ock sammansättningar kunna äldre
kasusformer förekomma såsom i nsv. Jag har antecknat följande arkaismer:
byas uggclQma byns ungdom, golsas arbgta gårdens arbete;
mce alo med allo, h gol° till godo;
ga fyror ...fot gå på fyra fötter, vcegom i uttryck sådana
som han -a vcegom han är i annalkande;
sonahustro sonhustru, sulolceclra sulläder m. fl. dyl.

3. F'1-tiralbildnirks..,-,en.
Pluralbildningen i gkb. sker på tre olika sätt.
Första deklinationen utmärkes genom plur.-ändelsen -a, mot-

svarande fsv. best. ack. plur. på -"an av an.a 2. Efter denna deklination böjas alla ord, som sluta på lång vokal, ock de flästa, som
sluta på konsonant. Undantag göra endast de ord, som höra
till tredje deklinationen (se § 261). Ex.
plur. aura
sing. abur abborre
an,clur snöskida
anclra
bok botten
bokna
by by
bw„Ia
circendia 1. circegga
Irweg dräng
fri= fru
frutwa
fila
nsv. ni. o.1.
futl fogel
pl. -ar
gala gaffel
gaftla
gola
gol gård
nagla
nagal nagel
ska kul skakel
ska kla
skrucw skruv
skrucwa
skow sko
skowa
da
pg sjö
Jfr N:n Dalbym. § 173; Schag. Vätöm. § 214; Frth. Närp. § 78,1;
Vöråm. § 104; VII ONukk. § 155.
2) Schag. Vätöm. s. 56 (§ 218).
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g 259-260

nsv. m. o. f. Jsing. ch»lciral general
plur. ithnlrala
pl. -er
mgar neger
nigra
kamar kammare
kambra 1. kamara
nsv. mask.
kb kar klockare
klokara
på -are
lcesar läsare
lesara
ha,sman hemman
hamana
hol hål
hela
nsv. n eutr.'
rik rike
rtka 1. rti§a
mgjart mäjeri
~aria.
Anm. 1. Följande ord, som i sing. förlora sin slutkonsonant,
återfå den i plur.:
sing. bre bräde
plur. brecla
brg bröd
brgcla
cja dag
(laga
(kl ce kläde)
klcecla kläder
tro tråd
trOa.
Genom analogibildning efter dessa få även följande ord ett
i plur.:
sing. kne knä
plur. kncecla
stro strå
strott
tre trä
trcecla.
I det sist nämnda ordet kunde I bero på inflytande
från nsv.
Anm. 2. Oregelbundna äro orden son son, som i plur. heter
somva, ock lce(1 led (öppning i gärdesgård), plur. lcecla ock letja.
Ordet lop heter regelbundet i plur. /ceva; men denna plurala
form fatfas ofta som sing., ock då tillfogas ytterligare andra
deklinationens plur.-ändelse, varigenom man får lcepuna.
§ 260. Andra deklinationen utmärkes genom plur.-ändelsen
-una (hos somliga personer -ona), motsvarande fsv. best. plur.
på -una, -ona. Efter denna deklination böjas alla ord, som
sluta på kort vokal (alltid a eller o, jfr §§ 73,1, 74,1, 76,1, 3, 77).
Denna slutvokal bortfaller framför plur.-ändelsen. Ex.
sing. aksla skuldra
plur. aksluna
nsv. svaga
beta bit
betuna
mask.
hota flotte
flotuna
hana hane
hanuna
nsv. svaga {
gato gatan
gatuna
fem.
hovo huvud
hovuna
91

§ 260-261

HAGFORS, GAMLAKARLEBYMÅLET.

XII. 2

plur. jomfruna
sing. jonto jungfru
kloicuna
kloko klocka
kuauna
kutlo kula
nsv. svaga i
beguna
liggo lingon
I
f em.
moruna
mogro moder
systruna
g
sytro syster
mkuna
mko vecka
jcertuna
jerta järta
nsv. svaga
oguna
oga öga
neutr.
gra öra
oruna.
§ 261. Tredje deklinationen utmärkes genom plur.-ändelsen
-ra, motsvarande fsv. ock ä.-nsv. best. plur. på -en av -ena.
De flästa hithörande ord få i-omljud i rotstavelsen ock motsvara
äldre kons.-stammar. Efter denna deklination böjas:
plur. bokra
sing. bok bok
bQt bot, läkemedel
botra,
broder
bror
brogra
buti,g bonde
bongra
totra
fot fot
fOrfcegra förfäder
hcengra
hang hand
knetra2
knetar gnet
krygra kryddor
Uce- ralgra 3
Uceralgar kärl
lcengra
lang land
nat natt
metra,
rengra
rang rand
ragk bogträ
regkra
ro:tra
rot rot
sakra
sak sak
stegra
stan stad
stegra
stagg stång
(bok)stcevra
(bok)stav bokstav
strengra
strawl strand
tagg tång
tceggra
Schag. Vätöm. s. 59_,dck 85; N:n Germ. phil. I, 522.
Böjes kanske vanligare efter I:sta ,dekl.: kncetra.
Även "i§ceralgra efter 1:sta dekl. — fjceralgar fjäril heter alltid
i plur. Deerakira efter 1:sta dekl.
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sing. vravg spant
certar(korn) ärt

261-264

plur. vrceegre,
ertra.

4. Artikeln.
Obestämda artikeln utgöres av <en en för alla
ord, enär målet saknar genus t. ex. cen hest en häst, egAuclo
en ko, ceny,for ett får.
Som bestämd fristående artikel, motsvarande
nsv. den, det, användes i sing. om personer pron. han, hun,
eljest hce den det, i plur. h de; t. ex. han stor kar den stora
karlen, huh.grat,kvmvona den vackra kvinnan, he kvik heta
den kvicka hästen, tt smo poyka de små pojkarna. Denna
artikel kan även bortlemnas: nyhcesta den nya hästen för he
ny hcesta.
§ 264: 1) Suffigerade artikeln utgöres av -a, i vissa fall
-2,1 (jfr § 67,1), dock blott för ord, som sluta på konsonant.
Till dessa höra då även ord på långt
eller ta, vilka som
slutljud få ett parasitiskt w, samt ord på y, som erhålla ett
sekundärt j framför slutartikeln. Ex.
gkb. byw,
nsv. byn
gkb. bona nsv. barnet
rit:h
bowa
boet
riket
stanchz,
hcesta
hästen
stången.
Anm. 1. Ordet kar karl saknar best. form, ehuru det slutar
på konsonant.
Genbm att n ock t bortfalla (jfr § 146,2 ock § 131,3)
bliva ord som hana bane, gato gata, jerta järta lika i bestämd
ock obestämd form. Ord på slutande lång vokal hava likaledes
blott en form: stro strå strået, knce knä knäet, p sjö sjön.
Pluralen har likaså blott en form, ock denna motsvarar
etymologiskt ursprungligen bestämd (jfr § 259-261), t. ex.
gola gårdar(na), gatuna gator(na).
Anm. 2. Orden (lan dagen, stan staden, hcelftan hälften,
rogan rågen, lagan lagen hava genom nsv. inflytande fått en
för målet främmande slutartikel. En särskild bestämd form i
plur. få orden Or dörr ock for fåra, som jämte clora, fora
kunna heta loma, forna.
1)

Ett fåtal äldre personer använder alltid
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Anm. 3. Liksom flere andra (särskilt norrländska) landsmål har gkb. stor förkärlek för den bestämda formen. Utom
. pluralen saknar ett stort antal ord obestämd form. Särskilt
är det fallet med ämnesnamn ock över huvud med ord, framför
vilka man ej kan sätta obestämda artikeln cen. Så säger man
t. ex. 1:Mtla a ov kopara kitteln är av koppar(en), myth jcerna
mycket järn(et), na /ib "t§&ta något litet kött(et), h har ruko
mata de ha dålig mat(en) o. s. v.

Adjektiv.

1. 111ek1ina,tion.
Adjektivet tår, då det står som attribut ock föregås
av obestämda artikeln cen en, na någon, myii§2, mycket, i sing.
ändelsen -an' framför alla ord, t. ex.
cen stor.ag ,-kar en stor karl
cegranaw-f4ko en vacker flicka
cen bllam-bon ett litet barn
na bcetarag..kar gr nt ti någon bättre karl går icke dit
na flitoanam.posek fins nt någon flitigare pojke finnes icke
myt",§x storan hest har ja mycket större häst har jag.
Adjektivet kan, ehuru visserligen sällan, förekomma även
oböjt i denna ställning. Vid plur. brukas grundformen oförändrad.
1) Såsom predikativ brukas grundformen, vanligen
utan någon skillnad för genus, numerus eller kasus.
2) Såsom predikativ i impersonella uttryck få några adjektiv ändelsen t, en kvarleva från den tid då målet skilde mellan
olika kön, t. ex. hce a faltt det är farligt, hce val ,,sukkht det
blir sjukligt, hce a rukot det är dåligt (handlat), det står dåligt
till, hce a kalt det är kallt.
Detta t bibehålles även framför komparativ- ock superlativändelsen: hce a kaltan no det är kallare nu, hce val varmtan
1) Angående denna ändelse jfr sid. 46 not 3.
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g 267-270

snart det blir varmare snart, hce a kaltast (varmtast) om morna
det är kallast (varmast) om morgnarna.
Bestämd form, alltid på -a, ha i regeln blott superlativer på -st, t. ex. hce tysta Mo den tyngsta bördan, grofsta
stotg} grövsta stocken. Lika vanligt förekommer dock adj.
oböjt i denna ställning: he tyst bol°, hce grofst sto.
Anm. 1 vissa talesätt kan adjektivet även annars få
bestämd form, t. ex. stora poyi:§} is grot stora pojken ock
gråter ändock! hun a stora fl}ko ra„v hon är stora flickan redan;
fr}skast} kar alldeles friska karlen (ock gör ingenting)! uggast}
mcen}iigo unga människan (jämrar sig 1. dyl.)!

t2. I-Komparation.
Komparativen bildas vanligen av positiven genom
ändelsen -ar}, superlativen genom ändelsen -ast, t. ex.
blgt blöt
blgtan
blgtast
kuno kunnig kunoar}
kunoast
lyokh lycklig lykl}an
lykl}ast.
Komparativen kan böjas som positiven (§ 265). I impersonella uttryck följer sing. -t med vid komparationen (§ 266,2).
.§ 269. Några adjektiv bilda komparativ med ändelsen
-ar (-r), superlativ med ändelsen -st. Stamvokalen antar i detta
fall i-omljud, där så ske kan. Så kompareras följande:
fylda,r (1. fulan)
(fulast)
ful
grgvar (1. grgvan)
grQw grov
grgfst (1. grQwast)
grund grund grynclar (1. grunclan) (grundast)
Tigg hög
hear
hgkst
lagg lång
lceggax
lcegst
legar
lgg låg
lcekst
SMQ små
smcer
smcerst
skr
stor stor
stgrst
stek() kort
stcekar (1. ske koan)
stcekarst (1. stelsoast)
tragg trång
trceggar (1. traggan) tregst (I. traggast)
tung tung
tygge,r (1. tuggan)
tygst (1. tuggast)
tun tunn
tynclar (1. tuan)
tynst (1. tunast)
ung ung
yggar
yrt (1. uggast).
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§ 270. Defekta eller oregelbundna äro:
(bra bra)
betar
best
vaka,r
fcegar fagrare
fcekst
(fram fram)
frcembar
frcemst
gambal gammal
(ekar
cest
itak elak
vcer
vcerst
124 liten
mumlar
minst
map mången
flar
(mdan mellan)
mdarst
(myts mycket)
mar
incest
(ner nära)
ncembar
ncemst
ruko dålig
scembar
scemst
(san sedan)
sist.
Någon gång kan en komparativ på -ar eller -r ytterligare
tå ändelsen
bcataran, «eran.

Råkneord.
§ 271.Gil-r-undtal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1)

an, at'
tvo
tri
fyra
fcem
seeks
pk(kW
ota
ng.2}
tg,2i
(elva
tolv
trelon
fjorton
femton

§ 272. C>rdningstal.
feIrsta
atm
trut}
DO/

fceint
§et
piftwuri4
otuncl
niun.ci
tiuncl
celft
tolft
trcetonl
fjortoncl
fcemtoncl

Förekommer blott i uttrycket klolso a,,,t klockan ett.
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§

271-273

sokstond
16
scekston
§ucton
Mond
17
adartond
adarton
18
nitond
niton
19
i§ogund
Uogo
20
trcehund
trceh
30
fyrbund
fynh
40
fcemhund
fcemh
50
scekshund
60
sceksh
§zahund
puh
70
otuhund
otuh
80
nffiund
nit
90
(hundrund)
hundra
100
hasand.
husan.
1000
Efter räkneorden samt orden flay flere ock map mången
står ett substantiv alltid i singularis, t. ex. fler &est flere
hästar, mag bon många barn.

Pronomen.
§ 273. P'ersonliga, pronomina äro:
ja jag
to (40 5 dui
sing. nom.
to (da) dig
ack.
mce mig
nt I, ni
m vi
plur. nom.
ack.
er eder
os oss

sa sig

n. hce (a)
f. hun (un)
sing. nom. m. han (an2 )
hceas (aas)
honas
gen.
hans
hcenar (anar) ho (a)
ack.
huno (uno, an)
plur. nom.
h (t) de
taks taras (dan, dayas)
gen.
-ack.
tom (dom).
Anm. 1. Tilltalsord äro to ock m. Med to tilltalas jämnåriga,
även om de äro obekanta eller stå på en högre bildningsgrad.
Med m tilltalar man föräldrar ock andra äldre personer.
1)

2) Jfr § 186,2.

Jfr § 126.
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Anm. 2. De inom parentes satta formerna brukas i obetonad ställning, t. ex. che ot uno giv honom (men ae ot huno
giv honom), so lo anar såg du hänne? (men so ci6k hear ter
såg du h än n e där).
Possessiva pronomina äro (för sing. o. plur.):
min min mitt mina
vor vår vårt våra
taft (lin) din ditt dina
er eder edert edra.
san sin sitt sina
Anm. Possessiva pron. sättas efter sitt subst., om man ej
särskilt vill betona pron.
Demonstrativa, pronomina äro (för sing.
ock plur):
sing. he den det
plur. h (t)
hete den där, det där
t6tmte (o/omte)
hat denne detta
hisan m., hmun f. denne detta} tukan sådan(t)
tuku
tukante sådan(t) där
tukute.
Någon gång brukas hetenan, tomtenan i st. f. hcvte, tomte.
Insan hmun brukas blott om personer.
R,elati-va pronomina ersättas av partikeln so
som. Denna kan utelemnas liksom i nsv.

Interrvogativ-a, pronomina äro (för sing.
ock plur:)
nom. vem vem
gen. vems
va vad
vars vars
hukan vilken av två
hukanas
vaforao vad för en, vilken av flere.
C1bestämda pronomina äro:
sing. na, nan någon något
plur. (nogra räkn.)
agan ingen intet
xnt na
anan annan annat
alar
a„kji• egen eget
932.
al- all allt
al
var, varan varje;
samt utan böjning: bo båda, varalar varandra, somt somt, sama
samme, varogn var ock en, gmegast ende, an man (nsv. han),
p/v 1. §olvan själv.
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279-281

Värb.
Värben ega följande former:
infinitiv,
indikativ, konjunktiv, imperativ, participium;
presens
preteritum indikativ ock participium, vilken senare form tillika
användes som supinum. Pret. konj. förekommer endast av
värbet vara vara.
I inf. kvarstår a blott i värb med kort stamstavelse (§ 75,2).
I pres. ock pret. ind. göres ingen skillnad mellan olika
personer ock numeri.

1. Starka v-ärb.
Inf. (e) — pret. a — sup. u:
inf. b}ncl binda
pret. bancl
sup.
bjcera bära
bar
br}n brinna
bran
Ink dricka
drak
forsv}n försvinna
farsvan
r2n rinna
ran
slip slippa
slap
sptii spinna
span
spr}k spricka
sprak
sprieg springa
sprayg
st}k sticka
stak
sUcela stjäla
stal
si§cera skära
skar
v}n vinna
van

b2,02,0
bur}
brun}
drut'S'}
forsvun}
runt
slup}
spun}
sprut§}
sprund
stuf§}
stul}
skur}
vun}.

Inf. ce (, e, a) — pret. a (0) — sup. a.,
inf. becl} bedja
ba
bcet
drcepa dräpa
clrap
4rce.i» (1. circeft)
erie giva
gav
ch}v}
lereka krypa
krak
krets
leka läka
lak
kesa läsa
las
les} (1. lcest)
st } sitta
sat
st}
vara vara
var
VM.
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§ 282. Inf. a, a (ce, o) — pret.
pret. clrow
inf. (fra draga
for
fara fara
slow
slo slå
stow
sta stå
sven svärja
SVOT
ta taga
tOW

:
sup. jra

§ 283. Inf. i — pret. a — sup. i:
ba„kt
inf. bit bita
clray,
clriv driva
gry) gripa
gran)
klav
kliv kliva
knayl
knicl gnida
knap
knip knipa
kva,1
kvm/ kvida
la„gl
taci lida
na,g
nig niga
ra„y1
ricl rida
rgt
rit uppresa
rar,
rix riva
skrak
skrik skrika
skrev; (1. skriva)
skriv skriva
sla,t
slit slita
sprayl
spricl sprida
stag
stig stiga
stra?,c1
stril strida
si§a,kt
sik‘it skita
sva,y1
svici svida
tag
hg tiga
vag
vig viga
vak
vik vika
vrayl
vncl vrida

sla,k2t
sta}
svun (1. svort)
tak2k.
Nti•
riv
gr»
kbm
knxcb
knal»
km.cb
(mgcl)
rub
nh
r2V2

skri*
skron (I. skriva)
sht
spnt (1. spryl)
stab
stnt
stbtx
snik
(nggcl)
nclb
vkfb

§ 284. Inf. ty (y) — pret. 6tyc, (ow) — sup. u:
inf. Nsluct besluta
pret. Nslout,t
sup. bisluh
bult
bityci bjuda
bi out_
brom
_t
bruh
brud bryta
(lucka)
cluck dyka
cloY,4k(?)
(ibid gjuta
or2oigt
gut
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inf. flum flyga
pret. f/outiv
fnys frysa
froucs
kniup nypa
know
knyt knyta
knast
knup krypa
krou.t,p
njug nysa
njtstuks
nput njuta
njowt
rik (ev) fara i väg
rout.,k
ryt ryta
roset
skryt skryta
skrtskyt
skut skjuta
slang
struck stryka
strout,,k
sw supa
soiap
§ucci sjuda
P0/1:( 4
ihtt tjuta
Uoy4,t

284-286
sup. f/t9p (1. fil)
frusi
knupi
knuti
krup
(musa)
mitti
rui§i
(ruti?)
skruti
skuti
strui§i
sup
(kut?)
(rhy ta).

Oregelbundna äro:
inf. fal falla
fith
ful
b få
fik
fei (foi)
gcl gå
cUik
gai (gai)
gret gråta
gret
greti
hal,c1 hålla
huld
hult
ita äta
Qt
koma komma
kom
kumi
hg ligga
le
(liga)
let låta, ljuda
let
loti
(lceg) tillåta
kt
liti
loty,p Ripa
bp
lig»
si se
so
(610.
Räster av förgången stark böjning äro ptc.: bukjin böjd,
huorh huggit, som sovit, shain slocknad, storin storknad,
sultin (svulten) mager, §uncib sjungit, §un02, sjunkit, vceig'in
vaken, fulvceksin fullvuxen.
Övriga former av ett starkt värb bildas på följande sätt:
1. Pres. ind. har ändelsen -ar, som fogas till värbets stam.
Värb, som sluta på lång vokal, få blott -r. Undantag bilda
värb, som sluta på / ock r: de hava pres. lika med stammen.
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Pres. konj. får för 3 sing. ock plur. ändelsen -k, för 2
vilka ändelser fogas till värbets stam.
plur. ändelsen
Pres. imp. är i 2 sing. lika med värbets stam; 2 plur.
ändas på -in. 1 plur., som saknas, omskrives med vAo viljom
ock infinitiv, t. ex. mlo ga låtom oss gå.
Pres. ptc. ändas på -av,d, sällan på -anclas.
Allm. En egendomlig användning av pres. ptc. förekommer
understundom. Man säger t. ex. to ja kom (era« (cermawl), so
ja ce9 v fuAl då jag kom hem efter att hava plöjt, såg jag en
fogel; to ya kom ihratt.c1 kuluna då jag kom (hem) efter att
hava drivit korna; to ja kom grwftancl då jag kom hem efter
att hava gräftat (hackat upp jorden) o. s. v.
Pret. ptc. är lika med sup. (se § 279). Pret. ptc. kan
böjas som adj.

Paradigm.

spn spinna clra draga 0-cepa dräpa sigw/a stjäla
Pres. inf.
clrcepar
clrar
8'0,21
ind.
sp$,Licle:r
cirp
circeim
si.Rceh
konj.3sg.pl.spnx
spnan «on circepn
sbcelm
2p1.
Ira
imp. 2sg.
spn
lrep
st§cel
2p1.
ptc.
Pret. ind.
ptc. (sup.)

spxynn clraxn circepm
cirMel
span
clro_w
clrap
spum
clraui
cirwp2.

sbcelm,
sUcelanclas
stal
stub.

C. Svaga -värb.
§ 287. De svaga värben hava tre olika böjningssätt, motsvarande svenska riksspråkets tre svaga konjugationer.
Första konjugationen omfattar värb motsvarande nsv. kallakallade-kallat. Hithörande värb hava i pret. ock pret. ptc.
(sup.) ändelsen -a. Pres. ind. ändas på -ar. Om övriga former
gäller, vad som är anfört i § 286,2, 3.
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Paradigm.

Pres. inf.
klaga klaga
ind.
klagar
konj. 3 sg. pl. klav
2 pl.
klagat
imp. 2 sg.
klaga (klag)
2 pl.
klagat
ptc.
klagancl
Pret. ind. 0.1
klaga
ptc. (sup.)f

kal kalla
kalar
kalt
Ulm
kai
kalxn
kalancl

nytt nyttja
nbotvar
nyh
nytm (nytin)
ny4
nytm (main)
nytocincl

kala

nytva.

§ 288. Andra konjugationens värb ändå i pret. ind. ock pret.
ptc. (sup.) på -I eller -t. Pres. ind. är lika med värbets stam,
om denna slutar på (kort) 1 eller r; i andra fall får pres. ind.
ändelsen -ar. Om övriga former gäller vad i § 286 är anfört.
Bonjugatienen sönderfaller i två klasser liksom motsvarande
konjugation i nsv., allt eftersom pret. bildas med I eller t
(jfr nsv. böja-böjde-böjd, köpa-köpte-köpt). Avvikande från
nsv. är målet däri, att till senare klassen (köpa-köpte-köpt)
höra värb på r med föregående lång vokal (se § 127) samt
värb på långt 1 med föregående kort vokal (fie/ fälla, sp1.
skylla, spl spilla, stel ställa o. a. dyl.).

Paradigni.

Pres. inf.
bren bränna
ind.
brenclar
konj. 3 sg. pl. brcero
2 pl.
bremn
imp. 2 sg.
brcen
2 pl.
brcenxn
ptc.
brcenancl
P ret. ind. 0.1
brcencl
ptc. (sup.) j

sbkh skilja
st:§x/
sthh
st§xlm
sthl
sthlm
stk1

i§gp köpa i-ggr köra fie/ fälla
boar
Nsfpz,
1. §02,n,
qp

t:§gr
i:,§9.11
tg'enn
t'ågr .
'NIA*
t'§grm
i§gpancl • i§grancl
i§gft

ig'ert

&Rar
fceb
fcely'n
fel.
febn
, fcelancl
frit.

§ 289. Tredje konjugationen. Hithörande värb hava i pret.
ock pret. ptc. (sup.) ändelsen -4. Inf. slutar på lång stamvokal;
Sv. landsm. XII. 2.
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dock att om dedna är o eller ta ett sekundärt w tillfogas.
Pres. ind. har ändelsen -r, i några fall -ar. Om övriga former
gäller vad i § 286 är anfört.
Paradigm.

row ro
bQw bo
klo kläda
Pres. inf.
rQwer
bor
klor
ind.
bowt
rowt
konj. 3 sg. pl. klot
rowtn
bownt
klent
2 pl.
rOW
bQW
klo
imp. 2 sg.
rowin
bowtn
klent
2 pl.
rowancl
bowancl
ptc.
Pret. ind. o.i
rQl.
kl«
ptc. (sup.)f
Anm. Såsom rQw (med -ar i id.) böjas: cb, dia, syn snöa,
skow sko, ,pyw ljuga, skav suga, spy spy.
Delvis första ock delvis andra konjugationen följa:
duga
pres. 4ogar pret. logyucloyo sup. cloga (clool)
inf. 4oga
leva
lceu,44
lever
leva leva
veta.
vet
vtst
veta veta
Det sista värbet har som vanligt pret.-presens.
Mer eller mindre oregelbundna värb av andra konjugationen äro:
sup. olf
inf cert isl. aria pres. cvr pret. alt
chc2rt.
dior
ar
awrct göra
lakt
la
lceger
lceg lägga
sakt
sa
seg
sa)) säga
so.
scei
solfl
scelt sälja
§ 292. Följande värb böjas delvis som svaga ock delvis
som starka:
sup. huclb (hug)
inf. hug hugga pres. ha ger pret. hugcl
punkt (pegel)
<mg/
piggar
yugg sjunga
punt§t (§ugt)
pet
pugtar
,ugl_p sjunka
som (soul).
soycl
sover
sova sova
Såsom synes, kunna de även böjas regelbundet efter andra
k onj uga tion en.
104

XII. 2

JÄLPVÄRB. PASSIVUM.

§

293-294

3. J älp-vä.rben.
Jälpvärben böjas på följande sätt:
inf. ha hava
pres. ha
pret. ha
sup. han 1. haft
kan
kunl
kuna kunna
kuna
mo må
ska skall
sku
ce (cer, icer)
var
vara vara
mm
val
valt
valt
val varda
nki
vila.
vtla vilja
Av sistnämnda värb förekommer dessutom 1 pl. imp. nio
viljom. I samma betydelse som nio (jfr § 286,3) användes
stundom 3 pl. imp. mb. Av vara förekommer pret. konj. var,
t. ex. now vor-a bra, om-an sku koma nog vore det väl, om
han komme; hce vor bra tt ha det vore bra att ha (vanligare
är kanske sku vara).

4.

Passivum.

Passivum utmärkes genom ändelsen -s. Pret. ock
supinum bildas i svaga värb av presens med ändelsen -t; av
starka värb känner jag endast inf. ock pres. Ex.
pres. brons
pret. brcenst sup. brcenst
inf. brcen(a)s
gloms
glomst
glomst
gloms
st§cems
sigyemst
si§omst
Moms
tapas
tapast
tapast
tapas
talas
ta-last
talas
taiast.
Passivum användes mera sällan utom av infinitiven. I
opersonliga talesätt förekomma passiva värbformer dock rätt
ofta: ho gloms det glömmes, hce talas det talas o. s. v. I
sådana talesätt kunna även pret. ock supinum förekomma:
hce glomst det glömdes, hce-a glomst det har glömts. Andra
former torde sällan brukas. Vanligen ~skrives passivum med
jälpvärbet val, t. ex. tt valt vtgcli gr de blevo vigda i går,
his fiala-a valt skutt t cla dessa foglar ha skjutits i dag.
Anm. 1. I inf. pass. kvarstår ibland a, ehuru det bortfaller
i akt. (jfr paradigmen). Man säger: ho sku brons var, om-an
int sku rgr i gryto det skulle brännas vid, om man ej rörde i
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grytan; men kat papra ska brcenas op detta papper skall
brännas upp.
Anm. 2. Den passiva infinitiven nyttjas ofta substantivt
ungefär i samma betydelse som pres. pte. i nsv.: tcer var tuku
sprwasa där var ett sådant springande, hav ...fik far smtclasa,
myit".§ pcesga han fick för smidande (smide) mycket pängar,
lcesasa a cen svoran arba0 läsandet är ett svårt arbete 1• Att
märka är, att passivum som subst. alltid har bestämd form.

5. Deponens.
§ 295. Deponens har samma ändelser som passivum. Dessutom förekommer en form på -2.s. Ex.
inf. hopas hoppas pres. hopas pret. hopast sup. ho past
finst
finst
fins
fins finnas
scest
scest
Sces
sces sätta sig
batst
bit ist
bItts
bam bitas
blayttst
blayhst
blaytts
bloyhs blötas
slamt
slthst
slitis
slitis slitas
ymst
ymst.
yms
ylas yvas
Anm. 1. stos slåss har pret. s/ost, sup. skumt. Av cirtis
dragas (med) förekommer sup. clratyst, t. ex. ja a clra?.,pst
ma s, a so lcesg ram jag har haft tålamod med det så länge
redan (att jag borde slippa fri).
Anm. 2. Deponentier kunna stundom i pret. ock sup., t. o. m.
i konj. ock imp. få samma ändelser som första konjugationens
värb, t. ex. fina fanns funnits., fins%, må det finnas; synsa
syntes synts, synL% må det synas; ymstn (hur ya va) ni må
yvas (huru ni vill); slonn, poyka, so for ni tubak (ordstäv) slåss
pojkar, så fån I tobak.
Flere värb äro i målet deponens utan att vara det i nsv.:
blomas blomma, matylas mögla, sloknas slockna, vaknas vakna
m.fi.
FREUDENTHAL omtalar en likadan användning av inf. pass. i Vöråock Närpesmålen (Vöråm. § 97; Närp. § 71,5 anm., 75,1 anm.).

SPRÅK PROV.

hur strutaiv-fortkna palpceegce.
Ganalakarleby-mål.

han had greclund, fast-ch brucka sf§cel uno
strutad.
apv-vintar, Nrceta-cliv-, var-a so rosk bh ov skumakararbgta, so ya rarti ov hoksa val uctan juclpcesga". hce
var-ag-gram-milamprceste, vor so rod fiskr-e,v, for hawvar ocNft, o to valt al ffikuna so g- ufrukh, so 42. let
ov h dans o n6tyt skowa sin".
— va" — han cibtar ful slo sa po handel no, to
arbgta tar Amt, teet ja". so to ja o boft tvo dusig
grampapra from-bokloda stan o for po landa osta sceh
(lom". bra var ja h vcelt, so no fik ja dom h ga ot sa.
po somt vara iaktta »dan sbona natahav», po somt var
svcenska kupas ma filma sin", o po a,n46,0 var svcenska
prinsan, so-a cr2VIn sa i slaege,r rna na scembarag„kinnwon,
vil
for un hal.t bara ceba inuglc`, juso fmla
ja mlnase. h say,r, cet -ch ska... a ryind...h annrika i lag
no". cet ti bada var fhkuna gcehrt". san ha ja iny'ib
ilhionsbada for k§cerega".
sovs ch'ik ja kvelda fywi palaftosdan milan hoeka
juba byva o fundera, hur ja sku fo sold-a shsta
papra, so ja cen ha kvar', for hce vild int na ha".
ti tykt, cet-e, var so styg". sir ni, po hce var fan tolv
uctmola". no", vist ce, no sant', cet styg var-any: horna ha
-am-bo po hovo o knceda", o bokfotay, o horo san juso
ah argast vargsbacspels.a, o cen dolyhai n branstaka
milag-klona". hce kanan ju forsta, cet in kaw-faiv-vara
so gran hceldarv. man ja tykt,... ch sku no cento„a kuna
ta-und, to ja fraota plutt opo-uno, so di ncestan sku-a
foi-uno for halv asite. man warv-mld ha faw-for halv
agg hejar". — stakars kar"! tceet ja" — mar ento om
ma ptsL/v en om huno po papre, for kalt var „ a, o so
brinant morkt san", so - an • sku-a kuna slo spai'h
hegg op jako sin opo-d.
108

Hur Struttan förtjänade julpängar.
Av

ÄLEX. SLOTTE.

Han hette Grönlund, fast de brukade skälla honom för
Struttan.
En vinter, berättade han, var det så fasligt litet av skomakarearbete, så jag rent av tänkte varda utan julpängar. Det
var han granna mellanprästen vår som rådde för det, för han
var ogift, ock då vart alla flickorna så gudfruktiga, så de lät
av att dansa ock nöta skorna sina.
»Ja — vad — man måste väl slå sig på handel nu, då
arbetet tar slut», tänkte jag. Så tog jag ock köpte två dussin
tavlor från boklådan i stan ock for på landet för att sälja
dem. Bra var jag att välja, så nog fick jag dem att gå åt.
På somliga var det utritat DEN SKÖNA NATALIA, på somliga var
svenska kungen med frun sin, ock på en del var svenska
prinsen, som har givit sig i slang med någon sämre kvinna,
för hon hette bara Ebba Munck, justsom Finnilas kökspiga, vill
jag minnas. De säger, att de skall ha rymt till Amerika i lag
nu. Efter de bilderna var flickorna galna. Sedan hade jag mycket
religiösa bilder för käringarna.
Således gick jag kvällen före julaftonsdagen mellan Honkaock Jubbilbyarna ock funderade, hur jag skulle få såld den sista
tavlan, som jag än hade kvar, för den ville inte någon ha.
De tyckte, att den var så stygg. Ser ni, på den var fan själv
utmålad. Nå, visst är nu sant, att stygg var han: horn hade
han både på huvudet ock knäna, ock bockfot, ock hårig sen justsoni
allra argaste vargskinnspälsen, ock en duktig brandstake
mellan klorna. Det kan man ju förstå, att inte kan fan vara
så grann häller. Men jag tyckte, de skulle nu ändå ha kunnat
ta honom, då jag försökte pruta på honom, så de nästan skulle ha
fått honom rör halvt ingenting. Men ingen ville ha fan för halvt
ingenting häller. — »Stackars karl!» tänkte jag — mer ändock om
mig själv än om honom på tavlan, för kallt var det, ock så
brinnande mörkt sen, så man skulle ha kunnat slå spiken i det
ock hänga upp jackan sin på den.
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man to ma sama so ja celga from,,mosatorpa".
for ja to osta by« lat grampapra". to ja kom in, sat en
ai,smanan bereg askliga o pora o koka kala".
gu afton, sa ja".
gu afton, sa un'.
vz n i.§0.23 na grampapra? froga ja san".
jand, om go no sku ha lutar celgar mana, so kung
ja ful 't,Ropr.
naj, mana har ja int', man lutar har ja". — ja
tykt vist, cet,,a, var na llt for myle,§i pact; man to,.an.-a
taiji fan i bota, so vil., an ha uno lang". no, snes fik
i§cernai »lutar» to, o taji peni fik ja for...und.
stig to hi frana h bola ni, sa "Ocernchi, so ska
fo eg-kuv kafa,v.
ja", sa ja, ja vakt int', ja har vist na 11t bror,
for ja har slektigga v jubil, o ja sku vila hcenc l.,tg,
forcen gar
ja tykt just int om, cet.-un sku f tiga h skoga hceti
papra sin, so leg ja var ter". man he var so kalt ta
tut', so ja int kung ga frog.-kafikupa helgar". o solvs scest
ja ner osta Ink'. man joiow", to ja sat so best o Irak',
so ja i'§cernitii byn sok cet glasoguna san".
at sir m jer kvcelg nav, sa ja straks ot,.anar",
ana lcegin no papra er vara h moron, to a val gan'.
vaka ni jcer morkra plog gambal oguna er"!
jö, no sir ja, bara ja for glasoguna opo rna". — o
hun ha lom hanga rap".
to byrija ja merk, et bernill ha gor hat kafa,
so,.a vill int ga na rikti raglit h In/
man h al
lsoko ha ja bunt so vel okrigg paparsrula, so ja heja
po lora, so lcegg ikerncl2i stow o pota ma knuta". man
to ja kom 2. forsto, kung ja int lceg vara, ana vcenst
okrigg o skoga criinum loraghso", hur a sku garna
Ucernaiv. hun stow o pota o pota rna knutte. nti,"! sa
,.un, toa centli cbik ypt". so vcenst.-utn...mot (eka, jeglsa
glasoguna betar po nesa o byrija skoga".
hceri-jisuse! sa Ucernai, to.-un so »lutar"». —
ma sama spragg ja".
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Men då med samma säg jag eld från Mossa-torpet. Dit
for jag då för att bjuda ut tavlan. Då jag kom in, satt en
ensam käring på spiseln ock pysslade ock kokade kaffe.
God afton, sa jag.
God afton, sa hon.
Vill ni köpa några tavlor? frågade jag sedan.
Ja, om du nu skulle ha Luther eller Maria, så kunde
jag väl köpa.
Nej, Maria har jag inte, men Luther har jag. — Jag
tyckte visst, att det var något litet för mycket ljuget; men då man har
tagit fan i båteip, så vill man ha honom i land. Nä, sålunda fick
käringen »Luther» då, ock tio penni fick jag för honom.
Stig då hit fram till bordet nu, sa käringen, så skall
du få en kopp kaffe.
Ja, sa jag, jag vet inte, jag har visst något litet brått,
för jag har släktingar vid Jubbil, ock jag skulle vilja hinna dit,
förrän de lägger sig.
Jag tyckte just inte om, att hon skulle få tid att skåda den där
tavlan sin, så länge jag var där. Men det var så kallt där
ute, så jag inte kunde gå från kaffekoppen häller. Ock så satte
jag mig ner att dricka. Men jo, då jag satt som bäst ock drack,
såg jag käringen börja söka efter glasögonen sina.
Inte ser ni här i kväll något, sa jag strax åt hänne,
utan låt nu tavlan er vara tils i morgon, då det varder dag.
Vad skall ni här i mörkret plåga gamla ögonen era!
Jo, nog ser jag, bara jag får glasögonen på mig. — Ock
hon hade dem i handen redan.
Då började jag märka, att käringen hade rysligt hett kaffe,
så det ville inte gå något riktigt fort att dricka det. Men till all
lycka hade jag bundit så väl omkring pappersrullen, så jag hann
på dörren, så länge käringen stod ock påtade med knuten. Men
då jag kom i förstun, kunde jag inte låta vara, utan vände mig
omkring ock skådade genom dörrspringan, hur det skulle gå med
käringen. Hon stod ock påtade ock påtade med knuten. Hn! sa
hon, då (len äntligen gick upp. Så vände hon sig mot elden, jänkade
glasögonen bättre på näsan ock började skåda.
Härre Jesus! sa käringen, då hon säg »Luther». — Ock
med samma sprang jag.
111

112

HAGFORS, GAMLAKARLEBYMÅLET.

XII. 2

om 'gro o tor.parpoyi§t'.
Gamlakarleby- mål.
tri fatt torparpoyk grcefta ot sa sen rolang vt sen
trcesklig o sol-a sån". ra,k Inttn om somara, for sen
rowuna- a byrya vcekst, mcerlpt dt, et -a var stult mr
langa gay'. tt Insloiot to, set d sku vakt var -sin nar.
forst for han celst poyUt osta vakt'. to-an-a vm
sen stong v rolanga, so-an en lt.11ag-gub ma so lagg
si§cecht, so-a rekt t jold, koma mr trcesi."§t o tow erfawful kola mr rolanga o for tt bak 2° tr0,8 v. to an
-a vm nafa, sin, for-an ha,kniv, man sa int, to-ag-kow-,
va-an-a sir.
ana nate, for an intlarsta brom osta vakt rolanga". to-an-a vtrt ter. en stong, so -an sen
stekoag-gub koma op iur trcest'S't o koma tt rolangd.
ter sambla-an ot sa sen storaw-fawful rokold. to-an-a
fot famna sir -ful, for-an tt bak t trcesi.b". to-an-a
vr nata sn tcer, for -an ha,km", man tala tnt orv-, va
-ana sir.
to kult mata kom, for -an ysta sona osta vakt'.
han to fijola me-sa o klav op en storan trce, so sto
tcer rolanga, o byrya igtka o spceld. sama guba kom
op mr trcesik't o sku set gamba' vana sem-byrt sambal
ot sa rokold. to valt-an so famn, to-an hrt spcelpaga,
so -am-byrya hop o (lans po rolanga,". saw-froga-an
ov poylgst, om an sku vila koma osta ler sona hans
spceld. popil svara, et - an tnt kung koma ma -uno
ner t trcesibv. he a int nd, tykt guba", ti, gal' en rtktt
breav-vegv. poyi§t for nia gube, ner t treds- t", o-lye var.,
sku- a gat po em-brån lansvceg ma skop po
juso
bo siduna ow-va,k2tv.
to - ag kom ti, ter guba bog", var a yuso anstans'. hain-byrtja to lor 'gros posivi§t spela'. han -a
bra tt lc_er sav. po avi ga lcert - an sa so mOt, set-an
nestaw-var bcetar en han so-a lert-und. to-an slutta'
— haw-var bara an a t er"__ sa poyi§t ot-uno, cet-an
so-hcegd po mab":
sku baks tt kina bara hce
han so ha-1.za rtiwrkt, fik alt va-an onska".
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Om sjörået ock torparpojken.
Med annan skrift i RANCKENS Prof på folksång o. saga i sv. Österbotten.

Tre fattiga torparpojkar upphackade åt sig ett rovland vid en
träsklid ock sådde det sen. Redan bittida om sommaren, förr än
rovorna hade börjat växa, märkte de, att det var stulet ur
landet deras. De beslöt då, att de skulle vakta var sin natt.
Först for den älsta pojken bort att vakta. Då han hade varit
en stund vid rovlandet, såg han en liten gubbe med så långt
skägg, så det räckte till jorden, komma ur träsket ock tog en
famnfull kål ur rovlandet ock for tillbaka i träsket. Då han
hade varit natten sin, for han hem, men sa inte, då han kon),
vad han hade sett.
Andra natten for den mellersta brodern bort att vakta rovlandet. Då han hade varit där en stund, såg han en liten
stackot gubbe komma upp ur träsket ock komma till rovlandet.
Där samlade han åt sig en stor farnnfull rovkål. Då han hade
fått famnen sin full, for han tillbaka i träsket. Då han hade
varit natten sin där, for han hem, men talade inte om, vad
han hade sett.
Då tredje natten kom, for den yngsta sonen bort att vakta.
Han tog fiolen med sig ock klev upp i ett stort träd, som stod
där i rovlandet, ock började kika ock spela. Samma gubbe kom
upp ur träsket ock skulle efter gammal vana sin börja samla
åt sig rovkål. Då vart han så rågen, då han hörde spelljudet,
så han började hoppa ock dansa på rovlandet. Sen frågade han
av pojken, om han skulle vilja komma bort ock lära sonen hans
spela. Pojken svarade, att han inte kunde komma med honom
ner i träsket. »Det är inte något», tyckte gubben, »dit går en riktigt
bra väg.» Pojken for med gubben ner i träsket, ock det var
just som de skulle ha gått på en bra landsväg med skog på
båda sidorna om vägen.
Då han kom dit, där gubben bodde, var det justsom annorstädes. Han började då lära sjöråspojken spela. Han hade
bra att lära sig. På en dag lärde han sig så mycket, att han
nästan var bättre än han, som hade lärt honom. Då han slutade
— han var bara en dag där — sa pojken åt honom, att han
skulle bedja sig till lön bara den gullringen, som hängde påväggen :
den som hade den ringen, fick allt vad han önskade.
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to an , sku fara', froga oro, va- an, -var srs'yldo
ot-uno no for - an a lcert poyft§i hans spela'. »heta
gidrincll, so a icerv», svara poyAiv. sku do int vila ta
na-ana"? ja sku int vila ctie-1.ie just', sa prov. nd,
svara posfigiv. 'oro gav ot-uno to gukinki, man na,,4a
uno, cet an int sku fo tala om -a for na eldar mo,
va-an cl2er mce-d.
poybi tQ rnui o for ha,,km, man sa int, van-an-a
vin". to-ag-kom ha),m, onska -an ot sa tukam-bygnigg,
so konunc72i ha". o straks fik an a o". saina dan
kom kara ti raks teer om', o to i so hce gram -bygninai bra„var va„t2i i skop, forundra ji sa', for to di
dån; fyri ra,,st ter", ha 0 nt szt ter na anam -bygnigg en an lillan stogokota". ti ctiik terman in osta skott'''.
to 0 kom in, onska poyi, cet-an sku f tuku fin reta,
so ti au finast herskapa itar". mce sama-an onsket",
so fik-an dom'. no bioyyl-an hera osta gav. to di ha
iti, rakst-cli mut sin".
nan tid -te; rat fik konunct2i hor, cet cen slot, tukan
so -1.ian ha', ha vali bygd i en skog vi va,kji, tcer for
bara finst cen
konunell mot tt osta skola
valt vcel motani o tykt so myt",b om sa, et-an biotyl
prinsaso sin ot poset§i ti 1§cerge.
to prinsaso korn tt osta skoda o poylegi byriya fri
cet-anar, vild un vceta", hurlaks a kaw-fi alt va-an
onska". hce vild poyigi omoylit saiy. man-un chik opo
ma -an o sa": ot vem sku do to sak) om int ot me"?
i-§celta opo ma am o -1.1a »ma". so cl2ita an sau,
cet an ha eg gulriggy, o ma hce kan an &lask sa o fi
alt va-alv-vit'. to-uw-fik veta he,
si-a", man
han sa, et-an int trost visa ot nav. man-13,un Ucelta opo, tertil cov -visa
ot -anar'. to -utv fik st-a", tow
-un av, (läk it po browa o onska sa gulvagna o gulheta". hmv fik
vagna o heta glima yuso sola.
hun sest i vagna o for ma poyis
o kom &dar
ti baka".
hce stor bygni3cl2i valt ti air, o -13a, gambal ruko
stogo, so for var ter, var ter otar".
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Då han skulle fara, frågade sjörået, vad han var skyldig
åt honom nu för han hade lärt pojken hans spela. »Den där
guldringen, som är här», svarade pojken. »Skulle du inte vilja ta
något annat? Jag skulle inte vilja ge den just», sa sjörået. »Nej»,
svarade pojken. Sjörået gav åt honom då gullringen, men nekade
honom, att han inte skulle få tala om det för någon eller säga,
vad han gör med den.
Pojken tog ringen ock for hem, men sa inte, var han hade
varit. Då han kom hem, önskade han åt sig tocken byggning,
som konungen har. Ock strax fick han det ock. Samma dagen
kom härrar att resa där om, ock då de såg den granna byggningen bredvid vägen i skogen, förundrade de sig, för då de
dagen före reste där, hade de inte sett där någon annan byggning än en liten stugukåta. De gick därför in för att skåda.
Då de kom in, önskade pojken, att han skulle fä tocka fina rätter,
som det allra finaste härrskapet äter. Med samma han önskade,
så fick han dem. Nu bjöd han hänarna att äta. Då de hade
ätit, reste de vägen sin.
Någon tid därefter fick konungen höra, att ett slott, tocket
som han hade, hade vordit byggt i en skog vid vägen, där förr
bara fanns en liten koja. Konungen reste dit för att skåda
ock vart väl mottagen ock tyckte så mycket om sig, att han bjöd
prinsessan sin åt pojken till käring.
Då prinsessan kom dit för att skåda ock pojken började fria
till hänne, ville hon veta, hurledes han kan få allt vad han
önskar. Det ville pojken omöjligt säga. Men hon gick på
med honom ock sa: »Åt vem skulle du då säga om inte åt mig?»
ock kältade på med ett ock det samma. Så måste han säga,
att han hade en gullring, ock med den kan man önska sig ock fä
allt vad man vill. Då hon fick veta det, ville hon se den; men
han sa, att han inte tröste visa den åt någon. Men hon kältade
på, till dess han visade den åt hänne. Då hon fick se den, tog
hon den, gick ut på bron ock önskade sig gullvagn ock gul!.
hästar. Hon fick dem, vagn ock hästar glimmade justsom solen.
Hon satte sig i vagnen ock for med pojkens ring, ock kom aldrig
tillbaka.
Den stora byggningen vart till ingenting, ock den gamla usla
stugan, som förr var där, var där åter.
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om presta o circencht.
Gamlakarleby-mål.

Kronoby-mål.

he var ag-gagg em-prcest
so var so snol, so an hamsa
fik o so'. to
ot sa alt va
cb om hosta let lys op bce4ct
Uyrtslo, sa prcesta, Otit": »hce
a mim bed», om hur a var
mcerld. to nå htta nd, so nå
-a fele' — alt var prce4tas`, o tt
skua fgras`.
to lanfoligt fik so ruko
mata o atta arbgt bo nat o
ink tnt nå vara ter mar
cem-par vtko var". no vara om
somara, i hoychalsttla to grenöl2t for bort juso vanitte. prcesta
cl2tta to fara osta sok ot sa en
nyan". vtl-clo koma tt cirweg
ot mce"? sa-an ot al kara-ammot'. ja kombar, sa at,,n, bara
ja for bra mata o for sova
lceeg om morna". hce Ptta prcesta
lova". o to Ml am-ma-uno tt
prestgold.
forsta morna fik an sova
tt kloko rale. men ana morna
vekt presta op-ag-kloko fem",
to fik am bara haOperuna
tt mortsvale. to circenclb kom
tt (enat om morna, var an
somno o huegro". to sa-an ot
-daksverkara: no-ska vt vii cen
sto", o so kasta-an sa t grcesa
osta lte. ciaksvcer&ara Jr
samalgs, o so somna tji althop'. to i vaknast, sa circenat

gagg tm-prest
he va
som -va so sna, so an hamsa
ot sa alt va-cov-ftk o sog. to
cit ,om hostan let lys up bcesan
»he
yri§un, sa presitt
mcen bces», om hu an' va
merkt. to nån-a htta nå, som nån
-1.1a fel t — alt va predas, o tt
sku a (Oks.
to lcegfot fik so rukuammat o att arbgt bo nat o
vad tnt nårv-vara ter mar cen
im -pa vtku var. ny va-a om
somag i hoyace,stulg-to drcenanv...fo-bort som-- vanitt. prcestn,
att-to fara osta sok ot sa in
nyan. vtl-cly koma tt dreeg
ot rna? sa an ot al karar-ammot. ja komba, sa a,,n, bara
ja fo bråm - mat o fo sova
lceeg om mornan. hce dått presttt
lova. o to fo4c1 am ma- an tt
prcesggk.
fksta mornaro-ft(k)-an sova
tt Nok-un stut. mcen ana »torn«)
vcekt prcesttt up- ag-Idokurv-fcern,
to fi(k)- am -bara hatfpceruna
tt mortsvcd. to 4rcencbtg -kom
tt enat om mornatv-, var an
somnu o huegru. to sa - an ot
-daksvcerkaran: ny -ska vt vd in
ston, o so kasta-an sa t grest
osta hg. claksverkaran choZ
samalgs, o so somna ji althop. to cit vaknast, sa circenchtn:
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Om prästen ock drängen.
Teerijärvi-mål.

översättning.

hce var atg-gagg tm-prest,
sov var so sno, so - a hamsa
ot st alt va a ft o so. to
cit om hosta let lys up besa
rs'yrK3u, sa pres4 altilt: »he
mcen bces», om hur a var
mcerkt. to nån-a luta nå,som nån
felt — alt var prcestas, o tt
sku t foras.
to lagfoa§t ft so rukoammat o att arba,tt bo nat o
vad tnt nå.ro-vara ter may cen
tm-par vtku var. ny) var t om
somarn„ hoyacecstick to Inenål for bort sow-v- anitt. presk
akta to fara osta sok ot s n,
nyt,2an. vtl-dy koma tt drcegg
ot mt? sa a ot al karar - a
mot. ja kombar, sa an, bara
ja for bra mat o for sova
lcepg om morna. hce att. presk
lova. o to fall a mce a tt
prcestgolg.
foysta morna, fa sova tt
Idoku s. men ana morna
vekt presk up a Idoku fem,
o to b- a bara he4eruna
tt mortsvcd. to circencll kom
tt enat om morna, var a
somnu o huggru. to sa- a ot
-daksvcerlsara,: ny-ska vt vd tn
sto', o so kasta a st t grest
osta - lag. claksvcerlsara acd
samalgs, o so somna cit ahhop. to It vOtnast, sa clrcenat:

Det var en gång en präst
som var så snål, så han hamsade
åt sig allt vad han fick ock såg. Då
de om hösten lät lysa upp baggar i
kyrkan, sa prästen alltid: »Det
är min bagge», hur han än var
märkt. Då någon hittade något, som
någon hade fällt — allt var prästens,
ock dit skulle det föras.
Då legfolket fick så dålig mat
ock måste arbeta både natt ock dag,
ville inte någon vara där mer än
par veckor var. Nu var det om
sommaren i högärdstiden då drängen for bort justsom vanligt. Prästen
måste då fara bort att söka åt sig en
ny. »Vill du komma till dräng
åt mig?» sa han åt alla karlar han
mötte. »Jag kommer», sa en, »bara
jag får bra mat ock får sova länge om morgnarna.» Det måste prästen
lova. Ock då följde han med honom
till prästgården.
Första morgonen fick han sova
till klockan sju. Men andra morgonen
väckte prästen upp honom klockan
fåm, ock då fick han bara helpäron
till morgonvard. Då drängen kom
till ängen om morgonen, var han
sömnig ock hungrig. Då sa han åt
dagsvärkarne: »Nu skall vi vila en
stund», ock så kastade han sig i gräset
för att ligga. Dagsvärkarne gjorde
sammaledes, ock så somnade de allihop. Då de vaknade, sa drängen:
117

118

HAG FORS, GA MLA K ARLEBY MÅL ET .

XII.

2

Gamlakarleby-mål.

Kronoby-mål.

no-ska ya ha mata". mcen to-an
rgina ypx matalayko, var ter
bara stromax o bro'. to sa circenno ska vi ha sopa". so
an tvo kor t} ncemsta
gola osta log-gryto o salta". tvo
alar sku ga tx kuclhaga, so
var tcer ncer, o lad tzm -prcestas
st§celkuld. tx dior yuso 4rcen&x bd'. sån slakta 0 kuo o
koka cen ramån sopa". huciia o
xnelvuna rap 0 sondar o kasta
akm bceta h o ana t i haga".
to sopa var golx koka, so
to sa cireenc722," : no-ska vvil po
mata". so soodi ix lx.22mcelan".
so sa circenchx": cUcerin no yuso
ya"! o to byroc aiv-vceltar sa
grcese. claksverkara cl2Qr
samalao. o soys vceltra cb ner
grcesa po hqla cenchx'. to sola
clbk ner, skriva circenah op
claksvcerka'. sån skar am
bana ov hurstboksuna sin o soma
rna skunola, so an ha i myso,
Gen li.Uam -posal. t ploka an
al clygclovxla, so an hxta po
vaux, to-an dixie hapi".
to foltb kom hap , sto
presta vi grxncla o froga, om alt
var slax4x po mceranaba". — y«,
sa clrenc72x o skrata". vi a. clo so
fax2xn x kvelcr? sa prcesta". yoikwv,
sa circend-24 ya hxta eg-granampcenxspugg, o hce a ful ma pcegga".
— hce a min", sa prcesta,". ni",
sa circenclb", hce a xnt pastors, for
ya hxta a vi mceranablcecla".

ny-ska ya ha mat. men to-an
rax,ma xpx matasceUxn, va tce
bara stromelln o bro. to sa circenaxn: ny ska vi ha sopun. to
silka -an tvo kar tx han ncermast
gok osta log-grytun o saltx. tvo
acler sku ga tx kulhagan, son'.
va tce no ra txl, o lay tam-prcestas
sUcelkulun. ix dzcA som circenatin-bced. sån ‘2,lakta cbkulun o
koka in r- amaxn sopu. kylan o
xneZvuna raiy (lx sondar o kasta
„beta ht o ana t i hagan.
to sopuiv-va golx koka, so ot-dx.
to sa drenam: ny-ska iy...vilpo
mak. so soiscl clx tx
to sa drcenant- cticerm ny som
ya! o to byroa aw -veltar sa
grcesx. claksvcerkaran c72oZ
samalgs, o so veltra clx ner
grcesx po hgla enc72x. to solan
ch'xk ner, skriva circenaxn up
ciaksverf§an. sån skar am
ba,knx ov hucstbyksuna sin o sorna
maskunoan,som-anhadxmysun,
in lx.22am posa. tt pZoka an
al toclomlar, som an hxta po
vauxn, to...an c7.2xk hapn,.
to fog§x kom hqm, sto
prcesk, vi grxnclan o froga, om alt
va llamx po meranaban. — yå,
sa lrcerubm o skrata. vi a dy) so
fax,pn i kvcelcl? sa presk. jow,
sa circe,4ixn, ya hxta xg-granam
pcenxspugg, o han a fulo mapceggar.
— hce a. men, sa presk. na ,
sa circencl2m, hce a xnt pask foya a hxta-cov-vx meranableclx.
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Teerijärvi-mål.

Översättning.

ny-ska ya ha mat. mcen to-a
rama ipt matasce-t§i, var ter
bara stram:ib o bro. to sa circencrii: ny ska vi ha sopu. to
s'ihka-a-tvo kar h ha nermast
golg osta log-grytu o saiti. tvo
alar ska gati kuclhaga, sow-var
tcer mera tu , o ld-tåm-prcestas
sUcelkuclu. tuaol som cjrcenclå't bi.- sån .22cOita u kulu o
koka in rama sopa. huttla o
incelvuna rap u sonclar o kasta
aum beta h o ana t u haga.
to sopa va goli koka, so °LA
to sa drcenclb: ny-ska vi-vil po
m4t. so soul cli tu lillm-Lclan.
so sa circendii: chcerin ny -som
ja! o to byroa a vcatar si
gresi. eiaksvcerkara
samala,m, o »ges veltra cli ner
grcesi po hafla ena?, to sola
c122, ner, skriva (ircenell up
ciaksvcert,ga. sån skar a bani
ov hu,stbboksuna sin o sorna
ma skunola, som -a ha i mysu,
in lu.Uam . posa. h ploka a
al toclovila, som-a hua po
va jun, to-a db hakin.
to folfgi kom ha,,m, sto
prestn vi grina o froga, om alt
var 21a,iju po mceranaba. —
sa circenc21 o skrata. vi a dy so
fa,ox 3 kvelcl? sa prestn. joyw,
sa circenchi, ja hua ig-granampentspugg, o ha i ful. ma pceggar.
— hce i men, sa prcestn. ng ),
sa circencht, ke ur int pastots, far
ja a hua a vi meranablacli.

»Nu skall jag ha mat». Men då han
remmade upp matväskan, var där
bara strömming ock bröd. Då sa drängen: »Nu skall vi ha soppa». Så
skickade han två karlar till närmaste
gård flir att låna gryta ock salt. Två
andra skulle gå till kohagen, som
var där nära, ock leda dän prästens
skällko. De gjorde justsom drängen bad. Sen slaktade de kon ock
kokade en duktig soppa. Huden ock
inälvorna rev de sönder ock kastade
en bit hit ock annan dit i hagen.
Då soppan var färdigkokad, så åt de.
Då sa drängen: »Nu skall vi vila på
maten». Så sov de till lillmiddagen.
Så sa drängen: »Gören nu justsom
jag!» Ock då började han vältra sig
i gräset. Dagsvärkarne gjorde sammaledes, ock sålunda vältrade de ner
gräset på hela ängen. Då solen
gick ner, skrev drängen upp
dagsvärkena. Sen skar han benet
av hurstbyxorna sina ock sömmade
med skonålen, som han hade i mössan,
en liten påse. Dit plockade han
alla dyngdyvlar, som han hittade på
vägen, då han gick hem.
Då folket kom hem, stod prästen vid grinden ock frågade, om
allt var slaget på Märrn ab b e n . — »Ja»,
sa drängen ock skrattade. »Vi är du så
fägen i kväll?» sa prästen. »Jo»,
sa drängen, »jag hittade en grann pänningpung, ock den är full med pängar».
— »Det är min», sa prästen. »Nej»,
sa drängen, »det är inte pastorns, för
jag hittade den vid Märrnabbledet».

Sv. landsm. XII. 2.
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Kronoby-mål.
Gamlakarleby-mål.
—
ja
var
tg
jo,
hce
a mcen; ya va ti
— jottwv, hce a mgny;

po etmedon, to ni ho ah
brotast, o- to felt ja puno-tiz
/ngn". --hce a ornoylit, sa drenc72z",
pasto.r ha int gam ter ya hzta
ter a so my-e§t pceega, so
pastor sku ahar a hat» so
opo .sa". — (12eh pun,il-b"!
ropa presta, (eldar ska (ep a
min ta punchi tar filo ty". to
kom pggo o sa, cet-drettchi sku
(bita ga sok et si§celkudo, for hce
int karm ha,,,m". ta hipunJ!
duildra prata, o pak da ov",
kotnbar to Ize,,g,nt totag-kudo, so
for (lo nit no mota po tri da".
to sa drcencl2i": jd, om pastor tar
putichi, so ska ja vis, cet ja
kam mair em bceta man": al
pceega ska vol ti clyedovzla,
cen rcetoan hurstposa";
alt va gresa laksverlsara a
slam i da, ska stgg op ti boks,
just no ska vann ita op
pastors si§celkudo". o rna sama
slceed - am pos- a prceste, mot
oguna, so-a hua cer.
mym

po («medan, to ni ha d som alm
brotumasi, o to fcelt ya p- unaimm (en. — hce a om69ht, sa elrenain,
paston...a nit gam te ja hi& han,
ter a so myi,gi pceegan, so
paston sku aktar a havi, so
mm opo sa. — m ht punchin!
ropa prcesk, celde, ska Ucepimmcen ta pundiin tu fzkun tit. to
kom pegun o sa, et- drenclIn sku
orådet ga sk at si§celkudun, fo.hun
-a nit bmw he,,km. ta hg punorizn!
dun(lra prosk, o pak aov,
komba ty hakm uttag -kudu, so
fo
-nt na mat po tri ciagar.
to sa circenatn: iå, om paston tar
punchin, so - ska ya vis, cet ja
kam may em -bcetam-mcen: al
peegan ska va ti todovilar,
punain ti in retuan hujtposa;
alt va gres daksvcerkar-an
da, ska steg up ti bak,
jyst ny ska varmin ita up
pasto,s stgelkuclun. o ma sama
2,1ceed.., am pos-am presk mot
•guna, so ca hua wt.

»Hurst» är grovt tyg av hampa, ett slags säckväv. »Kan mer än
biten min» är ett talesätt som betyder ungefär: kan mer, än man skulle
tro mig om.
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— jou,w, he mcen; ja var tt
po cetmcelan, to nt ha som ah
broast, o- to fint a punat
mcen.—hce °mosat, sa circenat,
pastora tnt gut ter ja htta„a,
ter t so myiRt pceegar, so
pastor sku aldar a hav t so
my
opo st. — 7 h puh!
ropa prestn, cellos ska t§cept
men ta punat tur ftku lin. to
kom ptgu o sa, et...clrenipt sku
°Utta ga sok et sUcelkuclu, for hu
„a att kumt hatm. ta hi punclit!
luncira prestn, o paka i ov,
kombar ty ha)nt tutan kuclo, so
for dynt na mat po trt c[agar.
to sa circenat: j4, om pastor tar
puncht, so ska ja vts, cet ja
kam mar cem bceta mcen: al
pceegar ska val tt toclovaar,
punat ta in retoan hu,stposa ;
cat va gres claksvcerkar-a,n
t cia, ska stag up tt bak,
jyst ny ska vartitn da up
pastots si§cel.kuclu. o ma varna
32690 a poict preste mot
oguna, so i hua et.

— »Jo, det är min; jag var dit på
eftermiddagen, då ni hade som allra
brådast, ock då fällde jag pungen
min». — »Det är omöjligt», sa drängen,
»pastorn har inte gått där jag hittade
den, ock där är så mycket pängar, så
pastorn skulle aldrig ha haft så
mycket på sig.» »Giv hit pungen!»
ropade prästen, »eller skall käppen
min ta pungen ur fickan din». Då
kom pigan ock sa, att drängen skulle
nödgas gå söka efter skäll kon, för hon
hade inte kommit hem. »Tag hit pungen!» dundrade prästen, »ock packa dig
av, ock kommer du hem utan kon, så
får du inte någon mat på tre dagar».
Då sa drängen: »Ja om pastorn tar
pungen, så skall jag visa, att jag
kan mer än biten min: alla pängarna skall varda till dyngdyvlar,
ock pungen till en trasig hurstpåse;
allt vad gräs dagsvärkarne har
slagit i dag, skall stiga upp tillbaka,
ock just nu skall vargen äta upp
pastorns skällko.» Ock med samma
slängde han påsen prästen mot ögonen, så det hurrade efter.

Denna saga har meddelats mig från Teerijärvi av folkskolläraren A. SANDRULLA; men enligt vad jag senare förnummit, skall den förekomma även i
Nedervetil.

Rättelser.
S. 10 r. 17 ock utgår
12 » 21 står 178
läs 179
13 » 20 » id . . . nd
» il . . . ncl
16 » 24 » 68
»69
17 » 20 » dag
»dag
» 22 » 5 » bnnk
» bngt
23 » 12 » nkoma,nler
» rtkomancler
26 » 12 » 81
» » 27 » 79
>>> 8
81
2
27 » 19 » j9
»J
29 » 23 » st§ymf
» st§yw
31 » 17 » 82 86
» 84, 8
34 » 31 » överensstämmande » överensstämmelse
38 » 6 » kolvagn
» kolvagn,
» 42 » 16 » unt
» unt
42 » 27 bör lyda: Orden og ä, rog vrå, tog smal väg kunna

få både a ock : rog» 1. roga, o. s. v.
46 » 14 står nsv. hetta(n)
läs jfr nsv. hetta v.
» 47 » 6 » roancl
» rowancl
» » 22 » clkern
» (Dern
49 » 4 » §utundi
» pftwundi
» » 18 » maklatur
» maklatiar
50 » 6 » fsv. afiedhis isl.
» fsv. adraledhis
afieiäis
» » 11 » ist. steikarahus
» is!. steikarahtis
51 not 4: jämte formen rutbak förekommer även rolokbagk,
varför ordet torde vara av finskt ursprung.
53 r. 19 står papekoja
läs papekoya
57 » 12 » senare
» sistnämnda
61 § 127. t motsvarar d såsom preteritimärke även efter

långt 1 föregånget av kort vokal, se § 288.
läs juS0

62 r. 23 star juso
» 65 » 1 » (gräs)
» >) » 37 » no
» 66 » 12 » (thrä)
» » 22 » drängen
68 » 14 » iSl. afiei8is
69 » 13 » kvcern
'
» » 32 » halg'h- harlekin
» » 39 » harlekinslek(en)
70 » 4 » kixenkamar

» (grecs)

» now
» (thro3)
» dmengen
» fsv. adraledhis

» kvcern,
» haldg't Harlekin
» Harlekinslek(en)

» kvcegkamar
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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XII. 7.

TILL FRÅGAN

OM

U-OMLJUDET I FORNSVENSKAN
AV

AXEL KOCK

STOCKHOLM 1891
»NOL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTBDT & SÖNER.

ELIS WADSTEIN har i sin avhandling Fornnorska homiliebokens ljudlära '. s. 42 if. ock s. 142 if. framställt åtskilliga invändningar mot den teori om två skilda u-omljudsperioder,
vilken först bestämdare formulerats av C. SAVE, vilken av SÖDERBERG i Några anmärkningar om u-omljudet i fornsvenskan 2
utförligt motiverats, ock som av mig i Ark. IV, 141 if. ock
P.-B. Beitr. XIV, 53 ff.3 antagits. WADSTEIN vänder sig i förra
delen av sin skrift (vilken utkom före publicerandet av SÖDERBERGS avhandling) mot mina uttalanden i Ark. IV ock P.-B. Beitr.
XIV, under det han i sina senare publicerade »Rättelser ock
tillägg» riktar sina anmärkningar mot SÖDERBERGS under mellantiden utkomna skrift. Emellertid har WADSTEIN Själv under
den tid, som förflöt mellan utgivandet av förra ock senare
hälfterna av hans egen avhandling, ganska väsentligen ändrat sin
uppfattning av u-omljudet, om den ock däri är oförändrad, att
han vill gendriva SÖDERBERGS ock min åsikt om två skilda
u-omljudsperioder.
Jag skall här söka visa, att WADSTEINS tvivel på de två
u-omljudsperioderna är oberättigat, samt att hans eget försök
att förklara de många ord, som även enligt hans åsikt tala
emot det vanliga en-periodssystemet, icke är lyckligt. Emellertid
vågar jag hoppas att vid denna kritik även kunna påpeka en
eller annan synpunkt, som vid bedömmandet av u-omljudsfrågan
i fsv. ej saknar varje intresse. Någon genomgående kritik av
alla de åsikter, som W. vid sin granskning av SÖDERBERGS
Uppsala 1890 (Ups. univ. årsskrift).
öfversigt af Filologiska sällskapets i Lund förhandlingar 18811888, Lund 1890 (Lunds univ. årsskrift).
Se ock P.-B. Beitr. XV, 261 ft
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avhandling' framställer, skall här emellertid icke försökas, så
mycket mindre som W. ofta yttrat sig ganska svävande ock i
stället för utförda förklaringar av ord ock former, som synas
vara oförenliga med hans uppfattning, inskränkt sig till korta
antydningar (se t. ex. åtskilligt på s. 149 med noten 1). Emellertid har W. i slutet av sin framställning lemnat en resumé över
de ord, som enligt hans mening egentligen skulle visa, att i de
östnordiska språken även kvarstående u, v värkat omljud. Om
det därför lyckas mig ådagalägga, att dessa av W. själv såsom
bevisande framhållna ord ej ega någon bevisningskraft, så torde
därav framgå, att W:s inkast mot de två u-omljudsperioderna
icke hålla streck.
Innan jag övergår härtill, må dock ett par ord nämnas om
det argument, som W. sätter i spetsen för sin opposition mot
mig (s. 42), ock varpå han synes lägga stor vikt, nämligen
frågan om v-omljudet i Olaf helges sag-a 2. Ja, sedan han efter
sin mening visat, att jag oriktigt framställt denna fråga, antyder han (s. 43 stycket 2), att detta vore egnat att göra hela
den av mig hyllade u-omljudsteorien misstänkt. W. har härvid
förbisett det faktum, att jag vid min framställning av frågan
på det ställe, där jag senast yttrat mig om den (P.-B. Beitr.
XIV), uttalat mig i överensstämmelse med den åsikt, som W.
själv förfåktar. W:s opposition mot mig i denna punkt är således åtminstone överflödig'.
I) Jag är ense med denne författare i de flästa viktigare u-omljudsfrågorna. Den meningsskiljaktighet mellan oss, vilken antydes i
P.-B. Beitr. XIV, 57 noten, finnes icke längre. S. hade vid redigerandet
av sin avhandling i denna punkt kommit till samma åsikt, som jag framställt.
Utg. av KEYSER ock 'UNGER 1849.
Saken gäller, huruvida i Olaf helges saga omljud värkas ej blott
av bortfallet utan ock av kvarstående v. I min uppsats 1-omljudet och
den samnordiska förlusten af ändelsevokaler (Ark. IV, 141 if.) hade
jag oriktigt framställt saken så, som om omljud i fno. värkades blott
av bortfallet v, ock häremot riktar W. sina anmärkningar med refererande av mitt yttrande s. 145, där en äldre u-omljudsperiod omtalas,
under vilken omljudet betingades »av bortfallandet av ett följande n
samt en yngre period, då det värkades »av ett kvarstående tt (v)».
Emellertid hade jag i den (mera än ett år före utgivandet av W:s avhandling) i P.-B. Beitr. XIV publicerade tyska redaktionen av min
nämnda uppsats rättat detta misstag. Jag hade nämligen där (s. 57)
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Det synes mig överraskande, att W. bland de ord, som
kraftigast skulle tala för hans åsikt, räknar byskuper, systur,
myklu(m), ymumaper. Med samma rätt hade även kunnat
nämnas t. ex. gen. bykkiu (av nom. bikkia). Redan i Ark.
IV, 145 noten har jag framhållit, att när man talar om att
i de östnord. språken kvarstående u ej värkar omljud, det
naturligtvis icke är fråga om ljudutvecklingen i y i bikkiu -->
bykkiu etc., som inträdde när i nästa stavelse följde u, ock
när i tillika omedelbart föregicks av labial konsonant, »en företeelse, som man också skulle kunna kalla ett slags u-omljud» (ib.).
Av samma art är som bekant övergången biskuper -> byskuper,
swistur -> s(w)ystur, miklu(m) -> myklu(m), wimumaper ->
(w)ymumaper etc. Ingen bestrider således, att av den anförda
orsaken i har övergått till y. Men icke häller kan någon likställa denna ljudutveckling i --> y med det yngre u-omljudet
i is!. tala -> t91u, sagum -> s2gum etc. Detta senare värkar
som bekant blott på 2 ; men framför allt är att märka, att det
framkallas av det i följande stavelse stående u-ljudet ensamt,
oberoende av vilken konsonant som föregår den för omljud utlåtit det stycke, som motsvarar s. 145 st. 2 i den svenska redaktionen,
få följande lydelse: »In der älteren periode wurde der umlaut vom wegfalle eines folgenden u bedingt — — In der jfingeren periode wurde
der u-umlaut von einem noch dastehenden u bewirkt» [i den svenska
red, hette det: »bortfallandet av ett följande u (v) — — — ett kvarstående u (v)»]. Ock i överensstämmelse därmed hade jag borttagit
hela första stycket å s. 143 i sv. redaktionen ävensom exemplet baäuar
s. 142 st. 3. Av dessa ändringar framgår, att jag vid utarbetandet av
den tyska redaktionen insett, att för fno. (OHS.) icke samma regel gäller
för v- som för u-omljudet. Redan utgivarne av OHS., KEYSER ock
UNGER, kunna anses hava framställt det riktiga förhållandet. Då de
(företalet s. VIII) vilja redogöra för anmärkningsvärda saker i denna
handskrift, nämna de, att »a bruges for ö (her skrevet o), naar det omlydvirkende n findes i endelsen». Då de intet yttra orn omljud, framkallat av v, följer därav, att det brukas enligt den i isl. skrifter vanliga
regeln, d. v. s. att det möter både efter förlorat ock kvarstående v.
= P.-B. Beitr. XIV, 56 noten.
2) Ett kombinerat (jfr straxt nedan) n-omljud av ö -3- föreligger
i isl. Völundr av Völundr. Det har framkallats av föregående v i
förening med efterföljande u (möjligen har även det efter ö stående
I-ljudet spelat en roll). Jfr om Vidundr hos SYMONS i Pauls Germ.
phil. II, 61, där dock villkoret för utvecklingen ö -> ö anses vara ett
väsentligen annat.
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satta vokalen. Till utvecklingen biskuper --> byskuper etc. äro
däremot två faktorer nödvändiga: ej blott ett u-ljud i andra
stavelsen, utan ock en labial konsonant omedelbart före rotstavelsens vokal. Vill man kalla övergången biskuper -->• bysku.per för ett omljud, så skulle det kunna få namn av »kombinerat omljud» i motsats till övergången tala —> t2lu etc., som
i så fall kan benämnas »enkelt omljud». Men när två skilda
u-omljudsperioder uppställts, ock när det yngre u-omljudet frånkänts de östnord. språken, så har det blott varit fråga om enkla,
ej om kombinerade omljud.
Av samma orsak sakna de av W. anförda orden pret. pl.
voro, h(w)oro »huru» ock honom all bevisningskraft. I Ark. V,
46 if. har jag haft tillfälle visa, att »i de nord. språken ljudförbindelsen vi-å under inflytande av ett i nästa stavelse följande
u övergått till wö, ö», men tillika framhållit, att denna ljudutveckling »icke i vanlig mening är ett u-omljud». Även detta
är nämligen ett kombinerat omljud, eftersom för dess inträdande
erfordras ej blott u i ändelsen, utan ock w före rotstavelsens
vokal, ock redan i anf. uppsats nämnde jag bland exemplen
därpå waru -› (w)öru. Så förklaras ock h(w)öru av hwåru
(isl. hvåru).1
En art kombinerat u-omljud föreligger även i det av W.
anförda sv. honom, uttalat med o-ljud i penultima. Så väl
i de östnord. som i de västnord. språken har nämligen nasalerat å övergått till ö, när nästa stavelse innehöll ett u-ljud,
ock härav förklaras hänum —› hönum (hönom); jfr Falk Ark.
VI, 114 f. ock senare Wadstein anf. arb. 70 it Dessa författare antaga dock, att å först genom det vanliga (enkla)
u-omljudet övergått till §, ock att detta senare utvecklats till ö.
Just fsv. hönom lär oss emellertid, att detta kombinerade omljud (framkallat av nasalitet tillsammans med följande u), liksom
de andra nyss anförda kombinerade omljuden, inträtt oberoende
av det vanliga (enkla) u-omljudet. Liksom av *spånuR blev
*spönuR, senare spönn, så blev hånum hönum2. Former
sådana som isl. spQnn, h2num etc. förklaras därav, att sedan
W. synes själv s. 44 medge, att denna förklaring av horn är möjlig.
Härmed bestrides naturligtvis ej, att vid utvecklingen *spännR -±
*spönnR, hännm hönum etc. rotvokalen kan hava passerat ett mellanetc.
stadium, som låg nära eller sammanföll med ljudet 2 i subst.

XII. 7

KOMBINERAT 11-OMLJUD.

7

den här avhandlade lagen för det kombinerade u-omljudet upphört att värka, man t. ex. vid böjningen nom. *spönuR, gen.
spänaR etc. stundom lät ä-ljudet överföras från gen. sg. ock pl.
till nom. ack. sg., ack. dat. pl., varefter av *spänuR, spånum
etc. på vanligt sätt blev spQnn, spinum etc.' Isl. h4num har
uppstått på så sätt, att å i *hånn, håna överförts till dat., varefter hänum på vanligt sätt u-omljutts till hQnum.
De växlande formerna av fsv.-nsv. dat. honom låta sig
ock lätt förklara. Jämte hönom har fsv. även hönum samt
hänom, nsv. hånom 2, varjämte också hänum använts i de
östnord. språken. Att fsv. även egt hönum med kort penultima, framgår därav, att hskr. nr 405 i Palmsköldska sam-.
lingen på Uppsala universitetsbibliotek använder skrivningen
honum, med -um, fastän den i regeln brukar -om i tvåstaviga
ord med lång rotstavelse, ock hänum återfinnes i Skånemålets
hanom, äldre nda. hannem, nda. ham med a- (ej ft-)ljud. Den
korta rotvokalen i hönum, hänum bör naturligtvis förklaras av
ordets bruk i relativt oakcentuerad ställning, ock på hänum
har dessutom nom. ack. hänn (yngre förkortning av *hänn)
kunnat utöva inflytande. Sedan emellertid hönum sålunda fått
kort rotstavelse, brukades denna form även i akcentuerad ställning ock följde då den vanliga vokalbalanslagen.
Såsom o-ljudet i hönom är ock o-ljudet i det av W. nämnda,
hos SAX() mötande Omundus att förklara, ävensom i det på en
runsten anträffade ämät, i fall nämligen detta, såsom W. antar,
är identiskt med Omundus. Liksom SAxo även har Amundus,
så har ock fno. både Omundus ock Amundus ock Landnäma
flera gånger A'mundi. I A'mundi -± ömundus med fortis på
första kompositionsleden har det nasalerade ä övergått till ö
framför u, under det att formen A'mundi, Amundus väl haft
fortis på senare kompositionsleden. Liksom det vanliga (enkla)
1 fall det kombinerade u-omljudet (vid nasalitet ock följande u)
i hänum --> hönum etc. inträtt efter förlusten av ändelsens u i *sprinuR
etc., d. v. s. efter det äldre enkla n-omljudet, så har Q i spQnn överförts blott från ack. dat. pl.
1 nsv. även hännom, som väl uppstått genom yngre förlängning av n-ljudet, framkallad av ordets bruk i relativt oakcentuerad
ställning.
Se inledningen till Östnordiska och latinska medeltidsordspråk,
I, utg. av KOCK och AF PETERSEN8 (Kbh. 1889 if.).
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omljudet ej värkats av en vokal med fortis (jfr nedan), synes
det samma ha varit fallet med det kombinerade omljudet.
Hit hör kanske ock Mogens, som W. s. 44 jämte fsv.
Magnus, nsv. Måns, anför tör sin åsikt. Tydligt är emellertid,
att å-ljudet i måns, såsom dess stavning med å (ej med o) visar,
ej utgör ett omljutt a, utan att av fsv. Magnus, uttalat Mågnus,
har blivit Mängs —> Många, liksom av gånga, fånga etc. etc.
blivit nsv. gånga, fånga etc. Av Många uppstod senare Måns
enligt den av mig i Ark. VII, 308 uppställda regeln. Den i
fsv. stundom mötande stavningen mognus kan uppfattas liksom
stavningen gonga, fonga etc., d. v. s. att sedan å övergått till
å, detta å-ljud stundom skrevs med o.
Annorlunda förhåller det sig med Moghens. I fall (såsom
W. antar) denna form med o-ljud värkligen är gammal i de
östnord. språken, så förklarar jag den på så sätt, att lat. Mågnus I
med nasalerat långt a, efterföljt av u, övergick till Mögnus;
jfr hänum —> hönum etc. Den vanliga fsv. ock nsv. formen
Magnus beror naturligtvis på senare latinskt inflytande, ock
ehuru denna form i yngre språket utvecklats till Måns, har vid
sidan därav genom fortsatt latinsk påvärkan även Magnus alltjämt kvarstått.
Emellertid synes det vara tvivelaktigt, huruvida formen
Moghens över huvud är så gammal i de östnord. språken, att
den där kan hava erhållit vare sig kombinerat eller enkelt uomljud. I registren till Sv. dipl. III—V eller nf. 1—II upptages icke något Moghens. Däremot anträffas i ett jämtländskt,
men på svenska skrivet diplom från år 1483 Magens (No. dipl.
III nr 942). Ej häller i registret till Script. rer. dan. har jag
funnit Moghens, ock den älsta urkund, som enligt detta register
innehåller mowens (med w), synes vara Obituarium nestvediense,
som påbegyntes i början av 1400-talet. J. Kok, Da. folkesprog
i Sjyll. II, s. 40 upptar Mauenssen (från år 1460), Mowenssen
(från år 1501); dessutom Mougns (från Flensb. dipl.); i senare
tid har som bekant mogens varit ett vanligt namn i Danmark.
Är namnet Mogens relativt ungt i de östnord. språken, så har
1) Om a-ljudets längd se A. MARX, Hälfsbilchlein fiir die aussprache der lat. vokale in positionslangen silben s. 42 med de där
anförda citaten ur Corpus inscriptionum lat. VI, 1 nr 2080, r. 17 etc.
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sistnämnde författare troligen rätt i att det närmast stammar
från den norsk-danske kung Magnus den gode (jfr ock C1.-Vigf.
under Magnus). Som bekant omtalar nämligen Olaf helges
större saga (tryckt 1853) kap. 111, att skalden Sighvatr lät,
Olaf helge ovetande, döpa hans nyfödde son till Magnus (den sedan
s. k. Magnus den gode). Konungen frågar: »Hvi leztu sveininn
Magnus heita. ecki er pat vart ett-nafn», varpå Sighvatr svarar:
»Ec het hann eptir Karlamagnusi konungi». Men härstammar
det östnordiska Mogens närmast från Norge, så är det icke
överraskande, att sedan Magnus åtminstone i vissa trakter av
detta land genom det yngre u-omljudet blivit m2ginis, det var
denna form med g (Mogens) som överfördes till det övriga
Norden. Jfr härmed t. ex., att nsv. har Einar med ei, emedan
det lånats från is!., ehuru den fsv. ljudlagsenliga formen som
bekant är Enar.
Här må en omständighet framhållas, som åtminstone i viss
mån synes sammanhänga med det kombinerade omljudet, ock
detta ehuru de ord, som nu skola omtalas, ej anföras av W. såsom särskilt bevisande för hans mening. I de östnord. språken
visa de fem. ~stammarna sv. dugg (fsv. dog) : dagg, rugg
(i ä. nsv.) : ragg, da. ing : sv. lagg[kärl] omljudda former,
växlande med oomlj udda, under det att de feminina wa-stammarna stab, rang' alltid sakna omljud. På liknande sätt finna
vi omljud i vissa adjektiva wa-stammar: fsv. trygger, stygger
(jämte stiugger), nsv. skygg (jämte vätöm. skiugger), under det
att det saknas i andra: ranger, rasker, fal, far, blar, grar 2
(ock nsv. njugg). Denna sammanställning synes mig giva en
fingervisning vid bedömmandet av det fkv. w-omljudet. Vi finna
nämligen därav, att detta möter inom dessa ordklasser endast i
ord med ljudförbindelsen gg(w). Nu har som bekant ljudförbindelsen gg annars visat sig i de östnord. språken hava förmåga att labialiserande invärka på en föregående vokal, ock
Ist. stsgp »landingsplads» är fem., ock ehuru stadh »kant på tyg,
är neutr. i Gustav I:s bibel, torde av BIJGGES framställning i Tffil. nr.
III, 269 framgå, att ordet i nord, språk merendels är fem. Isl. pr2ng
är fem., under det att fsv. brang var eller kunde vara neutr. (jfr
Rydqv. II, 98); men i bygdemål är trång enligt Rietz 752 fem.
I far,, blar, grar skulle ft-ljudet även kunna bero på senare

övergång § -› ä.
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just i dessa samma ord, som här äro i fråga. Så har Q övergått till det mera labiala u framför gg i dog --> dug, *rog -›
hug'; ock under det att
rugg, *log
lug ävensom i hog
den äldre brytningsdiftongen in övergått till jo i iorp, mioper
etc. etc., kvarstår den oförändrad framför gg i biug, tyugga,
stiugger, njugg2 (jfr dessutom nedan om da. vugge). Det är
därför troligt, att gg(w) spelat en roll även för omljudsvokalerna
Q ock y i dog etc., stygger etc.
Man kan uppfatta förhållandet på två något olika sätt.
Under det att i de östnord. språken bortfallandet av w
värkade omljud, men kvarstående W däremot vanligen icke framkallade omljud, så finnes från denna senare regel det undantaget,
att tillsamman med föregående gg även kvarstående w värkar omljud. Så förklaras dug (fSv. dog), rugg, lug i motsats till stan,
prang. De oomljudda formerna dagg, lagg, ragg hava utgått
från kasus, där W ljudlagsenligt bortföll framför kvarstående u
ock därför ej (tillsamman med gg) kunde värka omljud. Man
har en gång böjt nom. lagg[w]u, gen. laggwaR, dat. lagg[w]u,
ack. lagg[w]u, pl. nom. laggwaR, gen. laggwa, dat. lagg[w]um,
ack. laggwaR. I gen. sg., nom. gen. ack. pl. uppstod Q (1Qgg),
framkallat av ggw, i nom. sg. även 1.2gg genom förlusten av -u
under den äldre u-omljudsperioden, under det att ack. dat. sg. ock
dat. pl. bevarade oomljutt a (lagg) 3. Att även i ack. sg. (lagg[w]u)
u förlorades först efter det äldre u-omljudets inträdande ock
således ej (såsom i nom. sg.) kunde självt framkalla omljud,
framgår därav, att Rökstenen har ack. strantu, isl. kerlingu,
Ingibiorgu etc., fsv. geerninguna (Häls.L., Bon. B. 14) med kvarstående u.
Kock Fsv. lj. Il, 464 if., Ark. V, 95 f.
Kock i Tffil. nr. VIII, 284 f.
Den ljudfysiologiska orsaken till att a blev omljutt i laggw-au
etc, men icke i lagg-um etc., var den, att det måst labiala ljudet (w, u)
tillhörde i laggw-aR sam ma stavelse som -agg-, men stod i lagg-um
i följande stavelse, ock det är självklart, att ett ljud kraftigare invärkar
på sin egen än på föregående stavelse.
Hälsingelagens skrivsätt är dock ofta föga pålitligt. Den av
NOREEN i Pauls Germ. phil. I, 492 säkerligen från G:la ordspr. 942
anförda ack. bygningu kan ej upptagas såsom exempel härpå. I hskr.
står nämligen sannolikt bygningn (se Kock-Peterseus' Medeltidsordspr.
I, 233). Härtill kommer att formen bygningu skulle strida mot den
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Härigenom förklaras ock runinskrifternas vanliga haukua
(d. v. s. Inggwa), fsv. hogga, hugga (ock subst. hog, hug).
Det synes, som om ggw ej värkat omljud på a i fgut., eftersom man där har subst. hag(g) ock värbet hagga (ptc. hagg vin);
jfr i någon mån härmed, att det gutniska Fårömålet har neggur
»njugg» ock bregga »brygga»1 utan labialiserad vokal. Det i den
fsv. Didriks-sagan en gång anträffade hag antyder möjligen,
att även i någon dialekt på fastlandet samma regel gällt som i
fgut. Vokalen i detta enstaka hag kan dock även förskriva
sig från dat. pl. (hagg[w]um), en kasus som till följe av ordets
betydelse bör hava varit ganska bruklig2.
Av ack. sg. "triggwan, *triggwa, nom. pl. *triggwiR, *triggwaR etc. etc. hava vi fått trygger med omljudd vokal; så förklaras ock fsv. stygger, nsv. skygg. Härigenom får man även
en enkel tydning av y-ljudet i fsv. bryggia (av "briggwian),
fsv. ryggia, i fall detta härmed är väsentligen likställigt, ock i
fsv. byg, en mindre vanlig sidoform till det normala biug, nsv.
bjugg. Vid en äldre böjning nom. ack. *beggu (av *beggwu),
dat. *biggwiu hava de vanligare kasus, nom. ock ack., givit
biug, den mindre brukliga dat. däremot byg. Mycket olika
förslag hava framställts till förklaring av brytningsdiftongen i
fsv. ord med gg: fsv. stiugger, nsv. njugg, vätöm. skiugger,
fsv. biug, tyugga. 3 Den sannolikaste uppfattningen av denna
ganska invecklade fråga synes mig, såsom nyssnämnda förklaring
av fsv. biug antyder, vara den av NOREEN framställda (med
någon modifikation), enligt vilken man på samnordisk botten haft
växelformer med -eggu- ock -iggwi-, ock detta på grund av
Fårömålets neggur »njugg», bregga »brygga», äldre nsv. nägg
»njugg», liknande former i Dalmålet, samt de isl. hnoggr (»njugg»)
ock hnoggva (»stöta»). Av *stegg[w]uR etc, blev i fsv. på vanligt sätt genom brytning stiugger etc.; det enstaka fsv. tyugga
kan utgå från 1 sg. ock pl. legg[w]u, *tegg[w]um (jfr med nsv.
värbet ock subst. tugga det isl. subst. tugga).
i denna handskr. annars så till vida konsekvent tillämpade vokalbalansen
för n : o, att u icke användes, där man väntar 0.
I) N:n Ark. I, 167.
Märk sådana vanliga uttryck som isl. mej) h2ggum, af stör=
h2ggu.m etc.
N:n Ark. I, 164 if., Södb. anf. avh. 71 if., Wadstein anf. avh. 149 f.
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Såsom en alternativ uppfattning av det ovan anförda förhållandet, att fem. substantiva wa-stammar ock adjektiva wastammar med gg i rotstavelsen i motsats till andra visa omljudda former, må anföras, att gg ej urspr. positivt medvärkat
till omljudets uppkomst, utan att, sedan man en gång (genom
det vanliga äldre w-omljudet) i vissa kasus erhållit omljud, under
det att andra voro oomljudda, gg-ljudets labiala natur vid valfriheten mellan omljudda ock oomljudda former gynnade de
förra. Jfr det av mig i Ark. VI, 46 if. påvisade förhållandet,
att valet av brytningsdiftong i isl. gynnas av ljudförbindelserna
r eller 1 + konsonant. •
Jag vill emellertid framhålla, att frågan om den här avhandlade egenskapen hos ggw i fsv. ej är på något sätt avgörande för omljudsfrågan i dess helhet, d. v. s. för huruvida
man haft två omljudsperioder eller icke.

Samtliga de övriga av W. såsom särskilt bevisande ock
från den egentliga litteraturen anförda orden äro namn, utom
fsv. horand, gluggutter ock da. vugge. Av dessa tre anser
han dock själv (s. 152) horand ock gluggutter vara »mindre
säkra». Det isl. h9rund »kött» motsvaras som bekant av fsv.
harund, en form som flera gånger anträffas. Blott en gång (i
Cod. Bildst. s. 289) möter i dess ställe horandh. Men för att den
allra minsta betydelse skulle kunna tilldelas en enstaka skrivning
med labial rotvokal, borde där ha stått hörund (ej horandh).
Som bekant övergår nämligen 9 i fsv. till ö framför la, ock
för att formen skulle kunna u-omljudas, måste den hava u (ej a)
i ultima. Ingen av ordets stavelser har således den vokal, som
den borde ha haft för att stödja W:s åsikt. För att ändå kunna
använda detta en gång mötande horand såsom bevis mot uomljudsteorien är W. nödsakad (s. 44) antaga: 1) att man haft ett
fsv. *horund, som ingenstädes påvisats; 2) att man haft ett fsv.
"harand, som ej häller någonstädes påvisats. ock med avledningsändelsen -and, ehuru denna ej från något språk påvisats i detta
ord; 3) att horand utgör en kompromissform av *horund ock
5 Kock Fev. 1j. II, 464 if.
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Ock ändå lemnas o i st. f. ö i horand oförklarat.
Hällre än att antaga dessa konstruerade former med ty åtföljande kompromiss ock likväl icke lyckas till fullo förklara
formen horand, torde man helt enkelt få anse detta enstaka
horandh vara skrivfel rör harondh (eller harundh), ock W. synes
utan skäl (s. 43) hava klandrat, att jag anfört fsv. harund såsom ett bevis för att det yngre u-omljudet ej värkat i detta
språk.
Fsv. gluggutter har fått sitt (genom u-omljud uppkomna)
u i första stavelsen från det likbetydande ord, som motsvaras
av isl. gl2ggr, ock som ljudlagsenligt skulle heta glugger (yr
fda. glugaktig).
Utan skäl kriticerar W. SÖDERBERGS förklaring av da.
vugge. Enligt W. skulle ljudövergången vagga)
vugge ej
kunna jämföras med den i da. vaage, voxe etc., eftersom man
då skulle fått *vogge, ej vugge. W. förbiser, att vid utvecklingen o -> u i vugge två (kanske tre) faktorer varit värksamma.
Förhållandet är, att a i fda. ljudlagsenligt labialiserats, när det
föregicks av v ock efterföljdes av en guttural. När denna guttural var k, övergick a till å: vaka) -› vaage, vaxa --> voxe etc.
När däremot den efter a följande gutturalen var det självt starkt
labialiserade gg, gick vokalens labialisering ett steg längre,
så att av a utvecklades u (troligen genom mellanstadiet 0):
vagga (--> *voggoa) -÷ vugge. Att gg i de östnord. språken var
särskilt starkt labialiserat ock därför labialiserande kunde invärka på föregående vokal, har framhållits ovan s. 9 f. För
övrigt vore det även möjligt, att da. vugge utgått från formerna
med u i ändelsen, så att även detta u spelat en roll vid utvecklingen a
u. Men väl att märka: i så fall är vaggu -›
vuggu (vugge) en art kombinerat (ej ett enkelt) u-omljud, vid
vars genomförande ej mindre än två andra faktorer än ändelsens
u äro nödvändiga (att a föregås av v ock efterföljes av gg);
ock om detta är fallet, bör saken väl snarast så förstås, att det
omedelbart efter gg följande u förstärkt den labiala natur,
som gg även annars egde.
Utom de redan avhandlade Omundus ock Moghens (Måns)
anför W. åtskilliga andra namn, ort- ock personnamn. Detta
hans bevismaterial är över huvud av ganska tvivelaktig visshet.
Yngre ortnamn (ock ej häller sådana försmår han) ha som all-
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mänt bekant ytterst ofta varit utsatta för våldsamma folketymologiska ombildningar, ock för att de skola kunna anses ådagalägga en annars obevisad ljudlag, måste de åtminstone framdragas i någorlunda stor mängd. Detta har W. icke gjort, ock
misstanken om folketymologisk påvärkan ligger därför nära.
Men även en eller annan gammal abnorm skrivning av enstaka
ortnamn ger mycket osäkra bevis. Även här har ytterst lätt
folketymologien kunnat spela en röll, fastän det med vår bristfälliga kunnskap om fornspråkets bygdemål ofta ej kan avgöras,
.med vilket dialektord namnet associerats. Härtill kommer, att
vid avskrivning av ortnamn, som för skrivaren ofta voro obekanta, skrivfel mycket lättare kunde insmyga sig än i språkets
vanliga, allmänt kända ordförråd. Personnamn åter äro föga
beviskraftiga, eftersom de ofta undergått alldeles abnorma förändringar (beroende på invärkan från barnspråket, stympningar
ock andra förändringar vid bruket såsom smeknamn, deras vanliga användning i relativt oakcentuerad ställning o. s. v.), ock
härtill kommer, att de ofta fordom liksom ännu i dag lånats
från folk till folk. Jfr ovan s. 9 om nysv. Einar ock östnord.
Mogens.

Men även mot vart ock ett särskilt bland de av W. såsom
bevisande uppräknade namnen kunna dessutom viktiga inkast
göras, varigenom deras förmenta beviskraft torde tillintetgöras.
Att Ortuseogher ock Tronemosse äro »mindre säkra» bevis,
medgives av W. själv. Det förra möter i en hskr. (från omkring
år 1470) av VgL. (IV, 11,1), under det att täxtkodex har artuseogheer. Att Artuseogheer, Ortuseogher är sammansatt med
namnet på fogeln anas querquedula, som på isl. heter arta,
§, --> å framför rt 1) årta, kan så
på nsv. (med övergång ä
mycket mindre betvivlas, som straxt efter lesrikyu seoglicer
»lärk-skogen» omtalas. Stavningen Ortuseogher förskriver sig
från en tid, då fsv. å redan övergått till å, vilket ljud mot slutet
av medeltiden rätt ofta återgavs med tecknet o, t. ex. gord för
äldre gard, okallan för akallan etc. etc.2 Det finnes därför
ingen skymt av tvivel om att, sedan Artusoogher genom den
vanliga utvecklingen ärt --> ärt --> årt (liksom arta, årta) erhållit
å-ljud i första stavelsen, detta i Ortuseogheer skrivits med o.
Bock Fsv. 1j. II, 403.
Bock Fsv. 1j. II, 407.
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För övrigt kan W:s uppfattning av rotvokalen i Ortuseogher
såsom omljud så mycket mindre vara riktig, som 2 framför r i
fsv. riksspråket övergår till ö.
Möjligen har vid förändringen av Tranumosi till nsv. Tronemosse (belägen på Dalsland) en folketymologisk ombildning egt
rum, t. ex. genom anslutning till ett med no. tron, sidoform till tro
»en udhulet blok», identiskt ord (Dalsland utgör ju gränsprovins
till Norge) eller till fsv. personnamnet Tronder. För övrigt
vore det icke häller omöjligt, att i dalbomålet (som ännu ej
blivit undersökt) liksom i dalmål ock i flera norrländska mål
tilljämning inträtt i ord med kort rotstavelse, ock i så fall kan
formen trone (trono-) förklaras genom tilljämning liksom dalmålets trono »trana».
De övriga av W. anförda ortnamnen äro Romundeboth,
Tolothorp, laudhuby. Att det förstnämnda, som en gång anträffas i Sv. dipl., har någon bevisningskraft, kan jag ej inse.
Enligt W. skall det i första stavelsen innehålla omljud av å
(= isl. H4mundr). Men dels borde det i så fall på normal fsv.
ha hetat *Homundeboth (ej Homundeboth), vilket W. även
själv (s. 147) synes besinna; dels kan det i 110mundeboth ingående Homunder på ett vida enklare sätt identifieras med
isl. H4rounder, vilket är sammansatt med isl. hkr, fsv. högher.
~under har nämligen utvecklats ur "Hoghmunder på samma
sätt som annars i fsv. ett gh, vilket står såsom slutljud i en
första kompositionsled, ganska ofta förloras framför en, den
senare kompositionsleden börjande, labial konsonant: Sighmunder
Simunder (Sv. dipl. ns. I, II), Sighvardus
Sivardus (Sv.
dipl. IV), fsv. Sighwalda
nu Sevalla (i Västm., Sv. dipl. ns.
II), Sighvidhe -› nu Sevede (Smål., ib.), fsv. Sigwid ock Sywit
(Sv. dipl. ns. I), Ra(g)waldzson (Sv. dipl. ns. I), daghvarper --->dauarper (Cod. bur.) etc. Troligen sammanhänger denna förlust
av gh med akeentueringen, så att man uttalat ditghvarper, men
davårper etc.
Det i Sv. dipl. en gång (III, 34) uppvisade Tolothorp
skall enligt W. innehålla en omljudd gen. av subst. tala, ock
han sammanställer ordet med fno. Teuporp1. Då det emellertid är obekant, var det i Sv. dipl. mötande Tolothorp var
beläget, men i registret gissas på Vgötl., så har måhända
1) 1 MUNCHS Historisk-geografisk beskrivelse over Norge.
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ifrågavarande latinska diplom (»scriptum Tolothorpe») skrivits
i den norska orten Toluporp, vilket enligt MUNCH låg i Boh.,
gränsprovinsen till Vgötl., ock i så fall saknar Tolothorp all
bevisningskraft för fsv. ljudförhållanden. Men även om Tolothorp legat i Sverge, är det icke bevisande. Då såsom bekant
fno. urkunder vanligen ej skilja g ock o, så torde först behöva
ådagaläggas, att det av MUNCH till Tgluporp (nu enligt honom
Totorp) normaliserade skrivsättet värkligen åsyftat detta uttal'.
Tils vidare åtminstone behöver Toluthorp således ej härledas
av tala (benämningen »taltorp» vore ock något påfallande), utan
kan, då fno. har ett mansnamn Tole, nno. Taaie 2, fsv. Tule,
latiniserat Tulo (Sv. dipl. ns. II, 97 etc.), innehålla gen. sg. av
ett till detta maskulina personnamn svarande fem. *Tola.
Det i Sv. dipl. III, 249 en gång stående laudhuby synes
vara samma ort som det s. 251 nämnda la,dhuby. Men för att
skrivningen med au skulle visa, att ordet haft omljud, behöver
först ådagaläggas, att au annars i svenska handskrivna urkunder brukar representera ljudvärdet g. Detta har dock ej blivit
ådagalagt. Jag lemnar oavgjort, huruvida skrivningen laudhuby
bör uppfattas som skrivfel för ladhu.by, framkallad av det följande u, eller om det möjligen bör annorlunda förklaras 3.
Ladhuby möter flera gånger; se registret till Sv. dipl. III.
De av W. anförda personnamnen äro (utom de redan diskuterade) de i runor mötande haosvi, usur ock saulva (sobre), samt
dessutom Olver ock Humblum.
Usur är troligen identiskt med isl. Ozurr, ock detta är
påtagligen samma namn som det fsv. i VgL. anträffade Aszur.
Men om värkligen, såsom W. antar, fsv. usur innehölle ett genom
ändelsens u framkallat omljud, så förstode man ej, varför man
I) I No. dipl. XII, nr 609 skrives en ort i Boh. flera ggr Tolletorp,
ock förmodligen menas samma ort som MUNCR kallar Tgluporp.
AMEN, Norsk navnebogr (Krist. 1878), s. 39.
W. anför s. 44 f. åtskilliga exempel på ortnamnet Horghtun,
vilket han där anser vara bevisande för sin åsikt. Det torde vara överflödigt att här inlåta sig därpå, eftersom W. numera själv synes genom
SÖDERBERGS förklaring av ordet (s. 60) hava övertygats om att det ingalunda talar emot (utan snarare för) två omljudsperioder. W. upptar
nämligen ej å s. 152 Horghum bland bevisen för sin mening. Ordet
möter för övrigt även i de skånska ortnamnen Hör, Hörby (äldre Horgh,
Hörg, Horgby: Falktn. s. 56 f.) med regelbunden övergång 012r -÷ ör.
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jämte usur också har Aszur utan omljud'. Fastmer hava vi
att uppfatta usur: Aszur på följande sätt. Det har redan av
andra blivit anmärkt, att en ursprungligare form av namnet
är det runristade 4ntsuar, vari nt övergick till tt, samt att
kntsuar förhåller sig till 9zurr, vad senare kompositionsleden
angår, som Sigvarpr till Sigurpr etc.2 Då nu signrr på så
sätt utvecklats, att SigwaräuR genom det äldre u-omljudet blev
SigWvar, vars ändelsevokal g i relativt oakcentuerad stavelse
övergick till u: sig[w]urpr 3, så har utvecklingen varit den
samma i *At(t)swaruR -› *AtswgrR Atsurr (Aszur), under det
att gen. *At(t)swaraR bevarade w, tils det enligt den av HEINZEL i Anz. f. d. alt. XII, 49 framställda regeln förlorades efter
lång rotstavelse. Vid sitt bortfall värkade det omljud på första
stavelsens a, så att man fick *9tsarait, ock denna vokalisation
återfinnes i fsv. usur.
haosvi står hos Lilj. 380, under det att samma namn skrives
hasvi hos Lilj. 381. Huruvida med ristningen haosvi värkligen
åsyftas uttalet Hgsvi, såsom W. antar, är ej fullt säkert, eftersom ao annars icke plägar hava valören 9. Men även om så
är, ock om fsv. insvi är = isl. hgsvi eden grå» av adj. Inss),
så inser jag icke, att detta ord skulle kunna bevisa, att fsv.
ljudlagsenligt egt omljud, framkallat av kvarstående Nr. I många
kasus (nom. sg. mask. neutr., gen. sg. mask. fem. neutr., dat.
sg. fem. etc.: hgss, hgst etc. etc.) hade ju avlednings-v ljudlagsenligt förlorats ock vid sitt försvinnande värkat omljud, ock
detta har införts även i bestämda formen hgsvi.
Det av W. från SAXO anförda Olvir förekommer enligt
HOLDERs register blott en gång hos denne, ock där anträffas
det såsom namn på en bland Harald Hildetands kämpar. "Men
jag påminner om att fyra rader ovanför namnet Olvir möter
namnet Rati Fionicus, således utgående från den isl., ej från
den danska formen för öns namn (Fän, ej Fiun). Detta synes
Det isl. 9zurr sammandrages nämligen ej vid böjningen, utan
gen. heter 9zurar (Wimm. Formlära § 47); ock i överensstämmelse
härmed har man på en svensk runsten gen. osurait Lilj. 207.
Jfr Dyrlund i Aarb. f. nord. oldk. 1885, s. 303 noten; Brate
i [Sv.] Ant. tidskr. X, 19.
Jfr N:n Ark. VI, 307.
Sv. landsm. XII. 7.

2
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antyda, att SAX° har använt någon isländsk källa l. Det är därför mycket möjligt, att SAX0 även använt den isl. formen för
namnet Olvir.
Samma anmärkning drabbar det stöd, som W. söker i det
anförda Solwe. Hos SAX° står Hunsolwe (s. '259 r.
SAXO
av
26 hos Holder), men detta anses vara oriktigt sammanfört av
Hun, Solwe, Denne Solwe är emellertid en bland Sigurd Rings
kämpar, ock två rader ovanför omtalas en kämpe från Thothni
(d. V. s. Toten i Norge). Även Soiwe kan således, såsom SÖDERBERG anmärker, alltför väl hava varit från detta land. Det på
Glavendrup-stenen på Fyen anträffade saulva kupa har tillfredsställande förklarats av Södb. 102 noten, ock att det på svenska
runstenar mötande sulfa (dels såsom nom., dels såsom gen.) ej
behöver vara identiskt med isl. s2lvi, medgiver W. själv (s. 152
noten 1). Jag påminner för övrigt om att de nordiska språken
egde flera dylika namn med snarlik form (eller växelformer
av samma namn): Aas. No. navnebog upptar jämte fno. So.»
(sinve) även sauive ock Salve; Niels. Oldda. personn. anför
från runor Sulfl ock sim, från pilgrimslistorna i Reichenau
Selbe, dessutom fda. sylve ock SialwEe (båda från 1400-talet).
Jag skall ej här söka utreda förhållandet mellan dessa namnformer, då denna fråga ej hör till ämnet.
W. medgiver själv, att det i en dansk folkvisa förekom-mande namnet Humblum är ett mindre säkert bevis, ock jag
tror det vara tillräckligt att från Grundtv. Gda. folkev. I, 71 f.
anföra de skiftande formerna för namnen på denne kämpe ock
på hans fader, för att man skall inse, att på detta folkvisenamn
kan i detta avseende intet byggas. Själv kallas han i Danmark
Hummerlummer, Hommelom, Flumblum, i Sverge Hammerlom,
Flommerlom, Homelom. Fadren kallas skiftesvis Herr Humblum eller Humbelbo Jersing, Herr Holmbo Jernsen, Herr
Holmbo Jensen, Herr Bo Jensen, Herr Havbord Helselting,
Kong Magnus, Konning Abelon. Nu skulle enligt Bugge [Sv.]
I) Jfr härmed att 'enligt Niels. Oldda. personn. 78 ock Bugge
Ark. VI, 236 sådana namn som Rostiophus, Gunthiouus hos SAX0
(med jo i st. f. in) häntyda på isl. källor. I dylika namn på -thiouus
(7tiophus) kan iö för ta dock förklaras även därav, att orden haft
fortis på första kompositionsleden, ock att i stavelse med semifortis iii
blivit iö, liksom (se Kock Ark. V, 57 if.) ii i denna ställning blev ö.
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Ant. tidskr. V, 19 Hummerlummer etc. motsvara det tyska
Amelunc ock Didrikssagans 9mlungr. Men då visan torde hava
invandrat till Danmark från Tyskland, ock ej från Norge, skulle
Hummerlummer etc. utgöra en omljudd form av Amelunc;
ock detta ehuru BUGGE medgiver, att namnformerna Hummerlummer etc. varit utsatta för förvanskningar. Mig synes det
däremot vara tydligt, att om ock visan kommit från Tyskland
(varom jag icke har någon mening), dessa våldsamt rådbråkade
ock skiftande namnformer i relativt sena folkviseappteckningar
alldeles intet bevisa för u-omljudet. Ock dessutom må man
taga med i räkningen, att om fadrens namn Humblum, Humbelbo (såsom Grundtvig s. 72 antar) är en förändring av Hornbogi, fadrens namn väl kunnat överföras till sonen eller påvärka dennes namn.
Redan några av de nyss omtalade personnamnen voro, såsom
nämnt, hämtade från runstenar, ock i runristningar har W. trott
sig finna ännu ett stöd för sin åsikt, nämligen det mycket diskuterade sautu »de satte» på två skånska stenar (Lilj. 1428, 1429),
vartill han fogar ett sutum »vi satte» på en sten i Häls. (Lilj.
1065). SÖDERBERG har redan s. 103 givit en möjlig förklaring
av sautu på de två, säkerligen av samme man ristade, skånska
stenarna. Då u-runan ganska ofta har valören av i, kan sautu
enligt honom representera sa itu, vilket, eftersom al är en vanlig
beteckning av ä-ljud, betecknar sotu (den i isl. brukliga preteritiformen av sola); Till bestyrkande av denna uppfattning
skulle kunna anföras, att på en norsk sten (Lilj. 1598) möter just
saitu (d. v. s. stttu) »satte». Men man finner ej blott pluralformer
av pret. av stia med en dylik påfallande skrivning, utan
Lilj. 1272 har ock sing. suti »satte». Här vållar u-runan svårighet, även om man ville akceptera W:s åsikt om u-omljudet.
Ty här kan man omöjligen tänka på ett ljudlagsenligt utvecklat
0; ock att antaga en överflyttning av pluralens vokal till sing.
skulle, så vitt jag vet, sakna analogi i liknande värb. Fattar
man däremot u-runan i suti, sutum såsom representerande den
vanliga i-runan, ock besinnar man, att denna även har valör
av e, så få suti, sutum valören soti, sotum.
T. ex. i liki »länge» Rygbjeerg, hribn9 = isl. Hrefna Brekke;
jfr Wimm. Die runensehrift s. 323.
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Emellertid är följande förklaring av sautu, sutum, suti väl
så tilltalande. Enligt Lilj. 2020 anträffas på en norsk sten
såsom 3 sing. den överraskande formen sotu (olafr kuniikr sotu
milistaino pisa). Här har u-runan väl valör av 1-runa (att antaga en pluralis majestaticus för tredje pers. till det singulara
subst. kunfikr låter• sig svårligen göra), men o-runan kan väl
ej representera 9-ljud. Runorna för au, u, o kunna däremot
ha fått valören a på följande sätt. I de nordiska (särskilt de
östnord.) språken ha som bekant på analogisk väg oomljudda
former tidigt inträngt på de omljuddas gamla område, så att
man t. ex. jämte Dannnrk även uttalade Danmark (med a från
DanmarkaR etc.). En ristning tanmaurk eller tanmurk (tanmork),
som egentligen motsvarade uttalet Danm9rk, har därför mycket
ofta lästs Danmark. Men härigenom uppstod en osäkerhet i
användningen av runtyperna för au ock u (o), så att de stundom
fingo representera a-ljud i vilket ord som hälst. Därför ristade
man även någon gång sautu ock suti (sotu) i st. f. satt:, sati. Att
man åter relativt ofta funnit au, u (o) i detta ord, beror på dess
utomordentliga vanlighet på våra runstenar. Ock det var så
mycket naturligare, att au, u (o) på detta sätt någon gång finge
beteckna a-ljud, som, såsom allmänt antages, a-runan omvänt
ytterst ofta brukas såsom beteckning för 9-ljud, t. ex. hakua
(h9ggwa), vilken skrivsed, även den, trollen delvis sammanhänger därmed, att oomljudd vokal överförts till förmer, som
ljudlagsenligt hade Q (Danmark jämte Danm9rk etc.). Ristningen sautu, suti i st. f. satu, sati kan i viss mån jämföras
med s. k. omvänd stavning, när t. ex. i fda. hval kan stavas
hwalff, emedan halff etc. med gammalt -iv antagit uttalet
hall etc., men ändå behöll stavningen med -1ff.
Vårt senaste resonnemang har givit ett exempel på huru
mångtydig våra yngre runinskrifters vokalbeteckning ofta är,
ock detta faktum bör synnerligen kraftigt framhållas, när
fråga är att avgöra, huruvida de nordiska språken haft två
u-omljudsperioder eller blott en. Flera bland de av W. anförda förmenta bevisen för den senare åsikten äro hämtade
från yngre runinskrifter. Väl torde av ovanstående hava framgått, att intet bland dessa av W. anförda runord talar emot
två omljudsperioder. Men även om motsatsen hade varit händelsen, eller även om man möjligen framdeles skulle kunna
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från någon runsten uppleta något ord, som skulle synas tala
häremot, så kan enligt min åsikt ingen vikt läggas därpå, då
det fsv. litteraturspråket avgjort vittnar för motsatsen. Ty detta
senare föreligger i säkra urkunder ock använder en ljudbeteckning, som i de flästa fall är otvetydig ock i många alldeles
utmärkt. Runinskrifternas ljudbeteckning åter är ofta tvetydig,
deras vokalbeteckning ofta till ock med mångtydig, vartill såsom väsentliga faktorer komma, att ristarne icke sällan företagit
godtyckliga ändringar i det vanliga beteckningssättet i tydlig
avsikt att göra ristningarna svårbegripliga, samt slutligen att
det sätt, varpå flertalet svenska runinskrifter hittils publicerats,
är så otillfredsställande, att man ytterst ofta är oviss om läsningens korrekthet I.
W. framhåller s. 46 behandlingen i fsv. av det s. k. »urgerrn.»
u-omljudet för att belysa, huru man även enligt hans teori kunde få
pl. börn (av *barnu), men Anunder etc. »Utträngandet av Q i de fall,
då ett följande u kvarstod, skulle», menar han, »icke vara märkvärdigare
än att t. ex. i fsv. det s. k. urg. u-oniljudet [under detta innefattar
han även bevarandet av o, u genom invärkan från ett följande o, u]
så när som på ett par osäkra spår utträngts, då det följande u kvarstod,
men däremot åtminstone i åtskilliga exempel — — bevarats, då u var
bortfallet i följande stavelse». De fsv. ord, som bevarat »urgertn. u-omljud»,
när ändelsevokalen förlorats, torde — utom ambut ock kanske apuld — blott
vara de pronorninella annur, ipur, ukur. Men att i pronomina en äldre
böjning kvarstår oförändrad längre än i andra ordklasser, är allbekant,
ock på ambut, apuld ensamt kan så mycket mindre något byggas,
som dels åtminstone det förra ordet varit formellt sammansatt (jfr isl.
ambött med lång ultima), dels fsv. har kvar urgerm. u-oniljud även i
orrosto, pianosto, således framför kvarstående ändelsevokal. Fsv. gamul,
usul innehålla ej något »urgerm. u-omljud», eftersom de äro urspr.
sammansatta (gamal av mål se Kluge KZ. XXVI, 70; usal av *säliR =
såll, se Bugge Ark. II, 226, Kock Sv. akc. II, 342 f.), varför isl.
ännu har ven]. I fall det i östgL. anträffade opul (såsom Södb. s. 62
är böjd att antaga) är pl. av neutr. opal, så kan det ha utvecklats ur
(isl.) pl. 6p21 (om denna pl. se Wimin. Forml. § 37, ann). 1) liksom
usul ur usgl (ven». Att för övrigt även fsv. armar uttalats såsom
ett formellt sammansatt ord (d. v. s. med semifortis på andra stavelsen),
synes framgå därav, att det även i skrifter med vokalbalans ofta har u
i ultima. Ovisst är, huruvida den i fsv. stundom mötande formen
helogher (särskilt ofta i LfK.) delvis utgått från norr). sg. fem, ock
nom, ack. pl. neutr. (isl. heil2g) eller uppstått uteslutande genom påvärkan • från de talrika adjektiverna på -ogher (valdogher etc. etc.).
Men även om det förra är fallet, så bevisar ordet intet för W:s åsikt,
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Såsom ett stöd för sin åsikt om blott en omljudsperiod synes
W. s. 43, 143 också vilja betrakta sådana nynorska ortnamn
som (dat.) Hollom (äldre ~om i Aslak Holts jordebok), Dolom (i A. B:s jordebok Dalom) etc.; ock särskilt bevisande
finner han, att dessa ock dylika orter ligga i den trakt, varifrån enligt hans mening handskriften till Olaf Helges saga härstammar. Jag förstår icke denna tankegång. I Olaf Helges
saga hava vi ju oomljudda dativer sådana som allum, mannum
etc., ja enligt W:s egen uppgift har ännu Aslak Holts jordebok,
vilken anses förskriva sig från omkring år 1440, Hallom, Dalom
etc, utan omljud. Numera ha formerna däremot omljud (Honom,
Dolom etc.) I fall man överhuvud är berättigad att härav draga
någon slutsats, så måste det tydligen bliva den, att i denna trakt
omljudet i dylika former inträdde först efter år 1440. Men att
omljudet i 13911, 2n etc. med förlorat ändelse-u är ofantligt
mycket äldre, är självklart; ock resultatet av det av W. på
detta ställe meddelade materialet vore således motsatsen till det
han åsyftar. Ock även om i hela området för den moderna
norskan omljud genomförts i former sådana som mannom (monnom), talar detta av samma grunder ingalunda emot, utan snarare
för två omljudsperioder: då man i fno. hade on men mannom
(nu däremot både on ock monnom), så är i monnom u-omljudet
relativt ungt'.
Att i vissa svenska (åtminstone vissa norrl.) dialekter
också det yngre u-omljudet torde hava genomförts, har jag
framhållit redan i Ark. V, 97 noten.
ty isl. heil2g med 2 visar, att ordet var formellt sammansatt, ock man
har i fsv. ej blott helogh (nom. sg. fem., noin, ack. pl. neutr.) utan
ock helogher, helokt etc.
1) Södb. s. 94 noten har redan framhållit, att helassonanserna hos
de norsk-isl. skalderna icke giva något avgörande utslag angående tidpunkten för det yngre u-omljudets genomförande. Min vän dr FINNUR
JÖNSSON, den framstående kännaren av fornnord. skaldepoesi, har intresserat sig för denna fråga, ock han har med anledning av ett vårt
samtal om min oinljudsuppsats i Ark. IV på det mäst förekommande
sätt ställt till mitt förfogande en av honom gjord förteckning över
former, som för frågans bedömmande äro av intresse. Han har för
spörsinålets undersökning granskat de älsta skaldekvädena till omkring
år 1030. Man kan, såsom dr JÖNSSON anmärker, av samlingen svårligen draga några fullt bestämda slutsatser. Dock talar den väl snarast
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I detta sammanhang må något yttras om W:s inkast s. 146 f.
mot det bevis, som fsv. aska, ganga, atta, havor, gata, sagha
etc. avgiva emot fsv. u-omljud, värkat av kvarstående u, eftersom
nynorskan är i denna fråga delvis upplysande. Då alla kasus
av sagha etc. utom nom. sg. ock den sällsynta gen. pl. hava
ändelsevokalen u, så skulle man tydligen hava väntat, att i fall
kv.arstående u värkat omljud, den omljudda vokalen blivit den
segrande, eller att den åtminstone någon gång anträffats i fsv.
Men icke ens detta senare är fallet: man har blott sagha, saghu,
saghur etc., ock detta ehuru i no. dialekter med även yngre
u-omljud de omljudda formernas vokal ofta segrat: no. soga,
oska, gota etc. W. vill belysa detta från hans ståndpunkt
underliga förhållande därmed, att i sagha etc. nominativens
rotvokal segrat, liksom detta måste antagas vara fallet i ord av
samma böjning med bruten rotvokal: stiarna, tiara, iata, vartill
skulle kunna läggas Malla, tialdra ock ur nsv. dialekter bjära 1.
för att i de älsta skaldernas språk det yngre u-omljudet ännu icke
genomförts. Så finner man t. ex. i piölgömrs Haustleig:
glamma 6- fyr -skammu. (2,4)
ar- Gefnar! mat barn (2,6)
mår valkastar barn (3,6)
svangr, vas pat fyr langu (6,2)
herfangs ofan stangu (6,8)
varu heldr ok hårar (10,7)
Måna vegr und hånum (14,8).
När man i denna dikt även möter endilåg fyr magi (15,2); band [i
st. f. 132nd] ollu 'avi randa (17,2), ock när också i andra dikter på
liknande sätt ord, som borde hava omljudd vokal till följe av det äldre
u-omljudet, stundom bilda helassonans med ord, där aldrig något omljud
inträtt, så bör detta väl (åtminstone ofta) på så sätt uppfattas, att
genom analogiinvärkan från oondjudda former (t. ex. lågr) den °ontljudda vokalen stundom även i det alldagliga språket inträngt i former,
som egentligen skulle hava omljud (t. ex. lig); ock en växling sådan
som 14g : låg var välkommen för de av så många vanskliga värsregler
bundna skalderna: även om formen låg var i talspråket sällsynt, kunde
den dock av dem få användas. [Sedan detta skrevs, har jag från K.
GISLASON för Ark, mottagit en avhandling »II- og regressiv v-oinlyd af
a i islandsk», där från skaldepoesien många exempel på å ock
i olika
ställning äro samlade.]
W. framställer såsom en bidragande omständighet till a(ej 9) i sagha
etc., att fl-stammarna i vissa kasus haft ändelsebetoning. Denna åsikt sammanhänger med hans huvudhypotes för omljudet ock vederlägges nedan.
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W. förbiser här en viktig faktor. Utan tvivel skulle i den
äldre böjningen stiarna, obl. kasus *stiornu, pl. *stiornur brytningsdiftongen jo hava blivit den segrande, så att vi i nsv.
erhållit former motsvarande nno. sjonne »stjärna», Ulma »tjära»,
jota »krubba», bjsalla »bjällra etc., om språket icke egt just
ordgruppen sagha, aska etc. Då man nu böjde sagha, obl. kasus
saghu, pl. saghur etc., så slöto sig tiara, stiarna etc. till dessas
böjning, så att tiara etc. efter mönstret av sagha etc. i obl.
kasus ock i plur. antogo det a-ljud, som redan fanns i nom.
sing. Att tiara, gen. tiaru etc. icke ensamt från nom. sg. ock
gen. pl. kan hava fått sin rotdiftong, visar för övrigt jämförelsen
med motsvarande maskulina n-stammar: fsv. plan, lasso, bialke,
hiarne, miarpe, nsv. bjässe, spjäle, mjälte. piall t. ex. har
ursprungligen böjts nom. pen, obl. kasus piaia, ock ljudlagsenligt
skulle dessa maskuliner erhålla ja i väsentligen samma kasus,
där tiara etc. skulle erhålla jo, under det att pen etc. hade e i
nom. sg. liksom tiara där hade ja'. Diftongen ja har segrat i
piali etc., emedan den fanns i de flästa kasus, ock en särskild
omständighet måste därför hava vållat, att icke diftongen jo
segrade i tiara etc.

Jag övergår till W:s senast framställda positiva försök att
förklara de med den äldre åsikten om blott en omljudsperiod
oförenliga orden. Ty även W. medgiver (s. 146), att med den
hittils rådande uppfattningen (en-periods-teorien) »många oregelbundenheter såväl vid i- som vid u-omljudet» synas föreligga,
samt att mycket »hittils synts dunkelt ock obegripligt i de fsv.
u-omljudsföreteelserna».
Efter att i förra delen av sin skrift hava förslagsvis framställt en helt annan uppfattning rörande orsaken till frånvaron
1) Däremot är W:s opposition s. 148 noten mot SÖDERBERGS förklaring av ja i fsv. fiatur, iatun, Piapur berättigad. Hans egen åsikt
om olika avljudsvokaler i ändelsen är däremot föga tilltalande. Snarare
bör ja i dessa ord så förklaras, att man under den äldre brytningsperioden fick *fetur pl. *fiotrar, senare genom analogi från sg. *fetur,
*fetrar ock genom den yngre brytningen fiatrar, varefter ja inträngde
överallt (om två brytningsperioder jfr Falk Ark. III, 289 if., Bock Ark.
VI, 49, Södb. anf. avh. 94 fe).
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av omljud i vissa fall', anser W. s. 146 if., att »en i huvudbetonad eller starkt bitonad stavelse stående vokal icke värkar
omljud» (varken i- eller u-omljud). Genom denna teori vill W.
förklara de oomljudda vokalerna i isl. iostigr, måttigr, dr6tning, vapin, sannindi etc., ävensom i fsv. Anunder, allungis,
sapul, mantul etc., stapugher, aldrogher etc. Ja, denna teori
skulle även bidraga till att förklara frånvaron av omljud i fsv.
aska, tala etc. etc.
Härvid är att märka, att man (såsom W. själv framhåller)
väl aldrig misstänkt, att en vokal med fortis skulle värka omljud. Av fortis' plats på andra stavelsen förklaras frånvaron av
omljud t. ex. i åtskilliga ord på -ing (dråtning, aning »baiting»,
spurning etc.).2 Såsom jag haft tillfälle visa3, kunde nämligen
ändelsen -ing i det nordiska fornspråket hava fortis. Men att
i åtting etc. omljudet uteblir i rotstavelsen, emedan den saknar
fortis, är något helt annat än W:s teori, att i eller u i en stavelse med vare sig fortis eller semifortis icke skulle värka
omljud. Ty det väsentliga i hans åsikt ligger väl däri, att en i
semifortis-stavelse stående vokal ej skulle värka omljud, en tanke
som för övrigt med tvekan uttalats redan av PAUL i P.-B. Beitr.
VI, 171 med anledning av frånvaron av omljud i isl.
Denna teori har det, så vitt jag förstår, alldeles icke lyckats
W. göra trolig, ock han nödgas antaga den allra betänkligaste
ostadighet i den fornnordiska akcentueringen för att någorlunda
få den att stämma överens med det faktiska språkmaterialet.
Då enligt honom fsv. mantoi »mantel», sapu1 etc. skola
sakna omljud, emedan deras andra stavelse hade semifortis,
så frågar man, varigenom man kan veta, att mantol, ankol etc.
hade denna akcentuering. Så vitt mig är bekant, har detta
Där framkastar W. den hypotesen, att i fsv. ock fda. vissa
konsonanter ock konsonantförbindelser skulle ljudlagsenligt ha förhindrat
omljudets inträdande, samt att samma konsonanter ock konsonantförbindelser skulle i olika trakter ha utövat ett olika inflytande i detta
avseende. Han söker emellertid ej bevisa denna sin hypotes, ock han
får anses själv ha övergivit den vid nedskrivandet av slutet av sin avhandling, eftersom han där söker förklara frånvaron av omljud på helt
annat sätt.
Anslutning till besläktade ord utan omljud har dock ofta kunnat
spela en viktig roll.
Fsv. lj. I, 50 noten 2, Sv. akc. II, 318, Ark. V, 67 noten.
Sv. landsm. XII. 7.

3
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ingenstädes ådagalagts1. Men härtill kommer ytterligare, att
enligt W. de skulle haft detta uttal blott i fsv., ej i isl., ty de
omljudda isl. m2ttuli etc. skola bero »på växlande betoning»,
d. v. s. att i isl. skulle ultima saknat semifortis.
W. synes själv frukta, att man mot hans åsikt skulle anföra de bekanta isl. sk2ll6ttr, r2nd6ttr etc., ock han menar
därför att omljudet i dylika ord »får.., anses hava uppkommit
i former på -utr, vilka bero på annan betoning». Även här
måste han således antaga en växling i akeentueringen. Men
härtill kommer, dels att några former på -u.tr (såsom W. själv
medgiver) icke uppvisats i isl., dels att ljudutvecklingen -ötter
--> inter (skallöttr -> skalliitter etc.) beror på en allmän utveckling ö .4- it vid vokalförkortning framför två konsonanter 2.
Men ej nog härmed. I orden på -ung blir W:s teori ännu
osannolikare. Fsv. allungia skall sakna omljud, emedan penultima hade semifortis. Men hur skall då omljudet i det motsvarande isl. 211ungis ock isl. 21dungr, h2fru.ngr, h2rmung etc.
förklaras? Ty icke kan någon vilja påstå, att dylika ord under
u-omljudsperioden i det fornnordiska språket skulle hava kunnat
uttalas med levis eller levissimus på ändelsen -ung? Som bekant har nämligen ändelsen -ung (liksom -ing) i fornspråket
kunnat erhålla dels fortis dels semifortis3. Men det är naturligtvis alldeles otroligt, att man på denna tid skulle exempelvis på
ultima av h2rmung hava haft en så förunderligt stor expirationslatitud, att stavelsen kunde uttalas både med fortis, semifortis
ock levis.
Får man i stor utsträckning antaga en så växlande akcentuering, så torde man kunna bevisa, snart sagt, vad som hälst.
Ock isl. 2fund, 2funda? Här blir tillämpningen av W:s hypotes om möjligt ännu vanskligare. Då isl. har af, aflaga, afleiping
etc. med a-ljud i prepositionen, så betvivlar tydligtvis ingen,
att det är u-ljudet i 2fund, 2funda, som framkallat omljudet i
W. åberopar såsom stöd härför N:n Germ. phil. I, § 52, II, 2;
men där anföres (för övrigt på grund av ock med citerande av min
framställning i Sv. akc. II, 322) med ändelsen -ta blott ordet hemul
såsom havande denna akcentuering. Att detta ord intar en undantagsställning, framgår av Sv. alm anf. st.
Kock Ark. IV, 176 if.
Kock Sv. alcc. II, 318 if.
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2f-; ock lika litet betvivlar någon, att gund sammanhänger
med värbet unna. Nu uttalas ännu i dag nisl. öfund 1 ock nsv.
avund med fortis på första ock semifortis på andra stavelsen
liksom vanliga komposita, ock för nsv. språkkänsla står ordets
sammanhang med unna alltjämt klar. Skulle det under dessa
förhållanden finnas en skymt av sannolikhet för att ordet afund
(2fund) redan under en så aflägsen period som den, till vilken
W. förlägger dess omljud, skulle för språkmedvetandet hava
blivit så isolerat från värbet unna, att dess senare stavelse förlorat semifortis, d. v. s. under en språkperiod så avlägsen, att
ändelsevokalerna i laguR
12gr) etc. ännu icke förlorats?
Ock skulle afund (2fund), sedan det under denna förhistoriska
språkperiod antagit de enkla ordens akcentuering, å t eri gän i
senare tid både i nisl. ock i svenskan hava uppgivit denna för
de sammansattas? Detta vore för visso alltför underligt. Mot
W:s åsikt vittna likaledes de sammansatta, men omljudda end-

vegi, 2ndverpr, 214, 21vårp.

Att W:s hypotes icke häller kan tillämpas på i-omljudet,
lär oss t. ex. det fsv. drötning, fgut. drytning (jämte fsv. drotning). Varken från fsv. eller isl. har någon omljudd form av
det maskulina drotin, dröttin påvisats; ock möjligheten, att
drötning, drytning skulle hava erhållit omljud från ett maskulint 'drötin (med ursprunglig ändelse -in), är således utesluten.
Men då nu avledningsändelsen -ing, såsom redan framhållits, i
fornspråket hade dels fortis, dels semifortis (men ej levis), så
har omljudet i drötning, drytning inträtt, när ordet hade fortis
på första ock semifortis på andra stavelsen.
Jag tror mig icke dömma oriktigt, om jag på grund av
det anförda påstår, att oövervinneliga svårigheter stå i vägen
för W:s hypotes2. Det har alltså (annat att förtiga) icke lyckats
honom rubba det kraftiga ock bestämda vittnesbörd, som fsv.
harund, Anunder 3, afund, skallotter m. fl. adj. på -otter,
I) Jag har att tacka dr FIN= JÖNSSON för upplysningen om den
nisl. akcentueringen av öfund.
Något helt annat är, att, såsom det vill synas, det yngre i-omljudet icke värkats av ett ursprungligen långt i-ljud. Så förklaras,
att de isl. aupigr, måttigr, blöpigr etc, genomgående sakna i-omljud;
jfr det långa 1-ljudet i got. -eigs (i mahteigs, listeigs etc.).
W. söker s. 147 göra troligt, att det namn, som Lilj. 1028
återgiver hununt, i stället borde läses aununt eller ununt, ock detta aununt
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allungis, attunger etc. (jfr Södb. s. 58), masur, ävensom asko
(oblik kasus av aska), saghu, saghur (av sagha) etc. etc. (jfr
ib. ock ovan s. 23), ock ytterligare vapve (stapve) avgiva emot
att de östnord. språken skulle egt enkelt u-omljud, värkat av
kvarstående u eller w. Däremot hava de östnord. språken haft
kombinerat u- eller w-omljud 1) i swistur -> s(w)ystur etc.
(se s. 5), 2) i wäru wöru etc. (se s. 6), 3) i hänum -> hönum
etc. (se s. 6 f.) ock kanske även 4) i haggwa —> hogg(w)a, hugga
etc. (se s. 10 ff.).
Såsom ett allmänt stöd för de två u-omljudsperioderna må
slutligen hänvisas till förhållandet med i-omljudet. Att detta
senare värkat under två skilda perioder, har jag sökt visa i
Ark. IV, 141 ff.2 ; denna min teori har vunnit anslutning, ock
något inkast däremot har icke blivit gjort. Ehuru visserligen
teorierna om två i- ock två u-omljudsperioder icke med nödvändighet stå ock falla med varandra, så måste de dock anses
ömsesidigt stödja varandra.
Lund, i oktober 1890.
(ununt) identifierar han med isl. 9nundr (fsv. Anunder). Men själv har
W. ej undersökt stenen, ock hela denna hypotes stödjer sig blott därpå,
att enligt Lilj. första runan la är mindre tydlig, samt att något namn
Hununt annars icke är känt. Innan något bygges på detta konstruerade
*(a)ununt torde erfordras, att man värkligen vet, att stenen har denna
ristning, ock detta så mycket mera, som An.under ock, så vitt känt är,
ingen annan form finnes på en massa svenska runstenar (Södb. s. 102
noten), ock väl hundradetals gånger i den fsv. litteraturen. Det bör
tilläggas, att W. själv synes anse *(a)ununt föga beviskraftigt.
Det förtjänar ock nämnas, att äldre VGL. har nom, ack. pl.
börn (jämte barn) men (enligt Melin, Subst. böjning i ä. Västgötalagen
s. 2) blott barnum.
= P.-B. Beitr. XIV, 53 if.

(De svenska landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på
folkmål från 1600- ock 1700-talen, omtryckta med kommentarier),
Lektor M. F. LUNDGREN (Ortnamn; Medeltidens personnamn), Prof.
L. F. LÄFFLER (Dalalagen), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn
inom Vemmenhögs härad; Ordbok öfver Vemmeuhögsmålet), S. m. adj.
E. MODIN (Folkets zoologi; Sägner), Docenten Å. W:soN MuNTHE
(Folkdiktningens pedagogiska betydelse; Om stilen i folkvisan), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil.
kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre norrländska personnamn ; Häxprocesserna i Ångermanland), Kartografen E. 0. NORDLINDER (Bärgsjömål), Professor A. NOREEN (Grammatikor för dalmålen; De svensknorska gränsmålen), Redaktör 0. E. NORÉN (Ordbok för Kållandsmålet;
Folktro), Lärovärksadjunkten GUST. NORLANDER (Småländsk ordbok), Lärovärksadjunkten J. NYBLÅN (Folktro; Växtnamn från Ljunits härad).
Med. kand. A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen; Folktro ock sägner),
Fil. dr N. OLSKNI (Luggudemålets ordbok), Hemmansegaren P. PETERSSON
(Ordbok öfver norra Hallands folkmål), Skolläraren 0. P. PETTERSSON
(Sägner ock folktro från södra Lappland), Docenten K. PLEHL (Stockholmsmål), Fil. kand. A. RAMM (Folkmelodier; G. 0. Hylten-Cavallius), Lektor
J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor från Österbotten), Fil. stud. E. G.
SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDÅN (Ordbok för Vadsbomålet), Professor II. Scni5ox (Den vandrande juden; Markolfussagan;
Magister Matthias' Copia exemplorum), Fil. kand. R. STEFFEN (Stev),
Fil. kand. C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialektlexikon;
Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), Med. stud. G.
SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Professor E. TEGNÉR (Skånska
ortnamn), Dr P. K. THORSEN (Det danske sprog i Sonder-Jylland),
Hemmansegaren Sv. THOMASSON (Sagor från Bleking; Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; Bomärken),
Stud. K. H. WALTMAN (Jämtländska), Skolläraren C. E. WEIS (Sägner),
Docenten Il. A. VENDELL (Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland;
Ordlista öfver Nargö-målet), Bibliotekarien H. WasnouEN (P. von
Möller), Fru E. WIGSTRÖM (Folkdiktning från Skåne, Bleking ock Öland),
Fil. stud. K. B. WIKLUND (Språken i Norrland), Språkläraren C. G.
ZE'TTERQVIST (En svensk polyglottsamling från 1850-talet), Fil. dr P.
ÅSTRÖM (Degerforsmålets formlära); hvarförutom skola lemnas melodier,
visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmålsföreningarnas samlingar.
I en särskild serie utgifvas som bihang till tidskriften äldre blott
i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om
folkmål eller rörande andra sidor af folklifvet, ock hafva vi f. n.
under utgifning (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling
af 1500- ock 1600-talens visböcker.

Tillägg till XII. 1 (Burträskmålets grammatik).
Till s. 25 not 2. Att her-na o. d. äro sammansatta ock att
-na utgått antingen från urg. nuh eller från urg. nåla, har prof.
NOREEN framställt i föreläsningar.
Till s. 60 r. 18 if. Att ordet väska är fs. wedsak, som
lånats till slav, ock i förändrad form lånats tillbaka till mit.,
varifrån sv. fått ordet, har docent TAmm i föreläsningar meddelat.
Några tryckfel skola rättas i avhandlingens sluthäfte.

Stockholm, 1891. Bong'. Boktryckeriet.

