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Superlativer på

-este, -esta; -iste, -ista.

Under det att vårt nuvarande skriftspråk använder superlativer på -aste i best. form: den starkaste karlen, den starkaste kvinnan, det starkaste barnet, så är det i den äldre
nsv. ganska vanligt, att i deras ställe en form på -esta uppträder, då superlativen syftar på ett femininum eller neutrum:
den starkesta qwinnan, det starkesta barnet. Dessa superlativer på -osta hava icke blivit på tillfredsställande sätt förklarade.
I samband med utredningen av dem skall jag även söka belysa
sådana i fsv. mera undantagsvis anträffade superlativer som
keeriste, om vilka olika meningar blivit framställda.
Formerna på -este, -esta anträffas icke blott i den äldre
nsv., utan de leva alltjämt kvar i åtskilliga bygdemål.
Detta är t. ex. fallet i målet i Östra härad (i nordligare
hälften av Småland). I oböjd form har i detta mål den regelbundna superlativen ändelsen -ast, i böjd form -este, -osta,' t. ex.
Predikativ form.

likast
nyast

Bestämd form.
Pluralis.
Singularis.
mask. fem. ock neutr. mask. fem. neutr.
likeste
likesta
likeste
nyesta
nyeste.
nyeste

Flera andra mål harmoniera i detta avseende fullständigt
eller väsentligen med målet i Östra härad. Så är i Södra Möre
den regelbundna superlativ-ändelsen i obest. form -ast, men i
best. form -est-, t. ex. grannast, men den granneste. 2 1 Södertörn har ändelsevokalen a i regeln övergått till ett ä-liknande ljud
GADD, Allmogemålet i Östra härad af Jönköpings län (i

krona elementarläroverks årsberättelse 1871), s. 13.
LINDER, Allmogemålet i Södra Märe härad, s. 16.

Karls-
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(enligt Sv. landsm. I, 135 lär det, närmare bestämt, vara a), t. ex.
brinnä Ibrinna», klokäre »klokare». Detta ljud användes även i
ultima av oböjda regelbundna superlativer, t. ex. klokäst; däremot
har superlativens best. form e i penultima, ä i ultima, t. ex. den
klokestä. i Rydqv. S. Spr. L. anmärker, att folkspråket på åtskilliga ställen i Svea land »älskar» i superl, omkastning av a ock
e, t. ex. käresta »käraste», skönesta »skönaste» (II, 455), ock
enligt honom (II, 467) säges — eller sades på hans tid — i
huvudstaden ock dess omgivning ofta i vardagligt tal skönesta,
käresta, svalesta etc. i stället för skönaste, käraste, svalaste
etc. 2
Jag skall anföra uppgifter från några äldre grammatici om
bruket av superl. på -esta ock även från den äldre nsv. litteraturen några exempel på dylika former. ,
Enligt AuRnrumus, Grammaticce svecance specimen (från
år 1684) s. 112 förändras best. formen på -aste, hörande till
komparativer på -are, i pluralis till -esta, t. ex. dhen snabbaste
men dhe snabbesta, dhen snålaste men dhe snälesta etc.
SAHLSTEDT framställer i Svensk grammatika (år 1787) s. 37
förhållandet så, att det heter t. ex. i oböjd form ärligast, i best.
sing. ock best. pl. nom, mask. ärligaste, för övrigt i best.
sing. ock pl. av mask. samt i hela fem, ock neutr. ärligesta
(gen. sg. ock pl. ärligestas). I första upplagan (år 1747) s. 24
avviker redogörelsen i någon mån härifrån; dock heter det även
där t. ex. skönast, men fem. skönesta.
I Svenska språkets redighet (1756) s. 88 uppställer LJUNGBERG såsom mönster t. ex. lärdast, lärdaste; men anmärker, att
i bibeln gör slut-a den föregående vokalen till e: thet skönesta etc.
BOTIN böjer i Svenska språket i tal och skrift (1777) s. 86
i sg. ,ock pl. »indefinite» ärligast: ärligaste, ärligasta, »definite»
ärligaste: ärligasta, men anmärker: »Mänga bruka, för ett bättre
ljud skull, förbyta a i e, när superlativus förbindes med ett
Femininum eller Neutrum till exempel: Vaekresta Fröken, Ödmjukesta Tjenarinna, Starkesta Kreatur.»
Ännu Försök i svenska språkläran (Stockholm 1812, Carl
DeMn) anser sig behöva anmärka s. 61: »Försöket att giva ett
UPMARK, Folkspråket i Södertörn, s. 22 f.
Om superlativen i Vätömålet se nedan s. 15 noten 2.
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tilläggligt namn [d: v. s. adjektiv] med kvinnligt kön i högsta
graden, ändelsen -esta, kan med skäl anses för misslyckat.»
Alltjämt användes emellertid uttrycket »stå efter någons
argesta» ock såsom subst. käresta »fästmö, älskarinna».
I väsentlig överensstämmelse med ovan uppställda regler
finner man i Peder Svarts krönika' (1561) t. ex. snarast (105,
17), alenast (142, 28; 142, 31; 151, 28 etc.), nemmast (121, 24),
legligast (144, 29; 166, 25), thet likast (54, 1), men däremot i
böjda former thet snareste (139. 20), thet nemeste (150, 27),
dyreste (55, 13; 72, 32), Heigeste (123, 4), heligeste (115, 27),
Nådigeste (72, 27), skiekeligeste (153, 29), förnemligeste (153,
28 etc. ofta), the werdigeste (116, 13) (dock även t. ex. the
argaste 140, 187).
I Nya Test. av 1526 läser man t. ex. ädhiesta (Förespr. s. 4),
fremmesta (ib.), käreste (111th. bl. 8 s. 2), kärestom (Rom. bl.
1 s. 1), daresta (Förspr. till Rom. bl. 1 s. 1);
i Een nyttwgh Wnderwijsning (1526) t. ex. eendesta, endista, kärista, strengista (citat i Anderssons glossar till skriften);
i Variarum rerum vocabula (1538) grannesta;
i Synonymorum libellus (1587) then olyoksamligeste, ffi
thet flijtigheste;
i 01. Petris krönika t. ex. then eendeste (73, 36), thet
i starkesta slottet (176, 23), the fasteste hugss (213, 6);
i Kyrkio Stadgar och Ceremonier (skriven 1566, tryckt
1587) allernådighesta Frw (företal bl. 1 s. 1, r. 8), allernädigesta Drotning (r. 5; r. 17), vthi vnderdånigesta tienst (r. 14),
käreste Herres (r. 10), »Och han bollen för klokeste och rettrådigeste man» (bl. 2 S. 1 r. 8, r. 9);
i Lexicon lincopense (1640) på thet skarpesta, på thet
korteste;
hos STIERNEIIELM the wäniste Jungfrur (Hercules 57)'.
I Sv. landsm. XI. 8, s. 11 har jag förut anfört exempel på
superl. -este från skriften Om Den Durchleuchtiga Genuesiskan (1709).
1) P. SVART har oftast a såsom ändelsevokal i de fall, då' nsv.
rspr. har a. De icke fåtaliga undantagen från denna regel (då alltså
SVART har ändelsevokalen e) bero merendels (men icke alltid) därpå, att
den i fråga varande stavelsen i det äldre språket haft levissimus.
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Ett par andra exempel från 1700-talet raå nämnas. Höpken
Skrifter I, 416 använder »min solidesta förmögenhet». I 1734
års lag få superi. på -ast best. -asta i sådana former som
i närmasta kyrkio; men även i djupesta watnet möter (Hallström, Ordböjn. i 1734 års lag s. XXII). Hos BELLMAN växlar
(enligt Hellquist i Arkiv IV, 314) ändelsen -esta med -aste i
superi. fem, ock neutr.
Frågan är nu: huru skola sådana former som likesta, likeste
i motsats till likast förklaras?
Rydq. II, 455 synes mena, att i t. ex. likesta, skönesta etc.
vokalerna blivit omkastade, så att formerna uppstått ur likaste,
skönaste etc. Någon analog vokalomkastning har icke blivit
ådagalagd, ock därför kan helt visst detta förklaringsförslag
betraktas såsom icke möjligt. För övrigt skulle, även om t. ex.
likesta hade kunnat uppstå på detta sätt, den maskulina formen
den likeste (i t. ex. målet i Östra härad) i så fall bli oförklarad.
I Ark. IV, 344 f. menar SCHAGERSTRÖM, att t. ex. starkesta
i 01. Petris krönika ävensom åtskilliga fsv. superlativer på -esta,
-ista skulle vara uråldriga superlativer, bildade med superlativsuffixet -ist- (icke -ast-), resp. efter dylika superlativer gjorda
nybildningar. Dock skulle man, menar han, ljudlagsenligt haft
kvar ändelsevokalen i, e endast i vissa kasus (nom. sg. etc.),
under det att den i andra ljudlagsenligt synkoperats, t. ex. nom.
sg. mask. hoghister : nom. pl. mask. hoghstir, men senare genom
analogi nom. pl. hoghistir etc.
Jag skall sedan komma till de av SCHAGERSTRÖM från fsv.
anförda exemplen. Tils vidare hålla vi oss till de från nsv.
bygdemål ock från den äldre nsv. påvisade superlativformerna.
Det är, så vitt jag förstår, alldeles omöjligt att- se det ursprungliga superlativsuffixet -ist- t. ex. i den likeste (mask.),
den likesta (fem.) i Östra-härads-målet eller t. ex. i 1500-talets
thet snaresta, starkesta.

Visserligen är det alldeles riktigt, att den strängt ljudlagsenliga formen av t. ex. superlativen »längst» skulle i nsv.
vara *Ungen' liksom i isl. *lengistr (nom. sg. mask.). Men
därav följer ingalunda, att man är berättigad att fatta Varje
superi. på -est- från vilken språkperiod som hälst såsom utgången från superi. med det ursprungliga suffixet -ist-.
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Först måste man ihågkomma, att från isl. intet enda exempel påvisats med vokalen i bevarad i hithörande superlativer.
Det heter uteslutande lengstr, beztr etc. etc. (aldrig *lengistr,
'betistr etc.). Ock detta är ytterst naturligt. Ljudlagsenligt
skulle i förloras i hela den best. formen (lengsti etc.) ock i
vissa kasus av den obest. formen; på ,analogisk väg blev
därför den synkoperade formen den enda brukliga (lengstr etc.).
Skulle det nu värkligen finnas någon sannolikhet för att den
likeste, den likesta i moderna nsv. bygdemål skulle (såsom e)
hava bevarat det i, som förlorats i isländskan redan för 700 år
sedan? Jag menar, att denna fråga obetingat måste besvaras
nekande.
Men härtill komma andra, ännu viktigare faktorer.
Om e i starkesta etc. representerade ett urspr. i, så skulle
man haft i-omljud: *stärkesta etc. Men detta är icke fallet:
det heter uteslutande starkesta ,etc.
Vidare skulle även enligt SCHAGERSTRÖM, Såsom nämnt, det
urgamla i ljudlagsenligt synkoperats i sådana former som den
likeste, den likesta; däremot skulle det ljudlagsenligt kvarstå i
den oböjda formen *likest. Men nu är det i t. ex. Östra-häradsmålet så, att just där vokalen ljudlagsenligt icke skulle finnas,
har målet e (den likeste, likesta). Där vokalen "e däremot ljudlagsenligt skulle finnas (*likest) har målet icke e, utan ändelsevokalen a (likast).
Att a i likast representerar isl. fsv. a i likast(e)r med superi.suffixet -ast- (-öst-), är självklart. Nu kau man naturligtvis
icke för Östra-härads-målet uppställa en så högst förunderlig regel
som den, att suffixet -ast- skulle hava använts till bildande av den
oh öj da superlativen (likast), men däremot suffixet -ist- till bildande av den böj da superlativen (den likeste, likesta). Ock
detta så mycket mindre, som (såsom nyss nämnt) i i suffixet
-ist- ljudlagsenligt skulle hava förlorats just i den likeste,
likesta.
Jag tillägger slutligen, att SCHAGERgTRÖM icke sökt giva
någon förklaring av det faktum, att superlativer med -est- hava
-a i ultima (likesta) i fem. ock neutr. sg.
Nej, växlingen likast: den likeste, likesta är att förklara
på mycket enklare sätt, än SCHAGERSTRÖM vill: alla formerna
innehålla det gamla super1.-suffixet -ast-.
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Nu akcentueras moderna superi. sådana som det tvåstaviga
li2kasti med akc. 2 ock levis på ultima; moderna superlativer
sådana som det trestaviga ii.2kesta med akc. 2, levissimus på
penultima ock levis på ultima. Även i det äldre språket har
likasta haft levissimus på penultima, ock denna akcentuering har
på normalt sätt framkallat dess utveckling till likesta med den
vanliga övergången a -› e i levissimusstavelse.
Vad som emellertid behöver förklaring, det är varför fsv.
mask. likaste : fem, ock neutr. likasta blivit i nsv. dels mask.
fem: neutr. likaste (i rspr. i egentligare mening), dels mask.
likeste : fem. oek neutr. likesta (i t. ex. Östra-härads-målet).
Förklaringen ligger i själva värket nära. Den utgör, även
den, en konsekvens av den allmänna lagen för svenskans vokalisation, att levis ock levior konserverat ändelsevokalen a, som
däremot i levissimusstavelse försvagats till e (e).
I Sv. akc. I, 122 if. har jag haft tillfälle visa, att enkla
trestaviga fsv. ord med akc. 2 hade levis på penultima, levissimus på ultima, varför penultimas a kvarstår men ultimas a
övergått till e, t. ex. fsv. pet sa2nnera ---> nsv. det sannare, fsv.
post kallapa -› nsv. det kallade etc. Så har ock fsv. fem. ock
neutr. ii2kåsta blivit nsv. likaste, under det att fsv. mask. Blåste
naturligtvis även bibehållit penultimas a i nsv. likaste.
Vidare har jag i Sv. Iandsm. XIII. 11, s. 6 IT. framhållit, att
fsv. superi. sådana som fem. pe innarsta, neutr. Net innarsta
etc. med akc. 1 ock således redan i fsv. med fortis på första,
levissimus på andra ock levior på tredje stavelsen ljudlagsenligt
blivit nsv. den, det innersta. Här har alltså penultimas a i
levissimusstavelsen försvagats till e (e), under det att ultimas
a med levior kvarstår. I fsv. nom. sg. mask. Nen ilnnarste
med samma akcentuering har penultimas a ljudlagsenligt blivit
e: nsv. den ilnnerste.

1) Följande akcentheteckning användes (se Sv landsm. XIII. 11,
4 if.). Fortis utmärkes med ", semifortis med ' över stavelsens vokal,
ex. talman. Levis ock levior betecknas med ' på vokalen, t. ex.
tålå, talade, betalade; levissimus lemnas obetecknad. En etta efter
en vokal angiver, att stavelsen har fortis ock hela ordet alm 1, t. ex.
betallade. En tvåa efter vokalen betecknar, att stavelsen har fortis.
ock hela ordet akc. 2, t. ex. ta21ade.
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Nu har fsv. mask. poen likaste, fem. De iikasta, neutr. poet
likasta t. ex. i Östra-härads-målet fått alldeles samma utveckling som fsv. liten innarste, pe Net innarsta i nsv. rspr. -nämligen till:
mask. den likeste, jfr rspr. den innerste,
den innersta,
fem. den likesta,
det innersta.
neutr. de(t) likesta,
Samma faktor, som framkallat rspr:s den innerste, den det
innersta, måste därför ha framkallat målets den likeste, den
de(t) likesta; eller med andra ord: liksom fsv. poen innarste,
pe pEet innarsta hade ale. 1, så måste även fsv. pion lilkaste,
pe peat lilkastå (fakultativt) ha haft alm 1. Då föll, såsom
nämnt, redan i fsv. fortis på första, levissimus på andra, levior
på tredje stavelsen, vilken akcentuering ljudlagsenligt gav just
den likeste, den likesta, de(t) likesta.
Det är också mycket naturligt, att fsv. superlativer på -aste,
-asta fakultativt haft akc. 1 jämte akc. 2.
Den oböjda superlativen likast ävensom superlativen i obest.
form likaster etc. hade naturligtvis akc. 2 liksom den stora
massan andra två- ock flerstaviga ord. Men -som bekant hava
i svenskan en mängd ord erhållit alm 1, då de omedelbart
föregås av ett ord med levissimus, t. ex. dän salmme, till salmman etc. (Kock Sv. akc. I, 103). Karakteristiskt för superlativens best. form (likaste) är just, att den i regeln föregås av
pron. peen (den) med levissimus eller av något annat ord med
levissimus. pien lilkaste, pé lilkasta, påst lilkasta erhöll därför akc. 1; dock endast fakultativt, ty genom påvärkan från
li2kast, 112kaster etc. bibehöllo Pärl li2kaste, 1)6 112kasta, piret
Ii2kasta fakultativt eke. 2.
Härmed är saken klar.
I t. ex. Östra-härads-målet blev:
liikaste till likeste,
fsv. sg. nom. mask.
nom. fem.
lilkastå till likesta,
nom. ock obl. neutr. lilkastå till likesta,
pl.
lilkaste till likeste.1
Däremot kvarstod fsv. 112kåst med akc. 2 ock levis på ultima oförändrat i målet.
i) Ty i målet har o (i motsats till a) med levis ock levior övergått till e, t. ex. rspr. flickor: målets flekker.
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Då fsv. nom. sg. mask. li2kåste, nom. sg. fem. 112kåsta, nom.
sg. ock obl. neutr. li2kåsta hade akc. 2, föll levis på penultima,
ock alla formerna gåvo ljudlagsenligt nsv. likaste. Men då det är
genom analogipåvärkan (från 1.12kast), som akc. 2 bibehållits i
fsv. li2kaste, 112kasta, så kunde ofta i samma dialekt akc. 1
ock akc. 2 fakultativt användas. Detta förklarar, att man i en
ock samma skrift från ä.-nsv. tiden stundom möter både likesta
ock likaste etc.
I senare tid har akc. 1 i likeste, likesta på analogisk
väg utbytts mot akc. 2, liksom över huvud, som bekant, en
dylik akeentueringsförbdring i ganska stor utsträckning försiggått i svenskan; jfr t. ex. att den äldre akc. 1 i superi. på
-erst(a) — innerst(a) etc. — numera i de flästa trakter utbytts
mot akc. 2.
SAHLSTEDTS i Sv. gramm. (1787) angivna ock ovan s. 4 refererade böjning kan förklaras sålunda. Best. sg. fem. likesta
har ljudlagsenligt uppstått ur fsv. nom. ii1kastit; även så best.
sg. neutr. likesta ur fsv. nom. ock obl. lilkastå. Best. sg. obl.
mask. likesta har även ljudlagsenligt utvecklats ur fsv. obl.
liikastå. När enligt SAHLSTEDT nom. sg. mask. heter likaste
(ej likeste), så förskriver sig detta bruk helt visst från en relativt
sen tid. Ljudlagsenligt skulle fsv. nom, sg. mask. likaste med
akc. 1 bliva likeste, under det att det med ale. 2 skulle kvarstå
oförändrat (likaste). För att få en växling mellan vokalerna
a ock e även i mask. har man då vid valfrihet mellan båda
formerna valt likaste. Jag har icke i detalj granskat, om eller
i vad mån SAHLSTEDTS faktiska uppgifter bekräftas av den samtidiga literaturen. Det är nog mycket möjligt, att i samtida
skrifter icke skiljes mellan nom. sg. mask. likaste ock obl.
mask. likesta.
När åter enligt vissa äldre grammatici formen på -esta
(likesta) egentligen tillhörde fem. (jfr ovan s. 5 ock Sahlst.
gramm.1 s. 25), så sammanhänger det väl därmed, att -a över
huvud var karakteristiskt för fem. (i adj. »den goda»; i subst.
»gumma» etc.)1.
1) I ä.-nsv. finner man stundom t. ex. thet snareste med e både
i ultivaa ock penultima. Detta visar, att i vissa trakter först ptet
sna2råsta blev pEet sna2råste; samt att alle. 1 senare antogs av post
snalraste, som då ljudlagsenligt blev thet snareste.

XV. 5

SUPERL. PÅ

-este, -iste.

il

Ovan hava från 1500- ock 1600-talen anförts exempel på
superl. -ista (endista, kärista, strengista, wänista) i st. f. det
vanligare -esta. I ä.-nsv. har man även annars exempel på
att ett i levissimusstavelse av a utvecklat e just fram för s
ytterligare övergått till i, t. ex. fsv. theras -> ä.-nsv. theres (jfr
Kock Sv. språkhist. 103), ock theris. Sistnämnda form (theris)
är ganska vanlig under 1500-talet, t. ex. Kyrkio Stadgar bl. 52
s. 2 r. 4; r. 6; P. Svarts Krön. 171, 29 etc. etc. Det kan därför alldeles intet tvivel finnas om upphovet ay t. ex. endista:
det representerar liksom endesta ett äldre endasta.

Vi övergå till att granska superl. på -esta, -ista etc. från
den fornsvenska perioden.
I Sv. ipråkhist. s. 69 har jag uttalat den förmodan, att
i, e i fsv. superi. kteriste etc, skulle vara en mellan n, m, r
samt st utvecklad parasitvokal. Jag anser denna uppfattning
icke längre för riktig eller åtminstone för väsentligen icke riktig.
SCHAGERSTRÖM anför Ark. IV, 334 åtskilliga superl. på -ista,
-esta, vilka han menar vara bildade med det gamla superi.suffixet -ist, ock NOREEN GPhil.2 I § 212 åberopar SCHAGERSTRÖM ock anser, att i uti detta suffix -ist- stundom kvarstår i fsv.
På anf. st. menar SCHAGERSTRÖM, att om i anträffas i en
superlativändelse (geniste etc.), detta nödvändigt visar, att vi
hava det urspr. suffixet -ist- (ej -öst-, -ast-), eftersom enligt
honom ändelsevokalen a i f6v. visserligen kan övergå till e,
men icke till i.
Detta är icke riktigt.
Senare har jag haft anledning (Ark. VIII, 386 f.) visa, att
redan i den älsta fornsvenskan a dialektiskt just fram för s
'övergått till i. Detta är fallet i Södm.-lagen. Den tillämpar vokalharmoni a: ce på ändelsevokalen a; men där, enligt vokalharmonien ae skulle niöta, anträffas ofta i sluten stavelse e särskilt
framför s, ock detta e har framför s stundom vidare utvecklats
till i : &mils (<- dennas), delis (<-- delas), synis (-<- synas) etc.
'Åtskilliga ortnamn på -stater (-atom, -sta) visa en alldeles
likartad utveckling a --> i framför st i levissimusstavelse.
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Karastom (Dipl. NS. II, 415, år 1411, Upp!.) inehåller
gen. Kara (av personnainnet Kare) ock stater. Samma ortnama skrives Karistom (ib. 11, -299). »Laurens i Karastum»
omtalas i Dipl. NS. I, 12 (år ,1401, Västml.) ock ib. II, 431
(år 1411); men samme man ock samma, ort nämnas under formen »Laurens i Karistom» ib. II, 770 (år 1414).
Gen. Ha31gha (av namnet Heelghe) ingår naturligtvis i
Heelghasta sokn (Södra]. Dipl. NS. II, .184, år 1409); men
otvivelaktigt ingår gen. Heelgha även i Helgistom (Tibble socken, Uppl. ib. II, 339, år 1410).
I Ska3ggistom (Börje socken, Uppl., ib. II, 125, år 1409)
ha vi gen. sg. Skaaggia; jfr is!. namnet Skeggi.
Gen. sg. Kana (av det i runinskrifter mötande Kani) föreligger i Kanistom (Västm., Dipl. NS. II, 770, år 1414).
Ortnamn sådana som Karastådhom, yngre 'ICtirastå(o)m —>
Kårastim (se nedan) hade naturligtvis fortis på första, levissimus på andra, semifortis (senare kanske levis) på tredje
stavelsen.
Det av fsv. theras utvecklade ock, såsom nämnt, i ä.-nsv.
mötande theris finnes redan i y.-fsv.
Härav inses, att även super1.-ändelsen -ast- niycket väl kan
dialektiskt i fsv. hava övergått till -ist-.
Vi skola emellertid något närmare granska SCHAGERSTRÖMS
exempel på sup. -est(a),
Många bland dem komma icke med i räkningen, emedan
de finnas i skrifter, som även annars, ock även i levisstavelser, låta den fsv. ändelsevokalen a representeras av e. Jag skall
anföra exempel härpå.
geniste Styffe III, 59 (år 1453) bevisar intet, eftersom samma
diplom har icke blott sydhen (i st. f. sidhan), vthkomme (i st. f.
utkomma), hylledse (i st. f. hyllade) etc., utan även theris
»deras» tre ggr på samma sida, där geniste står. Liksom a
blivit i i levissimusstavelse i theris, så har fallet ock varit i'
geniste (jfr fsv. genast).
geniste, genist Arw. Handl. VIII, 4 ock 6' (år 1414): i samma
skrift står ytterst ofta -e i st. f. -a : vden »utan», komme »komma»
etc. etc. Urkunden kan för övrigt icke åberopas såsom bevis
för fsv. språkbruk, emedan den innehåller talrika danismer.
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ferdogiste Styffe III, 81 (år 1455): i samma urkund möta
t. ex. ludende (i st. f. ludande), rykke (i st. f. rykka) etc.;
även Lodisser med i i penultima (nu Lödöse).
werdigiste Styffe IV, 150 (år 1491): i samma skrift möta
forstondere, vare (i St. f. vara), rettet (i st. f. rettat), vten
(i st. f. ytan) etc. etc. ock även Strengnis två ggr, d. v. s. det
sammansatta 'ortnamnet Strängnäs.
snarestha Styffe III, 153 (år 1464) i en hskr., som också
har forholdhe (i St. f. -holda), haffue (i st. f. haffua) etc.
senestum SML. B.B. 8,1: detta är enligt urkundens språk
en fullt normal form, utvecklad ur senastum, se ovan s. 11.
Åtskilliga av SCHAGERSTRÖMS exempel äro hämtade ur
Didrik : hardeligisth, ka3rist, skonisthe, snariste, snarist, starkiste, fresmist(h). Handskriften är, som bekant, från något av
1500-talets första decennier, ock den visar mycket ofta försvagning av ändelsens a-ljud till se, stundom e, t. ex. Ogx »öga»
(kap. 174,3), bada3 hamder (177,2), vpa sinw hwsta3 (177,6),
ack. pl. syns like (177;8) etc. etc. I super!, på -ist, -iste
hava vi blott en ytterligare utveckling av ändelsevokalen 93
(e) till i framför s, vilken utveckling är att jämföra med den
i Södm.-lagen (ovan s. 11).
Blott helt få av SCHAGERSTRÖMS exempel finnas i skrifter,
som icke låta ändelsevokalen a även i levisstavelse representeras av e eller fe. Dessa exempel äro: kaariste (bis i Leg. III;
handskr. = Cod. Schilrer är mycket sen: från 1530-40)1 —
keeriste (Alex. bis; hskr. 1430-50), kaaristo (Leg. III, 313 r. 6;
hskr. från början av 1500-talet) — bedrofdista (Leg. III, 93
r. 28 i nyss nämnda Cod. Schiirer) — skoneste (RK. II, 250
v. 7298; hskr. från 14522), skonista (RK. I, 164; skonesta ib.
s. 163 v. 7, ej anfört av Schag.; hskr. från 1480-talet) — Eelleste
(MB. II, 73,2; hskr. från år 1526) — then senista (Dip!. Dal.
III, 191, år 1412) — venisto (Cod. bildst. i Leg. II, 877,15;
hskr. 1420-50), hog(h)ist (ib. bis) — fsrista (MB. I, 533;
hskr. från år 1526).
Till dessa av SCHAGERSTRÖM nämnda exempel kunna numera väsentligen med jälp av Södw. Ordb. läggas andra såsom:
ist är enligt upplagan ej fullt utskrivet.
Denna hskr. har i vissa ord ofta e i st. f. •a såsom ändelsevokal.
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hogheste (Ber. 1 g.; hskr. från slutet av 1400-talet) — kgereste
(ib. 286,23; 286,25), kceresta (MB. I, 1 g.), kgerestee (Iv. 1 g.),
keariste (Al., MB. II, 1 g.), kgerista (MP. 1 g.) — rikista (Cod.
biidst. 1 g.)
thet geneste (RE. II, 1 g.), genistan (LB.
1 g.1) — senest (SO. 1 g.), sinnist »senast» (SD. NS. I, 561,
år 1406).
Superlativerna ntegistha »närmaste» (SD. NS. 1, 95, år 1402),
neagest (SJ. 3104 år 1463?) komma ej egentligen med i räkningen, emedan de urkunder, där de möta, även annars använda
ändelsevokalerna på ett oregelbundet sätt.
Efter ovan gjorda utredning torde det icke vara tvivelaktigt, huru dessa superlativer kwrista etc. böra bedömmas.
Att de icke (såsom SCHAGERSTRÖM ock NOREEN mena) kunna
innehålla det urspr. suffixet -ist- med kvarstående i, framgår av
följande:
Alla äro de från 1400-talet eller 1500-talet. Från isländskan har, såsom nämnt, intet exempel påvisats med i kvar i
superlativsuffixet -ist-. Icke häller från den äldre fsv. har
något dylikt exempel kunnat anföras, utan isländskan ock den
äldre fsv. hava blott former sådana som pyngstr pyngster,
yngstr yngster, leegstr lgegster, lengstr lgengster 2 etc.
De allra fiästa av de anförda superl. på -ist(a), -est(a)
etc, äro tres tav iga (eller fyrstaviga): kgeriste, keerista, skonesta,
venisto, rikista etc., under det att endast mycket sällan någon
tvåstavig superlativ på -ist anträffats i någon skrift, där ändelsens a icke försvagats även i levisstavelse. Alltså är det väsentligen Ställt med de fSv. superl. på -ist(a), -est(a) på samma
sätt som med dessa superl. i nysvenskan: i de trestaviga (resp.
fyrstaviga) formerna skulle även enligt SCHAGERSTRÖMS mening
i ljudlagsenligt förloras, men här anträffas åtskilliga gånger i;
tvärtom i de tvåstaviga formerna, där i ljudlagsenligt skulle kvarstå, anträffas det endast ytterst sällan. Detta visar otvetydigt, att
SCHAGERSTRÖMS Ock NOREENS uppfattning av formerna icke är
riktig.
Saken förhåller sig så, att fsv. kterista, keereste etc. äro att
förklara liksom motsvarande nsv. former. Superlativens best.
Skriften innehåller danismer.
Om det en gång anträffade ondester (nom. pl.) se nedan s. 16.
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form hade fakultativt akc. 2 ock akc. 1 (se ovan s. 9). Vid
denna senare akcentuering övergick redan i fsv. (åtminstone
omkring år 1400) t. ex. keelraste, kEelrastå med levissimus
på penultima till bereste, kEeresta. Detta harmonierar fullkomligt därmed, att fsv. superl. på -arster med akc. 1 ock således med levissimus på andra stavelsen låtit dess a försvagas
till e mot slutet av 1300-talet, t. ex. iinnarstå --›- innersta (Birg.
VI 45,28), olwarsto -›,ofversto (KL. 392,22),. Dialektiskt övergick
i keelreste, -›- kEelristå e i sluten stavelse framför s vidare till
i, liksom omkring är 1400 dialektiskt även i ortnamn a i levissimusstavelse blivit (e ock även) i framför st: Karastom -›- Karistom etc. T. o. m. under förra hälften av 1300-talet hade
dialektiskt ändelsevokalen a framför s blivit i (s. 11).
Sedan man på så sätt fått kEereste, keeresta; kEeriste,
rista; hogheste, hoghesta; hoghiste, hoghista etc., så hava helt
naturligt undantagsvis någon gång oböjda superi. senast, hoghast
förändrats till senest, hoghist efter de trestaviga senesta,
*hoghista 2.
Denna min förklaring bekräftas ytterligare därav, att de
i fråga varande superi. keerista etc. även förekomma under
formen -ast : kEeraster, skonaster, senaster, rikaster, llaster
(Med. Bib. II enligt Schag. Ark. IV, 344), bedrofdaster (Leg.
III enligt ib.), hoghaster, genaster, genast, vEenaster. För de
flästa bland dem äro dessa superi. på -aster (icke former på
-str) de normala; för vissa av dessa adjektiv (kr, sen, riker)
har icke ens någon fsv. superl. på -st påvisats.
Den vanliga superi. (till mer) är, som bekant, mester, mest;
såsom gh-ljudet visar, är den ytterst sällsynta (blott två ggr
påvisade) formen neegista, nEegest direkt införd från tyskan,
jfr mit. negest. Den gamla superi. (av får) feester (jfr isL
Om dessas akcentuering se Kock Sv. akc. I, 114, Sv. landsm.
XIII. 11, s. 6 if., Ark. XIV, 224.
Då Vätömålet i Uppland har ful : fulare : fulist (ock fulast)
etc. (Schag. Sv. landsm. II. 4 s. 63), så är fulist att förklara i överensstämmelse härmed. SCHAGERSTRUS uppfattning, att här skulle föreligga det urspr. suffixet -ist-, vederlägges bland annat därav, att det heter
fulist (ej *fylist) Utan i-omljud. Penultinias i i fulist harmonierar
fullkomligt därmed, att i uppländska ortnamn (Karistom etc.) a i levissimusstavelse framför st blivit i redan på 1400-talet (se ovan s. 12).
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fåster) har genom påvärkan av kompar. även fått formen feersten Detta fterster (ftersta) har i sin ordning efter det anförda
kwrista en gång förändrats till feerista.
I GPhil. I2, § 212 anför NOREEN såsom exempel på superi.
med ursprungligt -ister [utom de redan ovan utmönstrade
brister, rikister även] ondister. Redan Rydqv. II, 373 ock
Schlyt. Ordb. (art. onder) nämna ordet. Någon nom. sing. 'ondister har emellertid ingenstädes påvisats, utan den är konstruerad efter en på ett ställe mötande nom. plur. mask. ondester. Täxtkodex av VGL
p.B. 58 börjar Tver k:em ondestu pimmer • fukter gurpiuffier oe agnabakce . Häremot

svarar en i kanten av täxtkodex till VGL. I vid slutet av
p.B. av senare hand gjord anteckning: »Twer xru pyuwear
ondester • Anbankx • oc fullEer gorpyuwEer».1 Någon superi. *ond
ster eller dylikt har ingenstädes påvisats varken i isl. eller fsv.
Men om en sådan form funnits, ock om »ondester» på detta ställe
skulle hänföras därtill, så skulle man, eftersom ondester är
nom. pl., ljudlagsenligt haft icke ondester utan *ondster. Då
nu motsvarande ställe i VGL. II har ondestu, som tydligen på
vanligt sätt uppstått av ondastu genom utveckling a
-± e av
ändelsevokalen, så är ondester troligen helt enkelt skrivfel för
ondester (det omedelbart följande ordet Anbankee innehåller ett
uppenbart skrivfel). Ty då man i anteckningen av denna hand
(se VGL. s. 177 noterna 9, 12--14 ock den fotografiska reproduktionen av hskr. till VGL. I) finner malsegheendEenum, heengiw, loseen etc. med w ock även racedpen med e i st. f. a i
ändelsen, så är det alldeles icke överraskande, att ändelsevokalen a blivit 93
e i ondester (andester»). Man behöver
dock icke antaga skrivfel i ondester. Liksom Eellaste (»äldsta»,
celleste (ib.) utgått från den vanliga sup. ao.(d)ster,
MB. II)
som på analogisk väg fått superlativändelsen -ast-, så har
*ondaster -› ondester kunnat utgå från superi. 'ondster, ock
denna har då genom analogipåvärkan erhållit sup.-ändelsen -ast.
1) Se Coll.-Schlyt. uppl. s. 61 noten 50 ock s. 176 noten 99; jfr ock
den fotografiska reproduktionen av hskr. till VGL. I.
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Det förtjänar nämnas, att man i äldre nsv. skrifter möter åtskilliga superi. på -st av adjektiv, som nu använda superi. på
-ast, t, ex. hos Lucidor ringsta »ringaste», snabsta »snabbaste»,
snabste, liufste, Liuffst, skönste, skarpste, starkste, leenste,
styfste, diupst, trygst. Stiernhielm Cupido A 3 s. 2 har ärgste
»argaste». LJUNGBERG uppställer i Sv. spr. red. s. 89 följande
regel: »Efter enkel läpp- och gomstaf och äfen uti fierstafingar
på sam och ig plär ofta det kårta a gå ut. s. ljufste, djupste,
drygste, likste, hörsamste, nådigste ...»
1 vissa bland dessa adjektiv har troligen superi. på -st
uppstått på analogisk väg, så att en äldre superi. på -ast utbytts mot en på -st efter superi. med urspr. -st (-ist-): längst,
bäst etc.
Emellertid är det även möjligt, att vissa av dessa superi.
uppstått ur äldre superi. på -asta
-esta. I åtskilliga nsv.
ortnamn har den framför senare sammansättningsleden -sta[dh]
stående vokalen synkoperats; så har i Uppland uppstått t. ex.
av Dreeggista Dräggsta, av Glawista Glafsta, i Västmanland av
Darista Darsta etc. etc. På likartat sätt kan t. ex. •äldre ri'ngastå, ri'ngestå i vissa trakter hava blivit ringsta.
I Sv. landsm. XI. 8, s. 11 noten har jag nämnt, att ä.-nsv.
täckeligste, prächtigste etc. kunna, på grund av den äldre akcentueringen, hava uppstått ur -likaste, -igaste, ehuru även
tysk påvärkan är möjlig. Superi. sådana som hörsamste (hos
Ljungberg) kunna hava utvecklats ur äldre hö'rsåmeste, hö'rsåmaste med fortis på första, semifortis på andra, levissimus
på tredje ock levior på fjärde stavelsen. Stiernhielms ärgste
är väl en germanism.
Resultat:
I fsv. hade best. super!, på -aster (fakultativt) antagit akc.
1, emedan den i regeln föregicks av ett ord med levissimus
(pim kwiraste, Jöpeet keelrasta); genom påvärkan från den
°böjda formen (kee2rast) bibehölls dock fakultativt akc. 2
(ka32raste, km2rasta).
Vid akc. 1 gav kEelraste, kEelrastå ljudlagsenligt ka31reste,
kEelrestå, som sedan dialektiskt utvecklades till kEeriste,
rista. Redan i fsv. (omkring år 1400) finnas dessa former på
Sv. land" XV. 5.
2
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-este, -esta; -iste, -ista. I ä.-nsv. äro formerna på -esta vanliga
'(även -ista förekommer), ock i bygdemål kvarlever alltjämt
superi. på -este, -esta.
Vid akc. 2 gav kee2reste, kse2råsta ljudlagsenligt nsv.
käraste.
kfflrista) har a
Liksom i super!. (kcerasta -›- ka3resta
i
uti
sluten
stavelse
framför
s i ortnamn på
dialektiskt blivit e
-stom (Karastom --> Karistom etc.).
Någon fsv. superi. med kvarstående i (e) i det ursprungliga
super1.-suffixet -ist- har, icke påvisats.

Akcentueringen i danskan lemnar ett mycket gott stöd åt ovan
framställda förklaring av kmresta etc. Liksom i svenskan ord %få alm
1, då de föregås av ett relativt oakcentuerat ord, så är förhållandet
detsamma i danskan; det heter t. ex. me2get, sa2mme men däremot
(fakultativt) for melget, den salmme etc. I överensstämmelse härmed akcentueras även ka32reste men allerkselreste (Jesp. Dania IV,
s. 230). Liksom i danskan superi. ksereste får eke. 1, då den föregås av det relativt oakeentuerade aller, så hava i svenskan kseraste,
kserasta ock andra superi. fått akc. 1, då de föregingos av det relativt
oakeentuerade pmn etc. (pffin kaaraste), varvid kselraste, kselrasta
bleve kmreste, kseresta.
Då i öst-Slesvig (Sundeved) alla superi. på -est, äldre -ast(a3r)
erhålla akc. 1 (liohest »likast» etc. N. Andersen Dania IV, s. 170), så
har ake. 1 i denna form uppstått väsentligen på så sätt, att akc. 1 i
best. formen psen Rikaste ete, överförts till den best. formen likast(mr). Härvid har dock den omständigheten kunnat medvärka, att
lmngst(ter), minst(ser) m. fl. enstaviga superi.. med gammal ske. 1 i
målet blivit tvåstaviga (längest, minest etc.) men dock bibehållit akc. 1-

Preteritiformer av typen kalla ock förlusten av
intervokaliskt ä.
I Sv. landsm. XIII, 3 har BECKMAN publicerat en uppsats
Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler,
vari denna fråga på ett mycket omsorgsfullt sätt granskas.
Emellertid har han där även sökt utreda, under vilka förhållanden ändelsevokaler apokoperas i svenska bygdemål ock i svenska
literaturspråket. Han menar sig kunna för t. ex. västgötadialekten uppställa den ljudlagen, att slutljudande vokal faller bort
i obetonad ultima, om ej penultima uppbär fortis eller semifortis, t. ex.
kallape —> *kallap —> kalla »(jag) kallade»;
heastane --> *hsestan --> hasta »hästarna».
Om jag riktigt förstått hans mening, så skulle med jälp av
denna av honom antagna ljudlag vara att förklara även de i
nsv. samtalsspråket mycket använda förkortade preteritiformerna
kalla i st. f. kallade etc., sådana nsv. best. pluralformer som
föttren etc., ävensom vissa redan i yngre fsv. använda skenbart
oböjda adjektivformer, nämligen Eerligh vEelbyrdhigh man i st. f.
Eerlighe veelbyrdhighe man, then alameektog [i st. f. alzmecktoge] Gud, kEere nadugh [i st. f. nadughe] herre ra. fl.
Jag skall här icke undersöka, huruvida den av BECKMAN
antagna ljudlagen tillämpats i bygdemål. Däremot skall jag
söka visa, att de i nsv. saintalsspråket använda preteritiformerna av typen kalla uppstått på annat sätt än det av BECKMAN antagna, samt att de fsv. resp. äldre nsv. vanliga uttrycken
Eerligh vealbyrdhigh man etc. icke förskriva sig från svenska
bygdemål. Icke häller ser jag något hinder för det antagandet,
att best. former sådana som föttren uppstått i rspr. oberoende
av bygdemål med apokoperade ändelsevokaler.
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I äldre nysvenskan förekomma preteritiformer av formen
kalla; så ofta hos Lucidor, t. ex. swara (bl. C 4 s. 1), skåda
(bl. C 4 s. 2), snarka: knarka (ib.), fasna »fastnade» (bl. D 1
s. 1 ock s. 2), deponens fählas för »Mades», »färdades» (bl. C 4
s. 2).1 Även hos t. ex. Columbus ock Börk möta sådana former.
Dylika aktiva former äro i det moderna lediga samtalsspråket
mycket vanliga: jag, vi, de kalla, hoppa, dansa etc. etc. Däremot i passivum blott kallades, hoppades, dansades etc., åtminstone enligt sydsvenskt språkbruk. Enligt Lundell Frändsk.
s. 25 användas preteritiformerna kalla etc. i de allra {lästa
bygdemål, vare sig att de även annars apokopera ändelsevokaler eller icke.
Nu har man emellertid i riksspråket ock i många bygdemål ändelsevokalen kvar i pl. av partie. kallade, i komparat.
kalla"), i best. formen pl. hästa(r)na, gummorna, sakerna etc.
i nom. sg. dommare etc. etc. Detta visar till fullo, att förkortkalla inträtt oberoende av huruvida
ningen i pret. kallade
andra trestaviga enkla ord förlorat en slutljudande vokal eller
icke. 2
Det synes vara ett resonnemang av delvis liknande art
som föranlett BECKMAN att a. a. s. 23 framställa en alternativ
förklaring av pret. kalla. Han menar där, att förkortningen
uppstått i sådana uttryck som (jag) kläppäd6 på', (hon) lägäd6
mät, där klappade etc.. voro relativt oakeentuerade, liksom fsv.
biskop blivit bisp i sådana sammanställningar som bisköp
Il‘nrik. Men icke häller denna förklaring är tillfredsställande.
Man har använt sådana sammanställningar som (jag) stålld6
fåra, (han) fålla skög, (hon) spratt6 tipp etc. lika ofta som
(jag) kläppädiS på'. Om klappa uppstått ur kläppädiS på' etc.,
1 Det är ovisst, om de av BECKMAN s. 22 noten 3 anförda exemplen
ur Rimkrön. äro preteritiformer; han anser dem även själv vara tvivelaktiga.
2 ) ) BECKMAN Vill, s. 5, förklara kvarståendet av -e i komparativer
(kallare) ock i subst. på -are (dommare) i västgöta-dialekten trots
kalla därmed, att n-stam*kalla')
dess förlust i pret. kallape
marna i vissa kasus på urgerm. tid haft fortis på ändelsen. Denna
förklaring torde icke vara möjlig. Det är dock obetingat alltför
djärvt att söka en så ytterst avlägsen förklaring av ljudförhållandena
i en så modern dialekt som våra dagars västgötamål.
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liksom bisp uppstått ur bis(kö)p Henrik, så borde även sti11141-3"
friim etc.' ha blivit *ställ(d), fram etc. Emellertid använda vi
faktiskt uteslutande ställde, fällde, sprätte etc., ock formerna
kunna icke förkortas. Förklaringen av pret. kallade -> kalla
måste vara en sådan, att den säger oss, varför pret. ställde etc.
kvarstod° oförändrade.
Då, såsom nämnt, pret. kalla har stor geografisk utbredning,
så behöver det icke i alla trakter hava uppstått på samma
sätt. Två olika förklaringar av utvecklingen kallade --> kalla
äro möjliga.
I Språkliist. 65 f. har jag framhållit, huru man i svenskan
låter' de fyrstaviga åtton(de)del, nion(de)del, tion(de)del,
trätton(de)del etc., tjugon(de)del, tusen(de)del etc. förkortas,
men däremot icke de trestaviga fjärdedel, sjundedel. Förkortningen av åtton(de)del etc. beror delvis därpå, att man
ville undvika de två omedelbart efter varandra följande stavelserna -de-del; men för förkortningens inträdande har även en
annan faktor varit nödvändig. I svenskan har man nämligen
en tendens att om möjligt låta varannan stavelse få starkare
exspiratorisk akeent. I spindedel, fjä'rdedel hade varannan
stavelse redan en starkare exspiratorisk akcent; detta var däremot icke fallet i tittondedel, ni'ondedel etc. med levissimus,
både på andra ock tredje stavelsen. Strävan efter att även
i åttondedel etc. få starkare exspiratorisk akeent på varannan
stavelse tillsamman med tendensen att undvika det tautologiska -de-del framkallade åttondel etc. (se anf. st.). Redan
fsv. hår .attendel i st. f. attendedel (attandedel).
Vidare har man vid förklaringen av utvecklingen kallade
--> kalla att erinra sig den svenska inkorporerande satsakcentueringen: (han) ka2llar-hönom, (han) ka2llar-htenne, (han) ka2llardem, (han) ka2llade-det etc., d. v. s. att då en värbalform
efterföljes av ett pronomen (eller av vissa andra ord), värbet
ock det efterföljande ordet uttalas såsom ett ord, varvid semifortis (resp. levis eller levior) faller på pronomenet.'
Nu efterföljes, som bekant, värbet ytterst ofta av de pronominella orden det, den, dem, de. Vid sammanställningar sådana som (han) ka211ade-clet, (han) ka211ade-den, (han) ka211ade1)

Se Kock Sv. akc. 1 (1878), s. 69; Ark. XIV, s. 226.
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dåm, (då) ka211ade-då etc. hade man samma akcentuering (en
stavelse med fortis + två stavelser med levissimus + en stavelse
med semifortis) som i å2ttonde-dål etc., ock i kallade-det etc. efterföljdes liksom i åttonde-del etc. stavelsen de omedelbart av en
ny med de- börjande stavelse. Resultatet blev därför i ka211adedåt etc. detsamma som i å2ttonde-dål etc., d. v. s. att ka211adedet, ka211ade-då etc. förkortades till ka211a-dåt, ka211a-då etc.
Sedan användes den förkortade formen (kalla), även då den
icke efterföljdes av de nämnda pronomina.
Med denna uppfattning av kallade --> kalla är det självklart, varför förkortning icke inträdde i de tvåstaviga preteritiformerna (ställde etc.) ock icke häller i de trestaviga participialformerna kallade etc. (pluralis ock bestämd böjning av kallad).
I (han) stä211de-dåt etc. stodo icke två levissimusstavelser mellan
fortis- ock semifortisstavelsen, utan (han) stä211de-det var likställigt med sju2nde-dål, fjä2rde-dål, i vilka ingen förkortning
inträdde. Participialformer (den kallade, de hava blivit kallade etc.) åter efterföljdes icke av sådana pronominella ord som
det, den etc., ock förkortning kunde därför icke komma i fråga
i dessa former. Icke häller i passivum där dansades-det etc.
inträdde förkortning, ty här efterföljdes icke en stavelse de(utan det mindre tautologiska des-) av stavelsen de(t).
Det är naturligtvis för föregående utredning likgiltigt, om
förkortningen i preteritum kalla(de) inträdde först sedan 6 övergått till d i kalladhe -->- kallade, eller om den inträdde före
denna ljudutveckling, i vilket fall ka2lladhe-dhåt etc. • blev
ka211a-dhåt etc.
Emellertid kan, åtminstone i vissa dialekter, kalla hava
uppstått ur kalladhe även på annan väg.
I åtskilliga nsv. bygdemål har intervokaliskt 6 förlorats, t. ex.
ria
ridha. Det är blott sällan som dylika bygdemålsformer
utan dh (6) efter for ti sv ok al uppträda i det äldre eller yngre
literaturspråket. Dock möter man t. ex. under 1600-talet bij a
»bida» (rimmande med hija ock frija Lucidor Vv. 2 s. 2), tiender, tijender (Lex. lincopense, art. apporto, adespotus); under
1700-talet lya jämte lyda »lauschen» (Linds ordbok), gniare
»gnidare» (Dalin: Argus), Gaslander i Sv. landsm. Bihang I. 3,
s. 10 etc.
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Att man stundom var osäker, huruvida ett intervokaliskt
borde
finnas eller icke, visa sådana »omvända» stavningar
-dh
som t. ex. beströda * i st. f. beströ(a) (Lex. lincop. aspergo),
ströda i st. f. strö(a) (Linds ordb.), floden i st. f. floen (av fsv.
flo »lager», Linné 01. o. Gottl. resa s. 249). BECKMAN har i Sv.
landsm. XIII. 3, s. 22 anmärkt., att ordet tidhande i ett par
västgötadiplomer från början av 1500-talet skrives tyande (tiendhe); dock synes dessa diplomskrivares språk ej vara fritt från
danismer.1
Det är känt, att ljudutvecklingar resp. ljudförluster, som
blott inom ett mindre geografiskt område inträda i fortisstavelser,
ofta försiggått i relativt oakcentuerad ställning i vidsträcktare trakter, naturligtvis beroende därpå att ljudförluster ock
vissa ljudutvecklingar lättast inträda i sistnämnda ställning.
Jag skall här söka visa, att man även i skriftspråket finner
åtskilliga exempel på följande, förut — så vitt jag erinrar mig —
icke framställda, men åtminstone i åtskilliga bygder tillämpade
ljudlag: »5 förloras mellan en vokal med semifortis eller levis
.ock en följande vokal med levissimus.» Efter genomförandet av
denna konsonantförlust har enligt den av mig i Skand. arch.
I, 36 if. framställda regeln (jfr ock i föreliggande uppsats s.
23-28) den senare vokalen förlorats.
Exempel:
Förklädhe har blivit *förkläe -> nsv. förklä, förkle. Hufvudklädhe -> 'huvudkläe -> 11SV. huckle. Ärmeklädhe (Linds ordbok 1749 Ärmekläde »ein weiber-halstuch oder sehnupftuch»)
*ärmkläe -> Ermklä (Lucidor Qq 4 s. 1). Dessa komposita på
-klädhe hade semifortis på penultima, levissimus på ultima.
Däremot kvarstår dh, d i det enkla kläde med fortis på penul-

tima ock levis på ultima.
Fsv. *allestadhens (jfr fsv. andhers stadhens), *allestsedhens
s (jfr Sv. akad:s ordb. art. allestädes) har blivit ä.-nsv. austans,
nsv. anestans, allestäns. *Ingenstadhens, *ingenstädhens ->
ingenstans, ingenstäns. (Ä.-nsv. allestes kan hava uppstått an1)

Däremot äro f sv. forsmmilse ock forsmwdhilse två sj älvstänord. Analogien födde : föda etc. kan ha bidragit till att införa
d i (strödde:) strö(d)a.

,diga
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tingen ur allestä(dh)es eller ur allestädhs.) *Allestadhens, *ingenstadhens hade semifortis på penultima, levissimus på ultima.
Substantiv på äldre -(n)adh, nsv. -(n)ad bliva i bestämd
form förkortade i samtalsspråket. De hade i äldre språket levis
på penultima, levissimus på ultima. Exempel: månasdhen ->"månaen ---> månan, skillna(dhe)n, markna(dhe)n, vålna(dhe)n,
(hufvudbona[dhe]n,) fyllna(dhe)n, trefna(dhe)n (thrifna[dhiln),
byggna(dhe)n, etc. I obest. form däremot blott skillnad, marknad etc. Även i ä.-nsv. förekomma dylika förkortade former (jfr
Rydqv. II, 332), t. ex. skillnan (Kellgren), mognan (Oxenstierna),
ärelystnans (Creutz). I överensstämmelse härmed har pl. månadher blivit månar; så redan t. ex. hos Messenius Signill 64.
Då man jämte de förkortade formerna månan, månar etc. även
har månaden, månader etc., så beror det tydligen därpå, att
till obest. sg. månadh, månad nybildats best. sg. månad(h)en,
pl. månad(h)er etc.
För övrigt hava de kortare formerna månan, skillnan etc.

givit anledning till att vissa gamla maskulina ock feminina
n-stammar ombildats till ord på -nadh.1 Så har t. ex. fsv.
bruni, broni blivit nsv. brånad. Då best. formen i oblik kasus
månan motsvarades i obest. nom, av månadh, så nybildades
till best. formen i obl. kasus bronan en obest. nom. bronadh
(brånadh). Så äro ock att uppfatta t. ex. fsv. spuni ä.-nsv.
spone : nsv. spånad, ä.-nsv. morghonrodhne : morgonrodnad,
rodnad; fsv. blodhruni »blodflöde» har i senfsv. sidoformen
blodrunad. Hit hör väl ock det i senfsv. någon gång mötande
skinpnatt (av skei3pnadh) »öde», ombildat av skeepna »öde». 2
Fsv. lypna har blivit nsv. lydnad enligt motsvarande analogi.
Omvänt ha ord på -nad på analogisk väg fått sidoformer
på -no ock -na. Då t. ex. månan, best. obl. kasus av måne
»luna», i nom, hette månen, så bildades till månan, best. obl.
kasus av »månad», en nom. månen »månaden»; Smeek-Månen t. ex.
hos Lucidor Rr 3 s. 2. Enligt väsentligen samma analogi har
Jfr Rydqv. II, s. 220, 309; V, s. 16 noten, 27 noten 2.
Ungefär samtidigt möta däremot fsv. sulne : sulnadher, blanc:
blanadher. De äro måhända sedan gammalt vid varandras sida stående
bildningar ock hava i så fall bidragit till nybildandet av nsv. brånad
etc. Fsv. skipnaper nsv. skepnad »gestalt» (med e från skepelse)
är avlett av värbet skipa ock har ej egentligen ombildats ur äldre skEepna.
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fsv. kleepabonaper, nsv. klädebonad i ä.-nsv. (Synon. lib.) fått
sidoformen klädhebone. Efter analogien best. nom. sg. stughan:
obest. nom. sg. stu.gha etc. har till best. fägnan fägnadhen)
nybildats obest. fägna (t. ex. hos Dahlstierna enligt Ark. II, 255).
Så har ock hugna (Stiernhielm, Ähre-Pracht G 3 s. 1) uppstått;
jfr fsv. hughnaper.
Fsv. hundrapa, hundradhe med semifortis resp. levis på
penultima (se Kock Sv. landsm. XIII. 11, s. 10) kan hava alstrat
nsv. *hundras, hundra, som dock även kunnat uppstå ur hundradh med alle. 1 ock levissimus på ultima (Kock Språkh. s. 20).
Även fsv. bittida : nsv. bittia, bitti kan höra hit; nsv. dock
även bittida (kanske representerande äldre bitidha).
I Sv. akc. I, s. 191 (jfr ock Språkh. s. 68) har jag anmärkt,
mor, broder -› bror
att förkortningarna fader -› far, moder
kunna hava uppstått vid ordens bruk i relativt oakcentuerad
ställning, t. ex. br6(ds6)r FIESnrik. Enligt här avhandlade ljudlag uppstod av fadherfadher, fadhermodher, fadherbrodher
matmodher etc. etc. med semifortis på penultima ock levissimus
på ultima i senare sammansättningsleden -far, -mor, -bror. De
förkortade formerna far, mor, bror kunna för övrigt även förklaras därav, att barnkammarns språk haft större invärkan på
dessa familje-ord än på den stora massan av språkets ordförråd.
Redan i fsv. har vår ljudlag dialektiskt tillämpats. Såsom'
jag i Ark. X, s. 335 framhållit, hava ortnamn på -stadhom (dat.
pl.) i vissa sörmländska diplomer -stadhom oförkortat, då förra
kompositionsleden är enstavig (t. ex. af Stenstadhom), ehuru
det förkortats till -stom, då förra kompositionsleden är tvåstavig (t. ex. i KEetilstom, i Waparstom). I riksspråket är
det vanligare, att komposita få fortis på senare sammansättningsleden, då den förra kompositionsleden är enstavig, än då
den är tvåstavig (Kock Sv. akc. II, s. 236). Man har därför akcentuerat Stenstaldhom men Kee2ti1städhom (jfr Ark. anf. st.).
I Stenstaldhom kvarstod 6 efter vokal med fortis (liksom t. ex.
1) Dock kunna väl fägna, hugna även förklaras därav, att i vissa
bygder -ä ljudlagsenligt förlorades i levisstavelse (alltså omedelbart ur
fägnadh, hugnadh); jfr att eghat, eghadh på 1600-talet dialektiskt
blivit ögha etc. (Kock Språkh. s. 11).
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i simplex dat. pl. stadhum, stadhom). Däremot förlorades 6 i
Kte2tilstadhom efter vokal med semifortis; Keetilstadhom blev
därför *Keetilstaom -› KEetilstam (jfr sådana i runskrifter mötande ortnamn på -stater som baristam), varefter *Ksetilstam
enligt den av mig i Sv. alm II, s. 338 framställda regeln blev
Kwtilstom. Måhända har dock det yngre u-omljudet inträtt i
semifortisstavelsen i Kce2tilstadhum -›- *Keetilsto(dh)um -->
Keetilstom. 1
I alla de här ovan anförda ordkategorierna har vid förlusten av ändelsevokalen denna haft levissimus, under det att
semifortis eller levis legat på den omedelbart föregående vokalen. I Skand. arch. I, s. 36 if. har jag haft tillfälle visa, att i
fsv. vid hiatus följande ljudlag tillämpats: Om i (e) med levissimus omedelbart följer efter en annan vokal, så förloras i (e),
t. ex. landboe --> landbo; samt tillika, att måhända även andra
vokaler med levissimus än i (e) varit underkastade denna ljudlag, t. ex. kciar-hildh
korhudh. I harmoni härmed har fö'rkläklhe, *fö'rklä'e blivit förklä (förkle) etc. Utvecklingen Kit-› Keetilstilm (jfr run. baristam)
Kebtilstom bekräftar, att även andra vokaler med levissimus än i (e) förlorats efter vokal. Nedan skall jag anföra andra bevis härför.
I överensstämmelse med här framställda regel kan även
(i vissa bygder) pret. ka2l1it[dh]e etc. med levis på penultima
ock levissimus på ultima hava blivit kalla etc. Pret. pl. kalladhe kan hava bibehållit -dh- genom påvärkan av den oböjda
formen kalladh.
Emellertid har i vissa trakter kförlorats även mellan en
föregående vokal med levissimus ock en efterföljande vokal med
semifortis. Detta har varit fallet i ortnamn på -torp, vilket
ord antog formen -parp -5arp, då det föregående bestämningsordet slutade på a,2 t. ex.
(i Ögötl.) Gasa-torp -› *Gasa-6arp (nu Gassarp);
(i Skåne) Tosta-porp -› *Tosta-barp (nu Tostarp).
Utvecklingen kan icke hava varit någon annan än den, att
t. ex. Ga2sa-16rp, *Ga2sa-5årp med levissimus på andra ock
Jfr Kock Ark. anf. st. samt XII, s. 138, 164 f.
Jfr Billing i Sv. landsm. X. 2, s. 98, Kock Skand. arch. I,
s. 40 noten.
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semifortis på tredje stavelsen förlorade 5, varefter Gasa-[5]arp
blev Gassarp.
Även vissa fsv. (ock nsv.) ord, som i satssammanhanget ofta
äro relativt oakeentuerade, få sin förklaring därav, att 6 förlorats mellan två vokaler med levissimus, varefter den senare
av dessa gått förlorad.
Fsv. konj. sipan (d. v. s. siaan) har även formen sin; däremot användes, enligt Rydqv. V, s. 180 noten, den förkortade formen sin blott ytterst sällan såsom advärb i det egentliga fornspråket. Nsv. använder sen jämte sedan såsom konjunktion
ock advärb.
Konj. man (d. v. s. mee5an) har i fsv. formen nuen
jämte man. I ä.-nsv. möter män (t. ex. hos Lucidor); nsv.
har män ock medan.
Dessa konj. hava i relativt oakeentuerad ställning (d. v. s.
då båda stavelserna hade levissimus) förlorat 5, varefter vid
hiatus den andra stavelsens vokal förlorats (siban --> *sian -›
sin). Då de kortare formerna sin, nlien ha påvisats redan i
den älsta fsv., så är för dessa ord den nämnda förklaringen
helt visst att föredraga framför det antagandet, att sipan, man
förlorat ultimas vokal, innan det intervokaliska 5 försvann,1 d.
v. s. att förkortningen till sin, maen skulle hava inträtt oberoende av att ett intervokaliskt 5 fanns i sipan, maapan. Förkortningen till sin, mcen bleve i detta senare fall likställig med
den i kä(nil)ng Gdsta etc. (Kock Språkh. s. 68).
Fgutn. sen »sedan» (någon gång även seen,Itminstone 16,6)
är att fatta på följande sätt. Man hade i fnord. språk dels
si5an (jfr sip, komp. siar etc.), dels med vokalförkortning i
relativt oakcentuerad ställning si5an (jfr ags. sio55an av slö 5on).
Då si5an senare användes med fortis, fick det a-omljud (se5an).
Detta se5an brukades nu i satsen dels med fortis, dels med
infortis. Vid den senare användningen uppstod enligt vår regel
fgutn. sen. För så vitt som seen är en värklig sidoform ock
1) Med tvekan yttrar BUGGE om fgutn. se(e)n Ark. IV, s. 140: »I
protonisk stilling blev denne [form, d. v. s. sMan = ags. seo55an,
si55an] foran vokal mulig tul se5n-, og dette igjen til senn-». NOREEN
fattar i Aschw. gr. s. 144 förkortningen m(a)n, si(Da)n såsom
,uteslutande beroende på ordens relativa akcerrtlöshet.
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ej blott beror på felskrivning, så torde det i sin tur ha uppstått
ur sån, då detta i satsen erhöll fortis.
Då förkortade former av ofta relativt oakcentuerade ord
med intervokaliskt 6 påvisats först från något senare tid, så
kunna de hava uppstått antingen så, att först 6 förlorades ock
därefter den senare vokalen, eller ock så, att först den senare
vokalen ock därefter 6 gick förlorat. Hit hänförliga äro t. ex.
nsv. redan äldre redhan : nsv. ren (jfr ~än nå etc.), ä.-nsv.
bådhe : nsv. bå (så redan t. ex. hos Lucidor A 1 s. 2, C 1 8. 2),
fsv. ladhe : nsv. la, fsv. sadhe : nsv. sa. Redan t. ex. Lucidor
har la (S 4 s. 1), sae (uttalat tvåstavigt G 1 s. 2 bis), sa'han
(C 4 s. 2).
Den i nsv. samtalsspråket använda formen sånn, sån i st. f.
sådan behöver ej hava uppstått i de relativt få ställningar, där
sådhan saknar fortis, utan kan utgöra en nybildning till pl.
sånna av *sådhna ± såldhana (jfr nsv. stanna av stadhna etc.):
Växlingen hädan : hän, dädan : dän uppfattar jag icke på. så
sätt, att de kortare formerna i svenskan egentligen utvecklats ur
de längre, utan de förra äro tyska lån, jfr platty. hen »hin,
dahin», den »her, weg». Dock kan , till rotfästandet av låneorden hän, dän den omständigheten hava bidragit, att man
redan hade sådana växelformer som mädhan : Män, sedhan :
sen, redhan : ren. •

Stundom kunna former förklaras icke blott i överensstämmelse med utvecklingen mee6an -› *rate» -› meen (s. 27) eller
med en utveckling ladhe --> ladh
la, utan ock enligt en i
svenskan tillämpad uttalsregel, enligt vilken efter vokal med
fortis stavelsen -6er- med levissimus reduceras till blott r, t. ex.
bedher -› ber, rå(dhe)r, trä(dhe)r, ne(dhe)r, a(dhe)rton, i äldre
nsv. t. ex. av södher (väderstrecket) sörl (t. ex. hos Lucidor
ock i Linds ordbok). Så kan t. ex. klä i st. f. kläda förklaras
antingen av utvecklingen klädha --> klä i sådana uttryck som
klädhä-ut, eller ock kan efter pres. sg. klä(dhe)r, klär infinitiven klä hava nybildats efter sådana vanliga mönster som får:
inf få, tror : inf. tro etc.
1) Möjligen hava dylika former någon gång redan uppstått, innan
parasitvokalen e utvecklades framför r i t. ex. pres. sg. rä5r »råder»,
så att rå& omedelbart blivit rår, yngre rar, ehuru/ rå& (råper) genom
påvärkan av rrt5a (räpa) etc. fortlevde vid sidan därav.
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Resultat:
Ljudet 5 har åtminstone dialektiskt förlorats mellan en
vokal med semifortis eller levis ock en följande vokal med levisförklä.
simus, t. ex. förklädhe -› *förkläe
Även mellan en vokal med levissimus ock en följande vokal
med semifortis har 5 dialektiskt förlorats, t. ex. Gasa-porp
*Gasa5arp -› Gassarp.
Redan i tidig fsv. har 5 förlorats mellan två vokaler med
levissimus i satssammanhanget, t. ex. man *mesan mem.
Utvecklingen kalladhe -› kalla kan förklaras enligt den
första här nämnda regeln; men den kan ock bero på förkortning i sammanställningar sådana som kalla(de)-de etc.

Oböjda adjektiver.
Uttrycken wrligh vw1byrdigh man i st. f. xrlighe ~1byrdhighe man, then alamecktog [i st. f. alzmecktoge] Gud
etc. kan jag (såsom ovan s. 19 nämnts) icke uppfatta såsom
beroende på vokalförluster, vilka dialektiskt inträtt i fsv.
För den riktiga uppfattningen av den stående frasen
03rligh welbyrdigh man är det av vikt att beakta, i vad slags
stilart den huvudsakligen förekommer. Man synes hava förbisett, att den egentligen möter i den sirliga kanslistilen, ock
att den isynnerhet användes i utanskrifter å brev.
Så har det, av borgmästaren ock rådet i Kalmar den 10
nov. 1504 till Svante Sture sända brevet å utanskriften Erligh
och velbyrdugh herre och stronge riddare her Swante Nielsson . . . Men däremot förekomma inne i brevet inga förluster
av ändelsevokalerna, utan där läser man velweliga . . . thmnist,
kerliga helse, the gode verduge foader (BSH. V nr 24).
utanskriften till det av Erik Jönsson ock två andra
borgare i Stockholm den 26 dec. 1504 till Svante Sture skrivna
brevet läser man likaledes Erligh och velbördigh man her
Swante . ., men inne i brevet däremot veluilige, vnderdanige,
kerliga tro och helse, fatige men etc. ock även keraste torlige
herre, kere cerlige herre (BSH. V nr 25).
Biskop Brynolf skriver från Skara den 20 jan. 1505 å utanskriften av ett brev till Svante Sture /Erlig och welbyrdog
herre, strenge ridder, her Swanthe Nietsson. Däremot i själva
brevet Vore wenlige och kerlige helse, synnerlige gode wen,
menighe almogen etc. (BSH. V nr 27).
Även om man inne i skrivelser från nämnda tid mera
sällan kan finna dylika adjektiv utan ändelsevokal, så fordrar det

XV. 5

OBÖJDA ADJEKTIVER.

31

sin förklaring, varför man företrädesvis möter dylika, som det
vill synas, stympade former i dc sirliga utanskrifterna.
Förklaringen synes mig ligga nära. Man kan icke antaga,
att svenska b.ygdemål, som möjligen ljudlagsenligt förlorade ändelser i vissa ställningar, haft inflytande på utanskrifterna till
brev, som för övrigt ej rönt dylik påvärkan från bygdemålen.
Den sirliga kanslistilen har tydligen sitt upphov icke i svenska
bygdemål, utan i utländska förebilder.1
Nu finner man i forndanska diplomer från 1400-talet sådana
uttryck som t. ex, welbu.rthigh man Jeip Clausson, werthugh
father byscop Jens ock även besketen man Jens Mickelsson,
men t. ex. oss a3lskelige [plur.] (Kobenh. Dipl. II, s. 137 från
år 1477);
bescheden man Claus Hansson, bescheden man Hans
Frijman, men t. ex. forscrefne Hans Frijman, forscrefne Henne
Dringenberg (ib. s. 139 från 1477);
pa hogboren forste koning Hansa, wor naduge herres
wegne (år 1488, citat hos Kalkar III, 251 sp. 1 art. nådug).
»Den xldste del af skydeselskabets broderbog 1542-1650»,
som publicerats i Kobenh. Dipl. VI, upptar förteckning på personer, som inträtt i sällskapet; å s. 59 uppräknas en massa
män, som år 1642 intagits, ock med det sirliga epitetet Erlig
och welb. mand (Erlig och welb. mand Hanebal Sehested, Enlig
och wel. mand Sigfred van Lyteebow etc. etc.).
I det på skandinaviskt blandspråk avfattade (i Kalmar år
1476) skrivna diplom, som publicerats i Dipl. Christierni I, s.
327-8, finner man aff enlig och welbyrdiig man herm Sten
Sture, •hogboren forstes konung Christierns radh ock upprepade gånger for:de hogboren. forste.
Peder Swart har then ädle welboren Jungkar Niels Steenson (104, 13).
Som bekant förekommer adjektivet såsom attribut ofta utan
böjningsändelse i mht. ock mit. Särskilt erinrar jag om sådana
mit. uttryck som följande:
I) Härmed vill jag icke hava bestritt möjligheten av att något
bland de av BECKMAN anförda adjektiven kan utgöra en dialektform
med förlorad ändelsevokal. Detta är möjligen fallet med stadhugh i
Dipl. 1825, där dock även felskrivning kan föreligga.
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Hochgeboren forste, gunstighe leue here (Liibeck. urkund.
I, VIII s. 460, år 1447);
wy hebben deme irluchtigesten hochgeboren forsten vnde
heren, heren Cristoffer.. . . (ib. s. 466, samma år);
Hochgeborn forste, gunstighe leue here (ib. s. 469,
samma år);
de hoehgeboren ffurste here Alf (Dipl. Christierni I, s.
119, år 1460);
eyn erlik man (Schiller-Liibbens Wb.);
eyn erlick, wys jung here (ib.).
Ja enligt Weinhold Mhd. gram. s. 495 äro mht. adjektiv
på -jo hos Walther nästan alltid utan böjningsändelse i nom. sg.
Under dessa förhållanden antar jag, att sådana stående fsv.
eller ä.-nsv. fraser som Eerligh vEelbyrdigh man, hoghboren
forste, welboren jungkar sakna böjningsändelse i följd av inflytande från den samtidiga danskan ock tyskan. Även i danskan beror i dylika fraser frånvaron av ändelse helt visst åtminstone delvis på tyskt inflytande. Men då trestaviga ord i
ganska vidsträckta bygder av Danmark (åtminstone Jutland)
ljudlagsenligt förlorade ändelsevokalen, ock dylika former utan
ändelsevokal äro de vanligare i vissa fda. skrifter (Kock Ark.
V, s. 66 if.), så är för danskan denna faktor att taga med i räkningen.
Även i ä.-nsv. förekomma i dåtidens sirliga överskrifter till
lyckönskningsdikter etc. adjektiver ock participier utan böjningsändelse. Såt. ex. ofta hos Lucidor:
»Then Ähreborne Wälaktat ok Wälförståndig Herr Jacob
Brandberg» (D 3 s. 2);
»Ehreboren Aktat ok Konstrijke Mäster....» (H 1 s. 1);
»Wälaktad ok Wälförståndig Johan Matzon Telin» (I 3
s. 2) etc.
Också dessa former utan böjningsändelse äro helt visst att,
åtminstone till väsentlig del, förklara på samma sätt som de
fsv. uttrycken £er 1 igh vEelbyrdigh man etc., vare sig att främmande uttryck varit omedelbara förebilder till alla de svenska,
eller vissa svenska uttryck nybildats i Sverge efter utländska
redan införda mönster.
Förhållandet är, åtminstone delvis, ett liknande med vissa
nsv. adjektiv, som alltjämt äro oböjliga i vissa stående uttryck
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vilka tillhöra en mera konventionellt sirlig stil eller företrädesvis användas i ämbetsmannaspråket. Så är salig oböjligt it. ex.
salig kungen, salig människan, hännes salig man, min salig
far; jfr nda. salig kongen, hendes salig mand, min salig fader
ock även nht. der grossvater solig etc. Det heter kunglig
majestät, hans kunglig höghet, kunglig hovrätten etc. (jfr
Rydqv. II, s. 458); redan i Glans Petri Sv. krön. konunglig maiestat (329,31). Jfr nda. kongelig majestEet, mht. ewer kiiniglieh gnaden (från år 1415, citat i Grimms Wb. VI, 1488 art.
majestät mom. 4). Man säger eller, rättare, sade på den tid,
då dylika uttryck ännu voro i värkligt bruk, nådig härrn,
nådig frun etc.; jfr fda. vor kiereste nodug herres scriffuelss
(år 1507 i Dipl. Viberg. enligt Kalkars Ordb. III, 251 sp. 1 art.
nådug 1). I ironiskt skämtsam stil säges den gunstig härrn,
min gunstig härre. Även Westes Ordb. (1807) upptager dessa
uttryck, men däremot min gunstiga fru! »maclame!», gunstige
herrar! »messieurs!» Redan RYDQVIST anf st. har med tvekan
uttalat den förmodan, att salig kungen ock andra dylika uttryck, i Vilka salig ingår, bero på danskt inflytande.
Emellertid är det mycket möjligt, att till stadgandet av de
kortare formerna salig, kunglig, nådig, gunstig i st. f. salige,
-a etc. den omständigheten bidragit, att adjektiven uti de i fråga
varande uttrycken äro relativt oakcentuerade (sälig klingen etc.),
varför slutvokalen i svenskan kunnat förloras (säligö kungen
sänk kungen etc.); se Kock Sv. akc. I, s. 190.
Det fsv3 uttrycket then alzmEektogh Gudh har påvisats i
sådana stående, i den yngre fsv., vanliga fraser som t. ex.
her medh alamechtigh Gud ewinnelige befalendes (BSH.
V nr 25 år 1504);
Eder her med then alzmektog Gud ewinnelig befallendes
(ib. nr 27 år 1505);
Alamektog Gud giffwe (ib. nr 32 är 1505);
Eder herredome her med then alzmechtog Gud oc Sanete
Brynnolph ewinnelige befalendes (ib.); samt
Gwd alamecktog . . . thess loff ware (ib. nr 27 år 1505);
1)

Här har dock även scriffuelss[e] förlorat -e.

Sv. lands»». XV. 5.
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Her med ider Gud alamectigh ewinnelig beffalendes (ib.
nr 24 år 1508), med alamectigh efter Gud.
Alltjämt heter det Gud allsmäktig vare eder nådig ock
väl även allsmäktig Gud vare . . .
Uttrycken äro omedelbart lånade, ock därpå beror adjektivets saknad av böjningsändelse. Jfr t. ex.
mht. Vnd ob der almechtig Got von seinen gnaden fagen
wolte (Litbeckisches Urkundenbuch I, VIII s. 229 år 1443);
Gode allemechtich wij beuelen jwe herlicheit (ib. år
1450);
Gode almechtich etc. (ib. s. 469, i slutet av brevet, år
1447).
Detta sista citat (med sitt tillagda etc.) visar, huru vanlig
denna stående fras var.
I Olaus Petri Krönika s. 6,8 läses then menigh man, ock
ännu torde i nsv. menig man användas jämte menige man.
Även från sen fsv. tid är uttrycket ten menig man (LB) påvisat.
Också i detta oböjda adjektiv kan åtminstone delvis utländskt
inflytande spåras; jfr nda. menig mands (ock menigmands)
samt sådana danska uttryck som effter meenig landaenz wetertegt (1487), war mening laugitt forsamelitt (1623, exempel
hos Kalkar). Då nsv. mäng(é) mån har fortis på man, under det
att menig(e) är relativt oakcentuerat, så är dock även den nyss
beträffande salig kungen etc. framhållna synpunkten att beakta.

Icke häller sådana bestämda pluralformer som nsv. föttren
(av fot) hava, så vitt jag ser, inkommit i rspr. genom inflytande från bygdemål med apokoperade ändelsevokaler.
Redan SCHAGERSTRÖM menar i Sv. landsm. II. 4, s. 59, att
de skulle hava inträngt i rspr. från dylika mål liksom de
nsv. best. pl. männen, gässen, lössen, mössen, om vilka han
dock tillägger, att de »antagligen hava sin enstaviga, med neutrernas analoga form i obest. pl. att tacka för det säkra fäste,
de numera äga i riksspråket». I Ark. VIII, s. 143 har NOREEN
bestämdare uttalat sig för att fsv. best. plur. nuennene, ga3ssena ombildats till nsv. männen, gässen i analogi med neutrer
sådana som skeppen; hans uppfattning av pl. föttren etc. framgår ej säkert ur framställningen på detta ställe.
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Jag ser i nsv. riksspråkets föttren 0. s. v. analogibildningar lika väl som i nsv. männen 0. s. v., vilka analogibildningar uppstått i riksspråket oberoende av dialekter med apokoperade ändelsevokaler.1
Man hade i fsv., ock har alltjämt i nsv., en stor massa
tvåstaviga neutrala substantiv på -er med akc. 1, t. ex. fsv.
fenster, mynster »kloster», kloster, under, tiuper, iuwer, bulder, bukter, pulwer, 'blomster, kogher, fodher, rodher, foster,
arper, offer, plaster, alster, halster, lcedher, veler, gilder,
timber, hinder etc., nsv. hölster, kyller, luder, nummer, lager,
klander, lider etc. Obest. plur. av dylika ord var liksom sing.
tvåstavig, hade ändelsen -er ock akc. 1 : fenster etc., ock best.
formen var fenstren. etc. I analogi med pl. fenster : fenstren
etc, nybildade man i rspr. till tvåstaviga pluraler på -er med
akc. 1 av mask, ock fem. subst. motsvarande best. pluralformer :
till händer händren, till fötter föttren etc. etc. I ä.-nsv. finnas
som bekant (yr delvis Rydqv. II, s. 341) dylika best. pluralfornaer
till enstaviga mask. ock fem. konsonantstammar, såsom föttren,
fingren (kan ock vara best. pl. till neutr. finger), nättren, ändren, tändren, gettren, kindren, stängren(s), Odygds Röttren
(Lucidor), Böekren (ib.). Även till andra tvåstaviga pl. på -er
med akc. 1 har en likartad -best. form analogiskt bildats; till
bröder brödren, till fränder Frendren, till städher Städren(s),
till klädher Klädren (de tre sista hos Lucidor), till nympher
nymphren. Sedan på detta sätt för språkmedvetandet den regeln
uppstått, att plur. på -er med akc. 1 ,i best. form kunde hava
-ren, så använde man denna senare ändelse även i best. formen av flerstaviga ord med pl. på -er ock fortis 1 på penultima, såsom Chymistren »kemisterna» (Lucidor D 2 s. 1), Musieantren »musikanterna» (ib. F 1 s. 2), Elementren »elemen1) I sen f sv. anträffas tre gånger pl. bendren (bondren) av bonde.
Då de diplomer, där denna pluralform möter, även annars hava exempel
på apokoperade ändelsevokaler, så kan det icke avgöras, om i dessa
diplomers språk bendren uppstått på analogisk väg liksom i rspr.
eller genom ändelsevokalens ljudlagsenliga apokopering. Tillika är det
möjligt, att i vissa moderna mål pluraler av typen böndren böra.
förklaras genom ljudlagsenlig apokope; men den för dylika möjligen
riktiga förklaringen har naturligtvis icke utan vidare tillämplighet på.
riksspråket.
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tema» (ib. Gg 1 s. 1)1, samt till tvåstaviga pluraler på -er, som
troligen (då liksom nu) blott fakultativt kunde hava akc. 1,
t. ex. Kraftren (ib. Be 3 s. 2 till krafter), Däld.ren (Mörck
Adalrik I, s. 101 till pl. duder). Lucidor använder dock även t. ex.
Gästren (F 1 s. 1), Stundren (F 4 s. 1), Tijdren (Gg 1 s. 1),
Dygdren (Gg 3 s. 2), Prästren (Xx 1 s. 1), ehuru gäster, stunder, tider, dygder, präster i nsv. blott, eller åtminstone hälst,
hava akc. 2. Saken är att uppfatta pä följande sätt. Lucidor var stockholmare, ock i våra dagars stockholmska hava
tvåstaviga plur. på -er alle. 1 i större utsträckning, än fallet
är i många andra bygder. Det är därför mycket möjligt. att
Lucidor fakultativt uttalat gäster, stunder etc. med akc. 1.
Men det är ock möjligt att, då vissa pl. på -er, som 'fakultativt
fingo akc. 1 ock akc. 2 (t. ex. krafter), i best. form hade -ren
(kraftren), han i analogi med kra2fter : kraftren nydanat tillgä2ster etc. best. formen gästren etc. Formerna Undersåtren
(H 2 s. 2), Ledamotrens (T 3 s. 1, Be 3 s. 2) hos Lucidor visa,
att han stundom kunde använda en best. form på -ren även till
obest. pl. på -er av komposita med fortis på förra kompositionsleden. Att best. formen på -ren (händren etc.) är en nybildning efter neutrernas best. form på -ren (fönstren etc.), bekräftas därav, att2 omvänt åtskilliga neutrer på -er i nsv. talspråket jämte den normala formen på -ren (fönstren etc.)
erhållit en sådan på -erna : fönsterna, mönsterna etc., ock detta
genom inflytande från mask. ock -fem. ord sådana som händerna, fötterna etc. Kläderna, som dock av nsv. språkmedvetandet icke uppfattas såsom pl. till neutr. kläde, är numera
den enda brukliga formen.3
Hit hör ock Gudinren »gudinnorna» (ib. G 2 s. 1; G3 s. 2)
(ock Nådgudinren ib. V 2 s. 2). I något äldre nsv. hava ord på -inna
(gudinna etc.) kunnat hava akc. 1 (Kock Sv. akc. II, s. 406), ock i äldre
nsv, har pluraländelsen -or stundom dialektiskt övergått till -er. Till
pl. gudilnner bildades best. formen gudilnren efter musioalnter :
musioalntren etc.
Jfr CEDERSCHIÖLD, Svenskan såsom skriftspråk s. 252.
3)1 ä.-nsv. (Sahlstedt) användes till pl. blår (= fsv. blär med
sg. blå »stupa») best. formen blåren, även den naturligtvis uppkommen
på analogisk väg, emedan blår är enstavigt (efter får : fåren etc.).

Genitivus utan -s i ortnamn.
I Sv. spr. lag. II, s. 34E3 nämner RYDQVIST, att genitivt s
»plägar icke begagnas vid vokaliskt slutande namn, uti genitiva
förbindelser, dem bruket stadgat ock vanan innött, men i vilka
begreppet ej är strängt genitivt, t. ex. Sala gruva. .»; ock
han fortsätter: »Är däremot det med namnet förenade subst. mera
abstrakt, mera beroende av namnet som genitiv eller i satsen
därifrån avlägsnat genom andra ord, så blir s ofta tillagt, t. ex.
. . . Salas fåtaliga innevånare. . .»
Denna faktiska regel för det moderna språkbruket är i
huvudsak riktig, men detta språkbruk torde icke hava blivit
förklarat. Om RYDQVIST med sin anmärkning, att begreppet
icke är strängt genitivt i uttryck sådana som Sala gruva, vill
säga, att det genitiva -B till följd härav blivit uteslutet, så är
detta helt visst icke riktigt.
I överensstämmelse med ovannämnda språkbruk heter det
t. ex.
Visby ruiner
Skara domkyrka
Blekinge län
Arboga öl
Bräkne härad
Ramlösa brunn
Råneå socken
Karlsta brand 1
Gevle vapen
Alvesta järnvägsstation
Lessebo bruk
Landskrona fästning
Falsterbo fyr.
Råby räddningsinstitut
De skånska häraderna benämnas t. ex. Torna härad, Bara
h., Oxie h., Onsjö h., Frosta h., men t. ex. Villands h., Vemmenhögs h. etc.
1) jämte Karlstads brand.
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Frånvaron av genitivt s är att förklara på språkhistorisk
väg. Skara, Visby etc. äro gamla genitiver. Att detta är fallet
med Skara ock åtskilliga andra namn på -a, kan väl sägas
vara omedelbart klart. Men det är ock fallet med namn av
samma art som Visby.
Då staden Skara på isl. hette Skarir ock Skarar, på fsv. i
dat. Skarum, ock ordet alltså är plur., så innehåller uttrycket
Skara domkyrka naturligtvis den gamla gen. pl. på -a. Förhållandet är detsamma med en massa andra ortnamn med gen.
-a, t. ex.
Uppsala (högskola), jfr fsv. nom. Upsalir ock Upsalar;
Vadstena (kloster), jfr fsv. nom. Vadhstenar;
Alvastra (ruin), jfr fsv. dat. pl. Alvastrum;
Mora (stenar), jfr fsv. dat. pl. Morum;
Sigtuna (stad), jfr fsv. dat. pl. Sightunum (så ock i flera
andra namn på -tuna).
Man har i nsv. en ofantlig massa ortnamn på -sta, vilket
-sta uppstått ur pl. -stapir (-stapar) eller ur sg. -stadh (isl.
star »ställe»). Jag anför blott några få exempel. I Sörmland ligga
Glipsta (fsv. i Glipastum Dipl. NS. II, 318), Gottesta (fsv. i
Gotastum ib. s. 317), Smesta (fsv. i Smiddhastom), Vappersta (fsv. i Waparstom; jfr Ark. X, s. 335), i Västmanland t. ex.
Follsta (fsv. i Fiwlistum Dipl. NS. II, 317). Stundom skrivas
de moderna namnen med -stad (ehuru de väl ändå ofta eller
oftast torde uttalas -sta), t. ex. Gjeltestad i Sörmland (fsv. i
Geltisstom Dipl. N.S. II, 103), Kettilstad i Östergötland (fsv.
»fiskeri, som laa vnder KEethilstadha» Dipl. NS. I, 137). Redan
i latinska urkunder från förra hälften av 1300-talet finner man
exempel på skrivningen -sta av i fråga varande ortnamn, såsom
De ramsta, de ballinxsta, de knifsta (år 1343, Registr. eccl.
Upsal.; Dipl. V, nr 3754); jfr med ballinxsta det i Dipl. III,
428 från år 1302-19 förekommande balinxstum. Man läser
blasta Dipl. IV, 522 (år 1336, Sörmland); jfr in blaxstum (Dipl.
IV, 168 år 1330, utfärdat i Nyköping).
I Ark. X, s. 335 f. ock ovan s. 25 f. har jag visat, att former
sådana som t. ex. Waparstom uppstått ur Vaparstaaum genom
mellanformerna 'Vaparstaum -› *Vaparstam. På alldeles likartat sätt äro de gamla formerna på -sta att förklara. Subst.
star är i isl. 1-stam. 1 fsv. böjes det även vanligen såsom
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i-stam med nom. pl. stapir, gen. stapa, ack. stapi, men det kan
(se Södw. Ordb.) i nom, ack. pl. även böjas såsom a-stam : stapa(r), stapa. Flera exempel härpå förekomma, då ordet användes såsom senare komp.-led: kopstadha, natbolstadha. Hit hör
ock det nyss nämnda ortnamnet »vnder Kcethilstadha». Nom.
pl. BallinxstitpaR, gen. pl. Ballinxstapa, ack. pl. Ballinxstapa
med fortis på första, semifortis -på tredje ock levissimus på fjärde
stavelsen blevo ljudlagsenligt Ballinxsta. Ty enligt den av
mig i Sv. landsm. XI. 8, s. 19 framställda regeln förlorades -R
ljudlagsenligt i levissimusstavelsen av nom. Båninxstå,pa(u),
varefter (jfr ovan s. 25) Ballinxsta(p)a gav Ballinxsta. Denna
form skulle uppstå även ur en gen. sg. BallinxstaPaR, om den
möjligen förekommit. Men också nom. ack. pl. BallinxstapiR,
Ballinxstapi gåvo ljudlagsenligt 'Ballinxstai —> Ballinxsta. Jfr
Kock Skand. arch. I, s. 36 if. ock ovan s. 23 if.
På denna väg har formen -sta uppstått, då den påvisats
redan i gamla urkunder. Men naturligtvis kunde ett sålunda
uppkommet -sta genom påvärkan från det enkla stadher ånyo
antaga formen stadh, liksom man även bildade nya ortnamn ,
med appellativet stadh. I dylika yngre namn på -stadh har
troligen stundom -6 (-dh) såsom slutlj ud förlorats i stavelse
med levissimus; jfr t. ex. fsv. hundradh -›- nsv. hundra etc.
(Kock Språkhist. s. 20 noten). Detta kan vara fallet i t. ex.
Karlsta[d], Kristiansta[d], fastän formen på -sta i dessa namn
måhända även kan hava uppstått genom påvärkan från gamla
ortnamn på -sta.
Det är självklart, att de äldre namnen på -sta även i gen.
hava -sta, t. ex. Glipsta by, eftersom -sta här uppstått ur gen.
-sta(p)a (Glipstadha by). Men i analogi med dessa gamla gen.
på -sta säger man även t. ex. Karlsta brand, Kristiansta län,
ehuru namnen Karlstad], Kristiansta[d] äro helt unga.
Även i en mängd ortnamn, som sluta på andra vokaler än
-a, har, såsom nämnt, genitiven utan s ljudlagsenligt uppstått i
relativt gammal tid.
Utvecklingen av gen. i åtskilliga ortnamn visar nämligen
otvetydigt, att även andra vokaler med levissimus än i, e förlorats efter annan vokal; jfr sådana av mig i Skand. arch. I,
s. 38 if. framhållna exempel som fsv. vrku(r)-siba(r) (av vika
»sjömil» ock gen. av sio »sjö», med fortis på första, semifortis
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på tredje, levissimus på fjärde stavelsen)
nsv. veekusjö, fsv.
nsv. landbor etc.
Namnet Visby har i gen. hetat Visbi.(i)an med fortis på
första, semifortis på andra ock levissimus på tredje stavelsen.
Det slutljudande -n, förlorades enligt min regel i Sv. landsrn.
XI. 8, s. 19. Sedan det konsonantiska i på analogisk väg mistats
i Visby[i]a, blev gen. Visbya ljudlagsenligt Visby, d. v. s. den
form som vi nu hava i Visby domkyrka etc. Så förklaras
även andra gen. på -by, t. ex. Husaby (källa), Råby (räddningsinstitut) etc.
Gen. 'irEbxsiciaR blev ljudlagsenligt Inexsio, Växjö (hospital etc.), liksom fsv. vikuu-sloaR gav ä.-sv. veekusjö. Redan i
SML. Add. 1 pr. inöter gen. Ueexsio. Andra gen. på -sjö äro att
fatta på samma sätt, t. ex. Onsjö (härad), Munksjö (pappersbruk), Nässjö (station) etc.
Fsv. ortnamnet Thynnilso har haft gen. Dynnilsoia[n],
Th§nnilso'a, som blev Tynnelsö (härregård). Så ock andra
namn på -ö. LINNÉ skriver i sin Gothl. resa s. 167 »på Skåne
slättar». Denna gen. Skåne har uppstått ur gen. Skäno(i)an
(ännu i fsv. heter landskapet Skano jämte Skane). Skä'nesia(R)
blev Skam« ---> Skams -> Skane (jfr Bock Ark. IV, s. 177).
Numera måste gen. av Skåne väl alltid heta Skånes, emedan
det är namn på en hel provins.
Även i t. ex. följande skånska ortnamn, där senare kompositionsleden förlorat en konsonant, hava vi gamla genitiver.
MalmeighEe (år 1401, egentl. pl. Malmhoghar) hade i gen.
samma form, vilken gav Malmö (hamn). Falsterbodhee (år
1356) var nom, ock gen., ock såsom gen. blev det Falsterbo
(fyr). Osseghee (av hogh) i gen. (ock nom.) blev Oxie (härad); Markeghe i gen. (ock nom.) blev Markie (gård).
Falu (gxuva) är den gamla gen. av den fem. n-stammen
fala »slätt».
Sedan man på dessa vägar erhållit en gen. utan s av en
massa på vokal slutande ortnamn, utsträckte man på analogisk
väg bruket av gen. utan s till alla på vokal slutande ortnamn.
Så hava t, ex. de relativt moderna namnen Landskrona,
Karlskrona genitiven lik nom. i t. ex. Landskrona fästning,
Karlskrona varv. Det heter Ramlösa brunn, ehuru -lösa »sank
ängsmark» är en fem. n-stam. Fastän i Skövde (fsv. Skove)
ländbbar
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den gamla a-stammen vi (gen. vis) ingår, brukas uttrycket
Skövde stad etc. etc.
Man säger Kalmar län, ehuru Kalmar slutar på konsonant.
Det beror därpå, att namnets form förr var Kalmare; ännu
stundom brukad i Kalmare stad. Detta Kalmare i Kalmare stad
är den gamla gen. Kalmara (t. ex. Kalmara hus, is!. nom. Kalmarir), vilken såsom kompositum akeentuerades Kfilmåra med
levissimus på ultima ock därför ljudlagsenligt blev Kalmare.
Av den ovan gjorda utredningen framgår, att det är flera
samvärkande omständigheter som framkallat den nsv. regeln,
att vokaliskt slutande ortnamn i vissa användningar äro oböjliga i genitivus, liksom över huvud ofta s am v ärk an d e omständigheter framkallat nya böjningsformer.1
Här må ytterligare en anmärkning göras till min framställning i Skand. areh. I, s. 36 if. av vokalförlusten vid hiatus i fsv.
Ordet skor »sko» heter redan i fsv. i plur. nom. sko, gen.
skoa ock sko, ack. skoa ock sko. I nsv. lyder plur. skor i
vårdat tal, men åtminstone i Syd-Sverge ofta i samtalsspråket
sko. Man anträffar stundom i fsv. gen. sg. by (3 ggr i VML.
täxtkodex) i st. f. det normala by(i)a(r); nom. pl. bror i st. f.
broar; nom. pl. mor i st. f. mo(i)ar; pres. konj. så (UL) i st. f.
sai av värbet så »så». Sådana former som t. ex. ack. pl. sko
kunna ej hava uppstått ur skoa etc., om skoa hade akc. 2 ock
således levis på ultima (se min anf. uppsats s. 37). Nu har
jag emellertid haft tillfälle att visa (särskilt i Ark. XIV, s. 213 ff.),
att enkla ord med hiatus i det nord. fornspråket ljudlagsenligt
hade akc. 1,. ehuru denna akc. 1 ytterst ofta analogiskt utbyttes mot akc. 2, emedan den överväldigande massan flerstaviga ord hade denna akcentuering. Utvecklingen skoa -->
sko, den dialektiska utvecklingen gen. bya(R) -->• by etc. beror
därpå, att dessa ord ilade (eller-dialektiskt kunde hava) akc. 1.
Då fick ultima levissimus (ej levis), ock övergången skoa -›
sko är fullt ljudlagsenlig. Även förlusten av -R i nom. pl.
1) Jag erinrar exempelvis om upphovet av obest. pl. på -n av
vokaliskt slutande neutrer i svenskan (nsv. riken, bon etc.); se straxt
nedan (s. 43 f.).
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skoa(R), gen. bya(R) etc. kan bero därpå, att ultima hade levissimus.1
I överensstämmelse härmed skulle även vokalförlusten i fsv.

infin. boa
bo, sea -> se etc., i fsv. nom. pl. mask. grai(R)
gra etc. ock jämväl i sådana former som 1 pl. pres. seom -> sem
etc., dat. pl. skyom
skym (av sky) etc. kunna förklaras.
Men såsom jag i Ark. V, s. 384 ock Skand. arch. I, s. 42 if. torde
hava visat, kunna dylika förkortade former ytterst lätt förklaras genom analogipåvärkan. Då nu, såsom nämnt, helt
visst akc. 2 var (på analogisk väg) mycket utbredd i flerstaviga
ord med hiatus, så är det osäkert, om utvecklingar sådana som
boa ---> bo äro att förklara av ale. 1.
1) Gen. Örebro (i Örebro län) kan ock så förklaras, d. v. s. ur

rebrola(R). Detta ord borde hava fortis 1 på tredje stavelsen, även
emedan första kompositionsleden saknade fortis.

Plur. riken, bon.
Som bekant uppstod tidigast obest. pl. riken, först senare obest.
pl. bon. Redan från 1400-talet anträffar man exempel på obest.
pl. -ii av ord sådana som rike, t. ex. kleedhen (Kock Språkh.
s. 11 noten), oltedhen (Leg. III, 530,5), fiskin (Dipl. NS. III,
519 år 1419).
Vanligen framställes väl saken på så sätt, att best. formen
rikin övergått till obest. form. Helt visst har den omständigheten, att rikin sedan gammalt var formen för best. nom, ock
ack. pl., härvid spelat en viktig roll; men utan kraftigt understöd av andra faktorer skulle rikin ej ha övergått från att betyda »rikena» till att betyda »riken»; så har t. ex. icke best. sg.
rikit fått betydelsen »rike» eller best. pl. tungorna fått betydelsen »tungor».
Följande omständigheter vållade funktionsförändringen hos
riken..
Man hade sedan gammalt åtskilliga neutrer med ändelsen -in i nom. sg., vilka även i obest. pl. hade -in, såsom aldin,
systkin, bundin, glawin, ä.-nsv. täken etc.; fsv. har pl. mopghin.
Då nu t. ex. sysken var nom. pl. obest. form, så lät man även
riken, som egentligen var nom. pl. best. form, fungera såsom
nom. pl. obest. form. Denna funktionsförändring försiggick särskilt lätt i sådana uttryck, där språkbruket tillät både bestämd
ock obestämd form av subst. Så betydde t. ex. tesse try
riken egentligen »dessa tre rikena», men man kunde med ungefär samma mening säga både tesse try sysken ock tesse try
syskenen; man fattade därför tesse try riken såsom betydande
»dessa tre riken» (obest. form).
Härvid spelade även den faktorn med, att -n (i ändelsen
-on) för vissa neutrer, av vilka ett par äro ytterst vanliga, var
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karakteristiskt kännetecken på obest. pl., nämligen fsv. ogha :
pl. oghon; ora : pl. oron; nysta: pl. nyston.1
Obest. pl. av typen bon har jag antecknat först från Lex.
line. (1640), där man finner Bijn (art. apiastra) jämte Bij. Lucidor använder obest. pl. trän. På 1700-talet brukas dock såsom
obest. pl. bo jämte bon, ock detta är alltjämt fallet i sydsvenskt
samtalsspråk.
Sedan på ovan visade sätt riken börjat användas såsom
obest. pl., vållade påvärkan från sg. rike: obest. pl. riken etc.,
att man till sg. bo ock andra enstaviga neutrer på vokal nybildade obest. pl. bon etc. Att obest. pl. bon har detta upphov
ock icke utgått från best. formen boen, framgår därav, att den
gamla best. tvåstaviga formen boen alltjämt användes (jämte
det analogiskt bildade 'bona), under det att obest. pl. på -n alltid är enstavig (bon, icke boen).
Efter analogien obest. pl. hus : best. pl. husen, obest. pl.
ögon: best. pl. ögonen nybildades till obest. pl. bon den best.
pl. bonen, till obest. pl. äpplen den best. pl. äpplenen. Bonen
etc. förekommo under 1700-talet, ock former sådana Som äpplenen kunna ännu användas i sydsvenskt samtalsspråk.
1) Till följe av sin stora frekvens påvärkade orden ogha, ora
lätt andra ord. Så finner man i fsv. dat. pl. syskiom, hiupum(en),
leiom, hwetebundom till syskion, hiupon, leon, bundon; efter oghon :
dat. oghom har man till syskion bildat dat. syskiom etc. .Hvetebundom kan dock även föras till ett neutr. *blinde (som finnes i nynorskan); i Gustav I:s bibel möter hälghomen, best. dat pl. av
hålghon.

Pron. ho samt frågan om övergång av a-ljud ock öppet
0-ljud till slutet 0-ljud.
I Sv. landsm. XI. 8, 8. 7 noten har jag sökt förklara, varför
jälpvärbet skola (fsv. skåla) i motsats till andra ord med fsv.
kort öppet o-ljud i nsv. fått slutet o-ljud (o = ljudet i bö,
stöd etc.). Det beror därpå, att ordet i satsen oftast är relativt oakeentuerat; i skö-la övergick det öppna 5-ljudet därför
till slutet o-ljud (9 —> o), liksom ändelsevokalen ö i öppen
stavelse blev slutet oljud (Kock Ark. VIII, s. 269 if.).
Vidare har jag i Ark. VI, s. 23 uppställt den ljudlagen, att
i relativt oakeetytuerad stavelse fsv. ä, yngre å övergår till
slutet o-ljud, o, omedelbart efter de labiala konsonanterna w, b,
t. ex. fsv. hwå »vem» -> nsv. h[w]o, Båghahu.s ->•
Båghasund Bogestind.

Senare har NOREEN i Sv. etym. s. 63 förklarat det slutna
o-ljudet i jälpvärbet skola på alldeles samma sätt som jag, ock
i överensstämmelse härmed vill han även tyda det slutna 0-ljudet
i konglig, Kongälv, Kongsbacka, varom straxt nedan.
Emellertid borde enligt honom den av ,mig för utvecklingen
hwä -› ho etc, uppställda ljudlagen så förändras, att även dessa
ord fölle under samma ljudlag som skola. Han menar nämligen,
att fsv. häl »ho», yngre hå i relativt oakeentuerad ställning fått
öppet o-ljud, varefter detta, emedan det stod i öppen stavelse,
övergick till slutet o-ljud (ho). Utvecklingen till slutet o-ljud
skulle således hava inträtt oberoende därav, att en labial kon1) Enligt hans uppfattning skulle nsv. ho ej relativt sent hava
förlorat något w, utan det skulle hava utgått från ett ursprungligare
hå (ej från ett ursprungligare
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sonant (w, b) föregick vokalljudet. Så vill han förklara, det
slutna o-ljudet i de av mig anförda nsv. ho, Bohus, Bogesund
samt även i voro (pl. pret. av vara = vro), obä'kelig (jämte
åbäkelig), jo (fsv. iä) ock delvis i honom (fsv. hånom ock
hönom).
Jag kan icke dela denna uppfattning.
Emot den talar på det kraftigaste, att själva förutsättningen
för densamma icke påvisats. NOREEN menar, att t. ex. hå, hä,
uttalat med infortis, skulle erhålla öppet o-ljud (13.6). Men nu
är förhållandet i nsv. riksspråket ett motsatt. Då ord med åljud stå, gå, då etc. i satssammanhanget erhålla infortis (i uttryck sådana som stä på' dig, gä, l'n, d hån kåm etc.), så
bibehålla de å-ljudet ock låta det icke övergå till öppet o-ljud;
alltså stä på' dig, icke *stö på' dig. Men ett nödvändigt villkor
för NOREENS uppfattning är, att hå, hä etc. i satssammanhanget
blivit *hö med öppet o-ljud.
Oavsett detta vederlägges emellertid NOREENS mening av
följande förhållande.
Spörsmålet är: har den föregående labiala konsonanten
spelat en roll vid ljudutvecklingen till slutet o-ljud i hwä ->
hö, Båghahtis -> Bolrå.s etc. eller icke?
A priori är det naturligtvis mycket troligt, att den labiala
konsonanten spelat en roll_ vid den omedelbart följande vokalens
labialisering; men frågan kan avgöras endast genom att tillse, om
o inträtt även i relativt oakcentuerad ställen utveckling ä, å
ning, då in gen labial konsonant föregick ä, ä. Om detta icke
är fallet, så måste naturligtvis den labiala konsonanten hava
spelat en roll vid övergången hwå -> hö etc., ock den av mig
i Ark. VI, s. 23 uppställda formuleringen av ljudlagen är den
riktiga.
Fsv. ä-ljud, yngre å-ljud har omedelbart efter labial konsonant (b, v, w ock my blivit o-ljud i infortisstavelse. Exempel:
Bäghahus -> Bähtis -> Bohtis;
Båghasund -> 'Bägestind -> Bogestind;
konjunktionen bädhe -> bäd:he -> ä.-nsv bode (så ofta i Per
Brahes Krönika, t. ex. 38,21; 42,35; 44,1; 44,34). Den fullt
akcentuerade formen både har i nav. blivit den segrande.
1) Jag kan numera till b ock w lägga även v ock m; möjligen
kunna framdeles exempel på dylik utveckling även efter p påvisas.
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vro -› vro -›- voro, pret. pl. av vara; voro redan på 1500talet; i Gustav I:s Nya Test. 1526 åtminstone pret. konj. wore.
vår -> ä.-nsv. wor (så mycket ofta i ä.pron. poss. vår
nsv., t. ex. i Per Brahes Krön. s. 41,30; 41,31; 50,19; wora
ib. 50,18 bis; även i ()lans Petri Krön., exempel hos Kock
Språkh. s. 100). I nsv. har den fullt akcentuerade formen vår
blivit den segrande.
ho. Sedan i relativt oakcentuerad
hwo
hwtt.
hwri,
ställning hwå blivit hwo = hwo, förlorades i svenskan, likaledes i
relativt oakcentuerad ställning, w i hwo -› ho framför,o-ljudet;
jfr da. hvo med kvarstående v.1 Något annat ofta relativt oakcentuerat ord med ljudförbindelsen w o fanns icke i de dialekter,
varur nsv. språket utvecklats, ock därför kunna fullt analoga
exempel på förlust av w från yngre tid icke väntas. Jfr emellertid att på samnord. tid w förlorades framför ö även i fortisöru etc.
stavelse, t. ex. pl. pret. wöru
I 1500-talets svenska möter en växling av vokalljudet i
Måens : Moens (jfr da. Mogens = Magnus). Såsom fullt akcentuerat kvarstod Mens. Då det i satssammanhanget (framför
efternamn etc., t. ex. Måhns Jimsson) hade infortis, övergick
=ens till Moens. Annorlunda Kock Sv. landsm. XII. 7, s. 8.
Däremot övergår i rspr.3 fsv. ä yngre å icke till o-ljud i
ofta relativt oakcentuerade ord, då vokalljudet icke föregås av
Härmed är NOREENS inkast mot förlusten av w i h(w)o undanröjt; w kvarstod framför o i det fullt akcentuerade svordom, men förlorades i det relativt oakcentuerade h(w)o.
Ovisst är, om hit hör även fsv. swri, -Y swo, partikeln »så»; i
så fall synes denna ljudutveckling hava inträtt tidigare än övergången
ä, ä, •--> 0 i de övriga orden. I Ivan finnas ofta rim sådana som tro:
swo 318, 2920, slo »slog» : swo 409, vindebro : swo 4122, fro
»glad» : swo 4030. Då Ivan är översatt straxt efter år 1300, så har
vid den tiden swö haft (ungefär) samma ljud som trö, bö etc. Detta
kan måhända så uppfattas, att åtminstone dialektiskt å även i fortisstavelse blev ä omedelbart efter labial konsonant, åtminstone w, redan
innan ä i andra ställningar blev å. Sedan blev möjligen swä med
levissimus till swo med samma o-ljud som i trö. Dock hade trö etc.
i äldre fsv. icke 0-ljud, utan ett ljud, som låg närmare europeiskt o.
— Emellertid kan fsv. swo även utgöra en kompromiss av swil ock
det so, som finnes i fgutn.
Jag skall icke yttra mig om huruvida förhållandet möjligen
varit ett annat i något bygdemål.
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'labial konsonant. Detta framgår otvetydigt av t. ex. nsv. då,
å (i äbåne etc.), å äldre åt' åf (i åståd, ånSro etc.), ä.-nsv. prepositionen frå fsv. frå, nsv. så etc. Om NOREENS formulering
av regeln varit riktig, hade man väntat *do, *o etc. med o-ljud.
Det nsv. obä'kelig (bos Weste även åbä'kelig) jämte å'bäke
(Weste även åbäke) hör icke hit, såsom NOREEN menar. Ordet
är nämligen icke sammansatt med ett förstärkande å-, utan med
det vanliga förstärkande prefixet of- med öppet o-ljud. Sedan
*ofbEekeliker, *ofbceke blivit obä'kelig, obä'ke, båda med öppet
-ljud, så är det fullkomligt i sin ordning, att därav ljudlagsenligt uppstår o-bä'kelig med slutet 0-ljud (emedan o liksom
i sko-la stod i relativt oakcentuerad öppen stavelse), men däremot å'bäke med o -› å i fortisstavelse (jfr fsv. mon -› nsv.
mån etc.).
Nsv. jo är helt visst, såsom man för länge sedan insett, att
härleda ur mht. jo, jo, om vilket Schill.-Liibb. Wb. anmärker:
Itversicherung bezeichnend (beriihrt sich mit ja), durchaus, jedenfalls, sicherlich» . . . »fiberhaupt hej gegensätzen, besonders mit
doch verbunden.» Detta harmonierar mycket väl med den
svenska användningen av jo, d. v. s. vid svar på nekande
frågor; jfr att man i nht. vid svar på nekande frågor ofta använder doch = nsv. jo. Dessa förhållanden bestyrkas därav,
att fsv. använder ju »jo», vilket enligt allas mening är lån från
raht. ju, ock det är tydligen blott en tillfällighet, att in i betydelsen »jo» icke påvisats i någon fsv. skrift.
Att nsv. honom kan utgöra en fortsättning av fsv. hönom,
medgiver även NOREEN. Fsv. hönom har kombinerat yngre
u-ombjud; se Kock Sv. landsm. XII. 7, s. 6.
Med pron. ho är det alltså ställt på följande sätt. Fsv,
ljudet ä, å har i infortisstavelse blivit nsv. o, blott då det föregicks av en labial konsonant (Båghahus -->- Bohtis etc.), icke
annars (fsv. prep. ä -› nsv. å etc.). Därför måste nav. ho hava
utvecklats ur fsv. hwå, icke ur fsv. hå. Härmed harmonierar,
att uda,. hvo utgått från hwå, ej från hå.

Då NOREEN vill förklara det slutna 0-ljudet i nsv. konglig
konungliker) på samma sätt, som jag förklarat det slutna
-ljudet i nsv. skola, så är det ovisst, huruvida detta är riktigt.

PRON. ho OCK å-0 --> 0.
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Vanligen heter det kunglig med u-ljud; ock blott i vissa
kanslispråket tillhöriga uttryck såsom Kongl. Majestät etc.
kan ordet få o-ljud. Just denna omständigheten, att det är i
kanslispråket som detta uttal användes, giver en fingervisning
om dess ursprung. Som bekant ha vi fått vår kanslistil från
Tyskland. Nu har ett mht. långt ö-ljud ljudlagsenligt i svenskan blivit o-ljud, om lånet gjordes före den tid, då ö i fsv.
övergick från öppet (resp. öppnare) till slutet ö-ljud i inhemska
ord (bö, stödh, dömber etc.). Så hava t. ex. nsv. domprost,
domkyrka, domhärre o-ljud i första stavelsen (jfr mit. döm, pröveste, dömdeken »domdekan», dömvroine »stiftsdame», mht.
tuomherre etc.); så ock t. ex. nsv. prost (fsv. pröwaster, mit.
prövest, präst). Nsv. domprost, domkyrka, domhärre hava således icke fått slutet o-ljud genom folketymologisk anslutning till
nsv. dom, såsom NOREEN, Folketym. s. 8 oriktigt menar. Då i
mit, ett kort o-ljud förlängts före ett ords införande till Sverge, så
har ordet i svenskan naturligtvis behandlats som mit. ord med
ursprungligen långt o-ljud; så t. ex. nsv. grov med slutet o-ljud
(lån från mit. gröve etc.; jfr Nor. Sv. etym. s. 32). På likartat
sätt har till kanslistilen införts mit. köninklik, som ljudlagsenligt
gav köninglig (nu konglig) med o-ljud. Ifall man i ä.-nsv.,
såsom NOREEN anf. arb. s. 47 förmodar, haft koning (rimmande
med boning) med slutet o-ljud, så talar detta ytterligare för
mitt antagande : mlt. könink har lånats till svenskan under
formen köning, som i nsv. fick o, under det att den inhemska
formen konung (fsv. konunger) med ändelsen -ung (jfr isl.
konnugr) har öppet o-ljud, resp. numera å-ljud.
Det slutna o-ljudet i ortnamnen Kongsbacka (jämte
Kungsbacka), Kongälv (jämte Kungälv), vilka städer ligga vid
den forna riksgränsen mot Norge, kan, såsom NOREEN själv
nämner, bero på en i norska ock svenska bygdemål inträdd
ljudutveckling av u till o framför ng. En utveckling Konungahålla -› Kongä'lv, Konungsblikka Kongsbacka med samma
ljudövergång som i skola är väl dock även möjlig.
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Presens-participier på -andes, -endes.
Som bekant använda den yngre fsv. ock den äldre nsv. i
stor utsträckning presens-participier på -andes, -endes med aktiv
betydelse, t. ex. skEelffwandes rost, leffwandes Gudh, ock alltjämt brukas i nsv. talspråket sådana uttryck som han kom
farandes jämte han kom farande.
Det har icke blivit på tillfredsställande sätt utrett, varför
dylika former med aktiv betydelse hava det annars för passivum
karakteristiska -s.
I Sv. spr. lag. I (1850), s. 415 menar RYDQVIST, att »den
grammatiska bestämningen av formen -andes, -endes är en av
de mäst invecklade ock svårlösta frågor i vårt språk». Han
meddelar emellertid ett ganska rikligt material till frågans bedömmande, ock min följande undersökning grundar sig till god
del på detta material. Huru RYDQVIST själv ville historiskt förklara de i fråga varande formerna, framgår ej fullt tydligt av
hans framställning. Här, som ofta annars, yttrar han sig svävande, då fråga är att historiskt utreda en grammatisk form.
Emellertid anser han, naturligtvis med rätta (gentemot SÄvE),
att formerna på -andes, -endes äro av relativt ung upprinnelse.
Med anledning av det ur äldre Västg.-lagen hämtade exemplet
ehopEer man fee af falby vrakeer hem vlowandisz grannum
yttrar han för övrigt (s. 416), att vid förklaringen av vlowandisz
»står det en fritt att välja mellan ett genitivt eller reflexivt
bildat adv., eller en participial preposition ...; eller ock ett
sammansatt oböjligt particip på -s, för tillfället stående i absolut
dativ». S. 423 är han mera böjd att fatta olowandis såsom ett
av part. pres. bildat genitivt advärb. Emellertid tillägger ban:
»Annars vore -s i olowandis, ovarandis m. fl. möjligen att taga
som reflexivt suffix, antingen föreställande ack. sik . . . eller dat.
ser (mer). Detta senare tydningssätt . . . synes i alla händelser
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kunna tagas i anspråk för sådana partie., som i sin bemärkelse
äga kvar värbets reflexiva natur, t. ex. stioolandis .; vilket
torde kunna utsträckas jämväl till våra nuvarande depon., kanske
ock till några andra partie., såsom ståendes, gåendes, boendes. . . Det är icke otroligt, att de båda medel, man ägde i det
genitiva -s ock det reflexiva -s, kunna under tidernas lopp hava
mött varandra i den allmänna föreställningen ...»
Utan att anföra nytt material till frågans utredning uttalar
sig SCHWARTZ, Om oblika kasus och prepositioner i fsv. s. 140
om part. på -andes; -endes. Han synes mena, att -s i denna
böjningsändelse uteslutande har sitt upphov från genitiven. Likväl yttrar han, att dylika particip på -s icke uppkommit genom
analogi med den speciellt advärbiala genitiven, ock tillägger.
»När participet kom att stå skilt från sitt huvudord såsom predikativ, kunde i den avlägsnare förbindelsen ett skäl ligga att
ersätta den saknade böjningen med ett -s.» Detta resonnennang
är för mig icke fullt klart.
Jag övergår till formens utredande.
I den älsta fsv. literaturen, de fsv. lagarna, förekomma
part. på -andis endast mycket sparsamt. De äro nästan alla
advärbiellt använda genitiver eller kunna lätt förklaras genom
påvärkan från dylika.1
Av förra slaget äro t. ex. följande i lagspråket eller annorstädes förekommande ord:
Olowandis »utan lov», t. ex. takcer malmer oknote manz a
lot uti olouandisz (VGriL. I), eig a tiulmerfle i gicerpi at ganga
ulowandiss (ib.). Med samma betydelse använder fsv. genitiven
fgutn. oloyfis, is]. fileyfis.
Liwandis » vid liv» i t. ex. pet barn war ej liwandis fot
(SML.), konor skulu livandis i iorp grawees (Bj. R.). Även
is!. använder lifandis i uttrycket vera lifandis = vera lifs.
Owitandis »ovetande, utan någons vetskap» användes t. ex.
i KL. 294,7 på likartat sätt: blandadhe nakat beeskt oc rutit
i hans mat ouitandis.
Även så oviliandis »utan att vilja det» (t. ex. i MB. II, 54, 7
om the nakon haffdo dreopit owiliandis £eller owitandis) samt
siselfviliandis »av egen vilja».
1) kuikcendis VGL. I FB 3 är gen. sg. av subst. kuikaandi; jfr
isl. kvikindi,

52

KOCK, HIST. BIDRAG TILL SVENSK FORMLÄRA

XV.

5

Så ock owarandis »oförvarandes, oväntat», t. ex. Cod. bur.
183,10 kom thomas in tel pera luktum durum vuarandes.

Id. använder participial-adj. tivarandi »uforvarende», ock mit.
har advärbet unwarendes »oförvarandes». Fsv. owarandis kan
hava uppstått delvis under tysk påvärkan. Detta är säkerligen
fallet med fsv. oforvarandis »oförvarandes, plötsligt», oforvarande
»utan att varna»; jfr mit. unvorwarndes »unverwarnt, ohne verwahrungsbrief» ock unvorwaringes »ohne sich zu wahren, zu
häten, unachtsam, unversehens».
Den senare fsv. använder såsom advärb även genitiven
okopandis, okopande (nsv. oköpandes) »gratis» liksom i samma
betydelse °kopia = isl. tikeypis samt osighlandis »outsägligt»,
vaterkallandes »oåterkalleligt». Dessa två uttryck kunna även
fattas såsom passiva former.
Såsom exemplen visa, äro de flästa av dessa bildningar
komposita.
Genom påvärkan av dylika genitiver som de ovan anförda
ha redan i de fsv. lagarna uppstått enstaka former på -andis
med funktion av värb i part. pres. Jämte det anförda pest
barn var el liwandis fot använde man även pet barn war ej
liwandi fot med liwandi brukat såsom ett vanligt particip.
Då således liwandi ock liwandis stundom kunde användas med
väsentligen samma betydelse, ock då man brukade t. ex. hanum
liwande »medan han levde» (ÖGL.), så tillät man sig även att
säga at mannne liwandis »medan mannen levde» (SML.). På
likartat sätt har den absoluta konstruktionen hanum owitandis
(SML. B. 31 pr.) uppstått ur hanum ovitande under påvärkan av
ett advärbiellt använt ovitandis.1
Advärbiellt använda genitiver av samma art som liwandis
utövade emellertid blott ett helt obetydligt inflytande på de
egentliga part. pres. Dessa erhöll° sitt -s på väsentligen helt
andra vägar.

1) I
uttrycket hanum ovitandis skulle ovitandis ock kunna
fattas såsom advärbiell genitiv. Så är olowandis att fatta i t. ex.
hanum vlouandis (VGL.). Då ÖGL. använder hans' olottandis (BB.
26: 2), så är det att sammanställa därmed, att den advärbiellt använda
gen. fgutn. oloyfls, isl. tileyfts förenas med genitiv, t. ex. fgutn.
oloyfts sins husbonda (GL. 56 pr.); jfr ock isl. at tleyft e-s.
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Redan i isl. användes som bekant part. pres. på -andi i
passiv betydelse ock med en funktion, som kommer nära den
hos latinska particip på -ndus, t. ex.
segianda er alt sinum vin (Egils saga),
er lAr pess ekki bipianda (ib.),
petta er piggianda 'Mar barni (Hervar.),
eigi er pat triianda (credendum).
Jfr Lund, Oldnord. ordföjn. s. 400.
Fsv. använder alldeles likartade, konstruktioner, d. v. s. med
part. pres. utan -s, t. ex.
vcel Eer thet troande (Bon.),
Net ear eva undistandande (ÖGL.),
alt thet ge:Tanda cer 9311a latande (Kg. Styr.).
Då i dylik ställning part. på -ande hade passiv betydelse,
ock då passivum annars karakteriserades av -s, så låg det ytterst
iiära att på analogisk väg överföra -13 från de andra passiva
värbalformerna till part. på -ande. Så betyder t. ex. thet cer
vcel troande »det måste väl tros»; »det tros» hette thcet tros,
»det troddes» theet tropis etc. Man förändrade därför i thet cer
vcel troande formen troende ofta till troandis. Exempel på
sådana part. på -andis äro vanliga i den yngre fsv. ock äldre
nsv., såsom •
ider ordh the lydce swa, at mcerkendes ser at . . . (Namnlös ock Val. 9, 17);
alt thet Gudh skapat haffuer, är gott, och intet bortkastandes (Gustav I:s Bib. 1 Tim. 4: 4);
Är ock så nogh troendes (01. Petri Krönika 129,31);
huilkit icke vndrandes är (ib. 158,10);
Och är intit twifflandes (ib. 133,28).
Även det i yngre fsv. genom sammansättning med -skolande bildade part. med ungefär samma betydelse som latinska
part. på -ndus (t. ex. vitaskolande) ombildas på likartat sätt
till -skolandis, t. ex. For thy at thu rceddis ey at sighia
(Greg.
ododhelica gudha oe mik vara pinaskolandis .
279,17).
En annan viktig faktor för alstrandet av part. på -andis
var följande omständighet.
Vid värbet korna brukar isl. ofta ett pres. part. för att angiva det speciella sätt, varpå den kommande anländer, t. ex.
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på kemr laupandi nicisnarmapr (Alex.), par kemr hin dimmi
dreki fihigandi (Vsp.). Så ock i fsv., t. ex. kombser Ner man
a gangaandi, akamde, ripeende 8311 r rocende (HL.), sanctus
iakobus com lopande (Cod. bur. 172,11), sanetus georgius
°om pe3r ripande fram meP sionom (ib. 491,18) ; andra
exempel hos Rydqv. I, s. 421 noten. I den yngre fsv. ock äldre
nsv. förekomma part. på -andis, således med tillagt -s, i dylik
ställning; t. ex. tha kommo ridandhis falantin, nampnlos och
blandama3r (Namnlös ock Valentin 36,1), ther effter kom han
med en hoop folk draghandes tul Örebro (01. Petris Krönika
260,22). Redan i Skånelagen 157 heter det Cumbeer nokaar
cost wrakandis at landa.
I det ledigare nsv. samtalsspråket äro sådana part. på
-andes (-endes) alltjämt ganska brukliga, t. ex. han kom farandes, gåendes, ridandes, rännandes, springandes, körandes,
åkandes, smygandes, dängandes; skeppsskrovet kom vräkaiides. Härmed besläktade äro sådana nsv. uttryck som bli(va)
liggandes, hava något liggandes, bli(va) ståendes, vara boendes (jfr Rydqv. I, s. 421). Man säger emellertid även han kom
farande, gående etc., bli liggande etc. utan -s, ock dessa s-lösa

former anses vara mera vårdade.
Växlingen fsv. ripande : ridhandis, nsv. farande : farandes
etc, är att uppfatta på följande sätt.
Åtskilliga av de i fråga" varande värben med part. pres.
dels utan, dels med -s användas i finit modus dels utan, dels
med reflexivpronomenet sik, utan . att betydelsen därigenom
väsentligen ändras. Ett av dessa värb (fara) förekommer i
-finit modus även såsom deponens (faras). Jag anför exempel:
Faras = fara sik = fara, t. ex. heertogh valdemar foors
pelagrims ferd (RK.), 1 the iomfru sina syster badh oe focir
sik thcedhan ra3t ij stadh (Iv.). I de fsv. rimvärken användes
fara sik ofta likbetydande med fara.
Ganga sik = ganga, ga, t. ex. gik sik thredhan thaghar
ij stadh (Fl.), gonga sik vm brodh (Lg.). Flera exempel i
fsv. rimvärk. I folkvisestil brukas även gånga sig, t. ex. den
jungfru hon gångar sig i rosende lund (jfr t. ex. Westes Ordbok 1807 art. gånga).
1)

Specialcitat i Södw. Ordb., då de ej ovan angivas.
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Ridha sik = ridha, t. ex. herra iwan reedh sik thredhan
redh sig vt medh magt eller storste (Rk. II, 8820).

Andra exempel i Iv. ock Fr. Även i folkvisor förekommer rida
sig, t. ex. Herr Äster rider sig där söder under ö (0Afz.2 I,

S. 170).
'trenne sik = mulna, t. ex. han roennir sik op mot thet
beergh (Fr.).
Liggia sik = Uggla, t. ex. ii annars arm hu.ar ligger sik
,(Fl.). Även i Rk.
Jag erinrar om att även korna thik stundom användes i
samma betydelse som koma, t. ex. kom thik ater a thridhia
dag (Fl.). (Något annat är förhållandet med lapa sik i uttrycket
swmmen loper sigh »belöper sig» FM.).
I dessa uttryck har måhända ursprungligen dat. (sar) använts av det reflexiva pronomenet. Den reflexiva användningen har givit en mindre modifikation åt värbets betydelse, i det
att det reflexiva värbet synes mera åskådliggöra ock liksom
utmåla handlingen. Härmed harmonierar, att det väsentligen
är i diktvärk som de reflexiva formerna påvisats från medeltiden.' Skalden söker framställa handlingen så åskådligt som
möjligt.
Det förfjänar nämnas, att även den äldre tyskan stundom
använder sich gehen i st. f. gehen, sich kommen i st. f. kommen; enligt Grimms Wb. utgör sich gehen ett förstärkt gehen
Ort. gehen sp. 2400), t. ex.
es ging sich unser frauwe
des morgens in dem tauwe.

Möjligt är, att t. ex. det svenska gånga sik delvis bildats
under inflytelse från tyska dikter, men alla de anförda reflexiva
värben torde icke hava tyska mönster att tacka för sitt upphov.
Då nu faras, fara sik är ett mera åskådligt fara, så är det
naturligt, att man i sådana målande vardagsuttryck som t. ex.
han kom farandes använde deponensformen. Bli liggandes etc.
förhåller sig till liggia sik etc. på samma sätt som komma
farandes till faras, fara sik.
i) Dock är sen han eig bondis r VGL. II Add. 10 måhända
att förklara i överensstämmelse härmed.
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Jag erinrar om att i svenskan en mängd värb i väsentligen
samma mening användas dels såsom passiva eller deponentia,
dels såsom reflexiva, t. ex. nsv.
krusa sig : krusas
ysta sig: ystas 1
bryta sig : brytas
glädja sig : glädjas
förundra sig : förundras hämna sig hämnas
taga sig till : tagas til
yppa sig : yppas.
walka sig : walkas
Jfr ock t. ex. da. skamme sig: nsv. skämmas.
Andra av de ovan s. 54 anförda part. på -andes tillhöra
transitiva värb eller värb som ofta användas transitivt. Så
kant. ex.
komma dragandes hava uppstått ur koma draghande sik
(jfr draga någon);
körandes ur korande sik (jfr köra någon);
åkandes ur akande sik (jfr ordspråket thcen akir goth las
i gardh som godha konu ffaar MO. I täxt s. 225);
dängandes ur deengiande sik (jfr dänga någon);
vräkandes ur vrtekande sik (jfr vräka någon) etc.
Komma smygandes harmonierar med det reflexiva smyga sig.
Vid alstrandet av -s i part. pres. kommer ännu en faktor
med i räkningen.
Efter mit. gerundier sådana som to donde (wur und wem
des to donde woerde
Wb. 1, 539), to lidende
(das swar was to lidende) har man, såsom Tamm Tyska änd.
s. 14 framhållit, bildat sådana i .den sena fsv. ock äldre nsv.
mötande uttryck som icke staar til görende, thed oss icke
står till lidande (Gust. I:s reg.), stadhen stodh icke til bestormande (01. Petri Krön.). Emellertid brukas efter tji i dessa
ock liknande uttryck även en participialform på -andes, t. ex.
till görandes (BSH. V, 248, år 1508), är thet til troendes
(01. Petri Krön. 129, 34), thet stoodh icke tu. raknandes (ib.
150,11); så ock i sådana nsv. uttryck som så till sägandes,
så till förståendes, till finnandes, till märkandes etc. Här
har -s , införts dels därför att värbalformen hade eller kunde
uppfattas såsom havande passiv funktion, dels under inflytande
av sådana ovan avhandlade uttryck som thet är troendes. Men
1)

De tre sista ex. från Linds Ordb. (1749).
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härtill kom väl ock den omständigheten, att prep. til normalt
förenades med genitiv, t. ex. til skogs, tU sinnes. Vid uttrycket
til görende (görande) gjorde man sig ej klart, om görende
(görande) var en värbalform eller ett substantiv (ock det kan
i viss mån sägas hava varit bådadera), ock även efter til sinnes
etc. lät man därför tu görende bliva til görendes. Jfr Tamm
anf. st., Rydqv. I, s. 423.
På nu framhållna olika sätt hade man erhållit en växling
utan ock med -s i en mängd part. på -ande: -andis.
I uttryck sådana som thmt ear v1 troande hade participiet passiv betydelse; det fick därför jämte troande även
formen troandis.
Emedan man kunde använda både ridha ock ridha sik
med väsentligen samma betydelse ock förhållandet var detsamma
med åtskilliga andra dylika värb, så användes såsom väsentligen synonyma koma ridhande ock korna ridhandis. På delvis samma väg hade växlingen komma körande : komma körandes etc. uppstått.
Under inflytande av advärbialt använda genitiver som
liwandes etc. lät man uttryck sådana som hanum liwande »medan han levde» även få formen hanum liwandis.
Konstruktioner av typen til görende ock til görendes
växlade, emedan värbet hade eller kunde uppfattas såsom havande passiv funktion, vartil kom påvärkan från til sinnes etc.
Här må ock erinras därom, att man även hade några andra
värb än de ovan omtalade, som också i -finit modus kunde brukas vare sig såsom aktiva eller såsom deponentia, t. ex. hopa:
hopas »hoppas», moghla : moghlas; jfr ock nsv. brå på (1 sv. brå)
: brås på.
Under dessa förhållanden är det naturligt, att för det icke
reflekterande språkmedvetandet den uppfattningen alstrades, att
part. på -ande över huvud fakultativt kunde sakna eller hava
-s. Följden härav var, att man under den senare medeltiden
ock i äldre nsv. kunde använda part. på -andis (-endis) i vilken
ställning som hälst, t. ex. limandis ogon (Kg. Styr.), livandes
Gup (Cod. bur.), skylandis sik (Greg.), brinnandhes oghon,
sktelfrwandes rost — ä.-nsv. haffuandes trona (Gust. I:s Bib.),
leffuandes Gudh (ib.), »Wedh Sanete Katherine tijdh gaff han
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sigh iffrå sin gård Räffznäs, achtandes sich ått Dalarne» (P.
Svart 12, 4).
Också tillsamman med presens av varda användes part. på
-andes för att uttrycka futurum i aktiv form, t. ex. Edhers
Hög. Maiestet. warda ewigh lofford och löön inleggiandes
(Om Kyrkio-Stadgar 1587, företal bl. 17 r. rad 7), warder förlåtandes (ib. 13 v. rad 6). Även förekommer en omskrivning
med pret. konj. av warda ock part. pres., t. ex. Församblingen
. . . worde . . . en frögdesam högtijdhes dagh ther affhollandes (ib. bl. 17 r. rad 15) »skulle avhålla». Då man i mit. använder sådana konstruktioner som ik werde gevende »dabo»,
he wart wenende »er fieng an zu weinen und weinte fort»
(14fibb. Mnd. gramm. s. 91), så är det under lågtysk påvärkan
som i svenskan de nyssnämnda omskrivningarna med varda
uppstått.
I modern nsv. användes formen på -andes, -endes ganska
sparsamt, ock anmärkningsvärt är, att den förekommer huvudsakligen i sådan användning, där den är relativt ursprunglig,
föga i sådan ställning, dit den i det äldre språket relativt sent
på •analogisk. väg inträngt.
Så brukas (jfr Rydqv. I, s. 421), såsom nämnt, i samtalsspråket alltjämt
komma farandes, bli liggandes etc. (jfr ovan s. 54);
advärben olovandes, ovetandes, oköpandes (jfr s. 52);
undantagandes detta etc., där undantagandes har passiv
betydelse;
till finnandes, så till förståendes etc. (jfr s. 56).1
Härav torde man kunna draga den slutsatsen, att även i
den yngre fsv. ock äldre nsv. part. på -andes, -endes huvudsakligen användes i sådana ställningar, där det är relativt
ursprungligt, ock även vid den tiden jämförelsevis mindre ofta
analogiskt spritt sig till andra ställningar.
1) Vid absolut participialkonstruktion brukas väl knappast längre
ens i kanslispråket sådana uttryck som hörandes han tillgodonjuta,
utan formen på -andes har väl även här vikit för den på -ande (hörande
han ...). Uttryck sådana som brinnandes Ögon äro numera omöjliga;
det heter uteslutande brinnande ögon.
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Härmed harmoniera åtminstone delvis de (för övrigt mycket
ofullständiga ock delvis dunkla) uppgifter om bruket av part.
på -andes ock -ande, vilka anträffas hos äldre svenska grammatici.
Enligt HOF kunna i allmänhet båda formerna brukas; dock
användes blott -ande 1) »när något nomen eller pronomen såsom
den, det omedelbarligen tillägges», t. ex. den läsande, en ridande, 2) i pluralis.
AURIVILLIUS uppgiver i sin Gramm. svee. spec. s. 132, att
hafwandes är »absolutum», hafwande »respectivum».
S. 184 anmärker han på tal om adjektivens pluralbildning:
»In vulgari sermone et scriptura, ut in singulari, ita hie quoque
interdum adjicitur in fine s, ut dhe äro fastandes, dhe warda
hörandes, förnimmandes»; men i noten tillägges: »Sed tune non
sunt adjectiva, sed est illa flexio fut. 1. conjunctivi modi.» IHRE
använder han sade det gråtandes. Jfr delvis Beckman Ark.
XI, s. 252.
Den nysvenska grammatiken uppställer den regeln, att pres.
part. av verba deponentia ändas på -andes (-endes), då det är
fristående, men på -ande (-ende), då det användes attributivt,
t. ex. minnandes sitt löfte, skänkte han..., men, en åldrande
man (ehuru mannen åldras). Som bekant tillhör intet av dessa
uttryck samtalsspråket, ock de äro även i skrift föga brukliga.
Motsatsen en åldrande[s] man men minnandes sitt löfte. ..,
sammanhänger därmed, att man hade mera känsla av samhörigheten mellan part. pres. (minnandes) ock värbets andra
former (minnas, minnes etc.), när part. var fristående, än fallet
var, när det i attributiv användning stod på övergången till
adjektiv. En åldrande[s] man kunde därför lättare påvärkas
av participier på -ande av aktiva värb; jfr en avtynande man,
en grånande man etc. (även t. ex. en främmande man). Då
icke-deponensvärb härvid påvärkade verba deponentia, så bör
man erinra sig, att värb, som icke voro deponentia, i det äldre
språket. säkerligen oftare använde formen på -andes i fristående
ställning än i attributiv ställning (s. 58).
Avlägsnandet av -s i skriftspråkets en åldrande[s] man
står kanske även i samband därmed, att såsom nämnt formerna
på -ande anses vara mera vårdade än de på -andes i komma
springande(s) etc. Då man sedan gammalt hade växlingen
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komma springandes ock komma springande, valde skriftspråket det senare såsom det från dess synpunkt korrektare.
Strävan att undvika vardagliga former har då bidragit att förändra även en åldrandes man till en åldrande man.

Här må även något nämnas om fsv. ord av typen mixtanz
ingen »värderingsmän», ehuru de icke, eller åtminstone icke vä-

sentligen, bidragit till att alstra -s i aktiva participier sådana
som brinnandis, ock ehuru jag icke kan till fullo utreda nyssnämnda typ på -n%
Rydqv. I, s. 418 anför:
mieetanz me3n »värderingsmän»,
~tanz or p »värderingsmäns ord»,
beerffinz tree »fruktbärande träd»,
boanzs mem »bofasta män»,
Dimp wigheenz vaknee »med mordvapen»,
gifuantz man »givare»,
lofu.anz meen »löftesmän»,
ganganz fee »levande fäkreatur»,
gangans foter med samma funktion; även
havanzlosa »nödställdhet» samt
cetans vara (jämte setandis vara) »matvaror».
Härtill kommer fno. slåndsvåttr »åsyna vittne». Detta
siåndsvåttr (siånds vitni) har MUNCH förklarat såsom »våttr
(vitni) hins sjånda», vilket av Brate Bezz. Beitr. XIII, s. 38 översättes »das zeugniss eines sehenden, augenzeugen». BRÅTE vill
identifiera dessa participial-gen. sänds etc, med den grekiska
gen. -or-tog. BUGGE ser däri genitiven av en a-stam,, eftersom
part. pres. i fht. böjes starkt såsom adjektivstammar på -a
(Ark. IV, s. 139).
BRÅTE menar, såsom nämnt, att siånds skulle vara gen. sg.
mask. (»en seendes»), ock detta var väl även MUNCIIS uppfattning. Men spörsmålet är, om värkligen t. ex. siånds här bör
översättas med »en seendes». En motsvarande översättning kan
nämligen icke givas av de flästa bland ovan anförda uttryck.
Så kan t. ex. mieetanz meen omöjligen betyda »en värderandes
män», utan det betyder »värderingsmän», d. v. s. att micetanz
fullständigt har funktionen av ett nomen actionis; jfr »vär-
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dering». Förhållandet är detsamma med de flästa uttrycken.
Därför är även t. ex. siåndsvåttr, som skulle kunna betyda
»en seendes vittne», i stället att översätta »åsyna vittne».
Även annars finnas i de nord. fornspråken några ord, som
visa, att part. pres. hade frändskap med abstrakta substantiv.
Så har som bekant isl. de feminina kvepandi »recitation», hyggiandi »förstånd», bipandi »opuettelse, nolen», fåkunnandi »uvidenhed», bindandi »afholdenhed». Enligt Rydqv. II, s. 424 är i
Östg.-lagen nom. sg. moghanda man vanligare än moghandi man,
vilket synes antyda, att moghanda fattades såsom gen. av ett
subst. Så kan ock dugandis- i isl. dugandismapr, som är likbetydande med dugandi mar, hava fattats. Uttrycket Nes
viliandis »med den vilja» möter i ÖGL. Epa. 1 pr.: »Ripwr man
hem at andrum pses uiliandis at ...» I VGL. II Add. 7: 1 läser
man »Ripxr man hem at manni pes vilice at.. .», men hskr. D
har pes wilieendis; jfr i MELL. Eps. 1 »Riper man heem at
aprum pes vearkis» (var. villande). Här synes mig viliandis
icke kunna uppfattas på annat sätt än såsom gen. ag. av ett
subst. viliandi »vilja».
Under dessa förhållanden torde misetanz i misetanz ~n,
siånds i siåndsvåttr etc. böra uppfattas såsom gen. sg. av stammar utgångna från part. pres. ock med funktion av nomina
actionis.1
Lund, december 1897.
1) De nsv. subst. seende, tagande etc, hava som bekant ett helt
annat upphov ock utgöra efterbildningar efter mit. gerundief ormer,
såsom TAMM visat.
Fsv.
tandes vara synes vara bildat efter tyskan; jfr nht.
es s ende waar e .
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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV UJ

Om uppkomsten av formerna ba(d)stu, förstu,
rå(d)stu.

Av E. HELLQUIST.

De nsv. orden ba(d)stu, förstu eller farstu ock rå(d)stu
torde i allmänhet betraktas såsom på ett eller annat sätt uppkomna ur de vid sidan stående längre formerna badstuga, förstuga 0. s. v. eller ur gamla oblika kasusformer på -u, -o av
dessa ord.
Enligt Rydqv. II, s. 332 uppträder stu för stuga, »när detta
står sist i en sammansättning, t. ex. badstu.(bastu), farstu, förstu, rådstu». Om detta vore riktigt, finge man antaga, att det
slutljudande -a försvunnit på grund av sin obetonade ställning
(varefter slutkonsonanten skulle ha bortfallit). Att emellertid
detta antagande ej håller streck, torde framgå av vad i det
följande kommer att anföras.
En annan mening om formernas uppkomst har framställts
av Kock Tffil. NR. VIII, s. 297 noten (jfr samme förf. Ark. XI,
s. 151). Han antager där, att ett äldre -stuwu utvecklats till
stuu, som Sedan övergått till stu på den grund, att det sista
u hade levissimus (semifortis föll på penultima). Enligt Tamm
Etym. ordb. s. 27 är bastu »en från oblik kasus, fsv. bap-,
bastuvu, utgången biform till badstuga».
Utan att nu bestämt vilja bestrida möjligheten av denna
ljudutveckling eller av att densamma utgör en faktor till uppkomsten av de nämnda tvåstaviga formerna, vill jag som
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min uppfattning uttala, att de väsentligen leda sitt upphov
från sammansättningar, i vilka samma ord ingått som
första led.
Denna uppfattning stöder jag på den omständigheten, att i
vissa fall (såsom badstuga) den tvåstaviga formen synes uppträda i litteraturen mycket tidigare i sammansättningar än såsom enkelt ord; ock även därpå, att ett par ord på -stuga finnas
(back- ock frustuga), där den tvåstaviga formen i sammansättningar är mycket vanlig, under det att den såsom enkelt ord,
mig veterligen, icke alls är belagd.
Vad först formen ba(d)stu beträffar, förekommer den,1 så
vitt jag vet, tidigast hos Törnevall, Hanselli XV, s. 257 (1694)
i egentlig betydelse, samt i Kolmodins Qv.innospegel I, s. 7 (1732)
i betydelsen »stryk, risbastu».
Såsom senare sammansättningsled har den i egentlig betydelse anträffats redan hos Spegel Guds verk s. 153 (1685),
där ordet finne-badstu förekommer. Såsom första led i sammansättningar är däremot den tvåstaviga formen betydligt tidigare i svang. Såsom bad(h)stug(h)- uppträder den hos E. P.
Helsingius (1587) i förbindelse med -karl, -kläde, -kärl, piga.
Såsom bastu är den ännu tidigare belagd; i förbindelse med
-karl (Jönss bastukarll) har jag funnit den i Gust. I:s Reg.
VII, s. 121 (1530), ock tillsammans med -lag uppträder den hos
Svart Gust. I:s kröp. s. 37 (1561); i förbindelse med -gång hos
Mess. Blanckamäreta (1614) m. fl.; med -man hos Spegel (1685);
med -ved hos Rålamb (1690); med -öl hos Stiernman Riksd. Bih.
s. 239 (1589) o. s. v. Såsom baste uppträder slutligen ordet i
en visbok från c. 1600. — Ordet är synnerligen vanligt i sammansättningar: omkring 40 sådana äro antecknade.
Beträffande förstu (farstu) ock rådstu lemna däremot samlingarna inga stöd för det antagandet, att dessa tvåstaviga former först uppstått i sammansättningar.
Farstu har antecknats från Runius hos Hanselli XIV, s. 237
ock är dessutom icke ovanligt hos Bellman; för vårt århundra1) Vid denna lilla undersökning ha med vederbörligt tillstånd samlingarna för Svenska Akademiens ordboksarbete anlitats. Utförda källhänvisningar meddelas endast i viktigare fall. Stavningen av den senare
sammansättningsleden har normaliserats.
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des vidkommande behövas inga beläggställen. I sammansättningar är den tvåstaviga formen tidigast anträffad hos Bellman
(förstukvist ock farstuport) samt G. F. Gyllenborg (förstukvist); formerna förstugbro ock farstugbro jämte förstugubro
förekomma i Cederborghs bekanta romaner.
På den tvåstaviga formen rå(d)stu såsom enkelt ord ock
ingående som första led i sammansättningar hava hittils endast
från nyaste tid språkprov lemnats; ej häller har jag själv
träffat denna form i äldre källor. Om förhållandet i fsv. se
nedan s. 5.
I detta sammanhang må nämnas några ord om gäldstuga.
Det enkla ordet gäldstu är ej uppvisat, men har helt säkert
funnits att dömma av det under slutet av 1700- ock början av
1800-talet (t. ex. hos Lidner, Leniigren ock Franzén) samt även
senare i Stockholmsspråket i samma betydelse vanliga gillstu(n),
vari möjligen föreligger en (skämtsam?) anslutning till gill(e)stuga. Någon upplysning av vikt för den här avhandlade frågan lemnar ej ordet. Ungefär samtidigt med gillstu i betydelsen »gäldstuga» uppträder sammansättningen gillstufärdig (d. v. s.
mogen för gäldstugan, hos Kexel). Sammansättningarna gäldatuhäkte, -kund äro antecknade från detta århundrade.
För vårt antagande om de tvåstaviga formernas uppkomst
talar däremot i sin mån det faktum, att av de enkla orden
backstuga ock frustuga några tvåstaviga former backstu ock
frustu icke alls synas ha förekommit,1 under det att å andra
sidan dessa äro synnerligen vanliga i de många sammansättningarna.
På former sådana som backstugu.nima, -jon, -sittare kan
jag ej anföra tidigare belägg än från senare hälften av detta
århundrade. Till det numera blott om äldre förhållanden använda .ordet frustuga funnos under 1600- ock 1700-talen ett
större antal sammansättningar, i vilka den första komponenten
torde ha varit tvåstavig minst lika ofta som trestavig. Av det
förstnämnda slaget äro: frustufolk (Lucidor), -golv (Gyllenm.
visbok), frustuggång (Schroderus J. Magni krönika), frustumö
1) Den hos Spegel Salomos vishet s. 38 uppträdande skrivningen
frustug'n torde ej kunna betraktas som något bevis för en sådan talforms förekomst.
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(Mess. Blanckamäreta m. fl.), frustuffmö (Mess. Disa), frustupiga (Florinus 1695 m. fl.), frustugtärna (Spegel 1685) o. s. v.,
samt slutligen frustemö (Asteropherus Tisbe).1
Med avseende på ordet frustuga må betonas, att man här
kunnat ha anledning att vänta sig ett enkelt *frustu, därest den
s. 1 refererade ljudlagen värkligen en gång värkat. Trestaviga former på -u av detsamma äro icke ovanliga: i (uthi)
frustufun (-stu.vunn) förekommer t. ex. i Gyllenm. visbok
ock i Axel Oxenstiernas brefvexling V, s. 35; jfr vthi frustugu.n
hos Girs. ,
Slutligen må anmärkas, att i fattigstuga den tvåstaviga
formen likaledes endast uppträder i sammansättningar, såsom
fattigstugubbe, -gumma, -kärring o. s. v., samtliga tillhörande
vardagsspråket.
Av övriga ord på -stuga (såsom arbeta-, bagar-, barber-,
bond-, dräng-, fältskärs-, grind-, håll-, lek-, natt-, rak-, ryggås-,
socken-, säter-, torpar-, tvätt-, ölstuga) torde former på -stu

alls ej finnas ock i sammansättningar vara åtminstone ytterst
sällsynta.
Om sålunda, såsom jag är böjd att tro, de enkla orden på
-stu uppstått i sammansättningar, har man att tänka sig utvecklingen ungefärligen analog med den, som av Kock Sv.
Landsm. XIII. 11, s. 21 antagits för t. ex. »sv. ättiksur -4-- ä.-nsv.
ätiekiesur
fsv. 'Eetikio sur. I våra ord föreligga emellertid
i vissa fall fornsvenska sammansättningar, jfr fsv. basturffw1) Formen fruste från Tisbe (1610) bör sammanhållas med det
s. 2 anförda baste- (i en visbok från c. 1600); de förutsätta möjligen
äldre * basto-, frusto-; jfr fureskog
furo-, se Kock Sv. landsm.
XIII. 11, s. 17. Dessa former uppträda tidigt nog för att kunna deltaga i samma utveckling, genom vilken ä.-nsv. bondeby (Lex. Line.)
blivit nsv. bondby. Emellertid har naturligtvis i det mera vårdade
språket associationen med den fullare formen lagt hinder i vägen för
en sådan process, liksom även för spridningen av de nämnda formerna
basta- ock frusta-. Det kan därför vara av intresse att se, huru den
enda enstavighetsform, som anträffats, uppträder i (skomakaren) J. Stolts
minnen (Bidr. t. vår odlings häfder s. 46, 1879), där det talas om
baströk. Emellertid må anmärkas, att å samma sida även formen
basta- förekommer jämte "det enkla ordet basta, som väl är en analogiskt bildad nominativ (jfr det likaledes dialektiska farsta till
farstu).
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laffwa (On kasus), badzstufwumwren, förstovuhus 0. S. V.
Södw., vadan »bindevokalen» på grund av sin obetonade ställning (levissimus) stundom tidigare synkoperats än i den form,
som ligger till grund för nsv. ättiksur. Så förklaras naturligtvis t. ex. badstugkarl o. s. v. från E. P. Helsingius, frustuffmö från Mess. Disa, frustuggång från Schroderi J. Magni
krönika o. s. v.
Slutkonsonanten i bad-, frustug- bortföll på samma sätt'
som g förlorats i nsv. bardalek (<-- ä. bardag-), vallmo <--• ä.
vallmog
ä.-nsv. va(11)moge, fsv. valmoghe eller i adjektivändelsen -11(g) o. s. v.; vidare v i frustuv- på samma sätt som
motsvarande ljud i Gö(t)sta(v) eller det ofta relativt obetonade
adv. bra(v). fiiven andra faktorer (såsom t. ex. assimilationer,
felaktig upplösning i sådana sammansättningar som badstuggång o. d.) hava sannolikt bidragit till nämnda konsonantljuds
bortfall.
Emellertid har i sammansättningar naturligtvis ständig anslutning till det enkla ordets fullare form ägt rum, så att stundom i samma skrift två- ock trestaviga första sammansättningsled uppträda vid sidan av varandra (t. ex. Mess. Tisbe, Cederborgh). Dessa nybildade sammansättningsformer ha väl då ofta
återigän mist sin levissimusstavelse genom invärkan av en liknande eller möjligen alltjämt värkande ljudlag.
Med avseende på tiden för de tvåstaviga formernas uppkomst anmärkes, att i fsv. de trestaviga formerna uteslutande
förekomma, dock med ett eller, om man så vill, två undantag.
Södw. Ordb. (jfr Schlyt. Gloss.) anger nämligen från Söderköpingsrätten formen rapstuw (1 gg.) ock från Stadslagen sammansättningen radhstuw veagher (likaledes 1 gg). Om här värkligen talade former avses, böra de väl förklaras analogt med de
ovan behandlade; dock torde intet direkt historiskt sammanhang
dem emellan bestå. Med avseende på fsv. radhstuw vcegher
(varur väl det enkla rapstaw härletts) finnes möjligen en parallell i fsv. bruttu mo, vilket Bugge Tffil. NR. III, 8. 260 förklarar ur ett "bruptughu-mo. Jfr dock Kock Ark. XI, s. 150,
där utvecklingen tänkes hava försiggått något annorlunda.
Slutligen bör det kanske påpekas, att de i Burträskmålet
befintliga bryggestu, farstu sannolikt uppståttl på ett helt annat
1) 1 vissa fall är dock möjligen -g uteslutande grafiskt.
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sätt, än ovan antagits för de i riksspråket förekommande formerna på -stu. I denna dialekt har nämligen enligt Lindgr.
Sv. landsm. XII. 1, s. 147 den ljudlagen 'värkat, att i tre- ock
flerstaviga ord slutvokalen bortfaller, då den ej i särspråklig
tid skyddats av en följande konsonant. Sålunda motsvaras där
isl. farandi av faran, dömari av domar, fsv. arvope av arvo
0. s. v. En sådan ljudlag har icke existerat i riksspråket.
Former som t. ex. ä.-nsv. val(1)mog, usv. arving, brudgum,
häradshövding 0. s. v. bero huvudsakligen på felaktig uppdelning av t. ex. best. arvingen o. s. v., varjämte även analogiska
inflytanden gjort sig gällande.1
Att å andra sidan antaga, att nsv. bastu o. s. v. härröra
från dialekter, där en sådan ljudlag som den nyss nämnda
värkat, låter sig icke göra, då dessa mål i allmänhet icke äro
de, som anses utgöra huvudstommen i det nuvarande riksspråket.
Visserligen är det sant, att i flera av de dialekter, som tillhöra
det mellansvenska språkområdet, »slutljudande vokal faller i
obetonad ultima», t. ex. fsv. kallape -± sv. diall. kalla (västg.,
ö. närk., möjligen även Östra-härads-målet i Småland).' Men
detta sker endast, då »ej penultima uppbär stark ton» (se anf.
st.), ock har sålunda ej tillämplighet på våra ord.
Att här ponera, att sammansättningsformer ligga till grund för
dessa enkla ord torde ,däremot icke hava tillräckliga skäl för sig,
då de anförda orden icke i någon högre grad ingått som första kompositionsled.
Se Beckman Sv. landsm. XIII. 3, s. 5, 25, 27; jfr även
Schag. Sv. landsm. II. 4, s. 73. Däremot kan jag ej med Beckm. a. arb.
se några stöd för en dylik apokope i åtskilliga av de av honom s. 21
meddelade exemplen. I uttrycken (Gode) besynnerlig vän, ärlig och
välbyrdig man (stränge herre), (kmre) nadugh herre föreligga inga
apokoperade former, utan starka adjektivformer i enlighet med det äldre
nordiska språkskicket, jfr isl. ek vilda gdär drengr at Dt etc. (Egils
Saga s. 143, uppl. 1856). Speciellt de anförda fraserna hava dock
tyska förebilder; jfr mit. hochgeboren konninck, gud heyl, eddel
vogel! o. s. v., varjämte även svaga former såsom gnedyghe here
o. s. v. förekomma. De av B. citerade fraserna förete en blandning av
dessa språkbruk. Med uttrycket then alzmechtog Gud bör jämföras
det stående mit. got almechtig (jfr sv. Gud allsmäktig).
Lund i februari 1898.
Stockholm 1898. Kungl. Boktryckeriet.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XV,7

Om folkets hushållning i Bollebygd'
;I V

A. E.

I sydvästra delen av Älvsborgs län ligger Bollebygds härad,
omfattande Töllesjö, Björketorps ock Bollebygds socknar, samtliga utgörande ett pastorat inom Göteborgs stift. Landskapet är
synnerligen vackert, med starkt kuperad terräng. Höga, skogklädda bärgåsar sträcka sig från sydväst till nordost, ock emellan
dem ligga odlade dalgångar. Alla tre socknarna„ genomflytas
av Storån. Folkmängden uppgår till omkring 7,000.
Tätast bebyggd är Storåns dalgång. Gårdarna ligga tätt
hopade, men dessutom finnas även mer enstaka belägna s. k.
skogshemman. Härregårdar finnas blott en ock annan. Befolkningen utgöres t. ex. inom Björketorps socken av 112 hemmansägare samt 300 torpare- ock arbetarefamiljer. Vanligen bestå
gårdarna av 1/2 eller 1/4 mantal, mera sällan av 1/2 mantal. En
fjärding består av ungefär 13 eller 14 tunnland brukad jord
samt 3 eller 4 gånger så många tunnland skog. Ett helt
hemman har ofta fyra ägare. Det finnes också s. k. avsöndringslotter, som utan uppgift om hur stor del de utgöra av hemmanet,
blott med angivande av gränserna, blivit sålda för evärdelig
tid. Även förekomma förpantningar, som säljas på viss tid,
vanligen 49 år. Många torp äro dylika förpantningar. Det
1) Föreliggande uppsats är ursprungligen avfattad som feriearbete
i Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala.
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finnes torp på 1 till 3 tunnland, varpå kunna födas en eller ett
par kor. Vanligen äro torpen belägna i skogen. Till ock med
på 1/8 hemman kunna finnas 2-3 torpare. En torpare måste
vanligen göra 20-30 dagsvärken om året. Han erhåller då
alltid kost. För extra dagsvärken erhålles om sommaren vid
slåttern 75 öre pr dag jämte kost, om vintern vid skogsavvärkning 1 kr. jämte kost. Backstugusittare ha blott en stuga ock
ett potatisland, på vilket de kunna skörda 2-3 tunnor potatis.
Dessutom finnas arbetare, s. k. »inhyses», som varken ha torp
eller stuga ock som leva av den dagsvärksförtjänst, de kunna få.
För några år sedan blev järnvägen Borås-Göteborg färdig,
till stort gagn för trakten, som den genomlöper. Innan järnvägar
ännu funnos i orten (den tidigaste av dem är Borås-Härrljungabanan), då således alla forslor till ock från fabrikanterna i Borås
ombesörjdes av bönderna, tillbringade de sin mästa tid på landsvägarna. Ett sådant liv, som alltid för med sig frestelsen att
allt emellanåt värma upp ock liva sig med den svenska nektarn,
har naturligtvis i de flästa fall mer eller mindre skadliga följder,
ock fast det bland bönderna i dessa trakter ej som i Halland
ständigt kommit till vilda slagsmål, där kniven ofta ock hastigt
dragits, har vagabondlivet dock haft en ofördelaktig invärkan
på folkets lynne ock seder. De flästa män, som man ser på
tågen, äro något berusade, ock i allmänhet uppträda bönderna
rätt självsvåldigt. Den livligare samfärdseln har redan i någon
mån .invärkat fördelaktigt, men ännu återstår åtskilligt, innan
de komma därhän, att de villigt underkasta sig vanliga för
järnvägspassagerare fastställda regler ock förordningar.
Allmogen är i allmänhet ej särdeles tillgänglig. Men ett
driftigt ock energiskt folk är det. I allmänhet råder välstånd
till följd av kvinnornas flit ock männens spekulativa anlag.
Hemmanen äro väl bebyggda med stora ock rymliga boningshus, ibland tvåvånings-, samt solida ock väl uppförda ladugårdsbyggnader. Till varje hemman höra ganska stora skogsmarker.
Skogsavvärkning var också fordom huvudnäringen. Det är först
sedan skogarna ej lemna lika mycket till avvärkning, som jordbruket för flertalet blivit huvudnäringen ock liksom boskapsskötseln börjat bedrivas mera rationellt. Smör tillvärkas numera till avsalu i rätt stor myckenhet, ock härtill har separatorn
i väsentlig mån bidragit. 1 alla gårdar, även de mindre, har
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man skaffat sig en separator. Även skördemaskiner ock hästräfsor ha av de förmögnare inköpts ock utlånas till grannarna
mot ersättning i dagsvärken eller slåtterjälp. Med slaga tröskas
ej alls mer, utan var ock en har sitt lilla tröskvärk. Gödkalvar uppfödas med den separerade mjölken ock lemna god
vinst. Men jämte jordbruks- ock ladugårdshanteringen står
dock ännu en ej obetydlig skogsavvärkning. Större delen av
den avvärkade skogen avyttras såsom timmer ock spiror. Men
mycket av den finner avsättning såsom sågat virke. Från
Björketorps socken utföras t. ex. genom flottning rätt betydande
kvantiteter bräder till Lindome i norra Halland, Sverges snickarebygd. Befolkningen inom Bollebygd förädlar också träet genom
tillvärkning av enklare möbler, vilka finna avsättning i Göteborg
ock Borås ock ge god inkomst. Man tillvärkar även ved- ock
fiskkorgar samt laggkärl. Också är för större delen av denna
socken tillvärkningen ock avyttringen av de förädlade skogsalstren huvudnäringen.
Av hemslöjd idkas i övrigt inom Björketorp huvudsakligen
vävnad. Ock ehuru det egentligen är kvinnornas sysselsättning,
deltaga även männen däri genom att spola ock rulla. Garn
emottages av vissa tillförlitliga ock företagsamma hemmansägare, som äro kommissionärer för de större fabrikanterna i
Göteborg, Borås ock Mark, ock utlemnas sedan runt omkring i
bygden. Därav förfärdigas kulörta bomullsvävnader ock klädningstyger efter från fabrikanterna erhållna mönster. Torparne
förskaffa sig en betydande inkomst på detta sätt genom vävnad.
Förr betalades endast 5-6 öre pr meter i vävarelön, under de
sista åren har den stigit till 10--15 öre pr meter. Om familjens
medlemmar jälpas åt, så att hustrun eller dottern sitter i vävstolen, mannen spolar ock rullar, kunna de, för så vitt de hålla
i, förtjäna 6-6 kr. i veckan. De kunna således i bästa fall
härav ha en inkomst av ungefär 200 kr. pr år.
Skatterna äro höga, voro fordom nästan tryckande, men ha,
sedan fattiggårdar kommit till stånd, minskats ej obetydligt.
Då förut i Björketorps socken antalet av dem, som erhöll°
pänningeunderstöd, uppgick till 85, har nu antalet behövande, som
i fattiggården få fritt husrum ock underhåll, minskats till 25-30.
Fattiggården är inrättad på ett hemman om 56 tunnland. Jordbruket skötes av en föreståndare med jälp av jonen. Hushållet
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förestås av hans hustru med ovanlig ordning ock renlighet.
Kosthållet är det i bygden gängse. Bad bestås jonen varje
vecka. De bemötas med vänlighet ock trivas väl. Arbetet
lämpas efter vars ock ens krafter ock förmåga. Förtjänsten av
att fattigvården i nämnda församling blivit ordnad på detta
sätt, tillkommer till stor del skolläraren därstädes, vilken med
aldrig tröttnande nit arbetat därför. Exemplet har följts i Bollebygds församling, där man inrättat sin fattigvård på liknande sätt.
En bonde på 1/3 hemman kan ha att betala i krono-, kommunal- ock prästskatt omkring 200 kr. Allt arbete, som skall
ersättas kontant, är ganska dyrt, ock tjänarnes löner äro dryga.
En dräng har i kontant lön 150-200 kr. ock därjämte allting
fritt, en piga från 80 till 100 kr. ock allt fritt. Tjänstefolket
äter vid husbondens bord ock betraktas som medlemmar av
familjen.
Den inkomst, skogshanteringen ock hemslöjden bereda, förklarar emellertid den jämförelsevis goda ställning, flertalet intar
i ekonomiskt hänseende. På gårdar om ett fullt hemman torde
de årliga inkomsterna i några fall — t. ex. där det finns kvarn,
såg eller tegelbruk — säkerligen kunna uppskattas till omkring
3,000 kr. På hemmansdelar av 1/4-1/2 mantal växla inkomsterna
mellan 300 ock 400 kronor — beroende på gårdarnas godhet,
skötsel ock tillfällen till skogsavvärkning samt mängden av de
hemslöjdalster, familjens medlemmar kunna utföra. I beräkningen
av dessa belopp ingår även den del av gårdarnas avkastning, som
icke av folket omsättes i reda pänningar. I backstugor ock dylika
lägenheter torde inkomsten pr år vara mellan 200 ock 300 kronor,
vilket belopp av familjens medlemmar förtjänas genom korgflätning, handvävnad, bärplockning ock något dagsvärke då ock då.
Jag meddelar här några uppgifter från en större ock några
mindre gårdar rörande deras ungefärliga storlek, taxeringsvärde, samt san n o 1 ik a »inkomster ock utgifter.

N:o 1. 1 fullt hemman, taxerat till kr. 20,000.
Inkomster:

Utgifter:

skogsavvärkning . . . kr. 2,000 kommunalskatt
försäljning av smör . . »
800 prästskatt
»
mjölk
400 kronoskatt
Transport kr. 3,200

kr. 300
»
70
» 260
Transport kr. 630
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Transport kr. 3,200
300
»
svin, kalvar ock höns
150
»
slaktboskap
450
»
råg
360
»
potatis ock rotfrukter.

Transport kr. 630
roteringsskyldighet . . . »
50
räntor ock amortering »
800
4 statdrängar
1,540
2 piglöner jämte kost400
håll
200
extra arbete
250
underhåll ock reparationer »
behållning . . . . • .
590

Summa kr. 4,460

Summa kr. 4,460

N:o 2. 1/3 hemman, taxerat till kr. 8,000.
Utgifter:

Inkomster:
skogsavvärkning .
kvarn
smör
svin ock höns. .
potatis ock råg .
slaktkreatur
mjölk

. kr.
»
• »
• »

500
300
600
300
450
150
150

kr.
skatter
»
räntor ock amortering
underhåll ock reparationer »
2 dränglöner jämte kost»
håll
2 piglöner jämte kosthåll
»
extra arbete
»
behållning
»

275
400
450
620
400
100
205

Summa kr. 2,450

Summa kr. 2,450

N:o 3. 1/4 hemman, taxerat till kr. 5,500.
Utgifter:

Inkomster:
skogsavvärkning . . . . kr.
försäljning av smör
kalvar ock svin .
mjölk
slaktkreatur
. .
råg ock potatis .
kommission för fabriker

400
400
100
100
50
150
100

Summa kr. 1,300

skatter
räntor ock amortering .
1 dränglön jämte kosthåll
1 piglön jämte kosthåll
underhåll ock reparationer
behållning

kr.
»

190
250

»
»
»
»

300
200
100
260

Summa kr. 1,300

Torp.
Utgifter:
kr. 100 skatter till stat ock kommun kr. 10
» 25
» 10 torpskatt
Transport kr. 35
Transport kr. 110

Inkomster:
en ko
höns
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Transport kr. 110
Transport kr. 35
» 40 föda, kläder m. m. .
» 345
» 30
» 150
» 50
Summa kr. 380

Summa kr. 380

Backstugusittare.
Inkomster:

Utgifter:
vävning
kr. 150 skatter till stat ock kommun kr.
2
» 75 föda, kläder m. m. . . . » 248
dagsvärken
bärplockning, korgflätning » 25
Summa kr. 250

Summa kr. 250

Statdrängar förekomma endast på ett par av de största
gårdarna. En statdrängs avlöning utgör:
Kontanta pänningar
10 tr. potatis, värderade till
5 tr. råg
1 12 1. nymjölk ock 1 1. separerad pr dag .
Bostad ock bränsle

kr 200

»
»
»
»

40
75
70
50

Summa kr. 435

Det kosthåll, bönderna i denna trakt bestå sig med, är vid
fästliga tillfällen rikligt ock jämförelsevis gott, i vardagslag
däremot synnerligen enkelt, ock gör på det hela taget intryck
av att de föga förstå att tillreda födan.
Befolkningen ser i allmänhet ej så frisk ock kraftfull ut,
som man skulle kunna vänta i en så sund trakt, med så hög
ock ren luft. Isynnerhet är en stor del av de unga flickorna
bleka ock magra, dels till följd , av det innestängda liv de föra
ock det ansträngande uti att sitta i vävstolen från morgon till
kväll, dels också genom det myckna kaffedrickandet. Måhända
har det bruk av brännvin, som varit ock ännu är rådande —
om också ej i så hög grad som förr — bidragit därtill, att
släktet så småningom försvagats. Detta bruk är dock i av-
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tagande. Numera finnas till ock med bland den manliga ungdomen flera som ej smaka starka drycker. Superiet har också
i det hela betydligt minskats därigenom, att sedan säx år tillbaka ingen utskänkningsrättighet finnes i hela häradet.
Befolkningens — den förmögnare delens såväl som den
fattigares — kosthåll under hälg ock söcken samt vid särskilda
fåstliga tillfällen kan skematiskt angivas på följande sätt.
a) Hos de förmögnare eller bönderna.
Sommar ock vinter, i vardagslag ock om söndagarna lika: ,
Första frukosten består vanligen av kaffe ock finsiktat-rågbröd.
Andra frukosten består i regel av stekt eller kokt salt sill
samt potatis, kokad med skalen på. Endast vid fåstliga
råskalas den. Dessutom bröd ock mjölk, under
slåtter ock skörd även ost.
Till middagen är salt soppa med kålrötter, på vardagsspråket »pogga», i bästa fall även morötter, samt potatis
ock klimpar en ofta återkommande rätt. Under bärgningstiden kokas av denna soppa ett så stort förråd, att
det räcker för flera dar, på det att matbestyr ej må taga
bort något av tiden. Ärter ock fläsk förekomma regelbundet varje 'vecka, ock då alltid två dar å rad. Vidare
förekomma pepparrotskött ock potatis, d. v. s. kokt salt
kött med pepparrotssås ock potatis, kokt salt långa med
mjölksås ock potatis ock kokt salt rocka samt stekt
fläsk med kålrötter ock potatis. Detta allt såsom första
rätt vid middagen. Som andra rätt användes i regel blott
mjölk ock bröd.
På eftermiddagen okickes såsom mellanmål kaffe utan dopp.
Till kvällsvard ha de vanligen sill ock potatis, emellanåt
gröt, ock då vanligen rågmjölsgröt, om lördagskvällarna
någon gång risgrynsgröt.
Vid fästliga tillfallen:

Middag i finare fall består av fäm rätter:
kabeljopudding med äggsås ock potatis;
buljong med klimpar eller saftsoppa 1. dyl. (se nedan);
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stek med sås ock potatis;
kokt fläsk med lingon ock senap upplöst i sirap;
sockerkaka.

Middag i enklare fall:
kabeljopudding med äggsås ock potatis;
vattensoppa med sirap ock russin uti eller sagosoppa
med russin ock sviskon;
pepparrotskött med sås ock potatis;
kokt fläsk med lingon ock senap upplöst i sirap;
risgrynspannkaka med saftsås.
Till alla rätter, vare sig middagen är finare eller enklare,
bjudes brännvin ock hembryggt dricka.
b) Hos torpare ock backstugsittare.

Första frukost: kaffe ock finsiktat rågbröd.
Andra frukost: sill ock potatis, samt bröd ock mjölk.
Middag': gröt av rågmjöl, någon gång av risgryn, ärter
(någon gång med fläsk).
Kväll: potatis ock sill med mjölksås eller bröd ock mjölk.
Vanligen tillagas av varje rätt så mycket, att det räcker
till två mål, ock därför förekommer mästadels samma mat två
dar å rad.
Matordningen är för övrigt som sagt ungefär densamma
vinter ock sommar. Färskt kött eller färsk fisk förekommer endast
vid fåstliga tillfällen; av färskt kött endast spädkalv. Ha de ej
själva någon dylik, ej häller någon av grannarna, få de ta
kött från Göteborg. Dit måste de också vända sig, om de skola
ha färsk fisk; det är nämligen alltid saltsjöfisk, isynnerhet kolja,
som användes. Fiskhandlare från Göteborg resa dessutom ibland
landsvägarna uppefter ock försälja sin fisk.
Det enda, som är särskild sommarrätt, är sur mjölk, vilken
då användes i stället för t. ex. kroppamjölk eller risgrynsvälling.
Den mjölk, som användes vid matlagningen, till dopp ock till
att dricka, är alltid separerad. Denna är också mycket billig,
kostar blott 4-5 öre pr liter. Nymjölk däremot kostar 9-10 öre
pr liter. Mäjerier finnas ej, utan varje torpare tillvärkar själv
smör till försäljning. Smöret betingar vintertiden ett pris av
1,75 pr kg., sommartiden 1,30-1,60 pr kg.
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Julaftonen kokas korv, kött ock fläsk samt kokas eller
stekes kalvkött. Dessutom kokas fisk, på ett ock annat ställe
lutfisk ock gröt av risgryn. Under julen ända till dagen efter
trättondedagen stå brännvin ock hembryggt dricka samt
bröd, smör, ost ock korv framdukade, ock härmed trakteras
alla som komma.
En sak är dessutom värd att anteckna. Det anses som en
hederssak, att barnen till skolmat skola ha det som är fint.
Härigenom framkallas ett slags tävlan hemmen emellan. På fint
bröd bredes smör, vilket ju eljes är lyx, ock till mellanlägg
skäres upp en skiva fläsk eller kött, på hösten korv, efter jul
ock på sommaren även ost.
Hos bönder slaktas varje höst ock då antingen en tjur
eller en ko, samt en eller två grisar; till jul en kalv. Grisarna
slaktas aldrig samtidigt med nötkreaturet. I den köttkorv, som
beredes, förekommer därför aldrig fläsk, ock den är följaktligen
torr som havrebröd.
När djuret slaktas, vispas ej först blodet, utan eftersom
blodet avrinner, iröres mjöl, ock paltarna kokas genast. Man
tror nämligen, att blodets levrande ej på annat sätt kan förhindras. Ej häller väntas med styckandet, utan man börjar genast
därmed, saltar ned det därtill avsedda, samt börjar skära till
ock hacka köttet till korven. Karlarna ha alltid på sin lott att
hacka, detta sker med yxa. Alla, män ock kvinnor, jälpa till med
korvgörandet, man håller på hela natten, ock morgonen därpå är
allt undanstökat. Efter några dagars saltning upphängas korvarna
vid spisen att torka. Där få de hänga, tils de äro hårda som
pinnar; ibland hänga de kvar, till dess de skola användas.
Efter slakttiden i oktober till framemot jul, eller så länge
det räcker, användes som middagsmat palt med fläsk, lungkorv, köttkorv med senap ock potatis.
Kaffe älskas högt. Det kokas dock på endast helt få värkliga
kaffebönor; bönorna uppblandas dels med cikoria, dels med råg.
Om rågen först torkas i ugn ock sedan rostas, är detta senare
kaffesurrogat både oskadligt ock ganska gott. Torkningen är
dock rätt besvärlig, ock därför utelemnas den i allmänhet.
Te förekommer endast vid fästliga tillfällen. Det har samma
färg som kaffe, beroende på att man alltid maler några kaffebönor
ock lägger på tillsamman med tebladen. Det anses ej fint, om
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teet har en ljusare färg. Denna blandning ger teet en allt
annat än god smak.
Mellan måltiderna, särskilt under sommaren, förtäres svagt
ock något syrligt dricka, under slåtter ock skörd därjämte »gökar».
Bröd bakas nästan alltid, hos torpare ock backstugusittare
alltid, av fint mjöl, i regel råg. De mena sig ej kunna äta
annat, emedan de ha så litet »sovel» till. Man bakar alltid mjukt
bröd, vilket, när det blir en vecka gammalt, blötes i vatten.
Brödet är alltid mycket väl jäst, men ej kryddat, ej ens med
salt. I allmänhet kryddas maten mycket litet.
Ost förekommer endast vid fästliga tillfällen, under slåttern
ock till jul.
Grönsaker odlas föga, av rötter endast kålrötter, som i
dagligt tal kallas »pogga», pepparrot ock i enstaka fall Morötter. Försök till vitkålsodling ha gjorts, men ej slagit synnerligen lyckligt ut: Kanske jordmånen ej är riktigt lämplig.
Dill ock persilja odlas blott av en ock annan.
Fruktträd ock bärbuskar tyckas på somliga ställen förskriva sig ifrån en längesen förfluten tid; på andra åter finnas
alldeles nyanlagda trädgårdar, detta tack vare en enskild mans,
skollärarens i Björketorp, iver ock nitälskan, varigenom håg
väckts för trädgårdsskötsel.
Kännedomen om biskötselns mera rationella bedrivande har
på senare år spritt sig till en ock annan.

Bröllop räcka 2-3, t. o. m. 8 dagar. Vanligen står
bröllopet i brudens hem, stundom dock i brudgummens.
Kl. 10 f. m. anlända gästerna, medhavande förning. Den består
av 2 mjuka brödkakor, 1 kranskaka eller småbröd (dessa
finare bakvärk beställas vanligen hos bagaren), samt sötost
eller pannkaka. Den kvinna, som tar emot förningen, skall
hålla reda på vars ock ens fat ock duk. När gästerna fara,
skola de var ock en ha med sig tillbaka ett stycke utav de
olika sorter, de medfört, samt dessutom stycken av någon annans
förning.
Var ock en bjudes därefter först på brännvin, så på kaffe
med vetebröd, skorpor, sockerringar ock pepparkakor,
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ock sedan på »gökar», d. v. s. kaffe med socker ock brännvin
uti, men utan grädde.
Kl. 2. e. m. är vigseln. Efter densamma bjudes vin ock
brännvin, vilket senare vanligen föredrages t. o. m. av kvinnorna,
samt konfekt, grant utstyrd med papper.
Kl. 5 e. m. serveras middagen. Smörgåsbordet är dukat
»gående». Där finnes bröd, smör, ost, anjovis, korv ock
tunga, ibland hårdkokta ägg i klyftor, samt naturligtvis
brännvin. I det största rummet är dukat »sittande» bord.
Vid middagen, som brukar räcka i två timmar, följes någon
av de vid fästliga tillfällen brukliga matordningarna (se ovan
s. 7 ock 8).
På e. m. bjudes kaffe med skorpor, vetebröd, pepparkakor ock ringar, samt åt kvinnorna sötost ock punsch, åt
karlarna gökar ock toddy. Sötosten är utmärkt god, det
bästa på hela kalaset, men den ätes alltid med fingrarna.
När detta blivit undanstöka,t, placeras två karlar vid ett
bord, den ene med en brännvinsflaska ock ett glas, den andre
med en vinflaska ock ett vinglas framför sig, samt en tallrik
ock två ljus. Därefter spelas upp till dans, ock bruden — eller
om hon ej vill dansa, en av hännes systrar — bjudes upp av
karlarna, brudgummen av kvinnorna. Var ock en som dansat,
lägger därefter 1 eller 2 kr. på tallriken ock bjudes då på vin
eller brännvin.
Kvällsmaten serveras kl. 2 eller 3 f. m., ibland ändå senare.
Den består då först av smörgåsbord med samma sorter som
vid middagen. De därpå förekommande maträtterna äro:
kokt färsk kolja eller i brist därav urvattnad långa,
med råskalad potatis ock mjölksås;
risgrynsgröt med mjölk;
risgrynspannkaka med lingon till.
De långväga gästerna få kvarligga i bröllopsgården.
Vid 11-tiden på f. m. följande dag börjas kalaset på nytt
med kaffe ock »gökar».
Frukosten består av smörgåsbord ock i mjölk stuvat
kött eller stuvad fisk.
Räcker bröllopet i flera dar, återkomma samma, rätter på
olika sätt serverade, uppvärmda eller med några variationer.
Man roar sig med dans.
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Näst sista dagen får brudparet presenter, bestående av
glas ock porslin samt kaffekannor o. d. Såväl brudens som
brudgummens föräldrar ge dem då var ock en 50 eller
100 kr.
När brudparet skall fara till sitt hem, följer bröllopsskaran
med. Först komma de s. k. traktörerna, förr alltid ridande,
numera åkande, försedda med vetebröd ock brännvin. Vem
hälst de möta, traktera de därmed, ock passeras någon gård
eller stuga, trakteras alla där. Så komma spelmännen, också
de numera åkande, den ene blåsande på en gammaldags klarinett,
den andre spelande fiol. Efter spelmännen kommer klädlasset.
Det skall köras av någon, som bor framom brudens nya hem,
så att han ej behöver vända om, vilket skulle vara olycksbringande. På klädlasset finnas sängkläder, gångkläder, linne,
byrå, soffa ock en eller flera stora kopparkittlar. Närmast
klädlasset åker brudparet, ock så följa 20-30 kärror för 2 personer eller också trillor.
Sedan bröllopståget väl hunnit till brudparets blivande hem,
framträder den, som för tillfället är utsedd till värd, talar om,
att det kommit ett följe, samt av vilka det består, ock frågar,
om gästerna bli mottagna. Brudgummens föräldrar framträda
då ock be dem vara välkomna. Först då stiga alla ur sina
åkdon ock gå in.
Vid begravning följes samma ordning med avseende på
traktering som vid bröllop, 'ock en begravning kan räcka även
den i flera dar.
Julbjudningarna. Gästerna bjudas till kl. 2 e. m., men anlända sällan förrän vid 4-tiden. Då bjudes som vanligt brännvin, kaffe med de fyra vanliga sorterna småbröd, »gökar»,
sedan sötost ock punsch, samt toddy, ock så te med flera
sorters småbröd.
Kvällsmaten består först av smörgåsbord ock sedan av de
vid middagar vanliga rätterna utom soppa, samt liksom då
brännvin, hembryggt dricka ock mjukt bröd. Smörgåsbordet
är även då dukat i ett särskilt rum. Är det litet utrymme, få
kvinnorna ta smörgås först, samt därefter slå sig ned i det till
»sittande» 'dukade bordet i nästa rum. Karlarna få därefter äta
smörgås ock få då hålla på därmed, tils kvinnorna hunnit bli
serverade av alla rätterna. Ju senare kvällsmaten serveras,
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desto finare är det. Vanligen sker det kl. 1 på morgonen, men
det kan också dröja till kl. 2 eller 3 eller ännu senare.
Vid alla bjudningar sitta kvinnorna kring väggarna ock
moltiga. Det kan visserligen hända, om ett par kommit att
sitta i en vrå, att de kunna viska litet till varandra. Värdinnans
förnämsta skyldighet är att »persuadera» (uttalas: persvärdera),
d. v. s. truga gästerna att taga för sig.
Med männen är det något helt annat, de äro mera ute på
färd, komma därunder i beröring med andra ock ha därför alltid något att tala om. För dem är dessutom skogshanteringen
ock skogsavvärkningen alltid ett ämne varmed de gärna sysselsätta sig. När toddyn serveras, dukas den alltid fram på ett
bord, kring vilket de slå sig ned, tömmande glas efter glas,
varpå de riktigt öppna språklådan.

Stockholm 1898. Kungl. Boktryckeriet.
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