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Förord.
Föreliggande formlära för Degerforsmålet anknyter sig till
ock utgör en fortsättning på den ljudlära för samma mål, som
finnes intagen i band VI av »Svenska landsmålen».
För återgivandet av målets former har jag i formläran
begagnat samma tecken, som användes i ljudläran ock för
vilka där blivit redogjort. I ett fall har jag dock vidtagit en
förändring, i det att jag i formläran utsatt längdtecken för
konsonant i ställningen framför annan konsonant, så snart denna
senare åtföljes av sonant (vokal eller stavelsebildande konsonant).
Akcentbeteckningen är densamma som i ljudläran. Understundom, särskilt när det gällt att anföra sammanhängande
fraser eller ordsammansättningar, har jag känt behovet av ett
fullständigare akcentsystem, men för att ej behöva ändra beteckningen har jag då sökt jälpa mig genom att angiva akcenten
blott för de ord eller stavelser, som synts mig vara viktigast.
I några fall, t. ex. å s. 21, har jag utsatt de vanliga tecknen
för akuten å relativt svagt betonade ord (prepositioner, som
annars hava gravis) för att angiva, att i den ställning, orden
här ha, relationen mellan exspirationstrycket å de båda stavelserna är densamma som i tvåstaviga ord med vanlig akut. Då
samtidigt kvantitetstecknen äro utelemnade, så att ljudförbindelserna kort vokal + kort vokal eller »kort» konsonant uppstå,
torde detta tydligt nog angiva, att orden i fråga äro svagt
betonade, enär dessa ljudförbindelser icke i målet förekomma
under full betoning.
Mången torde kanske anse, att större hänsyn borde hava
tagits till yttre sandhi, än som skett i formläran. Jag har dock
trott mig böra endast i vissa fall fästa mig vid företeelser
av detta slag, dels emedan jag annars hade fått upptaga en
massa dubbelformer, som i en formlära måste värka förvillande,
dels ock därför att målet i allmänhet artikulerar mycket tydligt, så framt ej talet av någon anledning kommer att flyta
särdeles hastigt. Det torde för övrigt vara ganska lätt att
vid sidan av t. ex. an ko (ett uttal som, om man frånser glidljuden, utan tvivel förekommer) tänka sig formen v...ko eller
3
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vid sidan av runan (den runde) ett möjligen någon gång förekommande rtajt.t. Dylika tillfälliga eller individuella skiftningar
behöva väl i en formlära knappast upptagas.
I böjningsläran liksom i ljudläran har jag sökt iakttaga en
descendent metod, så långt densamma varit förenlig med min
strävan att giva en översiktlig framställning av målets nuvarande formgruppering eller böjningssystem. Egentligen är
det dock blott i fråga om substantivdeklinationen jag i själva
uppställningen kunnat tillämpa metoden. Inom adjektiv- ock
värbalböjningen har målet slagit in på nya ock självständiga
vägar, vadan den descendenta synpunkten där endast i anmärkningarna ock exkurserna kunnat göras gällande.

I. SUBSTANTIVEN.
De gamla a-, i- ock u-stammarna hava — på enstaka undantag när — sammanfallit. Däremot spårar man i
målet en stark benägenhet att i fråga om böjningen särhålla
de olika genera samt att skilja mellan ursprungligen kort- ock
långstaviga ord.

A. Numerus.
Ville man ordna substantiven efter pluralisändelsen
i den obeatämda formen, finge målet följande deklinationer:
pluralis bildas genom tillägg av ändelsen -a
hos starka ock långstaviga svaga maskulina;
pluralis bildas genom tillägg av ändelsen -ar
hos de enstaviga konsonantstammarna f6tår, hånår o.
s. v., samt några enstaka andra ord;
pluralis bildas blott genom akcentförändring
hos ursprungligen enstaviga starka feminina;
pluralis är lika med singularis
hos kortstaviga svaga maskulina, urspr. tvåstaviga
(starka ock svaga) feminina, samt alla neutra;
pluralis bildas oregelbundet
hos släktskapsorden, m. fl.
, Vid en dylik uppställning förlorar man emellertid överblicken över den historiska utvecklingen, ock jag föredrager
därför att behandla varje genus särskilt för sig.
Sv. landsm. XIII. 2,

5
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a) Maskulina.

§ 3. Samtliga mask. (undant. se § 8) ändas i pl. på -a;
dock få kortstaviga sv. maskulina, vilka redan i sing. ändas
på -a, ingen ny ändelse i pl., utan bliva lika i båda numeri.
1) Pluralis bildas genom tillägg av -a till sing.:
a) dfs. arm isl. armr
pl. dfs. arma isl. armar
spar
sp2rr
spara
sp2rvar
urspr.
jast
långgestr
j asta
gestir
stav.
balk
Mkr
baAka
belkir
by
kr
bya
13)i.r
urspr. {
day
dagr
d aya
dagar
kortsal
salr
sala
salar (-jr)
stav.
1°7
52
gdvå,Z
gafi
gqvk
gaflar
Mtal
ketill
Mtia
katlar
båk'
botn
betna
botnar
åkr
akr
egra
akrar
hamar
hamar
ham(a)ra hamrar
ketnug
konungr
kepufga
konungar
ab al
ckY
elsr
elgir
P)
wcir
vargr
warja 1
vargar
strp
strjiipi
strup a
strhipar
Y)
,
skål
skalli
skala • skallar.
32
-4
2) Pluralis är lika med singularis:
skra i el. stigar
71(5) dfs. skya isl. stigi
fil
r,
r;
köra
hagi
hua
hagar.
<
. § 4. Till gruppen a höra samtliga st. maskulina, som ej
tillhöra gruppen p.
Såsom ordet »dal böjas icke blott de ord, som i ist. ändas
på -ill ock -ull (speyal, ye val o. s. v.), utan även de urspr.
svaga maskulina, som ändats på -ii föregånget av annan kons.
än 1. Fleteroklisen förklaras enligt ljudl. § 72. Man kan således i målet icke på böjningen (men väl på 1-ljudets natur
enligt ljudl. § 121, anm. 1) se, huruvida t ex. navaZ hänvisar
på äldre *nafili 1. nafli.
Med hamar ock dess likar (pedar ‹- isi. piäurr, navar <-181. nafarr o. s. v.) måste enligt ljudl. § 71 även de svaga mask.
Ljudl. § 139, mom. 2 a.
6
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på -are sammanfalla. Med kinzig förena sig enligt samma § de
sv. mask. på -ingi (t. ex. hednig isl. heläingi, ann, isl. erfingi
o. s. v.) ock åtskilliga andra tidigare trestaviga, som förut varit
isl. a1mtgi, brurgem +- rspr. brudsvaga, såsom alm),
gumme 0. s. V.

höra alla sådana st. maskulina, som
Till gruppen
urspr. ändats på g föregånget av r eller 1. Gruppen motsvarar således icke direkt den isl. ja-deklinationen.
Anm. I. Av mask, ta-stammar finnas ej många kvar. De kunde
i dat. ock ack, sing. sammanfalla antingen med de neutrala (rik
riki) eller ock med långstaviga svaga mask. När nousinativ-r föll
bort, koni dessutom nom. sg. att stämma med best. sg. neutr. (rika).
Man kan därför tryggt sammanföra vi(d) ock On, vilka äro neutra
ock blott begagnas i sing), med isl. viäir ock pyrnir samt On
ock 6' , som nu äro sv. mask., med isl. einir ock endir. Böjningen
blev nämligen en gång regelrätt nom. vtda, (nu. best. form), dat. ock
ack. vi (nu obest. form), pl. *vida (pl. är obruklig hos de båda första,
men däremot ännu förefintlig hos Jena ock ena).
Anm. 2. De flästa ord av den gamla ja-böjningen hava naturligen
sammanfallit med de rena a-stammarna (vartill ju redan i isl. visar sig
en tendens: pl. flekkar ock flekkir, sekkar ock sekkir etc.). Deras
urspr. natur framträder dock i böjelsen att palatalisera en slutande guttural framför artikeln. Jag nämner här: båyan, drWan, fidlsån,
rOdn, skipas (särken), syn, vdrjpan; bdAydn, dranfan, gjan,
marian, rg tån, våffin, av vilka likväl flera vackla i avseende på
palatalen. -Plur. ändas hos alla på -a ock har ej palatal annat än
efter ock r: a,Da, koma.

Till y höra urspr. långstaviga sv. mask. med
undantag av dem, som blivit nämnda i § 4, d. v. s. orden
med föregående annan konsonant (ej 1) samt alla trepå
staviga. Till följd av denna inskränkning blir gruppen ganska
fåtalig, isynnerhet som åtskilliga övergått till sv. fem.
Anm. Jag har genomgått denna grupp ock av fordom hit hänförliga stamord återfunnit endast ett knappt trättiotal. Av dessa kvarstå
numera i målet blott 20 såsom svaga maskulina, ock av dem hava 15
(båd, grå, kg, k, li, 6e, ined 2, åks, pin, step stolpe, stred,
skåp, ydrv kärve, NO ock vig) plur. -a, ock 5 ord (ån andedräkt,
Ask fsv. falsk!, g6 , grdd, mjd2t ock varm) sakna plur. 3 Av övriga
förut hit hörande ord hava 5 (bZOnt
isl. blömi, j"
isl. hjarni,
I pl. ribuska ock tonbaska.
Malle, även hömolla.
Ordet maj (slädmed) isl. mei5r vacklar i sing. mellan
ock m42. Den sista formen är väl egentligen hemma i dat. (isl.
7
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Lsch ---> isl. kjarni,

isl. timi) blivit fem, ock hava således plur. lika
med sing., medan 3 ord: fsv. stubbi, isl. koddi ock löfl, hava fått starka
former 1 : stel?, ked ock -kv. Ock slutligen är ordet skog isi. skuggi
i målet både m. ock f., men torde i pl. ej hava annan form än ske' g.

Till å höra alla kortstaviga svaga mask. Denna
grupp är i målet ganska livskraftig. Jag har åtminstone räknat
ett säxtiotal ord, som höra hit, ock därmed ej på långt när
uttömt förrådet. Någon böjelse att övergå till fem. förmärkes
här icke 2.
Oregelbundna i plur. äro följande maskulina:
dfs. bro,-3
isl. brUir, pl. dfs. brgr (brdrån) isl. brdiår
far
faäir
(fckdår) 4
febr
fat
fåtr
fisitår (fata)
fåtr
bon
hindi
btinår
böndr
mar
man
man 1. m4,92,år5 menn(r)
bran
brandr
brO4år
(brandar?)
sta
star
(stckdar)
staäir
spa 6
(spann n.)
spånår
sar,
sonr
sgne 1. ~gan sonir
vinr
van
vanar
vinir
sko
skår
ska
skör
mana'
måna&
»tona
månar
afta
aptann
al(t)na I. alta ap(t)nar
mera
morgunn
meta I. mora Mor(g)nar
pip 1. .pava rspr. pappa
påpl.papan rspr. pappor.
Anm. De flästa av dessa ord äro i den nordiska språkhistorien
bekanta storheter, som här ej erbjuda något egendomligt. Ordet papa
har anslutit sig till de övriga släktskapsorden ock därigenom fått en
pl. papan. Anmärkningsvärdast äro formerna sgme ock vanar, emedan
de utgöra den enda återstoden av en plur. på
hos mask.

Pluralisändelsens historia hos maskulina förefaller
vid första påseendet mycket enkel. Genom att antaga utjämning mellan a-, i- ock u-stammarna till förmån för de försti) Troligen från sammansättningar: dugnked, hanlov o. s. v.
Dubbelformer förekomma hos ordet geva m., guva f.
Jfr runornas bruk ock brur (Brate, i Ant. tidskr. X, 115 ock 72).
Vanligen brukas i stället för denna form papan.
Blott i sammansättningar: hanalsmanar 0. s. v.
Ordet betyder i målet »matskrin». 1 avseende 'på genus jfr fsv.
spandmr rn.
Kan ock hava bet. »måne».
8
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nämnda (visserligen ett icke så litet djärvt antagande, oro ej
utjämningen kan visas hava någon grund i ljudförhållandena)
samt vidare bortfall av böjnings-r kommer man direkt till
målets faktiska former. Jag tror dock icke, att processen
varit fullt så enkel (se exkurserna om pluralisändelsen).
b) Feminina.
§ 10. De flästa fem., dock aldrig de kortstaviga svaga,
kunna i obest. plur. antaga ändelsen -an, som är utgången
ur best. formen. Å andra sidan kunna alla utom konsonantstammarna sakna ändelse i plur. ock således hava plur. lika
med sing., om man nämligen bortser från akcentförändringen
(hos starka). Tar man nu alla faktorer med i räkningen,
kunna följande grupper uppställas.
Pluralis bildas blott genom akcentförändring:
pl. dfs. våk 1. vakan isl. vakar
181. nk
(r) dfs. vak
ne:t4 1. nedan
31å1
nålar
n41
h-d 1. hean
hei6ar
he
hej&
/i 1. /Ian
hli5ir
1i.
hlia
fjor'
fyckr 1. fjcpran
fjaarar
ficbr
brur 2
brtiör
brår 1. bru,ran
brUir
lifr
levar 1. levran
lifrår
Uvår 3
sOtår .
(systir)
sotar 1. systre,n (systr)
*skakl
skake,11. skak1an *skaklar
skåkM
såttts
såkn
sekan 1. seknan såknir
helgr
hc§1e 1. haben
helgar
hcb1b
y)
virb 4
viö
vIre 1. virian
viöjar.
Plur lika med ,sing.:
d) dfs. po.hg isl. kerling pl. dfs. j§c_altgl.jjvatganisl.kerlingar
dretnte 1. -an
dråttningar
dretnig dråttning
pika
pk?, 1. pgan
pikur
6 ) PO'
pikka
pik 1. ptkan
pikkur
ekkja
ekkjur
ån»
Up 1. anfpan
rspr. essja
k 1. asan rspr. ässjor
oca
— honia1
humla
/zona l. hornan humlor
kiva isl. tafia
tava1 1. tagan isl. tafiur
1 ) Se ljudl. § 100, mom. 2.
2) Se ljudl. s. 91, not. 3.
3)
5)

4) Ljudl. § 102,1 b.
Ljud!. § 6, mom. 1.
Möjligen också dretnzga, 1hga 0. s. v.
9
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smttan isl. smiöjur
. r) dfs. smgle isl. smi5ja pl. dfs.
ca
hese 1. kajanno. hesjar
lupse no. hesja
hasa
(henna)
isl.
hosur
isl.
hosa
hum
cra
o Ii)
ruta (rutana)
hrufur.
hrufa
ryta
3) Plur. bildas genom tillägg av änd. -ar (med eller utan
omljud):
x) dfs. spag isl. sp2ng pl. dfs. spåår 1. spågrail, isl. spengr
Mar I. 'Oran
geitr.
geit
jed
5:
§ 11. Till mom. 1 höra alla starka fem. med enstavighetsakcent. Till gruppen ,3 höra dessa, när de sluta på r, 1 eller n
efter annan konsonant, dock ej r efter d. För övrigt hava
till dessa anslutit sig ett par av släktskapsorden, nämligen
fetstår, Inöst& ock satir samt ordet vitå,r isl. vehttr. Gruppen
y omfattar blott sådana starka fem., som slutat på g eller
efter 1 eller r, ock motsvarar således ej noga vare sig iö- eller
jö-deklinationen (se anm. 1).
Då en cirkumflex, som fördelas på två stavelser, alltid ger
gravis (6ks : oks, pit : pga o. s. v.), måste inträdet av
gravis hos ft ock y vara precis samma företeelse som inträdet
av cirkumflex hos a. Olikheten mellan dessa grupper är således blott skenbar.
Anm. 1. Av de gamla iö-stammarna finnas ej många kvar. Gruppen
är splittrad. Så t. ex. hava ak
isl. elfr, he +- isl. hei5r, mar
isl. brr ock vitår
våttr 2
merr, go'
isl. chör, bryr
förlorat alla spår av i ock stå som rena ö-stammar; ordet arma
(pl. arma)
isl. ermr har blivit mask.; orden bij, mar, pks ock
kanske ännu flera hava blivit svaga fem. (jfr isl. byrär ock byräi samt
isl. fiski har blivit neutr.
ox ock oxii, men väl blott mfrrr); ordet fisk
isl. helgr böjas följaktligen ej många ord: MU sölja ÷Som hcbQ
isl. *skelgr (jfr
isl. "sylgr, tsc_gb (vanligare tscae, således svagt) mussla
skel), fcbrb rspr. färg, fzearhre rspr. fingerborg, cbrb rspr. erg ock
väl något mer.
Av kortstaviga finner jag ej mer än de två orden virb
isl. viö
ock -,swirb (i ortnamn)
fev. svit, som kvarstå som starka jö-stammar 5.
Även smit.
De sista tre exemplen, som man ser, med bevarat nominativ-r.
Någon gång i sing. best. form 6,rmå, således fem.
Jag tar för givet, att det i målet såväl som i isl. är formen för
dat. ock ack. b3rräi etc, som inträngt i nom.
r i dessa ord har jag nöjet full1 fråga om övergången ä
komligt ansluta mig till Kon (Ark. VII, 181), blott med tillägg att
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§ 11-12

Alla övriga hava på grund av pluralformen blivit svaga. Typiskt för
förhållandet är ordet hese 1. hå,t9 hässja. Den ursprungliga formen
visar helt säkert no. hes pl. hesjar. Denna pl. hesjar kunde i målet
giva dels hese, dels hag ock sedermera (genom analogi från best.
formen haja,n) h. Till dessa pluraler har man skapat motsvarande
singularformer, som måste bliva svaga ock även kunde bli långstaviga.
Samma vägar hava väl ock passerats av dy' j halmstack i förhållande till isl.
dys ock b9,9 läger av strö no. bus (n. »stroelse. Stetersd. Nogle st. bys»).
Anm. g. I avseende på mom. 1 vill jag vidare anmärka, att den
ordgrupp, som i skemat representeras av ex. vak, d. v. s. kortstaviga
starka fem., i plur., såsom helt naturligt är, har svårt att uppbära
eirkumflexen ock därför vanligen begagnar formen på an (urspr. best.
formen). En cirkumflekterad plur. fördrages dock redan hos orden fen
isl. fjel, gran <— isi. gren, kas <— Ud. kes,
fena <- isl. lin, fjceZ
isl. v9k 1 ock kanske ännu
isl. sin, vak
isl. men, sen
mtjt»
något mer. Med undantag av vak kunna ovanstående ord också hava
en plur. på -e: fgMe, grane o. s. v. I sistnämnda form ser jag en
räst av pluraländelsen -Jr, vilken ju redan i isl. är den allmännaste hos
starka fem. Hos långstaviga finner jag emellertid -e fakultativt endast
isl.
isl. kvernir (kvernar) ock vogne
i de två pluralerna kwane
vanir, vilka dock vanligen hava kv etn ock vågn.
För övrigt hava de kortstaviga starka fem, råkat så att säga i drift.
sek oregelbundet pl. sakar (jfr vanar § 8,
Så har t. ex. sak
isl. gjef pl. jeva har blivit mask.; skor isl. skor pl.
amn.); jev
shr har blivit neutr.; ra(d) isl. nä har pl. rada, men är dock vanisl. nes har tydligen utligen fem. (best. sing. oftast rådå); nesa
gått ur plur. *nesar ock blivit svagt mask.; ock till ovannämnda kas
kes har man även fått en ny svag maskulinform kasa, bildad på

pl. kasar.

-a ock
Enligt ljudläran skulle man hava väntat utvecklingen -ar
-jr —> -e. I intetdera fallet har gruppen varit stark nog att upprätthålla
dessa lagenliga ändelser. Jfr för övrigt exkursen om pluraländ.

§ 12. Till gruppen 2 höra under å alla urspr. två- eller
flerstaviga starka fem.: byenzg byggning, fetentg förtenning,
fasmy fästmö o. s. v., samt under e—t samtliga svaga fem. 2
även ordet virå mycket ofta förekommer i sammansättningar såsom
t. ex. biarkvire, kwastvire m. fl. Det blir då tydligt, varför just
dessa ord med sin akcent i målet kvarstå som starka fem. Fråga kan
möjligen vara, om icke även &Nå ock övriga ord, vilka böjas som detta,
hava sammansättningar att tacka för sin akut.
Orden hava sålunda genom systemtvång blivit långetaviga ock
visa oss, huru ett s. k. avljud (ä-ä, I 1. 6-E3) kan uppkomma.
Till n. hör även ordet atar pl. atar 1. atran (med r redan i sing.);
ock till t hava för ändelsens skull slutit sig tre långstaviga ord, nämligen
hustru, jtonfru (jungfru) ock bastu, vilka hava best. form på -una.

11

§ 12-16

ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS FORMLÄRA.

XIII. 2

Vid sammansättning bortfaller cirkumflexen, ock sammansatta st. ock sv. fem. komma därför sarntligen att tillhöra
denna grupp: sg. ock pl. stepned, kedvlaar, jpekspiy, bykshitsir
0. 5. V.

Till grupp 3 höra orden bok, get, han, jet, nat,
rot, spag, stag, stran, tan, tag ock vrae (spant isl. 1.2E4 vilka
alla hava akut i plur.
Oregelbunden pluralis hava:
dfs. dotar isl. dåttir pl. dfs. detarl 1. detran isl. lisar
MOr
meair
mo(d)ran 2
133.65r
sak
sQk
sakar 1. sakren
sakir
ra
nikä
rada 1. radan
ra6ir.
Till oregelbundenheter kan man vidare räkna den sidoform på -e, som finnes omnämnd i § 11 anm. 2, samt den s. 9
not 5 antydda pluralen på -a.
Om pluralisändelsens historia i målet se exkursen i
slutet av avhandlingen. Det är ju särdeles egendomligt, att då
den maskulina pluralen hestar givit hosta ock det slutande r
således hindrat formen från att falla under cirk umflekteringslagen, så hava däremot de flästa feminina trots samma skyddande
r fått cirkumflex.
c) Neutra.
Samtliga neutra äro lika i sing. ock plur. ock giva
således blott en klass:
a) dfs. Ma isl. blaa
pl. dfs. bZa isl. WO
k
bit
bo
bil
#)
fre
frå
fre
freh
nc_es
nes
nTs
nes
y)
ånj 3
engi
anj
engi
mark 4
merki
mark
merki
JM
å) Mk
hjarta
hjarta
jåt1
.7qi
njuran (ni-ra)
njtyan (nSTra).
Ofta begagnas som pl. stint 1. sttntan till sing. stint flicka.
I st. för denna form begagnas vanligen manyan (sing. mem

1. manza).
Ljudl. § 139, mom. 2 c.
Sällan med palatalisering av k-ljudet.
12
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16-19

ock 47', som vanligen
Anm. Undantag göra de båda orden
bilda pluralis på -a: gya ock gra (motsvarande rspr. Ögon ock oron),
men även kunna hava plur. y ock kf'r.

B. Artiklarna.
a) Postpositiva best. artikeln.
§ 17. Den postpositiva best. artikelns former i målet
kunna i korthet angivas vara:
mask.
fem.
neutr.
sg. -an, -n, —1
-a, -n
-a (-na)
-an, -na
—1
-a (-na), --1
Pi. -na
§ 18. Vid artikelns suffigering inträda stundom förändringar hos substantivet.
I ord, som sluta på -e för äldre g eller j (ljudl. § 139,2 a),
återinträder y framför en artikelform, som börjar med vokal
(jfr ljudl. § 140,5).
Ett slutande eller kort r sammansmälter med artikelns
n till resp. 93, ock n (ljudl. § 125,2 b ock § 126,2 d).
Ett slutande k, y eller g kan stundom vid suffigering
av en artikelform med »len» vokal övergå till resp. fp, j eller ft
(ljudl. § 135 anm. 1 ock 140 anm. 1).
Synkope inträder hos fem. ock neutra, som ändas på
-al,
--ar eller -n, t. ex. hith,Z best. hitkZa, san; best. s4kniz;
dock icke när avledningsändelsen föregås av r: Mpral best.
Enstaviga ord, som hava cirkumflex, utbyta denna mot
gravis, när de genom artikelns tillfogande bliva tvåstaviga,
§ 19. I mask. sing. bildas best. formen av obest.:
1) genom tillägg av ändelsen -an hos ord, som i målet
sluta på labial, palatal (resp. -e, § 18,1) eller guttura12: ggdpan,
ladbån, lcdfn, kg+9_9ån (obest. kr ), balsan (obest. bete, Mipan
(obest. bak), ciciyån, r§tan (obest. ryg) o. s. v.;
Artikeln har fallit bort, så att formen blir lika med motsvarande obest.
k ock p, som annars stundom åtföljas av stavelsebildande konsonant, få dock alltid fullständig art.
13
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2) genom tillägg av blott n-ljud efter vokal ock tungspetsljud, utom n. Detta n-ljud uppträder då
som n efter vokal: byn, jon, skon, steyan o. s. v.;
som n eller n efter eller kort r: ston stolen, vintån
vintern o. s. v.;
e) som tt,
, när ordet slutar på tungspetsljud, undantagandes Z, n ock kort
fQt : fc_541, po :
ked :

béc : be, åks : oks, haj : hån', sol : Mil, spar : spcirgs
(sparven) o. s. v.;
3) utan tillägg av särskilt ändelse, så snart ordet slutar
på n (ordet blir då lika i best. ock obest. form): stein stenen,
son sonen, My,' bottnen, pin pinnen, san sanden o. s. v.2
Anm. En egenhet förekommer vid artikelsuffigeringen hos släktskapsorden far ock bror, i det att akcenten förändras i best. formen:
fdli ock bröri. Samma är ock förhållandet hos de feminina släktskapsorden mor, *tår, fcistår ock m6står, som i best. form få gravis:
mora, systra, fastra ock mostra. Formerna fetn ock br6 ii förutsätta, som det vill synas, faäirinn, bräbirinn, d. v. s. fullständiga
(okontraherade) former.
§ 20. I mask. pl. bildas best. formen av obest.:
1) genom tillägg av ändelsen -na, -nu hos alla ord, som
haft kort rotstavelse, nämligen
-na hos alla de kortstaviga svaga ock en del kortstaviga starka, t. ex. beya : beyana, hava : hayana, neva :
nevana, staka : stakana; dca : dana, kar : karana, bel (is].
bolr) : bokna 1. bOa;
-r,a hos de kortstaviga starka, som ha labial eller guttural i roten, t. ex. doy : «vana, lam (isl. limr) : lantana 1. lama,
rcev : rcevana, stav : stavana, vev (isl. vefr) : vevana 1. veva,
vey : veyana; samt dessutom hos le (isl. lir) : lana ock det
urspr. långstaviga ty
teigr) : tefana 1. teya.
Anm. Som man ser, börjar en del av de kortstaviga starka att vackla
ock ansluta sig till de långstaviga. Åtminstone ett ord, nämligen sal
I) Jag begagnar här tillfället att bättre precisera den regel, som
blivit given i ljud]. § 75. Den bör hava följande lydelse: Stavelsebildande uppträder i målet endast n, ock detta i regeln efter tungspetsljud (undantagandes Z, n ock kort r) samt stundom efter k ock p.
2) Icke så hos adj. § 37: runan den runde o. s. v.; tydligen
emedan man där utgått från adjektivets svaga (tvåstaviga) form, som
gav gravis. Eget är ju då, att ej också obest. pin i målet givit best.

*pinan.
14
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§

20-22

ser förekommer blott med plur. på -a: sala'. Icke i ett enda fall
finner jag -na hos de svaga, ehuru roten där ofta slutar på labial eller
guttural. En utan tvivel riktig förklaring är given ljudl. § 126 anm. 4.
utan särskilt ändelse (best.= obest.) hos alla långstaviga
(starka såväl som svaga): heta hästarna, gtkra åkrarna, Oja
älgarna; strypa struparna, skala skallarna o. s. v.;
oregelbundet hos följande:
brkan, fchdran, ft5trån 1. fota, b6nran, brånrå,n, spånrån,
-mdtgån, sonjan ock papan;
vana (i förhåll. till obest. formen vanar), slum, mana I.
~kana, af(t)na (aldrig afta), ninct 1. merana (aldrig mera),
vilka ock i obest. form äro oregelbundna (se § 8).
§ 21. I fem. sing. bildas best. formen av obest.:
genom tillägg av änd. -a hos alla, som i obest. form
sluta på konsonant (resp. e, § 18,i), t. ex. våkå, rfprå, fjcbrå,
hg, Meltga, pgya, pana, smzfta, tavZa;
Anm. 1. Om best. formen av orden mor, *tår, fåstår ock
1726.5tar se § 19 anm.

genom tillägg av änd. -n hos alla, som i obest. form
ändas på vokal, d. v. s. alla kortstaviga svaga samt orden fru
ock ko, t. ex. dre,run, hus», kakun, Lsceruzi 2, kon, frun.
Anm. 2. Alla övriga enstaviga fem., som ändats på vokal, hava
blivit mask.; detta väl måst till följd just av den best. formen. Jfr
fsv. ön, mön, bron, husfrun redan i lagarna (Rydqv. II, 252 if.).

§ 22. I fem. pl. bildas best. formen av obest.:
genom tillägg av ändelsen -an hos alla, utom de kortstaviga svaga (således enl. § 10 alla grupper utom z), t. ex.
vc3kan, fjcpran, haDan, Melzgan, "van, homZan, spå,yrån, även
koan, fruan;
genom tillägg av ändelsen -na hos alla kortstaviga
svaga: busuna, lacluna, sneruna, stevuna o. s. v.;
mer eller mindre oregelbundet hos följande ord:
dfs. fen 1. fån fsv. fina(?) best. pl. dfs. fenan 1. fenjan
gran
gr aro anl. grananl. grcerj an
iSI. gren
grzn
grznan 1. gruvan
grind
kvern
kwanan 1. kwanjan
kwan
sema,n 1. senjan
sen
sin, sina
2)

Ljudl. § 121, anm. 4 b.
Åven hustrun, jumfrun ock
15
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dfs. s_pilti 1. sp2,1e fl. pilu best. pl. dfs. (spglana) 1. spzban
isl. hlaäa
leda
Mana 1. letan
trona
trana
trenna
ti
I. trenjan.
Anm. Ordet spila hör hit endast i ock med denna singularform;
så snart det i sing. har sptle, är det att betrakta som regelbunden jönstaml.

Däremot bör med nu behandlade ordgrupp sammanhållas mask.
plur. soroan
synirnir). Redan i ljudl. § 141 mom. 3 har jag
påpekat, att ej blott orden son ock kvarn2, utan sannolikt också ordet
lada hava varit u-stammar. Jag vill här tillägga, att ordet gran
synes vara av samma klass, ty Aas. Ordb. uppger för no. sg. gran,
gron, gron, samt pl. graner, grener, grEe'nar, således med u-omljud
i sg. ock i-omljud i pl. Skäl saknas icke alldeles att även misstänka
de övriga för att hava varit fl-stammar; men vad fen ock sen angår,
ligger det kanske närmare att antaga dem för gamla jö-stammar.
Dessa ord skulle då vara de enda rästerna av en jö-stamsböjning
liknande is!., där j ej ännu vuxit fast i sing., således sg. 'fin pl.
*finjar (jfr § 11 anm. 1). I vad fall som hälst kan man antaga,
att det j, som hos de ovanstående orden kan framkomma i best. pl.,
förutsätter ock återgår på ett äldre -e (vare sig detta härstammar från
en ändelse -fr 1. -jar) ock att man således till en obest. pl. *lede bildat best. formen loan liksom till obest. pl. smide (smedjor) best.
smiten. Obest. foiln på -e återfinnes emellertid blott hos sene,
kwane ock möjligen grcer,e.

I neutr. sing. bildas best. formen av obest. genom
tillägg av ändelsen -a, t. ex. baå,
bda, fra, (1. tre), rika,
anja, njurana, eya.
Anm. Undantag bildar ordet hem isl. hgfuä, som har best.
formen hemma (1. heva). Jag antar, att det hiatusfyllande n3, som
här framträder, egentligen härstammar från dat. *h2fu(50-nu •-> dfs.

het an (jfr § 30 motn. 3). Ordet är, så vitt jag kunnat finna, det
enda exemplet på ett tvåstavigt neutr. med kort rotstavelse.._

I neutr. pl. bildas best. formen av obest. genom
tillägg av änd. -a, t. ex. b6U, Rådet, böå, trat, anja, era,na,

njurana.
Anm. Undantagsvis blir best. formen lika med obest. i orden oya
ock era (jfr § 16 anm.) samt ändas på -ka i hevana (jfr § 23 anm.).
Här anförda ord må annars icke förblandas med jö- eller jönstammarna, såsom dessa uppträda i målet; ty hos alla sådana stammar
framträder j redan i best. sing., vilket icke är fallet med något av ovanstående ord med undantag av spila (best. spzDa).
Trots isl. plur. kvernar. Fritzner2 blott så; Wimm. Gram. §
33 B, a uppger pl. både -ar ock -jr.
Samma ursprung kunde n hava även i dfs. njuran (ljudl.
§ 129) is!. ntra dat. ntranu; ock varför icke också i rspr. nystan?
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Om artikeln hos adj. se § 37, ock om dativen av substantivens best. form se § 30.
b) Obestämda artikeln.
Obestämda art. har i målet följande former:
mask. an I. -n
fem. an I. -n
neutr. e (icke a).
Denna art. motsvarar isl. einn, ein, ett. Formen -n för
mask. ock fem. finns blott i enklitisk (1. proklitisk) ställning,
ock n-ljudet rättar sig då lagenligt efter föregående ljud
(d. v. s. uppträder som -n, -71, -n eller -tt, -g, -e, resp. y), men
invärkar icke såsom best. art. på en föregående cirkumflex:
an hest en häst, an ko (I. bko) en ko, e Ugn ett barn; han
h-n hest han har en häst, han fot-r, kg han förde en kagge.
Som pluralis härtill kan man räkna a, motsvarande högsvenska talspråkets ena, i sådana ex. som ha va just-a hesta
han kid det var just ena hästar han hade! ha 'or-a lymla
det är ena lymlar; a toker far sådana får! o. s. v.
Anm. Såsom partitiv art, begagnas sg. mask, ock fem. nan, neutr.
na, pl. na (obeton. form till indefin. pron. nayan någon): ha-du Ytan

hest har du häst? fins-a na locifb del sedit finns det kaffe till salu?
ha-je na praktta hesta har ni goda hästar? o. s. v.
e) Prepositiva pleonastiska artikeln.

Någon prepositiv artikelform, som kunde ställas i
samband med rspr. den eller det gamla hinn (enn), finnes icke;
men däremot har målet förskaffat sig en ny säregen artikel,
vilken dock blott begagnas i sing. m. ock f. ock endast
förekommer framför förnamn, husdjurs egennamn samt
orden mor ock far.
Denna artikel kan böjas ock har följande former:
mask.
fem.
nom,
an, n
a (a)1, na
gen.
hans (n)
haras (a, n)
dat. ack. om, nom, an, n
a, na.
De inom parentes satta formerna förekomma sällan. Formen
n förekommer blott i rent tonlös ställning ock förhåller sig
0 I allmänhet tyckes mig ljudet vara något mera slutet än målets
vanliga a, ehuru det under den svaga tonen aldrig hinner fullt till a.
17 •
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därvid såsom obest. art. (se § 25). Den feminina formen na
ock mask. nom begagnas, när föregående ord är minst tvåstavigt ock slutar på vokal. Ex.
nom. an y6gk den Jonas, varom tal är, eller en viss bekant
person med det namnet,
an (1. ti) las yänså Lars Johansson,
a scirå Sara, a briinpin Brunkind (konamn);
gen. trtitya harks jatia 1. troya-n jana Johans tröja, skon havats
liså (1. skon-a liså 1. n liså) Lisas skor;
dat. jev-a ot-om Mås halar ot-a kapa giv det åt Jonas eller
åt Karin;
ack. han tslo-n y6gk o-a gara ban slog Jonas ock Sara, ve
si/a-na Uå vi skickade Eva o. s. v.
Anm. Angående denna artikels natur må märkas, att då densamma
står framför ett förnamn utan närmare bestämning, är den alldeles givet
individualiserande ock motsvarar den vid tillnamn vanliga postpos. best.
Nordström »ille»). Men artikeln förekommer även
art. (mstroman
när förnamnet är genom andra tillägg till fullo bestämt, t. ex. an per
tamas a saahson Pär Tomasson i Sandsjön o. s. v. Den är då rent
pleonastisk.

§ 27. Om man undantar gen., så kunna de övriga formerna av denna art. likasåväl sammanställas med hinn (enn)'
som med hann. Den senare sammanställningen är dock utan
tvivel den riktiga 2. No. dialekter hava nämligen allmänt han
Olav, han fader, ho Tora, ho mor o. s. v. (Aas. ordb. under
han ock ho). Även i isl. är det pleonastiska bruket av hann
alldeles icke ovanligt (se Fritzn. ordb.2 under hann) ock kan
således anses hava gamla anor.
Anm. Utvecklingen har varit för mask. hann --> an ock sedermera
i enklit. ställning enligt ljudl. § 74,2 an --> an; för fem. åter hön -a (se exkurs). I dativformen om (nom), som slöt på det skydon
dande 922, måste i artikeln en afäresis inträda; eller kanske rättare sagt:
en synkope måste uppstå i sådana uttryck som *n,t,-(h)9nom Jonas -->
6t-åm jönås ock gaf-(h)2nom Olof, varav efter omständigheterna
(stavelsedelningens olikhet) kunde bliva antingen piv-bm 61 (vanligen
så) eller gci-ne3m 61. Samma företeelse tyckes föreligga i ack. fem.
Så tyckes BURE (SUml. s. 47) fatta saken, då han under »Angirmandica» upptar: »skullin Jacob följa? pro skulle hin».
Härmed vill jag emellertid icke hava bestritt, att hann kan
vara en utveckling ur hinn. Det synes mig tvärtom högst sannolikt,
att så är fallet, åtminstone delvis.
18
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27-29

(ha)na 1. (han)a 1. Såsom hiatusfyllande har n sedan från dessa
former inträngt även till nom. fem. (ock när ordet begagnas som alfagerat pron., även till neutr. sg. -na för
hit, se person]. pron.).
Bu» (Suml. s. 42) har, utom å förra sidan not 1 anförda ex., för
mask. Även uttrycket: hvars ära moor = dfs. vats xer- a mor?
(var är mor?). Således måste pleon. art. i sin nuvarande form an, a
ha funnits redan omkr. år 1600.

C. Kasus.
Av de gamla kasus återfinnes i allmänhet endast
en i bruk, nämligen antingen nom. eller ack. Hos de kortstaviga
svaga fem. är det med säkerhet ack. som segrat 2. Spridda
räster av andra kasusformer äro dock ej sällsynta.
Genitiven är såsom särskild kasus stadd i utdöende.
Målet återger genitivbegreppet på flerehanda sätt:
1) genom -s, som lägges till nom.
a) i värkliga tillnamn, titlar ock yrkesnamn, varvid best.
art. måste finnas antingen i egarens eller det egda föremålets
namn: no,stromatts hest 1. tacÅstrbms hAstty o. s. v. Särskilt
brukas denna gen. elliptiskt för att angiva gård, hem eller
husfolk: tt smes i smedens gård, nå,strims vara-dar N. ock
hans hustru 1. N:s tjänstefolk äro där.
Anm. 1. Hos patronymica på - sa bortfaller ofta ändelsen a, varigenom namnet kommer att sluta på s: o?-i6g,set Ustty 1. a- jogs
Usttt,' 0. s. v.
Formen hana kunde icke förlora sin slutstavelse ock få cirkumflex, emedan rotstavelsen var kort. I vad fall som hälst kunde icke
något sådant inträffa hos ett ord, som ofta förekom i obetonad ställning;
det visa tydligen många oftast °betonade pronomina ock pron. advärb.
Jag kan därför icke instämma med Schag. Vätömålet s. 65, som i -a
ser en utveckling ur hana på vägen an -÷ a; ty först ock främst kunde
ej det slutande a falla bort, ock om detta dock mot regeln varit fallet,
så skulle ej det därigenom blottade n kunnat falla bort. Detta allt
naturligen enligt lagarna i mitt mål.
Att även annorstädes än i målet långstaviga svaga fem, utgått
ur nom., men de kortstaviga ur oblika kasus, synes därav att t. ex. Bure
Suml, s. 201 skriver i oblik kasusställning hafdimban, kyrkian, men
stughun.
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stundom med vacklan i ännu genomskinliga sammansättningar: stMein 1. stojbem o. s. v.;
i en mängd enstaka uttryck, isynnerhet efter prep. till:
gönt's fa1c gård(s)ens folk, granats-far busbonden i granngården;
del-bys till by(n), del-im:kas till kyrka(n), del-malnas till
marknad(en), del-n6 s till mods o. s. v.;
genom hans ock hata j framför egarens namn'; dock
blott i sing. ock nästan endast framför förnamn (sällan vid
tillnamn) samt husdjurs egennamn ock orden mor ock fgr:
ex. se § 26;
genom nominativformen, som sättes efter det egda
föremålets namn, vilket då alltid har best. form: 136yå Ustn'
hästens hö, hilka stolta flickans hilka, drva beinet barnens arv,
forbsensta poyka pojkarnas förtjänst, briså koan kornas bås;
Anm. 2. Denna vändning begagnas mäst vid appellativ, som uttrycka levande varelser, ock hälst i plur. 2

genom sammansättning, om uttrycket har mera allmän
betydelse, eller genom en omskrivning med preposition eller
relativsats: stas-gatuna stadens gator, bafotran bordets fötter,
anforar fe„salskapa sällskapets anförare, 14vå p0 trat trädens
löv, vela ti gava gåvans värde o. s. v.
Anm. 3. Då s icke hör till de konsonanter, som i regeln falla
bort som slutljud, är det troligt, att gen, på s aldrig varit så rotfäst
i målet som i rspr. (y.-fsv.). När gen. på -ar förlorade sitt r, uppstodo
slitningar, ock även gen. på -s kom därigenom småningom ur 'bruk.
Säkerligen har ock förblandning uppstått mellan gen. sing. på -a(r) ock
gen. pl. på -a 3. I mom. 3 här ovan har man tydligen ännu kvar den gamla
ordställning (isl. kennimenn kirkjunnar, kringla heimsins o. s. v.),
vilken rspr. förlorat.

§ 30. Av dativen kvarleva ännu icke få spår. Helt naturligt är det av den best. formen vi i sing. kunna vänta att
finna igänkännbara sådana, ty i den obestämda, som ändades
på vokal, måste ändelsen hos långstaviga lagenligt falla bort.
Jfr isl. nema bldärefillinn hans Vagns kiåml viä mik littat

gr (Jomsv. 76,15).
En värklig gammal gen. pl. föreligger väl i uttrycket: kut

by(a)-mga jfr fsv. bya
- 3) Hos kortstaviga skulle ju a kvarstå ock gör så faktiskt i sammansättningar: veya,sel is!. vegaskil, /amayt lytt, Ism; men även
veakast isl. viäark2str, valas isl. yiäarhlass ock t. o. in. rcevatszn
rävskinn.
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30

För mask. är dat.-ändelsen -om eller, när ordet i obest.
nom. ändas på vokal, -nom: h beitbm, i båten, iggst-at boyanom
längs efter bågen, po geiZeim ute på gården, ot Ustbm åt hästen,
po lönöm på logen, neå tsdnbin nere på sjön o. s. v. i allmänhet
av mask., ehuru formen förefaller något gammaldags ock vanligen utbytes mot best. nom. Någon gång, ehuru sällan, förekommer formen -om i plur. ock då, såsom naturligt är, även i
fem. ock neutr.: maå hanom mellan händerna, maå firom
mellan fingrarna, han gc_iv-å ot banom han gav det åt barnen.
Akcenten tyckes i pl. alltid vara gravis, i sing. oftast akut
(stundom vacklan: t'Atå gom 1. gdZbm, ot sko2om till skogs,
vilket dock möjligen kan vara pl.).
Anm. Den omständigheten, att akcenten är olika uti sing. ock
plur., gör, att jag måste förutsätta en olika utveckling hos dat. i de
bägge nurneri. Jag antar, att sing. UstbM är uppkommet genom synkope av hestinum, men pl. hestom genom apokope av hestumin (se
vidare härom i exkurserna). Att värkligen olika utveckling föreligger,
tyckes bevisas därav, att enstaviga mask., som ändas på vokal, få olika
former: sg. ,s4m3m, pl. pem.

Även hos feminina är best. dat. sg. icke alldeles sällsynt. Den har här änd. -an (<-- unni.), alltid i förening med
nkunni,
m2rkunni, nédi vakan
gravis: åtå marken
gap»
ggngunni en åt gången, en i sänder'. Även av
orden stan, spag, sag förekommer formen ock kan utan tvivel
bildas på vilket fem. som hälst, men är ej fullt lämplig, då
den alldeles sammanfaller med best. pl. Hos kortstaviga svaga
skulle formen ändas på -von: h ledan ock sammanfaller då med
den allmänna formen för best. sing. Hos de starka fem., som i
målet ändas på vokal (genom bortfall av d), har man stundom
en best. dativ på -n: åtå hen, 6på lm, vilka former säkerligen
motsvara isl. heginni ock hliäunni. Vanligare äro dock h4, liå.
Best. dat. pl. ändas på -om (se föregående mom.).
Hos n eutr. är en best. dat. sg. på -an (-4-. -hin) ock
med gravis genomgående bruklig vid sidan av best. nom.
på -a, t. ex. åpåt barjan uppför bärget, po ban på bordet,
ot banan åt barnet, b641 fjgan från fjället, nUt goZvan på golvet,
åpå lanan på landet (motsats: i sjön), h ukan 2 i riket o. s. v.
Nom. gay är i målet st. fem.; isl. har gangr m. ock ganga f.
Det heter t. o. ru. ti boan (i boet) isl. binnu, men i Dalalagen bonu (Brate s. 8).
21
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Annan ändelse får blott ordet hava, som kommer att heta
hamn, motsvarande ett isl. *h2fu(61)nu med akcent på andra
stavelsen (jfr § 23, anm.).
En särskild vokativform på -a med akut akcent
förekommer av orden påp, måm, poyk, stint (flicka) ock tillfälligtvis väl även av andra ord: påpå, p6yo1M o. 8. v. Tvåstaviga förnamn, som annars hava gravis, få i vokativ akut:
ånå, minå o. s. v.

D) Genus.
Tack vare den omständigheten, att målet för 3 pers.
pron. icke har någon form motsvarande rspr. den, utan endast
han hon hcp., ock framför allt i följd av att suff. artikeln har
olika former för alla tre genera, är uppfattningen av genus
ännu livlig. I allmänhet hava orden samma genus i målet
som i is!.; detta stundom i strid med rspr. Exempel på växling i kön saknas dock visst icke. Jag har antecknat åtskilliga
fall, som här exempelvis må anföras. Oftast torde växlingen
vara föranledd av systemtvång vid böjningen.
1) Isl. m. = dfs. f.:
några urspr. i-stammar, där genusväxlingen torde ligga
på ist. sida 2: tiburr qbeZ, skurär ,90Z, stuldr stod;
en del långstaviga svaga: blåmi bUm o. s. v. (se § 6,
anm. ock exkursen om pluraländelsen);
en del enstaka ord: g2ngr (även ganga f.) gay, fetill
få/3, heggr hag, kraptr kraft.
'2) 181. m. = dfs. n.: ylar vi(d), pyrnir kg (se § 5, anm.),
arfr arv (även m.), bålstr ?Mår, brunnr bron, gn5rr gg, hiss
lus, ljåstr jåstår.
3) Isl. f. = dfs. m.:
a) alla enstaviga fem, med vokalslut utom orden ko ock
fru. Orsaken till genusövergången är här påtagligen att söka
Man måste ju ofrivilligt komma tänka på grek. Itört«) ock den
gamla rörliga akcenten. För övrigt är det mycket naturligt, att just
vok. skall hava akut.
N:n Isl. gram. § 306.
Se ljudl. s. 102, not 3.
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§

32-34

i den bestämda formen (se § 21, anm. 2). De båda nämnda
undantagen räddades genom sitt naturliga genus. Ex. äro följande: å G, brii bro, klå kk, rå ro, skrå skr, slii tsk, tå tet,
trti tro, prå tra, oy g.
b) en del enstaka ord: beit bett, egg ag, ermr arm (även
gjg
yev, grein great, rist vrist (även f.), fsv. snop snocl,
f.),
sött (gul-)sot, tiä t/ (sällan f.), pg11 tal, tjgrn pa92,; gie6i glrede.
Isl. f. = dfs. n.: mg ncjtv, st93 stad, pgrf tarv, vern
vei; fiski fisk, snilli snu, pykkja tyls.
Isl. n. = dfs. m.: b9ust hast, surnar &mar, vår vor i;
blabQ, skST ,sy, kveld

kwal.

Ud. 11. = dfs. f.: gjald yal, höns ho, 12un l@n, frost
(friost Rydqv. II, 113) frost.
I ett ock annat av ovanstående ord kan väl genusövergången bero på inflytande från rspr.; men detta inflytande
får ej skattas mycket högt, ty målet stämmer ofta med isl.
mot rspr., t. ex.:
rspr. bås n.
isi. bitas ni.
dfs. bas ni.
stall n.
stallr m.
stal m.
bur m.
bår n.
bur n.
en
f.
einir m.
'åt m.
vägg f.
veggr m.
vag m.
njure ni.
nSTra n.
njuran n.
Isynnerhet är detta fallet med kortstaviga svaga subst., av
vilka många, som fordom varit mask., i rspr. blivit fem. eller
vackla, men i målet kvarstå som mask.: skada, jweda, heta,
Rota (flotta), vara, fara m. fl.
Vacklande genus förekommer någon gång, t. ex.
arm, vrist, tt, som äro både mask. ock fem. Särskilt anmärkningsvärt är ordet der, som i sing. kan vara både mask. ock
fem., men i pl. endast mask.: dr best. deg 1. d&å, pl. dra
hest. dorana.
1) Då målet har ot hostan till hösten, ot ~rem till sommarn,
ot voran till våren, alla med gravis (ock förmodligen analogiskt efter
dessa ot vtntran till best. nom. vintan), ser det nästan ut, som om

dessa ord urspr. varit neutra ock best. dat. (§ 30,3) hade förmedlat
övergången till mask. Formerna kunna dock möjligen även annorlunda
förklaras.
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II. ADJEKTIVEN.
Adjektivböjningen är i målet invecklad, i det man
har att giva akt icke allenast på deklination (i genus ock
numerus) ock komparation, utan även på bestämd ock obestämd form samt på adjektivets ställning såsom självständigt
(utan följande subst.) eller såsom förenat (med ett följande
subst.).
A)

Positiven.

a) Obestämd form i självständig ställning.

jgr

t9gt 4

varm
mork

vol 5
mot 6
gt,ct 7
rokts
grot
let

ron
gr a
le (led)

b')

Ljudl. §
Ljudl. §
Ljud!. §
7) Ljudl. §

3)

2)
4)
6)
8)

83.
107,2.
93.
103, anm.
24

vårm
mark
gt
rån
gr4
lé
Ljud!. §
Ljudl. §
Ljudl. §
Ljudl. §

78,1.
107,1 b.
144.
90.

*X01j111113910

För adj. i denna ställning kan man i målet urskilja
en grupp av böjliga ock en annan av oböjliga ord.
1) Neutr. sing. bildas genom tillägg av t eller, hos enstaviga
som ändas på vokal, t:
a) sg. m. f. kwil;
neutr. bedd
pl. kwik
brunn
brunt
brågn
styv
styft 1
st9v
ptcp
juft 2
stor
stot 3
står
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§

36-37

neutr. gama4
pl. gatta4
sprcpkar
spr.c,kat
spraår
toka
toka
toka
ledet
lede
lede
farka(n)t
farkan
farkan.
2) Oböjliga äro de, som ändas på -at (ljud!. § 74) 1. -t:
gonwat, krokat, vngstarhant o. s. v.; part. pret. kala, loft, tro,
fe (kallad, köpt, trodd, funnen), samt yve (öppen), ock oftast
adj. på •an: etan ätbar, fotan kittlig; någon gång dock neutr.
etant o. S. V.
Anm. 1. Adj. rad brukas ej i neutr.; dyr har n. dut (ljudl.
§ 55,3); gQ n. got; lgttt n. lgtat pl. Smei.
-

7) sg. m. f. gagta4

Anm. 2. I denna adjektivböjning är det blott plur. som erbjuder
svårigheter för den historiska förklaringen. Mot isl. sjtkir, sinkar hade
man i målet väntat *,siikka ock icke, såsom formen dock heter,ji,jk. Att
utgå från ack, mask, måste ju vara alltför vågat, då det gäller adj. i
predikativ ställning. Lättast vore man hulpen genom det antagandet,
att i nom. pl. mask, det oursprungliga r aldrig vunnit fast fot i målet.

h) Bestämd form i självständig ställning.
§ 37. När adj. begagnas substantiviskt, tär det i målet
best. postpositiva artikeln
sing. m. -an, -n, fem. -a (-na), neutr. -a ock pl. -an,
vilka ändelser läggas till obest. mask. sing.
För tillfogandet av denna artikel gälla samma regler som
för artikeln hos subst. (§§ 18 ock 19); blott med den skillnad,
att i sing. mask. de adj., som ändas på n, få artikelformen -an
(jfr § 19,3), samt att akcenten är gravis resp. cirkumflex överallt, utom hos de enstaviga, som ursprungligen 2 ändas på vokal:
sing.
PI.
m. kwikan
f. kwtka
n. kweka
kunkan
jupan
jupan
itt.Pa
PikPa
rouwe,n
rouwa
~wo,
reawan
bragnan
brura
bruena
brunan
Det nominativa -r tyckes hava blivit rotfast i orden v6.2,tår isl.
valtr ock sprckkar isl. sprsekr.
De ord, som genom förlusten av d fått vokalslut, hava däremot
cirkumflex: rh den röde o. s. y,
25
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m. tokutn,
lan
runan
sten
g
gran
bZan
Anm. 1.
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sing.
f. tokuta
1z.2,a
runa
stora
gta
gr aå
Udd:

n. tokuta
kl&
runa
stQra
guk
graå
bZdta

pl.
tokutan
smdt442
runan
storan
galan
graan
bin.

Bruket av denna form är huvudsakligen inskränkt till
enstaviga adj., ehuruväl även de tvåstaviga kunna hava den. Plur.
begagnas ej mycket, sannolikt därföre att den vanligen sammanfaller
med m. sing.
Anm. 2. Såväl gravis i t. ex. kwikan (jfr däremot hak') som
ock cirkumflexen i On, stöjn o. s. v. visa tydligt, att man här har
att göra med en ursprungligen tvåstavig form, d. v. s. med adjektivets
svaga. Utvecklingsgången måste för övrigt hava varit giili ---> ged + n
--> giM, ock icke guli + n --> gikk. Tillägget av n är således yngre
än slutljudslagen, ock då så är, kan den gamla formen för obest. ack.
sing. icke direkt hava givit uppslag till målets best. form. Se vidare
i exkursen om bortfall av n.

c) Obestämd form i förenad ställning.

§ 38. När adj. står i förening med ett subst. i obest. form
eller syftar på ett underförstått sådant', kan det behandlas på
två sätt.
1) Vanligen fogas obest. art. såsom obetonat suffix efter
det i obest. form böjda adj. De härigenom uppkomna formerna begagnas i målet, ej blott där rspr. har obest. artikel,
utan även där rspr. saknar artikel, t. ex. han had kåks mat;
(an) kwilsån poyk 1. stint (e) kwiktb ban (a) kwika ban
stora
stötb
stek
snålt
snala
sn6,171
praktea
praktete
praten
'frua
jerute
j erun (girig)
vattana.
vanbante
warbsanan
Anm. 1. Preposit. obest. art, kan utelemnas, men i regeln förekomma både denna ock den postpositiva. I sing. kunna undantagsvis
1) I detta fall måste i målet alltid indef. pron. eilt
kwilsan em, där således ordet en ingår tre gånger.
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§ 38-40

ändelserna an ock e försvinna, men aldrig ändelsen a i plur. Akcenten
kan hos tvåstaviga i plur. vara både gravis ock akut, tydligen därföre att
denna adjektivform blott förekommer i satsens inre, ock där kan cirkumflexen hos adj. ej fullt göra sig gällande.
Anm. 2. Uttryck sådana som stor en man eller t. o. m. en stor
en man äro ju ej obekanta i msv. Från dylikt uttryckssätt måste
målet närmast ha utgått, ty formen stämmer alltigenom med obest. art.
(även i pl.). Ehuru formen så till vida förråder sig som en nybildning,
tyckes den dock delvis gå tillbaka åtminstone till 1500-talet, ty BURE
(Sund. s. 47) har från Ångm. kållin mat dfs. kåk' mat. Se vidare
uti exkursen om bortfall av n.

2) Stundom kan adj. genom juxtaposition sammanflyta med
subst. ock blir då oböjligt: an bleifiak en blå fläck, an vp.tmyr
en våt myr, e storban ett stort barn, na storMstit några stora
hästar o. s. v.
d) Bestämd form i förenad ställning.
Det adjektivförhållande, som skulle kunna betecknas
såsom bestämd förenad (attributiv) ställning„ uttryckes i målet
i regeln genom juxtaposition, varvid adjektivets grundform blir
oförändrad, men subst. får best. postpositiv artikel samt vanligen akut (även om det annars har gravis), t. ex.
stor-hatn,' den stora hästen ren-gegva det rena golvet
gam-loni den gamla logen rogku-,ca det rostiga järnet
vot-kkå de våta kläderna
ny- &kart den nya åkern
blej-fUlsit de blå fläckarna
stor-vik den stora viken
sotu-hånrån de sotiga händerna
14-stintå den lilla flickan
jup-idim den djupa viken ro-hiJkån de röda huvuddukarna.
Enligt målets lagar måste den slutande vokalen
i adjektivets gamla best. form falla bort efter lång rotstavelse.
Den bortfallna stavelsen skulle visserligen ersättas genom
cirkumflex på rotstavelsen, men denna cirkumflex måste åter i
sin ordning försvinna vid sammansättning (jfr petn, men paz-skaft
o. s. v.). Något ex. på ett enstavigt adj. med kort rotstavelse
finner jag ej. Det u, som framträder i ovanstående ex. rosku,
sotu, hör till grundformen ock motsvarar vokalen i avledningsänd. -ugr eller -öttr (ljudl. § 74). Målets form kan således, i
vad angår adj., sägas vara regelbundet utvecklad ur den gamla
i) Adj.

gamaZ

förkortas i detta fall alltid till gant.
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svaga adjektivformen, ock utvecklingen har fortgått på en väg,
som redan förut var känd, nämligen sammansättningens (t. ex.
miägar5r, miösumar, rQu6kinni, gråfeldr, gråvalr o. s. v.).

e) Den relativa positiven.
Förutom de former av positiven, som redan behandlats, har målet ännu en annan, som ej rätt väl kan få plats
bland dessa. Denna form, som ändas på -a i alla genus ock
numerus, är på grund av sin betydelse att anse som en särskild komparationsgrad, i det att den i allmänhet angiver en
»ganska hög grad». Den kan ibland återgivas med riksspråkets best. form på -a, men har i målet långt vidsträcktare användning. Ex.
stora kan en ganska stor karl (jfr »han är stora karlen»)
goda stylsa dit goda biten dit (om väglängd)
vara stinta en ganska vacker flicka
toa sten en ganska tung sten
snala hån& ett ganska snällt barn
go(d)a akra rätt stora åkrar
h,gra, voyan rätt höga vågor o. s. v.
Stundom kan betydelsen något skifta:
ha ja rata karana det är just de rätta karlarna (iron.)
nhn Uaa, jåpå, (1. jupan) ned i själva det blåa djupet
ha, ja rena vana det är bara (rent) vatten.
I detta fall får adj. särdeles stark betoning.
Anm. Då denna adjektivböjning blott förekommer med ett subst
i best. form ock dessutom alltid har gravis, kan det ej vara tvivel om
att man här har för sig den gamla svaga adj.-formen. Men huru har
slutvokalen kommit att kvarstå?

Möjligtvis har målet kvar en räst av den gamla
svaga böjningen även i vokativ användning framför pers. pron.:
jOrk-dej, kära du, sn4,1å-dey snälla du, sitå-je söta Ni, o. s. v.
Orsaken till att adjektivets slutvokal bevarats, är väl då att
söka däri, att den här på visst sätt kommit i inljud.
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B) Komparativ ock superlativ.
§ 43. Vid den regelbundna komparationen bildas komp.
på -ara ock supl. på -est, t. ex.
jupara
jupast'
jgp djup
goara
gQ god
goast
varmare
varm varm
varmast.
§44. Oregelbundet kompareras i målet följande adjektiv:
gr@Vbr 1. Feg.
grop" grov
grafst 1. reg.
Wegar
last
lag lång
tigar
ags t
oe ung
st6ra 1. star
stor stor
ston
tOgar
tog tung
tagst
tragar
trae trång
trast
Mya,h@j, hög
hakst
{ balar
jbast
bra bra
vilar
arjara 2
l arjast
de dålig
sam,st
Alnar
fo4tra 1. reg.
folast 1. reg.
fo4 fort
å,lar 1. reg.
alst 1. reg.
gamal gammal
j(eZak elak
vara 1. var
van
hin liten
minst
minas
ner nära, kort
nema,st
nentara
sein sen
seinara
sist
sma små
smest
smMar
vdtkar vacker
fyr 1. reg.
fekst 1. reg.
Vidare framar framst, tnar inkst, nedar nadkst, .nar WIetst,
ytas ytkst, @var gvatst. Dessa komparativer förekomma blott
vid sammansättning: frama-M den främre sidan, inar-vatan
den inre väggen, ytar-teAka det yttre taket o. s. v., men sdperlativerna kunna även stå predikativt. Vid sammansättning blir
akcenten densamma som i svenska ordet huvudsaken. Även
en svag form frantra, ivra etc. finnes.
Övergången ast --> est enligt ljudl. § 74,2.
Kan ej vara annat än isl. argr, som till bet. förbättrats.
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Komparativen är i målet oböjlig, utom i best.
fristående ställning. I detta sista fall blir ändelsen i sing. m.
-(a)ran, f. -(a)ra 1. -(a)rana, n. -(a)ra, 1. -(a)ra,ne, t. ex.
m. jetaran
f. jetarana
n. jetarana lättare
la,gran
lagra 1. lagrana
lagra 1. lagrana längre
t6Tran
ttstera 1. tograna
tegra 1. tograna tyngre
storan 1. stora stora 1. storana
stora 1. storana större
framran
fr amr a I. fr amrana framral. framr ana främre.
Pluralen, som skulle bliva lika med sg. m., brukas sällan,
t. ex. smedra,n. Ävenså begagnas ej gärna f. ock n. av komp.
på -ara i denna form, utan, de omskrivas vanligen med en
relativsats.
Anm. I ovan anförda ändelser återfinner man utan svårighet den
postpositiva best. artikelns former -an, -a, -a. För de längre formerna
-ana ock -ana i fem, ock 11. måste man antaga, antingen att -an blivit
överfört från mask., eller ock att detsamma i målet tillhör komparativens
grundform, som således en gång skulle hava varit -(a)ran (jfr ljudl.
§ 71 anm. 3).

Superlativen böjes efter samma regler som pos.,
ehuru i obest. självständig ställning i neutr. intet nytt t kan
tilläggas till det redan förhandenvarande. I obest. förenad
ställning förekommer sup. naturligen icke. Ex.
Obest. självst.: sg. m. ston., f. sto,st, n. ston, pl. stkt.
Best.
stona, stona, stona, st an.
Best. förenad: ston- med följande subst. i best. form: em, o
ston-karana en av de största karlar 0. s. v.
När supl. föregås av det determinativa dan da ock åtföljes
av ett subst., får den ändelsen a (en räst av den svaga formen):
dan stocsta kar, ja ut den största karl, jag sett; da sto,sta
krana, ja s o. s. v. Men däremot dan stot, ja szt den
störste, jag sett o. s. v., när intet subst. följer.

III. RÄKNEORDEN.
Grundtalen hava följande form: ein, bsvg, tri, fyra,
fam, saks, ,sy, °ta, rna', tia', alva, tolv, tratfin, fotan, famtan,
sakstan, Man, atan, nitan, »tia, tra,tia, fotta, fantia, sakstia,
Jutta, otta 1. otetia, nzia, hunra, kcsn,s.
Räkneordet för ett kan böjas ock heter: m. ein, f.
n. et, pl. anta (ss. indef. pron.). Alla de övriga (med undantag
av dem, som ändas på -an, samt Kon') kunna antaga ändelsen
-(a)n. Detta inträffar för jpg, när det föregås av bage, ock
för de andra, när de föregås av ordet »alla»: bage hsveiån båda
två, al Mån, fyran 2, 6tan2, tålvan, jn 2, alla tre, fyra, åtta,
tolv, tjugu o. s. v. Formen på -an tyckes vara att fatta som
en plural, bildad såsom hos fem. subst.
Till räkneorden kunna även räknas: bage bägge, ba (i
en
sammanställningen bed9vei) båda, e dusen ett dussin, ån
tolft, e jpgy ett tjog.
Ordningstalen få i självständig ställning, såsom tillbörligt är, alltid best. form:
pl. fotan
n. f6vta
f. fotfta
111. ft
ana
1.
anra
anra
anan
tre 91
tredga 1. trede
tredga
fjcpla,
fjcpla
06.0,3
famta,.
faintn
famta
Såsom famtn böjas alla de övriga. I mask. heta de ytn,
,suantn, otastn,, manin, hantn, alaftn 1. atn, to, tratantn,
I) Övergången u
a i slutstavelsen enligt ljudl, § 74,2; men
varför har ej vokalen i stället fallit bort ock cirkumflex inträtt på rotstavelsen?
I dessa fall måste akuten vara sekundär ock överförd från de
urspr. enstaviga.
Ljud!. § 126,2 d.
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fjotank, fe,mtank, sakstank, Jutank, atant, nitank, »mask,
trattante, fatzantn1 o. s. v.
1 förenad ställning, d. v. s. när ordningstalet åtföljes av
subst., försvinner best. art. från ordningstalet ock tillkommer
substantivet. Ordningstalet blir då oböjligt: NI-, anar-, trede-,
fje4, fant-, et-, tsue,nt-dayan etc. Samma form förekommer
ock, men då med cirkumflex, där sådan kan stä, när vid angivande av ålder ordet »år» utelemnas: ta fictZ, tt ,set, i fjärde,
i sjätte (året) o. s. v.
Föregås ordningstalet av determinativet dan da, ändas det
oföränderligen på -a: dan fota kwin, ja sag den första kvinna,
jag såg.
§ 49. Distributiva bildas genom tillägg av ordet var: tri
var, fyra var o. s. v. »Var annan» heter anvar (framför subst.
einvetr), var tredje stock tredevar stak o. s. v.
Rspr. i sänder motsvaras av om-sån2
senn): etn orn-sdn
en i sänder o. s. v., men kan ock heta 2, sånår (isl. i sennr).
MångfaidighetStai bildas på dua: tr1-dube1 o. s. v. 1. tri
gay se my/te tre gånger så mycket o. s. v. •
Bråktalen heta: an kav, an trende13, an ficericlel 1. fjandel,
an famt(e)del, an tset(e)del ock sedan på -ant: ota,nt del o. s. v.,
utom alaft ock toft.
Angående övergången d -> t i detta ock föregående dylika ord
jfr ljudl. § 112, där fallet borde hava varit omnämnt. övergången u ->•
i ändelsen -undi -› ant enl. ljudl. § 74,2.
Formen san återfinnes också i ordet altesati bäst det är, jfr
isl. alt (er) senn.
År väl bildat efter fjattde/ eller kanske av trlantdei.

IV. PRONOMINA.
A) Personliga pronomina.
Första ock andra persons pron. ha följande former:
1:a pers.
2:a pers.
Beton.
Obeton.
Beton.
Obeton.
sg. nom. yay
du
du
ja
obl. mey
rna
del
da
pl. nom. ve
ve
je
obl. og
os (os)
je.
I uttrycken vqrvora, voriara, (vardera av oss, av er) samt
holc,a(n)vora, holca(n)Jara (vilkendera av oss, av er) igänkänner
man fsv. hvar vaara, hvar idhra, holkit wara 2. Att ultimavokalen i dessa former kvarstår mot slutljudslagen, måste bero
på att penultima tidigt blev förkortad i ordets enklitiska ställning3. Jfr § 54, anm. 2.
Tredje personen är i målet synnerligen formrik.
1) Betonad ställning:
mask.
fem.
neutr.
sg. nom.
han
hon
ho 1. ha4
_
gen.
hanj 5
hanaj 6
dat.
honom
hanar (hon)8
(hcp)
ack.
han, honom
hon (hanar)
hcp
pl. nom. dat. ack. dam
dam
dam
gen.
dc.e.ras
dwraLs
deras. 7
1)

Ljud!. § 45,3.
2) Rydqv. II, 477 it
Ljudet 0 i varwora ock hokavora kan ju möjligen vara överfört från betonat poss., men vore annars ett gott bevis på den höga
åldern hos ljudövergången
(ljud!. § 39).
Begagnas, när ordet står som (relativt) svagt betonat subjekt.
Formen suffigeras dock aldrig.
Ljud!. § 115,3.
6) Ljudl. § 7 anm. 4 b.
Gen. av tredje pers. begagnas i singularis blott för att uttrycka
gen. av nom. propr. (§ 29,2) ock som possessiv, i plur. blott som possessiv.
Jfr fsv. dat. hennir.
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2) Obetonad ställning:
neutr.
fem.
mask.
a, na
al, a, na
an, n
sg. nom.
2
haltats (a)
haNs (an)
gen.
a, na
dat. ack.
em, nem, an, n a, na
dam.
dam
dam
pl.
Där dubbla former finnas, begagnas de, som börja med
vokal, när föregående ord slutar på konsonant (i mask. inträder
dock för an hällre stavelsebildande n-ljud, där så ske kan —
se exemplen), ock de, som börja med n, nyttjas, när föregående
ord slutar på vokal ock är tvåstavigt. Är föregående ord enstavigt ock slutar på vokal, begagnas för m. -n, för f. -a, för n. -a.
Den obetonade formen brukas:
dels i mask. ock fem. sg. som prepositiv pleonastisk
artikel, varom se § 26,
dels ock såsom suffigerad pronominalform. Av denna
suffigering gör målet det allra vidsträcktaste bruk. Ex.
foft-a? köpte hon?
nom. fi&-ån? fick han?
s
ld-å? slog hon?
t
köpte
han?
ifaft-tt?
vakar hon?
vaka-na?
f124-e? förde han?
fick
det?
fik-å?
get-n? går han?
förde
det?
fot-a?
,s1Q-n? slog han?
tog
det?
td-å?
vakar
han?
vaka-n?
vaka-na? vakade det?
fils-å? fick hon?
han
gav
honom
han gov-em 1. gav-an
han (tt-63m 1.) to-n han tog honom
sn, han jp24-9:1 han körde honom
r- han haka-n han hakade honom
p A gav-å gav hänne
,s/4-å 3 slog hänne
bemgka-na bevakar hänne
td-å, tog det
skaka-na skaka det.
2) Se not 7 å föreg. sida.
) Se § 26, not 1.
ts/O-A slog hänne ock det förut anförda j/4-h slog hon? hava
utan tvivel samma exspiratoriska akcent (akut); men en skillnad finnes,
som förefaller mig bestå däri, att frågeformen börjar med en musikaliskt
högre ton. 1 en del andra lika lydande former kan stavelsedelningen
utgöra skillnaden, så t. ex. tån-å? tog han hänne? ock (han) tå-nå.
(vanligen t4-å) han tog häpne.
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Men icke nog härmed. Även dubbla former, antingen den
ena som subj. ock den andra som obj. eller tvänne objekt,
kunna på samma gång sufflgeras, ock även 1:a ock 2:a personens former komma med i leken. T. ex.
tö-n-a? tog han det?
han gav em-an han gav honom
den
lo-a-na? slog det hänne?
fo4-e-an? förde han honom?
han ga-ma-na han gav mig det.
bevaka-n-a? hevakarhanhänne? gav-a-da-na? gav hon dig det?
han gav-a-na han gav hänne det gav-an-a-n? gav han hänne den?
Såsom regel gäller härvidlag, att dativobj. står före ackusativobj. Där tvetydighet skulle uppstå, brukar man dock sätta
dativen efter ock då tillägga prepos. ot: gav-an-e, 6t-it gav han
det åt hänne? o. s. v. Som detta sista ex. visar, förekommer
den °betonade formen icke allenast efter värb ock andra pron.,
utan även efter prepositioner: otyg-å bredvid hänne, 6t-bm åt
honom o. s. v.
Anm. Min åsikt om formernas utvecklingshistoria är redan antydd
i § 27 anm. I neutr. ha ser jag hit, pEet. De suffigerade formerna
kunna ju på grund av fsv. intyg (Rydqv. II, 534) antagas vara ganska
gamla. Rörande formen a för hon lemnar BusE (Smul. s. 31) en upplysning, då han »ur Bottnen» anför frasen »huruahait = huru hon heter».

B) Reflexiva ock reciproka pronomen.
Som reflex. pron. begagnas för
1:a pers. (m 1.)
1.) ma, pl. os;
2:a pers. (dey 1.) da, pl. je;
3:e pers. (sey 1.) sa både i sg. ock pl.
Som recipr. pron. brukas varar varandra.
C) Possessiva pronomen.
Poss. pron. stå i regeln efter det egda föremålet,
som därvid måste uppträda i best. form. Denna ställning är
sannolikt urgammal.
m. man
1)
min' 1. min n. mat
pl. min'
'2)
dan
din' 1. din
dat
3)
san
sin' 1. sin
set
1) Cirkumflexen försvinner naturligen, om ordet blir obetonat.
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vora l. vora vår (voran)
vår, vora
vår, vi
{beton.
vor
vora
vor
°beton. vor
jr
ct ()eran)
'era
ych, )(kr, jera
rs\ jbeton.
jar
jara
jar
lobeton. jar
hotats
hantsderas.
6)
Liksom i rspr. rättar sig i 1-5 genus ock numerus efter
det egda föremålet, däremot i 6 efter egaren. Ex.:
skåjån vår 1. vik vår skog
rökån man min rock
kon vik 1. vora vår ko
båkå din din bok
leinå vore, vårt lån
fierå dat ditt finger
hesta vår våra hästar;
hesta min mina hästar
ha jr våg, vora, vora, voran, det är vår (m. f.), vårt, våra
o. S. v.

4)

Anm. 1.

En särskild dativändelse kan någon gång låta höra sig:

po skölbm, vorom på vår skog o. s. v.
»Var (av oss) sin» ock »var (av er) sin» heter vårvör ock
vårjår framför det egda föremålet: ve fik vårvör ro k vi fingo
var sin rock.
Anm. 2. Formerna 1, 2, 3 motsvara tämmeligen noga (ljud!. § 18 1)
de isländska. I sing. vår liksom i fem. min, din, sin är cirkumflexen oväntad, men kan vara överförd från pl. eller före paus spontant
utvecklad ur den urspr. länga vokalen. Formerna våg, vora, vore,
voran, j" etc, se ut som bestämda former, men kunna även förekomma i förening med ett subst. Kanske innehålla ven (ock vora),
j" (ock jcera) reminiscenser av ack. vålm (våra). Egendomligast är
dock nentr. vora, 'era, som förutsätta formerna *varit ock lårit
*idhrat?). Här måste best. art. förutsättas ha varit med.

D) Demonstrativa ock determinativa pronomen.
§ 54. Målet har både självständiga ock attributiva former.
a) Självständiga:
1) sg. han jana2 (-> håjnå), hon jana (-> håjnå), (haj ana
--> hijnå -->) h,inå, pl. damjana denbär, dethär, dehär;
Det är nog ej blott fgutn. som uppvisar formen senn, utan
denna har troligen en gång varit ganska vida spridd (Brate, Antiqv.
tidskr. X, s. 131, not 7).
Akcenten kan växla, så att man har antingen hånjana, där
jana är rent enklit. ock obetonat, eller ock hån-jdna, där jana har
biton.
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sg. handana, hondana, hadana
hatta, pl. damdana
dendär detdär dedär;
han, hon, ha, pl. dam — självständigt determinativt.
b) Förenade:
sg. dan, dan, da, pl. da — förenat dem. ock determ.;
de indeklinabla jånå ock då, vilka sättas efter ett
substantiv ock begagnas som dem.: rökån jana denhär rocken,
håstn: dana dendär hästen o. s. V.
c) Både förenade ock självständiga:
sg. m. token, f. token 1. tokar, n. toke, pl. toker', vilket
begagnas i betydelsen »sådan», »tocken» (när det står adjektiviskt, får det ofta akut);
sama, motsvarande rspr. samma. Näl det brukas substantiviskt, får det formen sama en pl. sama ena densamma desamma.
Anm. 1. Såsom dem. adv. begagnas (*sayna -±) sinå såhär ock
sadana ---> sånå sådär.
Anm. 2. I formen jåna igänkänner man lätt isl. hörna, som
även brukades som dem.2 Utvecklingen är regelbunden (ljudl. § 45,2),
om man bortser från akcenten ock den egendomligheten, att ändelsen bevarats trots rotstavelsens längd. Avvikelsen antar jag hava sin grund
däri, att ordet oftast förekom i enklitisk ställning ock därigenom blev
kortstavigt, såsom det nu är i hanjana3 etc. Detsamma måste då ock
vara förhållandet med då, som motsvarar isl, parna (eller rättare
ett .p e rn a) . Akcenten är vanligen akut; men när orden brukas som
adv., kan den även vara gravis.
Den förklaring, jag här givit över ändelsevokalens bevarande i idså
ock dånå, synes mig även kunna utsträckas till formerna -vore, ock -yara
i § 50, som även göra undantag från slutljudslagen. Att ändelsen där
är a, kan till äventyrs ha sin grund däri, att dessa former senare än
jana blivit rent enklitiska ock därför hunnit påvärkas av en slutljudslagen
föregående balanslag 4, som fordrat ce efter lång rotstavelse.
I) Detta pronomen kan ytterligare förstärkas med jana ock dana.
hl. sja hörna denhär, petta hörna dethär; boräkerit hörna
petta boräker o. s. v. (Fritzn.2).
Känslan av att orden voro sammansatta har bevarat dem från
att falla under slutljudslagen för trestaviga (ljudl. § 71); jfr armboya
o. s. v., där senare leden likaledes är kortstavig. Troligt är dessutom,
att de haft biton på slutvokalen, eftersom sådana sammandragningar som
.sådanå
sånå, Utmana -› hå)nå förekomma.
Häls.-L. visar åtminstone - en tendens åt sådant håll. Vid en
räkning, som jag gjort i en del av densamma, har jag funnit 59 a hos
kortstaviga mot blott 15 a hos de vida allmännare lå'ngstaviga, som däremot i regeln hava ze.
Sv. landsm. XIII. 2.
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Av övriga demonstrativer äro blott tokar ock toker anmärkningsvärda. Varför r här bevarats ock huru det kunnat intränga i nom, fem.
sing., är svårt att bestämma (jfr dock exkursen om r-bortfallet).
Adv. si' å ock .96,nå äro bildade av se (obeton. sa,), som är målets
form för rspr. så, samt j6,nå ock anå.

E) Relativt pronomen.
Målets enda relativ är som (obet. som) som. När
relativet styres av en prep., sättes denna sist i satsen. Undantagsvis torde gen. vass förekomma: dan kar, tt vass hus han (h)a
vyre den karl, i vars bus han har varit o. s. v.
•
F) Interrogativa pronomen.
Såsom interr. har målet:
vam, gen. Vd922S — brukas självständigt;
sg. nom. dat. ack. m. h6kån,.f. .h6kn 1. hasår, n. it6kå;
gen. h6kans ock pl. kåkar 1. It6kbr — både självst. ock förenat;
det oböjliga (va,) va vad, vilket som självst. förekommer
blott i neutr. sg., men i förenad ställning kan förekomma både
i m., f. ock n. samt i pl., t. ex. va stetn vilken sten, va k6ft
vilken kofta, va hes ta vilka hästar;
sg. m. f. vafer-etn, n. vafor-et pl. vafor-etna eller, med
värbet inskjutet, va (jr-a) for et*, pl. va-for-a ena, vilka
former äro självständiga; samt sg. m. f. vål& 1. våfk, n. vetfir
1. vafor-e, pl. vcifår 1. vafor-a, som begagnas förenat: vål& kar
1. «tik kar vilken karl, våfbr 1. vafor-a kara vilka karlar
o. s. v.;
ho — förekommer blott i enstaka' uttryck, t. ex. ho mo
ho
kan veta.
vaga
Anm. 1. Interr. advärb äro vana varifrån (fht. hwånan), vass varest
eller varthän (fsv. hvaris). Ofta inledes en fråga med konj. Itc5. huruvida (isl. hvårt, jfr ljudl. § 39 ock 91): hök,' ska get skall han
gå? (I. jag undrar just, om han skall gå).
Anm. 2. Rörande formerna h6/år, habr må jämföras tokar samt
nayar ock anar (§ 57,4 ock 7). I vdtfk, vafor-e ock vafor-a återfinner man obest. artikeln, som fogats till på samma sätt som hos adj.
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G) Indefinita pronomen.
§ 57. Dessa äro ganska talrika.
han, an, n (tt, n,
— begagnas självständigt i betydelsen »man»: han jet lös, sånt-ån alar ho4-a man måste låtsa,
som (om) man aldrig hörde det, Asti' vd leva, no jate arbed
(är så att =) om man vill leva, nog måste man arbeta.
Sg. mask. ock fem, on, neutr. et, pl. ona — begagnas
nästan som eng. one vid adj. (samt vid pron. token ock sama),
då de syfta på ett förut nämnt eller känt subst., dock aldrig
när adj. står i best. form: an ston on2 en stor sådan, an token
on en sådan, a it'tt-å ona fula sådana, ve ha preAte-a k, man
dam ha de-a ona vi hava präktiga kor, men de hava dåliga
o. s. v.
Även pl. toker kan förekomma såsom indef.: ha-ye toker
ha Ni dylika? I sg. måste on tilläggas.
Sg. mask. ndlyan 1. nan, fem. nclicrån 1. nyår 1. nan,
n. neva 1. na3, pl. netyår 1. na, som i betydelsen »någon, något,
några» kan förekomma både förenat ock självständigt. Akcenten
kan i särskilda ställningar bliva gravis.
De °betonade formerna sg. ni. f. nan, n. na ock pl. na
begagnas mäst såsom ett slags partitiv artikel ock förekomma
mycket ofta (§ 25 anm.).
Sg. mask. /van, fem. gan I. igar, n. ga, pl. iga (1. igar?)
— brukas såsom rspr. ingen.
Av det gamla hviirr (hvarr) kvarstå åtskilliga spridda
räster:
Att här fatta an (jfr obest. art.) såsom det ursprungliga ock återföra detta pron. på einn samt anse han som en sekundär form, överförd
hit genom förmedling av det pers. pronominets suffigerade former, är
måhända säkrast. Men omöjligt är icke, att han är grundform, ty
även 1:a ock 2:a persons pron. kunna brukas i betydelsen »man». För
övrigt må jämföras det av TEGNÉR (Ark. V, 341) från Karlskrönikan
anförda uttrycket: Än är bätre at en tigher än mena onth then
han goth sigher, där säkerligen både en ock han äro att anse som
indefinita.
Här finnes således ordet »en» tre gånger: en stor en en.
Redan hos BURE (Sund. s. 31) förekommer na = näghot såsom
västerbottnisk form.
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det oböjliga var i betydelsen »vardera»: tri var, an
var (se § 49) ock pl. varvora (§ 50, anm. 1);
Anm. Denna ordets distributiva betydelse återfinnes i uttrycket
hddå del va,s1 hälften var.
ra. f. vårhn (<- ack. hvårn obest. art. an), n. v0b 2:
velnån day varje dag, varan lic'eZb varje bälg, vdQ ar varje år;
jämte dessa former förekomma även var,6ida, vat&da;
vår-b eni, våt-b et var ock en, vart ock ett, gen. vdcs-b
ens.
Obest. m. (an) ån (anar 1. 4r)3, f. (an) ån 1. anar (år),
n. (e) ana4, pl. aran (is!. abir);
best. tn. dant n (för dan 'anan, jfr § 19,3), f. dann 1.
da,n4ra, n. dancina4, pl. danårans. Kunna ock heta denån,
denciran o. s. v.
Blott i neutr. finnes somt = en del (till is!. sumr): somt
Ja(r) bra, o somt ja-clakt en del är bra, ock en del är dålig.
Oböjlig är likaså pluralen soinZe somliga.
»Själv» heter Joh) eller Johan. Det sistnämnda tyckes
vara bestämd form, men båda begagnas dock promiscue.
Det gamla einka återfinnes blott i uttrycket ågk f
ågk fetda gagan högst få (äro) de gånger (då..
Ordet enda är för övrigt oböjligt, men kan i självständig ställning få best. formen endn, n. enda: dan endn,
(da enda) ya ha sit den ende (det enda) jag har sett o. s. v.
måe många, fki få, flera flere — förekomma blott i
pluralis.
Tydligen = hvårs ock sålunda hörande till hvårr.
Då t här ovillkorligen förutsätter r t, så måste väl också n i
mask, ock fem, vara r + n ock formen således återgå till hvårn, ej
till hvan.
Formerna anar ock år för in. f. begagnas, när obest. artikeln
utelemnas: ja sy som anar kar jag säger som en viss annan person.
a ---> a enligt ljudl. § 74,2 ock bortfall av t enligt ljudl. § 106,4.
Se ljudl. § 129.

V. VÄRBEN.
§ 58. Genom bortfallet av böjnings-r ock ytterligare utjämningar har målet avbördat sig särskilda personaländelser
utoin i imp. plur.
Även skillnaden mellan numerus är till stor del uppgiven, men kvarstår dock i följande fall:
i imp., där plur. alltid ändas på -an 1. -en:
sg. kal kalla
pl. kalan kallen
fer far
feran 1. fyren faren;
i pres. ind. hos starka värb ock stundom hos kortstaviga
ja-stammar. Sing. är hos dessa enstavig utan cirkumflex,
under det att plur. är lika med inf.:
sg. fr far
pl. fera fara
brzn brinner
brin brinna
vcen 1. vene vänjer
blott vena vänja;
i pret. med någon vacklan hos enskilda värb av 4:e ock
6:e st. konj., t. ex.
sg. bar bar
pl. bdtr 1. bar buro
fik fick
fig 1. fas ting°.
Anm. Supinum akt. stämmer i målet överallt med part. perf., men
för pass. har ett särskilt sup. uppstått.

§ 59. Passivum bildas i målet genom tillägg av
vilket sker på tvänne sätt.
I första konj. lägges s till temavokalen (a 1. a 2), ock
tempus- ock personaländelser, där sådana finnas, komma att stå
efter pass. s. I part. pres. pass. står dock s efter participialändelsen.
Presens-r finns dock kvar i ger, ster ock jer går, står, är.
Hos BURE (Sund. 31) finns bland »Glosor ur Bottnen» även »i hilvi»,
således 2 pl. på -i.
Detta a är i inf. akt, bortfallet ock ersait av cirkumflex på rotstavelsen, men återinträder i pass.
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2) Hos övriga värb tillägges i regeln -as (hos starka pret.
ock stundom i pres. blott s) till motsvarande aktiva form.
Personaländelsen i plur. imp. får dock även här plats efter
passivmärket.
Sup. pass. är oregelbundet i 1:a konj. ock har (genom anslutning till pret. id.?) ändelsen -sa.

A. Svaga värb.
konjugationen.

Denna konjugation (kalla-konj.) kännetecknas därav,
att pret. ock sup. ändas på vokal såväl i akt. som pass.
(§ 59,1).
Den sönderfaller i två skarpt skilda grupper alltefter rotstavelsens kvantitet.
Första klassen omfattar värb med urspr. kort rotstavelse. Värbets alla aktiva former (samt part. perf.) ändas på
-a, utom 2 pl. imp., som ändas på -an (-an), ock part. pres., som
ändas på -an. Särskild konjunktiv finns icke.
Pass.
Dep.
Akt.
bakas
sekel'
bretas
al c
Pres. sg. pl. g-7—
bakasa
seka2
bretasa
baka2
Pret. » »
bretas
baka
saka
Imp. 2 sg.3
bakan
sekan
bretasan
2 p1.4
bakas
seka
bretas
baka
Inf.
sekan
(sekanas5 )
Part. pres.
baka
perf.
bakasa
bretasa.
baka
Sup.
se/ca
På detta sätt böjas t. ex. bgda, gapa, Nara, prata, raka,
skada, spraka, strama, svara, tak, vaka; meka (mocka), leva,
skeda; peta, smeta; dayas, luvas. Gruppen omfattar väl något
i) Betyder »knogar», färdas långsamt.
Ljudl. § 71,2, § 72,3 a ock § 100.
br4tås (jfr s. 43 not 3).
Akcenten är här ofta akut: bdtkå,
I akt, kan ändelsen utbytas mot -an. Även i plur. kan akcenten
vara akut.
Förekommer blott efter rörelsevärb, särskilt kema: han kopia
sekan(as) han kom knogande.
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61-62

över ett hundratal värb, varav säkert hälften har a i roten,
ganska många hava Q (isl. o) ock ett mindretal har e. Endast
undantagsvis finner man a (Uada, mata, para, rada: ljudl. § 7
anm. I) ock ce (strceva ock jwcpva, ljudl. § 11 anm. 2 c).
Anm. 1. Till denna grupp hava anslutit sig åtskilliga värb, som
i isl. gå efter 4:e svaga (duga-)konjugationen, t. ex. gapa, loda (isl.
1o8a), spara, vaka. Inf. ock part. perf. stämde redan med 1:a konj.,
ock därförutom gjorde den ursprungligen korta rotvokalen (a, e) dem
lämpliga att övergå till nämnda konjugation.
Från den kortstaviga ja-konjugationen (2:a svaga) har man skenbart
fått hit krama is]. kremja ock dena isl. dynja. Målet har väl i dessa
aldrig haft j-avledning.
Anm. 2. Ordet sema simma böjes vanligen efter denna konjugation,
men har ännu pres. sem; likaså meta (mcpta), som dock ofta har prat.
måt (efter 2:a konj.).

§ 62. Andra klassen omfattar värb med urspr. lång rotstavelse. Enligt slutljudslagarna måste slutvokalen falla bort i
inf. ock pres. akt.1, varvid rotvokalen får cirkumflex, utom hos
värben på -ja, -la, -na, -ra med föreg. annan kons., vilka (med
undantag av några på, -ja ock -la, ljudl. § 139,2 e ock 118,3)
bliva tvåstaviga. I övriga former bevaras den gamla temavokalen, fastän försvagad till a (enligt ljudl. § 74,2).
Akt.
Pass.
Dep.
Pres. sg. p1.2 kast
seya4
bre
kastas
rakas
» kasta
Pret. »
hoa
sea
kastasa rakasa
Imp. 2 sg.3 kast
sOM
bdrå
—
(reikas)
2 p1.4 kastan seyZa,n
borjan
rakasan
kast
Int'.
kastas
rakas
sera4
bore
Part. pres.
(kastd,n5 )sgZan
kastanas 5
perf.
—
—
kasta
Sup.
kasta
seyk
bistria
kastasa rakasa.
Det synes mig säkrast antaga, att 1 sg. pres. aldrig haft r i målet
ock att det är denna person samt den lika lydande 3 pl. som hava
besegrat de övriga.
Kastar, seglar, börjar; kastas, råkas.
I avseende på akcenten jfr ljudl. § 72 anm. 1. Förutom av där
anförda orsaker kan enstavighetsakcent väl ock vara framkallad av analogi
från 2:a ock 3:e svaga konj., som i isl. hava enstavig imp.: dkm, bygg,
tel o. s. v., samt från de starka.
Kan även hava akut.
han korna kastan(as); formen har i detta ex. passiv betydelse
=-- han kom kastad.
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Till denna grupp höra:
de flästa långstaviga på -la' (undantagna de flästa med
1.1., vilka gå efter 2:a konj.), -na, -ra: NY, f , gr, kr,
mgyM, nja, vakan, tslakan slockna, lunar hindra, banar (<--bendra bråka);
alla de unga värben på -era: kanter, hur husera,
haben reyer regera;
en stor mängd andra värb: dåm damma, l6gle lunka,
/dn låna o. s. v.
Anm. 1. Från isl. 3:e svaga (disma-)konjug. hava många värb övergått till denna grupp:
alla, vilkas stam i isl. ändas på d, 5 1. t med föreg. konsonant 2 (undant. förbindelsen nd, se § 65): a isl. elda, jcM isl. geräa,
fast isl. festa, hånat ist. heimta, 16ft isl. lypta, vant isl. veenta o. s. v.;
en del enstaka, t. ex. hamnas isl. hefna, k4m isl. kemba, seyaZ
isl. sigla, rån hl. råna, ddv isl. doyfa, spar il. sperra, trpg isl.
tryggja.
Anm. 2. Från 2:a svaga (kortstaviga ja-) konjug. hava hit övergått
fige isl. flytja, w6,'t isl. hvetja. Så även såt isl. setja, ehuru detta i
pres. heter sat (utan cirkumflex, jfr isl. set) ock således har kvar en
dist av sin forna böjning'. Med inf. -e (av -ja) hör fullständigt hit
blott bgre (isl. byrja -aäa). Värbet wie isl. vilja har pret. ock sup.
vila, men pres. vd.
Anm. 3. Jälpvärbet tata 5 låta har pres. ist, men pret. ock sup.
/sta, ock det för övrigt starka koma har pret. koma.
Anm. 4. Av värb med vokaliskt stamslut finnes det några som
höra hit, ehuru de vanligen sakna cirkumflex i inf. ock pres. 6, nämligen:
frg fröa, kry krya, ro roa, oro oroa. Däremot hava skri skria, spis
spå ock ML giva sig till tåls (isl. p.%) helt övergått till 2:a konjug.:

spö, Dåd.
wfl . ock da kunna gå efter denna konj., men hava vanligen
pret. wild ock dåld (jfr isl. hvilda, deilda). stn (giva kreaturen foder)
har pret. stild 1. stila, ock kål, pål porla, rid, tril, vål vålla m. fl.
hava pret. på -a; annars höra de flästa med 11 till 2:a konj.
Orsaken till denna övergång är väl den, att pres. ock pret. blevo
lika, vilket annars ej var fallet med långstaviga ord.
Angående detta ock följande ord jfr ljud!. § 139,2 e samt anm. 6
därstädes. I anm. bör uttrycket »inflytande från pret.» utbytas mot »inflytande från pres.»
Pret. har icke återgångsljud, ock målet stämmer i det avseendet
med isl.
Oro rotstavelsens kvantitet se ljudl. § 41,3.
Sannolikt emedan de vanligen stå reflexivt eller äro åtföljda av
betonad prep., t. ex. kry de-sa krya till sig o. s. v.
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2:a konjugationen.
Denna konjugation (som motsvarar de isl. ja-konjugationerna, 2:a ock 3:e) kännetecknas i målet därav, att pret.
ock sup. akt. ändas på d- 1. t-ljud. Pass. bildas genom att
-(a)s lägges till motsvarande form i akt.; undantagandes 2 pl.
imp., där personaländelsen kommer efter passivmärket.
2:a konjugationen sönderfaller i två klasser, alltefter värbalstammens slutljud.
Första klassen bildar pret. ock sup. genom tillägg
samt
omfattar sådana till denna konjug. hörande värb,
av d
vilkas rot egentligen slutar på vokal, d med föreg. vokal, g
(dock ej ng), 1, f (målets v) ock r föregånget av kort vokal
(cl. v. s. de r-värb, som i isl. bevara ja-avledningen).
Vid tillfogandet av ändelsen d inträda åtskilliga ljudförändringar:
Hos värb, som ändas på ay 1. by, övergå j ock y till y
framför d (ljudl. § 140,4): br42 bråyel (1. bred), btay b6yd, ock
ggj), återinträder y framför d:
hos värb, som sluta på 43.
bry'45. : bry'yd.
d sammansmälter med föreg. till d: vole våd.
sncpre snkl,
d sammansmälter med ett föreg. r till 41.
fr fig (förde): ljudl. § 101,1, 2.
Vokalen förkortas alltid i pret. ock sup., ock därför förlänges alltid d-ljudet, när det följer omedelbart på vokalen.
Aktivum.

sko
kle:'
dra'y
Pres.'
skåd kled dr6yd
Pret.
drop
Im p. sg.
sk
lag
pl.3 skam Iage,n droyan
sko
kl4
dr6y2
Inf.
Part. pres. (Ryan flyende)
skod Ided droyd
Sup.

by*
by'yd
byt
bytan
bm

stål
ståld
stal
stalan
stål

sor(e)
sttel. ski
(sr)
solyan
s@re

byyd

stald

sa42 1. sort

skor, kläder, dröjer, bygger, ställer, sörjer.
Formen förutsätter ett pret. 'sorg6a, (jfr ljudl. § 26,1 a).
Alm kan också vara akut.
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Pass.
Dep.
Pres.
sko(a)s
laeas
stal.as
fqZesi 1. faDas
Pret.
skodas
Medas
staldas facks
Irnp. pl.
fOesan 1. fabasan
Inf'.
sko(e)s
kleas
sta,las
kaes 1. fabas
Part. pres.
faDanas
» pret. skool
ked
stald
fact
Sup.
skklås kWelas stål.das
fets.
Som sk9 böjas ungefär samma ord, som i rspr. tillhöra
den nya 3:e konjugationen: l , te; ber4, bo, gk, g(2, grQ, rQ,
sno, tro; bry, fry
fr5rja), fly, gry, /y (uppvärma, isl. hVja),
sy, ,sy, spy; bret(s), f , k, mec, n, snq (blåsa kallt), sin, sei,
trq, jaset (giva sig till tåls, isl. Nä); dg.
Som 14 böjas de, kom urspr. sluta på d med föreg. lång
vokal (jfr ljudl. § 100 mom. 1): skre' skräda, sp'd späda, tre träda;
skri skrida (även starkt); lp lyda, pr.9 pryda, tp tyda; 0, öda,
bk blöda, R4 flöda, fr (*frÖda förfrysa), 0 glöda rn. fl. Hit
höra dessutom fri (fria sig) ock skri (skria). Orden rej (råda)
ock ly (anstränga sig att höra, lyssna, isl. h1576a) sakna cirkumflex 2.
Som drisly (jfr ljud!. § 140,4) gå t. ex. brg2 isl. breiäa
(Ijudl § 100,t), /42 isl. lei6a, l isl. leiga fsv. leghia, vål isl.
vabgja; bp isl. boygja, håy fsv. höghia, sm6y isl. smoygia,
tho isl. toygjak
Som bpt böjas blott brpt isl. bryggja,
isi. eggja,
isl. piggja, trydg (även /ork isl. tryggja. Värben på -gga
(drttg, Og, tag, try'g etc.) tillhöra 1:a konjug:s andra grupp.
Som st g böjas de flästa på 11 (fg, hg, jl, små,k;
tsp?; spf 1 o. s. v.) samt några andra, t. ex. behdy, årv (is!. erfa),
sdv. Oregelbundet i inf. ock pres. ind. är ca4 : pres. ey, men
pret. 0,d ock sup. eyd.
Mer eller mindre nära till sgre 5 ansluta sig följande dels
kort-, dels långstaviga:
i) Följas.
Till denna grupp hör också sn() snöga, pret. sn(j)gcl.
strtly har pret. strå' ock har sålunda övergått till gruppen 2.
Den kortstaviga inf. måste vara en nybildning på det enstaviga
pres. (efter veya pres. vy?).
Ljudl. 139,2 a.
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sup. bal
pret. båd
isl. bena dfs.kre pres. sg. bre
dec
d(e)
deki2l
dgle
dylja
fke
re
fore
ferja i
fal
få I
kravd
kråvd
krcpv
krceve 2
krevja
kw(e)
kwå,gl I. kwild kwad
kwcple
kvelja
rad I. rod
rild I. risld
rgde
rgde
ryta
sold
såld
swl
scele
selja
9
old
Pld
,911e
skilja
11(e)
tsgl(e)
jgle
*skylja
,9ed
M
snå I
snad
sncpr(e)
snc_ere
snerja
stgde
stgde 3
styöja
vad
ve våd
ve
velja
vå,d
vad
vare
vc_ere
verja
faa
fale
fylgja 4 At le
/ud
JWQZ
JIM
JI0094
svelgja 5 pvtde
te; d
ta.
t(e)
teple
telgja
Anm. 1. Som man finner, ar i gruppen 6 skillnaden mellan långock kortstaviga på väg att försvinna. Det långstaviga sore (isl. syrgja)
kan hava enstavigt pres., medan flera av de kortstaviga hava gjort
pres. lika med inf.
Återgångsljud finns bland kortstaviga blott hos dgle6 , rgde, gle,
scple ock vcale, men har varit på väg att vinna burskap i det långstaviga s gre. Om övriga värb med återgångsljud se § 65,5 ock 73,10.
Anm. 2. Från isl. 4:e svaga konjug. hava hit överförts dva
isl. duga, /gm is!. lila.
Anm. 3. De vanligen starka ggya, grceva, sAgva, veva, sova
ock vga kunna även hava pret. ock sup. efter denna konjug.: gråvd
o. s. v.; likaså de, som sluta på d ock tillhöra starka värbens 1:a kl.
(§ 67): gZicl till gli (glida) o. s. v.
§ 65. Andra klassen bildar pret. ock sup. genom tillägg
av t ock omfattar de värb, vilkas rot slutar på k, m, n (även
där det skulle stå för äldre nd), ng (målets g), p, r med föreg.

lång vokal, a eller t.7
Kan också böjas efter 1:a konjug. (såsom bgre) både i bet. »färja»
ock »färga».
I detta ord (d. v. s. efter v) inträder aldrig j såsom i fakias o. s. v.
4) Jfr ljudl. § 35,1.
Bet. ljustra.
3) Ljudl. § 15,2 ock 35,1.
0) Hos Me ock
ry.Ze kunde dessutom återgångsljudet förklaras
enligt ljudl. § 57 anm.
7) Gruppen är, som man ser, vidsträcktare i målet än i rspr., som
har t blott efter k, p, s ock t.
47

§ 65

ÅSTRÖM, LEGE RFORSMÅLETS FORMLÄRA.

XIII. 2

Vid tillfogandet av detta t inträda följande ljudförändringar:
t sammansmälter med ett föreg. r till t eller t (ljudl.
§ 107,1 ock 2);
t sammansmälter med ett föreg. 4 till t (ljudl. § 119
anm. 9);
k ock ra falla bort mellan r ock t (ljudl. § 107,1 a);
p övergår till f framför t (ljudl. § 78);
k inskjutes mellan g ock t;
vokalen förkortas alltid i pret. ock sup. (utom hos dem
som innehålla r), ock vi fä därför övergångarna tv
a, ey
ock g -±
Ak th um.

Pres.1
rån
Pret.
rant
Itnp. sg.
ran
» pl. ranan
Inf.
rån
Part. pres. ranan
Sup.
rant

,51622
16,ft
ts / 612
*Van
J142
—
tglaft

r 91, 2

varm »frfr vcene
Okt
js44 3
v4n4
vt
ry»2
varm
per vchn(b)
rybsan 2 varman bsgran van
197,2
varm bs'gr vcene
fpgran
rykt
f
04 3
vant.
vt

Passivum.

Pres.
ranas
cslapas ryfp,s 2 varmas bsgras venes
Pret.
rantas
,slailas riktas vcetas jo4as 3 vantas
Imp. sg.
—
—
—
— vcbribs
pl. — —
— —
veresan
Inf.
ranas
tslapas ryfpas 2 varmas bsgras venes
Part. pres. rananas
—
—
pgranas
pret. rant
tslaft
rykt
vcet
J9.94 3
var4
Sup.
rå,ntås ,slåttås okas
vcbtas 1~83 varns.
1) Som rån böjas:
a) alla på t ock s, t. ex. bot pret. by% nayt pret. nåt; /•',9
pret. lost, la'ys pret. last;
åker (skidor), släpper, rycker, värmer, kör, vänjer.
I st. f. rgts o. s. v. även ry`ls o. s. v.
Angående återgångsljudet se ljudl. § 57,4 med anm.
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alla på n, även när detta står för äldre ndl, t. ex. /ån
lända, sån, sända, vån vända, samt med lång vokal rån tända.
Även t'dn isl. laina ock skrn isl. skrina, som annars gå efter 1:a
konjug., kunna böjas efter denna, således pret. tena 1. tent o. s. v.;
alla på ng, målets g, varvid dock är att märka, att ett
k inträder mellan g ock t i pret. ock sup., t. ex. ,slåg pret.
cslå"gkt, då& pret. dågkt. Någon gång synes ännu en räst av
j, t. ex. aån,) pante brde (ljudl. § 139,2 c), men böjningen blir
densamma, d. v. s. pret. jlågkt o. s. v.;
alla på ra, undantagandes rm, t. ex. laåin pret. lamt.
Som adv böjas alla på p, t. ex. j,kp pret. 196ft, sn6lyp
pret. sn6ft.
Som ryls böjas värben på k, undantagandes rk. De
4sta hithörande värb hava jämte formen på fp även en form
på k, t. ex. kortstaviga Nål, ock Nåls isl. klekja, ty§ ock tåls
isl. pekja, vd); ock våls isl. vekja; långstaviga krkj§ ock krkk
krff:kja, rgt,9 ock ry'& isi. rykkja, ts/e§ ock tsVelc isl. sleikja.
- däremot blott fp i rål, (springa
Blott k finnes i Nek ock stdk,
i galopp).
Till dessa hava genom analogi anslutit sig värben
isl. ftytja, Oj§ isl. nytja ock vi); isl. vitja, pret. f49kt o. s. v.,
men även Nipa etc.
Som vårm (jfr ljudl. § 93 anm.) böjas orden på rk:
mårk pret. mcn, vårk pret. vet, stårk pret. st .
,
(isl. *snöra kasta), vilka i
Som /Or gå fkr, hkr, ykr„snkr
pret. ha fit etc., samt Or, r (isl.*skra hugga tvärsöver), sqr,
som i pret. ha hit, KO etc. Rörande det skenbara återgångsljudet i pret. se ljudl. § 55,3 ock 57 anm.
Jämte formerna fit, Mit etc. hava samtliga här behandlade
värb i pret., men aldrig i sup. (part.), en biform med för 4:
/93, h
o. s. v. Som detta
måste återgå på ett äldre rd,
kunna värben sägas ha preteritiformer efter 2:a konjugationens
båda grupper.
Nära dessa stå tre oregelbundna värb, nämligen:
dra, pres. sg. jur, pl. jgra, pret. 043 1. jg sup. JO 1. jo;
bgra, som böjes alldeles efter jgra; samt
1)
3)

Jfr annars § 62 anm. 1,1.
2) I bet. flotta timmer.
Detta ock de följande förete regelrätt återgångsljud enligt målets
lagar, ljudl. § 57 anm.
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smgre smörja', pres. sg. smgr(e) pl. smgre, pret. sm63 1. sm6Z,
sup. smQt.
6) Som vcene gå greme isl. gremja, sceme isl. semja ock
tceme isl. temja.
Anm. Oregelbundet pres. pass. har tgts isl. pykkja, som heter to
(1. tyyas).

B. Starka värb.
§ 66. I avseende på de starka värben må följande anmärkas:
Pres. ind. sg. är alltid enstavigt utan cirkumflex ock
PI. alltid lika med inf.: sg. bd pl. bit, sg. fr pl. fra. Pres.
angives därför icke i följande översikt.
Pres.-r finnes blott i gr ock star.
I pret. förekommer skillnad mellan sg. ock pl. (se klasserna
4 ock 6) blott undantagsvis ock angives i det följande blott i
noter.
Särskild konjunktiv för pret. finnes icke sällan ock angives
därför i följande skema.
Imp. sg. är lika med pres. id., ock pl. har alltid ändelsen -an, stundom -en, nämligen när imp. är bildad på part.
pret., vilket angives i not.
Part. pres. ändas hos långstaviga på -an, hos kortstaviga
på -an (ljudl. § 74,1 e ock 2, c).
Part. pret. (sup.) ändas på -e (växlande med -4, -z2) De
värb, som sluta på k, p, s eller t, hava här i målet (i motsats
till förhållandet i rspr.) kort vok. + lång kons., de övriga
tvärtom (jfr ljudl. § 155,3 a ock b).
Passivum, där det förekommer, bildas i inf. på -as hos de
långstaviga (bit bitas, bj bjuas o. s. v.), på -s hos kortstaviga (bra brras, veya veyas); i pres. ind. i regeln genom
tillägg av -as; i pret. alltid med -s. 1 pres. ind. förekommer
dock understundom blott -s, vilket hos dem, som äro enstaviga
ock sluta på vokal, gärna förlänges, t. ex. stos (atar fikar efter)
Skulle lagenligt höra till 2:a konjug. 1 klass; jfr § 64,6 anm. 1.
Några räster av ett ändelselöst pret. finnas, men dessa framträda
som rena adj., t. ex. ho 4 (ihålig), tyd (utvilad) fsv. huil, sar (sårad,
sårig) isl. sårr.
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till st, fetös förstås, eslo s slåss, fos till fgt, tas 1. tas 1. taks
(ve »tages med», skämtar 1. sysslar med), bjas 1. byttas.
§ 67. Inf.

a) 1:a klassen.
Pret. ind.
Pret. konj.
beat
(lika med incl.])

bit bita
dreav
driv driva
feas
fis fisa
grip gripa
ghap
(gZea) gZid 3
ggi glida
gi gnida
(gea) gg!
kiv kliva
kUav
ggip knipa
ggeap
ii lida (om tid) —
mix isi. miga mg4
nfy niga
ne4
peap
PfP Pipa
(rea) rid 3
rf rida
ny riva
rew
sy isl. siga sey 4
csin skina
Jean
tsft skita
tseat
skri skrida
skrQ 1. skrid 3
skrik skrika skreak
skriv skriva skrew
,sift slita
csleat
sprida
spri
sprid 3
si g,4
stiy stiga
ty tiga
tey 4
vik vika
veak
win vina
wean 1. unna,
vri vrida
vrea 1. vrid 3

part. pret.

inte 2
drive
— fisa
gine=
Ode
gide 1. gid
lame
ggipe 2
lule
mge,
niye
pipa
ride
rive
siye
,sine 1. sint
Jite 2
skrida
skrika 2
skriva
tslite 2
sprida l. sprid
stge
tiye 1. teya
vilse 2
tvina
vrida 1. vrwl.

Hit har i avseende på pret. även slutit sig

lett låta 5

led

lite 2.

Hos de allra flästa hit hörande värb kan i konj. pret. även en
form lik part. prat. förekomma.
Imp. pl. betan 1. biten. Inom denna klass förekomma sådana
dubbla former endast hos värb, som ändas på k, p, t.
Ljud]. § 58, anm. 2.
4) Ljudl. § 59,1 a.
5) giva ljud. iata (låta, tillåta) är svagt, pret. /da.
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2:a klassen.
§ 68. Inf.
b)4 bjuda
br9t 2 bryta
dr9p drypa
fj4k isl. fytika
Po, flyga
Nt flyta
fr9s frysa

Pret. ind.
— b etc"

brogot 3
droyp 3
(feuk) fitcka
fieu 1. fley 3
floyt 3
froys 3
gt:it 5 njuta
(geut?)
gOp 5 nypa
goY3133
gika nysa
g6Wis 3
ggk (Sluka) (geuk) gZyka
gki p glupa
gZeup 3
0,2t 7 ljuga
(leu) jzd
kv klyva
kleu3 1. Noyv
gpt knyta
ggtslyt I. g§t
kryp krypa
kroyp 3
Ok ryka
royk 3
skr9t skryta skroyt 3
smky smyga SM 97 3
sn9t snyta
sneyt3 1. snpt
ji:_ct skjuta
s/co.yt 3
si» supa
soyp 3
strgk stryka stryk
stop stupa
ston 3
trpt tryta
troyt ,

Pret. konj.
lika med incl.'

part. pret.

biode 1. bjud
brute 1. bryte4
drupe 1. drype4
Roye 1. figye4
Rate 1. flyte4
fruse 1. fryse
gute
gupe 6

gtoe,
— gZyka

—

»

gZupe
—jm"
layve
ggute 1. ggyt
krupe 1. krype
ruls-e 1. rylse— skryt
smyye
Snyte 1. snyt
skytte 8
SUpe8
St;'/Åke 1. strylse

stupe 8
tru-te 1. tryt.

Åven här kan hos de flästa värb förekomma en form för pret.
konj., som liknar part. pret.
Imp. pl. brytan 1. bruten.
Om biformer se ljud!. § 61 anm. 2.
5) Ljudl. § 127,2.
Ljud!. § 27,1.
Imp. pl. gwan 1. gapen.
En annan form finnes, nämligen 0y, vilken böjes svagt, pret. /ca;
men pres. ind. heter igy utan cirkumflex ock motsvarar isl. st. pres. Vrg.
Imp. pl. tstitan 1. skuten, sopan 1. supen, stopan 1. stupen.
Någon gång förekommer av dessa värb en särskild form för pl. Pret.
ind.:„skutu, stupa.
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3:e klassen.
§ 69. Inf.
0;1 gnälla
0,1 gälla 2
råk räcka
ts/422 släppa
små/ smälla
små/i smälta
,swå/ svälla
tswå2,t svälta
L9å- 7V skälva
våks växa
vgal stjälpa
bin binda
brin brinna
brist brista

Pret. ind.
gal 1. gåld

Pret. konj.1

Part. pret.

gål.
• 1. gi91
» 1. råk

gole I. gald
gaq.
gole
rak
roke
j 1 ap
c9 1012e
» 1. smål
snial
smek
smalt 1. sme4ta » 1. smb1.t
smolte1. »talta
,swat
» 1. ,sivg
tsivole
,swa2,t 1. tswta » I. swLt
poolte
»
—
skav
— Zve,
vaks
» 1. vigs
vokse
— va,2,ta
volte 1. valk
ban
1. bån
bene
bran
1. bron
brone
brast
1. bråst
brede
dimp dimpa
damp)dampa3
(dompe) dimpa
drik 4 dricka drak
1. dråk
droke
fin finna
fan
1. f'dtt
fone
fo,swin 5
fotswcin
1. fe,swån focstvåne
Nån?,
fogim 6
fogrime
hin hinna
han 1. hma
1. hån,
hone
rin rinna
ran
1. rån
rene
sit sitta
sat
1. såt
sote 1. seta
spin spinna span
1. spån
spene
spri& spricka sprak
1. språk
sproke
som ind. 1.

Vokalljudet visar, att det är plur. av impf. ind. som givit upphov åt konj., men utan i-omljud (jfr 4:e klassen).
Bet.: förslå, vara möjlig.
Då ljudet a, som här upprätthölls av lagarna för differentieringen
(ljud!. § 7 anm. 4 c), icke kunde passas in i de starka värbens skema,
bildades på pret. 'damp ett nytt svagt värb dåmp, pret. ock sup.
dag/. pa. Ock då part. *dumpenn enl. ljudl. § 30,1 måste ge *dompe,
som ej häller passade in i skemat, skapades därav ett nytt aorist-pres.
dömp, pret. dompa. Både dimp, dåmp ock dåmp äro nu gängse i
målet ock alla svaga.
Irnp. pl. drzl_can 1. droken.
försvinna. Cirkumflexen i fo,swin ock fenby är osäker.
förnimma.
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Pret konj.

Pret. ind.

som ind. 1. språnt
sprintspringal sprant
1. syr«
sprit spritta sprat
1. stilik
stils 2 sticka stals
1. stbe
stag 1. stiga'
stig stinga
1. »våg
j§vig tvinga jpag I. »mr. 1
1. vårt
van
vin vinna
— vinta
vint 3

XIII. 2
Part. pret.

spronte
spreta
steka
stege 1. stiga
»vov 1. »vaga
vone
~tel. muta.

Till denna grupp kan man slutligen räkna
som ind. I. gåt
gote 1. yeta.

yeta4 nödgas gat (yeta)

4:e klassen.
Pret. ind.

§ 70. Inf.

Pret. konj. Part. pret.

pi.

sg.

—bdd
—bed
bg 1. bad bg
be bedja
bar
bar 1. kir br
byre 5
bera bära
drgpl. clrdp drgp
drive 5
drgp
dropa 6
at
it.e 5
at
eta äta
igve 5
jeva giva g(v)
gg 1. Viv
som ind. isa
yresa 1. esa7 — e:st 1. y ast
kome
korna komma — koma — korna,
kis 1. Mst
Mst Utse lise5 (last)
las lut
lesa läsa
— leya
lgy
lig ligga
142' 1. 14
rike
rak (rakt) rak
rike
rycka 6
—sema
sema simma sgml.sema — sema
sgy
sdy
— sit
sy
st se
skor 1. skdr slc(fw
(skyrel.)skure
cera6 skära skar
staZ
steiZl.stuZe stuZe.
stcela6 stjäla staZ
Mot rspr. springa svarar annars språe, som är svagt. Förmodligen är det differentieringslagen (ljudl. § 7,2) som framkallat det svaga
språg. Jfr not 4 å s. 53. De svaga formerna stiga ock pvtee, äro
likaledes framkallade av Systerntvånget.
3) falla omkull.
Imp. pl. stikan 1. stolpen.
Detta ord motsvarar till formen isl. gita, men då det i Norrb. heter
ljota (isl. hljöta), som bättre passar till betydelsen, är det förmodligen framgånget ur en kompromiss mellan eller en förblandning av två skilda ord.
Imp. pl. beran 1. byren, dropa,n 1. driven, etan 1. sten,

Jean, yevan 1. ygven, lesan
8 ) 181. drepa, reka o. s. v. Jfr ljud]. § 11 anm. 2 a.
7) jäsa; pres. ind. es, jcps eller t. o. m. Øs,ops ock asa.
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5:te klassen.
Pret. konj.
som ind.

Pret. ind.
dra 1. drayal dra
far
fera3 fara
a3 gnaga gay 1. gejd
grova 4 gräva grav
ha(v)
k 1. heva5
le le
la
lok 1. lekt
leka läcka
mcda 6 mala - mgZa
skapa skapa skay7
sAeka3 skaka skak
steva3 skava skav 1. sydvd
jae 8 slå
c91Q
tsloks
1,9le,s slåss
SQ2J 1. svd
sova sova
sta
stag stå
jwcpre svärja tswar
jta 1. taya
ta
'tas, tas, taksn toks
veya" väga var (veycl)
veva" väva val; (avd)
vrceka 1° vräka vrok

§ 71. Inf.

1.
1.
1.
1.
»

får
(0,14)
grive
hive

I. like

stike
sAive

1. save

1. toye

Part. pret.
droye 1. dra2e 2
fre
ggye
grgve
hive 1. het
let
like 1. lekt
mak
skapa
sAike
shlve
jloye I. jle,2e 2
b'loyes
save
stot
jwure
toye 1. te,28 2
toyes I. ta2es
vgye
vive
vrike.

Imp. pl. droyen 1. dragen (1. drayan).
Jfr ljudl. § 15,4.
Ljudl. § 10,1 a. Imp. pl. faran 1. fyren, geyan 1. gen,

*kan 1. sblken, sAevan 1. sAlven.
Imp. pl. grcpvan 1. grren.
Har i målet stor användning ock är till bet, lika rikt som
eng. put. Imp. pl. hevan 1. hren.
Blott pres. mc§Z vid sidan av mak är starkt.
I uttrycket: int ha gg skap = icke ett (skapat) grand.
Ljudl. § 41,e. Imp. pl. Man 1. tsla2en.
Pres. har ännu kvar r i sing.: star.
'rop. pl. klan 1. toyen, veyan 1. vgyen, vevan 1. vgven, vrTkan
1. vriken.
1 5 Betyder: syssla (med), gäckas, retas (med).
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6:te klassen.

§ 72. Inf.
fåk falla
fet få
ggp gå
hå/ 2 hålla
håg hugga

Pret ind.
fel
fl&
PIS
hel
heg

Pret. konj.
fe'l
fig
fig
håg

Part, pret.
fele
fot
got
hele
ho ge.

C. Oregelbundna värb.
§ 73. Oregelbundna äro följande värb:
vara 1. va; pres. sg. jo.r 3 1. ya, pl. yara3 I. va va; pret.
sg. var I. va va, pl. vg va 1. vor; pret. konj. 124r vor; sup.
vyre (ljudl. § 10,3); imp. pl. vyren.
vdrasa, våja, våsa 1. våsa, begagnas i bet. »kunna»4,
förmå, ock är formellt rspr. vara sig.
Jakande
Nekande 5
Frågande
tia
Pres. sg. ka, ya.,!
(yatint 1.) ,jr-mt-sa
.1.c(r)(j4 -sa
-n
ve
pl. vå.raså, våga
vå-snt-sa,
vd je }{dam
Pret. sg. vka, våga
vd(r)-mt-sa
vd(r)-ya-sa
vd (r)}
pl. vda 1. 1,6a, vd-int-sa
-int-sa vdrvd _ 've-s&
v6,9
vgresa.
Sup.
vgresa
int vgresa
Pres. ind. har i sing. änd. r: ger.
Imp. pl. haNn 1. kelen.
Formen ier för är finnes redan 1600 (Bure, Suml. s. 31) ock
vara för äro likaså, ty Bure Sam!. s. 41 har: »vara dom har, äro
de här».
kana betyder blott att hava den nödiga k unnskapen för att
göra något.
Även andra obetonade ord än negat. kunna instickas: ve v4no-sa vi kunna nog, han j&-(jo-znt-sa han kan då icke, o. s. v
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73

vd/ varda; pres. ud, pl. vtiZ; pret. ind. vak; pret. konj.
vek; sup. vote. Ordet begagnas mycket, enär någon form av
bliva icke finnes i målet, ock märkas bör även, att det konjugeras med hava, icke med vara: ja ha vote (jfr rspr. jag är
vorden).'
kolla kunna, har pres. kon I. kön,, pret. o. sup. kolla.
ska skola; pres. skgl. ska; pret. skull. sked; sup. saknas.
mota i bet. måste; pres. mot; pret. o. sup. mota. Ordet
är 'sällan brukat, i dess ställe begagnas vanligen jeta gat
göte (s. 54, not 4).
hg, ha, hå 1. hgva; pres. ind. sg. ha 1. hav, pl. hg, ha,
hava; pret. Itticl; sup. hat (för haft).
vt/e vilja; pres. ind. sg. vt/., pl. vik; pret. ock sup. vt?6,.
vata veta; pres. ind. sg. vekt, pl. veta; pret. vist; sup. vata.
to.,!a 1. ta töras; pres. sg. tet! 1. totf, pl. toa; pret.
todas 1. Mas (jfr § 65,5); sup. todas. Jag tror, att inf. är en
djärv nybildning på pres. ock att dess o är att fatta efter ljudl.

§ 57 anm. En annan liknande bildning på pres. föreligger i
värbet s 1. Isa, pret. Klas 1. gstas (se ljudl. § 100 anm. 4).
1) Som imp. härtill fungerar med negation vol-tnt, pl. veZart tut
(låt bli, låten bli), vilka former dock sannolikt tillhöra ett annat ord (jfr
fsv. wyrdh sy)'. Anmärkas må emellertid, att även vetZ begagnas för att
omskriva en uppmaning: du va/ vara bra o jgra ha var så snäll ock
gör det, je va-int jgra ha gören icke det, vilket erinrar Om BURES
(B. 47) översättning: »i vall debetis».

VI. PARTIKLARNA.
§ 74. I avseende på advärb ock prepositioner må här endast
anmärkas den rörlighet i betoningen, som förekommer, i det
att man har t. ex. inane 1. inani, 6vano 1. ovan, samt den
omständigheten, att slutbetoning är ganska vanlig, se ljudl.
§ 74 anm. 4.
Anm. Värda uppmärksamhet äro följande grupper av lokala ock
temporala advärb :
dc> därifrån ock id n härifrån, vilka torde låta förena sig med
isl. parna ock herna.
dana dädanefter, .1(3944 1 hädanefter ock vana varifrån (i en
frågas början ofta «trå), vilka formellt fullkomligt motsvara fht. danan
»von der zeit an», killen »von jetzt an» ock wanan »woher» 2, men sakna
lagenliga motsvarigheter i isl. (*pana, *hena 1. 12jana, *hvana).

§ 75. I fråga om ordbildningen stämmer målet på det
hela taget rätt väl med isl. ock fsv. Ett mera anmärkningsvärt fall, där målet tyckes hava slagit in på en främmande
väg, må här dock omnämnas. Målet har (troligen närmast
från finsksvenskan 3) upptagit en ny avledningsändelse -us.
Med denna bildas nya st. mask., särskilt av adj. ock värb,
valtr), adprics
t. ex. vAltrics (en som lätt stjälper, av våtår
(en som pratar mycket'', av jlapar prata), j§iek,its (kinkig
person), Edtrås (en som krånglar ock misslyckas, av värbet
Patar), pdskits ock fidskits (hållningslös person), måskics (sotig
ock smutsig varelse, jfr rspr. svartmuskig), 0. s. v. o. s. v.

dana ock jana äro temporala adv., som alltid stå betonade, ock böra
väl skiljas från de demonstrativa jana ock dana, varom se § 54 anm. 2.
Jfr också ags. öanon, heonan ock hwanon.
Åtskilliga subst. med denna ändelse finnas nämligen upptagna hos
VENDELL, östsvenska Monogr.
Begagnas också som namn på spärrhaken på en lyftkran.

EXKURS 1.
Om bortfall av slutljudande n.
När ljudläran skrevs, var jag ännu tveksam, huru lagen
för bortfall av slutljudande n borde avfattas. Min tvekan därvidlag var framkallad förnämligast av sådana motsatser i målet
som t. ex. starkt part. pret. spene isl. spunninn med förlorat
n, men adj. najpan fsv. nakin med bevarat n; adv. hemta
isl. heiman, men subst. heman fsv. heman; pron. ,selvan isl.
sjalfan, men pl. Eva fsv. öghon. Några av dessa motsatser
kunna dock, som jag tror, ganska lätt förklaras, ock jag vill
därför ånyo upptaga frågan om n-bortfallet till behandling,
isynnerhet som den är av en viss betydelse för de följande
exkurserna.
För att utgå från redan kända förhållanden vill jag här
till en början formulera regeln i nära överensstämmelse med
den, som SCHAGERSTRÖM givit för Vätömålet (§ 218 b). Den
får då följande lydelse: ursprungligen slutljudande kort n
faller bort i fordom obetonad (1. svagt betonad?) stavelse.
Det är blott »kort» n som kan falla bort. Det är således
alldeles i sin ordning, att adj. på -inn behålla sitt n, enär man
kan antaga, att det är nom. mask. som bildar utgångspunkten
för målets form: &jan isl. feginn, farkan isl. f2rkunn-. Likaså
är det i sin ordning, att best. formen av maskulina subst. har
n: Msk' isl. hestinn, hayan isl. haginn. När så är, så måste
en oregelbunden utveckling föreligga hos det starka part. prat.,
som i målet förlorat n1. Det ligger nära till hands att antaga
1) I ett eller annat fall skulle man kunna anse n ännu finnas
kvar i sammansättning, t. ex. fråsns-hcirit eg. frusen-hare, varmed
betecknas en för kyla ömtålig person. Anmärkas bör kanske ock, att
målet annars ytterst sällan begagnar part. i attributiv ställning.
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målets nuvarande form för part. vara utgången ur neutrum ock
förmedlad genom supinum. Målet har nämligen, såsom framgår
av en mängd fall, t. ex. prep. del för isl. tu, deltaksti rspr. tilltagsen, haft en period, då t i obetonad stavelse övergick till 5,
vilken period ligger före 1600, ty BURE har sup. skuttidh.
Detta 5 föll sedan under 1600:talet (åtminstone före 1750)
bort i de fall, då det fortfarit att stå i obetonad ställning (i
andra övergick det till vanligt d), ock av skutta måste så regelrätt
uppstå formen skate (-). Nu förhåller det sig emellertid, såsom jag i nästa exkurs skall visa, på det sättet, att långstaviga
part. skulle få ändelsen -a ock kortstaviga -e I.
Så framt
icke mitt öra bedrager mig, låter också formen brona rätt väl
höra sig; men säkert gr, att jämte denna ock oftare än den
höres formen brom. Detta är då så att förklara, att de långstaviga påvärkats av de kortstaviga, vilket ej är synnerligen
underligt hos starka värb.
Pet är blott i obetonad eller svagt betonad stavelse
som n kan falla bort. Detta framgår tydligt ock klart redan
av ett sådant exempel som sar, isl. sonr, bredvid patronym. på
-sa, t. ex. på rspr. Pärsson (så redan hos BuRE). När n står
i fullt betonad stavelse, kvarstår det alltid utan avseende på
natur eller ursprung. På ett hithörande fall vill jag fästa särskild uppmärksamhet, nämligen på bestämda formen av enstaviga fem. med vokalslut (se forml. § 32,a a). Då dessa i motsats
till samtliga andra starka fem. hava bestämd form på -n, visar
det, att målet utgått från de även i fsv. lagar uppträdande
formerna ön, bron o. s. v. ock icke ur en med isl. oyin, briiin
analog form, ty i senare fallet hade deras n icke kunnat
kvarstå. Jag skall i nästa exkurs återkomma till denna ordgrupp.
Att det slutligen är blott i fordom svagt betonad stavelse
som n fallit bort, visa följande exempel: heman, där kontraktionen av el till e i första stavelsen (jfr hum ock henna) bestyrker, att akcenten fordom legat på ultima; varnar/ fsv. varmal, där första stavelsens stympning angiver samma förhållande;
ock lakan, som allmänt antages hava i äldre tider varit slutbetonat. Till gruppen av fordom slutbetonade torde man också
kunna räkna kardinaltalen 13-19: tratan o. s. v. Undantag
från regeln tyckes däremot bildas av orden sykan fsv. systkin,
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som ser ut att även i äldre tider hava haft rotbetoning ock
vars historia jag i nästa exkurs vill beröra, samt njuran.
Part. pres., t. ex. feran isl. farandi, ock ordet vcaan isl.
v6lindi kunna väl anses icke höra hit, då n hos dessa varit
skyddat av det följande d. Dock torde det ej vara så lätt att
säga, vid vilken tid detta d (som väl aldrig varit ä) kan hava
försvunnit.
Så långt skulle således vår ovan givna regel för n-bortfallet kunna jälpa oss fram. Det återstår emellertid att förklara ett fall, det svåraste ock efter min mening det viktigaste,
nämligen det i exkursens början påpekade ,9eYyan, som förekommer vid sidan av Jaz) utan skillnad i bruk eller betydelse
ock som givetvis måste återföras på den gamla ack. sg. isl.
sjalfan. Härmed äro vi också inne på frågan om adjektivets
n-former. Ty lika säkert som det är, att målet självt numera
fattar formerna m. stört, f. stora, n. stora (best. form i självst.
ställning) ock m. f. ston, n. st64b (obest. form i förenad
ställning) såsom bildade med artiklarna -(a)n, -a, -a ock -(a)n,
-(a)n, -e; lika säkert torde det vara, att denna nybildning är
framkallad eller förmedlad av den gamla ack. mask. på -an.
Man kan väl anse sig hava så mycket större skäl att antaga
detta, som fsv. handskrifter med en viss seghet hålla fast
vid denna ändelse, vilken ej sällan kommer fram även i fem.
ock i noni. Den måste hava funnits kvar ännu på den tid,
då målets nuvarande former började bildas, vilket att dömma
av de exempel från BURE, som finnas anförda i formläran,
har skett före 1600.
Antager man nu, att n fallit bort endast i obetonad stavelse,
så måste dess kvarstående i ack. sg. m. hos adjektiven bevisa,
att ändelsen där 'även fordom varit försedd med biton. Detta
är ju möjligt. Jag kan dock ej neka till, att det synes mig
vara ganska betänkligt att förutsätta en starkare ton på ändelsen i nämnda fall än i åtskilliga andra (t. ex. isl. pannan
eller fsv. öghon), där målet förlorat n; ock jag har därför
blivit frestad att söka en annan förklaring på n:ts kvarstående
i ack. sg. hos adjektiven, vilken förklaring jag här vill meddela för att närmare prövas av kommande dialektforskning.
Då t. ex. isl. hestarnir (bestämd pl. av starka maskulina)
i målet en gång ovillkorligen måste hava passerat utvecklings61
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stadiet *hestar, (ännu äldre *hestana, jfr exkurs 2 C 2 b), men
n-ljudet här spårlöst försvunnit trots det en gång förhandenvarande skyddande a, medan det däremot finnes kvar i bestämd sg. Msk', där det dock står ock väl alltid stått i obetonad stavelse, så synes mig här ett uppslag till förklaring
föreligga, som icke bör lemnas Obeaktat. Jag tror mig därför
kunna — för mitt mål — ändra den ovan givna regeln så, att
den får följande lydelse: slutljudande cerebralt 11 har fallit
bort i fordom obetonad eller svagt betonad stavelse, men
postdentalt fl har kvarstått.

Då »långt» n under alla förhållanden (se ljudl. § 124,3) är
postdentalt, så värkar denna senare formulering av regeln in.
skränkning endast i avseende på »kort» n. De förklaringar
av de skenbara undantagen i part. pret. ock orden Ugnar, etc.,
som ovan äro givna, måste fortfarande ega sin giltighet. Det
gäller således blott att visa, att under det »korta» n, så som
detta brukas i vanlig is!. skrift, kan gömma sig ett cerebralt
ock ett postdentalt ljud, samt att detta senare kan hava förelegat i adjektivens ackusativändelse -an.
I ljudläran s. 109 if. har jag framkastat ock även sökt
giva skäl för det antagandet, att äldre is!. haft både cerebralt
1 ock cerebralt n. Jag kan nu glädja mig åt att hava vunnit
understöd för min åsikt av KOCK, som i Ark. IX, 254 ff. egnat
frågan en utförligare framställning.
Med 'hänvisning för övrigt till dessa bägge ställen vill jag här
ytterligare tillfoga några anmärkningar, som tala för saken.
Jag har i ljudl. § 111 anm. 1 ock 2 påvisat en överensstämmelse
mellan de älsta isl. hskr. ock målet, i det att ljudförbindelsen 1 + d
i båda visar sig vara av två slag. Där hskr. hava Id, har målet också
ock där hskr. hava a har målet d (= + d). Överensstämmelsen
är genomgående. Första handen i hl. Ann.' iakttager samma skillnad,
men avviker i så måtto från andra hskr., att den i stället för Id har
Hd. Samma hand gör emellertid även en skillnad mellan Nd ock ud.
Vid en flyktig genomräkning har jag kommit till följande resultat. Nd
förekommer i ordet land (enkelt eller i sammansättningar) väl över
150 ggr, medan ud endast finnes 4 ggr; i stavelsen -mund(r) i personnamn finnes Nd 28 ggr, men ud blott 5 ggr; i pr2ndheim finnes
Nd 12 ggr ock nd 1 gg; i Lund(i) finnes Nd 7 ggr ock ud 5 ggr.
För övrigt finnes Nd i sådana ord som aNdaks, saNdfallzvetr, stgaNda,
haNdIngg, seNdima5r, breNdi, bliNda, fuNdr, stuNdir o. s. v., till1)

I Sturlungasaga II (Vigf. ed.).
62

XIII. 2

BORTFALL AV SLUTLJUDANDE

IL

EXK. 1

samrnans väl bortåt ett hundradetal gånger, under det att skrivningen ud
(om man undantager utländska namn såsom Brandeborg, Andres 7 ggr,
Alexandr 6 ggr, Fandr 3 ggr, Nordmandi 4 ggr, Burgundia 1 gg,
VindlaNd 1 gg, vindr 1 gg) inskränker sig till några få ord, som
vackla. Dessa äro sSrndiz (-nz), som förekommer 6 ggr med ud ock
2 ggr med Nd; tyndiz (-uz), som 7 ggr har ud ock 5 ggr Nd; asyndar med ud 1 gg; ock funduz med ud 1 gg, men flera gånger med
Nd. Då, som vi se, Nd är genomgående i sådana ord som h2Nd, seNdi,
bliNdr, fuNdr o. s. v. ock alldeles övervägande i land, kan det väl ej
vara utan betydelse, att man har syrndiz ock tyndiz med övervägande
ud. I analogi med förhållandet hos Ud ock 16 får man väl tolka ud
såsom nö, ock vi få då fram formerna sSrnöiz, tSrnäiz, åsynäar, av vilka
formen tynbiz redan förut blivit av BUGGE uppvisad i runskrift (Ant.
tidskr. X, 247).
+ d, hade man kunnat vänta, att
Då 16 i målet motsvaras av
nä skulle motsvaras av rf + d. Så är visserligen icke längre fallet,
men, som vi se av statistiken här ovan, förspörjes redan i Isl. Ann.
stark vacklan i avseende på dessa former, ock det bör då ej förundra,
att målet har förlorat förbindelsen 116 ock i stället fått nt : sbnta.s. Att
målet emellertid i forna dagar haft n i detta ord, torde möjligen bevisas av övergången y —› Ö.
Växlingen mellan N ock n i den åberopade handskriften inskränker
sig naturligen icke endast till ljudförbindelsen ud. N förekommer även
i andra ställningar. Så t. ex. skrives omväxlande manna ock maNa,
hinn ock hiN, vilket icke visar något annat, än att N till sin natur är
likställt med »långt» n. Emellertid synes mig behandlingen av ljudförbindelsen n + s anmärkningsvärd; ty man finner skrivningarna faNz,
12gmaNz, men Franz, Alezanz ock slutligen genomgående hans ock
postdent. s, kan ej beJöns. Att NZ betecknar postdent. n (± t?)
tvivlas. Att z i förbindelsen nz likaledes har värdet av (t? -I-) postdent.
s, torde väl ock vara säkert, ock då kan det föregående n ej beteckna
annat än antingen postdent. n, i vilket fall skrivningen med n blott är
en eftergift åt bruket i fråga om främmande namn (jfr ovan uppgiften
om den konsekventa teckningen ud, aldrig Nd, i icke-skandinaviska
namn), eller ock vokalens nasalering (fransk nasal), varvid z har tillsatts just för att angiva det postdentala uttalet av sibilanten. Den ljudlikhet, som förefinnes mellan nasalerat a ock ljudförbindelsen anl, har då
förlett skrivaren att återgiva det förra med tecknet för den senare (det
närmaste han hade att tillgå). Men vad skall då ns i hans ock Jöns
beteckna? Ja, icke kan det vara postdentaler, ty då skulle man väl
åtminstone någon gång finna *haNs eller *hanz, vilket icke är fallet.
De måste väl alltså beteckna supradentaler eller cerebraler. Jag tillåter
mig att påpeka, huru väl hskr. härvidlag stämmer med mitt mål, som
)) I Degerforsmålet förekommer stundom växling mellan yv ock
ock ogsdgcran, Ontså ock »50.
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har fans, 1.qpnans, frans, men harv (nom. däremot han
hann
1. haN) ock jön,9å.
På det åberopade stället i ljudläran har jag sökt visa, att skillnaden
mellan 11 ock 1, N ock n icke kan vara kvantitativ, såsom allmänt
antages, utan måste vara kvalitativ. Ett ytterligare bevis härför tror
jag kunna hämtas från Isl. Ann. Ingen kan betvivla, att n bör hava
samma kvantitet i orden syna ock råna; dock förekommer i Ann.,
som jag ovan visat, syndiz 6 ggr av 8 med n, under det att reendi
endast framträder med N (t. ex. under årtalen 1210 ock 1259). Dagerforsmålet har också värbet rån med postdentalt n, ock jag skall längre
ned visa, att detta är just vad man kan vänta i nämnda ord.
Av det nu sagda torde framgå såsom åtminstone sannolikt, att
författaren av första delen av Anu. har haft cerebralt 1 ock n. Nu är
det emellertid nästan givet, att, om 1 i fjelätt samt n i syndiz ock i
gen. hans varit cerebrala, också de följande d- ock s-ljuden böra hava
varit cerebrala eller supradentala, ock vi få så fram en hel rad cerebrala ljud.
På grund av bristande material har jag nödgats inskränka mina
undersökningar till Ann.

Efter denna digression återvänder jag till frågan om beskaffenheten hos n i ack. sg. m. av adjektiv. KOCK har Ark. IX,
257 givit en, som mig vill synas, särdeles tilltalande förklaring
av den även av mig (ljudl. § 121 anm. 4 d) såsom anmärkningsvärd framhållna skillnaden hos 1-ljudet i orden tsceZ isl. selr ock
tscel got. saiwala, i det han antar, att 1 i den ställning, det har
i saiwala, varit postdentalt. Då 1-ljudet ock n-ljudet för övrigt
överensstämma i avseende på de ställningar, i vilka de uppträda som cerebraler, så måste ett med det ovannämnda jcel
analogt fall inom n-ljudets område anses stödja KOCKS antagande, på samma gång dess egen förklaring stödjes av detta.
Ett sådant fall föreligger just i ack. sg. m. hos adj. Om 1 i got:
saiwala varit postdeiatalt på grund av sin ställning, så bör n i
got. ~ana av samma orsak också hava varit det, ock vi hava
då här skälet, varför detta n kvarhåller sig så segt.'
I detta sammanhang torde is!. råna förtjäna att omnämnas,
ity att det kan sammanställas med fht. (bi)rahanen. Den dentala naturen hos n i detta ord bekräftas ytterligare av Ann.,
då part. där (1210) skrives reut med t för d.
1) Märkas bör också, att ändelsen i ack. sg. m. (åtminstone på
1300-talet) icke sällan skrives -ann i stället för -an (se Noreen Aisl.
gr.= § 354, anm. 4).
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,Som bekant har BUGGE i sin avhandling om Rökstenen visat,
att de undantag, som finnas i fråga om fl-bortfallet i urnordisk
tid, inskränka sig till de ställningar, där n i got. är åtföljt av
ett a. Så vitt jag erinrar mig, har man intet som visar, att
detta a kvarstått utöver den tid, då n annars föll bort, ock man
tyckes då kunna hava rätt antaga, att det är n:s egen postdentala natur, ej det fordom följande a, som skyddat detsamma.
Lagen för det (äldre) urnord. n-bortfallet bleve i så fall alldeles densamma som för (det yngre) n-bortfallet i målet.
Naturligtvis skall man genast invända, att om n i gådan
kvarstått på grund av sin postdentala natur, så borde n kvarstå
även i pl. gya rspr. ögon got. augåna, där målet dock, som man
ser, förlorat n. Jag tror likväl, att man här utan risk kan förutsätta en utjämning mellan en nom. 2ugun med postdentalt n
ock en gen. "gugna med cerebralt n (jfr målets vacklan mellan
I-ljuden i spegel isl. spegill ock plur. spegla isl. speglar, men
skrikU, som väl är att skilja från skalga, isl. sk2kull pl. skaklar,
se ljudl. § 1241 a med anm.). På detta sätt funne man en utan
tvivel mycket naturlig förklaring på den hittils, så vitt jag vet,
oförklarade motsatsen mellan isl. pl. 2ugu ock fsv. pl. öghon.
Någon torde också göra den invändningen, att om n i
gödana varit postdentalt på grund av sin ställning, så bör
även det ovan (s. 62) anförda "hestana hava fått postdentalt n
ock således givit hestan (eller i vårt mål, enl. exk. 2, C 1,
*hesten), men icke heta, som målet faktiskt har. Detta är riktigt, ock sådana former som dana, karana för isl. dalarnir,
kar(1)arnir visa, att cerebralen haft svårt att i längden hålla
sig kvar i denna ställning. Emellertid är n i "hestana uppkommet av r + n ock måste väl hava bevarat sig åtminstone
så länge, som den obestämda formen hette hestar; ock då r
ock n i målet synas ha fallit bort nära nog samtidigt, torde
formen heta ej vara omöjlig att förklara. Märkas bör dessutom, att målet icke utbyter n mot n, när det föregås av labial
eller guttural (heman, vevara, dayana o. s. v., se ljudl. § 126
anm. 4). Man kunde således få å ena sidan *armana, å den
andra *hestana, vilket förhållande lätteligen ledde till utjämning.
Degerforsmålet har haft r, i bägge fallen ock således fått arma,
heta; men andra norrländska dialekter finnas som uppvisa
formen hestan.
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Av vad som blivit anfört rörande ljudförbindelsen nd, kan
man finna, att det numera för undersökningen är tämligen likgiltigt, när d i part. pres. farandi -› feran försvunnit, ty det kvarstående n kan nöjaktigt förklaras av N i Ann. svi.5aNdi (1147),
sågar:da (1178) o., s. v. Detsamma gäller om ordet vcaan isl.
väindi. Ja, då kardinaltalen 13-19 trots sin forna ultimabetoning ej uppträda med n, utan med n, så kan detta bero
antingen på inflytande från det närstående t i änd. -tan eller
ock på inflytande från ordningstalen (jfr Ann. prettåNda).

Resultatet av föregående undersökning skulle således för
målets vidkommande bliva:
att målets form för part. pret. hos de starka värben visat
sig vara en supinalform, utgången ur part. neutr. ock företeende
utjämning mellan kort- ock långstaviga till förmån för de förra;
att orden heman, vaman, lakar, fordomtima haft tonen på
ultima;
att adjektivets artikulerade former framkallats av den
gamla ack. sg. En. på -an; samt
att lagen för fl-bortfallet är att formulera antingen så:
kort n faller bort i obetonad stavelse — ock då får man
antaga, att ändelsen i ack. sg. mask. hos adjektiven haft biton — eller ock så: slutljudande cerebralt n har fallit
bort i svagt betonad stavelse, men postdentalt n har
kvarstått, vilken lag dock ej torde gälla numera.
Jag har dessutom anfört skäl, som gå ut på att visa, att
isl. ock fsv. haft cerebrala 1-, n- (s- ock d-) ljud, samt att lagen
för n-bortfallet möjligen varit densamma i urnord. som i
målet.
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Vokalbehandlingen i ultima av tvåstaviga ord.
För att visa, huru i målet vokalen utvecklat sig i ultima
av tvåstaviga ord, skall jag här anföra en fullständig samling
sådana ord eller ordformer jämförda med motsvarande isl. Vid
deras ordnande tager jag hänsyn såväl till rotstavelsens kvantitet som till ultimas beskaffenhet att vara öppen eller sluten.
A. Efter kort rotstavelse hava vokalerna a, i ock ii
hållit sig kvar, likgiltigt om ultima varit öppen eller sluten.
a -> a: inf. (akt. ock pass.), t. ex. fara -> fira, berast
beras; sing. av mask. n-stammar (i obest. ock best. form), t. ex.
haga -> haga, bogann -> Ulan; adv., t. ex. me5an -> meda;
avledningar på -arr, t. ex. hamarr -> hamar; part. pres., t. ex.
farandi -> faran.
i resp. e -> e (med varianterna i 1. i: ljudl. § 162,2): pl. av
subst. i- ock u-stammar, t. ex. fjalir -> ficele (för mask. finner
jag blott synir -> sone); pret. konj. av starka värb, t. ex. sliti
(till slita)
Zzte, bryti (till brjtSta) -> bryte 1. brute; part.
pret. av starka värb, t. ex. drepinn -> draii e, etinn -> de.
u: sing. av fem. n-stammar (i obest. ock
u resp. o
best. form), t. ex. h125u
leda, h128una (resp. h128unni) ->
ledan; ordet 13.2fu6 hava ock i best. dat. hofu(5i)nu -> hevun;
adj. på -ugr, t. ex. fsv. girugher ---> jera; pret. ind. pl., t. ex.
skutu -> skutu.
Som undantag från denna regel finner jag blott att anteckna
några ord på -ill, vilkas avvikelse lätteligen förklaras, oro man
antar inflytande från motsvarande långstaviga, samt best. formen
av enstaviga starka fem., som sluta på kons., t. ex. s2kin ->
såket, ock av starka neutra, t. ex. pakit
taå, ock deras dat.
s2kunni
sakan, pakinu -> takan. Till dessa senare fall skall
jag längre fram återkomma.
B. Efter lång rotstavelse är i urspr. öppen ultima vokalen alltid försvunnen ock ersatt genom cirkumflex på rot67
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stavelsen. När cirkumflexen i enskilda fall måste fördelas på
två stavelser, framgår därav gravis.
Exempel på bortfall finnas givna .i ljudl. § 72,1.
Beaktansvärda undantag bilda kardinaltalen niu, tiu
nia, tia ock pronominaladv. herna, Darna -> yana, dana.
Möjligen har i dessa ord den slutljudande vokalen kvarstått
därföre, att de oftast förekomma i suffigerad ställning, t. ex.
tråtia, hånjana, h6ndana o. s. v. Det är ju ett även från
andra håll bekant faktum, att tvåstaviga enklitika ej äro
underkastade apokope. I de båda orden hustru ock yantfra har
väl ultima varit betonad.
C. Efter lång rotstavelse har i ursprungligen sluten
stavelse vokalen behandlats på två sätt.
1) Samtliga vokaler hava övergått till a överallt, där de
icke genom bortfall av ett n eller r blivit slutljudande.
a -> a: subst. på -na5r, t. ex. måna& -> mana; supl.
på -astr, t. ex. djnpastr -> "ppast; part. pres., t. ex. fallandi
fal.an; pass., t. ex. kallast --> kalas; best. nom. ock dat. av
svaga neutra, t. ex. Qugat -> øya, Quganu -› gyan.
veZan,
i resp. e -->• a: enskilda ord, t. ex. vålindi
&indi (fht. årunti) -> eran, fsv. tengin --> igan; avledningar
t. ex. fsv. styrilsi -> styrals; best. nom. ock dat. av
på
rikit -> rika, bor5inu -> bon.
starka neutra, t. ex or5it ->
u resp. o -> a: ordningstalen 7-10, t. ex. niundi ->
niant; fsv. nakon -> nyan; best. dat. sg. av fem., t. ex. m2rkunni -› markan; best. pl. av fem. n-stammar, t. ex. pikurnar
--> "an; enstaka ord, t. ex. f2rkunnfarkan.
Från detta moment finnas många undantag, som man
dock helt visst utan fara för misstag vågar tillskriva inträdda kvantitets- ock akcentförändringar. Sådana undantag
föreligga i ordningstalen 13-19, t. ex. pråttandi -› tratant; i
adj. på -åttr, t. ex. kringlåttr -›- lateru(t), som dessutom blivit
sammanblandade med de sannolikt även slutbetonade adj. på
-ugr; i avledningar på -ing (ljud!. § 157 anm. 1 e), -ung, -dåmr;
i komp. på -an; i subst. på -ani m. fl. (angående starka part.
pret. se s. 60).
Avledningarna på -ill, -ull, -arr, -urr, -ilsi hade vid tiden
för övergången till a sannolikt växlande betoning (efter kort
rotstavelse hade man väntat resp. a, i eller u ock efter lång rot68
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stavelse a); ty bland orden på
-ull tyckes a hava segrat,
medan a blivit härskande hos dem på -arr, -urr (Diäurr ->
.pcedar, men även Qndurr -> anar, väl med anslutning till
hamarr).
I orden heman, varnar', lakar ock kardinaltalen 13-19
har, som jag i förra exkursen visat, andra stavelsen fordom
haft huvudtonen. Andra ord, såsom ahal, buldan, kanon rn. fl.,
hava ännu ultima lång, ock jpovdm isi. kofarn har ännu i dag
ultimabetoning.
2) Vokalerna hava övergått till a överallt, där de blivit
slutljudande genom bortfall av ett följande 11 eller r.
a -> a: adv. på -an, t. ex. -titan
uta, innan -> ma;
enskilda ord, t. ex. aptann -> afta; obest. nom. pl. av starka
mask., t. ex. hestar heta; best. nom. sing. av svaga fem., t. ex.
pannan
pana.
i resp. e -4- a: best. sing. av starka fem., t. ex. sålin ->
sMål; best. pl. av starka neutra, t. ex. or5in
rikin -9rika; prep. fsv. msallin (resp. =non, meellom) -> mela ; obestämd pl. av mask. i- ock u-stammar, t. ex. gestir -> yasta 2 ;
pl. einir -> emas (indef. pron.), fjårir -›- fyra4.
u resp. o -> a: patron. på -son, t. ex. rspr. Pärson ->
p6,9å; obest. pl. av sv. neutra, t. ex. fsv. öghon -> ca; enskilda ord, t. ex. morgun (ack.) 1. morgin -›- Mera; enklit.
former av pers. pron. i fem., t. ex. gikk hon -4- jaså.
Från mom. 2 finner jag inga andra otvetydiga undantag
än de båda plurala biformerna vore,
vånir) ock kwane
Jag instämmer således i den av SCHAGERSTRÖM (SV. landsm. II. 4,
s. 56) uttalade åsikten, att a i dessa former är ljudlagsenligt utvecklat.
Man beakte här det förhållandet, att a icke inträder, när r av
en eller annan orsak kvarstår: hvilikir -> holser, fsv. naghir -> ngyar

0. 8.

v.

Då jag alldeles icke kan förstå, varför den maskulina formen
mot all vanlighet skulle hava blivit utträngd av fem., så håller jag denna
ock nästa form för beviskraftiga.
Ännu ett fall torde man kunna föra hit, nämligen systkin -±
so.kan. Då detta ord tyckes hava haft rotbetoning, så hade man i
målet väntat *syyka. Den best. formen därtill måste hava hetat *syglcana.
Av * sysk a ock *syskana, har genom kompromiss uppstått syskana,
ock därpå har till denna best. form skapats en obestämd form sygkan,
som sålunda återfått sitt n-ljud.

Sv. landsm. XIII. 2.
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kvernir), som brukas vid sidan av vågn ock kwån. Alla
andra pluralformer, som skulle vara att föra hit, hava sin egen
utvecklingshistoria, vilken jag vill behandla i nästa exkurs.
Hos adj. på -inn hade man för fem. kunnat vänta ändelsen
-a, men denna ändelse visar sig i allmänhet icke, vilket ej
torde vara så underligt, då dels betoningsförhållandena fordomdags tyckas hava varit något osäkra hos dessa adj. (i neutr.
lita till mask. ittn isl. lian är t försvunnet, vilket visar på
litiö med rottietoning; men i meret 1. moyånt står t kvar),
dels ock väl kan antagas, att mask. utträngt fem., så att gruppen
blev likställd med övriga adj. Spår av en form på a saknas
dock icke alldeles. Så ha vit, ex. i nc4ta (grut) »något litet»
säkerligen att se ett fsv. nakon litin (gryt)1. Den väntade
formen lita finnes i andra dialekter.
Allt vad i denna exkurs blivit förebragt, visar klarligen
hän på följande regler såsom gällande för stamord (men icke
för avledda eller sammansatta):
Efter kort rotstavelse kvarstå alla ändelsevokaler, vare
sig att ultima varit öppen eller sluten.
Efter lång rotstavelse hava alla vokaler
i ursprungligen öppen ultima fallit bort ock ersatts
av cirkumflex på rotstavelsen; men
i uisprungligen sluten ultima
a) övergått till a överallt, där de blivit slutljudande
genom bortfall av fl eller r,
M till a däremot överallt, där detta icke varit fallet.

Sedan huvudreglerna sålunda blivit klara, vill jag ånyo föra
på tal de ovan under A (s. 67) omnämnda undantagen sek-in -->
såkå, bak-it •-> tåkå. Det vore visserligen icke omöjligt att i
dessa fall se en invärkan från de långstaviga, men en annan
förklaring ligger dock aHdeles för nära till hands för att
kunna förbises. Trots kvantitetsolikheten måste nämligen sek-in
ock nål-in, bak-it ock oro-it hava haft samma akcent, ock
Fsv. gryt är neutrum, således här plur. Man jäniföre den
advärbiella formen- na3,ta, som tydligen är utgången ur ett fsv. nakot
litet ock där således intet n är bortfallet.
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vad är då naturligare, än att ultima i båda fallen underkastats
samma lag ock fått samma utveckling? Att så varit, bekräftas
också i fråga om övergången u (o)
a till fullo av sådana
fall som t. ex. skal hon -> skikt. Helt säkert våga vi därför
till de ovan givna reglerna foga ännu en, nämligen:
3) Om en enstavig stamform, vare sig kort eller lång,
genom enklis blir tvåstavig, behandlas ultimavokalen såsom
i ursprungligen tvåstaviga ord med lång rot.
Att denna regel icke får utsträckas till tvåstaviga böjningsformer av enstaviga ord, visar sig tydligt av sådana motsvarigheter som sonir -> sone, fjalir -> ficeZe.
Den genomgående konsekvens, som röjer sig i den här ovan
anförda, såsom jag tror, i det närmaste uttömmande samlingen
av exempel, gör, att jag icke ett ögonblick kan tvivla på, att
även övergångarna -ir, -ur, -in, -un a äro fullt ljudlagsenliga.
Som bekant har NOREEN framkastat den förmodan, att a i best.
formen av starka fem. uti våra allmogedialekter skulle vara framkallat genom analogisk invärkan från de svaga femininernas
sida: sålin -> sola liksom pannan -> panna. För min del kan jag
i ingen män biträda denna åsikt, ock skälet därtill inses lätt
av det redan sagda. Jag vill emellertid till yttermera visso
anföra ett från mitt mål hämtat direkt bevis mot nämnda hypotes. I formläran har jag flera gånger berört den grupp, som
bildas av urspr. enstaviga starka feminina med vokalslut, t. ex.
isl. kti, brå, å etc. Alla dessa hava i målet bestämd form
på n: kon, bron, frun, an etc., ock hava, därför, med undantag av ko ock frg, blivit mask. Det är tydligt, att om a
i söZet hade tillkommit genom analogiskt inflytande, så hade
analogin nog sträckt sig även till ifrågavarande lilla ordgrupp,
som nu står alldeles enstaka. Är däremot utvecklingen sålin ->
sMå ljudlagsenlig, så är det mycket lätt att förklara, varför ovannämnda grupp ej kunnat falla under lagen (se exkurs I, s. 60).
Målet har nämligen utgått från fsv. formerma kon, bron etc.
(de dialekter däremot, som hava kOit, br0å ha utgått från fsv.
koin, broin). För degerforsmålets vidkommande synes mig
beviset fullt bindande; men är motsvarigheten in -> a ljudlagsenlig i detta mål, så bör man kunna antaga, att den är det
även i andra dialekter, i vilka den uppträder under samma
förhållanden.
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En ljudövergång in
a synes emellertid kunna antagas
endast i det fall, att man får förutsätta, att n är cerebralt
eller ock står där blott som tecken för vokalens nasalering
(jfr fr. encore etc.). Att cerebralerna utöva stark invärkan på
föregående vokal, är en sak som bevittnas av de dialekter,
vilka känna dessa ljud (t. ex. dfs. san
isl. sonr, dfs. faZe
isl. fylgja, dfs. dikt n. till m. dyr etc.). Då uti förevarande
fall föga finnes, som talar för antagandet av nasalvokal 1, ock
då r, som väl kan vara cerebralt, men aldrig beteckna någon
nasalering, har utövat precis samma värkan som n, så synes
mig resultatet av denna exkurs bekräfta det resultat, vartill
jag kommit i den näst föregående (nämligen, att det n, som i
målet fallit bort ock därvid framkallat den föregående vokalens
övergång till a, varit ett cerebralt n), samt därtill giva vid
handen, att vi sannolikt få öka vår cerebralrad med ett r-ljud.

EXKURS 3.

Om målets forna akcent.
Regeln 3 (s. 71) i förra exkursen bekräftar, vad man väl
även därförutan kunnat tänka sig, att vi hava att på akcentens
område söka den innersta grunden till de ljudövergångar, vår
exempelsamling uppvisar. Föra vi för den skull undersökningen
över på akcentens område, så bliva resultaten följande.
1) I tvåstaviga ord med kort rot har andra stavelsen sannolikt burit huvudtonen.
Det kan här icke gärna vara fråga om blott biton, ty
gällde det endast vår nuvarande levis, så hade säkerligen
1) Jag vill härmed icke hava förnekat, att målet i andra fall kan
hava haft nasalvokal (jfr ljudl. § 70); men det vill av åtskilliga skäl,
vilka jag ej här kan utveckla, synas mig, som om nasalvokalen i målet
uti svagt betonad stavelse skulle givit -a, ej -a, till resultat.
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ingen skiljaktig utveckling förekommit i de båda dat. merledan. De hade väl båda
kunni --> markan ock h126unni
erhållit ändelsen -an, enär de nu akcentueras lika.
För övrigt må följande omständigheter beaktas. Yngre
låneord: kanon, soldat, segar, buldan o. s. v., vilka i rspr.
ännu äro ultimabetonade, hava i vår dialekt vanligen fortis på
första stavelsen ock semifortis eller stark levis på den andra.
Vid akcentfiyttningen har den konsonant, som följer efter den
första stavelsens vokal, blivit förlängd, under det att ultima,
som här är sluten, ännu har lång vokal. Samma förlängning
träder oss till mötes hos en del gamla inhemska ord: ikorni
-› tior, guöfaäir --> gular o. s. v., ock sannolikt är väl, att
den här har samma orsak som hos de förut nämnda. Nu
finnes emellertid en hel mängd förut kortstaviga ord, i vilka
konsonanten (isynnerhet k, p, s, t') blivit förlängd på liknande
sätt (exempel se ljudl. § 155,3 med anm.), ock den enda rimliga utvägen att förklara förlängningen tyckes vara att antaga,
att den även här beror på en akcentflyttning ock att orden
således fordom hava haft slutbetoning. Visserligen har den
ordgrupp, som här är i fråga, numera kort vokal i andra
stavelsen; men den omständigheten bör ej vålla stor svårighet,
då ultima här är öppen (jfr ljud!. s. 78, not 1).
För värklig ultimabetoning med på sin höjd bibetonad
penultima vittna slutligen även övergångarna e --> z ock u o
i första stavelsen av starka part., t. ex. °finn
(ljud!. § 14,1)
ock brotenn --> brate2 (ljud!. § 27,1 a). Därmed kunna ock
andra spår av de s. k. balans- ock harmonilagarna (se t. ex.
ljud!. § 16,2 ock § 27,1 b i jämförelse med § 29,2) få sin förklaring.
2) Bland tvåstaviga ord med lång rot hava stamorden
haft stark ton (sannolikt huvudtonen) på första ock de avledda orden på andra stavelsen.
Även andra konsonanter hava stundom förlängts, t. ex. v-ljudet
i hgfuö --> kova. BURE (SUM1. s. 47) har från Ångra. sovvith, dfs.
numera suve, vilket säkerligen är en kompromiss av *suvit (jfr »vurith
pro varith» hos BURE) ock *sövviö.
Dessa former gå, såsom jag redan i exkurs 1 visat, egentligen
ut från neutrum. Det slutljudande t kan ej hava fallit bort förr än
efter akcentflyttningen.
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Vacklan förefinnes hos avledningarna på
-ull, -arr,
-urr; ock undantag göra, som det vill synas, substantiverna
på -nar: månaär -> mana, blånaar -> Nog«, o. s. v.
I avseende på de avledda orden kan det för övrigt icke
avgöras, huru vida andra stavelsen värkligen haft huvudtonen
eller blott en stark biton.
3) Om ett enstavigt ord genom enklis blev tvåstavigt,
behöll stamstavelsen huvudtonen, vare sig roten var kort
eller lång: v2k-in -> veckå, gefr hon -> ybå.
Att akcenten i detta fall varit en energisk akut, bevisas
väl av utvecklingen hestinn -> listns (för *listan), soninn ->
san (för *minan).

Givetvis måste man uppkasta den frågan: vid vilken tid
skulle då dessa akcentlagar varit gällande? Sådana exempel
i BuREs Sumlen som »Pärsa pro Pärson», »smörgåsa pro smörgåsen», »ära» för är hon visa tydligt, att de ljudövergångar,
som förutsätta ovan angivna akcentsystem, voro fullt genomförda omkring år 1600. Ja, det i not 1 å s. 73 omnämnda
»sovvith» avger ett alldeles otvetydigt vittnesbörd om att åtminstone hos kortstaviga particip första stavelsen redan vid
den tiden bar huvudtonen, ty annars hade en skrivning med
vv ock th ej kunnat förekomma.
Men var alltså det nya akcentsysternet sannolikt färdigt i
slutet av 1500-talet, så tyckes dock en ock annan omständighet
tala för antagandet, att det gamla systemet gällt ännu på
1300-talet. Bortfallet av n ock r samt därmed övergångarna
-an, -in, -u.n, -ar, -jr, -ur -> a synas mig kunna förläggas till
senare hälften av 1300-talet', ock till denna tid måste i alla
händelser den gamla akcenten ha varit rådande.
Genomförandet av den stora akcentförändringen torde således hava skett mellan 1350 ock 1600, sannolikt på 1400-talet.
Därmed vill jag naturligen ej hava sagt, att akcentueringen i
1) Då Själens tröst har uta, hvadha, sidha (Kock, Ark. VI, s. 32,
not V), så är detta en företeelse som torde stå i sammanhang med frågan
om vårt n-bortfall.
74

XIII. 2

VOK. I ULTIMA AV TRESTAVIGA ORD.

EXK. 4

alla enskildheter var färdig ock stadgad år 1600 (det är den ej
än ock blir det nog ej, så länge språket lever), utan blott att
de större ordgrupperna, särskilt de med kort rotstavelse ock
kanske även de avledda orden, då redan fått en bestämd tendens
att betona rotstavelsen.

EXKURS 4.

Om vokalbehandlingen i ultima av trestaviga
ordformer.
I trestaviga ordformer är det vida svårare att komma till
rätta med vokalbehandlingen än i tvåstaviga. Man har nämligen inga stamformer, utan allenast avlednings- ock böjningsformer att bygga på, ock möjligheterna för akeentskiften ock
analogiska utjämningar mångfaldigas. Några iakttagelser, som
förefalla mig jämförelsevis säkra, vill jag dock här meddela.
1 fråga om kvaliteten hos ultimavokalen i de fall, där
denna kvarstår, torde det vara tillräckligt att hänvisa
t. ex. upara; den beå ena sidan till: komp. på
stämda formen av motsvarande supl., t. ex. jtkpasta; kardinaltalen 30-90, t. ex. tratia,; best. sg. av mask. ock neutrala
substantiv, t. ex. ogdoman, hevuna;
ock å den andra till best. pl. av kortstaviga substantiv,
t. ex. dayana, hayana, leda», kelvana,
för att man skall finna, att även i trestaviga ordformer -a är
den regelbundna ändelsen, ,när intet r har fallit bort, men att däremot -a framgår som resultat, så snart ett r varit med i spelet.
Även på övergången in --> a visar målet kanske exempel
i en form på -a, som stundom förekommer i best. dat. pl.,
t. ex. hayema fsv. haghumin. Detta a kan dock vara överfört från nom. pl . ock således vara ett yngre tillägg.
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Ännu andra ändelser finnas, t. ex. -e (1. .4) hos adj. på -ngn
skadale, harmale. • Denna ändelse kan helt säkert tillskrivas
en fordom stark biton. En sådan finnes ännu kvar hos adj. på
-samr, t. ex. drbesam, ock flere substantivavledningar, t. ex.
ksamheit ledsamhet, )6nansk4p gemenskap.
Svårare att reda än frågan om vokalkvaliteten är frågan
om apokope. Man har nämligen här å ena sidan jupara isl.
djitpari, tratta rspr. trättio, avlarna rspr. ungdomar, saniga
rspr. sanningar, dayana isl. dagarnir, ledana isl. h126urnar
o. s. v., ock å den andra skradar rspr. skräddare, kala isl.
kalla6a, baka isl. bakaaa, hes ta isl. hestarnir, pgan isl. pikurnar
o. s. v., vilket allt vid första påseende synes trotsa varje regel.
Jag meddelar här blott en kort översikt av de resultat,
/till vilka jag vid förnyade försök att reda härvan har kommit,
ock stöder min framställning på de resultat rörande akcenten,
som framgingo av nästföregå.ende exkurs.
Utgående från det faktum, att målet har apokoperat ändelsen i tvåstaviga ord med lång rot ock ursprungligen öppen
ultima (se 2:dra exkursen mom. B), d. v. s. i det öppna skemat
-, har jag a priori antagit, att apokope egde rum även i
det öppna skemat
om ett sådant fanns. Såsom säkert
hithörande fall torde man kunna räkna folvån fsv. köwEerne,
men isl. kofarn (ljud]. § 28,5), almoy isl. a1mgi, orden på
-ingi: ann isl. erfingi, ordinaltalen på -tändi: tratant isl.
prettändi (s. 65) jämte många andra.
Om mitt resonnentang i tredje exkursen är riktigt, så förlorade målet nu ändelsen i sådana fall som t. ex. isl. hltguna
ock hlgäunni •-> ledan, isl. farandi -› feran, isl. bakaaa —> *bakad
(sedermera baka). Däremot finnes intet vederhäftigt exempel
på att målet skulle hava förlorat ultimavokalen i sådana fall,
där densamma varit skyddad av ett följande r, ock målet måste
därför under denna tid hava behållit orubbade de former, som
motsvara isl. ungdåmar, dagarnir, hagarnir, hlsgurnar.
Undantag från denna äldre slutljudslag bliva de förut omnämnda komp. på -an, supl. på -asti (form!. § 46) ock kardinaltalen 30-90, om man nämligen vill tilldela dem skemat
Kardinaltalen tratta etc, hava nu akut tonfall, ock det är därför möjligt, att ultima bevarats genom någon biton (jfr hänjana, forml.
s. 37, not 3), meh komp: ock supl: ha gravis.
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Kom så en tid, då den äldre slutljudslagen upphörde att
värka. Nu förlorade målet sitt plurala r, men hade fortfarande
kvar sin starka slutbetoning på kortstaviga ord. Det fick således nu formerna: *Ustana, *jåstana, *pfyanal, *b6k9:na (isl.
båkrnar), *kålande; men *606ma *dayår,a, *rcevåna, *hayetna ,
ock *ledinia.
När ställningen var sådan, inträdde den yngre slutljudslagens skede, vilken angrep skemat
-. Genom dess invärkan fick målet "hetan, *jastar, (sedermera hes ta, jasta),
"ran, b6kre,n, kale,n (kallande), *kala (sedan kala); men hade
fortfarande kvar *ogelönta *daycina, *rovå
*ledåna, *hayclna.
Nästa steg i utvecklingen var bortfallet av n i obetonad
eller svagt betonad stavelse, ock målet kom så från *hestan,
*jastar, till heta, jasta. Den yngre slutljudslagen upphörde
därefter att värka, ock akcenten i kortstaviga ord flyttades
från ändelsen till rotstavelsen, varigenom målet fick dayana,
rcevana, leduna, hayana.
Till sist föll d ock även g (i vissa ställningar) bort, ock
man kom då från *bakad, *kala° till baka, kale, ock från * skada
hg till skadale.
Sådan ser teorin ut i skematisk framställning. Med uttrycket skematiskt vill jag hava
hava,sagt, dels att jag ingalunda
anser det nödvändigt, att alla
utvecklingssteg, jag ovan
angivit, måste bilda särskilda perioder (så t. ex. kan bortfallet
av r mycket väl ha försiggått samtidigt med att den yngre
slutljudslagen var värksam); dels ock att jag varken vill eller
behöver förneka, att analogiska utjämningar kunna hava egt
rum (t. ex. mellan -tåndi ock -tandi hos ordningstalen, eller
så att man fått t. ex. *kaland vid sidan av *bakand o. s. v.).
Det synes mig tvärtom sannolikt, att just den formbrytning,
som uppstod genom den äldre slutljudslagen, framkallat den
yngre.
Faktiskt är, att målet har apokope i det öppna skemat
-; ock mer än sannolikt är väl då ock, att vokalen samtidigt fallit bort i det öppna skemat
Faktiskt är vidare,
att slutvokalen är försvunnen i det öppna skemat
Säkert är slutligen, att i alla de oomtvistliga fall, där man
1)

Om n se nästa exkurs.
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enligt 3:dje exkursen kan uppställa skemat
men ändelsevokalen varit skyddad av det plurala r, där kvarstår denna
vokal, medan den däremot är borta under enahanda förhållanden i de fall, där man kan uppställa skemat = —. Dessa
omständigheter måste, så vitt jag kan finna, leda till antagandet
av tvänne skilda apokoperingsperioder, den ena före ock den
andra efter r-bortfallet.
Jag sade, att det är säkert, att det plurala r har skyddat
ändelsevokalen i skemat
-, men icke i skemat
Man kunde dock lätt frestas att formulera apokoperingsregeln
så: »varje blottad ändelsevokal har fallit bort i trestaviga ord»,
ock sedan antaga, att det slutande -a i ändelserna -ana ock
~a blivit dit överfört från andra pluralformer. Ett sådant
antagande visar sig emellertid snart omöjligt. Ty hade det
plurala r icke skyddat vokalen i skeinat•—•
, så hade det
naturligen ej häller skyddat den i skemat
-, ock under
sådana förhållanden skulle i bestämd form ej ett enda ock i
obestämd form endast ett ringa fåtal ord ljudlagsenligt ha haft
a kvar, vadan sannolikheten av ett a-tillägg är ytterligt liten.
Dessutom omfatta de ordgrupper, som nu hava -na (-ara, -ana
ock -una), tillsammans ett mycket stort antal substantiv (i alla
händelser över ett hundratal); ock hade benägenheten att
tillägga ett a i pluralis varit så stor, att den gripit dessa
grupper, så hade väl även gruppen man fått följa med, men
där låter dock a aldrig höra sig.

Om vad jag ovan framställt rörande tvänne apokoperingsperioder visar sig hålla streck, så måste cirkumflexen bliva ett
gott gruppmärke för de dialekter, som varit med om den första
av dessa perioder.
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Om bortfall av slutande r (= R) ock om pluralisändelsen hos nomina.
I ljudl. (§ 133) har jag framhållit den olika behandling,
för vilken ursprungligt r ock det av s (z) uppkomna r (R)
varit utsatta i målet, i det att det förra bevarats, men det
senare på några få undantag när gått förlorat. Visserligen
kvarstår R i de ursprungligen enstaviga pluralformerna far,
spengr etc.; men i detta fall hade det, såsom runskriften visar,
mycket tidigt övergått till r. I ordformen anar (fornd. § 56,8)
föreligger urspr. r, jfr got. antar. Tvetydigt kunde väl r förefalla i hblsår, tg,kår (ndlyår) ock i pluralerna /toker, toker (nayar),
som kunna hava växlande betoning; men helt säkert hava vi
här att göra med r, icke R. Ty då formerna med -ar, som
vanligen brukas i fem., även stundom dyka upp i mask., så
kan detta lätteligen förklaras som en anslutning till ordet
anar. 1 näyår kan väl r dessutom vara ursprungligt (jfr isl.
n9kkurr, n9kkurrar o. s. v.).
Gåtlikt är r i plur. skar, vanar samt i presensformerna
jr, gr ock star'.

Jag har i föregående exkurs omnämnt, att målet icke har
apokope i de fall, då man har anledning att för äldre tider
- ock ändelsen ursprungligen varit
förutsätta skernat
skyddad av det phirala r: oedoma ungdomar, sanzga sanningar,
1) I slutet av exkurs 2 har jag antagit, att skillnaden mellan r
ock x möjligen kunde ligga däri, att r varit dentalt men R cerebralt.
Vore detta antagande riktigt, så kunde man efter förhållandet med
n (se s. 60) vänta, att R skulle kvarstå, när det kom under huvudton. Men det blir då svårt att säga, varför R ej finnes hos alla enstaviga presensforrner. 1 vanar ock sakar kunde r också kvarstå på
grund av äldre ultimabetoning, men varför är då r försvunnet i pl. av
andra kortstaviga, t. ex. s grne?
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kanna konungar, hayana isl. hagarnir etc. Apokope bör då
icke häller bava inträtt i skemat -, när ultimavokalen fordom
åtföljts av r. Detta antagande bekräftas till fullo av obest. plur.
hos långstaviga starka mask., vilka endast förete typen hesta,
jasta. Icke ett enda exempel finnes för typen "it'e'st, vilket är
så mycket mer förunderligt, som ack. en gång bör hava haft
denna form. På en analogisk invärkan från de kortstaviga kan
man icke tänka, ty dessa äro därtill alldeles för fåtaliga. Mot
den stora gruppen av starka mask. står emellertid en annan
nästan lika talrik grupp, nämligen de svaga fena., vilka endast hava pluraltypen pfy (aldrig *Iva). Även här måste varje tanke
på analogisk invärkan vara utesluten. Följdriktigt tvingas vi
då att återföra formen pfy på en gammal plural *piko (utan r).
Redan i ljudläran (§ 72,3 ock § 126, anm. 4) bar jag hänvisat på detta förhållande hos de båda största substantivgrupperna ock antytt, att detsamma konsekvent förde till det antagandet, att vår dialekt i motsats till is!. ock fsv. aldrig antagit
r i plur. av svaga subst. Vid en förnyad genomgång av formläran tror jag mig hava funnit åtskilligt, som bekräftar nämnda
antagande.
Hava de starka substantiven hatt r i pluralis, men de
svaga saknat det, så måste i dialekten utjämning föreligga, i
det att långstaviga svaga mask. hava anslutit sig till de starka
ock de långstaviga starka fem. till de svaga. Den större
gruppen inom vartdera genus skulle sålunda hava attraherat
den mindre. Det gäller att visa, huruvida en sådan analogi
kan på något sätt vara betingad av förhållandena.
Vad då först de långstaviga svaga mask. beträffar, behöver jag egentligen blott hänvisa till formläran §§ 4 ock 6.
Man finner där, att alla fordom hithörande trestaviga ord vid
apokoperingen av slutvokalen måste komma att övergå till de
starka, emedan de icke kunde antaga cirkumflex (erfinge -->
arvtg, pl. *erfingja
*artng l), samt att antalet av tvåstaviga
svaga blev alltför ringa, för att de skulle kunna upprätthålla
en cirkumflekterad pluralis, då så gott som alla andra mask.
(de starka 2 såväl som de kortstaviga svaga) hade plur. på -a.
Jfr den fda. pluralfortnen arving (Ark. V, 67).
De kortstaviga mask. i- ock u-stammarna skulle (enl. exkurs 2)
i pl. ändas på -e. De voro dock redan fordom, som man kan se av isl.,
80

XIII. 2

OM BORTFALL AV SLUTANDE T.

EXK. 5

En brygga för analogisk utjämning slogs dessutom av ja-stammarna (forml. § 5, anm.), ty så snart dessa i sing. antagit cirkumflex, men i pl. hade -a, så stodo de mitt emellan de båda
deklinationerna. Då emellertid det oaktat flera av de tvåstaviga svaga mask. (forml. § 6 anm.) övergått till fem, ock
således i pl. hava cirkumflex, ock då några (ski94 ock även
tim) i sing. kunna vara både mask. ock fem., men i pl. blott
uppvisa den cirkumflekterade formen, så finner jag i ställningen hos den nu behandlade gruppen en bekräftelse på mitt
antagande, att dithörande ord egentligen skulle hava haft
cirkumflex i plur. Därigenom förklaras ock lätteligen, varför
en del blivit fem.
Jag övergår till pluralbildningen hos femini n a subst. Förhållandet är hos dem mera invecklat än hos mask. Om min
förutsättning är riktig, så skulle bland de 1 ångst aviga de
starka i plur. ändas på -a, de svaga däremot hava cirkumflex,
ock bland de kortstaviga de förra i plur. ändas på -a
-ar)
eller -e (-<- -jr), de senare åter på -a. De sistnämnda, d. v. s.
de kortstaviga svaga, bildade en tämnieligen starkt representerad, särdeles väl sluten grupp ock hava därför genomgående
bevarat sitt -a. Alla de starka hava däremot mer eller mindre
fullständigt förlorat sin ursprungliga ändelse ock antagit cirkumflex såsom de långstaviga svaga.
Må vi då först taga i betraktande de lån gstaviga starka.
När r föll bort, måste hos dessa enl. exkurs 2 (mom. C 2, c)
ändelserna -ar ock -jr övergå till -a. Därigenom blevo de i
plur. lika med mask. Redan detta kan ju hava inneburit en
olägenhet, men är dock ej i ock för sig tillräckligt att förklara
en avvikelse från den ljudenliga utvecklingen. Annat blir förhållandet, om vi taga den bestämda formen med i räkningen.
Vi finna då, att vid sidan av obest. plur. på -a: *ha isl. heiäar,
måste hava bestått (enl. samma exkurs, mom. C 1) en best.
plur. på -an: hean isl. heiäarnar. Visserligen torde här någon
gång hava inträtt en utjämning av *hea till *hea (jfr den enstaka
stående plur. vogna isl. ininir), isynnerhet som det slutande -a
stod i strid med den allmänna balanslagen, vilken efter lång
rot fordrade -a; men i alla händelser måste här en kamp hava
mycket få ock vacklande. Regelbunden utveckling har blott skine isl.
Boni; varmed formen vanar må sammanhållas.
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uppstått mellan de ljudenligt utvecklade ändelserna -a ock
-an. Denna strid måste blott alltför lätt hava lett till uppgivande av den ena ändelsen, om endast en passande analogi
erbjöd sig.
En sådan låg här också nära till hands. Den stora livskraftiga gruppen av långstaviga svaga feminina hade nämligen
i plur. typerna obest. Ar, best. pgyan. Den bestämda formen
på -an slog således en brygga mellan de starka ock de svaga,
ock då obest. plur. på -a, som jag ovan visat, var ur ljudlig
synpunkt obekväm, så kastades den över bord, ock den bestämda formen kom så att brukas även i obestämd ställning.
Snart måste emellertid analogien gå ännu ett steg längre, man
slöt då: lz" : hean = pfy : pgyan, ock så kom cirkumflexen in
även hos de starka. Att utvecklingsgången värkligen varit
den nu angivna, bevisas tydligt av den omständigheten, att
alla dessa feminina i obest. plur. hava en form på -an jämte
en med cirkumflex. Sådana dubbelformer gives det icke hos
mask. ock neutra. Just tillvaron av dubbelformer hos feminina
avlägger ett kraftigt vittnesbörd om att en utjämning har egt
rum; ock denna kan endast bestå däri, att de starka närmat
sig de svaga, icke omvänt. Bland de svaga har man nämligen
endast typerna pfy ock pgyan, men bland de starka gives det
även andra former, såsom det redan omnämnda vogna jämte
vögn ock vognan, kwane jämte kwein ock kwanian, ock hos
avledningarna på -ing, vilka naturligen ej kunde antaga cirkumflex, är -a icke sällsynt i plur., ehuru orden då (sannolikt för
pluralens skull) blivit mask. Exempelvis anför jag här ordet
santg, som i best. sing. vanligen heter saniga ock således är
fem. (mycket sällan sanzgan såsom mask.), men i plur. heter
antingen sanzga (mask.) eller sanzgan (fem.).
I tillståndet inom den långstaviga gruppen av starka fem.
tror jag mig sålunda hava funnit positiva bevis för riktigheten av
antagandet, att de svaga substantiven aldrig haft r i plur. Blott
genom detta antagande kunna nämligen biformerna på -a, -e, -a
hos de starka förklaras, ock — vad mer är — endast därigenom
få vi en förklaring på den i ögonen fallande egendomligheten,
att just hos fem. den bestämda formen brukas även i obestämd
ställning, ja hos de starka understundom är vanligare än någon
annan. Detta måste nämligen så förklaras, att den bestämda
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formen varit frormedlingslänk i en analogiserie. Ty förelåge
blott en förväxling av bestämd ock obestämd form, så skulle
ju samma förhållande framträda även i sing. eller åtminstone
i plur. av alla genera. Så är emellertid ej fallet: i sing.
förväxlas de både formerna aldrig ock i plur. aldrig hos neutra.
Hos mask. eger ett särskilt förhållande rum. Hos dem sammanföllo nämligen de båda formerna genom ljudlagsenlig utveckling, i det att hestar gav hasta ock hestarnir likaledes hesta
(se förut s. 77).
Det återstår oss ännu att tala om de kortstaviga starka
fem. Denna grupp, som från början varit ganska liten, har
i målet lidit ytterligare minskning ock är högst sparsamt företrädd, isynnerhet som jö-stammarna kunna leninas ur räkningen,
emedan de i plur. voro långstaviga (t. ex. dys pl. dysjar„
forml. § 11, anm. 1) ock därför måste dela de andra långstavigas öde. Det är således blott de rena ö-, i- (ock u-)
stammarna som här komma i fråga. För kvantitetens skull
hade dessa svårt att ansluta sig till de långstaviga, ock kampen
har tydligen varit hård nog. Enligt regeln i exk. 2, mom. A
måste här -ar bliva -a(r1?) ock
bliva -e(r1?), ock bestämda
formen måste heta (-ana
-ana ock (-ena -->) -ena. Man kunde
kanske nu vänta, att hithörande ord skulle slutit sig till de
kortstaviga svaga fem.; men dessa bildade en alltför sluten ock
genom sitt karakteristiska n begränsad grupp (leda, lecluna)
för att tillåta något intrång, ock följden blev, att den lilla
gruppen av kortstaviga starka fem. blev fullständigt splittrad (se
form!. § 11 anm. 2). Några, som i plur. hade -a, ha blivit
mask. eller vackla; några hava genom analogi antagit pluraländelsen -an, ock av dessa kunna flera även hava cirkumflex,
t. ex. vakan 1. v4/c; de flästa hava dock jämte andra ändelser
även den mot isl. -fr svarande ändelsen -e. En sådan mångfald
av former visar tydligen, att denna ordgrupp varit påvärkad
av analogiska inflytelser.
Av allt, vad jag ovan anfört, framgår, att alla de substantivgrupper, som — om mitt antagande, att de svaga substantiven i målet aldrig haft något r i pluralis, är riktigt — måste
hava varit utsatta för analogi, icke blott icke lägga något
1)

Se not å s. 79.
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hinder i vägen för detta antagande, utan tvärtom kraftigt stödja
detsamma, enär annars obegripliga former ock egendomligheter
därav få en helt naturlig förklaring.
Till sist vill jag här återupprepa ett bevis, som finnes antytt
redan i ljudläran (§ 126, anm. 4). Regelrätt skulle alla kortstaviga substantiv i bestämd plur. få ändelsen -na. Detta -na
finnes också undantagslöst hos alla svaga såväl mask. som fem.,
t. ex. hayana, stgana, lavana; kakuna, ruyuna. Hos starka
substantiv, isynnerhet hos fem., är nämnda ändelse visserligen
ofta försvunnen, men ännu finnes det dock tillräckligt många
exempel på densamma, för att vi där skola kunna spåra
en bestämd lag, i det att -na inträder för -na, så snart
roten slutar på labial eller guttural (forml. § 20,1 b). Det är
nu å ena sidan klart, att n i t. ex. dayana isl. dagarnir icke
kan vara framkallat av den föregående gutturalen, ty då skulle
vi ha samma n även hos svaga substantiv, t. ex. hayana
hagarnir — ock det gives bland dessa åtminstone några dussin
ord, vilkas rot slutar på labial eller guttural, utan att det cerebrala
n kan spåras i ett enda fall — men å andra sidan känna vi
från 1-ljudets historia, att cerebrala ljud gärna stä i närheten
av labialer ock gutturaler. Man måste ju då nödvändigt antaga, att det n, som uppträder hos de starka har uppstått
av ni (jfr hon ‹- horn) ock bevarats såsom cerebral genom
labialens eller gutturalens närhet (jfr i sistnämnda avseende
även heman, vaman ock lakan s. 60), under det att hos de
sv aga något rn aldrig kan hava varit för handen'.
Någon torde nu anmärka, att, därest målet aldrig haft r
i plur. av de svaga substantiven, bör det icke häller ha haft r i
plur. av den starka adjektivböjningen eller i 1 pres. sing, av
värben.
Ja, få vi utan vidare förlita oss på cirkumfiexens vittnesbörd, så visar det sig, att målet i intetdera fallet haft något r.
Formerna ,s4k för *sjuke (men isl. sjiikir) ock kål för isl. kalla
1) Att det av ni uppkomna n hos sådana kortstaviga starka, där
ingen labial eller guttural föregick, övergått till n (dcaana, karana),
är blott en tillämpning i yngre tider av den lag, jag i exkurs 1, s. 64 if.
har förutsatt för det äldre språket, nämligen den att cerebral ej gärna
fördrages i intervokalisk ställning efter obetonad vokal (jfr saiwala,
gödana).
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(men fsv. kallar) tyckas nämligen ådagalägga, att målet i detta
fall varit mera konsekvent än både isl. ock fsv. Nu kan man
visserligen i fråga om adjektivet antaga, att det är ack. som
undanträngt nom., ehuru detta synes mig vara nästan djärvt,
när det gäller adjektivet i predikativ ställning. Vad. värben
angår, kunde väl tänkas, att cirkumflexen vore överförd från
3 plur.; ehuru även ett sådant antagande synes mig osannolikt,
enär sing. pres. annars icke så sällan avviker från pluralens
form (jfr sing. sa', krcev, fr, ycer; pl. sik), krceve, fem, vc_zra
o. s. v.), utan att någon utjämning inträtt. -

Naturligtvis är det omöjligt att närmare angiva tiderna
för inträdet av de analogiska utjämningar, som i denna exkurs
blivit påvisade. Åtskilliga av de ovan omnämnda företeelserna,
t. ex. cirkumflexens överförande till ursprungligen kort stavelse,
tillhöra otvivelaktigt de sista århundradena, men andra åter
tyckas gå tänimeligen långt tillbaka i tiden. Att femininernas
bestämda plur. på -an varit färdigbildad före 1600, kunde man
hava tagit för avgjort, även om icke BUREs Sunden lemnat
upplysning därom på flere ställen, t. ex. s. 73, där det heter
»väghstikken stikkorna på ijsväghen».
Det vore onekligen rätt förvånande, om målet, som det vill
synas, konsekvent undvikit tillägget av ett oursprungligt r i
såväl subst. som adjektiv ock värb, då fsv. skriftspråket lika
konsekvent gör tillägget i alla dessa fall ock isl. i tvänne av
dem. Det egendomliga häri skulle dock försvinna, om vi antoge, att målet hade cirkumflex redan vid den tid, då tillägget
därstädes började komma i fråga. Ett sådant antagande synes
vid första påseendet djärvt, men förefaller dock icke omöjligt.
Vart jag blickar hän i målet, visar sig cirkumflekteringslagen
(den äldre slutljudslagen) som den älsta särdialektiska företeelse, jag kan spåra, d. v. s. som den första utveckling, vari
målet avviker från isl. ock fsv. skriftspråk. Böjnings-r bortfaller som bekant i fsv. under senare hälften av 1300-talet,
ock intet skäl finnes att förlägga dess bortfall i målet till en
senare tid. Men ett en gång för handen varande r har, såsom
jag förut visat, hindrat cirkumflexens uppkomst ock således
måste väl den äldre slutljudslagen hava upphört att värka
Sv. landsm. XIII. 2.
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såsom ljudlag redan före 1350. Under sådana förhållanden
torde det ej vara så mycket vågat att antaga den hava börjat
att värka något århundrade förut.
Jag spärrar här uttrycket »såsom ljudlag», ty det är givet,
att man har att strängt skilja på värkningarna av en ljudlag
såsom sådan ock på dess senare inflytande vid analogiska
företeelser. Om målet den dag i dag är skulle upptaga såsom
lån från rspr., låt oss säga, subst. pumpa, så lider det intet
tvivel, att ordet skulle få formen pålnp I. ~p med bortfallet
a ock med cirkumflex; men detta är ingen värkan av slutljudslagen, utan en analogi efter svaga feminina. När däremot en
gammal inhemsk ordform såsom hasta kvarstår, utan att hava
kastat bort a ock ersatt det genom cirkumflex, då måste detta
bevisa, att ljudlagen upp hört att värka, innan hestar förlorade
sitt r.

Rättelser.
20 u. står vogne läs vogna
9 u. » n liså » an liså
8 u. » figitem » f rom
» »
»
» rt
4 n. » /ukas
» *glin
» 26 » 16, 17 u. » gaj
» 32 »
6 u. » dayan » ddyan
» 36 »
7 n. » hinå
» hinå

S. 11 rad
» 18 »
» 21 »

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV

OM

UPPKOMSTEN OCK UTVECKLINGEN
AV

SEKUNDÄRA NASALVOKALER
I NÅGRA SKANDINAVISKA DIALEKTER

STUDIER

AV

NATANAEL BECKMAN

STOCKHOLM 1893
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

Orms. .
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Inledning.
Bland de företeelser, som skilja riksspråket ock de därmed
närmast besläktade folkmålen från varandra, är knappast någon
så påfallande ock så genomgående som motsvarigheten mellan
rspr. -en ock dial. -a i artikelformer, adjektiv ock pronomina
m. fl. ord. Försök att förklara formerna ha också gjorts av
RYDQVIST, jESSEN, AASEN m. fl., men först med SCHAGERSTRÖMS avhandling om Vätömålet framkom en förklaring, som
kunde tillfredsställa vår tids metodiska krav. SCHAGERSTRÖM
inskränker sig till att göra sin teori gällande för det mål, han
närmast behandlar, samt ett annat; lemnande oavgjort, huru till
utseendet likartade former i andra mål äro att bedömma. A ena
sidan är ju en dylik självbegränsning värd allt erkännande, men
å andra sidan måste man väl tillstå, att föga vore vunnet, därest
de talrika analoga formerna i massor av andra mål skulle förbliva outredda. Jag ville därför giva ett bidrag till bevisningen
av den Schagerströmska teoriens allmängiltighet, till en början
genom att bevisa dess tillämplighet på ett tredje mål, varvid
jag naturligen valde målet i min hemtrakt, trakten kring Skara
i Västergötland x. Med denna uppgift utarbetade jag en uppsats,
vilken kort före jul 1890 inlemnades till diskussion inom härvarande Nordiska Seminarium. Vid fortsatt studium trodde jag
mig finna, att en mängd dialekter icke blott medgåvo användandet av Schagerströms hypotes, utan även erbjödo viktiga
nya bevis för densamma. Jag trodde mig vidare finna, att den
uppfattning av slutljudslagarna, vartill jag kommit, skulle kunna
bidraga till en något klarare uppfattning av vissa frågor av
ganska allmänt intresse. Så uppkom tanken att utarbeta en
något så när fullständig monografi över n-bortfallet ock därmed
sammanhängande ljudlagar i ett antal exempelvis valda dialekter
inom olika delar av det stora område, inom vilket detta bortfall gjort sig gällande. Min strävan har alltså varit icke så
mycket efter geografisk fullständighet som efter fullständighet i
‘) Endast för målet i denna trakt (särskilt Synnerby socken) gör min framställning i avd. I anspråk på att vara uttömmande. Min mindre grundliga
bekantskap med andra västgötska mål låter mig dock tro, att den i allt väsentligt skall befinnas riktig för Västergötland i det hela.

4

BECKMAN, SEKUNDÄRA NASALVOKALER.

XIII. 3

avseende på utredningen av bortfallets ljudlagsenliga begränsning, dess kronologi ock dess förhållande till språkutvecklingen i
det hela, särskilt akcentutvecklingen. Med denna utvidgade plan
förelåg uppsatsen i manuskript redan i maj 1891, således för
över två år sedan. Sedan dess har åtskilligt utkommit, som
berört mitt ämne, ock åtskilligt förut utkommet blivit mig bekant. Detta har nödgat mig till en mängd tillägg ock rättelser,
av vilka det mästa möjliga införts i täxten, där det endast
undantagsvis betecknats som korrekturtillägg. Detta sistnämnda
till försvar för det något heterogena utseende, som vissa avdelningar med nödvändighet genom dessa ändringar erhållit.
Att det även för övrigt måste fattas mycket i klarhet beträffande uppfattning ock framställning, i fullständighet vid materialets samlande ock bearbetande ock i kritisk försiktighet vid
resultatens sökande, det kan icke vara dolt för mig. Jag vågar
dock hoppas, att något genom min uppsats skall vara gjort för
vinnande av en riktigare syn på de av mig behandlade frågorna.
Till slut mitt uppriktiga tack till alla dem, som i olika utsträckning, men med samma välvilja varit mig till jälp vid min
undersökning.
Uppsala i september 1893.
FÖRFATTAREN.

I. Nasalvokalerna i de västgötska dialekterna. '
Slutljudande vokal faller i obetonad ultima, om ej penultima uppbär stark ton (huvudton eller stark biton)'.
Ex.: kallape -->- kallap -> kala (jag) kallade
heestane
litestaia -> hcesta.
Däremot heter det t. ex. lemma, (dceit) kana, vilka former

förutsätta stark biton på penultima ännu på den tid, då apokoperingen inträdde.
Anm. 1. Utom de ovan nämnda formerna finnas värkligen några,
som skenbart göra undantag från regeln, men som jag tror kunna förklaras på ett annat sätt. Detta gäller särskilt komparativer ock substantiv på -are, som ej apokopera. Jag tror det ej vara för djärvt att
sammanställa detta med den ändelsebetoning, som en gång i vissa kasus
tillhört n-stammarna 2. Substantivens obest. pl. på -ara (t. ex. terpara)
med oförsvagad ändelsevokal talar även för ett sådant antagande. Passiva
participer, sådana som ktpata (Ner), tillerkänner jag däremot intet
vitsord, då de tyckas vara tydliga analogibildningar 3 efter den vanliga
adjektivböjningen; ej häller böjningsformer av adj. -ig, -hg, som i dipl.
på 1400-talet möta apokoperade (jfr § 11). Ett uttryck sådant som
(dce) fetaesta (kritar) är däremot ljudlagsenligt. Penultimas starka biton
har skyddat ultima för apokope, men ej för försvagning.
Anm. 2. Apokopens ålder behandlas nedan i § 11 i sammanhang
med n-bortfallets.
Slutlitulande 4 kort -n faller i svagtonig stavelse, därvid
föregående vokal nasaleras.
Ex.: kyrkian --> *kyrkik -> 'orka
min fem.
*ml. -3- nit (men mask. min)
(hmetana -->) *ha3stan -> *hezmtg --> hwsta5.
För revision av min ursprungliga apokoperingsregel har jag att
tacka dr ROB. LARSSON,
Se Lindgr. Btr. § 81 anm. 10.
Jfr emellertid L11 Alf. s. 36.
Efter apokopen i § 1.
Undantag se § 3.

Sv. landsm. 1111.3.
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Att nasalering egt rum, ser jag mig berättigad att antaga
på följande grunder.
Det är en ingalunda ovanlig företeelse inom ock utom de
germanska språkens område, att vid bortfall av en nasal dylik
reciprok assimilation inträder.
De vokaler, som föregått det sålunda bortfallande -n,
stå ofta under inflytande av ljudlagar, som icke gälla samma
vokaler under några andra förhållanden, men som stämma väl
överens med den utveckling, som träffat nasalerade vokaler i
andra språk'.
Härför skall jag i det följande lemna detaljerad redogörelse; till en början blott ett skema, som utvisar de postulerade nasalvokalernas motsvarigheter i det nu levande målet.
-n faller utan att lemna spår efter 'sig i någon (av nasaleringen framkallad) förändring av föregående vokal:
an —> a: kyrkian -› 'orka.
e (fem. av en)
ön —> e: en
in -> 2: min -> 'ni (fem. av min)
ön -> o: blott i hon -> ho
ån —> a: frän -> fra.
Föregående vokal förändras till sin kvalitet:
a: eaten -> ceta imperativ pl.; boken -> boka
--> q
ön -›
a, jfr § 5 anm. 9).
(likaså e3n
ön -› q -> c -› a: ögon —> eja.
fin [on 1. 2] --> a: mun (frågepartikel) -› ma.
Anm. 1. Fornsvenskan har som bekant i ändelser en växling i : e
ock u : o, som i olika dialekter regleras av något olika lagar. Vid
n-bortfallets tid tyckes denna växling på västgötsk botten vara undanträngd till förmån för e ock o (åtminstone i ställning före n); ty att
dessa öppna ljud genom nasaleringen övergå till -a, är ju icke alltför
överraskande (jfr t. ex. uttalet av det franska gendre). Men att i ock
på denna väg skulle ha erhållit uttalet -a, vore väl svårt att tänka
sig. För n kommer härtill det (som jag hoppas säkra 3) av mig anförda
På (kort) I har jag intet
exemplet på en annan reflex av nasalerat
exempel från mitt eget mål, men jag får anledning tala därom i andra
avdelningen.

.4.

Åven i en nynord. dialekt. Jfr särskilt det följande med Selbumålet (i avd. II). Om Alfta i Helsingland har jag intet av betydelse
att lägga till LUNDELLS korta notis Alf. 123. (Jfr tillägg.)
Obs, dock fsv. fra isl. fra.
Jfr nedan § 7 ock avd. II C § 7, F §§ 6, 7.
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Det kunde tänkas, att målet på n-bortfallets tid liksom nu låtit
(i) ock o (u) uppgå i a, som då nasalerat (*2) vore närmaste stadiet
före *1 ock a, men därför saknar jag bevis. Litteraturen kan knappast
något upplysa, då i detta fall danistnerna svårligen låta skilja sig från
dialektinflytelserna.
Jag övergår nu till de särskilda fallen, som upptagas i ordning efter
skemat här ovan.

§ 3. an -› a: pigan pva.
Nystan heter nota. heman har kvar sitt -n ock kan förklaras såsom riksspråkslån, men kanske bättre genom gammal
suffixbetoning. Sådan antages av LINDGREN för att förklara
vokalen i rotstavelsen ock av ÅsTRöm 2 för att förklara vokalen
i suffixet (av båda med reservation). Kan överensstämmelsen
vara rent tillfällig?3
Anm. 1. Vadshomålet har a (a) för q., t. ex. pojka, gumma,
best. fem, av pojka(r), gumma.
Anm. 2. I räkneorden tr&tan-nRan är -n kvar. I trietanscUstan är detta ljudlagsenlig-t, då orden haft stark biton på ultima.
I Seitan-nOan är det analogibildning efter de föregående. Advärb på -an
ha former på -a, dock utan (jämte uta, åtminstone i Åse härad), men alltid utafera, tnafera. Den adjektiviska ackusativändelsen -an står kvar
i varan (jämte van), eran; -n torde här hava förlängts genom anslutning
till adjektiviska ord på -enn. En association av nämnda slag måste
alltid förutsättas för förklaringen av neutr. varat, erat.
Anm. 3. Enklitiskt -bana har på olika sätt utvecklats.
Vid enstaviga värbalformer (prepositioner etc.) på konsonant har
det apokoperats på vanligt sätt, t. ex. fa-a
fekk-hana.
Vid dylika på vokal har kontraktion redan tidigare bort inträda,
t. ex. se-na, tro-na4.
Vid flerstaviga borde tidigt enligt NOREENS regel5 den mellersta
av tre svagtoniga vokaler synkoperas, t. ex. jo-na. Redan Vidhemsprästen 6 har gordpe-n. NOREENS ljudlag är ju för övrigt äldre än vår
älsta litteratur. Oklart är emellertid, av vad grund den vanliga apokopen
uteblev. Har synkopen invärkat på kringstående stavelsers akcent?
Snarast ha vi kanske dock en analogibildning efter mom. a ock delvis
mom. b, orsakad därav att i ett *Jola-n skillnaden mellan mask. (on
<— -han) ock fem. utplånats. I våra dagar synes -na vara på väg att
uttränga -a.
Btr. § 49 anm. 2 c.
Dfs. 1j. § 74 anm. 3 d.
Jfr för övrigt avd. II A anm. 1.
Kock Skand. Arch. I, 36 if.
Ark. VIII, 145 if.
Schlyter VGL. 233 not 90.
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§ 4. Långt (ock slutet)
I, ö (ä) förändras ej genom nasaleringen; t. ex.
e en fem. (proklitiskt e).
m , di, sa, min etc. fem. vidare mått, kciri, iZz Malin,
Karin, Elin.
ho hon (enda ex.)
<ra från (om <— från, ej
frå bl fra).
Anm. 1. Vid sidan av e, e finnas formerna ena (ur ack.) ock a
(nom. eller ack, utvecklade i obetonad ställning). Formerna tyckas
förekomma promiscue landskapet över. I Synnerby är ena huvudform;
a har jag ej hört som räkneord.
Anm. 2. Formen at (Hof ihli) är nu nästan utträngd av lin. Med
egna öron har jag hört ib endast såsom ortnamn (även iZ2.91) för
Elings socken ock kyrka i Barne härad, vilken i fsv. ock ännu på 1845
års karta (generalstabens) över Skaraborgs län bär namnet Elin, väl efter
något hälgon (snarast S:ta Elin av Skövde). Riksspråksformens -ng torde
vara uppkommet under strävan att återgiva det forntida dialektuttalet
som ju med riksspråkets ljudbeteckning icke kunde exaktare återgivas.

§ 5. indelsen -en förutsättes:
1) i 2 plur. imp. av värb, t. ex. koma kommen, eta
Anm. 1. I värb av typen kalla sammanfaller naturligtvis denna
form såväl med infinitiven som med singularis av imperativen. Man
skulle möjligen — såsom enskilt föreslagits mig — kunna tänka på att
språket med stöd av sistnämnda formers överensstämmelse i den största
värbalklassen lånat infinitiven i imperativens funktion. Denna förklaring
synes mig dock ytterligt långsökt ock bestämt stridande mot den princip,
som i dialekter ock talspråk gjort sig allmänneligen gällande, att ersätta
pluialformerna med motsvarande singularformer. Jag torde därför vara
berättigad att anse formen fullt ljudlagsenlig; ock om den så är, är den
i dubbelt hänseende intressant. Dels utgör den ett av de bästa bevisen
för att man kan få antaga en direkt ljudlagsenlig utveckling en -› a
utan analogiskt mellanstadium *an 2. Dels är den ett intressant exempel
på tillämpningen av ekonomiens lag i landsmålen. Principen, som tillämpats, är ju lika enkel som praktisk. Man gör sig av med de överflödiga pluralformerna hos värbet — ock överflödiga äro de alla, då det
vidstående subjektet tillräckligt utmärker numerus — dock kvarstår en, imperativen, som i regel står utan subjekt3.
Ex. sa hag a et tis? vi sejar
celar
mcen .4gg
ce la tet cetastavng. Bruket av 8-genitiven som generaliserad
kasus är sällsynt. Här förklaras det lätt såsom uppkommet ur uttrycket
(S:ta) Elins kapell, ock stöder således antagandet att ordet ursprungligen
är personnamn.
Jfr anm. 5.
Samma tendens i no. diall., se Aas. Gram.2 s. 227 anm.
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2) i former av adjektiv, participier ock pronomina på -enn,
-en, -et. Här böra nom. ack. sg. fem. ock nom. ack. pl. neutr.
regelbundet ha former på a (<--- en). Dessa former äro dock
till större delen utdöda ock ersatta med låneformer (så väl
alltid neutr. plur.). Vi ha dock några kvar just i sådana ord,
där vi äro berättigade att vänta ljudlagsenliga former, som
hållit sig fria från analogiens nedbrytande makt, nämligen
det i en mängd stereotyOrade uttryck vanliga adjektivet /ta liten;
i pronomina gal., oka, seka, toka.
Anm. 2. Vad jag sagt om låneformer (från mask.) i fem, av här
behandlade adjektiviska ord, gäller Skaratrakten, men icke på långt när
alla västgötska dialekter. På andra håll, t. ex. i Banae härad ock i
Vadsbo, är böjningen -en -a -et2 fullt normal, t. ex. fem. kota rutten,
sproka sprucken.
Anm. 3. Om a i proklis för obest. art. en, ena har jag talat
ovan § 4 anm. 1.
Anm. 4. De under b nämnda pronomina heta i neutr. plur. aga,
oka, seka, toka. Det vore naturligtvis möjligt att härleda dessa former
ur gamla former på -en, men det är väl både försiktigare ock rättare
att identifiera dem med de likljudande formerna i mask, ock fem.. pl.

3) i former av substantiv med best. artikel:
a) i nom, ack. sg. fem. (starka) ock nom. ack. plur. neutr.
Detta -en reflekteras regelbundet av -a, t. ex. boka, ban,a
(i delar av Vadsbo -a).
Anm. 5. Här ha de äldre åsikterna om de av mig behandlade
formerna mött de största svårigheter. Jag skall i största korthet upptaga dem. RYDQvisTs förklaring ack. bokena —> *bokna -› boka kan
väl ej tilltala. Huru bli av med -n- i bokna? För övrigt är det ju
vanskligt att påstå, att -a ej skulle fallit, innan en dylik synkope
kunnat inträda 3. AASENS förklaring boken -> *bokan efter sv. fem.
är långt bättre, då den har stöd i faktiska former (jfr avd. II A).
Den strandar dock på neutr. plur., som även efter den föregående åsikten
blir oförklarligt 4. Närmast det rätta synes mig LYNGBY ha kommit, då
Mask, heter tgm. Fornvästgötskan har således här haft -nu.
Respektive cirkurofiekterad form, som utgår från -en, -et, t. ex.
gått, gak, gåt Barne h. (enligt HALLENDERS samlingar till en ordbok
över detta mål).
Detta borde väl dock ske i fem. på -n. sokna kan därför tilläventyrs utgå från soknena genom synkope (doc. WADSTEINS anmärkning).
AASENS av Noreen Dalbyrn. s. 207 akcepterade åsikt, att n. pl. är
analogibildning efter fem. sg. tillbakavisas med skäl av Schag. Vätöm. 58 f.
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han antar en ljudövergång en •->
an -› a. Han skulle kunna
förklara icke blott samtliga artikel- ock adjektivfortner på -a, utan även
imp. plur. Men han stupar på de former, där -n (-nn) kvarstått. Det
blir omöjligt att förklara, varför man ej här har -an (ex. *gubban). För
andra mål komma härtill ännu andra bevis. Se nedan avd. II C anm. 3.
Anm. 6. En del enstaviga fem, på vokal ha best. fem. på -na.
Detta är utan tvivel den gamla ack., t. ex. köna, tina. Att så är, framträder tydligt i mål, där best. fem. har -i (<--- -in). Jfr t. ex. Södertörns
ängt ock brona. köa, som även förekommer, är naturligtvis nybildning
efter vanlig typ. Blott skenbart av samma bildning är n. pl. trona.
Fsv. traen kvarstod ljudlagsenligt, men har ombildats med ny artikel, då
det icke passade i målets analogier. Om rspr. bina se avd. II G.
i best. pl. av konsonantstammar. böndrene (-a), lagenborde
naturligtvis i vgm. apokoperas ock erhålla formen
drena
böndren, händren, som också faktiskt förekomma i fsv., väl

genom inflytelser från apokoperande mål. Därur ha sedan
bunara, hcenara utvecklat sig ljudlagsenligt (om man bortser
från svarabhaktivokalen, som är lån från obest. form). Ljudlagsenliga äro även icesa, losa'.
i best. pl. av i- ock u-stammar, där vi utgå från typen
prEesteni (-a). Målets faktiska form är prestara. Jag förklarar
den på följande sätt. Nom. ack. preesteni (-a) har ljudlagsenligt
bort giva *priesten -->*pråesta. Båda dessa former sticka emellertid ganska bjärt av från den motsvarande obest. formen pinester.
En anslutning vore därför att vänta, ock man har så mycket
lättare kunnat genomföra den, som konsonantstammarna erbjödo en nära till hands liggande proportionell analogibildning.
Sålunda har man omstöpt antingen *primaten till *priesteren
eller senare *prcksta till prcbstara. Resultatet blir i båda fallen
det samma, målets faktiska form; ock i båda fallen har man
haft stöd av konsonantstammarna genom proportionen fotar:
bidra (resp. *fetaran)=prcestar: x, som tydligen ger x =prcestara (resp. *prcestaran, som då utvecklas till prcestara).
Ånn. 7. Lundell Frändsk. 64, förklarar formen %normera ur ett
*wenneran, analogibildat efter *stenan (varur stena). Jag vill ej bestrida möjligheten av en dylik förklaring: den synes vara den enda
rimliga, som man kan vinna utan jälp av ljudlagen en -* a; men jag
ger bestämt företräde åt min ovan givna. Då man är tvungen att tillgripa analogibildningen såsom förklaringsprincip, är det nämligen bättre
1) Om formerna bondren etc. jfr N:n GPhil. I, 522 (a, 2, å);
N:n Ark. VIII, 143; nedan avd. II D anm. 2.
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att taga till utjämning inom ett paradigm än växelvärkan mellan olika
paradigm, som dock faktiskt i allt väsentligt tiderna igenom gått var sin
väg, hälst om man, såsom LUNDELL gjort, nödgas tillgripa en icke uppvisad
proportionell analogibildning som icke är alldeles exakt proportionell
(stena(r) : *stenan = vänner : *vänneran?).
Anm. 8. Ett stöd för den ovan postulerade utvecklingen prmsteni
*pråsta anser jag mig ega i några västgötska ortnamn,
*pråsten
som i fsv.1 ega former på -ini ock nu i folkspråket ega dylika på -a
(i nav, skrift dels -ene(d) dels -a). Dessa äro: Händene(d), Götene(d),
Ullene(d) ock Hadene(d), vartill komma Böja (fsv. Boghini), Väla
(fsv. Voelini) ock Höra (fsv. Hyrini), i vilka målets former segrat över
riksspråkets konservatism, liksom även i Hända (namn på en by i
Händeneds socken). Klia ock Kliened förekomma om varandra i skrift;
det förra är i tal vanligast. De fyra förstnämnda namnen heta på västgötamål: hcenda, eta, ula, hu(d)a. Å andra sidan ha vi värkligen
några dylika namn med bibehållet -ene, t. ex. levang, ock ett par, där synkope av -e- tyckes ha egt ruin före apokopen, t. ex. lacka= Härene (vilket
förklaras, om vi antaga att vokal utstötts mellan r ock dental på samma
gång som mellan lika konsonanter).2 Huru de förra äro att förklara, vågar
jag ej avgöra. Att antaga inflytande från skriften är naturligtvis betänkligt, då det gäller ord, vilka i så hög grad som namn på socknar ock
byar leva i vars mans mun. Att t. ex. Levene har kort rotstavelse
ock således en gång akcentuerats liffwini (med stark biton), kan förtjäna påpekas, ehuru kortstavighetsakcentens senare öden i vgm. äro mig
obekanta. Jag är måst böjd för att antaga, att orden genom association
med sammansatta namn antagit (resp. mot vanlig regel bibehållit) en
akcentuering, som hindrade apokopen 3. En annan förklaring av växlingen,
som kunde tänkas, måste jag avböja. Man kunde tänka, att i. ex. rspr.
Mendene vore best. nom. (ack.) pl., vgm. hcknda obest. gen. pl. av
samma ord. Åtminstone i just det föreliggande4 fallet är detta antagande
mellertid omöjligt med hänsyn till gen. &endas (hcenclas .§erka,
dask). Då målet eger ett stort antal generaliserade genitiver på a
som ortnamn, vilka naturligtvis ha sin gen.= nom. (ex. Skara); då vidare
en hel del andra namn bilda gen. på -a (ex. 'emma „orka, enterpa
*leda, så redan på 1300-talet, t. ex. VGL. IV: Vidhemmm sokn, BSH.
II, 38 if. flerst.); då slutligen till dessa grupper av gen. på -a slutit
sig namn på -sta <--• -star (gen. Holmistadha
hehnasta genom
apokope etc., jfr § 1): så blir gruppen av dylika genitiver så stor, att det
vore högst påfallande, om en enda form skulle ha brutit sig ut därur
Enligt Styfre, Skand. und. unionst.
Jfr s. 9 not 3.
Kand. v. FRIESEN påpekar, att hos Vidhemsprästen i ordet Levene v-ljudet tecknas på ett avvikande sätt, ett sätt som snarast tyder
på att det av skrivaren uppfattats som (formellt) sammansatt ord.
Händene är den enda bland de nämnda socknarna som ligger
inom området för det mig bäst bekanta målet.
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ock utbildat sig med nytt genitivmärke. Jag tror därför, att formen
hekndas för sin förklaring förutsätter mellanformen *hienden. Då den
fanns, hade man nyss apokoperat obetonade slutvokaler i vissa ställningar
ock hade väl kvar tendensen att där icke tåla sådana. Mellan de befintliga genitivä,ndelserna -a ock -s hade man således knappast något
val, man måste välja den senare, ock formen hckndas framgick därför
med en viss naturnödvändighet I.
Antn. 9. Här uppför jag av brist på bättre plats den räst av
partikeln än, som målet eger. Ordet ersättes i regel av ett annat ord tele,
men finns kvar i förbindelsen annat-än, såsom man kunde vänta, utvecklat
in anta jak.
till a. Annat-än heter sålunda anta, t. ex. dce

§ 6. Från grundformer på -On ha vi att utgå i en grupp
av ord, av vilka dock åtskilliga äro på ett eller annat sätt
tvetydiga. Följande torde mellertid få anses som säkra:
Pluralerna ögon ock öron hava ljudlagsenligt utvecklats
till ja, fra.
Anm. 1. Best. plur. heter även oja, ora. Detta är kanske analogibildning efter maskulina a- ock an-stammar, som även ha dessa
former lika ock båda på -a. Jfr dock Schag. Vätöm. 56.
Namn på -son antaga ljudlagsenligt former på -sa, t. ex.
an_ ets pop.
Anm. 2. Just dessa hava dock i Synnerby regelbundet påvärkats
av simplex sen ock riksspråket (namnunderskrifter ock dylikt). Orsaken
torde vara, att de i vardagsspråket mästadels utträngts av genitivkonstruktioner sådana BOM peera anats, gustavas leta. Redan i grannsocknen Saleby äro dock namn på -sa i regelbundet bruk. Jfr avd, II C.

Låneordet (Kyrie) eleison skall enligt HOF (Dial. Vestrog.
s. 27) ha uttalats (ciöria) laisa i södra Västergötland.
Fem. av nekan heter ljudlagsenligt neka någon.
Hit torde jag få räkna best. plur. av ön-, An-stammar
sådana som gatara, vilka former förklaras ur gatona(r), *gata
på samma sätt som ovan § 5,3 c. prcestara ur preestene*prEesta.
Däremot kunna följande förklaras även på annat sätt:
mera ock afta kunna utgå från avljudsformer på -an
(eller -en).
De fruktnamn, som i nsv. riksspråk hava former på
-on, hava som bekant i fsv. ofta vid sidan av dessa former
svaga fem.-bildningar på -a. Då dessa former i sg. borde
1) Framför -a faller .41 utan att vålla nasalering, ex. gubbes =
gubbens.
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sammanfalla (psera ->pcera; peeron pcera) ock pluralen kunde
analogibildas efter vanlig typ (pcerar), så synas de i målet
nu existerande formerna, vilka alla (utom sveskan, som är ungt
lån) hava utseendet av svaga feminine, fullkomligt tvetydiga
(ex. pcera, pluma, hyibyt, pl. Arosar, emultrer etc.). I ett hithörande ord torde utveckling från neutrum på -n vara så gott
som säker, nämligen i ala (fsv. aldin, alden, allon, aallon
Södw. Ordb.); men det är dock fortfarande oavgjort, huruvida
vi böra föra det till denna § eller till den föregående, d. v. s.
huruvida vi ha att utgå från -en- eller -on-formerna. (Jfr härmed Schag. Bär- o. fruktnamn på -on, Hellqv. Ark. VII, 71.)
Best. sg. av svaga fem., t. ex. "orka, heter som nämnts
även orka. Detta ser närmast ut att vara nominativen kyrkian; men något hinder ser jag ej att identifiera det även med
ack. kyrkiona. Dessa former borde ju ljudlagsenligt sammanfalla (såvida de icke dessförinnan gjort det genom analogi).
Anm. 3. Att i svenskt riksspråk ock svenska dialekter finnes en
'(ännu mycket oklar) ljudövergång o --> a, torde knappast vidare kunna
bestridas2. För vgm. kan jag icke antaga någon sådan övergång. De
enda exemplen skulle vara de ovan uppräknade; men med stöd av övergången Q -3- a, vilken torde få anses bevisad, har jag icke tvekat att i
nasaleringen söka grunden även för den här föreliggande utvecklingen.
§ 7. På nasalerat u (fa) har jag endast ett exempel:

frågepartikeln ma månne: ma ds kema-nat? m dce ja så etc.
Anm. Man skulle vara böjd att härleda ma ur jälpvärbet må, men
detta stöter vid genomförandet på tvänne svårigheter av betänklig art,
Det är svårt att förklara övergången från betydelsen må (önskan)
till månne (i målet betecknar ma indifferent fråga: är man ivrig, brukas
ej frågeordet).
Gammalt å (å) reflekteras i proklis regelbundet av e. må i
sådan ställning brukat borde ha givit *mo (som finnes i Åse härads
metro bredvid ma dee). Jfr tsiG, t9le. •te etc. med Ma, som ej brukas i
proklis.
Det återstår då intet annat än att sammanställa ordet med månne,
vartill det från betydelsens synpunkt passar förträffligt. Ur fsv. mon
kan det icke härledas: det skulle givit *ma. Enda återstående alternativet blir alltså mun.
Att övergången står isolerad, utgör naturligtvis intet bevis mot
dess tillvaro, då några exempel på en annan reflex av samma ljud icke

Slinna etc. »sannolikt dock yngre bildningar»..
Jfr för denna fråga: N:n GPhil. I, 477; Liudgr. Btr. § 46
anm. 10, samt på det senare stället anförd litteratur.
2)
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torde kunna anföras. För övrigt skall jag i andra avdelningen framdraga analogier ur ett par andra dialekter 1.

§ 8. Jag har nu, i den mon det varit mig möjligt, framdragit det material, min hembygds dialekt erbjuder till belysning av den föreliggande uppgiften. Har jag lyckats att för
de behandlade dialekterna bevisa riktigheten av SCHAGERSTRÖMS hypotes?
Vad angår de egentliga slutljudslagarna, apokopen ock
n-bortfallet, så torde det väl ej vara behövligt att därom vidare
orda. De ligga så klart för öppen dag ock äro kända från
så stora grupper av svenska mål 2, att svårligen någon tvekan
kan uppstå. Huvudfrågan är väl också den postulerade nasaleringen. Är den möjlig ock förklarar den de företeelser, som
jag därmed velat förklara? Ja varför skulle den ej vara möjlig? Varför skulle svenska dialekter följa andra lagar än dem,
som bruka gälla för andra språk, då de förlora en nasa13?
Man torde få erkänna, att orsaken till den tvekan, man hyser,
att antaga den uppställda hypotesen, har sin grund närmast i
en viss obenägenhet att för de ifrågavarande dialekterna konstruera upp ett ljudsystem, som man finner tämligen främmande
för det levande språket. Men man må därvid icke glömma,
att på nordisk botten ett stycke längre tillbaka i tiden nasalerade vokaler varit en synnerligen vanlig företeelse, ett förhållande som intill våra dagar bibehållits (helt eller delvis) i
de ålderdomligaste Daldialekterna4. Härtill kommer en viktig
omständighet, att en norsk dialekt, Selbumålet, »har nasalering
där en ännu i isl. befintlig nasal senare bortfallit»5. Det är
således en nasalering av just den formation, till vars existens
SCHAGERSTRÖM (ock jag) på teoretisk väg slutit.
Icke mindre viktig är den andra ovan framkastade frågan:
kunna de av mig förutsatta vokalförändringarna förklaras
genom vokalernas nasalering? Att gomseglets ställning icke
kan direkte på mekaniskt-ljudfysiologisk väg invärka på käkJfr avd. II C § 7, F §§ 6, 7. Den liknande uppfattningen hos
UPMARK (Södert. 13) har jag först efter redaktionen observerat.
LII GPhil. I, 947.
Sievers Phon.3 s. 239.
N:n Ark. 3, 1 if.
Ib. 23-24; nedan avd. II F ock tillägg.
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vinkeln eller på läpp- ock tungartikulationen, är ju självklart.
Å andra sidan är det ett erkänt faktum, att »genom resonansen
i näsan vokalernas specifika kvalitet i någon mon utplånas
ock närliggande vokaler sammanfalla för örat»". Detta kan
naturligtvis indirekt framkalla en mindre exakt artikulation
av det mindre exakt förnumna ljudet, ock dylika små ljudförändringar — av den enaieller andra orsaken framkallade —
kunna under tidernas lopp summeras ock bliva tillräckligt
stora för att av språkvetenskapen iakttagas ock betecknas
med namnet ljudlagar.
Då således de ovan uppställda ljudlagarna icke stå i strid
mot kända ljudfysiologiska eller akustiska förhållanden; då de
nöjaktigt förklara en del fakta, som just därigenom att de äro
fakta kräva en förklaring (något som de förut icke fått) 2 ock
dessutom giva möjlighet till ganska enkla förklaringar av
andra fakta, som förut blott på långa vägar låtit sig nödtorfteligen förklara 3 ; då de vidare, så vitt jag känner, icke lida några
undantag, som icke med berättigade metodiska jälpmedel låta
sig bortförklara, så synes det mig, som skulle de tillfredsställa
alla de krav, vilka böra ställas på en språklig hypotes.
§ 9. Vi vilja då övergå till bestämniandet av tiden för
slutljudslagarnas inträdande. Jag börjar med n-bortfallet,
emedan där det bästa materialet står till buds.
a) För n-bortfallets datering erbjuder »utvecklingen av
svarabhaktivokal framför 1< » en god hållpunkt. Då t. ex. boken
ock socken, vilkas slutstavelser numera i rspr. äro i alla avseenden identiska, i målen ha så olika motsvarigheter som
bQka ock sokan, så framgår därav otvetydigt, att -n i boken
fallit på en tid, då socken ännu (i motsats mot boken) hade
stavelsebildande -n. Nu brukar man datera svarabhaktivokalens framträdande i rspr. till omkr. 1500; ock då företeelsen
synes ha spritt sig från söder'', så ser jag intet skäl att göra
den yngre i västgötska]] än i rspr., enär ju Västergötland
L11 Alf. 122.
Till exempel de starka feminina adjektivformerna (inkl. pronomina) på -a; ortnamnen på -ene --> -a; imp. pl. på -a, samt de i första
delen av § 6 nämnda orden med -on --> -a.
Se § 5,3 (artikelflexionen).
N:n GPhil. I, 482.
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ligger fullt så nära de sydligare trakter, där den först uppträtt, som de orter, vilka voro för den tidens riksspråk måst
bestämmande. Jag måste således redan på denna grund förlägga n-bortfallet till 1400-talet.
Anm. Att vid sidan av socken, vatten med svarabhakti existerar
ett uttal (sock-n) vatt-n med stavelsebildande 23, torde väl ej kunna
bestridas'. Det 'kan då 'frågas: med vad rätt talar man om en allmän
svarabhaktiutveckling? På denna fråga skall jag ej söka giva något
svar — det behöves ej för mitt ändamål. Faktum är i varje fall, att
omkr. 1500 visa slutstavelserna i ord av typerna boken, sokn tendens
att sammanfalla i skriften, vilket väl omisskänneligt tyder på sammanfall
i utta]. Detta sammanfall kan sedan (individuellt eller dialektiskt) ha
skett så, att boken givit *bo]n; kanske i vissa fall på det ena, i andra
på det andra sättet. 1 varje fall måste n-bortfallet ha skett på en tid,
då de båda ordgrupperna hade olika slutstavelse, ock resultatet blir med
avseende på n-bortfallets kronologi det samma som förut.

b) En annan hållpunkt inom själva ljudläran erbjuder skillnaden mellan urspr. -n ock -nn i obetonad stavelse, vilken
måste ha strängt uppehållits vid n-bortfallets tid. Detta framgår otvetydigt av deras olika behandling (ex. liten mask. —
lita fem.). Nu har KOCK visat, att i åtskilliga urkunder redan
från förra hälften av 1400-talet sådan osäkerhet i beteckningen
av -n- ock -nn- i svagtonig ställning börjar visa sig, att skillnaden i uttalet måste anses upphävd 2, åtminstone på vissa håll.
Vid 1400-talets slut gäller detta långt allmännare. På 15
sidor 3 i Medelt. Dikt. har jag antecknat 14 enkelskrivningar
för urspr. -nn- i inljud i artikelformer (ex. syndena gen.) mot
blott en dubbelskrivning; allt under det i rotstavelserna alltid
-nn- tecknas. Att en del av de enkelskrivna n betecknas
med förkortningstecken, betyder ingenting, då i rotstavelser
detta på dessa sidor aldrig betecknar nn. Således måste åtminstone vid denna tid skillnaden ha upphävts ganska allmänt.
Detta visar med avseende på resp. dialekters n-bortfall, att
L.-W. Ljudl. § 314 uppge dock, att detta endast eger rum i
vårdslöst tal ock endast efter tandljud. Delvis annan mening: LI1 Alf.
147; Storm Norv. I, 34. Jfr Sievers Phon.3 38.
Kock Fsv. ljudl. 291. Exemplen från Klosterläsning (= Ox. hdskr.
av 1385) ock Med. Post. I (c:a 1420) äro vål för få för att medge
slutsatser med avseende på uttalet. Jfr Kock Fsv. ljudl. 383.
121-136: »Kroppens ock själens skilsmessa», »De uno peccatore».
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det skett åtminstone före slutet, på vissa håll före mitten, av
1400-talet'. Jämför tillägg.
§ 10. Osökt framställer sig nu den frågan: huru förhåller
sig den fornsvenska litteraturen till min på teoretisk väg uppställda kronologi. Känslan av riksspråkets krav i motsats mot
dialekterna kunde ej ha vunnit en sådan styrka, att denna
genomgripande ock vitt utbredda företeelse kunnat helt ock
hållet utestängas från möjligheten att visa sig i litteraturen.
Tvivelsutan skulle jag med större beläsenhet på detta område
ha kunnat meddela mera bevisningsmaterial; men jag hoppas,
att vad jag har skall visa sig tillräckligt för ändamålet. Då
den västgötska litteraturen från 1400-talet är ganska torftig ock
icke mycket upplysande, vore det ometodiskt att begränsa
undersökningen till densamma. Såväl n-bortfallet som de
företeelser, efter vilka jag på teoretisk väg sökt bestämma dess
kronologi, äro ju för massor av svenska mål gemensamma ock
väl i de närmare besläktade (särskilt de i litteraturen representerade medelsvenska) tämligen samtidiga. Jag tar därför
allt i ett sammanhang.
Omkring år 1600 finna vi i de äldsta dialektuppteckningarna (från nordskandinaviskt område) omisskännliga bevis
på genomfört n-bortfall. Så t. ex. hos PRYTZ 2: såmå = samman (Älfdalen); hos BuRE3: a = hon, hurua häit = huru hon
heter (fr. »Bottnen»4), smörgåsa = smörgåsen. (Ångm.), Pärsa .--Pärson, bua = boden (Medp.)5. För att rätt förstå betydelsen
av dessa former för vår uppgift må man besinna, dels att det
gäller dialekter av vida mer konservativt skaplynne än de
närmast ifrågavarande, dels att de bekanta vokalövergångarna
tyckas ha haft tid att inställa sig efter n-bortfallet. (Jfr dock
s. 19 not 4).
Från 1500-talet kan jag anföra åtminstone ett västgötskt
exempel: i senga6 ur en redogörelse till konungen från »Regi') NOREENS regel GPhil. I, 487 [§ 167 b] är tvivelsutan för vid i
sin formulering eller felaktig i sin kronologi.
Kon. Gust. then första (Sv. landsrn. Bih. I. 1).
Sumlen i Sv. landsm. Bih. I. 2.
A. st. 187.
A. st. 203. Har (någon del av) Medp förlorat -m: »byna
pro bynom»? »IIddha pro udden» är väl av helt annan art. Jfr adj. udda.
Handl. rör. Skand. hist. XXIX, 122.
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mentsrådet i Västergötland» (1540). I rätta 1 är däremot något
tvivelaktigt: det kan vara analogibildat efter till rätta (gen.).
Det har för övrigt icke alldeles samma ställning, som i senga
har. Detta tillhör genom sin betydelse vardagsspråket långt mer
än det officiella språket. Det kunde därför lätt i sin vardagskostym tränga in i skriften. Den med vgm. närsläktade närkiskan har väl egt de adjektivformer på -0, t. ex. andro,
woro (våra), som uppträda hos OL. PETRI ock av KocK 2 väl
med rätta härledas ur fsv. formen på -on (-un?). Visserligen
ha vi ej i de närkiska mål, jag undersökt, några dylika former
kvar, men de kunna vara undanröjda genom analogier. Närsläktade sörml. mål ha t. ex. ögo (<- ögon -un), älvo3
mlvuna, obest. -ur). Liknande former har även Södertörn. Närikes
öger är naturligtvis analogibildning. OL. PETRI var noggrann
med språket. Hade formerna inom lians eget mål ej varit stadgade, hade han väl ej mot sina fsv. förebilder använt dem.
Man torde därför få anta, att de varit i bruk redan då OL.
PETRI i slutet av 1400-talet lärde sig Närkesmål4. Ur en läkebok
från början av 1500-talet har KocK 6 anfört sidha, inna ock ögho.
c) Det viktigaste blir emellertid vad som finnes för 1400talet. I litteraturen är hittils anfört: av KOCK ur Sialinna
tröst (omkr. 1430): yta, hvadha, sidha, noko — vartill kunde
läggas gensta 2 ggr (om värkligen
genstan), samt av
SCHAGERSTRÖM andirso (diplom fr Dalarne av 1414)6. Dessa
exempel bliva dock tvetydiga; det dalska genom sin isolerade ställning, samtliga genom den nära liggande möjligheten
av felskrivning (uteglömning av förkortningstecknet), som i
Sialinna tröst styrkes genom två skrivningar ha för han(n)7.
A. st. 123.
Språkhist. 100 if.
SV. landsm. II. cl.
Kanske har dock OLAUS PETRI fått de nämnda formerna genom
sina vänner »Strengnenses».
Ark. VI, 32 not V.
Dipl. Dalec. II, 11.
Om möjligheten, att hvadhan, sidhan som betonade bort behålla
-n jfr avd. II C anm. 5. Härmed vill jag naturligtvis ej påstå, att den
av S. T. representerade dialekten i sin folkliga habitus ej haft n-bortfall.
Jag anser motsatsen möjlig, ehuru ej bevislig. Några få felskrivningar
med tillsatt -n förekomma. Jfr s. 21 not 2.
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Lyckligtvis har jag funnit en bättre källa, den yngre rimkrönikan (Hkr. II). Då man kastar en blick på denna i
KLEMMINGS upplaga, särskilt på rättelserna, vore man böjd att
tro, att den icke vore användbar för någon sorts språkliga
undersökningar. Så finner man genast, att den hyllar en regel
ungefär så lydande: varje ändelsevokal kan när som hälst utbytas mot varje annan ändelsevokal. Detta torde knappt
kunna förklaras på mer än ett sätt: redaktören ock några bland
hans skrivare ha talat ett ä- eller e-mål ock därför haft svårt
att hålla reda på vilka ändelsevokaler man i rspr. borde begagna. Hypotesen stödes av de drag av folkspråk, som i
andra avseenden visa sig'. Särskilt få dialektformerna jälpa
ur varjehanda rimnöd — en utväg som nog även i våra dagar
användes någon gång. Oberoende av rim ock meter begagnas
av första handen i hdskr.2 drothninga best. form åtminstone
6 ggr (49, 85, 93, 176, 204, 213, ex. drothninga ok konungen
204). I denna del av hdskr. har ingen parallellform antecknats, i de övriga är drottningen enrådande. Huruvida vi ha
att utgå från drottningen eller från ett svagt fem. *drottningan3,
kan jag ej avgöra. Huvudsaken är i alla fall klar, att vi möta
best. fem, med botfallet .-n i 6 fall. Att vad jag anser vara
nasalvokal tecknas -a, även där -en ligger till grund, förekommer nog i åtskilliga fall, såsom nedan visas4. En annan
fråga blir, varför just detta ord möter i sin dialektiska form.
Jag tänker mig, att ordet såsom varande en titel icke strängt
sammanhölls med andra artikulerade fem. substantiv (där skillnaden mellan rspr. ock dialekt tydligare uppfattades). Ordet
Tyvärr vet man intet om avfattningsorten. Att vi hava e-mål
inom de orter, som vid denna tid utgjorde kulturens medelpunkter
(Östergötland), är ju bekant. Att dessa måste tidigt nog ha antagit
sitt karakteristiska -e, framgår t. ex. av e lita flekke, gryte ob., men
boka best.: a -› e innan
*bok4 förlorat nasalklangen, ty eljes är
obegripligt, varför de ej försvagats. Jfr t. ex. språkprov från Emådalen
Sv. landsm. II, 7.
Om hdskr. se Klemming Rkr. III, 254 if.
Jfr drottninga Margareta 150, 175, drottninga Philippe, 458,
471 — här väl obest. fin. Jfr Södw. ordb.
Att vi fysiologiskt sett redan hade a (4), vill jag icke påstå.
Skrivningen torde ha sin grund i den akustiska likhet, som enligt min
mening (härovan) förorsakat det fysiologiska sammanfallet.
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kändes snarare som ett nomen proprium. Jag har i mitt eget
hem - en prästgård på landet - bland tjänstefolk, som obestridligen med en viss framgång bemödat sig om att tala riksspråk, varit i tillfälle iakttaga åtminstone en person, som längesedan lärt sig att säga boken, solen, lampan etc., men icke
kommit att tänka på att i stället för vgm. prostinna införa rspr.
prostinnan som tilltal, utan har kvar sitt prosten ock prostinna
alldeles analogt med Rkr. II drothninga ok konungen. Ett
annat ord, som ofta möter med best. fm. utan -n, är tidh,
t. ex. vm sanete mikels tidjha 1 (443), moth jwla tijdha (470),
jnnen fastagangx tidha (1992), alla dessa i rimslut 2. Jfr därmed 2864 tiiden" (: riden). Tidsbestämningar av detta slag
tillhöra väl givet mera vardagsspråket än litteraturspråket.
Skrivarne torde därför ingalunda ha behövt göra våld på sin
språkkänsla, då de så enhälligt begagnade dem i deras vardagliga form. Mer sporadiska företeelser äro: mot laga (671, 1019),
mz lagha (6678)3, af marka (2492), räffstatinga (490), Karl
af Foglevike (best. fm.? 1230), then nöde (9618), danabroca
(5980, 5995). Alla dessa ord stå i rimslut utom danabroca
den ena gången. En märklig form är böndere, the böndere,
ther mz schulle böndere heem fara, böndere i daala etc.4,
tillhörande 1:sta handen i hdskr.3 Naturligtvis vill jag läsa
*bönder9 ock däri se grundformen för det bekanta bönnera.
Att vi ha e här mot -a i flertalet fall förut såsom tecken för
nasalvokal, bör ej utgöra något hinder för min menings riktighet. Dels ha vi ju även förut mött -e någon gång, dels ha vi
överallt utom v. 700 förkortningstecken, som kanske med lika
rätt kunnat upplösas -ra. En annan påfallande konstruktion
är a badha sidha, pa alla sidha o. dyl. (1375, 2447, 6049,
6060, 6614, 86896 etc.). Kanske ha vi här att läsa sidh% (-9)
ock böra häri se grundformen till siera (jfr § 6). Omöjligt
Rättat i upplagan till -e efter rimordet sidhe.
Flere ex. 1907, 2850, 3296, 4987, 5017, 6809, 7316, 8070,
8093, 8778, m. fl. i krönikans olika delar.
Jfr efter laghen. (7059), som laghen lydha (7672); lagh är
alltså n. pl.
Se 664, 669, 670, 688, 691, 693, 700, 728, 828 (alla ex.).
Jfr ovan om drottninga.

Sidhaa.
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torde dock ej vara att åtminstone i vissa fall anse a = e ock
således läsa sidhe (sidor obest. fm).'
Om nu också några bland de anförda formerna kunna förklaras annorledes, än jag här gjort, så blir väl alltid ett tillräckligt antal kvar, där n-bortfall måste förutsättas. Det stora
antalet analoga former ävensom rimslutet borttager varje tanke
på felskrivning eller annan sorts tillfällighet. Redaktören av
RKr. II har tydligen haft till sitt förfogande dialektformer
framgångna ur de äldre formerna genom bortfall av -n. Detta
bortfall har således enligt otvetydiga bevis åtminstone i någon
bygd inträtt före mitten av 1400-talet. Att det i mellersta
Sverge överhuvud var genomfört före utgången av samma århundrade ock även i de nordligaste näjderna inträtt före utgången av det följande århundradet, torde förut ha visats 2.
Å andra sidan torde bortfallet icke kunna ha inträtt före
1400. I vgm. tyckes det ha skett efter övergången ö --> o,
att dömma av hän --> ho. Nämnda övergång torde även böra
förläggas till (början av) 1400-talet 3.
§ 11. Rörande apokopen kan jag dess bättre fatta mig
mera kort. För de dialekter, som hava samma ordning mellan
slutljudslagarna som västg. (ock dessa torde vara de flästa,
kanske alla 4 ), behöver man blott gå tillräckligt långt tillbaka
från tiden för n-bortfallet. Jag skall emellertid anföra några
exempel, förnämligast från västgötska diplom, som enligt min
mening tyda på apokope. Sådana äro de vanliga fraserna:
Gode besynnerlig vän eller ärlig och välbyrdig man stränge
herre o. dyl., t. ex. BSH. V, 28 överst ock nederst 64, 65, samt i
övrigt flerstaviga then alamecktog Gud ib. 32 nederst, 413, 455.
Dessa former äro från omkr. 1505. Icke fullt så många har jag
funnit från 1400-talets början. Dipl. nr 1752 (Skara 1413) har
Härmed kunna jämföras sådana former som tijdan rätt. till 635
ock rättan 4 ggr anfört under rätt. till 754. Jag vågar dock ej
urgera denna jämförelse, då vokalismen i ändelser visar sig så inkrånglad.
Man kan jämföra the skriffven 3730, forramen inf. 8165
(rimslut), likaså kommen BSH. III nr 31 (1453). Osäkerhet om var
-n borde stå ock icke stå torde förklara den besynnerliga germanismen.
Vidare mannannan gen. pl. Hel. Bernh. 279 (29, 30).
Lindgr. Btr. § 48 anm. 4.
Jfr nedan särskilt avd. II C samt F anm. 3.
Sv. landsm. XIII. 3.
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dock Imre nadugh herre; nr 1825 . . . articulos stadugh,
trygga ok fasta halda; RKr II then ädla dygdelig qvinne rene.
Det förvånar oss då icke, att i den ovan nämnda västgötska
urkunden i FISkH. XXIX finna afsagde forsonatt och handlatt (subj. saker) eller then upprättatt och belefru.att stadga'.
Allt detta är fall då adjektiv med i oböjd form svagtonig ultima förlorat böjningsändelser, som de övriga behållit. Från
andra områden kan jag erinra om kalmarn i RKr. II (ex. 3056,
3231) jämte det äldre kalmarne. Att t. ex. fogda, frisdala,
fiende (679, 4969, 88842) kunna vara best. form, vilket passar
bättre i sammanhanget, torde av en jämförelse med det föregående vara klart. Pres. hist. begagnas visserligen någon
gång obestridligt med en märklig frihet, men då man finner
t. ex. bidha koordinerat i intimt sammanhang med lotho,
blir man böjd att tänka på de i dialekterna numera så ytterst
vanliga formerna hoppa för hoppade etc.3 Vanskligheten blir
väl närmast antagandet,. att -5 bortfallit; men jag tror, att den
låter sig övervinna. För de dialekter, vilka på 1400-talet (»vor
1450») ha övergången -5 -› -p -› -t i slutljud efter svagtonig
vokal'', blir det väl rentav nödvändigt; *hoppaa gåve eljes
*hoppat (ej hoppa). För vgm. tror jag mig för övrigt omkr.
1500 spåra bortfall av 5 även i midljud, t. ex. tyande tidende5.
I några västgötadiplom från 1396 ff.6 har jag funnit till foren
5 ggr7, samt beskrivat plur. 1 gg8. Det synes mig dock tvivelaktigt, om man får bygga något på dessa skrivningar, då
omisskännliga spår av danskt inflytande röja sig i dessa brev.
Anm. 1. Det sannolika resultatet av denna undersökning blir
väl: apokopen har inträtt omkr. 1400. Detta gäller om apokopen
såsom genomförd ljudlag. Redan dessförinnan torde den få förutsättas
såsom begränsad till vissa satsställningar (sandhilag). Uttryck sådana
i) Sid. 83 r. 8 uppifr., 103 r. 2 nedifr.
Jfr fiendena 8882. Andra ex.: 919, 935, 4434, 9469.
Ex.: 204, 424, 463, 854, 1380, 2168, 3814, 4430, 4456, 5840,
5864, 5912, 5970, 8157, 8494, 8528, 8667, 8725, 8732, 8746, m. fl.
m. fl. Jfr dock t. ex. 6100, 8772.
GPhil. I, 484.
BSII. IV nr 200 (bis), V nr 61, 109.
BSH. II nr 18-22.
= till förene, ex. sid. 42 r. 4.
Sid. 40 r. 6 nedifr.
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som: (jag) klappade •på, (hon) lagade 'mat, (jag) hoppade i land
äro väl nu i avseende på betoning fullt likställda med enkla ord, som ha
svag biton (biakut) på första samt huvudton på sista stavelsen, under det
mellanstavelserna äro obetonade. Det första ock andra skola då —
under förutsättning, att denna betoning är gammal — synkopera (a,pokopera) efter NOREENS regel, GPhil. I, 482 (§ 150), det tredje redan
tidigare enligt den regel, som meddelas Ark. VIII, 145. Denna sandhiapokope är naturligtvis lika gammal ock lika utbredd som de ljudlagar,
enligt vilka den skett, således allmänt östnordisk. Att den icke tydligt
framträder i litteraturen, beror väl på att varje ord gärna skrives (ock
bör skrivas) så, som det ljuder fullt tydligt uttalat utan påvärkan av
sandhilagar. Emellertid torde på detta sätt bli klart, varför talspråket
ock många dialekter apok opera imperfekta, men bibehålla t. ex. hästarne:
artikulerade substantiv torde väl ytterst sällan förekomma i proklis1 ock
borde därför bliva oförändrade i sådana dialekter, där apokopen aldrig
blivit mer än sandhilag.
Anm. 2. Från ock med omkring 1450 uppträda i fsv. litt. bestämda
pluralformer på -en (<- -ene, -ena) i mask, ock fem., t. ex. böndren 2.
Jag har redan antytt, att jag i likhet med SCHAGERSTRÖM 3 anser dem
vara dialektformer; om orsaken till deras uppträdande i litt. se avd. II G-.
Inflytande från de talrika apokoperande dialekterna spårar jag även i
best. form av starka fem., där nom, boken segrat över ack. bokena
tvärtemot vanliga förhållandet 4.
Då sydsvenska mål ha hoppa impf. men hästarne, kunde detta
med apokoperingslagen i § 1 förlikas enligt avd. II C § 8.
N:n GPhil. I, 522 (a 2 )).
Vätöm. 59; däremot delvis N:n Ark. VIII, 143. NOREENS tal om
»de äldsta citaten» synes dock gentemot kronologien i det föregående
icke bevisande.
För antagandets möjlighet i fda., som har samma egenhet, jfr
Kock Ark. V, 66 if., N:n GPhil. I, 482.

Il. Nasalvokalerna i en del dialekter utom Västergötland.
Denna avdelning gör ingalunda anspråk på fullständighet.
En sådan stode ej att vinna med de otillräckliga materialsamlingar, som för närvarande föreligga, ock om man också
skulle inskränka anspråken på. fullständighet därhän, att man
funne dem tillfredsställda, om allt det i de f. n. tillgängliga
dialektavhandlingarna föreliggande materialet genomarbetats,
så skulle det ändock ej överensstämma med uppsatsens plan
att eftersträva den. Men inom de grammatiska kategorier,
där de här behandlade slutljudslagarna gjort sig gällande,
förete dialekterna en nästan oöverskådlig rikedom på former.
Att söka förklara några de mä,st typiska sådana genom undersökningar rörande de dialekter, där de förekomma, är denna
avdelnings syftemål. Jag har ju redan förut påpekat, att
överensstämmelser i viktiga punkter finnas inom stora grupper
av dialekter. Jag bör väl då också söka svar på den frågan, vilket
är det mera väsentliga: likheten eller olikheten? Vid denna
undersökning anser jag mig emellertid kunna förfara jämförelsevis summariskt. På de likheter, som ligga för öppen dag,
slösas ej mänga ord.
För att ej allt för ofta behöva hänvisa till den utförligare
framställningen i avd. I har jag hela vägen bibehållit en ock
samma uppställning. Under varje behandlad &blekt eller
dialektgrupp svara paragrafer ock delvis moment mot partier
i avd. I (§§ 1-8), som behandla samma företeelse. Olägenheten av att så en gång för alla fastställa en indelning av
ämnet har jag ansett kunna uppvägas av de stora fördelar,
som medfölja den överskådlighet, vilken jag därigenom hoppats
vinna.
5 Särskilt under § 5, som behandlar den för formläran viktiga
ändelsen -en.
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A. Målet i Östra härad i Småland.'
§ 1. Målet ligger som bekant på gränsen mellan de apokoperande ock de icke apokoperande dialekterna 2. Man kan
därför a priori hysa tvivelsmål om huruvida det egt apokope
eller ej, ock då man ser, att det i 1:a konjugationens värb har
impf. sådana som tvättade, synes man vara berättigad att
sluta: någon apokope har i detta mål icke egt rum. Emellertid är jag icke övertygad, att en sådan slutsats vore riktig.
A priori omöjligt är icke, att målet rekonstruerat -de efter
värb med tvåstavigt svagt imperfektum. Målet har pres. tvätta 3
(jag) tvättar. Likheten mellan två former, vilka så ofta som
presens ock imperfektum stå i direkt motsatsförhållande, var
naturligtvis för språkets praktiska ändamål högst menlig, något
som torde rättfärdiga antagandet av analogi från en mindre
böjningsgrupp till en större. Ock att apokope (jämte n-bortfall,
varom nedan) bestämt förutsättes för sådana former som marrka 4 maskarna, bya byarna 5 ock många andra, torde vara
obestridligt.
§ 2 a. »n efter a i obetonad stavelse bortfaller nästan alltid;
men a'et får i sådant fall det slutna ljudet, t. ex. flekka, pia,
laa, unna undan, sena sedan, mäa medan, i börja, Fläka
(mansnamn)»: Gadd s. 5. Emellertid ha vi enligt formläran
ho, mi, di, si, inge (fem. av ingen), samt icke blott eka, som
kunde vara <— *ekan, utan även bessla (betslen), som bestämt
förbjuder denna begränsning av ljudlagen. Formuleringen torde
därför kunna bli densamma som ovan (avd. I, § 2).
Anm. 1. Ögen, ören ock det efter dem bildade nösten, plur. av
Öga, öra, nösta, ha n i behåll. De synas ha i formen påvärkats av
fruktnamnen ock några andra neutra på -n, av vilka bestämt några haft
suffixbetoning:
1) Troligen human, se avd. I § 3 ock Å:m Dfs. forml. exk. 1.
I) GADD, Allmogemålet i Östra härad. Skolprogram (Karlskrona
1871).
Om apokope på sydsvenskt område se s. 23 not 1.
Vgm. har här tvetar.
Jag sätter a för Gadds a ock a för hans
vilket rättfärdigas
av Gadd s. 3.
Se Gadd s. 8, 9.
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Enligt .kan Dfs. lj. § 74 anm. 3 d syskon, lakan. I ÅSTRÖM
ffiening vill jag så till vida instämma, att om vgm:s ~kana, lakan ej
äro yngre nybildningar, dessa förutsätta stark ton på penultima vid
tiden för apokopen — de borde eljes ha förlorat slutljuden. Detsamma
gäller väl dalbym. Usel. Jfr även älvd. Zokoi (älvd. förlorar -n i
svagtonig. stavelse). Märk dock, att rotstavelsen är kort.2
Annu i dag har fryksd. pärän, vilket väl snarare är en ålderdomlighet än en nyare utveckling, då flyttning av akeenten mot ordets
slut strider mot språkets tendenser ock ej får antagas utan speciella
anledningar. 3
Dalm. (Orsa) har figgaran med bibehållet -n (rspr. *fingran
jfr fsv. fingrini, gullfingran).
I här nämnda ord ha vi bildningar av flere slag (se särskilt Hellqv.
Ark. VII, 6 if.). Vilka av dessa bildningar som haft etymologiskt berättigad suffixbetoning ock vilka som fått den genom analogi, vågar jag
ej avgöra.

b) Reflexerna av de postulerade nasalvokalerna äro med
några modifikationer de samma som i vgm.
a; exx. under § 2 a strax ovan, även bana - >
an
a (hänne).
ö, mi, hö som ovan (avd. I).
gn -›- a. Ibland uppträder e 1. i för fsv. en-in. Jag
betraktar detta som reflex av fsv. in -->- 1, varom nedan.
Imper. plur. på -a »torde man knappast få höra annat än
i de värb, som redan i sing. hava denna ändelse» (Gadd). Är
denna form en utdöende form för Ö. Härad, eller är den förf.
bekant från andra håll?
Adjektiv på -a <--• -en är blott lita. Pron. Ingen, tåkken,
hetkken ock det efter dem ombildade eren ha fem. på -e;
ingen därjämte på -i, liksom vid sidan av lita finnes Uti. Jag
betraktar detta e som reflex av fsv. -in, vilket i alla dessa
ord, utom det tydligen sekundära ere, kan vara bibehållet till
n-bortfallets tid genom vokalharmoni.4 Ingi ock liti ha låtit
rotstavelsens vokal på ny räkning påvärka ändelsen.
Anm. Huru fornsmål. fem. *liten kunnat existera vid sidan av
*litin, vet jag ej. Oregelbundet är även -a, då en bort giva a. Men
kanske har formen, isolerad som den är, anslutit sig till den svaga
adjektivböjningen (lita
lita efter lilla?).
N:n Dalbym. 206, Sehag. Vätöm. 58 not.
Jfr avd. II D, § 2 anm. 1.
N:n Fryksd. lj. § 106.
Fsv. litin, hölikin etc.
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3) Former av suffigerade artikeln:
a) nom. ack. sg. fem. jära,
nom, ack. plur. neutr. ägga, virttna m.
Anm. Om möjligheten av att de här behandlade feminina formerna
återgå på ett *-an (analogibildat efter svaga fem.) har jag talat ovan.
Det förtjänar anmärkas här, då i målets grannskap sådana former ännu
förekomma.
. fl) best. plur. av konsonantstammar, t. ex. böttera, täera,
brännera.
7) best. pl. av i- ock u-stammar, t. ex. leera, marrkera.
§ 6. På övergången on •-> a äro exemplen hos GADD så

få, att jag ej bestämt vågar påstå, att en sådan ljudlag existerat, då analogier här kunna ha värkat. Jag har nämligen
icke lyckats finna uppgift om namn på -son. Orden ögon,
öron ha ombildats efter analogi, ock jag törs därför ej bestämt
påstå, att -a i fiekkera går direkt tillbaka på -on (-2). Det
kunde helt eller delvis bero på analogi från i- ock u-stammarna. Något direkt hinder ser jag dock ej mot 'att antaga
en ljudlag on -› a, 'ock vi skulle genom den vinna, att vi i
ftekka icke behövde se en generaliserad nom. blott ock bart,
utan att i den kunde ligga implicite nom. flickan, ack. iliekona
ljudlagsenligt sammanfallna.
B. Målet i Östra. Närike.
Någon monografi över målet finnes ej, ock uppteckningarna
— ehuru förträffliga i andra avseenden — äro ej så goda i
fonetiskt avseende, att jag känner mig fullt trygg vid deras
bearbetning.
Målet apokoperar såsom vgm., t. ex. impf. slakta.
Slut-n faller enligt vanlig regel.
a) an -› a i bitonig stavelse, t. ex. gumma, piga etc.
b) an -› a i stavelse utan levis (i äldre tid), t. ex.
friara.
Anm. 1. Hästarna heter hästar. Antingen har den ljudlagsenliga utvecklingen varit hästane
hästa, därtill -r lagts genom anslutning till obest. plur. Eller ock kunde man tänka sig: hamtaner
1) DJURKLOU, Ur Nerikes folkspråk och folklif, Örebro 1860.
Samme i Sv. landsm. I, 624 if. Samme Sagor och izIventyr, Sthm 1883.
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hsestanr -› *hrestiår (-> -ar). Den senare processen förutsätter, att
målet synkoperat obetonad ändelsevokal, även om den icke stod i slutljud'. Huru därmed förhåller sig, vågar jag av brist på material icke
avgöra.2
Anm. 2. Fallet b) är kanske så att fatta: a har blivit 9 före iibortfallet. Detta e har sedan nasalerats ock
--> a liksom t2 -› a,
varom nedan.
§ 5. en ---> a, t. ex. ega, inga, magta, skrins.
Anm. 3. Mora möter flere gånger i Sagor och äfventyr. Antingen

är det en svag biform till mora (*mbran), eller ock är det fel i beteckningen.
Anm. 4. Det brukar uppges3, att a i gumma är långt. Varför
ej a E- en, då det har levis, är så även, förstår jag ej.

C. Målen i Fryksdalen ock Värmlands Älvdal. 4
Bland dialektavhandlingar, som rörande av mig här behandlade frågor kvarstå på en äldre — ock• väl föråldrad —
ståndpunkt, äro även prof. NOREEN8 utmärkta monografier
över ovannämnda mål. Visserligen har SCHAGERSTRÖM' sökt
göra sin teori gällande för det ena av dem, Dalbymålet, ock
hans bevisföring har akeepterats av NOREEN själv i en anmälan av &bag. Vätöm.6 Men dels har jag i en fråga en
annan mening än SCHAGERSTRÖM (så vitt jag förstått honom
rätt); dels ha slutligen de värmländska målen synnerligen
viktiga upplysningar att lemna till lösningen av de här behandlade frågorna. Jag sammanställer därför en översikt av
deras former.
§ 1. Målen apokopera slutljudande, svagtonig vokal i
alla ställningar7.
Så Vätömålet: Schag. § 218.
Ett slags analogi skulle vara kallar (jämte kallader -<--• kallaä(e)r); enligt benäget meddelande av dr BOB. LARSSON.
T. ex. LEFFLER i SV. Fornm.-fören. tidskr. II, 49 (gäller Nora
bärgslag, som i detta avseende följer med Närike, enligt enskilt meddelande till mig även Vadsbo).
N:n Fryksd. ljudl.; N:n Dalbyrn.; N:n Fryksd. ordb. Magnusson
o. N:n tillägg till nämnda ordb. (Sv. landsm. II. 2).
Vätöm. 58 if.
Nord. revy II, sp. 11.
N:n Fryksd. ljudl. §§ 39, 80; Dalbym. §§ 38, 53 m. fl. st.
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Anm. 1. Apokopen har tydligen inträtt i två perioder. Detta
framgår av kalla& --> *kalla -->• kål 1. Den senare apokopen har således inträtt efter bortfall av 6 (t). Även sup. heter därför kål.
Samma förlopp kan även uppvisas i starkt apokoperande jutska mål.
Jfr N:n GPhil. I, 482, Kock Ark. V, 66 if. med L11 Frändsk. 52.

Slut-n faller efter vanlig rege12. Om skenbara undantag ock deras förklaring se under § 6 samt nedan § 8 anm. 4.
a, t. ex. unna.
an
ön ---> ö, t. ex. ö fem. ‹— en, ståfat
stenfat (äldre
ultimabetoning).
in —> i, t. ex. Eli samt mi etc.
Jon.
ön —> o i ho
hön, jo
§5. en —> a:
Imper. plur. på -a tyckes vara utdöd.
Adj. på -enn ha i Fryksd. fem. på -a, t. ex. vessa, sleta
etc. Dalbym. har här lånat maskulinformen. Ljudlagsenliga
former äro dock kvar i pron. eka, teka slika (mask. silken).
Anm. 2. De flästa adj. ha i Dalbym. fem. på -a, t. ex. långa
fem, av lang. Med allt skäl anmärker N:n, att detta icke kan vara
den gamla ack. fem., som naturligtvis måste apokoperas. N:n föreslår
att betrakta det som analogibildning efter subst. i best. form. Rättare
tyckes mig vara att betrakta det som bildat genom vidhängande av
obest. artikel. Ett dylikt bruk av denna artikel är ju i målen ytterst
vanligt. Jfr t. ex. Å:m Dfs. Ij. § 72,3 f.

Former av suffig. art.:
a) nom, ack. sg. fem. ock nom. ack. pl. neutr., t. ex. sQZa,
på ål visa (på alla sätten) i Fryksd., biarka, hona i Dalbym.
Anm. 3. Till de ovan nämnda bevisen för omöjligheten av äldre
försök att förklara a i boka etc, kunna vi här lägga ännu ett par.
I alla mål, som i likhet med de nu behandlade apokopera även
tvåstaviga ord, förbjuder den Rydqvistska förklaringen bokena --> *bokna
-> boka sig själv, så länge man ej visat, varför dessa ord göra undantag från målens vanliga apokoperingsregler.
Ungefär detsamma gäller e- ock ä-målen. Har man förklarat,
varför a i *bokna ej fallit, så återstår att förklara, varför det ej övergått till e (ä).
Antagandet bokan
boka stöter även på svårighet i e-målen.
En specialförklaring måste även här alltid sökas för uteblivandet av
övergången a -› e (ä), ock då denna förklaring torde få vända sig om
N:n Fryksd. ljudl. § 39; Dalbym. § 53.
Fryksd. ljudl. § 155 mom. 5-8, 10, 12; Dalbym. § 118,
§ 172 anm.; Schag. Vätöm. 58 (not).
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-n, blir man väl även på denna väg driven till antaganden föga olika
dem som jag gjort 1.

on —> a: fryksd. Pärsa E-- Person.
Anm. 4. Dalbyinålet har här kvar -n, men det har också akc. 2,
under det Fryksd., som förlorat -n, har akc. 1. Jag tror, att detta
förhållande innebär nyckeln till frågan om växelformerna son-'sg (-sa
etc.) i målen, ock jag antar, att en gång dessa namn riket över kunnat
ha fakultativt akc. 1 (ock svag biton) eller akc. 2 (ock stark biton).
I förra fallet bortföll -n ljudlagsenligt, i det senare kvarstod det. De
olika akcentueringssätten torde åter ha växlat så, att alm 1 uppkom då
ett proklitiskt förnamn föregick, ale. 2 åter då ordet stod ensamt, ex.
*Persån men *Jan-Person2. Detta förhållande reflekteras i Vätömålet
sålunda, att -n faller i namn på -son, då förnamn föregår (ex. Inatsvasez), men kvarstår eljes (ex. )ansan); alla ha dock numera akc. 2 3.

un
å föreligger i må
mun, Hake" Hakun.
Anm. 5. Mina anmärkningar i avd. I § 7 om vgm. ma gälla även
här. Jag är så mycket säkrare därpå, som prof. NOREEN vid ventilering
av denna avhandlings första avdelning tycktes beredd att obetingat dela min
åsikt i detta fall.

Rörande apokopens ock n-bortfallets absoluta ålder
i dessa mål skall jag icke uttala någon mening, då målens
utveckling är en väsentligen annan än de med riksspråket närsläktade dialekternas, ock då kronologiska hållpunkter inom
deras egen ljudlära icke stå mig till buds. Däremot måste
jag klargöra frågan om deras relativa ålder. Då man ser
sådana former som t. ex. glyggan gluggarna etc., så är man
ju berättigad att fråga: varför kvarstår -n? Snarast torde man
vilja vända om ordningen mellan slutljudslagarna ock säga:
Formen boke, som här visats vara den man enligt äldre uppfattningar borde vänta, finnes visserligen, men är ingalunda karakteristisk
för e-målen, av vilka flere ha t. ex. e gryte (obest.) men gryta (best.),
e lita fiekke etc.
Jfr ledsam men för ledsamt. Att ord (ock därmed likställda
ordförbindelser) med första stavelsen utan fortis även i äldre tid fingo
alm 1 ock försvagad biton, har visats av Kock Akc. I, 104; II, 80 if.;
Ark. III, 72 K ; Fsv. ljudl. 344. Att åter förnamn i här ifrågavarande
ställning saknade fortis (voro praklitiska), framgår av synkoperingar
sådana som Er(i)k
Ben(di)kt
Jön(i)s = enligt NOREENS regel GPhil.
I, 482 (§ 150 c). — Skulle mitt antagande här ovan vara riktigt, låge
det nära till hands att i analogi härmed förklara det kända faktum, att
i allmänhet tillnamn av svenskt ursprung kunna ha båda akcentueringssätten (Norberg ock Norberg etc.). Jfr Kock Akc. II, 486.
Schag. Vätörn. § 135 B 3 a.
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n-bortfallet har inträffat före apokopen, ock -n stod alltså ej
i slutljud i dessa ord vid tiden för bortfallet'. Emellertid är
det onekligen ett betänkligt antagande, att två så vitt utbredda ljudlagar skulle ha inträtt i olika ordning på olika
punkter. Detta leder till den konsekvensen, att de framträtt alldeles spontant; sannolikheten talar väl annars för att de spritt
sig efter »vågteorin», ock vi finna även i t. ex. Ångra. samma
form hästa hästarna som i vgm. Vidare kan man undra på att
ackusativen, som brukar helt ock hållet undantränga nom., i
fem. spårlöst försvunnit. Bokena borde ju ha givit *boken,
men en sådan form finnes ej. Allt detta finner emellertid på
ett enkelt sätt sin lösning, om vi observera NOREENs meddelande hos Lindgr. Btr. s. 47 not 2, att sådana former som glyggan
ha »en mycket stark biton [på ultim a]». Så f. n. i Fryksd.
Att förutsätta sådan akcent för Dalbym. i äldre tid är väl då
icke alltför djärvt, hälst kanske det oförsvagade -a i ock för
sig kräver ett dylikt antagande. I så fall är ju saken enkel,
då -IL faller blott i svagtonig stavelse.
Anm. 6. Fsv. hana heter -a. Om man utgår från den åsikt
om slutljudslagarnas tidsföljd, som jag här sökt bekämpa, så kommer
man till det resultat, att fev. hana ej kan läggas till grund för den
värmländska formen, utan man får för den använda ett några gånger
mötande fsv. han. Härav följer åter, att han måste vara en ursprunglig sidoform till hana. Enligt min mening är saken enklare.
Där han icke rent av är felskrivning för hana, är det en i litteraturen
sporadiskt uppträdande dialektform med genomförd apokope. I gamla
urkunder bör det bedömmas enligt avd. I § 11 anm. 2 (satsdubblett
till hana).3

D. Målen i Ångerman1and.4
§ 1. Apokope tyckes ega rum såsom i vgm.: första
klassens svaga värb hava »inf., pret. (ock supinet) alldeles
Så väl Schag. Vätöm. 58 not ock avgjort L11 Frändsk. 28.
Jfr ock Lindgr. a. st.
Formen förekommer först i VGL. I, s. 29 § 15 hos Schlyter. Näst
älsta citatet, så vitt jag vet, är Cod. Bur. (Fev. Leg.) I, 4, r. 28. Åttninstone
på senare stället föreligger med all sannolikhet satsfonetisk synkope.
SIDENBLADTI, Allmogemålet i Norra Ångermanland, Ups. 1867.
NORDLANDER, Anmärkningar ock Rättelser till förest. arb., Sv. landsm.
II, xe if. BLOMBERG, Ångermanländska bidrag till de sv. allmogemålens
ljudl. Hernös. 1877, s. 16 if.

32

BECKMAN, SEKUNDÄRA NASALVOKALER.

XIII.

3

lika»'. Däremot apokoperas icke tvåstaviga former. Kanske bör
apokoperingslagen formuleras något vidare än i avd. I, t. ex. så:
obet. slutvokal faller i stavelse, som icke omedelbart föregås av
en huvudtonig stavelse (vgm. huvudtonig eller starkt bitonig).
Vi ha nämligen t. ex. äran ärende.
§ 2. Slut-n faller enligt vanlig regel.
Anm. 1. Härvid är dock följande att märka. Målet i Ångra. har —
liksom nordskandinaviska dialekter över huvud — synnerligen tydliga spår
av fornspråkens motsats mellan kortstaviga ock långstaviga ord (vokalbalans) 2. Så t. ex. växlar i pres. inf. av värb i SIDENBLAMIS förteckningar a ock ä fullkomligt undantagslöst efter vokalbalanslageu. Då
man nu vet, att vokalbalansen har sin förutsättning i en stark biton,
som vilade på ändelsen hos kortstaviga ord, så kan man nästan a priori
vänta, att denna starka biton på något håll kvarstått till tiden för nbortfallet ock således nu reflekteras av en (möjligen av yngre analogier
störd) »vokalbalanslag» för bortfall eller kvarstående av -n. Jag tror mig
ha rätt att inom Ångra. spåra en sådan lag i följande fakta:
»Svaga fem. subst. med urspr. kort vok. + kort kons. ha vanligen
best. sg. på -71, ock icke på -a såsom feminina i allmänhet» 3. Ex. stugen,
kaken.
»De mask., som i obest. pl . ändas på -ar» [enligt vokalbalanslagen = kortstaviga ock efter dem ombildade], få best. pl. på an (=Nordl.
al ?). Ex. dagan4.
Neutr. plur. best. har i regel ändelsen -a; -en förekommer
dock i beler i frasen i Ee heenn beler/ (jfr isl. bil). Så Blomb. a. st.
Jag tror dock snarast, att beler/ hänvisar på isl. best. dat. bilinu. 5 Jfr
Sidenbl. belan.
Subst. på -er med musikalisk högton på ändelsen (= långstaviga
a-st. samt i- ock u-st.) få i pl. -a. 6
Att dessa förhållanden icke direkt reflektera den ljudlagsenliga utvecklingen, är väl tydligt. Lika tydligt synes mig- dock, att denna utveckling omisskännligt blickar igenom; -n har ljudlagsenligt kvarstått i
kortstaviga ord, tydligen på grund av dessas starka biton på ändelsen.
Spår av denna ljudlag träffas — utom i Västerbotten — även i RågöWichterpalmålet.7
Sidenbl. § 101.
LII Alf. 137, 141 if., Frändsk. 20 ff., 49; Storm i Norv. I, 62 ff. ;
Kock Fsv. lj. 239, 316, 341 if., 550 if. (delvis efter Nm), Akc. II, 404 f.,
Ark. IV, 88 f., PB. Beitr. XV, 262; ävensom litt. till § 1 i avd. II E, F nedan.
Nordl. a. st.
Blomberg a. st. BLOMBERGS regel tyckes ha störts av analogier
i n. Ångni. Jfr Sidenbl.
Blomb. a. st.
rn är väl här oriktigt.
Blomb. a. st.
Frth. RW. 184 (§ 36), LII Alf. 32.
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Anm. 2. Best. plur. på -en av några långstaviga, däribland konsonantstammarna, synes stå i sammanhang med de ännu mycket outredda akcentförhållandena i de fornnordiska dialekternas artikulerade
substantiv, varom jag något talat under C § 8 ock varom vi få anledning att vidare orda under E samma §. Säkra exempel på bibehållet -n
i best. form av fem, fl-stammar med lång rotstavelse känner jag ej.
Skulle sådana kunna uppvisas, äro de tvivelsutan analogibildningar efter
de kortstaviga, vilka just inom denna kategori uppträda i stort antal. I
varje fall anser jag därför, att vi här hava förklaringen till det faktum,
att »i svaga subst. kvarstår -n bättre än i starka» 1. Jfr även E anm. 2.
Anm. 3. I min, din, sin står -n kvar genom inflytande från mask.
ock starktoniga former.
Anm. 4. Kortstavighetens betydelse för konsonanternas utveckling
i ändelser har hittils föga beaktats 2. Dock ha vi väl här ett nytt bevis
för att det var stark biton (semifortis) som vilade på ändelsen i dessa
ord.3 Med vad som här sagts bör man sammanhålla de fakta, som påpekats av mig Ark. VIII, 171 if. ock 175 (III). Att man erkänner
skillnaden mellan stark biton (i kortstaviga) ock svag (i långstaviga) 4,
är av största vikt för uppfattningen av den nordiska akcentueringens
historiska uppkomst. Det tyckes mig nämligen, som skulle därigenom
KOCKS kritik (P.-B. Beitr. XIV 75 if., särsk. 78) av NOREENS åsikt härom 5
förlora större delen av sin kraft. Var det en stark biton som bibehöll
de långa ändelsevokalerna i kortstaviga ord, så är det ju intet som hindrar,
att svag sådan (lik den nsv. »levis») samtidigt vilade på de långstavigas
ändelser ock även där i vissa fall (såsom t. ex. i pret. plur. funne,
ptc. funnen) stod i direkt sammanhang med den ieur. ändelseakcenten.
Anm. 5. Att i Ångm. i kortstaviga st ark biton på ändelsen
kvarstått ända till n-bortfallets tid, behöver man ej antaga. Kvarstod
den blott tillräckligt länge för att orsaka konsonantförlängning 6, så blir
i alla fall -n:ets kvarstående förklarat, då ju -fln alltid bibehålles. Frän
denna synpunkt är kanske just för den av Sialinna Tröst (jfr avd. I, § 10)
representerade dialekten hvadhe.n, sidhan att förutsätta såsom ljudlagsenliga
(i huvudtoni,g satsställning), ock de i avd. I, § 10 anförda n-lösa formerna
av dessa ord få därigenom ännu mindre betydelse, än jag förut tillerkänt dem.

§ 3-7. Nasalvokalernas reflexer äro de vanliga. Ex.
Märk a (hon).

hästa, skapa, döra.
3)

LI1 Alf. 32.
Jfr dock Kock Ale. II, 405 (om Ångra.).
Bestrides av Heinzel AfdA. XIV, 220 not. H:s bevsning tyckes
föga lyckad.
Så nu äveYi Kock Ark. VII, 374.
GPhil. I, 455 if., särskilt 458.
Jfr N:n GPhil. I, 487; förf. Ark. VIII, 171; Lindgr. Btr. § 69,1;
Kock Ark. IX, 160.
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E. Västerbottniska mål.'
Några ord må även nämnas om de hittils undersökta målen
i Västerbotten. Vi ha av två dugliga dialektforskare att vänta.
nya bidrag till kännedomen om dessa mål, ock jag borde kanske
ej gå dem i förväg. Redan det bekanta ger dock ett par upplysningar, som jag ej kan undvara. Jag sammanställer därför
följande skematiska översikt.
Målen apokopera slutljudande vokal i trestaviga ord
(med huvudton på antepenultima) ävensom i tvåstaviga med
urspr. lång rotstavelse2.
»Isl. n har bortfallit som ursprungligt slutljud efter
kort vokal i svagt betonad stavelse»3;, ex. afta, heana, mera
m. fl.
Anm. 1. Före n-bortfallet tyckes -nn i Dfs. ha förenklats (ock
sedan bortfallit) i några fall. ASTRöM upptager nämligen bland sina
exempel ptc. mask. spene, varmed kunna jämföras exemplen under
§ 27,1 a ock 31,2 b, som alla ega denna form. Men förf, anmärker, att
-n kvarstår i adj ekti v 4 på -en, ävensom i mask, av artikeln. Tydligen
har väl då nn (ock n) kvarstått eller bortfallit efter akcenten, således
medelbart beroende av rotstavelsens kvantitet ock annat, som därvid kan
värka (om art. jfr § 8,2), ehuru analogien sedan förvirrat de ursprungliga
förhållandena. Märk för övrigt, att Gamla Karleby förlorar -nu genomgående».
Anm. 2. Även i västerbottniska mål spåras den i avd. D uppställda regeln: n kvarstår efter kort rotstavelse. UNANDER upplyser nämligen s. V: »De starka fem. hava -a, men de svaga, som bibehålla vokalen
e 1. u i obest. ställning [--= kortstaviga], få -n, varemot de, som förlorat
nämnda ändelse, få samma ändelse som de starka». Något liknande
framgår av Å:m Dfs. forml. § 22; av WIDMARKS exempelsamling a. st. samt
av språkprov i Sv. landsm. II, lxxx fE.; III. 2, 32 if. ock antydes av
Lll Alf. 32. Att icke starka substantiv behålla -n, då rotstavelsen är
kort, beror naturligtvis på att suffig. artikeln icke på samma sätt som

Åårilöm, Degerforsnzålets ljudlära, Sv. landsm. VI. 6; formlära
ib. XIII. 2; LINDGREN, Burträskmålets grammatik ib. XII. 1; UNANDER,
Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län, tips. 1857; WIDMARK,
Bidrag till kännedom om Vesterbottens landskapsmål, Sthm 1863.
Dfs. 1j. § 71, 72, form]. s. 66; Lindgr. § 80, 81 (anm. 14).
Dfs. lj. § 128,1, forml. s. 59. Jfr tillägg.
Spärrat av mig.
Hagfors i Sv. landen]. XII. 2 § 146,2, 259 if.
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andra ändelser påvärkats av rotstavelsens kvantitet (jfr Kock Fsv. 1j.
289, 90).
Anm. 3. Åven -m faller i vissa delar av Norrbotten (jfr L11 Alf.
24 samt språkprov ovan anf.), ex. kraingo kringom, lögo lagom, so
som. Jfr ock § 15 anm. 3.

Rörande nasalvokalernas reflexer tar jag blott i betraktande följande moment:
§ 3. an -› a, ex. § 2; även btr. arma is!. armarnir.
§ 51. en --> a: åksla isi. Qxlin, sn4sa isl. sneisin, /grisa
h6nsin, j,,sceleya isi. keerlingin, mar)» isi. merkin. Bit
hör väl även måla -4- *ma6lin (snarare *maMen) Magdalena.
Anm. 4. Enligt LINDGRENS föredöme har jag ovan ansatt grundformer
med isl. -in, ehuru jag naturligtvis här som eljes anser -en vara stadiet
närmast före nasalvokalen. Participia prxteriti ha enligt Lindgr. i btr.3
Från dylikt
(i) utgår väl närmast dfs. -e i dessa ord. Jfr anm. 1.
Åndelsens -i kan hos de långstaviga ha bibehållit sig intill tiden för
n-bortfallet genom någon lag för ofullständig vokalbalans4. Analogi från
kortstaviga är för Dfs. svårt att antaga. Detta antagande synes böra
leda till bibehållet -nn. Till införande av form på vokal kan dock ptc.
neutrum (supinum), som så flitigt brukas ock där -t faller, ha bidragit.

§6. on
a:
a) dfs. namn på -sa: jogga, Ingsa, samt oga, ora (ögon, öra);
btr. a hon, tåga tungona, våga vaggona, åga oghon(in),
aga oron(in) 0. 8. v.5
§ 8. Allmänna anmärkningar..
1) Bevisande för nasaleringen är här närmast övergången
en a, men i viss mån även bibehållandet av -a, t. ex. arma.
Ty -a borde i denna ställning ha uppträtt som ä, om det ej stått
i grannskapet av enkelt n (som faller)6. Rörande on -± a må
Exemplen till större delen från Lindgr. Btr. § 18.
Lindgr. Btr. s. 109 p.
Ib. § 74 anm. 1.
Jfr Kock Fsv. 1j. 288 if. Regeln kunde t. ex. lyda: »i bibehålles framför -nn (n -i- kons,)». En sådan regel gäller med vissa inskränkningar inom västgötska mål för rotstavelser, där eljes
e. Jfr
även SILJESTRAND, Ordböjningen i Vestmannalagen, s. 181 (alltid i framför två kons. i artikeln) samt THOMSEN, Forhandlinger paa de 4:e nord.
filologmöde, s. 215.
Lindgr. Btr. § 76,1.
Jfr dock att 1, r bibehålla a. De av Lindgr. Btr. a. st. upptagna
orden på -an höra kanske knappt hit, då de genom sitt kvarstående n tyckas
karakteriserade såsom en gång ändelsebetonade: jfr avd. II A, anm. 1.
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märkas, att o så ofta även i huvudtonig stavelse övergår till
-a, att jag finner det mycket möjligt, att vägen här gått över
-an. Tiondelängden för Skellefte av 1571 har Olsan omkr.
50 ggr mot Olson 4 å 5 ggr1.
2) Att »artikeln en gång, ock i vissa bygder antagligen
för ej så länge sedan haft stark biton», uppvisas av Lindgr.
Btr. § 18 anm. 4. Man kan tillägga, att den en tid med all
sannolikhet i olika former haft olika akcent, samt att somligstäds under denna tid förlängning av kons. i starkt bitonig
stavelse ock apokope (samt n-bortfall) inträffat. Vad som varit
bestämmande för denna akcentväxling, vet jag ej. Nominets
form likaväl som artikelns längd (stavelseantal o. s. v.) kan
därpå ha invärkat (jfr Lindgr. Btr. a. st.). Sådana former
som Dfs. dayana, steyana2 stå skenbart i den skarpaste strid
med målets slutljudslagar ock torde knappt kunna förklaras
annat än så, att artikeln på apokopens tid (efter kortstaviga
subst.?) haft självständig betoning (artikeln har ju själv kort
rotstavelse ock borde självständigt akcentuerad icke apokopera 3).
I andra fall tillåter akcenten apokope, men genom ställning i
starkt bitonig stavelse bibehålles -n. Sådana äro till exempel
hos VIDMARK icke blott kortstaviga såsom dågan dagarna, utan
även konsonantstammar såsom nettren, döttren ock hos LINDGREN bc9ran
bråkrinar), .r6Stran. Jfr även dat. ueutr. banan,
barninu4. Att i detalj undersöka denna fråga vore intressant,
men krävde långt mer material, än jag har till mitt förfogande,
ock skickligare händer skola, hoppas jag, taga itu med den.
Här har blott varit meningen att påpeka en källa till skenbar
regellöshet i ifrågavarande avseende 5.
Lindgr. Btr. § 46, anm. 9. Kanske representerar dock Olsan
ett uttal Olsa med försök att skriva rspr.
Ånn Dfs. 1j. § 126,3 c, forml. exk. 2. Jfr tillägg.
Enligt TAMM Uppsalastudier 27 gäller i östg.-lagens täxtkodex
vokalbalanslagen för artikelns ändelsevokaler (bokinne, men fstrini),
vilket synes förutsätta, att artikeln ännu ganska sent akcentuerats som
självständigt ord.
Att orsaken till kvarståendet av n här icke kan vara den, att
apokopen i tiden följt efter n-bortfallet, synes tydligt av former sådana
som arma ovan.
Att stark biton efterträdes av ingen biton, förekommer nog även
på. andra områden än hos artikeln. Vgm. bfket visar både genom 2
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Sedan tryckningen av denna uppsats redan långt framskridit, har jag med författarens benägna medgivande fått del
av lektor ÅSTRÖMs under tryckning varande Deg-erforsmålets
formlära, som behandlar även frågan om slutljudslagarna. Det
är med tillfredsställelse jag konstaterar, att olikheterna mellan
hans ock min uppfattning varken äro synnerligen mänga eller
synnerligen betydliga. Beträffande apokopen framställer han
den meningen, att enklitiska ord icke apokopera, en teori vars
giltighet för hans mål jag icke vågar bestrida, men som dock
knappast passar på alla håll. Beträffande n-bortfallet har han
tillgodogjort sig sin av KOCK understödda teori om tvänne -n
(n ock n) i fornspråket, vilken kanske kräver ytterligare bevis,
men i alla fall obestridligt förtjänar allvarsamt beaktande.
Anmärkas bör emellertid, att hr ÅSTRÖM synes uppfatta akeentutvecklingen en smula mekaniskt. Denna utveckling har enligt min mening skett mera genom analogier än genom ljudlagar, vadan man vid betraktande av språket vid en given tidpunkt svårligen kan uppställa så generella akcentlagar, som
hr Å. gör. Han tyckes ej häller alltid med all tillbörlig skärpa
isärhålla de olika (bi)akcentgraderna. Förklaringen ur oregelbunden akcent kan därför genomföras något längre, än han
gjort. Dock synes hans förslag mycket gott för 2 plur. hop.
Hade go6ana 1 postdentalt -n på grund av n:ets ställning,
så borde även got. -aina2 i sin nordiska motsvarighet få
postdentalt -n. Bibehållandet av -n i denna form blir eljes
mycket svårförklarligt. Även vokalismens utveckling förklarar
han, med avböjande av antagandet av nasalvokaler, ur det
bortfallna n:ets kakuminala natur. Här kan jag endast delvis
följa honom. De sekundära nasalvokalerna måste väl i varje
fall ha existerat, ock de utvecklingar, som åstadkommas av det
fallna -n, inträda åtminstone delvis även vid m-bortfall, där
(y -› 2 i några fall i tonlös stavelse) ock genom

h (r -› h i uddljudet
av starktonig stavelse), att ordet haft tonen på ändelsen (ss. i franskan).
Dock har det nu akc. 1.
En »rimlig analogi» för förklaring av n:ets kvarstående i godan
tror jag mig ha föreslagit ovan avd. I § 3 anm. 2.
Om -alna såsom förutsättning för -en i 2 pers. plur. se Läffler
Tffil. NR. V, 77. Jfr Bugge Ant. tidskr. V, 23 if. '
Sv. landsm. XIII. 3.
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sådant förekommer. Å andra sidan kan möjligen antagandet
av urnordiskt -n jälpa oss vid förklaringen av övergången
-on -› a, som eljes kommer i egendomligt motsatsförhållande
till den i andra språk icke ovanliga utvecklingen an -> o. Det
har synts mig lämpligt att låta hr ÅSTRÖM ock min åsikt
framträda vid sidan av varandra, då de kanske snarare komplettera varandra än göra varandra omöjliga. Jag har därför
låtit ett ock annat av det föregående stä kvar även då, när
jag ej bestämt velat urgera det gent emot hr ÅSTRÖM. Då så
låtit sig göra, har jag vid korrekturläsningen insatt hänvisningar till hr ÅSTRÖMS nya arbete.

F. Norska mål.
I det föregående (avd. A—E) har jag övervägande sysselsatt
mig med de mötande olikheterna mellan vgm., som jag begagnat som typ, ock övriga mål. Likheterna kan var ock en
söka själv i den befintliga litteraturen rörande respektive mål,
ock huvudfrågan: ha vi här att göra med historiskt enhetliga
företeelser eller med tillfälligtvis sammanfallande resultat av
helt olika utvecklingar? — denna fråga beror för sin lösning
mindre på massan av till utseendet samstämmande fakta än
på möjligheten att förklara de mötande motsägelserna. Jag har
sökt förklara dessa med hänvisning till kända fsv. akcentförhållanden, ock en stor del av den skenbara regellösheten synes
därvid ha visat sig, om icke regelbunden, dock åtminstone
möjlig att regelbinda. I denna avdelning blir syftet ett annat:
att uppvisa likheten mellan en del påtagliga fakta ock de företeelser, till vilkas existens i en förgången tid jag på indirekt
väg ansett Mig kunna sluta. Det är nämligen min mening att
i korthet redogöra för hithörande företeelser inom Selbumåleti,
5 Lars. SG. = A. LARSEN, Oplysninger om Dialekten z Selbu- og
Guldalen; Lars. Throndhj. = Oversigt over de Trondhjemske dialekters
slcagtskapsforhold i Kg]. Norske vidensk. selsk. skrifter 1881 o. 1885;
N:n Ark. III, 23, 24.
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ock därvid i ett par punkter underkasta LARSENS i de flästa
avseenden utmärkta behandling av detta mål en revision.
Då så finnes lämpligt, tar jag hänsyn även till dialekterna i
Selbus närhet, där nasalresonansen numera uppgivits. Jag
följer samma skenia som hittils.
»Den egentlige throndbjeniske apokope bestaar
at en vokal, som i oldnorsk staar ubetonet i udlyden, bortfalder efter lang rodstavelse».1
Anm. 1. L. anser apokopen till sin natur vara en satsfonetisk
företeelse, ock stöder denna åsikt på de många undantagen. Några av
dessa — kanske alla — kunna dock förklaras på annat sätt. För övrigt
hindra de oss föga i detta sammanhang.

I svagtonig stavelse faller slutljudande n. m faller,
som det tyckes, blott i obetonad stavelse (»efter enstavelses
tonelag»).2
Anm. 2. Jag var till en början tvivelaktig om riktigheten av
LARSENS distinktion, då jag ansåg, att man för så analoga företeelser
borde söka analoga orsaker. Men den faktiska tendensen att bibehålla
-m (under det -n bortkastas) i massor av mål talar ju för den aprioriska
sannolikheten av L:s regel, för så vitt den gäller -m. För denna talar
även dat. sg. pl. miinam, som jag ej kan förklara genom analogi; mot
den talar Unik
hananum, men här kunna möjligen analogier ha
värkat (jfr nedanför). Tvivelsutan bör dock LARSENS uttryck om nbortfallet i »udlyd udenfor hovedakcenten» 3 modifieras så, som jag gjort.
Då man har t. ex. imey isarna, synes det mig, som man borde antaga
stark biton (jfr C § 8) som grund både till n:ets kvarstående ock kanske
— genom förlängning i starkt bitonig stavelse — till palataliseringen;
ty »den palatalisering, som forekommer i efterlyden, er vesentlig inskra3nket till lang konsonant». Man kunde även tänka på fno. isanne
med assimilation -lin —› fln; men då målet har tendens att (såsom
fsv.) förlora -R helt ock hållet (obest. lisa), så är kanske den föregående förklaringen fullt så sannolik. En sak, som ej är mig fullt
klar, är emellertid kortstavigas förhållande i detta fall. Jag vet nämligen ej något om styrkan hos bitonen i dessa ord.
Anm. 3. LARSENS förklaring av dat. sg. mask, ock dat. pl. synes
mig icke tillfredsställande. Dat. pl. på -om vill han härleda ur fsv.
-omen genom apokope av *_om; dat. sg. på
ur -enum genom -eng,
Lars. SG. s. 44. Av sammanhanget framgår otvetydigt, att
— som man väntar — även trestaviga ord apokoperas.
Lars. Throndhj. 78. Reglerna för m-bortfallet tyckas växla
något i de besläktade dialekterna. I västra delen av stiftet behålles m
blott i kortstaviga (»ord med ligedannelse»).
Ib. 75.
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-> -en --> -Ek. En dylik efter nasalbortfallet inträdd apokope är icke
uppvisad. Då barninu ger barnk, ha vi tydligen haft den vanliga
apokopen här, som eljes före n-bortfallet. Att utan bindande skäl postulera upprepande av samma ljudlagar är ometodiskt. Härtill kommer, att
formerna böra förklaras i sammanhang med formerna i besläktade mål.
Dat. sg. på
återfinnes i Härj. ock Jämtl. under formen -a; men dalm.
har -en (kalllm). Vbott. (btr.) har -om (krom); däremot har det pl.
med akc. 2 karom, men det med btr. närmast besläktade mål, som
förlorar -m (Norrb.), har -0 (ex. Degerbarjbäcko best. dat., jfr E
anm. 3), som tydligen förutsätter äldre -om. Den norrländska formen
-om torde åter kunna föras tillbaka på samma -em, som föreligger i
dalm. -9n. Jfr girera -> jgrum vgm. jerom. Får jag då i analogi med
dalm. ock btr. för Selbu konsturera en dat. sg. *vOgem (e förutsättes
även av muljeringen) ock plur. *vegom, så framgår ju enligt LARSENS
regel sg. veejk PI veeghean fullt regelbundet.
En annan ock svårare fråga blir: hur uppkommo sg. kårlem pl.
karlom ur de äldre karlen.om, karlonnom-kårlumin? Jag vill med all
reservation framlägga ett förslag, som, även om det icke är riktigt i
detalj, dock kanske kan bidraga att påvisa några synpunkter, som icke
böra lemnas ur sikte. Jag fogar ock till det följande den anmärkningen,
att mitt resonemang strax ovan icke faller med det följande; ty vilken
förklaring karlem än må få, så kan det icke ha uppkommit genom
sådant nasalbortfall, som här behandlas — då ju den urspr. slutljudande
nasalen kvarstår. Något hinder finnes väl då tils vidare ej att postulera formerna för den tid, som föregick bortfallet av slut-m.
Jag börjar med dat. pl. I ock för sig tyckes denna kunna tillåta
den enklaste förklaringen. Man behöver nämligen enligt min mening
ej utgå varken från isl. -onnom eller fsv. -omen, utan kan, om man
så vill, utgå från den i litteraturen visserligen sällsynta -omoral, som
dock tyckes få förutsättas som grundform för fsv. -omen. Om i stället
för dissimilation synkope inträdde mellan lika konsonanter 2, så är ju
formen kårorn färdig.
Däremot är det visserligen sant, som LINDGREN påpekar 3, att om
man lyckas få en ljudlagsenlig förklaring av sg. kgrom-karlem, denna
måste bli sådan, att den kan användas även för pl. Huvuduppgiften
blir därför naturligen att förklara den, ock jag påpekar då den analogi,
som finnes dels i da. kam, dels i kbm (honom)1. Det sistnämnda åter
bör väl sammanhållas med de metateserade formerna liengi, ock dylika,
som förekomma litet varstädes ock kanske ha analogier i fsv. g3rmon
(= *gymu?). En metates honom -> homon, genom -> gem» synes
Anf. av Kock, Tffil. NR. VIII, 301; N:n Ark. VIII, 146 if.
Antydan av NOREEN i Ark. V, 392 not 4.
Jfr Lars. SG. 49, som tyder på dylik tendens.
Btr. § 18 anm. 3.
Iakttaget av mig sommaren 1889 på Skaftöland vid Fiskebäckskil; finnes (enl. HALLENDER) även i Barne hd i Västergötland.
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mig osannolik. Snarare ha vi haft stavelsebildande -ni: honni. Härur
kunde lätt hem framgå genom metates, då m hällre föregår än efterföljer n. Sedan kunde akcenterna antingen flyttas båda på vokalen,
då man erhöll hånt(n), eller ock biakcenten till det sista ljud, som
kunde uppbära stavelseton: hemn, såsom i vgtn. Vokalsynkopen föruthanum, ock den kan väl låta sig förena
sättes i varje fall i da. hara
med synkoperingslagarna, ehuru jag ej känner dessas formulering för
sådana fall, där vokalen följes av kons., som kan uppbära stavelseton 1.
Parallelismen mellan karlem ock hm styrkes för övrigt av att dat.
honom i Selbu heter Et, närmast ‹- *hom, *ham (Lars. Throndhj. 79).
Som nämnts kan btr. pl. latrom förklaras på samma sätt, ock
Selbu sluter sig härvid till btr., så vida LARSENs regel för ni-bortfall
är riktig. Skulle ni (kort) ha fallit ljudlagsenligt även i svagt bitonig
stavelse, får man ta sin tillflykt till formerna på -omom, varom ovan.
Vid vokalsynkope korum° ju tvänne -in i slutljudet, ock dessa borde
hålla sig mot avnötning.
Jag har flere gånger haft anledning opponera mig mot antagandet
av en apokope efter nasalbortfallet, ock jag vågar i själva värket helt
ock hållet betvivla tillvaron av en sådan apokope. En form, som synes
förutsätta en dylik apokope, återstår emellertid att förklara. Älvdalsmålet skulle, om man får tro, att PRYTZ här såsom i allmänhet har
älvdalsformer, ha egt en best. dat. pl. på -omma, ex. klädomma, tydligen utvecklad genom nasalbortfall ur fsv. klädhomen. I nu levande
mål har prof. NOREEN, som benäget låtit mig se sina anteckningar, endast iakttagit former på -om, ex. kallom. En förmedlande ställning
skulle intagas av ARBORELIIIS 2, som har både kalium ock kalluma etc.
(ARBORELII uppgift har för övrigt avtryckts av LUNDELL). Emellertid
har A. den betecknande förkortningen »ant.», varigenom han tydligen anger
formen på -urna som »antik». Troligen har därför denna form icke
funnits ens på hans tid, utan upptagits ur äldre källor för att belysa
den historiska utvecklingen. Bland källorna är den älsta just PRYTZ,
till vilken vi således ånyo återkomma. Vad PRYTZ beträffar, så har han
uppenbarligen ej lyckats att fullt klart särhålla de olika dalmålen från
varandra ock från riksspråket. Om det möter svårigheter att i älvdalsmålets utveckling inpassa formerna på -omma -urna, så kan man följaktligen ha rättighet att uppställa det spörsmålet: har månne formen
inkommit från andra dialekter? Sannolikheten för att denna fråga bör
jakande besvaras, ökas därav, att den dialekt, som PRYTZ i sin barndom
hört av sin omgivning, med nästan full visshet kan förutsättas ha egt
former på -oma. PRYTZ var nämligen uppfostrad i Östergötland (SöderGränsen mellan vok. + kons. ock stavelsebildande kons. i tonlös
ställning är väl ofta nog ganska svävande. I en sådan fras som jag
har honom 'där skulle väl efter nsv. akcentuering synkope inträda ljudlagsenligt. — Ett bortfall av -no- saknar alla analogier.
Gramm. ling« Dalec. (tips. 1818).
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köping') ock AURIVILLIUS anför 2 formen baokoma såsom befintlig »apud
Ostrogothos sylvestres».
Att formen på -omma utgår från -omen, har jag här förutsatt
som nästan självklart; att best. dat. pl. på -om utgår från den norskisländska formen -onnom, synes mig på de här ock hos LINDGREN 3
anförda skälen ytterst antagligt. Geografiskt innebär det intet orimligt,
att Ålvdalen skulle ha följt norskan, under det Mora ock Orsa följt
fornsvenskans utveckling. — Till sist bifogas den anmärkningen, att
om formen klädomma skulle få förutsättas såsom i Ålvdalsmålet hemmahörande, så är dess utveckling till klädom troligen analogi efter obest.
form ock icke ljudlag. För Selbumålet följer därav, att utvecklingen
karlomen -> karloma -> karlom får antagas som möjlig. Sannolik
blir den ej, då formen -omen icke är säkert uppvisad från norskt område, ock väl knappt låter sig uppvisa från ett område, beläget så nära
den norska kulturens (resp. det norska litteraturspråkets) gamla medelpunkt. Något stöd för antagandet karlenum karlenu, -> *karlen *-at
kan i varje fall ej därav hämtas, ty någon plausibel analogi kan ej här
anföras, som skulle ha framkallat vokalbortfallet, ock i alla fall för detta
antagande till den betänkliga konsekvensen, att man måste supponera
icke blott en upprepad apokope, utan även ett upprepat nasalbortfall.

Nasalvokalerna i Selburn. gruppera sig som följer:4
an -> k, ex. noork »nordenfor»;
in -> kt, ex. miJ min fem.;
§5. en --> a. ock in -›
Här är att märka, att a 4- 9 visar sitt ursprung ur »len»
vokal genom »muljering» av föregående k 1. g. LARSEN anser
växlingen ack för en senare analogivärkan. Detta synes dock
delvis obehövligt, om man, såsom ovan skett, gör bruk av fornspråkets växling en-in. Jfr A § 5,2; E anm. 4 samt nedan
anm. 5.
1) 2 pl. imp. Många värb ha särskild imp. pl. på -a; »men
der er frihed i anvendelsen og forbindelsen mellem stammen,
og suffixet er vaklende: medens nemlig draagh har i plur.
draagha, så har hang haya. Analogi fra saadanne former har
grebet om sig, hvor intet -n hör hjemme, f. ex. taa, plur. taava».
Dessa former ha vanligen nasalerat a: taaye, (besläktade dialekter ha imp. plur. på a, så i Tydalen, Holtaalen, Stören,
men ej Melhus5).
Lundell, Sv. landsm. Bih. I, 1.
3) Btr. § 18 anm. 3.
Gram. 77.
Lars. Throndhj. 75 il.; SG. 35, 40, 48 if.
Lars. SG. 55 (58, 60, 63, 66); Throndbj. 77.
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Anm. 4. Vad som föranlett frånvaron av nasalering i flertalet
hithörande former, torde med mig till buds stående begränsade resurser icke kunna avgöras. -a kan dock ej gärna utgå från annat än
-en, ty:
a) det palataliserar föregående »guttural» — undantagen därifrån äro
tydligen analogibildningar;
efter kort, men bortfallit efter lång
p) gammalt a skulle givit
Totstavelse.
Nasaliteten är för övrigt vacklande även i dat. sg. neutr.
Fem, av adjektiv på -en, t. ex. vakje, i Selbu, nita

»allesteds».
I former av subst. med best. art.:
a) nom. ack. sg. fem. t. ex. sg. fem. pperiva„ sååjk, tååk,
nom. ack. pl. neutr.f bookjk; pl. neutr. boorct, ejjk.
b, c) [icke i plur. av konsonantstammar ock i- u-stammar,
om vilka se anm. 22 Indherred har dock dubbelformer: bookern :
bookra, bonnern : bonnra.

d) best. dat. sg. mask. ock neutr.: vejk, boori. Jfr anm. 3.
Anm. 5. Rörande formerna för dat. sing. är ännu en sak att
anmärka. Vad som yttras anm. 3, förklarar icke motsatsen mellan
neutr. boort ‹- bor5inu ock mask. iisk. Jag anser här som förut motsatsen utgå från fno. växling i:e, reglerad av vokalbalans, vokalharmoni
eller någon annan princip ock således ursprungligen hemmahörande i
(Q) Ek, ock
båda genera. Denna växling har efterträtts av en växling
nu ha motsatta analogier värkat. Till införandet av -i, i neutra ha bidragit de talrika la-stammarna, som åtminstone i fsv. längre än andra
-ord bevarat ändelsen 4. 1 En motsatt värkan på dat. mask, kan ha utövats av an-stammarna, om de ljudlagsenligt fingo a -K- *am. Jfr att
Tydalen ock Stören ha -a i båda genera.
Anm. 6. »Gårdsnavne på oldn. -in og -ini (-en og -ene) har mest
-e eller -i i Indherred; söndenfor fjorden og i Stjördalen tildels -a» (jfr
s. 11 anm. 8). Beror detta på skilda dialekters olika behandling av g
eller kanske snarare på en vid n-bortfallets tid existerande motsats -in,
-en? De av LARSEN anförda exx. tala icke avgjort för det senare
alternativet, men differentieringen kan ju vara yngre än de av honom
nyttjade urkunderna. För likformig utveckling av -en (e) talar kraftigt
att vi (i Throndhj.) hava fem. lifta »allesteds» (Lars. Throndhj. 77).
Anm. 7. Oklart är dat. sg. fem. irdink.
§ 6. on -> a, ex. ööghk, honom
a„
Anm. 8. »Patronymica på -son [-sun] varierer maliern -a (peer'sa
Persen), f. ex. i Guldalen, og -å, (efter »Folkevennen» for 1863 pag.
1) Kock Fsv. ljudl. 261 if. Så bl. a. i ett diplom från Dalarne
(nordskandinavisk dialekt).
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518 f.), ialfald på Bymesset». Snarast ha vi väl å.
un; a
on
(jfr nedan).
§ 7. fln —> 2: vikuna —> vok9..
Anm. 9. -Q kan ej komma ur -on, ty detta skulle ge -s„ (enl. § 6).
För övrigt ha ordets andra former -u i ändelsen. Om -sun --> -så.
jfr § 6. Märk: tilljämningen har varit värksam efter de av nasaleringen framkallade vokalövergångarna.
Anm. 10. Att -n här faller även efter kort rotstavelse är — om
det icke beror på senare analogi — en bekräftelse på den gamla satsen,
att kortstavighetsakcenten (den starka bitonen) snarare uppgavs i västnordiska än i östnordiska dialekter. Spår av »vokalbalanslag» i m-bortfallet se Lars. Throndhj. 78 nederst (-m kvarstår på vissa håll »i ord
med ligedannelse»).

Såsom resultat av den föregående undersökningen torde
jag kunna anteckna:
Apokope har i samtliga de behandlade dialekterna
träffat obetonad slutljudande vokal, föregången av svagtonig
stavelse. I vissa mål har den haft ännu större utsträckning
ock träffat varje dylik vokal, oberoende av föregående stavelses
akcent ock kvantitet, t. ex. Fryksd. Dalbym., eller ock varje
sådan, som icke omedelbart föregåtts av en kort rotstavelse
(såsom i de västerbottniska ock throndhjemska målen).
Slutljudande -n faller efter apokopen i nästan alla enligt
samma princip: då det är kort ock står i svagtonig stavelse.
Trots identiteten i princip äro olikheterna i resultatet ganska
betydliga, beroende på den olika utsträckning, i vilken stark
biton på ultima eller därav framkallade konsonantförlängningar
vid n-bortfallets tid förefunnits i de olika målen.
De uppkomna nasalvokalerna hava även på ett väsentligen analogt sätt utvecklats. 9 har i alla dialekterna blivit
k (varur a eller a). I de flästa ha vi även Q --> EL, ehuru här
exemplen äro färre ock delvis tvetydiga. De långa (ock slutna)
ljuden ö, 1, ö bliva oförändrade. Även här möta vi emellertid
en del dialektiska olikheter, som dock vida mindre tyckas
bero på olikheter i de behandlade ljudlagarna än på olikheter
i det språk, varpå de värkat (växl. o-u, e-i).
Naturligtvis äro dessa företeelser ej begränsade till de
små områden, som av mig här undersökts. Lätt tillgängliga

XIII. 3

RESULTAT.

45

källor upplysa oss, att de äro vida mera utbredda. Jag skall
i största korthet hänvisa till några av dem', utan att såsom
förut i detalj diskutera deras upplysningar.
N. Bohuslän 2 har apokope av trestaviga ord (t. ex. impi.
akta), n-bortfall, men e för fsv. en-in i böjningen (t. ex. marke
marken). Det kan på n-bortfallets tid ha varit »i-mål». Best.
plur. armane o. dyl. strider ej mot § 1, om målet på apokopens
tid haft den från flera häll uppvisade starka bitonen på stavelsen -an-3.
Norra Småland 4 överhuvud står i det stora hela på samma
plan som Östra härad (jfr avd. II A).
Ölandö apokoperar i samma stora utsträckning som de
värmländska målen, har n-bortfall ock Q, Q -› a, ex. tanna,
ega (fem.) egen, Larsa Larsson.
Fårömälets har åtminstone n-bortfall enligt exakt samma
regler, som ovan av mig uppställts.
Norrut finna vi i Medelpad 7 panzgan pänningarna, med
apokope men bibehållet -n, vilket torde få förklaras på samma
sätt som liknande former i Fryksd., ty i svagtonig stavelse
faller -n, ex. utzmila, nata. Former sådana som tin behöva ej
överraska oss. De visa blott, att kontraktion efter föregånget
bortfall av -6- inträtt före n-bortfallet.
Slutligen ha vi i trakter av Jämtland ock Härjedalens
apokope enligt vokalbalansen ek vanligt n-bortfall. Målen
sluta sig synnerligen nära till de motliggande norska (throndhjemska). Vi ha t. ex. dat. sg. mask. på -a. Påfallande äro
dock dat. sg. neutr. ock imp. plur. med bibehållet -n.9 Nasal) Översikter hos Lii Alf. 31 if., Frändsk. 14 f., 43; Aas. Gr. § 59,
107, 131, 168, 169, 173, 185 m. fl. st.
/shiit/q, Ordbok Ofver allmogemålet i Särbygden; språkprov i Sv.
landsm. I, s. 640.
Jfr även avd. I § 11 anm. 1.
Språkprov i Sv. landsni. 1, s. 632 if.; II. 7; II. 9, s. 19 if.
6) BODORFF, Bidrag till kännedom om folkspråket på Öland,
Stockholm 1875; Språkprov i Sv. landsm. II. 9, s. 13 if.
NOREEN i Sv. landsm. I, s. 368; språkprov ib. s. 365, 570.
Språkprov i Sv. landsin. I, s. 578 ff.
8) JESSEN, Notitser om diall. i Herj. og femti., i No. hist. tidskr.
"
III; språkprov i Sv. landsm. I, 584 fe
9 ) Om dat. neutr. på -an har jag ingen bestämd mening. För
kvarstående av -n kunde man tänka på dativformernas suffixbetoniug
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leringen reflekteras här (i Linsäll) utom genom vanliga övergångar även så, att »tilljämnade» ord på -e få -o i de fall, där
Vi ha att förutsätta sekundära nasalvokaler, t. ex. best. nom.
gato, best. dat. heno mot -e i andra former.
Vi återfinna således de behandlade ljudlagarna inom de
måst skilda mål på svensk botten. Rörande deras område i
Norge skall jag ej yttra mig, utan blott med hänvisning till
AASEN anf. st. påpeka, att »landsmålet» har best. fem. sg.
akaali, visa, neutr. pl. a,ari, augo
Större vanskligheter erbjuda de finsk-svenska målen, av
vilka flere tyckas bibehålla -n, åtminstone i flertalet fall. Gamla
Karleby förlorar dock både -n ock -nu (utom i 2 plur. av vb.2).
Estsvenskan åter kommer tillbaka med välkända företeelser:
apokope efter vokalbalans ock n-bortfall på vanligt sätt (i
Rågö-Wicht. dock ej i kortstaviga svaga fem.).
Att en så stor överensstämmelse skulle vara tillfällig, att
så identiska ljudlagar skulle ha uppkommit spontant på alla
eller de flästa bland de här nämnda orterna, är väl ytterst
osannolikt. Tvärtom tyckes det väl framgå, att samma ljudlagar i samma tidsföljd från en eller ett par begynnelsepunkter
vågformigt gått fram över de olika bygderna. Givetvis ha de
väl då på vägen mellan tvänne skilda orter passerat de mellanliggande. Sannolikheten talar således för att även mellanliggande orter stå på ungefär samma basis. På svenskt område finnes väl också knappast någon dialekt norr om Småland, som undandragit sig den allmänna utvecklingen, med
undantag av Gästrikland, som lär utgöra en spräkö 3. Rörande
detaljerna av Dalmålets utveckling vågar jag icke uttala någon
ock den oregelbundna akcentuationen av artikulerade subst. i andra fall,
ehuru det då återstår att förklara motsatsen mellan neutr. ock mask.
Imperativen kan ha kvar -n genom konstruktion framför pron. I. Jfr
s. 37. Samma oregelbundenhet finnes i Norrbotten (Widmark s. 18)
ock Gamla Karleby (Flagfors, Sv. landsm. XII. 2 § 286 if.). Jfr även
Lll Alf. s. 31. För Norrbotten kan man värkligen tänka på inflytande
från part. pret., vars rotvokal i starka värb överförts på imp. -- Till
slut påpekar jag den enastående ock svårförklarliga övergången -en —> -an.
1) På avvikande utveckling av nasalvokalerna fäster jag uppmärksamhet.
Hagfors, Sv. landstn. XII. 2 § 146 o. flerst.
3) Jfr L11, Nord. Fam.-bok i art. Gästrikland.
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mening. Detsamma gäller i ännu högre grad de finsk-svenska
målen. Tar man emellertid i betraktande de kronologiska hållpunkterna s. 15 if., så finner man, att i stort sett redan på 1500talet inom hela det på den tiden svenska språkområdet, med
undantag av trakter i Finnland ock Småland, dialekterna genomfört slutljudsavstympningen. I de centrala orterna har som
nämnts redan på 1400-talet samma utveckling inträtt.
Det blir då en helt naturlig fråga: ha dessa vitt utbredda
ljudlagar haft något inflytande på svenskt riksspråk? Att ett
riksspråk överhuvud till sitt ursprung är blott ock bart en
dialekt, som på grund av politiska ock litterära förhållanden
fått övervikt inom tongivande kretsar; att det emellertid snart
nog blir något annat', då den dialekt, från vilken det utgått,
fortsätter sin ohämmade utveckling, under det riksspråket, påvärkat av skriften ock ett snart nog vaknat, åtminstone delvis
medvetet språkriktighetssträvande, antar en mer konservativ
karakter, dock utan att någonsin kunna helt frigöra sig från
moderdialektens ock övriga dialekters påvärkningar: detta allt
är väl allmänt erkänt, likaväl som att de dialekter, vilka i
Sverge intagit maktställningen, voro Mälarprovinsernas ock
Östergötlands, ock att dessas övervikt kan sägas vara avgjord
omkr. 13502. Men om arten ock graden av riksspråkets ock
dialekternas ömsesidiga påvärkningar, därom finnes ytterst
litet i litteraturen framställt — helt naturligt, då varje försök
till sammanställning av dylik art strandat på bristande upplysningar om de dialektiska företeelsernas ålder. Skall en
företeelse kunna ha kommit in i riksspråket ur folkmålen, så
måste den ju i de senare vara äldre än i det förra, men huru
avgöra detta?
Detta uppfordrar mig att för några frågor i allmänt svensk
språkhistoria söka tillgodogöra mig några bland resultaten av
föreliggande undersökning, speciellt de kronologiska resultaten
s. 15 ff.
Jag börjar då med att söka ett svar på frågan: när
emanciperade sig det svenska riksspråket från de
dialekter, ur vilka det framgått? Frågan synes mig ha
intresse icke blott för språkhistorien, utan även för kultur!) Paul Princip. 350 if.
2)

Kock Fsv. ljudl. 489 if. (särsk. 532).
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historien, ock från dess synpunkt kunde den formuleras så:
när blev den andliga förbindelsen mellan olika svenska bygder
så pass intensiv, ock när fick litteraturen inom jämförelsevis
vidare kretsar så pass betydelse, att de kunde hålla vid liv
ett särskilt språk, som icke vidare hade stöd däri, att det inom
någon bygd därjämte var folkspråk?
Med stöd av den föregående undersökningen kunna vi
svara: åtminstone i början av 1400-talet. Ty då började
slutljudsavstympningen inom de trakter, där tidens kulturcentra
lågo. Denna var — jämte några andra egendomligheter, som
med säkerhet icke äro yngre — tillräckligt väsentlig för att
åt folkspråk ock litteraturspråk ge en genomgående olika
karakter, ock riksspråket hade då livskraft nog att hålla uppe
sina traditioner gentemot dialekternas snart nog nästan enhälliga yrkanden'.
En annan fråga blir då, »på vad sätt ock genom vilka
medel ett allmänt riksspråk kunnat utbilda [resp. bibehålla j
sig utan någon för allmänheten tillgänglig litteratur, utbredd
läskunnighet eller ordnat skolväsende». Jag vill på den frågan
svara såsom LUNDELL på samma ställe, där han framkastar
den 2 : »genom ämbetsmännen ock förvaltningen överhuvud, kanske även genom kyrkan», blott att jag är böjd att stryka över
»kanske» ock stryka under »k yr k an»; ty hon var dock tidens
mäktigaste ock bäst centraliserade institution, ock hon hade med
svenskt språk vida mer att skaffa, än man hittils plägat vilja
erkänna, såsom av ScHtYcK 3 på övertygande sätt bevisats4.
Här har jag således sökt visa, att redan ganska tidigt
litteraturspråket kan anses ha skilt sig icke blott från några
Av den tidens svenska landskap torde knappast mera än en del
av Småland ha förblivit på samma ståndpunkt som riksspråket i avseende på slutljuden. Märk, att Finnland väl åtminstone haft apokope.
L11 Frändsk. s. 64 it
Sv. litt.-hist. I, 175 if.
Man torde nu bättre än förut förstå, varför jag s. 16, 17 i noterna
bestämt tillbakavisade den konsekvens, vartill den Kok-Noreenska uppfattningen av konsonantförkortning i svagtonigt slutljud skulle lett mig
med avseende på n-bortfallets kronologi. Hade detta inträtt före t. ex.
1385 (Oxenstiernska hdskr.) ock hade apokopen inträtt ännu tidigare, så
hade det varit oförklarligt, att de kommit att trots sin stora utbredning
förbliva dialektiska. Jfr emellertid tillägg till s. 15 (s. 54 if.).
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folkmål, utan från dem alla. Men svalget var med all säkerhet ingalunda oöverstigligt. Vardagsspråket inom de bildade
klasserna, sådant som det gestaltade sig i synnerhet på landet,
kom enligt sakens natur att förmedla förbindelsen, ock då vi
gå att söka några spår av dessa inflytelser på riksspråket,
göra vi väl klokast i att tillse, huruvida bland de behandlade
dialektformerna några finnas kvar inom detta blandspråk, sådant vi nu känna det. Ock svaret kan väl icke bli mer än
ett. Nog höra vi litet varstädes ropa I för ropade, barna ock
bena för barnen, benen — allt rena dialektformer — eller kompromisser mellan riksspråk ock dialekt sådana som husena 2.
Att dessa närmanden mellan överklassens talspråk ock folkmålen
varit större förr än nu, då skolorna ock litteraturen fått ett så
stort inflytande, ligger i sakens natur, ock det framgår för
övrigt t. ex. av Sv. HOFs. Dialectus Vestrogotica, som stämmer
ganska väl med våra dagars folkmål ock likväl hade till ett
väsentligt ändamål att lära västgötarna — ock givetvis icke
bönderna, ty för dem skriver man icke på latin — vad som i
deras språk var felaktigt 3. Det vore väl då icke alltför underligt, om från talspråket dialektformer inkommo i skriften, hälst
inom sådana delar av ordförrådet, som på grund av sin betydelse mera tillhöra vardagsspråket än litteraturen, eller sådana böjningsformer, där inom riksspråket självt värkande
analogier gynnade lånet.
På det förra sättet torde kanske i julas ock till samma
typ hörande ord förklaras. De tillhöra genom sin betydelse
inera vardagsspråket än litteraturen (ock gjorde det ännu mer
fordom, då litteraturen mindre än nu sysselsatte sig med
vardagslivets förhållanden) ock kunna därför förklaras såsom
dialektlån, ock i dialekterna skulle de ljudlagsenligt uppkomma
Att denna form låter förklara sig inom rspr., påpekas avd. I
§ 11 antn. 1. I dess fullständiga seger i talspråket ha väl dock dialekterna del.
Märk dock, att denna form kan förklaras på annat sätt. Jfr da.
Hof Dial. Vestr. 23. 8 if. HOF betecknar för övrigt en sådan
mängd enskilda ord såsom »rustica», använda av »plebs» o. s. v., att man
har skäl antaga, det flertalet °betecknade tillhörde även överklassens
språk. En del visa redan genom sin form, att de ej kunnat tillhöra
folkspråket (så alla med y-ljud). Hans exempel på (sämre) skollatin
äro också i avseende på ljudfortnen ren bondvästgötska.
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ur fsv. i julas e. I afse ock i aftes anser jag vara orddubletter,
utvecklade det förra inom rspr., det senare inom de apokoperande dialekterna, båda ur det från 1300-talet anförda i aftonsol.
I julas etc. skulle då ha dubbelt genitivniärke (jfr kyrkios etc.),
vilket passar bra tillsammans med att t. ex. i paska värkligen
förekommer 2.•
På det senare sättet torde de apokoperade — nu av yngre
utvecklingar ersatta — dialektformerna föttren, händren ock
de vanligare mössen, gässen etc. ha kommit in i rspr., på
grund av det stöd de egde i neutr. barnen o. dy1.3 I bina
ha vi utom rspr:s artikel, som antagit funktion av pluralmärke,
en annan, som är för rspr. relativt främmande, men i målen
är så mycket vanligare ock väl därifrån lånats, då de nybildade
formerna slöto sig så väl till andra artikelformer på -na.
I bittida brukar man anta att mlty. betiden föreligger
analogiskt ombildat etter sv. adv. på -a4. Man kan därvid fråga:
varför denna ombildning? — då eljes just -en är den segrande
typen, ock dialektformen bettia etc. kan då komma till jälp5.
Det samma kan med en modifikation tillämpas på mellan. Till
genomförandet av denna form kunna dialekternas mälla
~non -in) ha bidragit: man återförde dem folketyrnologiskt
på ett -an. Å andra sidan kan alltför väl övergången en —>
på liknande sätt ha hatt en nästan motsatt värkan på rspr.
Som bekant är den gamla advärbialbildningen på -a i utdöende. I dess ställe gör en yngre bildning på -en stora erövringar. Till dess framgångar kan möjligen ha bidragit, att

Jfr Stockholmsmålets i värase: Sv. landsrn. I, 608 (9) r. 12.
Ordet kan dialektiskt i sen tid ha varit »formellt sammansatt» ock således undgått apokopen.
Om ifrågavarande bildningstyp se Rydqv. V, 134; Hellqu. Ark.
IV, 318 (H:s teori om metates aftes —> aftse är knappast antaglig);
Schag. ib. 338 if.; N:n Ark. VI, 339 (om uppkomsten av e i afse,
aftonse etc. — N:n yttrar sig ej om dess bortfall, i denna »hittils icke
närmare utredda bildningstyp»).
Jfr Schag. Vätöm. s. 59. Formerna uppträda fr. 1450, vilket
passar bra till kronologien ovan s. 15 if.
4) Tamm Et. Ordb. 38.
3) Jfr dock talspr. bitti, som kanske förutsätter ett betidha, före
apokopen.
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man vid valfrihet kommit att föredraga -en, då -a vid sidan
därav kunnat synas vulgärt, liksom boka bredvid boken'.
Utgående från denna uppfattning av dialektlånets förutsättningar vill jag försöka en förklaring av ordet anka. Huvudsakligen två förklaringar äro förut framställda: den ena av
andkona); den andra av
Hop, TAmm 2 ock BRATE3 (anka
KOcK 4, till vilken sedan TAmm 5 ock HELLQUIST6 slutit sig
(båda dock med en viss försiktighet i uttrycket), att anka
skulle vara tyskt (Liibeckskt) lån. BRATEs förklaring a. st.
är i huvuddrag följande: andkona -> an(d)kana enligt ljudlagen
a i obet. stavelse. An(d)kana har sedan missförståtts såsom en form av bestämda femininböjningen, ock därtill har
nybildats .obest. nom. anka. KOCK, som bestrider ljudlagen
o —> a 7, har utom detta att mot BRATE anföra, att man svårligen
förstår, efter vilket normalparadigm*an(d)kona ombildats, i vilken
senare anmärkning jag för min del obetingat instämmer. Däremot synes KOCKS mening, att *andkona knappast kan förutsättas,
då det enligt honom saknar analogier (nsv. ankbonde jälper
oss ej, då det är bildat av anka, ej av and) — denna KOCKs
mening, säger jag, synes mig mindre grundad, ock jag vill
däremot anmärka:
Att *andbonde skulle ombildas efter anka, då detta
blev namn på släktet, är självklart. Det var ju icke blott otydligt, utan vilseledande, sedan anka kommit att beteckna en
annan fogel än and.
I varje fall bevisar ordet, att bonde har brukats för att
beteckna hanen bland vissa foglar. Lägger man därtill karl
På dylika folketymologier på ändelsernas område vill jag anföra
ett ex. från annat håll. I Synnerby kyrkoböcker från 1700-talet skrives
naturligtvis riksspråk, men en bland pastores loci skriver regelbundet
Skallmeye (kyrka etc.) vgrn. skcamcep. Då Ee-typen aldrig eljes begagnas, tyckes gen. mens, sehohe etc, ha föresvävat skrivaren ock
förmått honom att akceptera en dialektform.
Bidrag till Et. Ordb. Ups. 1874.
Vestmannalagens ljudlära, 21 not.
Sv. Språkhist. (70) 74 fl.
Et. ordb. (Ups. 1890).
Ark. VII, 144.
Enligt Bom senaste mening skulle dock o --> a just här kunna
vara ljudlagsenligt: Skand. Arch. I, s. 40 not.
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i nsv. gåskarl ock Sörbygdraålets ånker 1 (som knappast kan
vara annat än *andkarl), så tyckes mig *andkona ha analogier
nog för att kunna användas, ifall de formella svårigheterna
låta sig lösas.
Har då ordet från början haft tonen på första stavelsen,
såsom enligt BEHAGHELS teori om betoning efter variationsinöjligheterna 2 tyckes antagligt, då foglarna äro många, men
könen blott två, så bör det tidigt nog ha haft svag biton på
penultima för att kunna träffas av dialekternas slutljudslagar.
Dess utveckling bleve då *andkona -›*andkon -› an(d)k9 anka
(på vissa håll kanske *anko, till vilket anka kunde bildas som
nom. enligt proportionen anka : anko = gata : gato). Hade
man då i dialekterna fått anka, kunde det lätt upptagas i rspr.,
då annan form i fsv. litteratur icke fanns, ock ordet hade stöd
i övriga fem. på -a (ock speciellt på -ka).
Anna. Huruvida man kan utsträcka denna förklaringsprincip till några
fler bland de av BRATE a. st. anförda orden, är en annan sak. Jag skall
nöja mig med ett par antydningar. Förklaringen av gosse <- go6 son
behöver icke möta formella hinder, såsom redan av NOREEN antytts (Ark.
VI, 318 not). Däremot är väl svårligen BRÅTES förklaring av ord på
-ka användbar i sådana fall, där även isl. har -ka ock -kona, bredvid
varandra, t. ex. frmnka : freenkona. Det har fallit mig före, att vi i
vissa ord av en annan typ skulle kunna ha ett -ka
kona, nämligen
i motionssuffixet -ska. 1 sådana ord som Bergströmskan ock de möjligen därefter bildade pastorskan etc, går det ju bra. De beteckna
hustrun (kona) till den man, på vars namn eller titel de bildats, ock
suffixet skulle innehålla genitiv-s + kona. Värre är det med nomina
agentis på -ska (tvätterska). Betydelseövergången kunde väl förklaras,
men formernas uppträdande i denna funktion redan 1420 (enl. Tamm)
gör antagandet för vissa fall högst betänkligt från kronologisk synpunkt.
Detta hindrar dock ej, att en inhemsk bildning av ifrågavarande slag
kan ha bidragit till bildandet av det livskraftiga motionssuffixet -ska,
vars förklaring uteslutande ur främmande källor tyckes göra någon svårighet 3.
I) Ordet är i Sörbygdmålet både mask, ock fem.
Behaghel, GPhil. I, 552; Lindgr. Btr. § 16 anm. 2. Att ordet
fått ske. 2, kan bero på analogi från övriga fem. på -a. Jfr Sörbygdmålets form, som dock även kan vara analogi.
Jfr Tamm, Tyska änd. 38 if.

Tillägg.
Till s. 6 not 1.
Sedan 1:a arket av det föregående redan var uppsatt ock
två gånger korrekturläst, har jag under några timmars besök
i Alfta haft tillfälle konstatera riktigheten av LUNDELLs uppgift om nasalvokaler i denna sockens mål. Jag hörde t. ex.
uttalas: kyrksc, ha11mi1 (halvmilen); däremot — om jag ej
misstog mig — (»nog ä ni snart vid) kyrkan allti», som tyckes
tyda på att målet ännu har satsdubbletter av ord med äldre
-n(bindning). Några för min undersökning mera betydande
iakttagelser medhunnos ej på den korta tiden.
Till s. 14.
Jag är i tillfälle anföra ett direkt bevis på tillvaron
av nasalvokaler i 1600-talets svenska. Fransmannen BARTH.
POUREL DE HATRIZE, som 1650 utgav en fransk grammatika,
vilken tillegnats drottning Kristina, har i sin uttalslära gjort
flera jämförelser mellan franska ock svenska, som äro upplysande för det senare språkets ljudförhållanden'. På tal om
franskt n yttrar han: ». . . änder thett någon stafuelse, så
liuder thett såsom n uthi desse Swenske orth: anka, ankestall,
ankebuss, eng, säng; och HON, när en cons. följer effter, ut
Amandement . . . .» Det lider väl intet tvivel, att versalerna
skola framhålla HON (ho) såsom den par prMrence adekvata
jämförelsepunkten. Trots interpunktionen få vi väl antaga, att
bestämningen »när etc.» gäller det franska uttalet ock ej det
svenska. Märkligt är, att ett uttal ho existerade även i de
kretsar, främlingen kom i beröring med 2. — I sammanhang härmed må ett par rader få plats om ett annat ord med *Q, nämligen personnamnet jo g Jon, som finnes i flere dialekter ock
lär ha funnits även i vgm.3 og utgår väl från Q, ock skälet
Bland annat har han en , antydan om olikheten mellan franskans
ock svenskans musikaliska satsbetoning.
Jfr e fem, av en Col. Ordesk. XXI.
Hof Dial. vestrog. e., 162.
4
Sv. landsm. XIII. 3.
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till utveckligen torde vara, att Q kommit i huvudtonig ställning.
I denna ställning var nasalvokalen något i våra dialekter så enastående, att dess ljud- ock uttalsbild lätt sammanföll med den
närmast besläktade ljudgrupp, som fanns, d. v. s. förbindelsen og.
Jfr avd. I, § 4 anm. 2.
Till s. 15 if. (avd. I, § 9).
I det föregående har jag sökt visa, att fsv. ända inpå
1400-talet uppehållit skillnaden mellan -n ock -mn även i svagtoniga stavelser, ock jag har därför tillbakavisat de åsikter,
som framställts, att redan den äldre fsv. i dylika stavelser
skulle ha utplånat skillnaden i konsonanternas kvantitet. Sedan
detta skrevs, har saken ännu en gång kommit på tal, då KOCK
i en anmälan av R. LARSSONS avhandling om Södermannalagens språk' velat förklara några enkelskrivna i i nämnda lag
genom svag satsbetoning. Jag kan emellertid ej finna KOCKS
bevisning tillfredsställande.
Till en början synes motsatsen sticel-vill omöjlig att förena
med hans åsikt 2. Själv har också KocK3 gjort troligt, att
i lagspråket åtminstone dialektiskt skillnaden mellan mask.
gamall ock fem. gamal uppehölls, vilket stämmer utmärkt med
min teori i det föregående, men svårligen låter förena sig med
KOCKS här kritiserade åsikt. I allmänhet synes det mig ytterst
betänkligt att för proklitiska ock enklitiska ord uppställa ljudlagar utan att tillse, det dessa lagar gälla svagtoniga ändelser.
Vidare påpekar KOCK själv andra förklaringsmöjligheter för en
hel del av de på anf st. upptagna orden. Jag tror mig därför
med avseende på de övriga böra förhålla mig skeptisk.
Medan saken är på tal, tillåter jag Mig påpeka, att det
är av särskilt intresse, att just 1 dubbelskrives. Detta beror
tvivelsutan på den kvalitativa skillnad mellan långt ock kort
1 (kort
ock långt /_), som vi med stöd av nutida folkmål
måste antaga, ock det utgör därför ett nytt bevis på det kakuminala 1:8 ålderdomlighet. Det är för övrigt icke blott SödL.
som har denna egenhet. Jag har iakttagit den i ÖgL. ock
Ark. VIII, 381 IL, särskilt 385 f.
Skulle något av de behandlade orden ge exempel på utvecklingen
i proklis, borde det väl vara vill.
Fsv. ljudl. 418.
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ett par andra skrifter, ock bland KOCKS exempel från andra
lagar på dubbelskriven slutkonsonant' äro de allra flästa exempel på 11. Mitt antagande bekräftas av materialet från SödL.
Dess sticel, pol, vill motsvaras i vgm. av 5,584, te, vet, dess
skal av sv. talspråks ska, vgm. sa, Columbus skaal. Övriga
värbalformer äro ombildade efter analogi.
Å ena sidan tyckes mig således fortfarande bevisningen
för den supponerade konsonantförkortningen ofullständig. Å
andra sidan skall jag ej förtiga, att jag vid studium av 1600talets grammatici funnit ett uttalande, som i avsevärd mon
försvagar min motbevisning i det föregående. AURIVILLIUS
har nämligen Cogitationes s. 33 f. en uppgift om uttalet av
artikulerade substantivformer i 1600-talets svenska, som väl förtjänar här anföras. Enligt honom har e två ljud: e ock ä, på vilka
upptagas en mängd exempel, varibland även ord med skrivet
e i ändelser, i vilket fall regeln är, att e förekommer i öppen,
ä i sluten stavelse, en regel som även kan framletas ur andra
äldre grammatikor. Ett tredje ljud, som skall vara ett mellanljud mellan de föregående, förekommer »in fine tantum vocis
ante 1, n, r.» NOREEN har Col. Ordesk. IX förmodat, att detta
mellanljud skulle vara »utan tvivel detsamma som nysv. äger»,
varmed han väl måste syfta på al. a. Med stöd av formerna hos
COLUMBUS har man väl dock snarare att tänka, att detta e icke
var något e alls, utan att det av AURIVILLIUS åsyftade uttalet
var 1, n, y (jfr NOREEN a. st. XIX); ty det blir väl svårt att
finna en anledning, varför a skulle ha uppkommit just före
1, n, r. Det viktigaste för oss är emellertid, att detta mellanljud skulle förekomma i maskulina artikelformer, under det de
feminina ha -än. Att A. värkligen åtminstone just i detta
fall, i best. art. i mask., åsyftat uttalet n, framgår av ett yttrande Gram. s. 72: »Quoad pronunciationetn : talis ea vulgo reeepta est, ut in masculinis in consonam desinentibus in hac
forma -en non clare exauditur, sed e fere eliditur, ut konungn,
gubbn, rocken, stocken (sic!) etc
In femin. vero
elarius exauditur.» Man skulle således i svagtonig stavelse
haft övergångarna: enn --> n, en -> än. Om detta är riktigt
1)

Fsv. ljudl. 414 if.
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(vilket kanske ej är höjt över allt tvivel') ock allmängiltigt
(något som är än mer problematiskt), så skulle, som man ser,
hela den teoretiska delen av min kronologi vara förfelad,
då de sammanfall mellan en ock n, en ock enn, vilka jag
ansett mig kunna förutsätta, icke skulle ha egt rum förr än
minst 250 år senare, än jag ansett. Hade vi en övergång enn
—› n, så skulle ju detta förklara, att äldre n började skrivas
-en (»svarabhakti-utvecklingen»), likaväl som att -n kvarstod i
ord, där vi haft äldre -enn, då ju stavelsebildande -n kvarstod.
Härmed vore också denna fråga skild från sitt sammanhang
med förkortningen av midljudande -fln-, ock därmed skulle alltså
min anmärkning mot kronologien för förkortning av kort konsonant i svagtonig stavelse förlora sin betydelse. Emellertid
torde väl min kronologi för slutljudslagarna vara bevisad blott
ock bart genom de ur fsv. litteratur anförda formerna.
Till s. 52.
Ark. IX s. 161 kritiserar KOCK en av NOREEN framställd:
åsikt, att isl. aldrigin fsv. aldrighin skulle vara bildat genom
tillägg av den nekande partikeln -no. KOCK vill sammanhålla ordet med ett även befintligt hengin, ock han anser båda
bildade med partikeln -enn (ännu). Det är kanske ej alldeles
utan betydelse, a.tt det senare ordet ännu finnes i vgm. ock
där har formen lien, vilken form nödvändigt förutsätter äldre
-fln ock således tyckes tala till förmån för KOCKS åsikt.
1) Jag måste dock erkänna, att AURIVILLII ord äro svåra att bortförklara. Man förstår ej, varifrån han skulle fått sin sats, om ej genom
iakttagelse; den smakar ej alls av den tidens grammatiska dogmatik.

Rättelser.
S. 10 r. 12 u. ock s. 23 r. 12 n. står avd. II G — läs s. 50
S. 36 not 2 står tillägg — läs s. 37

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA MODULEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIII. 4.

Om behandlingen av a framför rt
i nordiska språk
av
ELIS WADSTEIN.

Såsom bekant anses äldre a framför rt + vok. ha övergått till å (som sedermera vanligen utvecklat sig till å) i
vissa delar av det nordiska språkområdet (Tamm Fon. känn.
s. 15, Kock Fsv. 1j. s. 403, Språkhist. s. 45, med något olika
formulering av ljudlagen; jämför ock Noreen i GPhil. I, 481).
Att denna förlängning icke inträtt över ett så vidsträckt område,
som man antagit, framgår, emellertid av de hithörande exempel
från olika nordiska språk ock mål, som jag samlat ock här går
att meddela. Jag medtager därvid, för att pröva riktigheten
av ljudlagens formulering (vilket icke torde vara överflödigt,
då den ju avfattats på grundval av mycket litet material), även
sådana ord, i vilka rt icke följes av vokal.
Exemplen äro (med utelemnande av de 1 ån e ord, vilka i
resp. språk eller mål endast förekomma med vokalisationen a)
följande:
Sv. iandsm. XIII. 4.
1.

2
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A4 Från danskan:
a) Från jutska dialekter:
'2) a å-ljud i:
1) a uppträder i:
kr» »art», Feilb.", Thors.2 s. 16.
årt »arte», Feilb.
årti »artig», Feilb.
hårt »skxg», Feilb.
bjat »klart» Feilb.
få,(r)t »fart», Feilb., Thors.
fart Feilb.
fårt »farte», Feilb., KOIK 3 (fåhrt).
fårtenv »fartöj», Feilb.
hart»liårdt»Kok,Hag.4 höt »hårdt», Gronb.5 s. 232.
»hartad»
hårte »hartad», Feilb.
harta
Feilb., Kok (hatta).
hjah(r)t »hjxrte», Kok, (h)jåt »bjwrte», Lby s. 10, Thors. s. 25.
Lby 6 s. 10 (jart),
Thors. s. 25 (hjat),
Varm. 7 s. 34 (hjat').
kort, lat. charta, Gronb. s. 267, Hag.
(kåhr), Thors. s. 75 (kwöt).
knort, Gronb. s. 267.
påt »part» Thors. s. 16.
patt »part» Hag.
snåt »snart», Thors. s. 16.
stjat(t) »stjwrt», Kok, stjät »stjaart», Thors. s. 25.
Th.ors. s. 25.
svort »svart», Kok, Hag. (s(v)ått), Thors.
s. 24 (swot, set, swöt), Varm. s. 28
(swutt).
vort, plur. vårt'r »vorte», Lby s. 49, Gronb.
s. 270 (vut), Thors. s. 75 (wot).
Tillser man nu, huru de anförda formerna förhålla sig till
den ovan upptagna regeln för behandlingen av a framför rt,
så finner man bland dem flere, som icke stämma med densamma. Vad emellertid årt, lärt etc. angår, så kunde de ju
vara analogi från sådana kasus, i vilka vokal följde på rt,
men denna förklaring duger ej för höt ock adv. snåt »snart».
höt kan visserligen vara analogi från hård, men snåt visar,
<0 De med siffror utmärkta noterna återfinnas i slutet av uppsatsen.
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att a blivit å även då rt icke följdes av vokal (jfr härmed
Thors. s. 16). Av formen hart »hårdt» framgår emellertid å
andra sidan, att detta icke kan ha varit förhållandet i alla
jutska dialekter (jfr ock fart, patt, ehuru dessa såsom låneord
icke äro mycket bevisande). Hart »hårdt» i förbindelse med
den ovan även angivna formen hjah(r)t etc. »hjxrte» kunde
nu låta förmoda, att i vissa jutska dialekter a framför rt under
inga förhållanden övergick till å, utan alltid bevarades. Att
denna förmodan vore oriktig, framgår emellertid av Thors. s.
15, 16 under 4 f givna allmänna regel ävensom av den omständigheten, att a-formen hjah(r)t etc. synes vara den över
större delen av Jutland använda (jfr Kok ock Thors. s. 25).
Bevarandet av a i hjah(r)t får alltså ha en annan förklaring;
sannolikt sammanhänger det med att a här ingår såsom del
av diftongen ja (jfr ock bjat, stjat, i vilka ord dock i vissa
kasus ingen vokal följer på rt). Att angiva de geografiska
gränserna mellan de med hänseende till behandlingen av a
framför rt olikartade jutska dialekterna är icke möjligt endast
med jälp av vad som i de av mig citerade arbetena rörande
denna fråga meddelas. Jag konstaterar därför här endast, att
a framför rt — utom i förbindelsen -jart(-), som över större
delen av Jutland alltid bevarat a — i vissa jutska dialekter
alltid övergått till å, yngre å (o, u); men att denna övergång
i andra jutska dialekter endast inträtt, då rt följdes av vokal.
b) Från danska riksspråket (här medtar jag ock de
få hithörande exempel från östdanska dialekter, som i den för
mig tillgängliga literaturen anträffats):
1) a uppträder i:
2) a
å-ljud i:
garte »småsnakke», K.8
hart »hårdt», K., M.9, Dia1. 1°
hartad »mesten», K., M.
hartkorn, M. Jfr K. under
hard 2.
hvart »hvorhen», K.
hvort, K.
kart, lat. eharta, K.
kort, K., M.
korteleeg »kortspil», K.
kortenspil, kaartenspil, K.
korte »spille kort», K.
kartnegl, isl. kartnagl, K., M. kortnegl, K.

4
knart »kunde», K.
knartekcep, K.
knartevoren, K.
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knort, K., M.
knorte »kunde», K., M.
knortekiep, M.
knortevoren, K.
m. fl. sammansättningar.
knortet »knudret», M.
Morten (Mårten"), lat. Martinus.
norta »snatta», sv. dial. narta
(se nedan s. 6), Bomb."

snart adv., M.
varte, isi. varta, Molb. Gloss.* vorte, M.
Några ord i denna lista synas strida mot den s. 1 ovan angivna
ljudlagen, men detta endast skenbart. Garte hos K. är troligen
forndanskt; ordet är hämtat från MOTHS handskrivna ordbok
(om vilken se Univ.-jub. da. samf:s Blandinger I. 32, not).
Eller ock är det möjligt, att ordet är norskt, ock att således
MOTEI även upptagit norska dialektord: i nyno. förekommer
nämligen ett garta med samma betydelse (se nedan). Knarteluep, knartevoren bero på analogi från knart. Varte är
fornda. Hvort hör säkert icke hit, utan har fått o i följd av
övergången va
vo (vilken även kan föreligga i vorte).
Kort ock knort (såvida icke i det senare ordet o även i da.
är gammalt, se nedan s. 7) bero på invärkan från former, i
vilka vokal följde på rt. I kortnagl står rt framför konsonant, ett fall som uppställarna av lagen för här berörda övergång icke alls tänkt på att undersöka, varför man har att
tillse, om icke möjligen a även därvid övergått till å. Man
får dock icke på grund av kortnagl draga den slutsatsen, att
detta varit förhållandet, ty o här kan vara inkommet från former
av det enkla kart, i vilka vokal följt på rt (jfr också fsv.
karta nagel). Lika litet som kortnagel kunna därför andra
sammansatta former såsom kartnagel, hartkorn ge utslag i
frågan. Något en kelt ord innehållande förbindelsen art + kons.
i fda. är icke känt, men fsv. bör ha haft ett svartna (nsv.
svartna). Men även om ett *svårtna från nyda. 1. nsv. dial.
skulle uppvisas, så tror jag dock icke, att å uppkommit i detta
*) Förekommer utom å det hos MOLBECH anförda stället även i den
forndanska Cod. Arn.-Magn. nr 187 oktav; se SÅBYS edition s. 81. 20.
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ord, utan beror det nog på analogi; ty såsom Tamm Fonet.
känn. s. 16 påpekar, var det väsentliga villkoret för förändringen
av a framför rt nog det, att rt skulle vara fördelat på tvänne
stavelser. KOCKS formulering »fsv. ä framför rt [har] övergått
till å, nysv. å i flerstaviga ord: vårta, tårta etc., men däremot icke i enstaviga», enligt vilken svartna bort ge *svårtna,
beror väl endast på förbiseende av detta exempel.
Av föregående ordlista ock resonnemang framgår alltså,
att a övergått till å framför rt + vok. i danska rik ssp r. ock
därför sannolikt även i östdanska dial.
B) Från svenskan:
Från sydsvenska dialekter:
1) a-vok. i:
2) a --> ä (som sedan har utvecklat sig
vidare) i:
artig Hall."
vanatt, vonohtz adj., Åsb.20
hart, Åsb. (hatt 13 ) ock hord, Åsb."
kauht »kort» subst., Åsb."
Hall."
kauhtnctl »kartnagel», Åsb.17
knort, Skå., Blek."
knorted, Skå,."
knortig, Skå."
naurta, da. dial., norta, Skå."
skorta »liderligt fruntimmer» (jfr no. dial.
skarta, s. 13 här i det följ.), S. Skä.22
schvart, Blek.21
avort, Skå.20, Hall., Blek.21
vart »håll, riktning»,
Hall. 14
vårta, Skå. Blek. 23 (vaietta, S. Luggude 24).
Dessa exempel visa alldeles evident, att övergången a å
inträtt i dessa sydsvenska mål, då rt följdes av vokal. Vad
hokt angår, så beror dess vokal på invärkan från former av
ordet, i vilka a stått framför rå; svort har fått o från former,
i vilka rt följes av vokal; artig är tydligen ånyo infört från
riksspråket.
Övriga svenska dialekter (för vilka jag haft tillgång
till uppgifter rörande något eller några av de hithörande orden):
1) a-vok. uppträder i:
2) å-vok. i:
'arta »årta», Gottl. (årrt 25), Finnby (ato 26).
dartä »fålla, släppa», Medp.21

6
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"harta »avskala», Öbott. (hartt 27).
hvart, Ögötl., När., Medp., Vbott. 27, Nyl.
(kvart 28).
kart subst., Öl.27, Kalm. 1.27, Skarab. 1. kåt(björk) i Jönköpings län 27.
(kartbjörk 27), Sörb. 29, Fryksd. (katt"),
När. 27' SÖd M.32, Västm. (kartbjörk 27),
Vätö (kg 33), Håls. (karst 34), Burtr.

ek 35), Fby (kw.26), Ny].28, estsv. (katt 36).

kat, lat. charta, estsv. 36
karta »kart», Nyi.28
karta v., När.31, Södm. (kartä 32), Västm.27, 37
kartig Kalm. 1. (katig27), Ögötl. (karti(g)) 27, 38, Vgötl. (karrtig 39), Södm. 32
knart »kart», Smål.27, Ögöt1.27, 38, Vgöt1.27,40, knort, S m ål. 27 , Ögöt-

Sörb. 28, Fryksd. (knatt 38), Södm. 32,
lims. 34, Ny!. 28
*knarta v. Södm. (knartä 32), Häls. (knar-

1. 27 , 38, När.27, Söd-

sta 34).
knarte »småväxt människa 1. djur», Södm.32
knartugr, Södm. 32, Häls. (knarstug 27, 34).
(även narsta).
narta »snatta», Häl& 27,
snart adv. Sörb.28, Fryksd.30, Vörå (snckst41 ),

Fby (sngt 26), N yi. 28, estsv. (snåt 36).
anatom »snart», estsv.36
svart Gott!. 27, Små!. 27, Ögöt1. 42, Vgötl. 42,
Sörb. (svårt(e) 28), Fryksd. (svatt),
sunt 18, Up pl. 42 (svåtår V ätö 43), Da1.42
(sgart Älfd., sigart Mora 44), Häls.
(svarst 27), Jämt!. 42, Vbott. 42 (Degerfors
cswa,e5, Nysätra fwc6t*), Öbott.42 (svatt
Närp.46), Fby (svatar 26 ), Ny1. 28, estsv.
(svattor, swattan, swatter 36), RttrlÖ

(svatah47 ).
49 Se J. V. LINDGREN i Sy. landsm. XII. 1, s. 110. Jfr om to
L11 Alf. s. 112. Detta ljud åsyftas väl med
i Svårt- (första
sammansättningsled i ortnamn från Luleå-trakten) Sv. landsm. VI. 3, s.
13, 19, 23, 26. I Burträskmålet är utvecklingen av förbindelsen -artoklar. Enligt LINDGREN anf. st. skulle mur »Mårten» ock fwtit »svart»
möjligen förutsätta en gammal förlängning av a framför rt
vok.
Mot detta antagande strider dock Burträskmålets våt »vårta».

XIII. 4

SV. DIALEKTER.

svarta Vgötl. (= »svart märr»21), Sörb.
»svärta», subst. o. värb 29), Fby (svato
»fogel» 26).
avarten »svart häst», Vgöt1.21
svartna, Sörb. 29, Fryksd. (svätt&n
estsv. (svattn 36).
vart(en) adv., Södm. 32
varta »vårta», S. Gott1.27, Sörb. 29, Jösse vålta, Vgötl.", "
vart(e)-bit, Vgötl. 27,
h.", Fryksd. (vått"), Värml. Älfd.
SM ål.27, vå(r)t-bita(valt 39), Dalby (9)&49), Uppl." (Vätö
vq(a 33), Orsa (9arta50 ), Älfd. (urta"), re Ö. här.53, vårtebitare, Ydre38.
Håls. (varsta34), Dfs. (våt), Btr. (vg*),
vårt-gräs, Västbo
Fby (vato 26 ), Nyl. (varto 28), estsv.
(Snaål. 27).
Runö (vat 52 ).
Ormsö, Nukkö (vatt36,
vartebidare, Sörb. 29.
Iakttager man, att ordet knort kan lemnas ur räkningen
såsom — i vissa trakter åtminstone — innehållande gammalt
o (jfr ty. knorz med samma betydelse), skulle alltså, av denna
ordsamling att dömnaa, ljudlagen om a:s övergång till å framför
rt + vokal endast gällt: i Småland (möjligen icke i någon
del av det östra: jfr kart, Kalm. län mot kåtbjörk, Jönk. län),
vidare i (det in i Smål. skjutande) Ydre härad av Ögötl. samt
i Västergötland (möjligen icke i någon del av Skarab. län:
jfr kart ovan). Att bestämdare utpeka den geografiska gränsen för ljudlagens giltighet är emellertid tydligen omöjligt med
det lilla material, som står mig till buds från de sistnämnda
områdena. Från hela det övriga svenska språkområdet har
jag icke funnit något, som skulle tala för att den här behandlade övergången inträtt' i någon del av detsamma**. Särskilt vill jag, emedan det är av intresse i fråga om riksspråket,
framhäva, att Upplands varta ock de många exemplen från
Södermanland på förbindelsen -art + vok. avgjort visa, att
ljudlagen icke gällt för dessa landskap ***.
*) Se noten å föregående sida.
**) Såvida ej Vbott. fwcM, Svårt- skulle vara att så uppfatta (ock
icke på sätt som ovan framställts). Jfr emellertid även s. 14 i det följ.
***) Man kan nämligen icke förklara dessa södra. exempel såsom
beroende på invärkan från ord ock former, i vilka rt icke följes av vokal,
ty om ljudlagen gällt för Södm., hade åtminstone något av dessa ord
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C) Från svenska riksspråket:
1) a-vokal i:
2) å, o i:
hart(nar), Lind."
hvart*, Speg.", Ser. 56, Lind,
Ihre 57, Sahlst.", nsv.
kart, Speg., Ser., Lind, Ihre,
Sahlst., nsv.
kartig, Lind, Sahlst.
karta, lat. eharta, Lind, nsv. kort**, Line.", Ser., Lind, Ihre,
Sahlst.
landkort, Ser., Lind, Ihre.
sjökort, Ser., Lind, Sahlst.
kartnagel, Speg., Lind, Sahlst., kortnagel, Speg. (under wårta:
nsv.
»wårtnagel, kallas ellies kortnagel»).
qvart, »pro qvar» Sahlst.
Martin, nsv."
Mårten, Lind, nsv.60
skart, Speg. (isl. ?***).
snart, Speg., Ser., Lind, Ihre,
Sahlst., nsv.
svart, Var.", Line., Speg., Ser.,
Lind, Ihre, Sahlst., nsv.
svarta subst., Lind.
svarta värb, Line., Lind, Sahlst.
svartna, Speg., Ser., Lind, Sahlst.,
TISV.

Var. (s. 13, 27, 35), Ser., vårta, Line., Speg., Ser. (»vide
Lind, Sahlst. (»vide wårta»)t.
varta»), Lind (»s(e) warta»),
Ihre, Sahlst., nsv.

varta,

bort uppvisa 13-vokal; ja, det hade i detta fall tvärtom förr bort inträffa,
att a-formerna utträngts av .-formerna (jfr srnål. ksIthjörk ock sydsv.
svort ovan), emedan de förra skulle varit betydligt färre än de senare.
0) För att slippa upprepa ordet två gånger använder jag här v
i st. f. w, som anf. äldre arbeten ha. Så även vid följ. ord med v.
") I kort ock sammansättningar är dock nog i äldre svenska liksom
i nsv. o -= 0, icke = å; jfr Choort i ARVIDIS Manuductio ad poesin
svecanam, Strengnäs 1651 s. 73 samt nedan s. 10.
000) SPEGEL upptager som bekant även »gamla Göthiska ord».
t) Jfr ock Hof Dial. vestr. s. 319: »Sv(ethice) warta, verruca.
Sed Svecorum pleriqve wilrta dicunt. Speg. Seren. Sahlst. Lind».
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vårtefull, Line.
vårtig, Lind, Sahlst., nsv.
årta, Ser., Sahlst. (»vide Ärta»),
nsv.
Förestående lista visar exempel såväl m ed den här ifrågavarande övergången a —> å framför rt + vok. som utan denna
övergång, ock detta stundom från ett ock samma arbete. Ettdera slaget exempel måste alltså vara dialektiskt eller, bättre
uttryckt, förskriva sig från andra dialekter än dem, varifrån
riksspråket huvudsakligen utgått.
Mot den nu gällande åsikten anser jag, att å-formerna
ursprungligen icke tillhört riksspråket, ock att riksspråket alltså
icke haft den här ifrågavarande övergången a —> å. Detta
bevisas av följande omständigheter:
varta, vartfull i Var. Enligt Kock Språkhist. s. 53
skulle denna form vara dialektisk, vilket skulle stödjas av
att Var. även uppvisar en sådan form som hard för hård.
Men hard behöver ej vara dialektiskt; dess a bör förklaras på
samma sätt som Kock Fsv. 1j. s. 400 förklarat a i rspr. kall,
gall, d. v. s. såsom beroende på invärkan från nom. ock ack.
sing. neutr., gen. sing. mask. ock neutr. samt från sammansättningar, i vilka hard icke hade huvudtonen. I striden mellan
a- ock å-formerna av detta adj. segrade slutligen å, varför
också Var.-upplagan av 1544 endast har hård. Däremot bibehåller denna upplaga a i varta, vilket ytterligare stöder den
av mig förfäktade åsikten om denna form.
SERENIUS, som (enl. Nordisk familjebok) var född på
Svartsjölandet ock sedermera blev kyrkoherde i Nyköping (där
han ock 1757 tryckte ny upplaga av sitt arbete) ock alltså
borde vara en god representant för riksspråket, föredrar varta,
varför ock denna a-form torde tillhört hans hembygds språk.
Den av honom även anförda formen vårta liksom hans årta
måste han alltså fått från annat häll. Särskilt beträffande
årta göres detta också troligt av den omständigheten, att ärtan
är »högst sällsynt» å andra ställen i Sverge än i de sydliga
landskapen (se t. ex. Nilss. fauna 11.3 442), varför SERENIUS i mellersta Sverge nog aldrig sett :eller hört talas om
denna fogel.
vartfull, Var. (s. 27).
vartig, Ser., Lind.
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Riksspråkets nuvarande uttal av vokalen i kort (lat.
°karta) som o, vilket väl (såsom doc. TAMM muntligen föreslagit) beror på invärkan från skriften*, visar, att rspr. icke
kan ha haft en form med uttalet *kårt, ty i detta fall hade
missuppfattningen av o såsom = o icke gärna varit möjlig.
Den i det föregående meddelade undersökningen om
nysvenska dialekters förhållande till den i denna uppsats behandlade ljudlagen torde ensam lernna tillräckligt bevis för
att a-formerna endast kunna förskriva sig från riksspråket
mera fjärran liggande dialekter.
Rörande ett par av dessa å-former, nämligen vårta ock
årta, är jag ock i tillfälle visa, på vilket sätt de blivit riksspråksord. Vårta anser jag inkommet i rspr. därigenom att
å-formen varit den, som använts i det måst lästa äldre nsv.
arbete, vari vårtor omtalas, nämligen i ARFWIDII MÅNSONS
Örta Book, vars första upplaga utkom 1628 ock så följdes av
åtminstone fän nya upplagor, en för denna tid nästan exempellös spridning. Anledningen till att å-formen brukas i detta
arbete är den, att förf. var hemma i Småland (enligt titelbladet
var han från Rydaholms socken), där ordet just (se föreg. s. 7)
bör ha denna vokalisation. Ordet förekommer hos MÅNSON
endast i plur. wårter, vari redan -er för -or antyder, att formen
är dialektisk. Förf. var också väl medveten om att han icke
var så säker i behandlingen av riksspråket. Han säger nämligen i sitt företal: »Jagh haffaer intet studerat . . . vthi
någhon Academia, vthan allenast vthi gemeene Scholer
Här kan wäl vthan twifwel finnas någhon feel på ordli och
stafwelser, hwilka then som bättre förståndh haffuer, wäl weta
kan». wårter är också icke det enda dialektordet hos MÅNSON.
Att årta inkommit från Syds v erge är, såsom redan s. 9
i det föregående framhållits, troligt av att denna fogel huvudsakligen träffas i södra delen av vårt land. 1 äldre tid användes
0) Kanske sammanhängde denna läsning av o såsom 0 med en
folketymologi: man trodde möjligen, att i kortspel (eller *ohortspel,
såsom ordet på 1600-talet nog stundom skrevs; jfr noten s. 7) första
sammansättningsleden vore det äldre franska court, cort nyfr. cour »hov».
Anledningen till denna folketymologi skulle då varit dels den, att kortspel väl först infördes ock idkades vid hovet, dels den att kortleken
innehåller kungar ock (såsom man nog förr sade i st. f. »damen)
drottningar (jfr ty. königin, eng. queen »dam» i kortspel).
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jämte årta även ärta. Detta senare representerar kanske ett
`arta, i det ett dialektiskt a, som just framför r-supradentaler
i dial. uppträder för rspr:s såväl a som ä (se LI1 i Sv. landsm.
I, 97) felaktigt återgetts med ä i st. f. med a; emellertid är
det ju lika möjligt, att ärta är en -Vin-bildning. Ärta är i de
två första upplagorna av LINNEs Fauna suecica den enda anden år 1800 utvända formen av ifrågavarande fogelnamn.
givna 3:dje upplagan av sistnämnda arbete, som ombesörjts av
A. J. RETZIUS, säges emellertid fogeln heta: »Suecis Årta, Ärta»;
här - sättes alltså formen årta före ärta. Följa vi så fogelnamnet vidare i den zoologiska litteraturen, så finna vi hos
den största auktoriteten på detta område efter LINNÉ, nämligen S. NILSSON, i hans Skandinavisk fauna från ock med
första upplagan (av år 1820) endast formen årta; det samma
är förhållandet i det storartade värket Svenska fåglarna, vars
4:de del (utgiven år 1886), där denna fogel behandlas, är författad av J. KINBERG. Förklaringen till att RETZIUS, NILSSON
ock KINBERG föredragit formen årta är den, som man på förhand misstänker: de voro alla tre från ett av de landskap,
å
där enligt min föregående undersökning övergången a
framför rt + vok. inträtt, nämligen från Skåne. Jag anser
alltså, att det är genom dessa författare som årta fastslagits
såsom riksspråksform för fogelnamnet i fråga.
Vad kort ock Mårten angår, kan jag visserligen icke uppvisa, huru de blivit rspr:ord; men att de måste vara låneord,
framgår av det föregående. Jfr särskilt beträffande kort (som
väl kommit från danskan) denna uppsats s. 10 samt beträffande
Mårten (som utom från danskan även kan ha kommit från
sådana svenska dialekter, som haft övergången a å framför rt + vok.), att nyno. Morton likaledes beror på lån från
danskan (se s. 14 i det följ.).
SPEGELS kortnagel är icke nu rspr:ord ock har nog aldrig
varit det; dess förekomst hos SPEGEL sammanhänger tydligen
med att denne var född i Blekinge, ock att hans arbete
tryckts i Lund. Jfr därmed att kortnägle, MÅNSONS Örta Book
1:sta uppl. s. 267, i upplagan av år 1654 s. 201 ändrats till
kartnägle.
Att jag här alldeles lemnat ur räkningen de av Kock
Fsv. 1j. s. 403 (med tvekan) även hitförda orden tårta ock
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vår(d)tecken, beror på att de enligt min mening icke höra hit.
tårta är nämligen icke. att sammanhålla med franska tarte,
utan med franska tourte, ital. ock sp. torta, ty. torte (såsom
bekant
lat. torta); ordet har således lånats med sin nuvarande vokalisation. Det skrives också i ARviDis Manud. s. 73
Torta (ock uppges där rimma med borta ock förkorta). Vokalen å i vår(d)tecken kan bero på att ordet lånats med långt a;
såsom även KOCK anf. st. påpekar, skulle nämligen enligt
SCHILLER-LeBBENs Mittelniederdeutsches Wörterbuch den medellågtyska formen av ordet varit wärtöken. Hade emellertid,
såsom ett par lexikografer uppgiva (se Kock anf. st. samt
Kluge Etyrn. Wb.), mit. här å' i första stavelsen, så beror å i
det ifrågavarande svenska ordet på att den nu faktiskt förefintliga folketymologiska ombildningen av detsamma redan i
fsv. tid företagits: warteken har ändrats till wardhteken, som
regelrätt ger nsv. vårdtecken.
Genom det föregående anser jag alltså vara uppvisat, att
— oaktat det nutida svenska riksspråkets alla hithörande ord
visa å för äldre a framför rt vok. — egendomligt nog den
här behandlade övergången a --> å icke inträtt i sv. rspr.
C) Från norskan (de ord, för vilka intet belägg angives,
äro hämtade ur Aas. ordb.):
1) a-vok. i:
2) aa, o
dart subst., Ross ordb.
darta vb., Ross.
darten adj., Ross.
garta vb.
hart
kart
kort »kart»
karta
kartnagel
kartneever
kartutt
knart
knarta
knarte, Ross.
knarte- (i smsättn.), Ross.
kort, lat. oharta.
kort- (i smsättn.)
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korta
Morten, Aas. Navnebog s. 83.
kvart »hvorhen»
skart
skarta »pynte, udstaffere»
skarten
snart adv.
snart subst.
snarta
snarte
starta
svart
svarta subst.
svarta vb.
svart(e)- (i smsättn.)
svarten subst.
svartna
tart subst.
tvart adv.

snort på »nogle steder»

svaart, Sxtersdalen.
svorta subst.
svorta vb.
svorte- (i smsättn.)
svortna

tvort adv.
vorta »Vorte»
vortutt adj.
Vid första påseendet förefaller det ju, som om den här
behandlade övergången a -± å även i norskan icke skulle vara
utan exempel. Vad emellertid kort »kart», kort »charta», korta,
svorta subst. ock vb., svorte-, svortna, vorta ock vortutt angår,
så är deras o enligt AASEN = »oo» (Q), ock de höra därför icke
hit. Kort »charta» är att förklara såsom sv. kort (se s. 11 i
i det föreg.); förlängningen av ordets vokal kan dock här
bero på det följ. rt: jfr no. kort adj. med »oo». Vad de
övriga angår, så är deras o kanske 2 (i ett par av dem t. ex.
svortna skulle då Q vara analogiskt infört). På detta sätt
obl. kas.
synes nämligen AASEN vilja förklara o i vorta
v2rtu; utvecklingen Q •-> »oo» här beror nog delvis på att v
föregår). I något av dessa fall är det ju emellertid möjligt,
att o är gammalt. Vokalen i snort, som enligt AASEN är »o'»,
är väl gammalt o. Osannolikt är dock ej, att den går tillbaka
till g (i vilket fall ordet skulle vara gammal u-stam); att
kan utveckla sig till »o'» framför rt, visar nämligen nyno.
svort (med »o'»), femininum till svart, i vissa dialekter (se Aas.
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Ordb.*). Kanske har därför även aa i sxtersd. svaart »svart»
uppkommit (genom förlängning** av »o'») ur 2, vilket spritt
sig från u-oroljudskasus (jfr det likartade förhållandet med o
i svenska adj. ond, no. vond). Här kan emellertid aa bero på
en utveckling va -› vå enligt A. LARSEN (se det i andra noten
nedan anf. st.); genom en liknande övergång har nog adv.formen tvort uppkommit***. Att aa i svaart skulle bero på en
fornnorsk förlängning a -> ä, synes man mig däremot icke böra
antaga, såvida ej Sffltersd. uppvisar andra ord med förbindelsen
-aart-, vilka icke kunna förklaras på något av de angivna
sätten. — Mortem är, såsom redan Aas. Navn. s. 83 framhållit,
lånat från danskan.
Den här behandlade övergången a --> å synes således icke
ha inträtt i norskan.

a framför rt behandlades alltså i de olika (forn)nordiska
språken på följande olika sätt:
a
ä under alla omständigheter. Detta inträffade
i flera jutska dialekter (jfr 3 nedan).
a --> å endast då vokal följde på rt, men bevarades
i andra fall. Detta var förhållandet i danskan med de i 1
0) På grund av no. svort (ock smtersd. svaart?) bör den möjligheten framhållas, att vokalen i det s. 6 i det föreg. anförda Svart(i ortnamn från Luleå-trakten), såvida den icke är att förklara såsom anf.
st. skett, kanske har
Q. Det är vidare även tänkbart, att vårta, årta
i vissa mål, som icke haft övergången a -> å framför rt
vok., dock
icke äro låneformer, utan fått sina vokaler från kas, obl. *v2rtn, .2rtu.
Häremot må icke invändas, att 9 framför r ju bör ha givit o i östnord.
Detta är visserligen ett allmänt gällande antagande, men har dock aldrig
i hela sin omfattning bevisats. Att 9 före rt (i t. ex. *ertn) bör ge
annat resultat än framför t. ex. rn (i t. ex. bern —> "bom), synes mig
vara tydligt av parallellen med den olika utvecklingen av diftongen lo
i dessa båda ställningar: jfr t. ex. jort mot björn.
00 ) Jfr om dylik förlängning framför rt A. LARSEN Indberetning
om bygdemålene i Kristianssands stift i Univ. og skole-ann. för 1890.
000) Att vok. i adv. tvort icke liksom svaart är lång, antyder kanske,
att dylik nyno. förlängning blott inträtt, då rt följdes av vokal, vilket
är fallet i de flästa former av svaart.
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ovan gjorda undantagen (jfr ock 3 nedan) samt i vissa sydligare svenska dialekter.
3) a bevarades under alla omständigheter. Detta
var fallet i svenskan med de i 2 ovan omnämnda undantagen
samt i norskan (ock dessutom i många jutska dialekter, då a
föregicks av j).
Uppsala i februari 1891.

Noter.
Feilb. = H. F. FEILBERG, Bidrag Iii en Ordbog over jyske
Almuesmål, H. 1-7, Kobh. 1886— . Av de hos F. anförda formerna
med samma vokalisation medtager jag endast en för varje ord.
Thore. -= P. K. THORSEN, Bidrag Iii en n*rrejysk Lydlere,
Kobh. 1886.
Kok = J. Kox, Det Danske Folkesprog i Sanderjylland, I,
Kobh. 1863.
Hag. = E. HAGERUP, Om det danske sprog i Angel, Kobh. 1867.
Gronb. = 0. L. GRONBORG, Optegnelser på Vendelbomål, Kobh.
1884.
Lby = K. J. LYNGBY, Bidrag fil en sanderjysk sproglere,
Kobh. 1858.
Varm. = L. VARMING, Det jydske Folkesprog, Kobh. 1862.
K. = KALKAR, Ordbog fil det eldre danske sprog, EL 1-17,
Kobh. 1881— .
M. = MOLBECH, Dansk ordbog, Kobb. 1859.
I Nordsjffllland enligt KRYGER i Blandinger, udg. af Universitets-jubileets danske samfund, I. 382: på Mon enligt THORSEN
i Kort udsigt over det philologisk-historiske samfunds virksomhed oetbr.
1884—oetbr. 1885, Kobh. 1886.
KRYGER, anf. arb. s. 377.
Enligt ADLER, .Prave paa et bornholmsk dialekt-lexikon, Köbh.
1856.
Se BILLING i Sv. landsm. X. 2, s. 92, 93.
Se MÖLLER, Ordbok alver halländska landskaps-målet, Lund
1858.
16) Se Bill. anf. arb. e. 92.
Se Bill. anf. arb. s. 130.
Se Bill. anf. arb. s. 129.
Se RIETZ, Ordbok alver svenska allmogespråket, s. 338.
16) Se Rietz' anf. arb. s. 461.
20) Se Bill. auf. arb. s. 100.
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Se Rietz' anf. arb. s. 702.
Se Rietz' anf. arb. s. 595.
Se Rietz' anf. arb. s. 496.
Se OLSRNI i SV. landsm. VI. 4, s. 48.
Se P. A. SIVE i Sv. Jägarförbundets nya tidskrift, III. s. 196.
Se VENDELL, Ordlista Olver det svenska allmogemålet i Finnby
kapell af Bjärnå socken i Åbo län, i »Bidr. till känned. af Finlands
natur och folk», utg. af fl. vet.-soc., 49:de h., Hfors 1890.
Se Rietz' anf. arb.
Se VENDELL, Samlingar af ord ur nyländska allmogemålet,
Hfors 1884.
Se N. F. NILEN, Ordbok Olver allmogemålet i Sörbygden, Sthm
1879.
Se NOREEN, Ordbok olver Fryksdalsmålet samt en ordlista från
Värmlands Älfdal, Upps. 1878.
Se H. HOFBERG, Allmogeord i vestra Nerikes bygdemål, Örebro
1861.
Se G. ERICSSON, Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads
folkspråk, i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, I—V.
Se SCHAGERSTRÖM i Sv. landsm. X. 1.
Se Ordbok alver allmogeord i Helsingland, utg. af Hels. forum.sällsk , Hudiksvall 1873.
Se LINDGREN i Sv. landsm. XII. 1, s. 110.
Se FRELTDENTHAL och VENDELL, Ordbok Ofver estländsk-svenska
dialekterna, Hfors 1886.
Enligt meddelande af Aman. R. ARPL
35 Se L. F. RIIF, Ydremålet, Örebro 1859.
Se P. A. SÅVE i Ant. tidskr. f. Sverige II, s. 169.
Se S. HOF, Dialectus vestrogothica, Sthm 1772.
Se FREUDENTHAL, Viirånlåkt, Hfors 1889.
Se Rietz; ordet endast anfört såsom led av en sammansättning.
Se SCHAGERSTRÖM i Sv. landsm. II. 4, s. 11.
Se NOREEN i Sv. landsm. IV. 2, s. 208, 209.
Se P. ÅSTRÖM i Sv. landsm. VI. 6, s. 14.
Se FREUDENTHAL, Bidrag till ordbok Ofver Närpesmålet, Hfors
1878.
Se VENDELL i SV. landsm. II. 3, s. 138.
Se Hof Dial. (»wårta & rustice wethlta»).
Se N:n i Sv. landsm. I, s. 177.
Se N:n i Sv. landsm. IV. 2, s. 214, 215.
Se VENDELL, Laut- u. Formenlehre der schwed. Mundarten in
OrmsO und NukkO, Hfors 1881, § 8,4.
Se VENDELL i Sv. landsm. II. 3, s. 10.
Se GADD, Om allmogemålet i Östra härad af Jönköpings Lån
(I ärovärksprogr.), Karl sk r. 1871.
Lind =-- (0. LIND), Swänsk Och Tysk Orda-Bok, Stinn 1749.
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Speg. = HAQ. SPEGEL, Glossarium Sveo-Gothicum, Lund 1712.
Ser. = J. SERENIUS, Dictionarium suethico-anglo-latinum, Sthm
1741.
Ihre = J. IHRE, Glossarium Suiogothicum, Ups. 1769.
Sahlst. = A. SAHLSTEDT, Svensk Ordbok, Sthm 1773.
Line. = J. PETRI GOTHITS, Dictionarium Latino-sveco-germanicunz,
Lineopiffl MDCXL.
Jfr Sv. landsm. VI. 7, s. 10.
Var. -= Variarum rerum vocabula etc., varav jag använt en
upplaga från år 1544.

Sv. landsm. XIII. 4.

2

BIDRAG TILL KÄNNEBOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XII K

TILL

LÄRAN OM U-OMLJUDET
AV

ELIS WADSTEIN

STOCKHOLM 1892
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & S6NER

Stavsättet är tidskriftens.

1 Fornnorska homiliebokens ljudlära (Uppsala 18901) ansåg
jag mig gent emot KOCKS framställning i Ark. IV, 141 if. (ock
P.-B. Beitr. XIV, 53 if.) samt SÖDERBERGS avhandling Några
anmärkningar om u-omljudet i fornsvenskan (i Lunds universitets
årsskrift 1890) hava bevisat, att »östnordiskan haft omljud
värkat av kvarstående u, v» (se mitt amt arb. s. 153). Häri
har nu KOCK i sin avhandling Till frågan om u-omljudet i
fornsvenskan (Sv. landsm. XII. 7 2) i huvudsak instämt, ock
SÖDERBERG har icke (liksom ej häller någon annan) mot min
berörda åsikt framställt någon invändning.
Vid undersökningen av de östnordiska u-omljudsföreteelserna
torde det alltså hädanefter endast gälla att söka besvara spörsmålet: under vilka förhållanden värkade kvarstående u, v
omljud i östnordiskan? Min framställning i Hom. 1j. lemnar på
denna fråga följande svar: dylikt omljud inträder (under samma
förhållanden som i västnord. ock under samma förhållanden
som omljud vid bortfallet u, v; d. ä.) möjligen under beroende
av vilka konsonanter det är som stå i närheten av det
ljud, varpå omljud skulle värkas3 (ock enligt mig skulle
1)

I det följ. betecknad med Horn. lj.

I det följ. betecknad med K.
Rörande denna min hypotes säger K. s. 25 noten, att WADSTEIN
»får anses själv ha övergivit den vid nedskrivandet av slutet av sin avhandling, eftersom han där söker förklara frånvaron av omljud på ett
helt annat sätt». Detta K:s förmenande är ett misstag, som är så
mycket obegripligare, som jag, i st. f. att någonstädes taga hypotesen
tillbaka, å en av de sista sidorna (s. 151 not 3) begagnar mig av
densamma (för ett fall, som jag — i förbigående sagt — nu icke längre
tror gärna kan förklaras på detta sätt). Att jag uttrycker mig så försiktigt om denna hypotes ock att jag icke i flere fall andragit den
såsom förklaringsgrund, beror på ett skäl, som jag s. 47 framhållit,
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därvid i likhet med förhållandet vid det fht. i-omljudet samma
konsonanter i olika trakter kunnat hava olika värkan) ock
avgjort endast då det omljudsvärkande ljudet står i
svagtonig (d. v. s. icke i huvudtonig ock icke i starkt bitonig) stavelse. ROCK i Sv. landsm. XII. 7 svarar följande:
För att omljud skall kunna inträda framför kvarstående u, v,
fordras, att vissa konsonanter stå i närheten av den
vokal, varpå omljud skulle värkas, samt därjämte att
u, v står i icke-huvudtonig stavelse. Alltså har K. upptagit min konsonantteori, men anser i olikhet med mig, att det
endast är omljud framför kvarstående u, v som varit beroende
av de konsonanter, som stått i närheten ,av det ljud, varpå omljud skulle värkas. Vidare betonar ROCK gentemot mig, att i
starkt bitonig stavelse stående vokal kan åstadkomma omljud.

För att det skall kunna utredas, huruvida de östnordiska
u-omljudsförhållandena vid kvarstående u, v kunna förklaras
genom antagandet, att dylikt omljud — i motsats till vad som
skulle varit förhållandet med omljud framför bortfallet u, v —
endast skulle inträtt, då vissa konsonanter stått i närheten av
den vokal, varpå omljud skulle värkas, är det då nödvändigt att
skärskåda de exempel, som finnas på ifrågavarande omljud. Jag
vill därföre här upptaga dem, som äro mig bekanta.
Av de i Horn. 1j. s. 152, 153 sammanförda exemplen anser
nu även K. (jfr s. 28) följande 8 vara hithörande:
nämligen att jag misströstade om att den skulle kunna ur de nu föreliggande nord, språkliga minnesmärkena obestridligen styrkas. Ock vid
förklaringen av de fsv. u-omljudsföreteelserna ville jag s. 142 if. i
Horn. Ij. endast bygga på, såsom jag trodde, erkända förutsättningar.
Därav att jag i slutet av min avhandling funnit på en• ny förklaringsgrund för u-omljudet, följer ju också icke, att jag vid nedskrivandet av
denna del måst hålla ifrågavarande hypotes för oriktig, ty ofta ligger
ju mer än en orsak till grund för en språklig företeelse, ock detta kan
också ha varit förhållandet här.
K:s här omtalade misstag är väl anledning till hans yttrande s. 1
att »WADSTEIN själv under den tid, som förflöt mellan utgivandet av
förra ock senare hälfterna av hans egen avhandling, ganska väsentligen
ändrat sin uppfattning om u-omljudet».
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5) systur
voro
6) ymumaper
h(w)oro
7) myklu(m)
honom
8) byskuper 2
Omundus
9) bykkiu (jfr K. s. 5) hör även hit.
103) laudhuby Sv. Dipl. III, 249. För att skrivningen med
au här skulle visa, att första sammansättningsleden haft u-omljud, anser K. s. 16 först behöva ådagaläggas, »att au annars i
svenska handskrivna urkunder brukar representera ljudvärdet 2».
Härvid är dock först att observera, att ordet förekommer i ett
latinskt diplom ock att i dylika de för latinet främmande
ljuden ofta tecknas på ett annat sätt än i inhemsk skrift,
beroende på att man sökt återge dessa ljud med endast latinska
typer: jfr t. ex. Sv. Dipl. I, 545 alsnu, I, 547 alme för alsno;
I, 159 (år 1208) thimlwason, yxstadhum för piselva-, -stapum;
I, 163 -biu för -by; I, 218 eulsta för Rasta; III, 94 (från UppEnligt Horn. lj. har i orden 1-4 ä först givit §, som sedan
givit ö. K. s. 6, 7 anser däremot, att det här icke funnits någon
vilopunkt § mellan ä ock ö. Att en sådan funnits, visar emellertid isl.
*ib= (vars Q vid ordets bruk i mindre betonad ställning
prep.
bevarats från att övergå till ö, se Horn. lj. s. 72).
Att Horn. lj. s. 152 de fyra sistnämnda orden uppföras bland
dem, som skulle tala för min åsikt, finner K. »överraskande». Enligt
honom (s. 5) skulle nämligen ingen kunna likställa denna ljudutveckling
i --> y med det »yngre» u-omljudet: 1) emedan detta senare blott skulle
värka på a, ock framför allt 2) emedan detsamma skulle framkallas av
det i följande stavelse stående u-ljudet ensamt, oberoende av vilken
konsonant som föregår den för omljud utsatta vokalen. Hvad då »1»
angår, så angives ju där såsom skäl. just vad som skall bevisas (petitio
principii!). Obs, ock aero, snor°, roro etc. hos BUGGE Ark. II, 252,
losum Horn. lj. s. 82, fno. gognum Horn. Ij. s. 81, fsv. gonum samt
fno. fsv. mosso. Att exemplen på omljud förorsakat av u på andra
vokaler än a äro jämförelsevis få, torde bero på att de konsonanter, som
(på grund av sitt bildningsläge) kunnat medvärka till eller tillåta en
övergång e --> o eller i -> y, varit betydligt färre än de, som kunnat
medvärka till en övergång a --> o. Ock vad »2» beträffar, så är det däri
framsatta påståendet icke bevisat ock motsäges av det enda kända förloppet vid ett omljuds inträde, nämligen 1-omljudets i flit., på grund av
vilket man måste hålla för troligt, att omljudet i allmänhet även varit
beroende av de konsonanter, som stå i närheten av den för omljud utsatta vokalen.
De följande orden äro ordnade alfabetiskt efter den konsonant,
som följer på den omljudda vokalen.
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land, början av 1300-talet) gislaug för gislog. Men för rästen
känner men ju till bruk av au för 9 från fsv. runinskrifter ock
i synnerhet från västnord. Från östnord. kan man icke vänta
att få se många sådana fall, eftersom där exempel på u-omljud
ju över huvud taget äro sällsynta. Jag är emellertid i tillfälle att
lemna exempel på au för Q just från samma slags skrifter som
den, hvari laudhuby förekommer. Till det namn, som på isl.
heter Qgmundr, har jag antecknat följande direkta motsvarigheter i fsv. diplom: augmund- Sv. Dipl. IV, 747,, Augnun.dus (det
första n är ett lättförklarligt fel för 1:11) Sv. Dipl. IV, 217 (från
Västergötland), Augmunda- Sv. Dipl. VI, 182 (från Uppland).
KOCK har själv Ark. VI, 32 noten anmärkt det i Sv. Dipl. fr.
1401 I, 831 (från Östergötland) flere gånger mötande Aughmund-.
I detta har han naturligtvis med sin dåvarande åsikt om det fsv.
u-omljudet icke sett u-omljud, ehuru han icke kunnat underlåta
att finna, att här något ditåt förelåge. Han säger nämligen till
förklaring av detta ord ock ett på samma gång anfört laughumen
endast: »Har a i ljudförbindelsen agh efterföljd av u dialektiskt
övergått till au eller rönt en labial affektion, delvis jämförlig
med det yngre u-omljudet i is!.?» Att augh- här icke kan bero
på någon dialektisk utveckling, visas av den stora utbredning
det enligt mina ovan anförda citat haft. Jämför med dessa den
liknande skrivningen Augmund t. ex. i Dipl. Norv. III, IV
registret, samt att samma namn skrives Ogmund i Sv. Riksark.
perg.-bref III, 173. Vidare har jag antecknat au = 2 i Auluaru.s
Sv. Dipl. III, 262 (jfr vidare om detta ord här i det följ. s. 12
samt Aulfuer = Q,lver i Eyst. Jordeb. s. 372). Från fno. ock
isl. torde här icke någon större samling exempel på bruket av
au för 2 behöva meddelas, då man såsom bekant skulle kunna
fylla många sidor med sådana; jag vill endast anföra följande:
Laudhouallum Eyst. Jordeb. s. 7 (ort i Gronafylke, nyno.
Levoll; jfr att samma gård anf. arb. s. 6 skrives Laduuollum),
Laudu vallom ant arb. s. 75 (ort i Vestfold, nyno. Lova]."
s. 76 skrives samma gårdsnamn Lodvvanom), Laudu vlli
anf. arb. s. 45, Laudugerdj anf. arb. s. 76. — Såsom möjligen
ytterligare styrkande u-omljudet i fsv. laudhuby vill jag påpeka

1) Från Södermanland. S. 751 skrives samma persons namn
agmund-, vilket dock icke visar, att han uttalat sitt namn med begynnande a i st. f. Q; se Horn. 1j. s. 154 rad 13.
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nsv. Lådeby (i Västerås län, se Sv. postortlexik.), som väl uppkommit ur ett fsv. *Lepuby.
Nsv. Skövde, namn på tre orter i Västergötland. Ordet
skrevs i fsv. tid Sködve, Sköthve, Sködhvii ock, på grund av
y, varom se NOREEN i GPhil. I, 477, Skythwee.
en övergång ö
Dessa former förutsätta ett Siapwi (jfr Skadhwi Sv. Dipl. VI, 69,
f;7, ort i Uppland), som övergått till skeepwi (genom i-omljud,
som antingen beror på i i vi — jfr pyri porvi — eller troligare på invärkan från i-Qmljudda kasus av u-stammen skap-,
se nedan); jfr det på flere ställen förekommande ortnamnet fsv.
Skeedhwi t. ex. Sv. Dipl. III, IV reg., nsv. Skedvi. I detta
Skeedhwi har 93, i följd av att andra stavelsen haft (eller genom
analogi fått) starkton, bevarats från att u-omljudas genom invärkan från det följande W. I Västergötland har däremot andra
stavelsen av ordet varit svagtonig, varför Skeepvi blivit skopvi,
som så gett nsv. Skövde. Vad angår första sammansättningsleden i Skeepwi-, så anser ARNESEN (som icke sammanför Skeedhwi
ock Skodhwi) i KZ. XXII, 92, att detta uppkommit ur ett till isl.
skel6 »kapplöpningsplats» svarande fsv. ord. Häremot talar dels
att Skxdhwi då nästan måste skiljas från Skodhwi, dels att
skeiö »kapplöpningsplats» icke synes passa ihop med den andra
sammansättningsleden vö, vi »hälgedom», eftersom man icke har
anledning antaga, att kapplöpningsplatser utgjorde några särskilt heliga ställen. Jag anser i stället, att i Skodhwi Skeedhwi
ingår ett till got. skadus, ags. seeadu »skugga» svarande ord.
Skodhwi Skeedhwi betyder alltså (jfr ags. sceadu-3eard »nemus, lucus») »lundhälged om»; det är ju en allbekant sak, att
de gamla germanerna ock nordborna plägade hava sina hälgedomar i lundar. Samma skap- anser jag ock ingå i fno. Skavin,
nyno. Skojen, vilket alltså betyder »skuggig gräsmark».
Da. vugge. Att u här, såsom jag Hom. lj. 146 ansett,
skulle bero på u-omljud, anser K. s. 13 vara möjligt. Detta
medgivande visar, att K:s några rader ovanför uttalade dom, att
jag »utan skäl» skulle kritiserat SÖDERBERGS förklaring av ordet,
var förhastad. Att min kritik av samma förklaring icke var
obefogad, visar ock den omständigheten, att icke häller K. kan
akceptera densamma utan tillägg. K. anser nämligen, att u i
1.) Se LUNDGREN, Spår af hednisk tro och kult i fsv. personnamn
e. 55.
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ordet — om det nu icke uppkommit ur 9 — skulle bero icke
endast på det föregående v, utan på detta i förening med
det följande gg. Vad nu denna av K. uppställda lag angår,
så är den ju så begränsad, att endast detta enda ord faller under
densamma, eftersom förbindelsen vagg- icke eljes för något annat
danskt ord uppvisats. Det är därför omöjligt att utröna, om
den är riktig eller icke. Det förefaller emellertid eget, att
K. med sina nuvarande åsikter om det fsv. u-omljudet dock
föredrager den senare förklaringen av ordet. Ty då K. håller
för sannolikt, att kvarstående v i förbindelse med föregående gg
kunnat värka omljud, så borde han väl funnit troligare, att här
u i förbindelse med det föregående gg haft samma värkan
-- allra hälst som i detta ord framför a funnits ett v, som ju
enligt K. kunnat medvärka till omljud — än att v + gg ensamma skulle föranlett övergången a --›- u.
Såsom talande för min förklaring av da. vugge påpekade
jag redan Horn. lj. s. 146 det norska vogga med från oblika
kasus överfört omljud. Jag kan nu anföra ännu ett stöd ock
detta från svenskan: vågga »vagga» i Hälsingedia1.1
Om fsv. Augmund -= Qgmund se sid. 6 i det föregående.
Mogens (jfr Horn. lj. s. 152) skulle även enligt K. vara
hithörande, ifall formen nämligen uppkommit ur "Mägnus. Att
antaga, att nord. haft en dylik form med ä, synes dock överflödigt även från K:s sida. Ty då K. håller för troligt, att i
*Miknus »kombinerat» omljud skulle inträda, så borde han väl
även anse, att de här till omljudet medvärkande konsonanterna
skulle haft samma värkan i Magnus, så att detta skulle övergått till *m2gnus, vilket sedan i vissa trakter bör ha givit mog(jfr 9 —> o framför gg i nsv. dial. hogga samt fsv. hogga, hogh).
Att den omljudda vokalen, såsom K. alternativt antar, skulle
kunna bero på lån från fornnorskan, därföre att detta namn
först skulle vunnit utbredning i följd av att den dansk-norska
konungen, norrmannen Magnus den gode (född 1024), burit
detsamma, anser jag otroligt. Ty jämförelsevis få voro väl de
danskar, som hört denne konungs namn uttalas av norrmän.
1) Se Ordbok Olver allmogeord i Helsingland, utg. af Hels.
fornm.-sällskap.
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Kännedomen om detsamma i vidare ock avlägsnare kretsar härledde sig nog ursprungligen från skrift; men från denna kunde
icke o-vokalen i ordet kommit in i östnord., då konungen sannolikt icke skrev sig Mognus eller något dylikt, utan Magnus.
Härpå kan man vara så mycket säkrare, som ju latin i äldre
tider var det språk, som i konungabrev användes, ock i dylika bör
detta ord så mycket snarare ha återgetts i sin ursprungliga latinska
form, som ju även nordiska ord i latinska handlingar gärna i
äldre tid skrevos så, att de fingo ett så latinskt utseende som
möjligt (jfr s. 5 här i det föreg.). Emellertid finnes intet enda
konungabrev från Magnus den gode nu i behåll (märk dock, att
de i de nu bevarade fno. diplomen omnämnda senare norska
konungarna med namnet Magnus, *M2gnus aldrig — icke ens
i på norska avfattade diplom — skriva sig eller betecknas med
annat än Magnus); men väl finnas några under hans regering
slagna mynt (det var väl huvudsakligen genom sådana konungens namn blev bekant ock spritt), ock dessa visa just a-typ i
första stavelsen av ordet1. På grund av det nu anförda bör
alltså Mogens förklaras ur *Manus.
Hurruku (Horn. 1j. s. 146) i ÖgL. Bygda B. 23 mot två
handskrifters hurraku behöver ock bör nu, sedan fsv. uppvisats
ega omljud värkat av kvarstående u, icke längre med SÖDERBERG (Anm. s. 58 not 1) hållas för skrivfel. Ty u. har här utvecklats ur Q före k; jfr fsv. skruk : isl. skr2k (se Noreen Ark.
VI, 310). I hurruku kunde för rästen också ställning i mindre
u.
betonad sammansättningsled ha medvärkat till övergången
Jämför även rörande detta ord s. 19, 20 i det följ. ock där
*-r2ku är ock att jämföra
anförd litteratur. Med hurruku
nsv. Rusätter (i Närke). Detta har uppkommit ur
*Rtolusffiter, såsom framgår av jämförelsen med en äldre skrivning av namnet: RakusEetir Sv. Dipl. fr. 1401, II, 408. Jfr
racunes Sv. Dipl. V, 627, Rukulunda Sv. Riksark. perg.-bref
1351-1400, registret, ock Rukothorp Sv. Dipl. I, 50.
thokno, dat. sg. neutr. av partie. takin, Sv. Dipl. fr.
1401, III, 519 (i diplom frän Västergötland). Bevarandet av
den omlj udda vokalen här beror på att ordet förekommer i ett
stående juridiskt uttryck: engo vndan thokno.
1) Se SCHIVE, Norges mynter i middelalderen, s. 20 Il. samt
tab. I, II.
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18) ADAMS av Bremen namn på Uppsala: Ubsola(m) (se
Monum. Germ. list. VII, 304, 326, 379, 380, 381) har tydligen
fått o från den, såsom vanligt i ortnamn, ofta förekommande dativformen *uppsoum. Förekomsten av u-omljudet här är att jämföra med bevarandet av i-omljudet i samma ortnamn i Upstelte,
upstelum UpplL. s. 88, 4, Upzel Sv. Dipl. fr. 1401, I reg.,
varemot appellativet salr varken i den väst- eller i den östnordiska litteraturen visar någon form med i-omljud (jfr Thorserghe Sv. Riksark. perg.-bref n:o 1688, i motsats till eljes förekommande hargh-, horgh-).
Det i Horn. lj. bland exemplen på fsv. u-omljud upptagna
Tolothorp hör kanske icke hit. Såsom K. s. 16 påpekat, föreligger måhända här icke en sammansättning med tala, utan i
stället en sådan med ett nom. propr. (som dock eljes icke är uppvisat) *Tola. Stödet för min i Horn. lj. framställda uppfattning,
det hos MuNcH, Hi:st.-geog. Beskriv. over Norge s. 203, upptagna
fno. Touporp (i Bohuslän), kan nämligen enligt K. bero på
felaktig normalisering av MUNCEI, i det dennes källa kanske i
första stavelsen av ordet haft 0, som i fno. kan användas både
för o ock 2. Det enda ställe i den gamla litteraturen, där jag
träffat ordet, Dipl. Norv. XI, 48, har också o. Ordet skrives där
Toloporpl. På grund av andra stavelsens o kan man emellertid
icke med visshet sluta, att första stavelsens o betyder o, icke 9,
ty första leden saknade kanske huvudton, i vilket fall andra
stavelsens vokal bör vara o, icke u, vare sig att den förstas
vokal är o eller 2. Men MuNcH kan ju till grund för sin
uppgift ha haft andra källor, i vilka namnet kanske skrivits
"Taloporp eller "Tauloporp, ock den betänklighet K. s. 16
framställer mot ett T21uporp: att en sammansättning med tala
vore »något påfallande», bör väl hävas av den omständigheten,
att dylika sammansättningar även eljes förekomma: jfr Tsgluholmr, T9luvik hos MUNCH anf. arb. s. 40, Talaby Dipl.
Norv. IV registret, Talobergh Eyst. Jordeb. s. 258, Taluberghe
(dat.) Dipl. Norv. IX, 273 (samma ort skrives Talabterg(h)i Dipl.
Norv. III, 95 ock V, 53, Tallaberge Dipl. Norv. II, 120 i en
handling från yngre fno.; jfr med denna 11-form det av K. s. 16
1) Den anf. st. även förekommande skrivningen poloporp är tryckfel, såsom framgår av en jämförelse med det faksimile av diplomet, som
finnes i G. BRUSEWITz' Elfsyssel s. 116.
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noten anförda Tolletorp, från år 1546, vilket troligen är samma
namn ock ort som det äldre T2inporp). Slutligen må rörande
o för möjligen väntat o i fsv. Toioporp jämföras s. 19, 20.
Rörande Tolotliorp, som (i Sv. Dipl. III reg.) endast med
frågetecken förlägges till Västergötland, framställer K. ock den
möjligheten, att kanske därmed i själva värket åsyftas det nyss
omtalade i Bohuslän belägna To.uporp, i vilket fall ordet alltså
icke skulle tillhöra fsv. Då emellertid i Västergötland två ställen
finnas, som på nsv. heta Toltorp (se Sv. postortlexikon), så är
det väl ett av dessa, varom här är fråga. Det diplom, vari
Tolothorp förekommer, handlar också om ett av abbedissan i
Gudhems kloster i Västergötland värkställt köp. Men även
om K:s förmodan skulle vara riktig ock orten således skulle
ligga några få mil längre åt väster, så är väl dess namn för
det, varom här är fråga, lika bevisande.
19) Det Hom. 1j. s. 152 från SAX° anförda Olvir skulle enligt
K. s. 18 möjligen härleda sig från en isländsk källa. Detta
skulle antydas av att hos SAX° fyra rader ovanför möter namnet
Rati Fionicus, vars jo skulle visa, att detta namn lånats från
is!. Nu är emellertid Pion- icke lån; eftersom dels vokalisationen jo, eo är den av SAX° alltid använda i namnet på
nuvarande Fyen (de hos honom förekommande formerna äro
Feonia, vanligast Fionia, samt för innebyggarnes namn Fion(i)enses, Fionii) ock dels samma vokalisation även möter i andra
fda. skrifter, t. ex. Langebek Script. I, 223 (i Annales Esromenses), 256 (i Annales fratrum minorum Wisbyenses), VII, 26,
132, 523. Därför torde nog icke häller tolvor vara lånat, allra
hälst som en dylik omljudd form även eljes förekommer i östnord., nämligen under formen Olue, Oluy: Niels. Pers.-navue
s. 1101. Samma ord ingår även i ortnamnen Olffwitzthorp
(i Västergötland, Sv. Dipl. fr. 1401, I, 151, 163; jfr Sölfuldtaborg
för Solvisborg Sv. Dipl. fr. 1401, I, 602), Oluiseeke (i Uppland 2) Sv. Riksark. perg.-bref 1351-1400, registret, 01.umutum
Om det i danskan tidiga bortfallet av slut-r i dylika fall se
Wimm. Navneo. s. 50.
Flere uppländska ortnamn äro sammansatta med -eke, isl. eiki,
såsom Alseke, Fyleke, Salkendeke, Skyeke, se Sv. Riksark. perg.-bref
1351-1400, registret, där även det enkla Eke förekommer, Odhins(h)eke
Sv. Dipl. IV, 241.
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(i Köpingstrakten) Sv. Dipl. VI, 136. Däremot är osäkert, om
det av FREUDENTHAL, Om nyländska mans- ock kvinnonamn
s. 42, hitförda Olwer hör hit. Troligen är detta identiskt med
fsv. Invcer, isl. Ulfr; o för ø kunde dock bero på mindre betonad ställning framför ett annat namn. Jfr med omljudet i
östnord. Olver
Auluarus Sv. Dipl. III, 262 (från Uppland) = isl.
*91varr. Detta är tydligen samma namn som fht. Aloher, ags.
Ealhere ock återger alltså urn. *Alu-hariat (jfr isl. BOvarr,
såsom bekant
*Baäu-hariR).
Samma antagande, som K. gjort om Mogens ock Cnver,
nämligen att de skulle vara låneord, uppställer K. s. 18 för
SAXOS Solve ock (liksom Södb. Anm. s. 102) för den da.
Glavendrup-runstenens (på Fyen) saulua'. Detta synes redan
a priori vara att alltför mycket använda »lån» såsom förklaring.
Vad nu denfl nyssnämnda formen beträffar, så är antagandet,
1) SÖDERBERG anf. st. (vari K. instämt) antyder till förklaring av
sa.ulva även en annan möjlighet, som han dock håller mindre på, nämligen att denna form skulle vara gen. plur. av en va-stam, som skulle
betecknat namnet på en folkstam. Enligt honom skulle omljudet alltså
kunna bero på analogi från kasus, i vilka v bortfallit. Mot detta talar,
att dylika namn vanligen fås genom »at danne af stedsnavne et starkt
masculins-fieertal med 1-flexion og i-otnlyd» (Munch, Beskr. over Norge
s. XVI), t. ex. Sygnir till Sogn, Lir till Lear, Pilir till pe1a(m2rk).
Namnet på innevånarna i en ort Sigve, S21va-, Saluo- (se ovan) skulle
alltså bli nom. plur. urn. 'Salvia, som så med SÖDERBERGS åsikt, att
kvarstående v icke värkar otnljud, skulle ge *Selvir, gen. *Salva eller
genom analogi Selva. På detta sätt förklaras således icke saulua.
Att förklara omljudet såsom analogi från sing.-former, vari v bortfallit,
går icke häller, eftersom någon sing. till dylika folknamn icke anträffats,
beroende på att sing. nog ersatts av någon annan bildning; jfr t. ex.
danski 1. daniskr maär till plur. danir. Däremot kan med min åsikt
om u-omljudet saulua ha utgått ur en dylik gen. *Salva. Enligt
MUNCH anf. st. finnas dock (vanligen jämte i-stammarna) även former
(vilka emellertid förefalla mig vara yngre bildningar) sådana som Raumar till Rauma(riki), Vogsar till Vigs, Jamtar till Jamtaland.
Men att dessa icke äro a-stammar, utan n-stammar, visa sing.-formerna
(blott i nynord. funna): Jamte till fno. Jamtar, fem. sing. Vossa
(Aas. Gram. § 277) till mask. plur. fno. Vigsar. Bildat i analogi
med dylika skulle alltså här ifrågavarande folkstamsnamn med SÖDERBERGS åsikt om n-omljudet bli sing. *Salve, plur. *Halvar, ock även i
detta fall bleve för SÖDERBERG saulua oförklarat.
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att den Ale, över vilken stenen är rest, skulle varit »go5e» i det
norska so.ve, omöjligt på den grund, att denne man tydligen
varit bosatt i Danmark. Att han det varit, framgår därav,
att han — av inskriften att dömma — haft hela sin familj där;
jfr inskriftens: »Ragnhild setzte diesen stein nach Ale Sålvegode,
der tempel ehrwiirdigem wächter. Ales söhne machten diesen
hfigel nach ihrem vater und sein weib nach ihrem gatten; aber
Sote ritzte diese runen nach seinem herrn» (Wimmers översättning i Runenschrift s. 369). Man behöver också nog icke
gå så långt frän Glavendrup för att återfinna runstenens saulva:
endast 30 kilometer sydost om denna ort ligger nämligen ett
Sollinge (socken ock by i Vinding herred 1) som enligt LANGEBEKs
Script., registret (del IX), förr skrevs Solinge, Solingia, Solyng,
Solvige. Detta sist anförda Solvige, som tydligen är felskrivning för *Solvinge, i det såsom icke sällan nasaltecknet uteglömts,
synes göra sammanställningen av Sollinge med saulua ganska
otvivelaktig 2. Att *Solvinge uppkommit ur *Salvinge, framgår
alldeles tydligt av &ming, namn på Fyens sydvästligaste härad,
vars norra gräns också ligger omkring 30 kilometer från Glavendrup samt sydost om Soilinge, ock i vilket härad ligger en
by Sallinge. Saknaden av omljud här förklaras av att huvudtonen icke legat på första stavelsen (jfr s. 19 här i det följande)
eller av att andra stavelsen haft stark biton. Vidare återfinnes
*salv- möjligen även i Sollerup (+- *SQlva-porp, jfr Sohnuothorp här nedan samt s. 19 här i det följ.), ort i samma härad.
Då *salv- således ingår i namn på ed ganska stort område
å Fyen, synes ingen tvekan böra råda om att run. saulua
just åsyftar detta område. Troligast synes mig då, att saulva
är gen. plur. av namnet på dess innebyggare (jfr noten å föreg.
sida). *Salv- i ortnamn är för övrigt icke inskränkt till Fyen
ock den nordvästligaste delen av Norden (från vilken senare
utom so.vi må anföras Sölvaklofl Fms. XII reg., Sauluarudhi
= nyno. Solverod Eyst. Jordeb. s. 23, på Island: S21vadalr,
SQlvafiorär, SQlvahamarr, se Isl. sög. I, reg.). I Jutland
förekommer ett saiingsyssei ock ett Solingwraa (se Langebeks
Se TRAP, Stat.-topog-r. Beskriv. af Konger. Danmark IV. 208.
Rörande ortnamn på -inge se FALKMAN, Ortnamnen i Skåne s.
57. Jfr beträffande 11 för lv Syllesborrigh, Syllisburg för &luesbor& i LANGEBEK8 SCript. IX ock LORENZEN i Småstykker 8. 62.
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Script. IX). Hit torde ock höra: nsv. Solvestad (Om o
2 se
s. 19 ock 20 här i det följ.), vilken ort (belägen i Småland) i
Sv. Dipl. VI, 144 kallas Soluostadh i; Sol(f)uothorp, enl. Sv.
Dipl. fr. 1401, II, 398-400 möjligen = nsv. Solvarp; Saluathorp Sv. Riksark. perg.-bref MO 3029; Saluo kvarn anf. arb.
n:o 2596; samt nsv. Salvered, Salvaryd, Sölve (det sista i
Blekinge), se ROSENBERG, Geogr.-stat. handlex. öfver Sverige.
Rörande stadsnamnet Sölvesborg är man däremot högst
oviss, huruvida för dess so ett äldre 2 eller y (som kan ge o,
Noreen GPhil. I. 478) ligger till grund. I detta senare fall är
ordet sammansatt med sylve, ett personnamn som, såsom K.
s. 18 påpekar, förekommer i fda. ock vars vokalisation fda. run.
silfi visar vara så gammal, att y här icke, såsom möjligen i
Syllesburg här ovan, kunde bero på en senare (Noreen anf.
arb. I. 477) förekommande övergång o
y. sylve hör emellertid möjligen även till sådana exempel, vari omljud värkat av
kvarstående v förekommer, om nämligen detta ord uppkommit
ur *silvi3.
Vad nu slutligen SAXOS Solva angår, så torde efter det
föregående ingen nödvändighet föreligga att förklara dess olero
på lån från isl., utan bör det lika väl som o, o i nyss anförda
ortnamn (i ett ock annat av vilka säkerligen just detta personnamn ingår) anses ha uppkommit på östnord. botten.
22) cal° VmL. s. 127, dat. sing. mask. av allcer.
Det i Hom. lj. medtagna ordet Homundeboth hör väl icke
hit, eftersom första leden däri är en va-stam (jfr isl. hr »hög»)
ock omljudet alltså icke behöver bero på det följande u. K. s. 15
vill icke godkänna den förklaringen, att o här uppkommit ur Q.
Att Q i fsv. dial. kan bli o, visa dock det bekanta höön i Smål.L.,
som även finnes i DalaL. (se föret. s. XXX) ock som jag antecknat
I) Här beror 0 antingen på annan akcentuering med huvudtonvikten
på första leden eller ock på invärkan från det enkla ordet.
Härför synes Solvisburgensi Sv. Dipl. fr. 1401, I, 836 tala,
vars o för 0 vore att bedömma enligt s. 19 ock 20 i det följ. Jfr dock
s. 5 här i det föreg.
K. upptager anf. st. jämte S2lve även ett fno. Saulve. Här
betecknar au dock 2, varför dessa båda skrivningar\ ha samma betydelse
ock icke bort uppföras såsom två särskilda ord. Rörande det på samma
ställe av K. anförda run. sUlfi kan man vara oviss, huruvida därmed
Sylve eller S2lve åsyftas (jfr Horn. 1j. s. 152 not 1).
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från Cod. Bildst. (se Fsv. legend. s. 537.27) samt de av KOCK själv
Ark. V. 97 påpekade ock genom dylikt antagande förklarade
sy ds v. dial. nött »natt» ock nöttegammal 1. K:s förklaring, att
Homund- uppkommit ur *Hoghmund-, anser jag icke vara tillräckligt styrkt. Ty för det första är det icke så avgjort, att
gh skulle bortfalla i den senare formen. Denna är nämligen
icke alldeles likartad med de av K. anförda parallellerna;
jfr om Simun-, Sigmun- Noreen Orddubbl. s. 109 ock Sievers
Ark. V. 137 samt att g även i fty. stundom saknas i sammansättningar med sig-. I de övriga av K. anförda exemplen följer
på g ett v, som kanske icke varit utan betydelse för bortfallet
(jfr Noreen i GPhil. I. 489). Vidare är att observera, att det
förefaller, som om hå- även i östnord. skulle vara den såsom
första sammansättningsled i personnamn uteslutande använda
formen av adj. »hög» (jfr Lundgr. Språkl. intyg s. 38 ock
samme förfs Fsv. personnamn s. 82).
Om det osäkra Humblum se Horn. 1j. s. 147 (jfr K. s. 18).
23) Nsv. Tronemosse (i Dalsland), i VgL. skrivet Tranumosi, håller jag icke längre för ett mindre säkert exempel (jfr
Horn. lj. s. 152). Om o ÷- äldre är att jämföra s. 19 ock 20
här i det följ. samt det hos Munch Hist.-geogr. Beskrivn. over
Norge s. 202 upptagna Trollgel (ort i Bohuslän, endast omkring 15 kilometer sydväst om Tronemosse), fordom Tr2nugii.
Vidare är med Tronemosse att jämföra nsv. Trönäs i Kvillinge
socken (Östergötland)3, som tydligen är den ort, vilken i Sv.
Riksark. perg.-bref nr 1325 skrives Tranunces. Detta ställe
skulle visserligen enligt anf. diplom ligga i Eneby socken; men
i denna, grannsocken till Kvillinge, finnes intet om Tranunäs
påminnande namn, varför saken nog förhåller sig så, att Trönäs
vid en i senare tid företagen sockenreglering förts över till
Kvillinge från Eneby socken. För att Trönäs är sammansatt
Märk, att Homundeboth var en ort i södra Sverge.
I ortnamn förekommer däremot haug- : lin-, vilket beror på
att dessa äro yngre än personnamnen ock på att denna typ vid dessa
namns bildande varit den enda — såsom enkelt ord — bevarade.
Möjligt är ock, att det är s u b st. haugr som ingår i dyl. ortnamn.
K. torde därför även behöva styrka, att ett namn såsom det antagna
Seighmund icke är utan analogier.
Se Tium, Beskrfning öfver Linköpings län, s. 873 if.
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med trana-, talar ock den omständigheten, att stället är beläget
på en i Bråviken utskjutande halvö. Nord. trana anser jag
nämligen ursprungligen betyda »spets, udd» (ock därför även
»halvö»); detta framgår av de betydelser, varmed ordet förefsv. Trönö
kommer. I Dalarna finnes en by Trönö, Tröne
,
Sv.
Riksark.
perg.'(obs. omljudet P) Dipl. Dalek. III reg.2
bref 1351-1400, III reg. ock i Hälsingland en socken Trönö
(se Rosenberg, Geogr.-stat. handlex.) med kyrkbyn Trönbyn,
vilka båda byar ligga på en kil mellan två vattendrag, som
sammanflyta vid kilens spets. Trönö socken sträcker sig
visserligen utom denna kil, men har naturligtvis fått sitt namn
efter kyrkbyn. Invid Stenkj2er i Norge ligger en gård Trana,
som att dömma av Topograf. Kaart over Kongeriget Norge,udg.
af Norges g-eog-r. Opmaaling ligger på den i en avlång spets
nedskjutande delen av en bärgås. Appellativet trana betyder
i nsv. dial. enligt Rietz: »1) trana; 2) ett slags takstol . . .
ben på en takstol, en ställning av järn med utgående arm,
på vilken grytan vid kokning hänger över elden»; i i sl.- fn o.
(»trani whence later trana») enligt Vigfusson: »1) a crane;
2) a snout»3, men även (se Egilsson under trani) »gladius» 3,
vilka två sista tolkningar särskilt tydligt visa ordets enligt min
åsikt ursprungliga betydelse. Den för nsv. under 2 ovan (jfr
ock isl. tjaldtnnur »a tent-frame») angivna betydelsen förklaras
ock ur en ursprunglig betydelse »spets, udd», så »något utstående,
utskjutande», eftersom det för takstolen i fråga utmärkande nog
är det utstående »ben», varmed takstolen fasthålles innanför
övre kanten av väggen, ock det för grytställningen karakteristiska
nog är den »utgående arm», varpå grytan hänger. Svårare
kunde det förefalla att i fogelnamnet »trana» se samma ursprungliga betydelse, men denna fogel kan ju ha sitt namn av sitt
långa, spetsiga näbb: jfr nsv. tupp ursprungligen enligt Noreen
Orddubbl. nr 266 »topp», så om »toppen», kammen på hane av
hönssläktet, sedan om hela djuret.
Åven skrivet Throno, vari h dock är endast grafiskt, liksom Thunom : Tunom, Tomtha : Tomta, Thoptom : Toptom, Thimrna : Tima
i Dipl. Dalek., se del. III, registret.
Skrivningen Tronie anf. st. är att jämföra med nsv. plur. tränjer
till trana, varom se Rietz.
Spärrat av mig.
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Run. *ununt Lilj. 1028, vari första runan är mindre tydlig, ansåg jag Horn. 1j. s. 147 möjligen åsyfta kununt = Qnund.
Ristaren skulle då, såsom icke sällan skett, först huggit 1. i st. f.
k, men så upptäckt felaktigheten ock tillsatt ett nytt tvärstreck
i rätt riktning. Jag kan nu hänvisa till flere alldeles likartade
fall (se BRÅTE ock BUGGE, Runverser s. 424). Att en omljudd
form av ifrågavarande ord funnits i fsv., synes även framgå av
nsv. inunshög Anunds- Runa 1843, III, 8-10). Möjligt är
emellertid, att första typen i *ununt värkligen är, vad den synes
vara, ock att ordet är att återge med Henund; jfr nämligen
Hanundus Sv. Dipl. III (enl. registret »pro Anundus») ock Sv.
Riksark. perg.-bref, registret, Hanundö Sv. Dipl. fr. 1401, III,
519. I alla händelser hör ordet alltså hit.
Fsv. gonum (se Söderwalls ordbok) genum; jfr Horn.
lj. s. 81.
Fsv. ortnamnet Horund (i Västmanland), anfört i Sv.
Riksark. perg.-bref fr. 1351-1400 nr 3069 samt i Dipl. Dalek.
nr 653 (2 ggr) = nsv. Hor(e)nde. Att detta namn uppkommit
ur ett äldre hgrund, visa de norska ortnamnen haryNd, harvxdar
fiorpr i Jomsvikingasagan (af Petersens edition 1882, s. 108.
13, 14), H2rundsta5ir (i Orkdolafylke) Munch Beskriv. ov. Norge
s. 83, Harundsta5ir (i nuvarande svenska Bohuslän) Eyst.
Jordeb. s. 683 m. fl. orters namn i samma trakt. Detta Herund
styrker kraftigt den i Horn. 1j. s. 43, 147 förfäktade åsikten, att
o i fsv. appellativet horand (1 gg i Cod. Bildst.) beror på uomljud, i det horand skulle vara kompromissform mellan horund
ock harand; en förklaring mot vilken B. s. 12 har särdeles
mycket att anmärka. Till att börja med skulle den vara omöjlig
redan emedan ordet visar o, icke fa i första stavelsen. Men o i
dylikt fall är även eljes icke utan exempel i ganska sen tid: jag
påminner om horn i y. VgL. för väntat 'bom. Vokalen o i horand
får förklaras på samma sätt, som man förklarat o i bom, nämligen
genom uteglömmande av tvärstrecket eller genom invärkan från
1) Dylikt uteglömmande är icke sällsynt i Cod. Bildat.: fordhe
290.24 för fordhe, oktis 342.14 för oktis, hoghra 361.3 för hoghra,
hordhe 546.10 för hordhe, motte 564.8 för matte, hoghste 573.5 för
hoghste. Tvärtom är tvärstreck oriktigt ditsatt i foster modhir 546.1
för foster modhir. Kanske därför o även i horand beror på skrivfel
Sv. landsm. XIII. 5.

2
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originalet. Till ett slaviskt avkopierande av horand ur originalet fanns också en särskilt anledning, nämligen att detta ord
troligen var utdött på Cod. Bildst:s tid, vilket synes framgå av
att man funnit det nödvändigt att förse ordet med en tillskriven
översättning: limma. Kanske har ordet därför i vissa dialekter
aldrig upplevat övergången Q -›- e' framför r. För övrigt är att
observera, att denna övergång kan hava inträtt senare i vissa
dialekter än i andra; kanske har Q i vissa dial. aldrig övergått
till fa i här ifrågavarande fall'. 0 för al i horand utgör således
intet hinder för riktigheten av den i Hom. 1j. använda förklaringen. K:s övriga betänkligheter mot denna förklaring äro,
att WADSTEIN är »nödsakad att 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 *harand». Vad då först »1» angår, så har jag här i det
föregående påvisat ett Horund, som förutsätter ett äldre fsv.
horund. Beträffande »2» får jag påpeka det östnord. personnamnet Harand (se Niels. Oldda. Pers.-navne s. 40). Att det
i »3» berörda antagandet är riktigt, torde efter detta få anses
självklart. Men även om de former, genom vilkas sammanblandning horand uppstått, icke kunnat uppvisas, så hade man
icke bort vara misstrogen gentemot antagandet av en kompromiss, då exempel på dylika överflöda. Jag vill endast påpeka
t. ex. östnord. Biarund (Niels. Oldda. Pers.-navne s. 12), som
för 0, en förklaring som på grund av de anförda likartade fallen är fullt
berättigad. Däremot har man icke rätt att, såsom K. s. 13 gör, utan vidare
antaga, att ordet är »skrivfel för harondh (eller harundh)»; ty för att
få förklara något för skrivfel, bör man antingen kunna uppvisa en anledning till skrivfel eller ock visa, att dylika skrivfel även eljes förekomma.
1) Därpå synes tyda Horghum i Håls.: Sv. Dipl. III, 643, 644
(år 1324 ock slutet av 1400-talet), i Småland: Sv. Riksark. perg. nr
232 (år 1355), nr 937 (år 1370), Hurghum nr 1019 (år 1371), nsv.
Horg (ögötl., just där Cod. Bildat. är skriven), men Hörja (Skåne); se
om de båda senare formerna Svenskt Postortlex. (Stockh. 1883). Alla
dessa E- äldre hQrg-. Möjligt är kanske, att dess former härleda sig
från sammansättningar (jfr s. 19 o. 20 här i det följ.), såsom t. ex.
Vesthorgha, Sv. Riksark. perg. III, reg., just i Värnamo socken liksom
det här först anförda Horghum (jfr Hom. lj. s. 45).
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väl endast kan förklaras såsom kompromiss av ett icke uppvisat Slarand ock ett icke uppvisat Biorund ; Jalunda, Sv.
Riksark. perg.-bref, reg., kompromiss av 'Island- ock *Jolund-;
fno. ceptann, kompromiss av *ceptinn (= ags. ften) ock aptann
(Noreen Ark. I. 155); monad N. G. L. II, 314, 315, kompromiss
av månuä- ock måna6-; nyisl. göfLgr, kompromiss av göfugr ock
gafigr; fsv. Jwrund, kompromiss av Jarand- Niels. Oldda. Pers.
ock Jorundr Sv. Dipl. IV reg. (jfr ock Jarind Sv. Riksark. perg.
reg.). För övrigt är det vid uppkomsten av dylika bildningar
kanske icke ens nödvändigt, att resp. ord värkligen uppvisa båda
de förutsatta avledningsformerna; det torde stundom endast behövas, att andra med samma avledning bildade ord göra det. Det
här anförda belyser även min Horn. 1j. s. 148 givna förklaring av
fsv. *ficetur som kompromiss av *fiotor (jfr isl. fiotorr) ock
"fiatar, vilken förklaring K. s. 24 not 1 finner »föga tilltalande».
Jfr ock fsv. iafur : iufur 1.
I Orthuscogher, ett även enligt Horn lj. mindre säkert fall,
skulle enligt K. s. 14 o vara = å, som skulle uppkommit genom
»den vanliga utvecklingen ärt
ärt -› årt». I Sv. landsm.
XIII. 4 har jag dock nu visat, att denna utveckling icke är
»vanlig» i svenskan. Då emellertid Ortuseogher står i en västgötaurkund, så är det ju (jfr min framställning anf. arb. s. 7)
möjligt, att o värkligen är på detta sätt att förklara. Å andra
sidan är det dock icke, såsom K. anser, omöjligt, att i Ortuseogher omljud föreligger, därför att här står o, icke sa. Ty,
såsom jag Sv. landsm. XIII. 4 s. 14 påpekat, är det icke bevisat,
att 2 framför r under alla förhållanden övergått till fa. I stället
är det troligt, att 2 framför r följt av t icke bör bli la. Men
även om 2 framför rt icke bör ge o, så kan o här förklaras
ur 2. 0 kan nämligen bero på att 2 i en mindre betonad
sammansättningsled utvecklat sig olika mot i huvudtonig stavelse. Jfr därom Kock Fsv. ljudl. s. 471 (samt även Noreen
Ark. VI. 307). Exempel på dylikt o anser jag föreligga i följ.
ord: *L213uhy (se s. 7 i det föreg.), ? Tolothorp (se s. 11),
Oluiseeke (se s. 11), *solvinge (se s. 13), Sollerup (se s. 13),
1) Såsom bidrag till belysande av de jämtländska omljudsförhållandena
må i sammanhang med det ovan b'ehandlade namnet på -und påpekas
Rofund (i Jämtl.) Sv. Dipl. III, 723, IV, 302; Sv. Dipl. III, 239
däremot Rafund.
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Solvestad (se s. 14), ? Solvarp (se s. 14), ?? Solvisburg (Se
s. 14), Tronemosse (S. 15), Trolige]. (se s. 15), vesthorgha
(se s. 18); vidare morke3bothee, morkeethce skogh Sv. Dipl.

V, 619 (från år 1346), vilket ords första sammansättningsled
nog är identisk med västnord. m2rk »skog»1 ock vars andra led
säkert är det fsv. her, nsv. hed, vars e (-4- el) i mindre betonad
sammansättningsled förkortats till ce liksom i det i Södw. ordb.
under hep upptagna ortnamnet sighurdhie heedh Sv. Dipl. III,
69 (från år 1312). Ordet mork(h)cethce 2 innehåller alltså, fast
i omvänd ordning, samma led som det norska landskapsnamnet Hceiäm2rk, nyno. Fledemarken. Vad angår tautologien
i mork(h)cethw skogh, egentligen »skogsheds-skogen», så är ju
sådan ganska vanlig i ortnamn 3, oftast i följd av att man icke
längre förstått deras betydelse, men stundom även eljes; jfr t. ex.
Säfsjösjön (en sjö i närheten av köpingen Säfsjö i Småland),
egentligen väl = »sjösjösjön».
27) I run. usur = 9zurr skulle enligt K. s. 17 omljudet
värkats av ett bortfallet v. Att så är, skulle framgå av det
oomljudda östnord. Aszur, som skulle vara oförklarligt, ifall
kvarstående u värkade omljud. Aszur är dock med min åsikt långt
ifrån omöjligt att förklara: antingen beror saknaden av omljud
här på mindre betonad ställning (framför ett annat namn, jfr
härom s. 27 i denna avhandling); eller på att andra stavelsen
i vissa trakter bevarat den starka bitonen (denna förklaring
är redan lemnad i Horn. lj. s. 147, se vidare s. 26 här i det
följ.). En förklaring, som även K. utan vidare bör godkänna,
vore, att saknaden av omljud beror på att huvudtonen i vissa
bygder legat på andra stavelsen. Vidare synes för den som
gillar KOCKS åsikt i u-omljudsfrågan ett i *Ate)svarua bortfallet v icke ha bort värka omljud. Detta exempel är nämligen
icke likställt med andra, i vilka K. ansett bortfallet v hava
haft dylik värkan. Ty i dessa står v i samma stavelse som
den vokal, som är föremål för omljudet, ock just denna omständighet har SÖDERBERG (Anm. s. 99) samt även K. s. 10 not 3
framhävt såsom skäl till att (sedermera) bortfallet v skulle haft
Märk, att morkwth- just är namn på en skog.
Rörande bortfallet av h se Noreen i GPhil. I, 466.
Jfr Mörkaskog in. m. s. 16, 17, 249 hos FALKMAN, Ortnamnen
i Skåne.
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större förmåga att värka omljud än kvarstående v. I *At(t)svarmt står däremot v i annan stavelse än a, varför detta exempel är mera likställt med sådana, i vilka v kvarstår. Slutligen
har det bortfallna v icke kunnat värka omljud här, emedan
andra stavelsen av ordet vid v:s bortfall icke torde hava varit
svagtonig 1. Under dessa amständigheter måste alltså omljudet
i usur ha föranletts av ett kvarstående v eller u.
Liksom run. usur (: asur) synes även run. susur (: sasur,
se Niels. Oldda. Pers. s. 80) vara hithörande. I litteraturen
är visserligen ingen omljudd form påträffad, men detta är lika
litet fallet med det förra av dessa namn.
I detta sammanhang må ock anföras följande exempel
på u-omljud av e: kyndilsmösso, kirkmösso VmL. s. 92 not
53, 55, kindilmosso Sv. Dipl. fr. 1401 III, 10; jfr vnord. mosso.
Gotabodh (jfr got. gatwa), se Södw. ordb.
önord. run. sautu (å två stenar), sutum (jfr Horn.
lj. s. 44, 145) anser K. s. 19 (liksom Södb. Anm. s. 102,
103) icke betyda sotu(m), utan möjligen sQttu(m)2). Denna
Härom ytterligare å annat ställe.
Rörande den av K. s. 20 framställda alternativa förklaringen,
att au, u i run, rent av skulle betyda a, torde jag endast behöva påpeka, att K:s svaga stöd för detta osannolika antagande, den hos Lilj.
2020 upptagna formen sotu, i en inskrift som enl. Lilj. lyder: Olafr
kumikr sotu milistaino 'Asa (på en sten i Sogndals socken i Norge),
endast beror på konjektur, som troligen gjorts i runstensavteckningar
av S. M. Adj. N. J. EKDAHL, vilka Lilj. s. XI utom WORMS MOD. Dan.
anger såsom sin källa (dessa EKDAHLS avteckningar hava icke varit mig
tillgängliga). I Mon. Dan. s. 466 anges nämligen inskriften så: olafrkunuklitantmilistainapisa ock i Urda II, 39 (på grund av CHRISTIES
undersökning av inskriften år 1827) så: olafrkunukrsa(utmilistaina)pisa. Om de här inom parentes satta typerna meddelas därjämte (i
Urda), att de äro »yngre og efterhuggede», vilket beror på »at der
paa det sted, hvor hiine staae, har vret en fliis, som er afskallet fra
stenen», ock det är enligt CHRISTIE »ikke at paatvivle, at de teldre wgte
runer have vret indhuggede derpaa» (på denna flisa). Samma upplysning finnes hos NICOLAYSEN, Norske Fornlevninger s. 462 (jfr ock
MuNcH, Kor/fallet Frenistilling- af den eldste nordiske Runeskrift
s. 44). Sing. sotu saknar alltså fullständigt stöd i värkligheten, varför
på detsamma intet kan byggas. Men även om denna form funnits på
stenen, så behövde den icke bevisa något för K:s ändamål: ett sotumilistaino kan upplösas sotum milistaino = »jag — konung Olaf -satte» etc., jfr Thorkelsson Ark. VIII. 34 ock min framställning därsammastädes s. 86.
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uppfattning skulle kraftigt stödjas av en av K. framdragen
sing. suti (Lilj. 1272), vari ju u ej gärna kunde betyda 9,
samt beträffande sautu (som alltså skulle vara att återge med
saitu) av att en skrivning saitu skulle förekomma å en sten
(Lilj. 1598). K. har emellertid haft en märkvärdig otur med
dessa former (liksom med sotu, ,se noten): såväl suti som
saitu bero på oriktigheter hos Lilj.; suti är nämligen helt
enkelt tryckfel hos Lilj. för sati, såsom den av Lilj. angivna
källan Bautil nr 1000 har, ock i st. för saitu, som Lilj. 1598
(enligt Worm Mon. Dan.) angiver, har ifrågavarande sten enligt
NICOLAYSEN, Norske Fornlevninger s. 250 reisti (så läst av .
ARENDT år 1805). Då dessa former, som stödja betydelsen i, e
hos N-runan, visat sig så opålitliga, har jag ansett nödigt att
även granska övriga stöd för att IN-runan skulle ha kunnat
hava detta ljudvärde. Resultatet av denna granskning, som jag
meddelat i Ant.-ak. Mån. 1892, har blivit, att intet av dessa
exempel innehåller ett 11, som bör återges med i, e. Under
sådana förhållanden kunna de här ifrågavarande formerna sautu,
sutum endast åsyfta *82ttu, *s2ttum, ock utgöra de således ett
par gamla viktiga exempel på av kvarstående u i önord. värkat
omljud I.
1) Sedan alltså nu de fall avlägsnats, som K. s. 19, 20 påpekat
såsom särskilt utmärkande exempel på mångtydighet i våra yngre runinskrifters vokalbeteckning, torde man icke längre behöva hysa en så
stor misstro till dessa inskrifters ordformer, som K. anf. st. lägger i
dagen; en misstro som går till fullständig överdrift, då K. s. 20, 21
förklarar, att även om de av mig framdragna runorden skulle tala mot
K:s åsikt i u-ornljudsfrågan, ock även om man framdeles skulle finna
ytterligare runord, som skulle synas tala mot denna K:s åsikt, så skulle
ingen vikt därpå kunna läggas. Detta domslut motiverar K. visserligen utom med runinskrifternas förmenta mångtydighet — rörande
graden av vilken man ju dock intet säkert vet, så länge dessa inskrifter
ännu icke blivit gjorda till föremål för en noggrann ock fullständig
undersökning — även med det skälet, att det fsv. litteraturspråket skulle
»avgjort vittna» för K:s åsikt. Men att detta senare icke är fallet,
torde den här föreliggande avhandlingen visa. För råsten hade det, för
att litteraturspråket skulle kunnat tillmätas så stor vittnesgillhet gent
emot de anförda runorden, som i förhållande till detsamm5 äro äldre,
icke varit nog, att litteraturspråket »vittnat för» K:s åsikt; det skulle
fordrats, att detta alldeles oförtydbart bevisat riktigheten av densamma.
Men det har väl icke ens KOCK någonsin velat påstå.
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Jag vill nu här på ett ställe sammanföra dem av de ovan
anförda .exemplen, som innehålla omljud av å, samt ordna dem
efter de ljud, som stå emellan det omljudsvärkande u, v ock
den vokal, på vilken omljud värkats:
5 står emellan i laudhuby s. 5.
» vugge (vågga) s. 7, 8.
»
gg »
gm i Augmund- s. 8.
gn i Mogens s. 8.
k i hurruku s. 9, Ru(ku)sätter s. 9.
kn i thokno s. 9.
1 i Ubsola(m) 8. 10, Olvir (Olue) s. 11, Auluarus s. 12,
Solve (saulua) 8. 12.
11 i 0110 s. 14.
m i Omundus s. 5.
n i honom 8. 5, Tröno (Tronemosse, Trönäs) S. 16,
*ununt s. 17.
r i voro s. 5, h(w)oro K 5, Horund (horand) s. 17.
t i gota s. 21.
tt i sautu, sutum s. 21.
ts i usur s. 20, augur s. 21.
Denna ordförteckning visar alltså, att av kvarstående u,
v värkat omljud inträtt framför åtminstone 14 olika konsonanter
ock konsonantförbindelser. De konsonanter ock konsonantförbindelser, framför vilka omljud värkat av - bortfallet u, v
inträtt, äro icke så många fler; en stor del av dessa äro de
samma som i förra fallet. Visserligen finnas exempel på det
senare slaget av omljud framför några konsonantförbindelser,
framför vilka man icke har exempel på omljud av det förra
slaget; men man har också exempel på det förra omljudet framför konsonantförbindelser, framför vilka man icke har exempel
på det senare slaget av omljud. Även om man skulle försöka
ordna de anförda exemplen på något sätt med hänsyn tagen
jämväl till de konsonanter, som föregå den omljudda vokalen,
så torde icke häller beträffande ifrågavarande konsonanter ock
konsonantförbindelser någon bestämd skillnad mellan exemplen
på omljud värkat av kvarstående u, v ock exemplen på omljud
värkat av bortfallet u, v visa sig.
De exempel, jag kunnat anföra på det förra slaget av omljutt å, äro visserligen endast 23 stycken; men detta är ett
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mycket aktningsvärt antal, om man betänker, att de kända
exemplen på omljud av'å, värkat av bortfallet u, v endast utgöra ett 40-tal. Dessutom är att observera, att min ifrågavarande förteckning alldeles icke kan göra anspråk på fullständighet, i synnerhet som flere av exemplen endast händelsevis
av mig anträffats. För övrigt bör sedan önord. nu erkänts ha
egt omljud framför kvarstående u, v, till denna förteckning
även läggas åtskilliga exempel på omljud framför bevarat u, v,
som man hittils, delvis med ganska stor svårighet, sökt förklara
såsom analogier från former, vari u, v synkoperats. Av dylik
art äro t. ex. run. h(a)ukva, fsv. nokor, fda. nokeer (jfr Horn.
lj. s. 153 not 1).
På grund av det föregående torde alltså vara påtagligt,
att KOCKS här ifrågavarande förklaring — att i önord. det
omljud, som värkats av kvarstående u, v, i motsats till det,
som värkats av bortfallet u, v, endast skulle inträtt, då vissa
konsonanter stått i närheten av det ljud, varpå omljud skulle
värkas — är alldeles omöjlig.

Jag övergår därför till min förklaring av anledningen till
att i många fall i önord. väntat omljud framför kvarstående u,
v icke uppträder. •
Den av mig i Horn. lj. använda huvudförklaringsgrunden,
nämligen att i starkt bitonad stavelse stående ljud icke
skulle värkat omljud, skulle det enligt K. icke ha lyckats
mig att göra trolig. I några av K. påpekade ord med omljud
skulle nämligen på omljudstiden den stavelse omöjligen kunnat
vara svagtonig, vilken innehåller den vokal, som värkat omljudet.
Dessa av B. framhållna ord äro: isl. adj. på -6ttr såsom
skiglotter, r2nc1.6ttr, isl. ord på -ung(r) Såsom 21.dungr, Inrmung, isl. 2fund, gu.nda, samt fsv. drotning.
Vad orden på -6ttr angår, invänder K. först mot min i Hom.
lj. givna förklaring, att några former på -utr från isl. icke uppvisats. Dylika måste dock väl även B. förutsätta, ty icke kan
K. väl mena, att -6- skulle värkat u-omljudet här. Vokalen u i
-utr ansåg jag i Hom. lj. bero på att avledningsändelsen stundom skulle varit svagtonig (i vilket fall 6 framför de ändelser,
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som innehålla u, såsom vanligt' bör övergå till u). Häremot
invänder K., att »ljudutvecklingen -ötter --> iitter . . . . beror
på en allmän utveckling ö -› ii med vokalförkortning framför två konsonanter», såsom Kock Ark. IV. 176 if. skulle ha
visat. Anf. st. uppvisas dock icke, att någon dylik övergång
skulle varit allmän, endast att önord. ö dialektiskt givit u
»framför ett långt konsonantljud». Ock om detta varit allmänt
ock även gällt för isl., hur skulle då formen -åttr förklaras, för
att icke tala om de många andra isl. ord, som innehålla å + lång
kons.? Långt ifrån att vederlägga min uppfattning, passar således
K:s förklaring av u alldeles icke. Vad nu beträffar den olika
betoning av avledningsändelsen, som egt rum i ord på -öttr, så
behöver man icke ens antaga, att denna tillhört olika dialekter;
analogien gamlom : gamall synes mig tala för att i dat. sg.
mask. (samt i andra kasus med vokaliskt begynnande ändelse)
av t. ex. rendöttr andra stavelsen haft svagare betoning (alltså
icke stark biton) än i t. ex. nom. sg. mask.
Jag vänder mig så till isl. ord på -ung- såsom' 21dungr,
h2rmung. Dessa skulle enligt K. ådagalägga, att i stark bitonad stavelse stående vokal kan värka omljud, emedan bevisat
skulle vara, att de i fornspråket kunnat på -ung erhålla dels•
fortis, dels semifortis, ock det då skulle vara »alldeles otroligt»,
att på -ung- därjämte även svag biton skulle ha förekommit.
Nu är emellertid icke bevisat, att dessa ord på u-omljudstiden
i västnord., varom här är fråga, kunnat hava fortis på -ung-;
för fsv. antydes på det ställe, dit K. hänvisar, möjligheten att
så varit förhållandet, men att i fsv. samtidigt tre olika betoningsmöjligheter för dessa ord förefunnits, har jag aldrig förutsatt 2.
Isl. 2fund, 2funda synes förefalla K. såsom det starkaste
beviset mot min här ifrågavarande åsikt, emedan enl. dr F.
JÖNSSON isl. öfund ännu uttalas med stark biton på andra
stavelsen 3. Att emellertid ordet i fornisl. kunnat sakna denna
Se Noreen Aisl, Gram. § 113.
Till här berörda ord räknar K. ock allungis, 211ungis, men
detta är icke av samma art; se Noreen Aisl. Gram. § 196.
Vad angår att, såsom K. framhåller, även nsv. avund fortfarande har denna akcentuering, så talar detta ju icke mot mig, utan
tyder i stället på att ordet i fsv. hade minst stark biton på andra stavelsen, vilket just enligt min mening förklarar ordets saknad av omljud
i svenskan.
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starka biton, visar wvondarmenn Heilag. I: 395.23, cofond
Stockh. Hom:bok 51.36, 210.32, cofonda amt arb. 211.2, vari -oju endast kan ha uppkommit i svagtonig ställning. Ock dessutom bör 2fund, även då det eljes har stark biton på -und,
sakna denna i de många sammansättningar, vari ordet ingår,
t. ex. i 2fundarmaör, 2fundarora, 2fundfullr, 2fundgirni, 2fundsamr, 2fundsj1ikr m. fl., så att det med min åsikt icke finnes
någon brist på möjligheter till förklarandet av omljudet.
Vad slutligen det stundom uppträdande fsv. drotning fgutn.
drytning beträffar, så fins det ju dock ett fall, från vilket saknad
av den starka bitonen på andra leden kan förklaras, nämligen
från proklitisk ställning, såsom före ett namn. Icke häller detta
ord bevisar således mot min åsikt, att i starkt bitonad stavelse
stående ljud icke kan värka omljud.
K:s försök till bortförklaring av det starka stöd för min
åsikt, som ligger i saknaden av omljud i de många adj. på
-igr, såsom lostigr, måttigr, kan jag icke finna annat än alldeles misslyckat. Enligt K. s. 27 not 2 skulle nämligen saknaden av omljud i dessa ord icke bero på avledningsändelsens
starka biton, utan »såsom det vill synas» på att -igr innehåller
»ett ursprungligen långt 1-ljud». Att denna uppfattning är
oriktig, framgår med all önskvärd tydlighet av de många
fall, vari en ursprungligen lång vokal värkat omljud. Jag vill
endast erinra om förhållandet vid ändelsen -fr (-->
got. -eis)
hos i-stammarna, -i hos in-stammarna, -i- (got. -el-) i pret. konj.
ock -li(-) hos 1M-stammarna.
Till de i Horn. 1j. s. 146 meddelade typer för exempel på
i starkt bitonad stavelse stående i, som icke värkat omljud må
särskilt läggas ord på -ingi, såsom armingi, aumingi, bandingi,
brautingi, daufingi, foringi, hlaupingi, kunningi, ofringi, mordingi etc. Då någon gång omljud hos ord av denna typ förekommer, beror detta tydligen på analogi, såsom erfingi (jämte
arfingi.) från erfa.

På grund av vad i Horn. 1j. ock här anförts (jfr ock nedan
s. 28 if. meddelade ex.) kan jag icke komma ifrån den åsikten,
att i starkt bitonad stavelse stående ljud icke värkat omljud ,.
1) Jag .är K. tacksam för påpekandet, att en så framstående forskare
som PAUL i P.-B. Beitr. VI. 171 lutar åt samma mening. T Horn. 1j

trodde jag ju också denna åsikt rent av vara den allmänna, fastän man
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Jag är nu i tillfälle att uppvisa ytterligare ett fall, i
vilket omljud — emot vad man hittills antagit — icke inträtt.
Man har redan observerat (jfr Falk Ark. III. 295, Noreen
GPhil. I. 454), att ett väntat omljud ofta saknas i ord, som
ingå som led i en sammansättning. Därvid har man dock
oriktigt trott, att detta endast skulle vara förhållandet med
långstaviga ord. Att emellertid omljud även saknas i kortstaviga ord, visa följande (ur Egilssons Lex. poet. hämtade)
exempel från vnord.: hurgrund (mot enkelt hyrr, ja-stam),
hrunsår (: hryn, ja-stam), rumgåäir, rumleiä (: rymr, ja-stam),
prumskur (: prymr, ja-stam), baäliås (: b25, va-Stam), lagdfr
(: 12gr, u-Stam), sparrhaukr (?: spur, va-Stam 1). Då man till
förklaring av saknaden av omljud i de många fallen av denna
art icke kan antaga, att de här ifrågavarande sammansättningslederna varit svagtoniga, måste dylika sammansatta ord 2 alltså
visa, att omljud icke inträder i starkt bitonig stavelse3.
icke märkt, huru viktig dess innebörd är, särskilt för förklaringen av
de fsv. u-omljudsförhållandena. Det gläder mig att kunna påpeka, att
även NOREEN i 2:dra upplagan av sin Aisl. Gram. § 65 anslutit sig till
samma åsikt.
Antagandet, att saknad av väntat omljud skulle vara inskränkt
till lån gstaviga sammansättningsleder, utgör även ett av stöden för
Koms omljudsteori (se Ark. IV. 151 if., P.-B. Beitr., XIV. 63 if.). Detta
stöd har alltså visat sig vara falskt.
Enligt NOREENS ytterligare utförande av denna teori i GPhil. I. 454
skulle ett i, som stod efter kort starktonig stavelse ock framför en
starktonig vid sitt bortfall värka omljud; alltså skulle icke blott i kortstaviga ja-stammar, utan även i 1-stammar med kort rotstavelse omljud
inträda, då dessa stodo såsom första leder av sammansättningar. Men att
detta senare är oriktigt, visar den — såsom jag tror — allmänna saknaden
av omljud i detta fall. Jfr nämligen t. ex. vnord. hlutskipte, hluttakare m. fl. sammansättningar med hlutr, hugdirfä, huglauss, hugrö
m. fl. (ungefär ett hundratal hos VIGFUSSON angivna) sammansättningar
med hugr, munrit5 m. fl. med munr, samt de många sammansättningarna
med ham-, mar-, sal-, skut-, stab-, svan-, val- m. fl.
Jfr ock ex. nedan s. 28 if.
Då omljud förekommer i sammansättningsled såsom i herskip,
åttland, legmaär, vsgräsEetr, så beror det alltså antingen på att denna
led haft huvudtonen eller ock på analogi eller på att sammansättningen
är en yngre bildning.
Denna omständighet, att omljud endast inträder i huvudbetonad stavelse, kan naturligtvis leda till viktiga upplysningar om
huvudtonens plats. Exempelvis i rettynde, domere, drere, skynseme,
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Detsamma framgår av det saknade omljudet i fem. på -andi,
t. ex. isl. biäandi, bindandi, gråandi, hyggjandi, kunnandi,
kveäandi, i vilka (jfr Noreen GPhil. I. 457) näst sista stavelsen
icke gärna kan ha varit svagtonig.
Slutligen vill jag påpeka en hittils icke beaktad omständighet, som i många fall förklarar anledningen till att a
uppträder i st. f. väntat 9. Denna är att såsom bekant framför
flere konsonantförbindelser förlängts till §, vilket sedan, såsom
känt är, i de flästa fall sammanföll med å, som vanligen tecknades a. Ett dylikt fall är t. ex. isl. subst. halfa, som älst
hette nom, halfa, obl. h9lfo, så hålfa : h91fo, sedan (såsom i
nyisl.) hålfa : hålfu. På samma sätt bör t. ex. fsv. langmr
älst ha böjts: n. S. m. langr, n. s. f. long, d. s. m. longom,
sedan iånga3r : löng : löngom, men vid tiden för nedskrivandet
av de älsta fsv. handskrifterna (jfr laangh från år 1309, Sv.
Dipl. II, 572) långoer : lång : långom. Eftersom vokallängd i
fsv. vanligen icke betecknas, böra dessa former — såsom faktiskt
skett — skrivas langEer : lang : langom, varigenom de två
senare formerna fått precis samma utseende som de skulle ha
haft, ifall omljud icke inträtt i dem. Betänker man nu, i huru
många fall a i fsv. förlängts (framför id, ng, rp, dialektiskt
framför rt + vok., mb, nd, nk), så inser man, huru viktig den
här påpekade omständigheten är för bedömmandet av de fsv.
u-omljudsförhållandena.
Jag skall nu, till belysande av frågan om anledningen till
saknad av väntat u-omljud samt till ytterligare bestyrkande av
mina i det föregående andragna förklaringsgrunder, från vissa
isländska ock fornnorska skrifter meddela hithörande fall. Därvid utmärker jag anledningen till saknaden av omljud a) med
»starkton. u (v)», då det eljes omljud värkande ljudet stått i
starktonig stavelse, b) med »sakn. huvudton», då den vokal,
hos vilken man skulle hava väntat omljud, stått i stavelse utan
huvudton, c) med »förläng. 2 --> å», då 2 före vissa konsonantförbindelser förlängts till §, som sedan tecknats a.
1) I Stockholms Homiliebok saknas väntat u-omljud i
följande exempel beroende på: a) starkton. v: nacqvan 140.37
kve5sk2poin har alltså huvudtonen legat på andra stavelsen. Att
detta varit förhållandet i ett sådant exempel som ~end; visas utom
av omljudet i andra stavelsen även av saknaden av omljud i den första.
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m. fl. st. — b) sakn. huvudton: margfaldom 60.34-35, ? faronauta 62.16, dasamopo 130.36, <Sarga) 150.23.
I Cod. 1812 IV:o etc. (se Larssons ed. s. VIII) saknas väntat u-omljud endast i följande fall beroende på sakn.
huvudton: solar gango 8.23, fardagom 19.11, suprlsindom 34.19
(jfr 4 c nedan).
I Norska Homilieboken saknas väntat omljud framför
bortfallet u, v i följ. ord (se Horn. 1j. § 2 c a) beroende på
sakn. huvudton: åeast plur. 14.17, haf5 (jfr 4 b nedan) 129.28,
sanghus 96.12, ottosangs 122.2.
I Ågrip (se Dablerups ed.) saknas väntat u-omljud i
följ. fall beroende på: a) starkton. u: oallop 1.22, hvarfopo
773 ol, Magnus 6 ggr t. ex. 53.19 2. — b) sakn. huvudton:
hafpo 13.9 (saknar såsom jälpvärb vanligen huvudton), uestrlandum 18.23, faPorbroper 62.20 (jfr 7 a nedan). — c) förläng.
---> å kan föreligga i iandom 57.17 (jfr rapom för rom 93.6).
Nyno. aanda (: anda) Romsdalen, aandfloga Valders (eljes andfoga), aandesloko Telemarken (eljes andesioka) torde nämligen
visa, att i norska dial. (liksom i svenska ock danska) vokalförlängning framför nd förekommit. Jämföras bör möjligen ock
suprlåndom med å i mom. 2 ovan.
I Cod. Arna-Magn. 645 IV:o saknas väntat u-omljud
i följ. fall (jfr Larssons ed. s. XXXVII) beroende på: a) starkton. u, v: fagnop 96.19 (jfr got. -6pus, fht. -öd med lång ock
alltså starkt bitonig vokal), magnvs 9.14 (jfr 3 a ovan), nacqvat
17 ggr t. ex. 5.14, nacqerrt 13.17, sallondom 60.14. -- b) förläng. 9 -› ä: halfom 19.8, hialp för hiQlp ÷- hioglp 3 47.24,
svartom 15.12 4.
Att andra stavelsen i dessa ord varit starktonig, antydes av att
dess vokal i got. motsvaras av Ö: jfr got. san:löps, salbOda.
Naturligtvis anser jag icke, att i dessa ock andra ovan anförda fall
betoningsförhållandena över hela Norden på u-omljudstiden varit de sam,rna.
Jfr att t i nyisl. här är långt ock alltså starktonigt. Saknaden
av omljud kan dock i detta ord naturligtvis bero på invärkan från
latinet.
hi.21p för hiolp har då berott på analogi. Möjligt är emellertid,
att andra komponenten av brytningsdiftongen jo vid framför vissa
konsonantförbindelser inträdd förlängning sammanfallit i ljud med å
Här är emellertid -ar- uttryckt genom förkortningstecken, som
troligen — av brist på utrymme i slutet av en rad — på detta
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I Elis saga ok Rosamundu (Cod. de la Gard. 4-7),
utgiven av KÖLBING, saknas väntat u.-omljud i följ. fall beroende
på: a) starkton. u: almosor 2.3, 3.5, ambun(a) 6.5, 25.6 (om stark
biton i andra stavelsen här jämför Horn. 1j. § 30 a cc ock § 61 c),
biorblando5u 61.1 (jfr 4a ovan). — b) sakn. huvudton: akavom 5.3, havom 62.3 (jfr 4 b ovan), sparhauki 112.3. — c) förläng.
ä: valkum 12.4 1, sialfum 5 ggr t. ex. 88.7 2.
I Den 2eldre Gulathings-Lov (tryckt i Norges Gamle
Love 1. 1-110) saknas väntat u-omljud endast i följ. fall beroende på: a) starkton. u (v): fa5ur 18 ggr t. ex. 31.6, 64.2
(skr. pitår, jfr gr. Isa.-å)p). — b) sakn. huvudton: hafum 11
ggr t. ex. 6.5, hafuhaug 74.13, 75.1o, mano 87.18 3, fa6ur- som
1:sta led av sammansättning, 68 ggr t. ex. 82.2, 105.3 (jfr även
a ovan), stiupfaäur 4 ggr t. ex. 108.12 (hör troligen under a
ovan), matunaut(ar) 3 ggr t. ex. 62.25. — c) förläng. g -›
halfum 69.29 (jfr 6 c ovan).
1 Cod. Arna-Magn. 623 IV:o, fullständigt avtryckt av
UNGER i Heilagra manna sögur I. 23-27, 256-269, II. 9-14,
211-221, 236-240 samt Postula sögur 455-465 (jfr även
GfsLAsoN, Um frum-parta etc. s. L if.) saknas väntat omljud
i följande ord beroende på: a) starkton. u, v: nackort I: 267.12,
svaropo 9 ggr t. ex. II: 9.25, fahnopo II: 11.31, samnwpose
II: 12.31, vacnop Post. 457.i. — b) sakn. huvudton: arstrhalfo
I: 256.2-3 (hör väl till c nedan), purfamannom Post. 460.i. —
c) förläng. g -› å: sialf nom. sg. fem. I: 258.33, sialfom II:
213.9, 217.11, hialp II: 218.4. halfom II: 13.27, handom I:
261.27 (jfr 4 c ovan samt hand, Tidskr. f. Phil. II. 301,
Gering Isl. xvent. XIV), vatnom I: 267.1,11: 216.18, qvalom
ställe mindre nöjaktigt använts för 2r. Jfr dock 6 c, 8 c ock 9 c nedan
samt den dialektiska förlängningen av a efter v i nyno., varom se LARSEN i
Univ.- og skole-ann. 1890 s. 22. ua -› nå är att jämföra med jo, ju
-› iö, hi.
Här kan förlängningen bero icke blott på det föreg. v — jfr
5 b ovan — utan även på den följande förbindelsen lk : jfr LARSEN
anf, arb. s. 14.
Se rörande förlängning i nyno. dial. av a framför If LARSEN
anf. st., Aas. gram. § 116 samt Horn. 1j. § 61 a.
Såsom jälpvärb syntaktiskt mindre betonat; a kan emellertid här
bero på yngre analogibildning från sing.
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II: 12.39, svar Post 455.12, vakom Post. 459.5 (jfr rörande
dessa 4 ex. med föreg. v mom. 5 b ovan).
9) I Alexanders saga (utg. av UNQER, Krist. 1848) saknas
väntat u-omljud i följande exempel beroende på: a) starkton. u, v: nackvat (hör kanske till b nedan) 3 ggr t. ex. 9.16,
(u)sta6ug-1 8 ggr t. ex. 23.4, markuä 64.26, vanduä 70.15. —
b) sakn. huvudton: hundraöum 21.25, 26, fortalu- 3 ggr t. ex.
25.31, vstaäulegr 101.19, hafum (jälpvärb) 144.2 7 , sammansättningar med -halfu. (höra kanske till c nedan) 9 ggr t. ex.
157.8. — c) förläng. 2 -± å: sialvo(m) 21 ggr t. ex. 76.3, 113.2 7,
? biartv (jfr den från annat håll bekanta förlängningen av a
framför rt) 113.29, kvalvm (jfr 8 c ovan) 155.17, sialf nom.
sg. fem. ock nom. pl. neutr. 8 ggr t. ex. 85.9, halvu(m) 3 ggr
t. ex. 112.2.
Genom förestående exempelsamlingar torde mina förklaringsgrunder till att ofta (värkligen eller skenbart) oomljudd vokal
uppträder i stället för väntad omljudd vara hävda över allt
tvivel. Ty varför skulle annars alla undantagen från det eljes
i berörda handskrifter ymnigt uppträdande u-omljudet2 falla in
under mina förklaringsregler?
Härtill kommer nu min fjärde förklaringsgrund till saknad
av väntat omljud: vissa konsonanters ock konsonantförbindelsers
förhindrande av omljud. Efter detta torde de önord. u-omljudsförhållandena börja förefalla ganska begripliga.

Rörande den närmare förklaringen av en del speciella
fall av saknat u-omljud hänvisar jag till Horn. lj. s. 146 if.
(jämförd med den här föregående framställningen), där dessa
visserligen äro behandlade i största korthet, men dock tillräckObs. särskilt den underlåtna synkopen i sta6ugir 68.i.
Mot min uppfattning av ifrågavarande exempel kan icke den
omständigheten andragas, att i åtminstone några av dessa handskrifter
omljud anträffas under samma förhållanden som i de av mig påvisade
oomljudda exemplen. Ty det är naturligtvis icke att vänta, att någon
handskrift ännu skulle orubbade bevara de omljudsförhållanden, som rått
inom ett visst område på omljudets tid. Naturligtvis ha analogiinvärkningar, inflytande från skrivare av annan dialekt etc. på många
sätt spelat in.
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ligt utförligt för att meningen skall vara klar
Här vill jag
vidare endast tillägga några ord till besvarande av ett par
ytterligare mot min framställning i Hona. lj. gjorda anmärkningar.
Att jag i Horn. 1j. särskilt framhävde, att i den legendariska
Olafssagan kvarstående v alltid värkat omljud, förklarar K.
s. 4 för en »åtminstone överflödig» opposition, emedan KOCK
själv i P.-B. Beitr. XIV skulle rättat sin i denna punkt oriktiga
framställning i Ark. IV. Jag beklagar, att jag, som först efter
utarbetandet av anf. st. i Horn. 1j. fick se den tyska redaktionen
av KOCKS uppsats, icke observerat denna rättelse. Detta torde
vara förklarligt av det otydliga, indirekta sätt, varpå rättelsen
givits. Men även efter KOCKS rättelse var mitt framhävande av
berörda förhållande icke överflödigt, eftersom icke ens KOCK
själv syntes ha observerat, vilken svår stöt nämnda förhållande
med v-omljudet i leg. Olafssagan gav KocKs omljudsteori.
S. 21 noten framhåller K., att »fsv. garnul, usul ej innehålla något 'urgerm. u-omljud' eftersom» etc. Citationstecknen
omkring »urgerm. u-omljud» göra, att det kunde förefalla någon,
som om K. menade, att jag skulle påstått, att i dessa ord dylikt
omljud förelåge. Jag vill därför påpeka, att jag ingenstädes sagt
detta (vilket icke häller är K:s mening, då han ju använder
ifrågavarande citationstecken för ett annat ändamål, nämligen
1) K. anmärker s. 4, att WADSTEIN i Horn. 1j. ofta »i stället för
utförda förklaringar av ord ock former, som synas vara oförenliga med
hans uppfattning, inskränkt sig till korta antydningar». Såsom exempel
härpå anföres emellertid endast s. 149 med noten 1 i min avhandling.
Jag kan icke finna annat, än att de å berörda ställe behandlade orden
där fullt tillfredsställande uppvisats vara förenliga med min uppfattning. Frågan gäller anf. et., huruvida östnord. va-stammar utan omljud
skulle
Såsom SÖDERBERG menat — bevisa, att östnord. icke haft omljud
värkat av kvarstående v. Anf. st. påvisar jag då, att norskan, vilken
både SÖDERBERG ock även KOCK, då detta skrevs, tillerkände av kvarstående v värkat omljud, hade med de östnord. alldeles likartade vastammar utan omljud. Slutsatsen härav kan jag icke finna vara annat
än tillräckligt tydlig ock klar: alltså bevisa ifrågavarande östnord. oomljudda va-stammar icke, att östnord. saknat omljud värkat av kvarstående v. Mera behövde jag anf. st. för mitt syfte icke bevisa, men
dessutom har jag även angivit, huru saknaden av omljud i ifrågavarande
ord kan förklaras. I denna uppsats har jag nu lemnat ytterligare bidrag
till förklaringen av saknat omljud.
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för att framhålla, att jag i Hom. Ij. tagit ifrågavarande uttryck
i en särskilt betydelse). På grund av att ortnamn i den trakt, varifrån den legendariska Olafssagan otvivelaktigt stammar, ännu i nynorskan
uppvisa exempel på omljud värkat av kvarstående u, ansåg jag
s. 143 i Horn. 1j. den slutsatsen vara' klar, att ifrågavarande
saga (liksom också Aslak Bolts jordebog, som anför dessa
ortnamn med oomljudda vokaler) icke visar det ursprungliga
förhållandet med omljudet i denna trakt. K. vill däremot
s. 22 tyda berörda omständigheter på ett helt annat sätt. Han
säger: »I fall man överhuvud är berättigad att härav draga
någon slutsats, så måste det tydligen bliva den, att i denna
trakt omljud inträdde först efter år 1440» (då Aslak Holts jordebog skall vara skriven). Jag torde icke behöva framställa några
skäl mot denna senare uppfattning. Min slutsats förutsätter
endast — ock detta ansåg jag så naturligt, att det i Horn. lj.
icke behövde särskilt påpekas — att skrivaren av Aslak Holts
jordebog, i likhet med vad så ofta skett ock sker, omsatt ortnamnen på sin tids vanliga (eller på sitt eget) språk, som här
generaliserat de oomljudda formerna.
S. 22 not 1 talar K. om de norsk-isländska skaldedikternas
vittnesbörd i u-omljudsfrågan ock anser, att dessa tala »väl
snarast för, att i de älsta skaldernas språk det yngre u-omljudet
ännu icke genomförts». Jag förstår icke denna slutsats. Ty
då skaldevisorna, såsom K. även nämner, också innehålla ex.
på saknad av omljud framför bortfallet u, ock detta av K.
förklaras bero på analogi, så hade det väl varit följdriktigt att
giva samma förklaring på den förra saknaden av omljud. Värser
av sådan art som de av K. anförda bevisa därför intet i u-omljudsfrågan. Tager man emellertid hänsyn till att ett annat
slags värser förekommer, nämligen sådana, i vilka en av bortfallet u, v omljudd vokal rimmar med en av kvarstående u, v
omljudd, så torde det vara påtagligt, att skaldedikterna snarare
bevisa, att K:s s. k. »yngre» omljud var genomfört på deras
tid. Jfr t. ex.
ORBJÖRN HORNKLOFE's Glymdråpa: r9dd dynskotum kv2ddusk (4.8);
EINARR SKALAGLAM's Vellekla: svan Einriga ~num (8.2);
fgr tu Sogns of g2rva 13.4);
Sv. landsm. XIII. 5.
3
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eLFR UGGASON's Htsdrapa: in2gr harnfra f9gru (2.6);
HALLFRE5R VÄNDR2EDASKALD'5 Olafsdrapa: II9raavinr år

G9rbum (1.4); h9rb ok austr i Geräum (2.4); hvgbrjåtr i
stab ~gam (3.2).
Underlåtet omljud i skaldedikter torde emellertid i många fall
belysas av de av mig' i det föregående påvisade förklaringsgrunderna för saknad av väntat omljud. Till denna fråga
hoppas jag snart få återkomma å annat ställe.
S. 23, 24 anser K., att man till förklaring av böjningen,
stiarna : stiarnu måste förutsätta analogi efter en böjning sagha :
saghu, aska : asku etc. Jag tror, att man här kan nöja sig
med analogi efter ord med kort rotstavelse såsom sagha : saghu,
vilka även enligt min åsikt i följd av deras över en betydlig
del av det östnordiska språkområdet starkt bitonade ändelse icke
böra ha fått rotstavelsens vokal omljudd (jfr Horn. 1j. s. 147).
De fsv. ord med lång rotstavelse, som innehålla ä', voro så få, att
det gör litet till eller ifrån i detta avseende, om de böjts med
omljud i oblika kasus. Jag erinrar mig av detta senare slag
endast aska, ganga ock maska. K. anmärker, att om dylika
ord en gång i obl. kasus haft omljudd rotvokal, så borde dylik
någon gång ha anträffats. Men i ganga övergick 9 till ä, framför
ng (jfr i det föreg. s. 28), varför omljudet icke kunnat komma
till synes; maska är endast funnet 1 gg i den fsv. litteraturen
ock kan på samma sätt som aska, i likhet med typen stiarna :
stiarno i st. f. stiorno, ha analogiskt efter typen saghu fått
oomljudd vokal i obl. kas. (jfr ock Hona. lj. anf. st.). För övrigt
kan saknaden av omljud även bero på invärka,n från ordens
förekomst i huvudton saknande sammansättningsled; märk att
särskilt (-)asko(-) ingår i många sammansättningar.
S. 25 frågar K., huru man kan veta, att ord på ui haft
stark biton på denna stavelse. Vad då först angår dem av
dessa ord, som hade kort rotstavelse — ock dessa utgöra majoriteten -- så är det ju avgjort (till stor del genom KOCKS undersökningar) att dessa åtminstone över en betydlig del av det
östnordiska språkområdet haft stark biton på den följ. stavelsen'; jfr ock skialsea, skttlecri4 (= isl. sk2kun) hos LINDGREN
Sv. landsm. XII. 1, 19. Ock vad orden med lång rotstavelse
1) Jfr NOREEN i GPhil. § 52,

II, 3.
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beträffar, så hade även i dem suffixet åtminstone i vissa trakter
stark biton, eftersom detta ännu i nav. dial. är förhållandet;
jfr g•setZ, aksca (isl. 22rum.), ock itted (fsv. atoi) anf. st. ock
ÅSTRÖM Dfs. 1j. 107 samt mantu1, Kock Fsv. 1j. s. 224, vars u
tyder på stark biton. Men även om den starka bitonen efter lång
rotstavelse å somliga trakter skulle saknats, så kan dock det
underlåtna omljudet här förklaras. - Ett förklaringssätt finnes
redan angivet i Horn. 1j. s. 148 not 1. Ett annat vore, att
orden med lång rotstavelse gjort sig av med omljudet genom
analogi efter de kortstaviga. I några av dem följer också
på rotvokalen ng 1. nk, framför vilka enligt det föregående
ett a kan representera ett äldre 2. De återstående fsv. orden
med ä äro endast' axol (: axel) ock mantol (: mantel). Då
av båda dessa ord former med annan suffixvokal förekomma,
så kunde saknaden av u-omljud närmast bero på inflytande
från dessa former. Orden användas också ofta i sammansättningar, vilket även kan ha bidragit till spridandet av de oomljudda formerna.
Med anledning av ett genomgående missförstånd hos K. ber
jag till slut att få särskilt framhålla, att vad som för mig i
Horn. lj. utgjorde huvudfrågan — ock vad som väl även
värkligen utgjorde en huvudfråga — var, huruvida den åsikten
vore riktig, att östnord. (ock östnorskan) endast skulle haft uomljud vid synkoperat u, v, men aldrig vid kvarstående
u, v. Det var denna av KOCK ock SÖDERBERG föraktade åsikt,
som jag sökt gendriva ock trott mig hava gendrivit i Horn. lj.
Vad däremot KOCKS ock SÖDERBERGS teori Om två omljudsperioder beträffar, så yttrar jag visserligen mycket starka tvivel
rörande densamma, men framhåller dock till slut, att »om denna
teori vill jag icke här bestämdare uttala mig» (s. 153 not 2 2).
Det är ledsamt för mig, att K. icke observerat detta förhållande;
ty i stället för att hans avhandling nu genomgående kommit
att få form av en opposition mot mitt inlägg i u-omljudsfrågan
i Horn. lj., hade i detta fall rent av slutsatsen av hans framställning vad beträffar huvudfrågan även till formen blivit,
Jfr Söderberg Anm. s. 61.
Trots detta i slutet av min avhandling gjorda uttalande framhåller B. s. 1 särskilt, att jag (även) i denna del ville gendriva åsikten
om skilda u-omljudsperioder.
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vad den ju dock i alla fall till innebörden är, nämligen ett
instämmande i det slutresultat, vartill jag i denna fråga kommit
i nämnda arbete.

Vad beträffar KOCKS periodteori, så har K. i sin här
berörda avhandling insett, huru betänkligt den skakas av det nu
uppvisade "förhållandet, att östnord. har omljud även vid kvarstående u, v1. KOCK hänvisar därför såsom stöd för densamma
till »förhållandet med i-omljudet.» Det stöd detta kan lemna torde
dock icke vara mycket värt, då som bekant KOCKS teori för
i-omljudet just å sin sida uppgjorts ock vunnit anslutning på
grund av det stöd, man förmenade, att u-omljudsförhållandena
lemnade densamma 2. Emellertid hänga i- ock u-omljudsfrågorna
onekligen så nära tillsammans, att jag liksom i Horn. lj. även
nu Vill uppskjuta att bestämdare yttra mig om denna teori, till
dess jag fått tillfglle att även göra i-oniljudsförhållandena till
föremål för en undersökning.
Uppsala i juni 1892.
Även med KOCKS åsikt i berörda arbete blir ju periodteorien
alldeles överflödig.
Se t. ex. HEINZEL i Auz. f. deutsch. Altert. XIV. 219 not:
»Kock beruft sich auf die klarere geschichte des n-umlautes.»
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