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Denna avhandling ventilerades för filosofisk doktorsgrad vid 
Räjs. Alexandersuniversitetet i Helsingfors den 31 maj 1898. 
A s. 87-175 i tidskriftens upplaga äro några rättelser införda, 
som ej finnas i disputationsupplagan. 
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Förord. 

Det bygdemål, som jag i det följande vill göra till föremål 
för undersökning, talas i Pargas socken, belägen omkring 2 mil 
söder om Åbo stad. Pargas består av 15 större ock en mängd 
mindre öar samt gränsar i norr till Kakskerta ock Kustö kapell 
samt Pikis socken, i öster till Sagu ock Kimito, i väster till 
Nagu ock Rimito socknar. I söder utbreder sig Östersjön. Folk-
mängden uppgick, enligt godhetsfullt meddelande av kyrkoherden 
i Pargas, prosten C. H. EKBLOM, den 1 januari 1898 till 7,301 
personer, därav 5,725 svensktalande ock 1,576 finsktalande. 

Inom socknen är målet långt ifrån likformigt. Genom in-
flyttningar av såväl svensk- som isynnerhet finsktalande har på 
Kirjala, Lielaks, Lemlaks, östra delen av Ålön samt på Kyrk-
landet dialekten uppblandats. Vidare har i sydvästra delen av 
socknen, som gränsar till Nagu, betydande inflytelser därifrån 
gjort sig gällande. Men i det inre av Ålön har ett ålderdomligt 
språkidiom trognare bibehållit sig. Av denna orsak vistades 
jag under de tio somrar jag besökt platsen den största tiden å 
sistnämnda ort, ehuru även övriga delar av socknen genom-
strövats. 

Sommaren 1889 uppbar jag för undersökning av Pargas-
målet samt uppteckning av folklore understöd från Svenska 
literatursällskapet i Finnland, ock en följande sommar ur Fiscus 
Rectoris. Särskilt bör jag framhålla den beredvillighet, varmed 
den åttioårige f. d. häradsdomaren K. H. HENRIKSSON, bosatt i 
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Ontala by, gått mig tillhanda med upplysningar om gamla ord 
ock uttryck. 

Vid insamlingen av materialet har jag haft stor nytta av 
numera avlidne prosten E. KORSSTRÖMS omsorgsfullt gjorda lexi- 
kaliska uppteckningar (med en mängd goda upplysningar av 
fraseologisk ock syntaktisk natur) från det angränsande Nagu-
målet, vilka till mig av honom överlemnats för bearbetning. 

Undersökningen av språkljuden har bedrivits enligt den 
vanliga metoden, d. v. s. med ledning av öra ock öga. Vid 
bestämmandet av dentaler, supradentaler, kakuminaler ock pre-
palataler ha därjämte andra jälpmedel anlitats, nämligen deg 
ock lösgom, bestruken med någon bitter, tjock vätska. 

Målets former äro upprepade gånger, under olika tider ock 
på skilda trakter inom språkområdet av mig kontrollerade. 

Någon utförligare framställning av målet existerar ej förut. 
Enstaka sparsamma notiser lem nas av pastor J. J. FOGELBERG i 
Rietz' dialektlexikon, av prof. S. ELMGREN i hans beskrivning 
över Pargas socken (Suomi 1847, använda av prof. J. A. LUN-
DELL i Det svenska landsmålsalfabetet, Sv. landsm. I, ss. 11-158), 
av prosten E. KORSSTRÖM i en recension (Sv. landsm. VI, ss. ciij— 
cviij), av docenten H. VENDELL i Östsvenska monografier med 
ledning av anteckningar tillhörande mig, samt av mig i Fin- 
ländska bidrag till Svensk språk- och folklifsforskning- utg. 
af Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors. I nämnda sam-
ling har fil. mag. 0. F. HULTMAN i De Östsvenska dialekterna på 
grundvalen av en ordbok över målet, som jag ställt till hans 
förfogande, lemnat värdefulla bidrag :till belysande av dess 
språkhistoriska ställning ock ljudföreteelser. 

Vid jämförelser har jag i regeln citerat nominativen av 
fornsvenska ock isländska ord, utom då det särskilt varit fråga 
om slutljuden eller om företeelser, vilka bero av dem. I dessa 
fall har ackusativen, som Pargasmålet överhuvud generaliserat, 
angivits. 
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De i avhandlingen använda förkortningarna ansluta sig på 
det närmaste till vad som i andra likartade arbeten förekommer 
ock torde för den i ämnet sakkunnige ej tarva någon förklaring. 

Slutligen är det mig en kär plikt att frambära mitt järt-
liga tack till docenterna HERMAN VENDELL ock EVALD LIÅN 
för värdefulla råd ock upplysningar samt till redaktören för 
tidskriften Svenska landsmålen, professor J. A. LUNDELL dels 
för det intresse, varmed han städse följt mitt arbete, dels för 
hans sakkunniga biträde vid den svåra korrekturläsningen. 

Helsingfors i maj 1898. 

J. A. THITRMAN. 
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LJUDFYSIOLOGISK ÖVERSIKT. 

A. Kvaliteten. 

§ 1. Konsonanter. Pargasmålet äger 33 konsonanter. 
Ordnar man dem efter LUNDELLS tabell (jfr Sv. landsm. I, s. 
21, 22), blir uppställningen följande: 
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Anm. 1. Målets marginala (hist. postdentala) t-ljud, här tecknat 
fl, bildas på det sätt, att tungspetsens översida ansättes mot övre 
framtändernas undre kant ock tryckes emot densamma; luften samman-
prässas i munhålan, varefter tungspetsen plötsligt lossas ock drages 
tillbaka med en häftig luftstöt. Såsom redan av tabellen framgår, giva 

1) Tecknet är konstruerat av prof. J. A. LUNDELL. 
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röstbanden ingen tonl. Akustiska intrycket av t är nästan detsamma 
som för t. 

Anm. 2. Postdentalerna d, s, 1 ock n bildas med tungspetsen 
mot övre framtändernas bas strax under tandköttet, t (målets hist. 
supradentala t-ljud) med tungspetsen mot framtändernas mitt.2  

Anm. 3. Vid supra den talernas bildning böjes tungspetsen uppåt 
ock ansättes mot tandVallslistens undre yta. Kontaktpunkten för t 
(målets hist. kakurninala t-ljud) är något lägre belägen, för / befinner 
den sig strax ovan gränsen mellan övre framtänderna ock tandköttet. 
/ kunde därför, då även det akustiska intrycket är detsamma som för 1, 
på goda skäl hänföras till postdentalerna; men enär dess bildning gott 
skiljes från 1 ock det historiskt hör till supradentalerna, tecknas det i 
denna avhandling städse /. 

r är tydligt vibrerande; i förbindelserna tyi, rts ock rg är 
det betydligt reducerat, men märkes gott. 

Anm. 4. k bildas i målet genom att föra den mot hårda gommen 
uppåt riktade tungspetsen under vibrationer_ med ett slag framåt långs 
gommen ock borde sålunda egentligen upptagas bland tremulanterna3. 
d, s ock 	äro bildade längre framåt än k ock närma sig supraden- 
talerna, från vilka de dock vid noggrant aktgivande av örat skiljas. 

' 	är i förbindelserna kd ks, ock n betydligt reducerat. • 
Anm. 5. Målets dentipal atal er bildas tämligen långt fram, 

passet sammanfaller med trakten närmast bakom alveolarvinkeln. 
y, målets »sche»-ljud, har ett ljudvärde, som starkt påminner 

om '44. 
Förbindelsen bs har i inljud stundom ett ljudvärde, som 

starkt påminner om h. 
Anm. 6. I st. f. j efter bi- ock dentilabialer, pre- ock medio-

palataler, 1, r ock k samt såsom uddljud före vokal kunde måhända 
med lika stora skäl tecknas 1. 

Anm. 7. Tonande konsonant blir åtminstone till någon del tonlös 
före ock efter en till samma stavelse hörande tonlös konsonant5. 1 ock 
g före t äro till sin senare del så övervägande tonlösa, att jag sett mig• 
nödsakad framhålla detta i avhandlingen genom att efter 1 ock g an-
bringa en vinkel. Ex. art allt, laget långt. 

Se L.-W. Ljud!. s. 285. 
Uppgiften hos Hagf. Gkb. § 4 anm. 2, att d-ljudet i finnländsk 

svenska vore supradentalt, har således intet stöd i Pargasmålet. Jfr för 
övrigt Hultm. östsv. dial. § 1, 22 ock not 1. 

Jfr Lindgr. Btr. § 4 anm. 3. Landsmålsalfabetet använder nu- 
mera för detta ljud tecknet k i st. f. 	(vilket:tecken numera utmärker 
rent kakuminalt 1-ljud utan fall nedåt). 

Jfr Hagf. Gkb. § 4 anm. 3. 
Jfr Karst. Kök. § 1 anm. 4 not 3. 
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Utljudande tonande explosivor förlora tonen i sin senare 
del, då de ej omedelbart efterföljas av ett ord med uddljudande 
vokal eller tonande konsonant. Denna förstumning lemnas 
dock obetecknad, sedan jag härmed en gång för alla omnämnt 
företeelsen. 

Övriga utljudande tonande konsonanter förlora ej i påtaglig 
grad sin ton. 

De tonlösa konsonanterna äro i samma ställning (i utljud 
ganska starkt aspirerade. 

Anm. 8. I övrigt får jag beträffande konsonanterna hänvisa till 
L11 Sv. landsm. I, s. 20 if. 

§ 2. Vokaler. Målet har 13 vokaler, ordnade i närstå-
ende tabell efter bildningsläge framifrån bakåt (längst fram z, 
längst bakåt u) ock tungans höjd (störst för i, minst för a). 
Labialiseringsgraden betecknas i skemat med siffror, av vilka 
4 utmärker den högsta graden. Bokstav, som icke utmärkes 
med någon siffra, betecknar icke-labialiserad vokal. 

Främre. 	 Blandade. 	 Bakre. 

t  y2 943 

y2 03 

,9 2 a 

0.i 	ce a 

02  

Anm. 1. 	betecknar ett ljud, som bildas med samma tungställ- 
ning som a; framför supradentaler ock kakuminaler har det stark drag-
ning åt 61. 

Anm. 2. Målets u ligger mellan u ock typiskt norskt u,G, likväl 
närmare det förra, varför jag använder detta ljuds tecken. 

Anm. 3. Med a betecknas ett ljud, som ligger för örat emellan a 
ock a samt torde vara identiskt med det europeiska a-ljudet i t. ex. ital., ty. 

Anm. 4. o uppfattar jag såsom ett ljud mellan 0 ock 0; det gör 
något intryck av en diftong col, vars båda komponenter sammansmält 
till ett grumligt il-ljud 2. 

Hultm. östsv. dial. § 42 meddelar, att å i Kimito ock Finnby, 
grannsocknar till Pargas i öster, övergått till nä. I Pargas västra grann-
socken Nagu motsvaras det långa ä-ljudet närmast av landsni. 0. 

Jrf Hagf. Gkb. § 1 anm. 5. 
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Anm. 5. M närmar sig något n. 
Anm. 6. Den av Hagf. lkb. § 1 anm. 6 ock av V11 PPm. 

§ 7 omnämnda blåsningen förekommer även i Pargasmålet efter utlju-
dande vare sig lång eller kort vokall. Då detta förhållande är genom-
gående i målet, omnämnes det blott här ock lemnas i det följande obe-
teckn at. 

Anm. 7. För övrigt hänvisar jag beträffande vokalerna till L11 Sv. 
landsm. I, s. 82 if. 

§ 3. Diftongerna, blott fallande, äro 
gamla: a,oy ock oy; 
nya: cv,k, atc, o , oy, to. 

Anm. Diftongen gp uttalas stundom som tn, t. ex. hoy ock htn, 
hö, frfno ock frot frö. 

§ 4. Sonantisk funktion kunna n, 1 ock m erhålla: ib 
efter labialer, marginaler, postdentaler, samt efter k ock g, 1 
ock m blott efter s i ett fåtal ord. Ex. 

ho N bottna 	 pasm, passma 
gnzsl gnissla 	 rism rispa upp (nsv. *risma) 
gttdsl gödsel 	 tek92, tecken 
hasl hassel 	 vagn, vagn 
kap n klimpen 	 vtndn, vinden. 
Anm. Efter supradentaler ock kakuminaler sammansmälter n med 

dessa, så att dess sonantiska karaktär därigenom fördunklas. Detsamma 
gäller även n efter n. Jag skriver därför icke moke, utan mor t moln, 
ej san, utan sfavt stenen. 

B. Kvantiteten. 
§ 5. Av målets konsonanter äro 4, d, j, 4, v, 	j, i, 71, n 

blott korta, alla de övriga både långa ock korta. 
Anm. h är långt blott uti interjektionerna aha, Oh ock hoh, 

vilka uppkommit genom sammansättning av tvänne skilda interjektioner, 
av vilka den förra slutar, den senare begynner aspirationen. 

§ 6. Av målets vokaler äro z, y, u ock o blott långa; 2° 
y, o ock u blott 'korta; alla de övriga både långa ock korta. 

§ 7. Pargasmålet överensstämmer i avseende å kvantitets-
förhållanden, liksom de östsvenska munarterna överhuvud, dels 

1) Jfr L11 Sv. landsm. I, s. 86, 157. 
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med fornspråket, så att både korta ock långa vokaler kunna 
stå framför såväl kort som lång konsonant ock konsonant-
förbindelse, dels med nysvenskan. 

Då en konsonantförbindelse i ljudstark stavelse följer 
efter kort vokal, är i regeln den första konsonanten lång, ehuru 
den icke upptager samma tidslängd som lång konsonant en-
saml, den andra kort. 

Från denna regel gives emellertid följande undantag: 
Då en konsonantförbindelse består av någon av de sonora 

konsonanterna 1, 	r, m, n, y, g med närmast därefter följande 
tonlös explosiva, har explosivan kvantitetslängd ock 

den sonora konsonanten är jämförelsevis kort2, t. ex. 
pgm. bt,ck 	nsv. bunke 	pgm. skvahm nsv. skvalpa 

hampo 	hampa 	sva 	 svart 
malt 	vattf 	 vante; 

tonlös median frikativa, fördelas kvantitetslängden 
på bägge konsonanterna, så att följaktligen båda äro halvlånga. 
Detta utmärkes icke i avhandlingen. Ex. als nsv. alls, hakft 
lev. halvt. 

Anm. Beträffande konsonantförbindelserna 9:,9 ock 7t,g se § 1 anm. 
3 ock 4. 

C. Akcenten. 

§ 8. 1) I anseende till graden av expiratoriskt tryck 
är en stavelse: 

hu vudt onig (akeentuerad med fortis) 
Istarkt ( » 	» semifortis), bitonig svagt ( 	» 	» levis), 

obetonad 	 levior eller levissimus). 
Starkt betonad kallas en huvud- eller starkt bitonig 

stavelse. 
Semifortis är antingen stark eller svag semifortis (jfr 

Kock Ake. II, s. 27 f.). 

Rättast vore därför att beteckna sådan konsonant såsom halvlång. 
Jfr Hagf. Gkb. § 7 ock V11 PPm. § 13. 
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'2) Den expiratoriska akcenten är till sin form i målet 
blott enspetsig. 

Anm. På öarna söder om Mälosundet samt väster om Stortervon 
ock Attulandet, i den s. k. Svinskären, har jag i sammanhängande 
tal tyckt mig märka även tv åspet si g akcent. Denna, som synes vara 
sammansatt av fortis ock levis, erhålla endast de enstaviga ord ock slut-
stavelsen av flerstaviga, som hava vokallängd ock äro starkt betonade 
ock på vilka oratorisk akcent faller. Den tvåspetsiga akcenten kan så-
ledes angivas blott i sammanhängande tal eller skrift. 

Den musikaliska akeenten är enligt mitt förmenande 
i målet blott enkel, d. v. s. tonen bibehåller under hela sta-
velsen samma höjd på tonskalan eller stiger blott från lägre 
ton till högre eller sjunker från högre ton till lägre (jfr Lindgr. 
Btr. § 9). 

Anm. Å i § 8 anm. angivna öar har jag tyckt mig förmärka 
även sammansatt musikalisk akcent, d. v. s. att tonen är på samma 
stavelse bruten. 

Pgm. äger således, om man frånser de trakter, som 
ligga i södra ock sydvästra delen av socknen, gränsande till 
Nagu, blott enstavighetsakcentuering (ake. 1), d. v. s. den huvud-
toniga stavelsen har i expiratoriskt avseende enspetsig ock i 
musikaliskt avseende enkel akcent (jfr Karst. Kök. § 9). 

Anm. 1. Emedan målets akcentuationssystem är jämförelsevis en-
kelt, utsättes akcenten i det följande blott i den del av arbetet, i vilken 
redogöres för dialektens akcentlagar. Det expiratoriska trycket uttnärkes 
då med akut (') på fortisstavelsen, med (') på stavelse med stark ock 
med C) på stavelse med svag semifortis. 1 följd av brist på typer 
måste såväl svagt bitonig som obetonad stavelse lemnas obetecknade. 

Anm. 2. Rörande här behandlade akcentfrågor hänvisas till Kock 
Alm II, s. 27 if. 



ASCENDENT ETYMOLOGISK ÖVERSIKT. 

A. Kvaliteten. 

1. Konsonanterna. 

I) Explosivor. 

a) Tonlösa. 

P. 

§ 11. Pgm . p motsvarar: 
1) äldre p, utom då detta stod före t (se § 25,2), t. ex. 

pgm. an'tp cer fs v. amper 	pgm. posa 	fsv. posi 
brgop 	bryllop 	 pre st 	präster 
drypjal 	drypia 	 pupd 	pund 
harpo harpa 	 Skatver skarper 
hopp 	hoper 	 spagg 2 	spang 
par 	par 	 spna 3 	spini 
pipa vb. 	Pipa 
	 stapuk 	stapul 

pkaVso 	planka 	 truls kap 	trolskaper. 
Hit hör även map fsv. Josep. Beträffande detta ord hän-

visas till Karst. Kök. § 10,1. 
Anm. 1. Uti starktonig stavelse övergår i regeln äldre p före t 

till f 4  (jfr § 25,2). Dock bibehåller sig p i denna ställning i orden 

1) Idissla. 	 2) Spång. 
Spene. 
Jfr Hultm. östsv. dial. § 1,14. 
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apte,k nsv. apotek, kaptap nsv. kapten, so,ptambcer nsv. september, 
vilka alla torde kunna anses såsom unga låneord i dialekten. I j61h41  
nsv. jälpte jälpt, krympt nsv. krympte krympt ock §Mrpti nsv. 
stjälpte stjälpt beror förekomsten av p på inflytande från presensjtammen. 

Anm. 2. p i stället för f i hopmans dropar nsv. Hoffmans 
droppar beror, naturligtvis på folketymologisk ombildning (jfr hop hopp, 
Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 14). 

Anm. 3. Mot förbindelsen ps 2  svarar i målet liksom i nsv. fs, 
utom i former bildade med inhemskt s av sådana ord, vilkas stam ut-
går på p. Undantag utgör låneordet snaps It. snaps (klunk brännvin, 
rom eller konjak). 

2) åtminstone skenbart nsv. b i följande fall: 
jakop nsv. Jakob lat. Jacobus (jfr Nor. Fryksd. 1j. § 109 

ock Karst. Kök. § 10,i); 
jakopsovi  nsv. Jakobsson, i analogi med föregående ord samt 

yttermera påvärkat av det följande tonlösa s; 
opsalvara nsv. observera, på grund av det följande tonlösa s; 
pagas nsv. bagage, måhända folketymologisk ombildning (jfr 

Karst. Kök. § 10,2); 
pkus nsv. blus (jfr Bill. Åsb. § 176,1). 

Anm. kapka 'på sturskt sätt säga emot, gnabbas' förekommer med 
p i Öb., Na. ock Nyl. (V11 PPm, Ordb. s. 202 not 3). Att nsv. käbbla 
vore ordets motsvarighet samt att det följande 1 skulle värka övergången 
b --> p (se VII PPm. § 122,2), tror jag ej. Snarare borde då det to-
nande 1-ljudet bidraga till att bibehålla tonande b. Möjligen är grund- 
formen ett f sv. *kiäptla 	*kiapla, aflett av kiäpter m. käft; jfr sv. 
dial. kafsa av *käftsa i samma bet. 

pjupogyer adj. spetsig, konformig har, trots betydelsens 
likhet, ingenting att skaffa med pju.kkå (Rz s. 504 a), utan 
har sina nära släktingar i no. pupl n. »snude, nxb» (Rosi s. 
577 a), sv. dial. pappe m. il. former 'bröstvårta, spene' (Rz s. 
495 a ock Rqv. I, s. 120). 

skropkogcer skrovlig utgår knappast från ett äldre *skrob-
loger, såsom Hagf. Gkb. § 107 synes antaga, utan hör till 
samma ordgrupp som no. skripla »ridse, klore, kradse», skripla f. 
»ridse, liden rift», skriplutt adj. »fuld af s.», skropa vb. »skrak» 
m. fl. (Ross s. 685 a, 686 a), sv. dial. skroplog (Hagf. Gkb. 
§ 107, V11 PPm. Ordb. s. 346 not 1). Målets form kan således 
anses utgå från ett äldre *skroploger. 

1 dialekten användes även en form med f. 
Om ljudförbindelsen ps jfr Tamm Fon. känn. s. 39 if. 
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Att p i slapsra prata hit ock dit, såsom VII PPm. § 122,2 
antagit,. »på grund av det följ. r» skulle motsvara äldre b, kan 
jag ej vara med öm. Ordet har tvivelsutan ursprungligt p ock 
bör till samma ordgrupp som no. slapra, dipra vb. »glide los, 
glippe af haanden, holde loselig» (Aas. Qrdb. s. 704 b), dapsa (av-
ledning på s) »fare med sladder» ,(Ross s. 700 a), sv. dial. 
slappra f. »mun som pratar ock slamrar jämt» (Hz s. 621 a). 
Se för övrigt `dappra VII PPm. Ordb. s. 359 jämte not 2. 

t• 

§ 12. Pgm. t motsvarar: 
1) äldre t 

i uddljud, utom då det står före i + vok. (se § 15,1), t. ex. 
pgm. task° 	fsv. taska 	pgm. Ps 2  ä.-nsv. tiss 8  

fasnal 	dial. tassna 	 frombo fsv. trumba4  
hma 	fsv. timi 	 ta 
fmnbra 	timbra 	hm 	tömber. 

i in- ock utljud, utom före i + vokal (se § 15,1) ock 
efter supradental eller kakuminal (se §§ 13,1, 14), t. ex. 
pgm. «'ur 	fsv. flätur 	pgm. sprofa fsv. sproti 

isfadugcer istadhuger sfalcofcer stakkot(t)er 
jusfro 5 	ljustra 	sto fa 8  no. stota 
/oft 6 	lokt 	 styng jfr isl. styrr m.1° 
loks& 7 	fl. loistaa 	0)4 	fsv. ypit 
sakf 	fsv. sagt 	 af 	 äta. 

2) äldre p (th) i uddljud, utom före i + vokal (jfr §15,2),t. ex. 
pgm.  kan 	fsv. pyril 	pgm. frayger fsv. ranger 

forp 	 porp 	 puh 	PriPi 

Slockna, förkolna. Se Rz s. 726 a. 
Bröstvårta. 	 3) Rqv. III, s. 214 a. 

4) Rqv. III, 217 a. 	 5) Ljuster. 
6) Lukt, stank. 	 7) Lysa. 

Stamma; avlj. till got. stautan, fno. stauta, nsv. stöta. Se V11 
Nyl. etym. s. 41. 

Stoja, ostäda. 	 10) Stoj, tummel. 
11) Kärnstav. 
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pgm. frotna 	isi. protna 	pgm. tuo 	fsv. puva 
hona 	fsv. pumi 	ter 	pär. 

Hit hör även frysta klämma, som har ingenting att göra 
med nsv. krysta, utan motsvaras av fsv. *prystal, isl. prYsta. 

För .t i tyv nsv. tjuv redogöres i § 15,2. 
Den enligt Leffl. Tffil. NR. V, s. 78 samt Nor. Sv. landsm. 

I, s. 303, 737 ock i företalet till Columbi Ordesk. XVI redan 
i det nordiska urspråket förekommande växlingen mellan t (p) 
ock d (6) i pronomina, beroende på dessas användning i akcen-
tuerad eller oakcentuerad ställning, förefinnes ock i målet. I 
betonad ställning brukas blott tu, ta, fag, On, n,pf, Ona, 
tom, fsv. Pu, pik, bin, pit, pina, pem (thom)2, i obetonad åter 
former med uddljudande d (se § 19,2 b). Denna urgamla väx-
ling anträffas även i andra landsmål (se Kock Fsv. 1j. s. 111 ff.3). 

3) äldre d (p) 
framför det tonlösa s i gen. guts nsv. Guds fsv. gups. 
utljudande i dumt nsv. David ock fceNniunf nsv. Ferdi-

nand. Målet äger även former utgående på d. Måhända hava 
dessa ock liknande namn upptagits i målet med utljudande t från 
annan dialekt, varefter nybildningar utgående på d i överens-
stämmelse med hsv. senare utvecklat sig (jfr §§ 12,4b, 13,2 ock 2). 

t-ljudet i ~lat trött, modlös, hängsjuk är redan lågtyskt: 
se mit. malati(s)eh adj. »krank, bes. aussätzig», malilt m. »aus-
satz». Även i fufral fodral ty. fatteral, mlat. futrale4  torde t 
vara ursprungligt. 

I fcerpv,thl nsv. perpendikel föreligger utan tvivel folk-
etymologisk ombildning (Nor. Får. § 31); i bmfmagic ock 
Inratmask 5  nsv. binnikemask åter ljud substitution. 

4) förekommer utan motsvarighet i det äldre språket tillagt 
a) efter s: 
a) i åtskilliga (måst temporala) advärb, t. ex. 

	

pgm. Cost 	nsv. aftons 	pgm. ionsbs(0 nsv. i jåns 

	

grabsf 	gratis 	mondasf 	måndags 

Se thrysta hos Rqv. VI, s. 454 a ock IV, s. 278. 
Rqv. II, s. 494. 
Jfr Frth. Närp. § 90, Nor. Får. § 27, Hagf. Gkb. § 126, 

VII PPm. § 132,2. 
Tamm Etym. ordb. s. 165 a. 
1 målet förekommer ock bmkmask. 
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pgm. morost 	nsv. morgons pgm. fisdast 	nsv. tisdags 
v,a  rstst 

våras. 
nanstml 	någonsin 	tet 	vintras 
sundast 	söndags 	

i 
 

J) högst sällan i pres. pte., t. ex. royandmt fsv. roandi, 
sbutanchst fsv. skiutandi. 

_postlan nsv. porslin har troligen upptagits i målet med t 
från riksspråket eller från någon annan dialekt. Jfr postlin 
Dal. Ordb. II, s. 233 a samt Rqv. VI, s. 360 a ock V, s. 210 
i noten. 

t efter s är mellertid i målet ingalunda undantagslös regel. 
Lika ofta ock kanske oftare höras former utan t. Samma osäkra 
ställning har enligt V11 PPm. § 133,2 t efter s i liknande fall i 
Österbottniska mål. 

b) adort nsv. Adolf kan likasom »art (se § 13,3) anses 
vara en analogibildning efter en mängd i målet förekommande 
namn, utgående på t (jfr vidare Karst. Kök. § 11,3); men lika 
så troligt är antagandet, att ordet i sin nuvarande form lånats 
från annan dialekt (se § 12,3 b). 

sartNter nsv. salpeter är en ganska allmänt förekom-
mande folketymologisk ombildning efter subst. salt ock adj. 
bitter (Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 29). 

Anm. 1. Tillägg av t i under mom. 4 upptagna fall uppvisas i 
flere östsv. dialekter, se Frth. Vö. § 86, Nyl. § 43 anm., V11 ONukk. 
§ 104, PPm. § 133, Karst. Kök. §§ 11, 12. 

Anm. 2. Beträffande det redan i fsv. förekommande t i husfru 
fsv. husfru ock hustru, isl. kftsfrit ock htstrt hänvisas till Nor. Ark. 
1, s. 295 if. 

t. 

§ 13. Pgm. t motsvarar: 
1) regelbundet äldre t, där detta i målet kommit att stå 

efter supradental, t. ex. 
pgm. bot a fsv. *borste 	pgm. foto fsv. forstova 

farty 	nsv. fartyg 	 hart 	hart 

Frth. Vö. § 85 n anstm. 
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pgm. hyrt' jfr isl. hyrta vb. pgm. kortstgn 	fsv. skorsten 
ulart 	fsv. Ipart 
	 kverntrat nsv. kvarntratt 

2,9:ta 2 	i Si erta 	 sAjo yrto 	fsv. skjorta 
kartun nsv. kattun 	 svart er 	svarter. 

Ljudförbindelsen -rt (med hörbart r) är så gott som utan 
undantag regel i målet. Blott i det från Ity upptagna ordet 
fartyg har jag märkt övergången rt 	t, ehuru ovan anförda 
form farty är den vida vanligare. 

Formen karta (kart m. nsv. karda f.) eger ej sin mot-
svarighet i nsv. karda, utan utgår från ralt. karten, under 
det rspr:s form utgår från mit. karden. 

åtminstone skenbart äldre d i advart nsv. Edvard (jfr 
§ 120 b). 

förekommer utan äldre motsvarighet i orden bonst nsv. 
börs, svart nsv. Ivar (jfr § 12,4 b), somamt nsv. 'sommars (jfr § 
12,4 a a). 

kanfert nsv. kamfer har upptagits i målet med t från rspr. 
eller någon dialekt. Dal. Ordb. I, s. 806 b anför såsom hsv. 
formen kamfert, ock HOFFBERG skriver 1191 kamfert. För öv-
rigt hänvisas till Tamm Tyska änd. s. 22. Med utljudande t 
anträffas ordet i en mängd sv. dialekter (Nyl. Kök. Uppl. 
Fryksd. Sörb.) 3. 

1 Ktra, till betydelsen motsvarande fsv. arter, representerar 
t ej fsv. p, utan fsv. t. Ordet är nämligen en folketymologisk 
ombildning med fra, (pl. tranar) nsv. trä såsom senare led. Plur.-
formen 9.rtranar visar detta ännu tydligare. 

t- 
§ 14. Pgin. t motsvarar regelbundet äldre t, där detta i 

målet kommit att stå efter kakuminal, t. ex. 
pgm. cdtrita7(s nsv. alntals pgm. funbcel(- ä.-nsv. fimmel- 

bosta4 	Bollstad Stagg 	stång 5  

801T1 nu ska m ger hyrt nu Förekommer i sådana uttryck 
skola vi göra hastigt slut 1. avbryta. 

Reta. 
Jfr VI1 PPm. Ordb. s. 162. 
Hemmansnainn i Pargas. 
Tamm Etym. ordb. s. 140 a. 
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pgm. Net 	fsv. fult 	pgm. hcafsfou nsv. halvstop 
gamaVt 	gamalt 	monfap 	molntapp 
g°4.11 	golt 	 smak"f 	fsv. smalt 
hombc0.- 	humbla- 	snoky 2 	snalt 

stagg 	stang 	vasaVf 3 	vesalt. 
Såsom allmän regel för alla supradentala ock kakurainala 

ljud gäller: att i följd av formassociation alveolar (marginal) 
konsonant någon gång uppträder i strid mot regeln i samman-
satta ock avledda ord 4, t. ex. skvaldcer-fasko för skvaldcertasko 
skvalleraktig person, so yk-sletn i st. f. soulisktn solsken, or-fra 
i st. f. Ktra årder. 

1. 

§ 15. Pgm. förekommer blott i förbindelsen p, ock denna 
motsvarar: 

äldre ti (vare sig detta står uddljudande eller inuti ordet), 
om därpå följer vokal, t. ex. 
pgm. ialsas fsv. lätias Pgm• siPee9.1 fsv. stiärter 

sprxf§o 5  sprytia pugu tiughu 
sjpugcer6  stiugger pgra 7  tiupra 
shsceka stiäla 1ceru 
sios(04 stiälker mbsa 

tviiättara 

sj,scergo stjärna valp 8  hvätia. 
äldre uddljudande pi, om därpå följer vokal, t. ex. 

pgm. joiscer fsv. piokker 	pgm. Jona fsv. piäna 
Jåsktr 	piur 	 peka 	piäll. 
bsiga 	piuta 

Om pi + vokal i inljud se § 22. 

1) Gult. 	 2) Snålt. 
Uselt. 
Jfr Hultm. östsv. dial. § 1,22. 

6) Vidja, spö. 
Skygg, ängslig. Jfr VII PPm. Ordb. s. 352 ock Nyl. etyrn. s. 34 

samt Nor. Ark. I, s. 167. 
Tjudra. 	 8) Vässa, bryna. 
Tjäle, frost i jorden. 
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fp i jpan dädan är svårt att förklara. Målets form visar 
tillbaka till fsv. .pian (lian) eller *pipan (jfr pan § 29,1); men 
sådana former anträffas icke i fsv. Måhända är utvecklingen 
från fornsvenskans faktiskt förefintliga form denna: p äpan 
*päanl 	*pian, som ljudlagsenligt ger målets form. 

Målet sj- i t. ex. sammansättningen sy'-far styvfar åter-
går på fsv. styf-, icke på formerna stiup- eller stiuf-, vilka 
skulle i målet giva sipu-. 

Undantag från regeln göra kadur tjäder ock tyv tjuv. Fsv. 
thiädhur borde i målet I.judlagsenligt giva *padur: Den egen-
domliga formen kadur torde kunna förklaras sålunda: riks-
språkets tio-ljud motsvaras i många fall av målets k — t. ex. 
rspr. kälta (uttalat Malta) = pgm. karta, rspr. känna (uttal 
pcena) 	ppm ke,n,a, rspr. käpp (uttal Lscep)= pgm. kap — 
varför Pargasbon vid upptagandet av det riksspråkligen med 
tio-ljud begynnande ordet ersatt detta ljud med k, ehuru tjo-
ljudet i detta fall icke återgår på äldre k. tyv, vars fsv. form 
p iu.ver ljudlagsenligt bort i målet giva *ipuv, visar ett annat 
sätt att återgiva det för målet främmande tio-ljudet. 

§ 16. Pgm. 3. motsvarar regelbundet äldre k, så ofta detta 
numera skulle komma att i målet stå näst före j, t. ex. 
pgm. fisbya fsv. fiskia 	pgm. sAjoyra 3  jfr fsv. skior 

boy?f• nsv. kjol 	 sboyrto 	skjorta 
kyortio fsv. kyrkia 	 4:NN 	skjuta 
lybyo 2 	lykkia 	 fa4jo 4 	p äkkia. 
motsvarar fl. t i /69,3jo 5  fl. laitio. Jfr Sax. Finska lån. 

§ 48,4. 

Jfr pan av fsv. sipan samt Vö. taan dädan, Frth. Vö. § 41. 
Lycka, ögla. 	 2) Skata. 

4) Nedre kanten av taket. 	5) Smal notsläde. 
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k. 

§ 17. Pgm. k motsvarar: 
äldre k, utom när detta numera skulle komma att i 

målet stå näst före j (se § 16), t. ex. 
pgm. agloo 	fsv. aska 	pgm. kraka6  fsv. kräka 

bok 	bok 	 kmga 7 	qvigb.a 
fo 0 1  m.-nsv. focka 	 UNO 8 	kylva 
fO•ls 	fsv. folk 	 sk* i 9 	skatt 
jtyka 2 	liuske 	 skoffa 	skumpa 
kak 8 	kalker 	 skaviö 	skäf 
kara 4  dial.kara 	 tasko 	taska 
Proko fsv. klokka 	 troka il dial.tråka 
kombek 	kumbel 	mku 	fsv. vika 
koyso 5  fl. kousa 	 glo 	ek. 

k i skcer,sant nsv. sergeant beror på folketymologisk om-
bildning (jfr skcera nsv. skära också med k-ljud). Se Nor. Sv. 
landsm. VI. 5, s. 30. 

1 baks( fsv. beskt beskt föreligger metatesis. 
äldre g 

a) i midljud 
a) före s, t. ex. 

pgm. hoksal2  fsv. hoghsa 	pgm. skoyks fsv. til skogs 
lavkst 	längster 	pist 	yngster. 

Främre segel. Enligt Tamm Etym. ordb. s. 164 a användes på 
1700-talet focka, f. 

Ljumske. 	 8) Kalk, kalksten. 
Raka med »kara», hopsamla. Se Rz s. 309 a kara 1. 
Kalas, bjudning; brukas mäst i sms. namsdaskoyso = fl. 

Krypa. 	 7) Kviga. 
Järnskodd stav, som begagnas vid skridskoåkning. Fsv. kylva 

betyder »klubba». 
Skate, trädtopp. 	 Skävor. 
Gå långsamt ock med möda, arbeta med ansträngning ock ihär-

dighet: Rz s. 758 a; no. traaka Aas. Ordb. s. 830 a. Jfr Frth. Vö. s. 
188 b ock VII PPm. Ordb. s. 442. 

Komma ihåg. 
Sv. landam. XV. 4. 	 2 
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A före t, när g föregås av vokal (jfr § 24,i), t. ex. 

	

pgm. bylsti fsv. byght 	pgm. drykts iSv. dryght 
Inkt 2 	böght 	 iakt4 	laght. 

Anm. övergången g 	k före s ock t ägde rum redan i isl. 
(Nor. Aisl. gr.2  § 184,1 b), endast före t i fsv., ehuru denna teckning 
för det måsta var inskränkt till vissa handskrifter (Rqv. IV, s. 267). 

b) i orden kalos5  galosch, där k ansluter sig till da. ka-
loske, ty. kalosehe, ry. Kamma, ock ludmk nsv. Ludvig6. 

äldre d i gumVs nsv. gesvind, där k inkommit från fink 
flink ock möjligen andra till form ock betydelse. liknande ord. 

äldre t (J)) framför v i kvake isl. pveitr, kvast (jämte 
tvaot) nsv. tvist (jfr Hultm. Östsv. dial. § 4,8), Ni_chn nsv. fintlig. 

utan motsvarighet i det äldre språket i orden: 
brilssgyt nsv. bresilja; 
akstumaya nsv. estimera — i analogi med andra sammansätt-

ningar med ex-; 
vastni nsv. vitriol. Motsvarighet till sist anförda ord står väl att 

söka i ä.-nsv. ä.-ty. victril (se And. Salb. gramm. s. 74). 
Dal. Ordb. upptager viktriol (V11 PPm. Ordb. s. 481 not 5). 
Formen fuskas, som förekommer i sammansättningar, är 

en djärvt kontraherad form av fsv. fastodaghs. Utvecklingen i 
överensstämmelse med målets ljudlagar är följande: fast(o)daghs 
-› fastaks, samt genom metatesis --> faskats -› faskas. 

För k i kadur tjäder redogöres i § 15,2. 

b) Tonande. 

b. 
§ 18. Pgm. b motsvarar: 
1) äldre b, även såsom slutljud efter m, t. ex. 

pgrn. btk 	fsv. bik 	pgm. bjceras 	diaLbjära 
Ntuk 	isi. bitull 	bkIstra 	fsv. blistra 

1) Av bye bygga. 	 2) Av bgga böja. 
3) Drygt, n. 	 4) Av /aga lägga. 

Samma övergång ornnämnes ock av Hagf. Gkb. § 160,2, Karst. 
Kök. § 15,3 ock VII PPrn. Ordb, s. 100. 

Hagf. Gkb. § 160,2. 	 7) Huggspån. 
8) Ett slags underbart väsen, som liknar ett förgyllt bi ock som 

bereder ägaren all jordisk lycka. Jfr Rz s. 36 a. 
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pgm. bkasuterl fsv. bläsuter 	pgm. kgmb 	fsv. kamber 
bos 	 bos 	 lamb 	lamb 
bgncitr,42i fr fsv. bända nab 6  nabber 
baga8  isl. 	bersi, bessi 4  nab näbber 
dgmb fsv. damb slaba7  dial. slabba 
olzmbo dimba staba g  isi. 	stabbi 
gol2a L-nsv. gubbe5  vamb fsv. vamb. 

Dt i fsv. mellan m ock ett följande r eller 1 inskjutna b 
kvarstår i målet ock bibehåller sig även sedan svarabhakti-
vokalen ä utvecklat sig före r eller 1, t. ex. 
pgm. grymbcer fsv. grymber pgm. sgmbcdril fsv. sambla 

hombkag 	humble 
kombceri° 	komber 
lgmbcer 	lamber 

Även i unga låneord inskjutes 
eller 1, t. ex. 
pgm. antbna nsv. amiral pgm 

frambhgg främling 

beer 12 	timbra 
toymbcer 	tomber 
varminer 	varmber. 

b mellan m ock följande r 

. kan_lbrgt nsv. kamrat 
stmbko 	semla. 

Anm. b-inskottet har i en del substantiv gått förlorat, emedan de 
generaliserat ack. ock sålunda icke såsom i fsv. utgå på r, t. ex. orm 
fsv. ormber. 

2) äldre v 
a) uddljudande 
a) framför r i orden: 

pgm. brak 	fsv. vrak 	pgm. brtcla 	fav. vripa 
bmw" 	vrang 	bnka 	nsv. vricka 

Bläsig. 
Bände på vävstol. 

g) Gumse. Ordet användes allmänt i den finnländska högsvenskan. 
Se Rz s. 77 b bärse. 

Björnhane (fht. bero m. björn). 
Ordet möter i skrift första gången åtminstone år 1620 i Joh. 

Magni krönika (Norelius Ark. I, s. 221). Se för övrigt om ordets 
etymologi hos Nor. Sv. etym. s. 33f. 

Udde. 
Nedsöla sig, löpa omkring onödigt. Se Rz s. 619 b ock Aas. 

Ordb. s. 697 b. 
Stabbe, huggkubb. 	 g) Humle, humulus lupulus Lin. 

10) Kommer, av inf. komma. 	11) Eller samba. 
12) Eller kibra; jfr Rqv. VI. 
18) Spant i båt; se Rz s. 819 a. 
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pgm. brtnsbal fsv. vrenskas ,pgm. bilsfa3  jfr fsv. *vristi 
brinsk 2 	dial. vrensk 	 bravga 	vrängia.  

Anm. Denna ljudövergång vr —› br är konstaterad i flertalet öst-
svenska dialekter; se V11 PPm. § 73,4 a. Former med br- äro dock 
inom pgm. ingalunda ensamt rådande i de uppräknade orden, utan växla 
med sådana på vr-. Jfr Kock Fsv. 1j. I, s. 30 f. 

i3) i låneorden boro ä.-usv. vaffla, boicek 36p:3'1  nsv. våffeljärn. 
by inljudande i orden fa,?Ibåvcek nsv. fältväbel, där meta 

tesis föreligger (möjligen beroende på association med bövel), 
ock gubangr nsv. guvernör lat. gubernator. Sist anförda ord, 
måhända folketymologisk ombildning, förekommer enligt V11 
PPm. § 73,0 åtminstone i Ped., Nyl. ock Finnby. 

3) äldre p i ordet bak nsv. plank. 
Anm. Ordet sartkker nsv. salpeter är, såsom redan i § 12,4 b 

framhållits, en folketymologisk bildning av salt ock bitter, varför någon 
växling mellan p ock b här icke kan anses föreligga. 

d. 

§ 19. Pgm. d motsvarar: 
1) äldre d, även efter 1, där det i nsv. 

icke i förbindelsen di- (§ 22) eller efter su 
eller kakuminal (§ 21); t. ex. 
pgm. dod4 	dial.dad 	pgm. 

dag 5 	fsv. dagg 
dona 6  ä.-nsv. dona 
dropa 	fsv. dropi 
drypia 	drypia 
duvin7 	duvin 
dun 	dun 

danska 
dismd 9  
gad 
hand 
idas 
kvalda" 
hndoll 

bortfallit — dock 
pradental (§ 20,$) 

dial. danska 
fsv. dömde 

gadder 
hand 
idhas 
qvälda 
linda 

1) Vrenska(s). 	 2) Hingst, se Rz s. 819 a. 
Vrist (på foten); fsv. fakt. vrist. 
Fader; användes oftast i bestämd form: dadn (se Rz s. 80 b). 
Afton- eller morgondagg. 	6) Dåna, dundra. 
Matt, olustig; ruskig (om väder). 
I sitt språk söka likna härrskap; se Rz s. 78 a. 

3) Dömde, av (lomma. 
Säges om månen, när den icke lyser. 
Linda, trädesåker. 
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pgm. muld fsv. muld 	pgm. sudi 	fsv. sup 
rader rädder 	 §gkdoym siukdomber 
sand 	sander 	 uda jfr fsv. udder. 

Det i fsv. mellan II eller nu ock ett följande r inskjutna d 
bibehåller sig i målet ock kvarstår även sedan svarabhaktivo-
kalen ä utvecklat sig före r, t. ex. 
pgm. bialdro fsv. *biäldra 	pgm. grunder fsv. grunder 

bulder2 	huldra 	 skvalder 3  sqvaldra 
fuldcer 	fulder 	 sunder 	sunder 

.grader 	grander 	tundcer 	thunder. 
Även i ord, som jämförelsevis sent inkommit' i målet, visar 

sig d-inskottet, t. ex. 
giy.dral jämte giyral, som närmare ansluter sig till nsv. general; 
pildcer nsv. piller; 
taklnk nsv. tallrik, ä.-nsv. tallrik (hos P. Svart s. 81 enligt Rqv. 

VI, s. 451 a ock IV, s. 453); 
hwjdnk nsv. Henrik. Detta ord är vida spritt ock har sanno-

likt i just denna form inkommit i målet. 
I cerhiudra nsv. erinra beror d på folketymologisk ombild-

ning (jfr hiydra nsv. hindra); se Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 9. 
2) sådant fsv. p, som i yngre tids övergått till dit, så ofta 

detta i målet icke kommer att stå näst före j (se § 22), efter 
supradental (se- § 20,i) eller kakuminal (se § 21), 

.i mid- ock slutljud, t. ex. 
pgrn.. b/rad 	fsv. blap 	pgm. strida fsv. stripa 

boyd 5 	bope 	 sudin 8 	supin 
.brud bup 	 vadan hvapan 
hyda 6 	iSl. h§5i. (Jonsson) 	vidara 	vipari 
oudin7  jfr fsv. oper 	 vadcer 	väper. 

uddljudande i några obetonade ord: du, da, dg,, dag, ditt, 
dit, dina, dom, för vilka redogöres i § 12,s, samt dylik 

dylik fsv. pyliker ock da,iras deras fsv. pera. 
buldra. 

• 
ag hyda, du är en av-
»ham, spec. ormeham». 

s. 405. 

1) Båtkant, båtreling. 	 2) Eller 
Eller Skvaldra, 
Omkring år 1350 enl. Nor. GPhil.2  § 17 
Bodde, av bo. 
Förekommer i sådana uttryck som: u a 

skyvärd varelse. Jonas. Ordb. översätter h35,61. med 
Brunstig om sto. 
Våt, sur (om jord). Jfr V11 PPm. Ordb. 
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äldre t i orden 
vistbdara nsv. visitera (jfr Frth. Vö. s. 192, Karst. Kök. § 17,4) ock 
madful.Ist nsv. metvurst, mit. metworst, samt i 
hid fsv. hit ock tid fsv. pit. Om de två sist anförda orden 

hänvisas till Hultm. Östsv. dial. § 1,13. 
Någon växling mellan t ock d föreligger ej i orden abrud 

fsv. abrot ock obkad nsv. oblat; de äro båda folketymologiska 
ombildningar: abrud (jfr brud nsv. brodd) behandlas av Nor. 
Sv. landsm. VI. 5, s. 38; för obkad jfr bd nsv. blad. 

utan motsvarighet i det äldre språket 
uddljudande i duglsm nsv. unken dial. dunken (Rz s.105a); 
midljudande i r.yoglaudis fsv. ryglängis — ombildning 

efter adv. slutande på -dis, där d är pres.-part. ändelse; se 
Rqv. V, s. 144. 

utljudande i tvåstaviga subst. på -an, t. ex. Insinand fsv. 
bisman, hgmand fsv. heman, lakand fsv. lakan, samt i analogi 
med dessa nystand nsv. nystan, stouinand nsv. stomme ock vak-
mand fsv. vapmal. 

Ordet umsond fsv. önsamin har varit utsatt för många 
kända ljudlagars inflytande; men i vilken ordning dessa värkat, är 
svårt att avgöra. Man kan tänka sig, att i ensamin först för-
siggått ett slags regressiv konsonantisk assimilation, varav er-
hållits *emsamin. I följd av labialisering har e givit ö, ock 
genom inflytande av ord på -nd har *ömsand uppstått. Pro-
gressiv assimilation mellan de båda stavelsernas vokaler har 
slutligen givit målets form ~sund. Den långa vokalen har 
kanhända förkortats i följd av att ultiman haft huvudton. Jfr 
V11 PPm. § 76. 

§ 20. Pgm. 	motsvarar: 
1) regelbundet äldre p (dh), där detta i målet kommit att 

stå efter supradental, t. ex. 
pgm. foyNown 

hvci 
fsv. forpom pgm. giouy:4 2 	fsv. giorpe 

före 	go N 	garper 

   

1) Förde, av föra. 	 2) Gjorde, av göra. 
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pgm. lce•cicer 	fsv. lii,rper 
noyrclan 	norpan 
0,14Kci 	orp 
vo:T/ 	varpen 

målet kommit att stå efter supra-
ex. 

pgm. nyyrjcbt fsv. nyars dagher 
oNcel:cloym alderdomber 
sncp.2y1 nsv. snärjde 
spigkfcpylo spakfärdig 

pgm. gyprcial 	fsv. gärpa 
igoAcer 	harpor 

botKci 	i flordh 
is!. i11ger6 

2) äldre d, där detta i 
dental, mäst i yngre ord, t. 
pgm. akeci nsv. ackord 

fjcpTicigl fjärndel 
lhortn 	ihärdig 
kardus 	kardus 
icerloym fsv. lärdomber 	vceNara 	värdera. 

Ljudförbindelsen 2.4 (med hörbart r) är så gott som utan 
undantag förhärskande i målet. Blott i ordet tolas3  fsv. dial. 
tordas har jag konstaterat övergången 2-4 -› 4. Dock Ar tordas 
den vida vanligare formen. 

Målets inlhavci nsv. Villehad förutsätter en form *Villehard 
eller "Vilhard. Det är därför antagligt, att målets form genom 
direkt län står i samband med ty. Wilhardt (jfr Norm. Dop-
namn s. 34). 

I afeci nsv. affär beror q på folketymologisk bildning (ford 
nsv. färd); jfr Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 3. 

d. 

§ 21. Pgm. d motsvarar regelbundet äldre d, där detta i 
målet kommit att stå efter kakuminal, t. ex. 
pgm. bg?rd 

boMa 
clQM 
dcpird 
f47.rd 

fsv. byld 
fsv. bolde 

dolde 
nsv. däld 
fsv. falder 

pgm. fkiMa 4  
ft1 M 5  
1c,2M 
sh. Ma 
MV 6  

fsv. falda 
fylgpe 
kyld 
skalda 
sald. 

     

Gärda vb. 
I uttryck sådana som /kana a 2,,korci fåren hava sönder-

brutit gärdesgården (eller flöjt däröver); se Rz s. 291 b. 
Bildat ur pret. av vb. Dora, se Rqv. I, ss. 95, 269, 399. 
Fålla vb. 	 2) Eller fogrgd följde, av följa. 

6) Såll n. 
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1. 

§ 22. Pgm. 4 representerar regelbundet äldre d ock p (i 
midljud), när dessa skulle komma att i målet stå näst före 
y, t. ex. 
pgm. a ip,tv,1 

4,Y.23(er 

nsv. adjunkt 
adjö 

fsv. diuper 
intir 	diur 
Ocerv diärver 	 väpia. 

pgm. 9m4.9a 
rY0661  
snudjo 
mgyo 
vaOst 2  

fsv. midhia 
rypia 
smipia 
vipia 

Ordet slydjo mjukt spö, vidja förekommer med dj blott i 
danska dialekter, annars *slya (Rz s. 629 a). Jfr Ans. Ordb. s. 
705 b släde m. (=-- isi. slai) »sla3b; en green eller tnetop, et 
underlag af grene i et holms eller en höstak»; s. 708 b sloda 
f. »slmb, noget som man drager efter sig (omtr. som slöde).». 

g. 

Pgm. g motsvarar regelbundet äldre g, så ofta detta 
numera skulle komma att i målet stå näst före j, t. ex. 
pgm. blyg° 	fsv. bryggia pgm. gytita fsv. gjuta 

dyygio 	dyngia 	slagyo 	släggia 
9.20t0:43 	giorpe • 	klara 	tiggi are 
gjoy9:40 4  jfr fsv. giorp 	avgyar 	änglar. 

g. 
Pgm. g motsvarar: 

1) regelbundet fsv. g, gh, dock icke i förbindelsen gj (jfr 
§ 23) eller i midljud före B ock stundom t (jfr § 17,2 a); t. ex. 
pgm. aret 	fsv. argher 	pgm. drg5  fsv. drögh 

drofragg 	drotning 	 fagna 	fäghna 

Rödj a. 
3) Gjorde, av göra. 
5) Drög, ett slags arbetssläde. 

2) Vädja. 
4) Gjo'rd, bukgjord. 
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gildr 	pgm. /aggVt 	fsv. langt 
giman (Bj. Hald.) belugcer 	lipugher 
gita 	 neet 
glaper 	 ~gg no. 
glugger 	tak fsv. 
glenna 	 unga 
geifla 	 vagt?, 
gölias 	 vggsl 
korgher 	inga 

Hit för jag även inga draga öronen bakåt (om häst), vilket 
ord torde höra tillhopa med no. iyngja »staa mat og hxnge; dose; 
halvsove. Hestn stou aa lyngde i mor(g)osouli» (Rosa s. 495 a): 
I östsv. dialekter förekomma blott luna, lyna, se VII Nyl• 
etym. s. 25 ock PPm. Ordb. s. 220. g kan ock tänkas hava 
inkommit från ett adj. *lynig av lyna. 

Särskilt är att märka, att g kvarstår i målet framför pala-
tal vokal samt efter r ock 1, där det i hsv. antagit ljudet av j. 
Likaså kvarstår g efter g, där det i hsv. bortfallit, samt före n, 
där det i hsv. övergått till g. Målet överensstämmer i dessa avseen-
den med flertalet »nordskandinavisk a» mål (se L11 Frän dsk. s.19, 28). 

2) äldre k i ord, i vilka uppkomsten av g berott på dess 
ställning i relativt obetonad stavelse9, t. ex. 
pgm. bagara fsv. bakare 	pgm. igg 	fsv. iak 

bzgara 	bikare 	 mag 	mik 
hgntgg 	handatak 	Plga 	pika, 

samt adj. på -iker, -liker, t. ex. fgrbger fsv. farliker, sakthgcer 
fsv. sakt(e)liker. 

g i gadrg nsv. kadrilj beror måhända på association med 
galopp, gavott ock andra dylika ord. I :29?ragg nsv. plakat 

Snäll, beskedlig. Jfr. gild Aas. Ordb. s. 215 a, Rz s. 228 a. 
Krans framför ugnsöppningen, se Frth. Vö. s. 154 not 3. 
Gitta vb. 	 4) Klar fläck på himmeln. 
Tugga långsamt, illa; se Rz s. 192 a. 
Vämjas, känna benägenhet att kräkas. 
Stötting, skogskälke (särskilt den bakre); se Rz s. 678 b ock 

V11 PPm. Ordb. s. 404. 
Aas. Ordb. s. 768 a. 
Se om övergången k --> g i dylika fall Kock Fsv. lj. s. 35, Sv. 

akc. I, s. 117 IL, Ljudtörsvagn. i Tffil. NR. III, s. 241 if., samt Hultm. 
östsv. dial. § 1,13. 

pgm. plderl isl. 
gynan 2  
pta 3 	fsv. 
gkader 
gkug 
gkauo 4  ål. 
gakara 5  
goyas 6  fsv. 
korg 

ringt 
stytting 
talgher 
unge 
vaghn 
vigsl 
vingi. 



pgm. frasmo 4  
fagga 5  
gapl 
gkefsa 
kap 
khfso7  
khYto 8  

fsv. fresma 
no. fengja 
fsv. gaffel6  
isl. glefsa 
nsv. kaffe 
fsv. *klifsa 
dial.klifta 
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föreligger antagligen också något slags association med ord 
som innehålla g. 

I frosgokv jämte frosga• nsv. tröskel beror g på folketymo-
logisk ombildning (jfr fros- nsv. tross- i tros-boy) nsv. tross-
botten ock garv nsv. golv), se Hagf. Gkb. § 57. 

3) utan motsvarighet i det äldre språket i orden: 
birogg nsv. byrå, kumgg fsv. kumin. 
I trown fsv. troin, mognas fsv. monas 1  beror g antagligen 

på hsv. inflytande. ugpform nsv. uniform är en folketymologi, 
anslutande sig till ugpfcer nsv. ungefär; se Bill. Åsb. § 320. 

Anm. I följd av ljudsubstitution har g uppstått i odcerkologg = 
eau-de-Cologne. 

2) Frikativor. 

ct) Nediana. 

a) Tonlösa. 

1. 
§ 25. Pgm. f motsvarar 
1) äldre f, t. ex. 

pgm. faster adj. fsv. faster 
finu 	fina 
flr(M0)2 	fyr(e) 
fat 	flät 
fkoyr 3 	 liårr 
fra du 	fsv. fradha 
fnskcer 	frisker 

I fix. förekommer också mognas (jfr no. mogna). 
Se Tamm Etym. ordb. s. 183 a. Rz s. 173 b upptager ordet 

blott från Pargas. 
8) Urinränna i fähus eller stall. 

Fräkne. 
Smitta vb.; se Rz s. 176 b ock Aas. Ordb. s. 152 a. 
Rqv. VI, s. 152 a. 
Slase. I Södw. Ordb. angives blott neutr. klifs°. 
Skäkta f.; se Rz s. 328 b ock Vii PPm. Ordb. s. 171. 
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pgm. kofta 	nsv. kofta 	pgm. skafa 	nsv. skaffa 1  
Puf 
	puff 	 skypl 	skyffel 2  

ruf 	ruff 	 strala 	fsv. straffa 
rafsa 	fsv. räfsa 	 tofs 	nsv. tofs. 

äldre p framför t i starktonig stavelse,3 
 

t. ex. 
pgm. afton 	fsv. apton 	pgm. lera 

	
fsv. lär(i)pt 

dryfta vb. 	*drypts, 	ofta 	opta 
pita 	gipta 	raft° 5 

 
jfr isl. raptr 

habff 	halpt 	skaft 
	fsv. skapt 

larift 4 	 klipt 	 skara 	skarpt 
knalt 	nsv. knappt 	skxfta 	skipta 
hft 
	fsv. köpte 	sknft 	skript 

loft 	lopt 	 toft a 	tolpti. 
För övrigt hänvisas beträffande dessa ord till § 11 anm. 1. 
Liksom i Nyl., Gkb. ock Ped. motsvarar målets f äldre p 

i orden paj nsv. papp, strof nsv. stropp. 
äldre k i orden loft fsv. lokt, lofta fsv. lokta, lyfto fsv. 

lykta. 
Den, såsom Nor. Får. § 19 säger, »exempellösa övergången» 

k -÷ f är känd från följande östsvenska dialekter: Frth. Np. § 57 
ock Nyl. § 46; Hagf. Gkb: § 118; Frth.-V1I Estl. Ordb.; VII Ru. 
§ 73,2, PPm. § 81,2 anm. ock Fby. Ordl.; Karst. Kök. § 22,2. 
Dessutom omnämnes den i svenska, norska ock danska mål. _ 

äldre v (w) i mg,dfurjt nsv. metvurst (se § 19,3). 

s. 
§ 26. Pgm. s motsvarar: 
1) äldre a, dock icke efter supradental (§ 27)1 eller kaku-

minal (§ 28) eller i de fall, vilka behandlas i § 29; t. ex. 
pgm. bitas 	fsv. bitas 	pgm. d2,5k7 	fsv. disker 

bras 6 	dial. brass 	ganska 	ganska 

1) Mit. sehaffen. 	 2) Lty. sehtiffel. 
3) Hulim. östsv. dial. § 1,14. 	4) Klippte, av klippa. 

Hsv. raft m. stång, som ligger på takröstet under halmen 
ett halmtak. 

Stor hop, mängd, se Rz s. 50 a. Jfr no. brass. Även i öb. 
ock Nyl. (V11 PPm. Ordb. s. 33). 

Skopa. 

på 
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pgm. ghsal jfr isl. glissa 	pgm. snopa 4 	fsv. snoppa 
gosa 2 	dial. g&sa 	 soyfogcer 	sotogher 
hus 	fsv. hus 	 spora5 	is!. spora 
knIfsuda jfr fsv. knifs udder 	sto& 6 	no. stota 
htso3 j fr mht. nht. lita° f. schnur sutu 	fsv. sula 
mosa 	fsv. mosi 	smga 	isl, svigi 
os(os)pron. fsv. os 	 vas 	fsv. hvas 
skuga 	skugge 	vtgsg 	vigsl. 

Målets masa dia äger möjligen släktingar i no. mass, t. ex. 
»kjenna seg te mass» = »fele sig mat», mass(e)leg adj. »uforstyrret 
nydende; i (selv)behagelig ro» (Ross s. 503b). 

Målets aks n. aktie är en tydlig folketymologisk ombildning 
(jfr aks nsv. ax), Bill. Åsb. § 320. 

2) nsv. f-ljud i några från hsv. under mycket sen tid in-
komna ord: 
pgm. kalos 8 	RSV. galosch pgm. pagas 	nsv. bagage 

/ust 	 logi 	 puns 	punsch. 
maSin 	maskin 

8-ljudet beror här på ljudsubstitution. 
äldre t (p) 

a) midljudande framför 1 åtminstone i orden: 
//s/a9  fsv. litla (best. sing. neutr.); 
naslo fsv. nåtla; 
vasla fsv. vatle; 
44 »kniv eller järn att hacka kött med» — med si överfört från 

pl. boslar, som ljudlagsenligt återgår på fsv. *bötlar is!. 
beytlar, sing. beytill m., släkt med vb. bauta, boyta slå, 
stöta (Fritzn., s. 134 a); 

krm? (jämte krgsla) körtel — med si från pl. krzslar, jfr sv. dial. 
krittlar, sing. krittel (Rz s. 351 b); 

Kisa, stå på glänt. 
Uppstiga (om ånga 1. värme); no. gosa, jfr isl. gosa blåsa, 

pusta (Bj. Hald.); se Frth. Vö. s. 154 not 17. 
Stropp, ögla; förekommer i Vö. under formen iisU, i Ped. /259u, 

i Nyl. lita in. 
Snyfta. 	 5) Sparka, spjärna. 
Stamma. 
Vidja, kvist; i svenska dial. sviga (Rqv. I, s. 216). 
Pl. kaloscer. 

, 8) Användes blott i uttrycket ha bkg, (a) so hda det blev (är) så litet. 
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skasi »stång i ett led, sålunda anbragt att den lätt kan skjutas 
åt sidan ock åter dragas för öppningen» — med si från pl. 
skaslar, jfr sv. dial. skyttlar, sköttiar, sing. skyttel, sköt- 

- 	tel (Rz s. 589 b). 
b) midljudande i mask fsv. mapker, på samma sätt som i 

hsv. ock de flästa sv. folkmål. 
Anm. Konj. vaskan varken utgår från fsv. hwasken. 
4) utan motsvarighet i det äldre språket 

i pres. part., t. ex. ro ,tyzndi,s fsv. roandi, skrzkandm nsv. 
skrikande, spnegandm fsv. springandi, han slav undan ma 
hvandm(f) 11,va han kom undan med livet (se § 12,4 a (3). 

Anm. s, tillagt i pres. part, förekommer äfven stundom i fsv. 
(Itqv. I, s. 415 if.). 

i dagas fsv. pers — redan på 1400-talet ---. thöras;1  
c9nsPs(t) nsv i jet,ns (se § 12,4 a a). 

a9. 

§ 27. Pgm. motsvarar: 
regelbundet äldre s, där detta i målet kommit att stå 

efter supradental, t. ex. 
pgm.aarts 	fsv. annars 	pgm. kvyotaffl fsv. qvärnsten 

borta 	nsv. borste 	norts 	nors 
b02,61:tfOyt bordsfot pradgorcl,s- prästgårds- 
fo:csio 	fsv. forstova 	tourtscig 	porsdagher 
fortskcer 	färsker 	vara 	varse 
brjbor 	kirs(e)bär 	atartsl 	äptarster. 
Ljudförbindelsen rts (med hörbart r) är så gott som utan 

undantag regel i målet. Blott i orden fots fsv._ fors, foc.sa nsv. 
forsa, ko 2 fsv. kors ock foto fsv. forstova har jag konstaterat 
övergången 2-,9 -± ,s. Dock äro formerna forts, forsa,  korts ock 
foto vida vanligare. 

utan motsvarighet i äldre språket i adv. sadcerts fsv. 
sänder. 

1) Nor. GPhil.2  § 266. 
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Pgm. s, motsvarar regelbundet äldre s, där detta i 
målet kommit att stå efter kakuminal, t. ex. 
pgm.Ggw,bragor nsv. alnsbred pgm. kats 	fsv. hals 

anstgrs,1 	fsv. *andsölis 	hombcelfs,tagg humbla stang 
falts,ka2  jfr ä.-n sv. falske 	poiska nsv. polska 
fab:sher 	fsv. falsker 	so,y4kin fsv. solskin. 

§. 
Pgm. p motsvarar: 

regelbundet äldre si (sj) före vokal, t. ex. 
pgm. by,so 3 	dial. byssja 	pgm. "pkcer fsv. siuker 

rboyo 	nsv. ryssja 	 §ue Isa 	sjunka 
§ou 4 	no. sjau 	 puton 	siutan 
yuda 	fsv. siupa 	 äsia. 

Målets pan sedan har ljudlagsenligt uppstått ur fsv. sipan, 
efter det midljudande p bortfallit ock si sålunda kommit att stå 
näst före vokal. Jfr jpan § 15,s. 

sj, en lemning av det tidigare uttalet av si före vokal, 
upprätthålles ännu i den dag som går inljudande i värben 
pgm. dysja 5  fsv. *dysia 	pgm. mysya 7  no. mysja. 

hasya6  nsv. hässja 
nsv. f-ljud i yngre lånord, såsom 

pgm. aboyn nsv. auktion 	pgm. munsktpcer nsv. mustascher 
kon§unal 	kochenill 	ms tapyn 	visitation. 

jämte j i förbindelsen jp äldre ti, pi, ifall därpå följer 
vokal. Om denna förbindelse se § 15. 

Motsols. 
Falaska, se Tamm Etym. ordb. s. 129 a. 
Ströhalm under kreatur, läger åt svin; se Rz s. 72 a. 
Sjå, arbete, möda. 
Pedere. Fsv. *dysia egentl. blåsa; jfr dus n . dån, susning, 

buller (Rz s. 106 b), dus-t m. pust, blåst, väderfläkt (Rz s. 107 a), 
fsv. dus m. larm. 

Hässja. 
Täta med mossa; se Aas. Ordb. s. 519 a. 



XV. 4 	ASCEND. ETYMOL. : FRIKAT. KONS. S, 	h; v. 	37 

4) äldre s i plog nsv. salong, antagligen en analogibild-
ning efter §at nsv. schal m. fl. främmande ord, i vilka S-ljudet 
finnes sedan gammalt. 

Anm. Pgm. S-ljud har tvivelsutan i ung tid uppstått genom rspr:s 
invärkan. Det står, såsom i den ljudfysiologiska delen angives, på 
gränsen till '4 ock kunde i många fall på goda skäl tecknas sålunda 
(se Hulttn. östsv. dial.• § 1,80). 

h. 

Pgm. h motsvarar äldre h, t. ex. 
pgm. haku fsv. haka 	pgm. huggrogcer fsv. hungrogher 

haldal 	haldit 	 hak 	 häkker 
halm.% 2 	hamen 3 	h(pr 	 här 
Inka 	hikka 	 hgcer 	högher 
hopa 	hoppa 	 hk 	 höker. 

Liksom i fsv. ock hsv. förekommer h i målet endast udd-
ljudande ock blott framför vokaler (jfr undant. i § 5 anm.). 

Utan motsvarighet i det äldre språket, beroende på folk-
etymologisk ombildning, förekommer h i («Utdra nsv. erinra 
(jfr Tundra nsv. hindra § 19,1) ock bkyharjpayja nsv. blyerts-
pänna (jfr by nsv. bly, harts nsv. harts). 

b) Tonande. 

v. 

Pgm. v motsvarar: 
1) äldre v, tecknat i fsv. v, w, f, i isi. v, f (jfr Nor. Aisl. 

gr.2  § 36,2 samt GPhil.2  §§ 64 a, 121 d); t. ex. 
pgm. arv 	fsv. arf 	 duvm4  fsv. duvin 

dravo 	nsv. driva 	 goN 	golf 

Håll, stygn, gikt; användes blott i best. sing. 
Spöke; användes blott i best. sing. 
Ack. sing. best. 
Duven, dåsig; ruskig (em väder). 
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pgm. harvo 	fsv. harva 	pgm. varmbcer fsv. varmber 
Mrava klavi • mldcer 	vfider 
sammt 	samvit 	 mrml 	hvirvil 
skov i 	*skof 	 vglca 	veke 
stcerva 2 	dial. stärva 	V Cepa 	värpa 
v ap tt 	fsv. vapn 

äldre g (gh) i gnava fsv. gnagha, hoNa (jämte pret. 
ho4vd) fsv. hylgha, sv nsv. sälg (jfr Rqv. IV, s. 249,7). 

äldre f i mustmn nsv. Mustfinn (ortnamn i Pargas), 
skrivet i 1540 års jordabok Mustfinne. Om v i fartbavcdr nsv. 
fältväbel se § 18,2 b. 

utan motsvarighet i äldre språket i fmn2pg fsv. thyn-
ninger, om vars utveckling se V11 PPm. § 138. 

.7. 

§ 32. Pgm. y motsvarar: 
äldre konsonantiskt i, 

i §§ 15, 29,1 ock 70,1B, t. ex. 
pgm. b6kryst 

f./02,:trci 
fsv. byria 

i fiordh 
jaga 	iagha 
jalso 3 	isl. jakka 
igs 	fsv. Bus 
jakt 4 	hiälle 
Wick 	nsv. Lydia 
mpgkcer fsv. miuker 
micerg 5 	miärgher 

äldre gh i 
pgm. drakp fsv. draghit 

(leva 	deghia  

dock icke i de fall, vilka behandlas 

pgm. mamsby a fsv. mitniskia 
Gt 	 olia 

ryybo 	rynkia 
snio-ryo f. DSV. smörja 
spi Gld 
	

fsv. spiäld 
spnvgyo 	spryngia 
t2Do 	 thilia 
vceryo 	vana 
avio 6 
	isi. ena. 

pgm. sicnp 	fsv. slaghit 
sama 	säghia. 

Skärm, brätte; Rz s. 612 b skyve, skova, skov. 
Dö en snöplig död (isynnerhet om kreatur), se Rz s. 670 a ock 

V11 PPm. Ordb. s. 403. 
Jacka. 
Hylla, torkställning i taket; se Rz s. 280 b, V11 PPm. Ordb. 

s. 132. 
Märg. 	 6) Ävja, gyttja. 
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Om ordens vidare utveckling se § 65,2. 
Formerna stgy för fsv. standit ock fatp för fsv. takit äro 

analogibildningar efter drauz,  ock siaiy. Om ordens vidare 
utveckling se § 65,2. 

3) utan motsvarighet i det äldre språket, såsom hiatus-
-fyllande i målet inskjutet i de båda orden buiaf nsv. boett ock 
bio?,,d• nsv. fiol. 

(3) Laterala, 

Tonande. 

1. 

§ 33. Pgm. 1 motsvarar: 
1) äldre 1 

uddljudande, t. ex. 
pgm. land 	fsv. land 

las impf. 	las 
ha 	lie 
hva 	liva 
lopa 	loppa 
lova 	lova 

mid- ock utljudande 
å) efter dentaler, t. ex. 

pgm. fas:flaks- fsv. fastelagx- 
hast 	bad 
ousla 3 	oxla(tand) 
rak,dhn 	redh(e)likeio 

pgm. luuo fsv. lunga 
lukal 	luka 
iyn  2 	 *lyn 
laka 	läka 

impf. 	lögh 
/12n 	 lön. 

pgm. slalsfa Sv. slakta 
819 	sia 
vanhn 	vinliker 
vasfhn nsv. västlig. 

Draga noten i land eller båt (sedan man bragt de båda not-
armarna intill varandra ock fiskarna sålunda äro slutna inom noten); 
jfr Rz s. 413 b. 

Block i en vävstol; jfr isl. hlunnr m., fsv. m. pl. lunnar ock 
lynnar; dial. 1§nn f. (V11 Nyl. etytn. s. 25). 

Jfr oxlatand i Gustaf I:s Bib. Ordet oxla förekommer i Vö. 
Ped. Nyl. Est. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 3 
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efter de palatala vokalerna 2, 2., y, y, a, t. ex. 
pgm. Nio 	fsv. bila 	pgm. 1c2_,/ 	fsv. kil 

dag 	del 	 sila 	sju 
folsa 1  dial.fjälsa 	 skyl 	skyl 
gra.la 	nsv. gräla 	 spala 	späla, 
hylo 	113v. hylla 	 mgpxl 2  11SV. vispel 
helvit 	hälvite 	 alva räkn. älva. 

efter vokalerna a, o, u såsom korta i följande fall: 
a) då dental — utom s — följer, t. ex. 

pgm. gart 	fsv. galter 	pgm. sa rk 	fsv. salt 
koN 	nsv. kolt 	 skuld 	skuld 
older fsv. alder 	 surtm 	sultin. 

Anm. 1. I förbindelsen is efter vokalerna a, o, u såsom korta 
hava arvord k (se § 35,1 d i9), låneord däremot 1, t. ex. vats 
nsv. vals. 

Anm. 2. I gamaVt fsv. gamalt ock vasakvt uselt fsv. väsalt 
har k bibehållit sig genom invärkan från mask. gam‘d• ock vasak. 

p) då l-ljudet såsom slutljud ock före vokal har kvantitets-
längd, t. ex. 
pgm. bo 	fsv. balder 	pgm. knol6  jfr dial. knåll 

bula 3 	fsv. bulle 	pa 	fsv. palder 
fui4 	faller? 	sulni 	sullin 
golo 5 	dial.*gålla 	 nsv. tall 
kala 	fix. kalla 	 u/ 	 ull. 

äldre r i 
pgm. mitra nsv. meritera 	pgm. sav at nsv. servett 

opsalvara observera 	vaDara variera. 
äldre d i alvokat nsv. advokat, mdtkamanter nsv. medi-

kamenter ock InAstn nsv. medicin. 

Gå med hastiga steg; se Hebllqu. Ark. XIV, s. 18. 
Visp. Vispel användes allmänt i finn1.-hsv.; se Klockars-Smeds, 

Sv. ordl. 
Hos SPEGEL förekommer bulla f. med målets betydelse »trint bröd, 

limpa» ock är ursprungligen obl. kasusform till fsv. bulle (Tamm Etym. 
ordb. s. 70a). 

För visso, visserligen. I målet användes jämsides med ful även. 
fuk. Södw. Ordb. synes vara osäker om formen. Mlt. vul = 

Spottkluns, spottfläck (se Hz s. 224 b). 
Knöl, knut (företrädesvis i ändan av föremål), upphöjning på. 

garn (se Hz s. 340 b). 
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4) äldre n i cerd fsv. ärin — i analogi med de i målet 
talrikt förekommande orden på -d samt dessutom påvärkat av 
rspr. äril. 

1. 

Pgm. i motsvarar regelbundet äldre 1, där detta i 
målet kommit att stå efter supradental, t. ex. 
pgm. andcerigs fsv. andraledhis pgm. &rim fsv. farliker 

baran 	barnsliker 	kcerlik 	kärleker 
btskarint 	beskedherliker 	kort 2 	dial. kort 
bisvcerixn nsv. besvärlig 	porlo3 	pörla 
boyraarvol bordsslarva 	porl() fsv. pärla. 

k. 

Pgm. k motsvarar i in- ock slutljud: 
1) äldre 1 (där isl. har enkelt 1) 

efter labialer ock palataler, jämväl då k genom svara bhakti-
vokal blivit skilt från labialen eller palatalen, t. ex. 
pgm. bky 	fsv. bly 	pgm. iGvkas 4  dial.djävlas 

bZasufcer 	bläsuter 	khgt 	fsv. kluter 
drigka nsv. dregla 	 kboUng 	kyklinger 
fbka 	flicka 	 pkoniva 	plumpa 
fk9 	fsv. fia 	 _p4go 	plagha 
ggvcar 	gafi 	 sovek 	sofi 
gkgs 	glas 	 tgvko 	tafia. 

efter vokalerna ce, s, t. ex. 
pgm. dc 	isl. &eld 	pgm. skOya fsv. skylla 

k..c9M 	fsv. kyld 	 själ 
poNo n8v. pölsa 	 (EN 	Ut. 

Sämre handduk, disktrasa. 
Tall- eller grankotte, se V11 Nyl. etym. s. 20 kört m., kör jo f., 

Fbym. s. 94 koj m. Jfr Rz s. 347 b körta f. litet trådnystan. 
Bubbla, se Rz s. 508 b. 
Svärja, väsnas; förekommer enl. V11 PPm. Ordb. s. 55 i öb. 

Nyl. Fby. Hs. Nk. Sm. Sk. 
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c) efter 
pgm. bona 

de& 
dohn 

luidrvt 

vokalerna a, o, o, u, o såsom långa, t. ex. 
fsv. bolna 	pgm. ~kal fsv. mule 

dal 	 pQta 	pale 
isl. ddligr 	 rGtsg?is 

	rätsölis 
fsv. ful 	 svan 	svalt 

halt 	 ss27i'd 
	sald 

miöl 	 öl. 
Undantag från regeln utgöra följande ord: hala fsv. hala, 

kaldcer fsv. kalder, sa/ fsv. sal; samt de jämförelsevis unga 
låneorden: 
pgm. ambral nsv. amiral 	pgm. korpral nsv. korporal 

fiskal 	fiskal 	 byjf.ti - linjal 
1'0'01 	fodral 	 ng(4/ 2 	dial.regai 
pudral 	general 	sg-nal 	nsv. signal 
hogp4a1 	hospital 	§€61 	 schal. 
kanal 	kanal 

d) efter vokalerna a, o, u såsom korta i följande fall: 
a) då labial eller palatal följer, t. ex. 

pgm. aNioup fsv. almoghe pgm. hobn 	fsv. holmber 
Ud> 3  ä.-nsv. balja 	 .Puifta 

	fl. pulkka 
fob:k 	fsv. folk 	 skvah?a fsv. sqvalpa 
gagrga 	galghe 	stoppa 	stolpe 
goN 	golf 	 tobita 	tolfte 
hOver 	halver 	td•va4 	nsv. ulva. 

Undantag från regeln utgöra följande ord: 
pgm.cdvokat nsv. advokat 	pgm. sam 	fsv. salmber 

oka 	Olga 	 salva jfr 	salva 
olja 	fsv. olia 	 salvat 	nsv. serviett 
ovalvgransv.  . observera 	valbosmag fsv. valborgha- 
i9) då s följer (se § 33 anm. 1), t. ex. 	 [mässa. 

pgm. boits,ta5  nsv. Bollstad 	pgm. has 	fsv. hals 
fairska ä.-118V. falske 	kosvart nsv. kolsvart 
faltsiccer fsv. falsker 	spbs14..s,tuo spiselstunna. 

Mule (på kreatur); mynningen av röret, som leder från blås-
bälgen till ässjan; jfr no. mule (Aas. Ordb. s. 512 a). 

Ypperlig, pålitlig, duktig (se Rz s. 528 b). 
Ett slags kar; förekommer i Var. rerum voc. 1538 (enl. Tamm 

Etym. ordb. s. 22 a). 
Tjuta. 	 5) Hemmansnamn i Pargas. 
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såsom slutljud eller före vokal, t. ex. 
f pgm. hok 	sv. hol  

ska ht 	skala 
suht 	sula. 

utgöra följande ord: 	[Cologne  
pgm.odcerko/on nsv. eau-de- 

sghn 	fsv. ;aligh 
saniul 	nsv. Samuel 
,salogg 	salong 
pk& 	Charlotta. 

pgm. chgceNn2  nsv. Degerby 	pgm. rnasuk 3  nsv. masur 
Datuka fsv. flätur 	 P httta 	pruta 

-o nsv. krita v. & s. 	p?Posnik 	ry. npamumm. 
äldre p i vcd•mand fsv. vapmal; kan också utgå från 

den i yngre hs. av Stadsl. förekommande formen valmar (Rqv. 
VI, s. 496). 

äldre rd (-<- urspr. rp) i 89)01' svål fsv. svarper m., han 
hOcc nsv. 'han hårde (den onde), vita fsv. vyrdha. 

Utvecklingen rd --›- 1 (k) har tvivelsutan föranletts av på-
värkan från nabomålet i Kimito, där denna ,  övergång existerar 
(se Hultm. Östsv. dial. § 43). I de två förstnämnda orden kan 
utvecklingen ock hava påskyndats av hsv. inflytande. 

3) Tremulanter, 

Tonande. 

r. 
§ 36. Pgro. r motsvarar: 
1) regelbundet Wkilre r, t. ex 

pgm. borgar a 	fS\ . borghare pgm. brona(sign)4  fsv. broni 
bort 	 bort 	 dagyer 5 	dagher 

Vattendränkt. 
Skrives i 1540 års jordebok Digrby, i »Pikis Häradtz Räckning 

för ikhr 1635» Digerby — således av fsv. digher »stor» ock by(r) »by». 
I analogi med orden på -u?r. 
En var av de stenar, som placeras på murbanden i ugnen. 
Dager, dagsljus; se Tamin Etym. ordb. s. 85 a. 

y) då 1-ljudet är kort 
pgm. Infiar 	isl. bitull 

buktni fsv. bulin 
foka 	foli 

Undantag från regeln 
pgm. ygivul 	fsv. diävul 

kalas 	nsv. kalas 
kalos 	galosch 
knnuil 	krinolin 
makt 	malad 

2) äldre r i orden: 
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pgm. drQga 
Nur' 
graffo 2  
gramogcer 
harcber 
kara vb. 
korp.  
herm 
nor,s 	 nors 

Målets duva »gömma ögonen 
stund) om dagen» är släkt med isl. dåra sova, men är icke där-
med identiskt, utan förutsätter en biform med kort ii: *dilra 
eller *durra (jfr no. durra, durla, du.dra, du.dda »dysse i sovn 
ved lullen og vuggen», se Rosa. s. v.). 

äldre p i burk fsv. bupker ock cerlo7  fsv. öla. 
äldre 1 i ur,spg18  nsv. ulspegel nht. eulenspiegel — 

kanhända folketymologisk ombildning 	 ur ock spg1 
= spegel). 

äldre n i brzlmask 
detta ord § 12,3 b). 

åtminstone skenbart utan 
i följande ord: 
for,sfor nsv. fosfor; 

lusfarj nsv. i höstas — 
t.v. 'i somars; 

kadra kackla, r-avledning 

Flor, tunt tyg; se Tamm Etym. ordb. s. 154 b. 
Jordhacka. Subst. gräfta användes i finn1.-hsv., se Klockars-

Smeds Sv. ordl. 
Kantbräde på arbetssläde; isl. rim f. »spile i grind, gjerde eller 

vwg», no. rim med samma betydelse som i Pgm. (Aas. Ordb. s. 602 b), 
se Rz s. 529 a. 

4) Vävbom, se rev m. hos Rz s. 530 b. 
6) Rodna, kasta ett rött sken. 

Urväder. 
Ödla; jfr orla hos Aas. Ordb. 
Ordet förekommer enligt V11 PPm. Ordb. s. 442 i öb. Vii. 

EgF. Nyl. SMöre. 

fsv. dröghia pgm. 
ä.-nsv. floor 

nsv. gräfta 
fsv. grenogher 

harpor 
dial. kara 
fsv. korper 

kärve 

rim3  jfr isl. rim 
riva 4 	rifr 
radas 	isl. roa 
skrapa fsv. skrapa 
toYri. 	torn 
trGta 	Präta 

r6 	ur 
vldcer adj. vipor 
Ceria 	 ärla. 

(i lek), sova (blott en liten 

(jfr ur 

nsv. binnikemask (se vidare om 

motsvarighet i det äldre språket 
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kartun nsv. kattun, i fall ordet ej upptagit sitt r från det i ä.-nsv. 
förefintliga kartu.n,1  där r visserligen ej är ursprungligt, 
men dock av gammalt datum; 

mancergryn (jämte managryn) nsv. mannagryn; 
odcerkoloie = eau-de-Cologne; 
_purpur?, nsv. potpurri. Rqv. VI, s. 362 b ock V, s. 210 i noten 

upptager en form purperi. 

1) Resonanter, 

Tonande. 

/ i . 

	

§ 37. 	Pgno. m motsvarar: 
1) äldre m, t. ex. 

	

pgm. ama 	fsv. amma pgm. ~kid 	fsv. muld 
barm barmber 7197S0 	ä.-nsv. myssa 5  
down domber maker fsv. mätter 
fram fram saman saman 
grnum ginum sima 6  simi 
gomp 3  gumpr skam skam 
lamber fsv lamber skurna skurna 
marka 4  marka sylma7  sulme 
niasko maska trmbcer n. timber 
"juicer miuker cerm ärm 
mosa mosi gm bcer ömber. 

Där fsv. har mn sent emot isl. fn,8  uppvisar målet mn eller 
in i midljud, ni, i utljud, t. ex. 

pgm. domna 	fsv. domna 
hani 	 hamn 
jon 

 
jämn 

Tios Tiällman enligt Nor. Col. Ordesk. s. XVI. 
Jfr. Karst. Kök. § 35,3 ock Schag. Vät. § 147. 
Gump, bakdel. 	 4) Utmärka, taga mått. 
Rqv. III, s. 132 a. 
Rep, snöre (mellan nätet ock flötet). 
Svullnad. 
Om utvecklingen härav se Nor. GPhil.2  §§ 121 ock 174, 

iSl. dofna 
höfn 
j afn 
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pgm. jana 1. jama fsv. iämna 	is]. jafna 
lama 	 limna 	lifna 
nam 	 namn 	nafn 
namna 	 nämna 	nefna 
somna 	 somna 	sofna 
sfam 	 stamn 	stafn. 

äldre n i orden: 
komkur,si (ock koykutls) nsv. konkurs, 
kOmfav,t nsv. kontant, 
kornfrakt nsv. kontrakt, i vilka ord m kanhända beror på asso- 

ciation med pgm. koma komma; 
lamboynda fsv. landbonde, där övergången beror på sandhi; 
namas (ock nanas) fsv. nännas; 
19msund fsv. ensamin (se § 19,4c). 

åtminstone skenbart äldre f i komfcevt 11.23v. kofferdi 
(jfr vb. komma). 

§ 38. Pgm. n motsvarar: 
1) äldre n, dock icke efter supradental (se § 39) eller kaku-

minal (se § 40) eller i de fall, som behandlas under §§ 41, 
42 ock 43,2, t. ex. 
pgm. bkonar 2 	fsv. blanar pgm. kmndcerts- fsv. *qvinders- 

donahug 3  jfr ä.-nsv. dona 	 mas 7 	mässa 
fan 	nsv. fan 	 nava 	nävi 
gryn° 4 	fsv. *grynna 	nor 	nor 
han 	 han 	 nab 	näbber 
knapa 5 	 *knappi 	namara 	nämare 
knar-  6 	dial.knarr 	It as 	näs 

Jfr Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 18. 
Blånor. Fsv. blanar är pl. till blan f. 
Eller dronahug dödshugg; egentligen »skrällande slag». 
Grund. Grynna användes i finn1.-hsv.; allm. i sv. ock no. dial. 

(Rz s. 217 b, Aas. Ordb. s. 249 a). 
Knapp. I fsv. skrift anträffas blott den starka formen knapper. 
Lindrig vrickning i arm- eller fotleden, se Rz s. 334 a. 
Målets form är kanhända en kompromissform mellan de i fsv. 

skrift förekommande qvindils- ock kyndersmassa. 
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pgm. rubn fsv. rutin pgm. spna fsv. spini 
ragn räghn storna k storkna 
rano ränna sunan sunnan. 

Hit hänföras även runsl n. ock runsa2  vb., som sammanställas 
med is]. runsa »lcsrive, oprive, bringe i norden, forstyrre›, no. 
runsa i samma bet. (Aas. Ordb. s. 618 b ock 619a). 1 sv. dial. före-
kommer ordet blott med m: rums n. ock rumsa vb. (Rz s. 543 b). 

2) äldre m 
framför .t i orden: 

firanta (jämte fkanita) nsv. flämta, 
gryTta (jämte gronta, ehuru sällan) fsv. grymta, 
kanta (jämte hamta)-  fsv. hämta ock hänta, 
to« nsv. tomte, 

i vilka ord föreligger en art av assimilation, i det labial 
nasal utbytts mot postdental nasal. Jfr Nor. Får. § 43, V11 
PPm. § 110,3, Hagf. Gkb. § 143, Bill. Åsb. § 248,4. Denna 
övergång är yttermera uppvisad i Ny]., Estl. ock på Runö. 

framför f i kan fert nsv. fsv. kamfer. 
3) äldre B-ljud framför dentalerna s ock t i orden:• 

laga (ock lavista) fsv. länkta, 
lanto (ock laglsto) jfr fsv. länktan, 
lognst jfr fsv..pingste?3  
sant fsv. sankte, 

i vilka ord den mediopalatala nasalen före postdental över-
gått till postdental nasal. 

Anm. 1. Framhållas kan, att redan i fsv. denna partiella assi-
milation i ordet pingst försiggått. I Sv. dipl. 3: 166 anträffas näm-
ligen formen pins-. 

Anm. 2. Kock Ark. X, s. 182 bekräftar beträffande ordet san(k)te 
k-ljudets undanträngande mellan två konsonanter ock g-ljudets övergång 
till n genom partiell assimilation med den följande dentalen. »Denna 
partiella assimilation ngt 	nt har», säger förf., »inträtt huvudsakligen i 
stavelser ock ord utan fortis, ock sante framför ett hälgonnamn (säntö 
Pår) uttalas utan fortis, liksom förnamn omedelbart framför efternamn.» 

Anm. 3. Dylik assimilation förekommer i delvis samma ord bl. a. 
hos Karst. Kök. §§ 37,2 ock 40,2, Nor. Får. § 44 ock Fryksd. § 150, 
'Schag. Vät. § 131. 

Kvarlevor av foder, som av kreatur ratas. 
Rata foder. 
Södw. Orb. anför pingste med frågetecken, beroende därpå att 

formen förekommer i fsv. skrift blott i sammansättningar. 
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äldre 1 i puns fsv. puls (med ljudsubstitution). Om vak-
mand fsv. vapmal m. fl. se  § 19,4c. 

utan motsvarighet i det äldre språket 
i plur. kkoynar av sing. ko y klo (hos djur) ock koynar 

av sing. ko y ko. Målets former hava i dessa fall påvärkats av 
best. pl. fsv. klörnar ock könar. I analogi med dessa har målet 
bildat plur. brQnar av sing. bri2 brödl, knanar av kna knä, 
stroyar av str9 strå samt tranar av tre. trä. 

Anm. Likartade bildningar finnas i Vö. Närp. Ped. Finnb. Nyl. 
Estl. ock på Runö. 

i några etymologiskt mer eller mindre oklara fall: 
durangipna2  (jfr vb. du n& gömma ögonen i lek ock subst. ggmo 

gömma); 
herasyrogg fsv. härapshöfpinge — där förekomsten av n utan 

tvivel beror på att -ing utbytts mot det vanligare suffixet 
-ning, ett ganska allmänt tillvägagående i östsv. mål (se 
1/11 PPm. § 111,2 ock Hagf. Gkb. § 145); 

lansynng fsv. landshöfpinge — där n förklaras på samma sätt 
som i föregående ord; 

kon_punal nsv. kochenill; 
munstaycer nsv. mustascher — med folketymologisk anslutning 

till mun mun; 
stoymand nsv. stomme (se § 19,4 c); 
19ms19nd nsv. ensam (se § 19,4 c); 
msndara nsv. visitera (jfr den långsökta förklaringen hos V11 PPm. 

§ 111,3); 
janan nsv. här, tanan nsv. där samt van nsv. var, som troligen 

utgå från de med ett -na yttermera utvidgade fsv. hjärna, 
'Tärna, hvar (hlärna-na, .pärna-na, hvar-na). 
Anna. Endast skenbart har n tillkommit i adj., som utgå på -lin. 

Vid första påseendet tyckes nämligen -lin vara uppkommet av fsv. 
ändelsen -ligh(er) genom tillägg av ett n, sedan g bortfallit; riktigare 
är utan tvivel att återföra nämnda ändelse på fsv. -likin (-lighin), som 
egentligen enligt Kock Fsv. 1j. s. 35 fe. är ack. sg. mask, av adj. på -liker, 
d. v. s. -111kin är ljudlagsenligt uppkommet av äldre -likan, t. ex. 
&rim, f sv. farlikin, valan f sv. vinlikin. 

Formerna ushn fsv. usai ock farna fsv. fatöker äro ny-
bildningar i analogi med ovan anförda adj. 

Se Rqv. II, s. 241 ock Frth. Närp. s. 128 anm. 
Användes i uttrycket ren duva- 1. duranoma leka kura gömma. 
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92.• 

Pgm. n motsvarar regelbundet äldre n, där detta i 
målet kommit att stå efter supradental, t. ex. 
Pgm- bjrj 	fsv. biörn 	pgm. kvon fsv. qvärn 

Deprn,c/a0 nsv. fjärndell 	Uno 	korna 
femma 	fernissa 	S01669.n 	psaltaren 
~armas 	Gunnarsnäs 	suma nsv. surna 
goja 	fsv. gärna 	 tom 	fsv. torn 
hown 	horn 	 12ry, 	örn. 

Ljudförbindelsen 9:,/ (med hörbart r) är utan undantag regel 
i målet. 

I tomfirni fsv. tordyvil beror n  på folketymologi (jfr 
loym Insy. torn: Nor. Sv. landsm. VI. 5, s. 35); i mundarrogg nsv. 
mundering åter på förväxling av -ing ock -ning (jfr § 38,5 b). 

Pgm. r, motsvarar regelbundet äldre n, så ofta detta 
i målet kommer att stå efter kakuminal, t. ex. 
pgm. afr 	fsv. aln 	pgm. go?fna nSv. gulna 

aZfrostka nsv. almanacka 	Marre 	fSV. moln 
bona fsv. bolna 	 7119_ 7 ugg 	malning 
fana 2 	falna 	 sva7fria IM. svalna. 

v• 

Pgm. y motsvarar: 
regelbundet äldre n, så ofta detta i målet kommer att 

stå närmast före j, t. ex. 
pgm. l»gl 	nsv. linjal 	pgm. wy,sa 	fsv. niusa 

yjupa ä.-nsv. niu.pa 	 Unga 	njuta 
Jura 	fsv. njure 	 trajon nsv. tränjon. 

Formen wupon har framgått ur sammansättningen (tor)n-
hiupon (se Schag. Vät. s. 82 not 1). 

förekommer utan motsvarighet i det äldre språket i det 
onomatopoetiska ordet wauy jama. 

1) Tunn' Etym. ordb. s. 146 a. 	2) Vissna. 
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Pgm. y motsvarar regelbundet äldre n före g ock k, 
där dessa i målet återgivas med g ock b', t. ex. 
pgm. draygjar fsv. drängiar 	pgm. spriygio fsv. spryngia 

rygia vb. rynkia 	 aygyar 	ängiar 
ng.  tyo f. 	rynkia 	 apb9 	änkia. 

g. 

Pgm. g motsvarar: 
äldre g-ljud, tecknat med n framför g ock kl, t. ex. 

pgm. aggra fsv. angra 	, pgm. pktgg  - fsv. punger 
Gghtr 	ankare 	 neg 	ringer 
bagk 	bänker 	 se,gka 	sänkia 
figgcer 	finger 	 fag& 	pänkia 
huggrogcer hungrogher 	vigkil 	vinkil 
piragko 	planka 	 aeg*/ 	ängil. 

äldre n framför sekundärt g ock k åtminstone i orden: 
pgm. figkirin nsv. fintlig 	pgm. geerkologg 2  nsv. eau-de- 

gumek 	gesvind 	 Cologne 
kumigg fsv. kumin 	 uggiform 3  uniform. 

äldre m framför k i orden: 
jaa (o-ck jania) fsv. jämka ock jänka 
sak a (ock samka) 	samka ock sanka 
Ma 	 ömka (dial. ynka) 
ygko 	 ömka. 

Av det anförda framgår, att redan i fsv. rådde vacklan 
mellan m ock n; se Rqv. IV, s. 317. 

Änni. i Ybbersnäs by på Ålön har jag konstaterat g-ljud för äldre 
n i uddljudsförbindelsen kn. Man säger därstädes kgrv för kniv kniv, 
kgoda för knoda knåda, kgG för kng, knä o. s. v. (jfr Hagf. Gkb. 
§ 173 ock V11 PPin. § 119). 

Nor. Aisl. gr.2  § 41,2. 
Jfr § 24,3 anm. 	 3) Jfr § 24,3. 
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II. Vokalerna. 
A. 1 betonad stavelse. 

a) Enkla vokaler. 

2. 

§ 44. Pgm. z är alltid långt ock motsvarar: 
1) äldre i i allmänhet, t. ex. 

pgm. bgda 	fsv. bita 	pgm. plpo f. fsv. pipa 
fin 	fin 	 riN 	 ris 
handa, 	flände 1 	slipa 	isl. slipa 4  
gln  2 	 gin 	 smida fsv. smipa 
hid 	hit 	 svika 	svika 
28 	 is 	 tid 	13it 
2 sker 	ister 	 viger 	vigher 
kiva 	kiva 	 vik 5 	vik 
lia 8 	lie 	 vala 	hylla 
/in 	lin 	 viker 	hviter. 

Hit höra ock unga låneord av främmande ursprung, vilka 
genom hsv. förmedling inkommit i målet, t. ex. 
pgm. brygceri nsv. bryggeri 	pgm. malasan nsv. medicin 
.kranula 	krinolin 	musik 	musik. 

I tisl tistel äger målet gammalt långt • i; fsv. ock isl. 
hava däremot kort i. Kluge Et. wb., s. 73 b anför härom följande: 
»Moderne ndd. dialeete zeigen altes i in der tonsilbe (braun-
schweig. deistele, pommer. distel, hildesheim. deussl, lipp. 
duissi), weswegen in Niederdeutschland vielfach diestel als hd. 
ausgesprochen wird. Abseits steht got. wigadeinå wegdistel». 

Anm. Gammalt 1 förekommer även i *ister klister mht. klister 
ock pgska nsv. piska nht. peitsohen, pgsko nsv. piska f. nht. peitsohe; 

Se Nor. Aisl. gr.2  § 106 b. 
Se Tamm Etym. ordb. s. 211 a ock Brate ÄVml. ljudl. s. 20. 
Lie; se Lindgr. Btr. § 59. 
Jonss. Ordb. 
Om ordet i sms. ock ortnamn se § 69. 



pgm. smto f. 
stnto 7  
mtria 
gdA 
loka 

fsv. smitta 
dial. stritta 
fsv. vitni; 
nsv. gikt 
fsv. hikka 
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likaså i gnida nsv. gnida ock sknval nsv. skriva, som blott till betydelsen 
motsvaras av de i isl. svagt böjda gniäa ock skrifa med kort i, men 
som äga motsvarigheter i de starkt böjda fsv. värben gnida, skriva, 
nsv. gnida, skriva. gnist° gnista ock dakcer elak hava antagligen 
sedant gammalt långt 1, ehuru motsvarigheter till dem varken i hy. 
eller isl. kunna uppvisas. I sv. dial. äro däremot former med långt i 
allmänna (jfr t. ex. V11 PPm. Ordb., Karst. Kök. § 44). Möjligen stå 
målets former i avljudsförhållande till isl. gneisti ock 'eilaker (fsv. 
ölaker). 

Målets kv it fsv. qvitter isl. kvittr med kort i står troligen 
i samband med mit. qu.it. Södw. Ordb. har även quiit. 

äldre I åtminstone i orden rusk nsv. rissel, sima fsv. simi. 
äldre y i fg(stilso) fsv. er(e)2  samt i birogg 3  nsv. byrå 

ock divcOstrak nsv. dyvelsträek, vilka två sistnämnda ord tro-
ligen med denna vokalisation lånats från annan dialekt. 

är städse kort ock motsvarar i regeln: § 45. Pgm. 
1) äldre I 

framför 
siva, t. ex. 
pgm. kkeo 4  

le1/129a 
naranTo 5  
ST a 
grafra 6  

sm4a vb. 
framför 

tiva, t. ex. 
pgm. giitcer  

fi. kippa 
fsv. klippa 
dial.naranippa 
fsv. sippa; 
dial.gnittra 
nsv. kitta 

smitta 
lång eller av 

lång eller av konsonant efterföljd tonlös explo- 

kmkcer 	qvikker 
sktka 	skikka. 

konsonant efterföljd tonlös fika- 

fsv. gipter 	pgm. gnid 	nsv. griffel 

Jfr Karst. Kök. § 444 samt Åstr. Dfs. 1j. § 17 anm. 2. 
Se Tamm Etym. ordb. s. 183 a ock Rz s. 173 b. 
Jfr V11 PPm. § 20,5 ock Hag. Gkb. § 19. 
Trämugg. 
Vagel, se Rz s. 461 b. 
Flina, skratta; se Rz s. 204 b ock Frth. Vö. s. 154. 
Liten spruta, se Rz s. 686 b. 
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pgm. khfso 	fsv. *klifsa 	pgm. /Ginst 

	
fsv. qvister 

khfto 2 
	

dial.klifta; 	insa 3 	 pissa 
fk 
	

fsv. fisker 	nsko 4 
	

dial. riska 
knsna 	fsv. kristna 	t8S K-nsv. dial. tiss. 5  

e) framför lång eller av konsonant efterföljd tonande explo-
siva, t. ex. 
pgm. 1Ck2•12a 	118V. klibba 	pgm. nijo 	fsv. vipia; 

c"sto k) fsv. *libber(stikka) dr20a6 	no. drigla 
nba 	 ribba; 	bga 	fsv. liggia 
k9n4jo 	Kvidja 	192•8* 	 pigger 
mia 
	fsv. middagher 	pi(2g 	nsv. pligg 

smit o 	smipia 	bga 	fsv. piggia. 
d) framför lång eller av konsonant efterföljd lateral frika-

tiva, tremulant eller resonant, t. ex. 
Pgm• bnla7 
	

dial.brilla 	pgm. kip 	fsv. klimper 
antldcer 	fsv. milder 	hmber 	timber 
sg 	nsv. sigill 	Inntpd 	nsv. vimpel; 
sia 
	fsv. silke 	Unjla 	fsv. binda 

81)418 
	

isl. spilltr 	bnna 	brinna 
staa- 9 
	

fsv. stilla; 	sion 	 skin 
nw,sol° fl. nirso 	Inntcer 	vinter; 
szrktl 	nsv. cirkel 	 fiegor 	finger 
virka 	fsv. virki 	lantan dial.klinka 
9nnnl 	hvirvil; 	spnega 	fsv. springa 
danbo 	dimba 	znylpl 	vinkil. 

Klase. Södw. Ordb. upptager klifse n. klunga. Se Rz s. 327 a 
ock V11 PPm. Ordb. s. 171. 

Skäkta, linbråka; se Rz s. 328 b ock V11 PPm. Ordb. s. 171. 
Målet har även ett vb. kkkfta. 

Mingere. 
Ruska. Ordet, som är ganska allmänt i finni. hsv., anföres från 

Häls. av Rz s. 536 a, från Vörå av Frth., från Gkb. av Hagf., från 
Finnby ock Ped.-Purim. av V11. Det bör väl sammanställas med isl. 
bris, som efter utvidgningen i enlighet med nordiska ljudlagar förkortat 
den långa vokalen framför sk (se Nor. GPhil.2  § 47). 

Rqv. III, s. 214 a. 	6) Dregla; se Nor. Sv. etym. s. 11 f. 
Förbrylla; se Tamm Etym. ordb. s. 195 a ock Rz s. 59 a. 
Användes mästadels i sammansättningen MOydSprf modstulen. 

2) Fodra (kreatur); allmänt i dial. (se Vii PPm. Ordb: s. 392). 
Matgrann, kräsmagad. 
Halta; se V11 PPm. Ordb. s. 172 ock jfr klikka Rz s. 327 b. 
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Hit för jag även pmbra »ungt får, som ännu icke haft 
lam», vars motsvarighet är ett fsv. isl. *gimbra; jfr sv. dial. 
gimber (Rz s. 193 a), no. gimber (Aas. Ordb. s. 215 b). Is!. 
gymbr åter visar en annan avljudsvokal, ursprungligt ii. 

e) framför kort ensam konsonant, 
a) om följande stavelse innehållit eller innehåller urspr. i, 

u eller a (jfr Hultm. Östsv. dial. §§ 1,72, 5,3), t. ex. 
pgm. oligte?ri fsv. *dighil 	pgm. s2.dugcer fsv. sipugher 

dra» 	drivit 	 snu 	sina 
gru» 	gripit 	 skrwu 5 	skriva 
knal 	himil 	 mku 	vika; 
hch 	lidhit 	 bkgara 	bikare 
1»t 2 	dial. piti 	 inta 	biti 
sk2k 3 	fsv. skilja 	 inta 	hiti 
sinkm nsv. spicken lwa 	liva 
f2gcOr 	fsv. tigliii.4 	pdara 	pilare 
frw12. 	pripi 	 rwa 6 	"rivi 
tvd}ggar 	tvilingar sili 
min 	vikit; 	

sda 
sptna 	spini 

Uttar 	is!. bitull 	 stiga 	stighi 
finu 	fsv. fina 	 smga7  Ål. svigi 
glnuna 	ginum 	vda 	fsv. villa 
hcluger 	lipugher 	mta 	vita. 

Desslikes i (sfrand)sbkd bäckasin, som kan jämföras med no. 
stikel ni. »pig, torn, en lang figur, en nekel» (Aas. Ordb. s. 
751 b), således: en som går på långa ben. Jfr vidare no. stikla 
»gaa stivt, svagt og haltende med korte skridt» (Ross s. 759 b). 

it9) i de ursprungligen kortstaviga orden 
pgm. cl3ger(b)8  jfr fsv. digher 	isl. digr 

dngek 	no. drigl 
ntdcer 	 niper 	niär  
s%gek 	 sigill 
Indwr 	 viker 	viär, 

uti vilka i tidigare stått framför g eller d + konsonant. 

Degel; se Tamm Etym. ordb. s. 88 b. 
Pipa vb., Rz s. 503 a. 	3) Skilja. 

4) Rqv. VI. 	 5) Skreva; cunnus. 
6) Vävbom, reve; jfr isl. rifr in. 	7) Vidja, kvist. 
8) Även chgce?Pl»; hemmansnamn i Pargas (se § 35,2). 
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Anm. drgYek nsv. dregel ock &gcsk nsv. segel äro egentligen 
ombildningar av äldre *dregl, som återfinnes i nsv. dregel, ock saghl 
efter värben dnght ock sgka (jfr Nor. Sv. etym.). 

7) i enstaviga kortstaviga ord (jfr Hultm. Östsv. dial. § 8,6), 
t. ex. 
pgm. bxk 	fsv. bik 	pgm. shp 	fsv. skip 

n. 	'fil n. 	 sint 	spit 
pnt 2 	gnit 	 sPg 5 	 stigh 
hd3 
	

tul 
nv 4 	is]. rif 	 fat 	tin. 

Några hithörande ord uppträda i följd av hsv. invärkan 
med vokalen a ;(detta är isynnerhet fallet, då vokalens kvali-
tativa olikhet i hsv. yttermera framhävts genom en kvantitets-
skillnad, jfr Hultm. Ostsv. dial. § 8,6), t. ex. vol fsv. vin hsv. 
vän, frGd fsv. friper hsv. fred (se §§ 51,4 b, 52,3 a). 

2) äldre i i orden 	nsv. i fsv. i, n2. nsv. ni  fsv. nl(r), vi 
nsv. vi  fsv. vi(r), 

i vilka ord urspr. i förkortats i obetonad ställning; 
dessutom i: 

graryxs6  fsv. granris — där likaledes i förkortats till i i obetonad 
ställning; 

smnus7  nsv. svinhus — med I 	i vid betoningen evinhile; 
smonb2. nsv. Simonby; 
Ocur ekorre fsv. Ikurne Jämte sistanförda form torde, såsom 

pgm. visar, hava funnits en fsv. biform med I (kanske upp-

(uttal. 4.6ra) hänvisar. 
kommet av i vid betoningen ikUrne), varpå även hsv. ekorre 

3) äldre'y.' i orden 2:23na8  fsv. ypna, nort nsv. myrten, 
samt dädämte i dr2424(katto) fsv. drykkis-, 3p2,n 9  fsv. ypin, 
bra fsv. pyril. 

Ursprungligt y synes i målet ha benägenhet att övergå till 
i, om följande stavelse innehåller i (se Nor. Asehw. gr. § 101). 

Bräda i båtbotten. Jfr fsv. fiol, fial, isl. fjol f., vilka uppstått 
genom o- ock a-brytning av från urgermansk tid härstammande e (se 
Nor. Aschw. gr. § 77). 

Gnet. 
4) Rev (i sjö), grund. 
6) Däremot ras nsv. ris. 
8) Jämte ypna. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 4 

8) Led (på gärdesgård). 
5) Fotsteg. 
7) Däremot svIn nav. svin. 
5) Jämte ypnt. 
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Formen dnkhs- kan förklaras på samma vis, men i kan ock 
bero på association med dricka. Härav följer, att ypna är 
målets ljudlagsenliga form för värbet, ock biformen qma har 
fått från adj. unn. 

Anm. Om ton2pg fsv. thyninger se V11 PPm. § 138. 
4) äldre ö, Ä 

i stavelser, som tidigare varit °betonade, t. ex. 
pgm. Maka fsv. betala 	pgm. gman nsv. gemen 

bnkszDa nsv. bresilja 	ltknz 	(ar)lekin 
fibruan 	februari 	mlf air 	metall. 

framför vissa förbindelser av r + konsonant i orden: 
pgm. bprk 	fsv. blärkl 	pgm. gta 	isl. erta 

bprlso 2  ä.-nsv. Bierka 	mrts t 	nsv. värst (längd- 
prj 3 	nsv. gärs 	 • 	mått). 

Hit hör ock bio  björklake fsv. 'biärka (jfr no. bjorke Aas. 
Ordh. s. 94 b, björkä f. Rz s. 29 b). 

i orden: 
k411 fsv. kätil — med vokalisk assimilation (jfr Nor. Aschw. 

gr. § 102 anm), 
kntur fsv. kreatur, 
piVer nsv. Petter, 
sKizt fsv. sedel — med vokalisk assimilation, 
saybko fsv. sembla, 
vrimba fsv. vrenska(s). 

I sartbttcer nsv. salpeter beror 	på folketymologi (se § 
12,4 b). 

y. 

§ 46. Pgm. y är alltid långt ock motsvarar: 
1) äldre 5, t. ex. 

pgm. bky 	fsv. bry 	pgm. drygar fsv. dryrgher 
Nrygas 	blyghlas 	dyka 	nsv. dyka 
byta 	byta 	 fy 

	isl. 

Se 'ramm Etym. ordb. s. 39 b. 
Björkö, ortnamn i Pargas. I 1556 års jordebok skrives Birks,. 
Redan i fsv. anträffas en form girs, där i uppstått av ett från 

el erhållet é (jfr isl. geirr spjut). Se Nor. Sv. etym. ock Aschw. 
gr. § 103,1. 
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pgm. gryto 	fsv grYta 	pgm. lysa 	fsv. lysa  

Nyval 	klyva 	 ny 	 n(r) 
knysa 2  di al . knysa , 	ryo 	 rya 
knyta fsv. knyta 	 skyla 	skyla  
krypa 	krypa 	 spyor 	spor 
lyda 	lypa 	 syda3  nsv. dial. syda. 

Hit hör även klyva kliva, klättra, som motsvaras av fsv. 
klyw:a (Södw. Ordb.), Uppkommet av äldre kliwa, samt /ysfyls 
(jämte instyk) väst nsv. livstycke o. dyl. 

Övergången i 	fdrekom redan omkring år 1300 i fsv. 
i omedelbar närhet av labial konsonant eller 1, n, r (se när-
mare härom Nor. Aschw. gr. § 108 jämte anm. 2). 

. Målets snya nsv. snöa representerar troligen ett äldre *srdrja, 
omljud till snj6r m. snö (se Nor. Aisl. gr.2  § 410 anm.); även 
kan y tänkas hava inkommit från en form motsvarande 3 sing. 
pres. snYr av isl. vb. snjåfa. 

Orden fyra nsv. fyra ock gryn nsv. gryn ha haft samma 
utveckling som i nsv. 

äldre y i krmel nsv. kryssa; jfr dock ty. kreuzen. 
äldre ii i tyv fsv. piuver — med progressivt i-omljud. 
äldre i i ry-ta3  dial. rita ock syo fsv. stia. 

y. 

§ 47. Pgm. y är alltid kort ock motsvarar: 
1) äldre y' (jfr § 50,2), t. ex. 

pgm. brylop 	fsv. bryllop pgm. bys° 	fsv. byssa 
bylo 6 	dial.bylla 	byo7 	dial.byssj a 

Klyva, t. ex. ved. 
Knysta; se Frth. Vö. s. 163, V11 PPm. Ordb. s. 181, Aas. 

Ordb. knata s. 374 a. 
Luta intr. v.; jfr V11 PPm. Ordb. s. 412 ock Nyl. etym. s. 

41; i-ornljud av fsv. sildh isl. sta f. 
Dial. kryssa; se VII PPm. Ordb. s. 191. 
Uppresa; se V11 PPm. Ordb. s. 304 ock Lindgr. Btr. § 86,4. 
Getingbo, se Rz s. 32 a, b. Jfr fsv. bol, bul. 
Svinläger, oordnad bädd; se ltz s. 72 a ock V11 PPm. Ordb. 

s. 43. Jfr isl. fsv. bog n. 



pgm. dryfta 
!No/P 
540  
fY2n 
gryynol 
gryntbcer 
hyl° 
kylo 2  
4972 3  n. 

fsv. *drypta 
flytia 
fylla 
fyri 
'grynna 
grymber 
hylla 
*kylla 
*,iyn 

pgm. spryjpo  5  fsv. 
~06  
Styrja 1. syr 
stybgg7  no. 
syckr 	fsv. 
syylmas 
trygcer 
tylsno 
Y7.riPa 
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lyska 4 	*lyska 	ypna 
Hit hänför jag ock ky,5 (fsv. kuEr) ock my,.5 (fsv. 

ord vokalen påvärkats av vb. kboga fsv. kyssa ock  

sprytia 
*strynta 
styria 
stytting 
syper 
*sylme 
trygger 
*thykna 
ympa 
YPna. 

mus), i vilka 
fsv. pl. mys. 

Såsom det framgår av ex., bibehåller sig äldretr.' (ock ut 
vecklar sig icke till ö) omedelbart framför r, ifall detta närmast 
efterföljes av i eller j (jfr § 50,2 samt Hultm. Östsv. dial. § 1,11 
ock 74). Även i ordet syrpo sörpa nisl. no. syrpa kvarstår y. 

2) äldre ‘långt y i orden syloj fsv. sYkn isl. fdrkn, tryda10 
isl. prSrsta, sty-u fsv. stip- isl. stjtip-. 

-3) äldre kort ö (jfr § 49,1 a) i orden: 
grynska (jämte granska) fsv. grönska(s), 
kerasymgg fsv. härapshöfpinge, 
lansynigg fsv. landshöfpinge, 
yg?ro nsv. ögla, 
yVSGG fsv. ömka, 
ydeer fsv. öster. 

Från år 1350 anträffas i fsv. övergången 8 —> y ock (där ö 
framför konsonantgrupp förkortas) 8 --> y tämligen allmänt fram- 

Grunt ställe i sjö. Jfr fsv. vb. grynna bottna. 
Trärnugg. Jfr isl. kyllir m. påse, matpåse. Se kyl f., kylla f. 

Rz s. 375 b. 
3) 

m. pl. 
4\ 

7) 
stytta 

$o 
 
 

Block på vävstol, Rz s. 415. Jfr isl. hlunnr m., fsv. lunnar 
skeppsrullar m. 
Nsv. löska, av lus. 	 5) Vidja, kvist. 
Årsskott på tall 1. gran. Jfs nsv. strunt. 
Stötting, skogskälke. Ordet hör till hl. stuttr kort, fsv. for- 
avkorta ni. fl. 
Svullnad; se Rz s. 707 a. Jfr fsv. sulmi 
Töcken, dimma; jfr. fsv. thukna f. 
Krysta, klämma. Jfr no. trista, Aas. Ordb. s. 840 a. 
1 sammansättn. som styfar styvfar o. d. 
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för k, g, 3, g + kons., se Nor. Aschw. gr. § 106,2. Formen 
härapshyfpinge (likasom hyfpinge) är uppvisad även i fsv., se 
Nor. Aschw. gr. § 106. 

äldre långt o i 'y-1  (jämte 	fsv. sio- (med biformen 
sjö- genom progressivt i-omljud). 

äldre kort i uti orden 
pgna. bysmand 2  fsv. bisman 	pgm. blada 	fsv. bipia 

bryms 	brims 	 spy1:03  nsv. spilta. 
Hit kan ock föras hyf 4  slut, jfr isl. hirta, hyrta tvinga, av-

hålla från att komma på avvägar, akta, gömma. 
Om övergången i 	y i omedelbar närhet av en labial kon- 

sonant eller 1, n, g, r hänvisas till Nor. Aschw. gr. § 108. Jfr 
ock Lindgr. Btr. § 28,4 ock V11 PPm. § 25,2. 

äldre å i homskcer fsv. hömsker isl. heimskr. 
Långt Ö, uppkommet av el, blev redan i fsv. 	så snart 

det framför dubbel konsonant skulle bliva förkortat5; således 
hömsker —> himsker liksom hölsa ---> hilsa, trösta -->- trista. 
Detta i övergick sedan framför labialen m till y. 

i9. 

§ 48. Pgm. t motsvarar: 
1) fsv. långt 8 regelrätt, 
a) när det är = isl. ce, t. ex. 

pgm. ansOfs, 	fsv. "ands8lis6 	is]. andscelis 
bkitgda 	blöpa 	 blceåa 
biskkcer 	bökar 	 bcekr 
bn 	bön 	 bcen 
&ona 	döma 	 dcema 
fi2d0 	föpa 	 fceäa 
bra 	föra 	 fcera 
grts.m 	grön 	 grcenn 

I sammansättn. såsom ‘,9y-man sjöman. 
Jämte Nsmand. 	 3) Jämte sprko. 
Jfr Rz s. 257 b hirta stanna, hastigt avbryta sittförehavande. 
Se Nor. Aschw. gr. § 103,1. 
Södw. Ordb. upptager blott andsylis (ansyles), troligen en 

gottl. form; men däremot rätsölis, där ö regelrätt inträtt. 
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pgm. hona 	fsv. höna 

	

M19fa 	 möta 

	

soter 	söter 

	

hma 	törna 
Hit hör ock doM (även dceM), 

Jfr Tamm Etym. ordb. s. 116 a. 

isl. hama 
meta 
scetr 
tcema. 

som motsvaras av isl. dceld. 

b) när det är = isl. au, utom i de fall vilka behandlas,  i 
§ 63,1, t. ex. 

pgm. bh2tcer 	fsv. blöter 
frQs 1 	frös 
gm( 	gröter 
gok 	gökar 
kh2v 2 	klöf 
lopa 	löpa 
lov 	 löf 
moras jfr fsv. mör 
rodcer 	fsv. röper 
I-044 	*röst 
stor 	stör 
trot 5 	PrÖt 
2,9a 	 ösa 

isl. blautr 
fraus 
grautr 
gau.kr  
klauf 
hlaupa 
lauf 
maurr m. 
rauär 
raust 
stal= 
praut 
ausa. 

Hit hör även &ligor = fsv. högher, isl. (hår) *haugr6, Gottl.L. 
haur. 

c) när det är = isl. ey, utom i de fall som behandlas i 
§_ 64,1, t. ex. 

pgm. b?rota 	fsv. blöta 	isl. bleyta 
boga 	böghia 	beygja 
d.o 	 döia 	 deyja 
gkonta 	gleima 	gleyma 
ggmo 	göma 	*geyma 
kora 	köra 	 keyra 
/gsa 	lösa 	 leysa 
"nto- 	mör 	 meyrr 
rok 	röker 	 reykr 

1) Frös, av vb. frysa frysa. 	2) 
Myra, se Nor. Sv. etytn. s. 56. 
Röste, takresning, se Rz s. 554 a. 
Tröt, av tryta tryta. 
Se Nor. Aisl. gr., §§ 58, 72 anm. 

Klöv (kos boskap). 

1 ock Läffl. Ark. I, s. 266 ff: 
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pgm. snopa 	fsv: snöpa 	is!. sneypa 

	

toga 	töghia 	teygja 

	

gda 	apa 	 ey6a. 
äldre kort 6 i 

pgm. dronal fsv. drönia 

	

myg• 	miöl 	is!. mjöl 
öl 	 öl, 

samt framför rn i bon fsv. is!. biörn, 99:9/ fsv. is!. örn. 
Även i lcgk nsv. köl ock mgd nsv. mjöd motsvarar målets g 

äldre ö, möjligen uppkommet genom u-omljud i obetonad sam-
mansättningsled (se Nor. Asehw. gr. § 69,3). 

äldre ö i följd av progressivt i-omljud i orden sno fsv. 
sniör 	sni6r, 	fsv. siör isi. sj6r. 

äldre y' 
före ursprungligt rp ock id, t. ex. 

pgm. bd 	fsv. byld 	pgm. mg:4a fsv. myrdha 
bk3r/o 	byrpa 	 sk199:4 	skyr') 
kl2M 	kyld 	 voka 2 	vyrpa. 

före urspr. rn i hyn  fsv. hymn, jfr isl. hyrna f. 
Anm. hisk n. vristkil av läder äger ej motsvarighet i äldre 

språket, men återfinnes i sv. dial. under formerna hysk, hysker, hösk 
(Rz s. 276 a), i no: kusk, hysk (Aas. Ordb. s. 3.08 b, Ross s. 345 a), 
i da. hysken, hösken (Rz s. 276 a). 

6) nsv. ä i karator8  nsv. karaktär. Denna form förekommer 
i flere östsv. dial. ock beror väl på folketymologisk analogibild-
ning efter sådana ord som t. ex. aktör, guvernör, gravör. 

§ 49. Pgm. korta n förekommer blott framför m, v, n ock 
g samt motsvarar: 

1) äldre ö 
a) äldre kort 6, utom i de fall som behandlas i § 47,3, t. ex. 

pgm. fonsfer fsv. fönster 	pgm. lonskcer 5  f sv. lönsker 
Nn 4 	lön 	 stromw 	ströminger. 

Rårna. Jfr nisl. no. drynja. 
Vårda sig om, bry sig om. 
Lönn. 

Titel, värdighet. 
Lömsk, se Rqv. VI, s. 282b. 
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b) äldre långt 6 i orden: 
bkr9ma fsv. beröma mit. berömen, 
hans fsv. höns isl. hcens, 
stsvcek fsv. stövel mit. ståvel, 
sambhni isi. scemiligr. 

äldre kort ä i ragna fsv. räghna, samt framför m i orden: 
pgm. skontas fsv. skämmas 	sonvas fsv. sämias 

~Ken, fsv. sämbre 	sumst nsv. sämst. 
Alla dessa ord hava även sidoformer med ä. Jfr Hultm. 

Östsv. dial. §§ 25 ock 44. 
äldre i orden kiji fsv. lyghn ock grambwr fsv. grymber. 

Övergången Sr' --> ö är som bekant vanlig i hsv. ock sv. dia-
lekter. Jfr § 47,1. 

Hit hänför jag ock det etymologiskt oklara grambka grumla 
fsv. *grymla? (jfr sv. dial. grysma, no. grymja m. fl. ock se 
Nor. Sv. etym. s. 33). 

äldre ö (--> ä) i första stavelsen av amsand fsv. önsamin. 
Rörande bildningen av denna form se vidare § 19,4 c. 

äldre kort ä i-andra stavelsen av ~sand fsv. ensamin 
(jfr § 19,4 c) ock i,  jansps i jåns fsv. i ladans. 

0. 

§ 50. Pgm. e, som alltid är kort, förekommer blott framför 
r eller k samt motsvarar: 

äldre kort 6, t. ex. 
pgm. b0r,st 	nsv. börs 	pgm. poN,o 	nEW. pölsa 

gokyas 	fsv. göllas 	smer 	fsv. smör. 
MO,rt 	nsv. mört 

äldre kort'5"•, dock ej framför r, ifall detta närmast efter-
följes av i eller j (jfr § 47,1 samt Hultm. Östsv. dial. § 1,11 ock 
74), t. ex. 
pgm. dugga (d oh) fsv. dylia 	pgm. for 	fsv. fyr 

der 	 dyr 	 fort 	fyrst 
ftg:ga 	fylghia 	h0bia 	hylgha 

1) Passande, bekväm, förträfflig. 
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pgm. kokvo 	fsv. kylva 	pgm. ststo 	fsv. sylia 
M07:keer 	myrker 	sorga 	syrghia; 
ska#3a(skt" skylia 

dessutom i borja 1. bon fsv. byria ock smova 1. smork fsv. 
smyria, i vilka o förskriver sig från de tidigare j-lösa pres. 
ind. ock imp. sing.: pgm. bor fsv. bör ‹- *byr (2:a sv. konj.), 
äldre pgm. "smor fsv. smör ‹- smyr. Se Finita). Östsv. dial. 
§ 1,74. 

äldre kort å framför lr + konsonant (jfr § 54,1 a), t. ex. 
pgm. bok 	fsv. bälgher pgm. sjpob:pa 	fsv. stiälpa 

hok 	hälgh 	soja 	sälla 
J694/266 	 hjälpa 	soN 1 	nsv. sälg 
1co4ka 	kälke 	§oNcer 	fsv. siälver 
80°1(4- 	stiälker 	tOka 	tälghia, 

samt dessutom i vohtra bättre, förträffligare dial. välkare ock 
voNst bäst, förträffligast dial. välkast,2  där övergången ä --> ö 
inträtt före k-bortfallet. 

Alla under detta mom. upptagna ord — med undantag av 
»kv sälg — uppvisa även sidoformer med e, t. ex. bcekg bälg, 
jcegva jälpa. 

äldre kort ö i orden bo tsto borst jfr fsv. borst, nvo.fic 
mjölk fsv. miolk, tor,st törst fsv. porster. 

hit höra ock de med prefixet for- fsv. for- sammansatta 
orden, vilka hava akcenten på prefixet. Se § 81,2. 

a. 

§ 51. Pgm. a motsvarar: 
1) äldre långt å utom framför r ock k (jfr § 53,1 a), t. ex. 

pgm. braka 	fsv. bräkia 	pgm. kka 	fsv. klåpa 
gra 	nsv. gräl 	 1asa3 	lå,sa 
lata 	fsv. lite 	 1av8s4 	isl. iwviss 

Se Rqv. II, s. 306. 
Se Rz s. 828 b ock V11 PPrn. Ordb. s. 487. 
Läsa, låsa. 
Fryntlig, skrattmild, skälmsk, se Rz s. 422 a. 
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pgm. namara fsv. nämare 
nas-f 	fsv. näst 
navcer 	näver  

pgm. -safa 2  
frafa 
va,fo 

fsv. såta 
kåta 
våta. 

rafal 	isl. raata (Bj. Hald.) 
Hit hör ock kvesa viska, som bör 

no. kveesa »hvxse, puste, hvisle» = fsv. 
2) ävenså när fsv. ä = is!. é (Nor. 
pgm. fkg.fa 	fsv. flata 

få 
kna 	 knä 
lafcer 	lätter 
rafcer 3 	 rätter 
fra 	 trä  

ställas tillsammans med 
hväsa isl. hveesa. 
Aisl. gr.2  § 154), t. ex. 
isl. fietta 

fe 
kne 
lettr 
rett]? 
trö 

Jona 	plana 	'Jena. 
3) äldre kort ä (fsv. å, isl. ö) 

framför ursprungligt id,4  ifall konsonantförbindelsen står 
i slutljud eller efterföljes av vokal, t. ex. 

pgm. leado 	fsv. kälda 	isi. kelda 
kvalda 5 	 qvälda 	kvelda 
kalch 6 
	

Käldö 
spjgld 	spiäld 	 speld. 

Anm. 1. Däremot kvarstår den korta vokalen, när konsonant följer 
eller följt efter konsonantförbindelsen, t. ex. haNcer fsv. hälder isl. 
heldr; likaså i fald fsv. fälder isl. feldr. 

i följande ord, där det långa ä-ljudet torde bero på hsv. 
inflytande: 

pgm. fe,c1cer 	fsv. fädher 	isi. feör 
mg mäta 	 meta :ta  
nu 	 näs 	 nes 
nav' 	 näf 	 nef 
rav 8 	 räver 	 refr 
vgjg 	 vägher 	 vegr 
vav 	 väver 	 vefr. 

1) Uppfyllas med mjölk i spenarna mot födslotiden (säges om 
dräktiga honor av busdjuren). 

Förekommer blott i sammansättn. brud-Ma. 
Rät, rak. 
Jfr HUltm. östsv. dial. § 1,28, 
Minskas (om månen). 
Näv, näbb. 	 8) Räv.  . 

Ortnamn i Nagu. 
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c) i orden ge, fsv. gäva isl. gefa — förlängning av ga, (som 
torde representera målets egen utveckling) i betonad ställning. 

Till detta mom. hör även kana fsv. kiärne isl. kjarni, i 
vilket ord a = fsv. ä i förbindelsen lä 	ja med förlängning 
framför urspr. rn. 

4) äldre ö 
a) i värb med den lågtyska ändelsen -öra, t. ex. 

pgm. akudara nsv. ackordera pgm. nora nsv. regera 
dmdara 	dividera 	veNara 	värdera. 

b) i åtskilliga från nsv. eller genom nsv. förmedling lånade 
ord, såsom 
pgm. frgd DSV. fred pgm. swan nsv. syren 

lad' led smad smed 
ladm 2  ledig saker säker 
nar 3  ner vad ved. 

Om de flästa hithörande ord med urspr. 	hänvisas till § 
45,1 e y. 

äldre X i dg dig, mg mig, sg_g sig — utvecklingar av fsv. 
pik, mik, sik i betonad ställning (se § 52,3 b). Jfr päk, mäk, 
säk redan i yngre fsv. 

äldre äj i de sena lånorden ranhorf nsv. Reinhold, 
tkM1,4g. nsv. timotej. 

Anm. 2. Åtminstone i orden har här fsv. här isl. hCr ock nar 3  
nsv. ner samt i värb på -öra står i målet a före r. 

a. 

§ 52. Pgm. a ,motsvarar: 
1) äldre ä utom framför r ock k (jfr § 53,1 a), näm-

ligen 
a) i allmänhet äldre kort it, t. ex. 

	

pgm. Ivaldro 4  fsv. "biäldra 	pgm. bagk 	fs% bänker 
bra,nder 	bränner 	 dragg 	dränger 

Led, fogning, varigenom tvänne ben i kroppen äro förenade. 
Målets egen form lyder, bduger fsv. lipugher. 
Målets egen form lyder 'tider fsv. niper. 
Bjällra; jfr fsv. bialla. is!. bjalla. 
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pgm. drapa fsv. dräpa 	pgm. 'flätor fsv. mätter 

bat 	fiät 	 nasa 	näsa 
gkanol isl. glenna 	 nat 	nät 
grava 	f'sv. gräva 	 skalo f. 	skälla 
ga 	gäva 	 5/capo 	skäppa 
haldcer 	hälder 	 *avger 	stränger 
jola 2 • 	hiälle 	 tanan 4- 	•Pärnan[a] 
janan 3 	.hiärnan[a] 	vag 	vägg 
kraka 	kräka 	 Ve,861 	 hvässa 
läsa 	läsa 	 ana 	änni 
maso 	mässa 	 avo 	isl. efja; 

på samma sätt i 
bask(vr fsv. bäsker (fsv. även bösker, isl. beiskr), 
hamta fsv. hämta (iSl. heimta), 
halsa fsv. hälsa (fsv. även hölsa, isl. heilsa), 
mastare, fsv. mästare (isl. meistari), 
ransa fsv. ränsa 	hreinsa) 

ock kanske några ord till, där äldre å beror på samnordisk 
kontraktion av ditt. el framför två konsonanter eller geminata 
(jfr Nor. Aisl. gr., § 115). Till detta mom, torde böra föras 
även hapm häpen fsv. *häpin (jfr sv. ock no. dial. *hipin, V11 PPm. 
Ordb. s. 130, se Nor. Urgerm. lautl. s. 22 ock Lindgr. Btr. 
§ 38,1) samt krakko5  = fsv. *kräkla nsv. kräkla sv. dial. kräkla 
(Rz s. 349 a), avledning av krake. 

b) äldre långt ä 
a) i följande ord, där vokaleq redan i fsv. förkortats fram-

för två konsonanter: 
pgm. franda fsv. frände 	pgm. räder fsv. rädder 

länsman 	länsman 	vavla 	vänta.  
fig i orden fag o:4 fsv. fägarper, där vokalen förkortats 

på grund av huvudton på ultiman, ock kap. fsv. prätighi, 
där förkortningen möjligen kan bero på sammanställningarna 
trap apa, trep tvo. o. dyl. 

Klar fläck på hhnnieln. 
Hylla, isl. hjalli; se Rz s. 280 b. 
Här; jfr fgutn. hier, Åkirkebyinskr. 'blar. 
Där. 
Grötkräkla. Södw. Ordb. känner blott krökla, krykla. 
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2) äldre a i följande ord: 
pgm. ladul 	fsv. lapa 	 gran 	fsv. gran2  

trams 	trana 	 plranto 3 	planta.  
det sista ordet är a kanhända inkommet från ett vb. 

*plänta (jfr no. plentra Aas. Ordb. s. 569-1). 
3) äldre i 

i orden: frasmo fsv. frisma, lam» fsv. limna, van fsv. 
vin samt ett par lånord: 
kon§unal nsv. koohenill 	ombildning efter andra ord med 

suffixet -al, ock 
spat fsv. spil fht. spil. 

Beträffande de hithörande enstaviga orden se § 45,1 e r. 
på grund av relativt obetonad ställning (jfr § 51,4) uti: 

pgm. da 	fsv. pik 	pgm. ma 	mik 
ha 	hit 	 sa 	sik. 

4) äldre 8 i orden rav nsv. röv isl. rauf, rammas nsv. 
Rövarnäs. 

§ 53. Pgrn. ce motsvararar i ställning framför r ock k: 
1) äldre ä, nämligen 

i allmänhet äldre långt å (jfr §. 51, anm. 2), t. ex. 
pgm. afcerci nsv. affär 	pgm. ker 	fsv. kar 

dcpM 	isl. dwld 	 lercler 	lärper 
fic§fc/a 	firixpe 	 ner 5 	når 
helra 4  jfr fsv. häl 	 sker 6 	skar 
jer 	hiar 	 ter  

äldre kort å 
a) framför ursprungligt rp, rn ock rl (se Hultm. Östsv. dial. 

§ 1,28 a), t. ex. 
pgm. feA 	fsv. färp 	pgm. gena fsv. gärna 

gercia 	gärpa 	 hevio jfr fsv. häri> 

i) Jfr Hulim. östsv. dial. § 1,43. 
Se Nor. Får. § 103. 
Planta (kål-, blomsterplanta o. d.); se V11 Fby. Ordl. 
Dymling. 	 5) Prep. hos. 

6) Skär, klar. 	 7) Även rår. 
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pgm. kvcern fsv. qvärn 
yrlo 	pärla 
) i orden: 

pgm. bc_er 	fsv. bär 
t jc_ek 	i hiäl 
p:0 i 

 
själ 

äldre i i lecemo 	körno 
(se Nor. Aschw. gr. § 115,2). 

äldre 6 i ceria fsv. öla. 

ce. 

§ 54. Pgm. ce motsvarar i ställning framför r ock k: 

pgm. si florno 
ecerg 

fsv. stjärna 
värdh. 

pgm. tvcer 	fsv. pvär 
cerand 	ärandi 
cer 2 	är. 
korna 	kirno fsv. kirna 

1) äldre- ä, nämligen 
a) i allmänhet äldre kort 

pgm. fce!tslccer fsv. färsker 
hce&.g 	hälgh 
.1reliPa 

 
hjälpa 

kcek-ka 	kälke 
her 	kär 

mär 
skära 

ä, t. ex. 
pgm. sbsceka fsv. stjäla 

si§ce,:t 	stiärter 
svce.kga 	svälghia 

fta 	tälghia 
Meka 

äria ceria 
tering jfr fsv. ärvingi. 

Beträffande växlingen mellan ce ock 61 framför k + kons. 

mcer 
skceric 

Anm. 1. 
se § 50,3. 

b) äldre 
äldre 
äldre 

Anm. 2. 

långt ä i lcerft fsv. lär(Opt. 
6 i vcert nsv. vört. 
6 i cerv 3  isl. ort 
Av ex. i §§ 51-54 framgår, att a i den äldre fsv. för-

bindelsen ja inom målet -- likeyom redan i fsv. (se Nor. Aschw. gr. §§ 
96, 97) — övergått till ä. tbe få undantagen från denna regel upp-
räknas i §§ 55,1 a ock 56,1 a. 

Själ (phoca). 
Ärr. Jag för ordet hit, ehuru Fiitzn.2  anför en form rerr, som 

tyder på att ä-ljudet i isl. ägde vokallängd. Södw. Ordb. upptager 
även en form äär. Den vanliga skrivningen av ordet i isl. tyckes i 
alla fall vara ire' r, 2rr, on, vilka former angiva kort vokal. Aas. Ordb. 
uppger fno. ear (ffirr eller örr). Jfr nsv. ärr. 

Orv. Jfr V11 PPm. § 215. 



slutljudande 
. Östsv. dial. 

fsv. al  
bar 
dal 
glaper 
graf 
kap 

konsonant i enstaviga ord, i 
§ 1,28 e), t. ex. 

ölr 
barr 
dalr 
gla6r 
gröf 
kapp 
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Anm. 3. Pgra. har i bcerg bärg, beerga bärga, gcerna gärna 
ock kanske i några ord till — liksom också nysvenskan — generaliserat 
de obrutna formerna, medan fsv. i dessa fall också visar former med 
samnordisk brytning. Hit må icke föras de fall, då i uppgått i 	ock 
19, varför redogöres i § 15, 29. 

a. 

§ 55. Pgm. g motsvarar: 
1) äldre 

fsv. isl. å hsv. å blott i orden gbrud fsv. åbrut hsv. 
åbrodd, gg isl. gäl (yngre ock sällsynt biform till ganga), sig 
fsv. stä (sällsynt biform till standa). 

Såväl i fsv. som i pgm. har å efter kons. i övergått till a 
i starkt betonad stamstavelse (jfr § 54 anm. 1). Några ord hava 
dock bibehållit ä, ock detta beror på deras uppträdande i svagt 
betonad ställning: jg ja fsv. lä ock i analogi därmed ygka jaka 
fsv. iåka, jgg jag fsv. iäk (målets betonade form). Se § 56,1 a 
ock Nor. Aschw. gr. § 97. 

i ett antal från hsv. eller genom hsv. förmedling lånade 
ord, såsom 
pgm. gna 	nSv. ana 	pgm. hgk 	nsv.  . hal 

grhgcer 	artig 	 /okar 	klar 
as 	as 	 rak 	rak 
bwgra 	bevara 	 salm 	salig 
fan 	fan 	 smak 	smal 
fiskg1 
	

fiskal 	 "d 	schal 
grghs 	gratis 	 vapn, 	vapen. 

2) äldre ä 
a) framför kort 

allmänhet (jfr Hultm 
pgm. k -  

bgr 2  
dgk 
gkgd(cer) 
gnu, 
kap 

Jfr Nor. Aisl. 
Nsv. barr n. 

gr.2  § 431 anm. 4. 
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pgm. kasi m. 	dial.kas m. 	is!. kös f. 
lak 2 	fsv. lak 	 lak 
man 	man 	mön 
mat 	 mater 	matr 
rat 3 	 hrat 
skar 4 	skar 	skar 
spaker) 	spaker 	spakr 
sd 5 	stap 
tak 	 tal 	 tal 
tam(beer) 	tamber 	tamr 
van 	 van 	 vanr.  

Vokalförlängning inträder i denna ställning ej i för-
kortad inf. av värb med kort a (fonetisk analogibildning), t. ex. 
bak baka fsv. baka, far fara fsv. fara, tak tala fsv. tala, ej 
häller i subst. fat fat fsv. fat ock adj. lat lat fsv. later. 

b) framför ursprungligt id, ln, mb, ud, rp, rl ock rn. (jfr 
Östsv. dial. §§ 1,2s a, c ock 60), t. ex. 

pgm. gin 	fsv. aln 	isl. alm, öln 
blanda 	blanda 	blanda 
faM 	falder 	 faldr 
fk€M1 	nsv. flarn 
hand 	fsv. hand 	 hönd 
harticer 	harpor 	harr 
harnbsk 	harnisk 	mit. harnisch 
kalder 	kalder 	isi. kaldr 
kar 6 	karl 	 karl 
karl 	nsv. Karl n. pr. 
lamb 	fsv. lamb 	 lamb 
land 	 land 	 land 
vamb 	vamb 	 vömb. 

Hög, hop. Se Rz s. 311 b ock V11 PPm. Ordb.'  s. 165 not 4. 
Jfr nsv. vårdkas. 

Läkte, av läka. 
As. Se Rz. s. 526 a, V11 PPm. Ordb. s. 297 not 2, ock jfr 

Sax. Finska lån. s. 204. 
Skar, av skära. 
Stad (på väv), se Rqv. II, s. 59. 
I pl. karar liksom i alla övriga östsv. mål. Jfr V11 PPm. § 

17;s 9. Se Kock Fsv. ljudl. s. 408. 



XV. 4 	 ASCEND. ETYMOL : BETON. \TOK. a. 	 71 

I analogi härmed har a förlängts framför sekundärt mb 
i orden: 

pgm. dgmb 	fsv. damber 	isl. dammr 
lambcer 	lamber 	jfr isl. lami 
ram bita 	rambla 	jfr no. ramla 
sambht 	sambla 	mit. samelen 
skrambka nsv. skramla 
slam bra 	slamra, 

samt framför sekundärt ha uti alfnako nsv. al(ma)nacka. 
Undantag från regeln äro: 

&der fsv. aldrigh isi. aldrigi, 
halda fsv. is!. halda, 
halda håll, styng fsv. haldit; 
vidare de i § 58,3 a nämnda orden, samt i följd av hsv. inflytande: 
ablosandcer nsv. Alexander, 
abksandra nsv. Alexandra, 
amanda nsv. Amanda. 

e) framför g eller v + konsonant (jfr Hultm. Östsv. dial. 
§ 1,28 d), t. ex. 

pgm. brggd 	fsv. braghp 	is!. bragt  
dgger 	dagher 	dagr 
fggcer 	fagher 	fagr 
gavcd• 	gafi 	 gafi 
havra 	hafre 	 hafri 
»zagrara 	maghrare 
~rar' 	stavrar 	jfr is!. stafrar 
favN 	 tafia 	is!. tafi a. 

Undantag från regeln äro orden h,agyek fsv. haghl isl. hagl 
()ek hagka hagla samt nagcd• fsv. naghl isl. nagl. 

Anm. Vokalförlängning synes icke hava framkallats av urspr. gn, 
ehuru denna förbindelse i målet icke blivit gn, t. ex. vagv, vagn fsv. 
vaghn isl. vagn. 

d) då vokalen i följd av konsonantbortfall erhållit ersätt- 
ningsförlängning, t. ex. 
pgm. ba2 	fsv. bap 	pgm. dra 	fsv. dragha 

da 	dagher 	 ga 3 	gaf 
Sing. däremot sfavur stör fsv. stavur. 
Bad, av bedja. 	 3) Gav, av giva. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 5 



gkboyyn 
apa 
hala vb. 
kabd 
par 
sg.ar 
skaphger 
stava 
vakna 

nsv. album 
fsv. apa 

hala 
kabel 
pari 

nsv. cigarr 
fsv. skapliker 

stava 
fsv. vakna 

Be 
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pgm. ha 	fsv. hava 	pgm. sfana fsv. stanna 
sa 	sade 	 taka. 

Hit kunna även hänföras sak fsv. sapul isl. sö5u11, §602 

fsv. sipan ock Moz fsv. päpan. 
e) i enskilda ord, i många fall 

hsv. eller annan dialekt, t. ex. 
pgm. gc/i/ 	fsv. adhel 

skapligr 
stv aakfna a  

vgrto 2 	varta 	 varta. 
I kvant nsV. barnslig ock betrjg• nsv. barnsöl betingas 

likaledes av hsv. invärkan. Jfr bon fsv. barn. 
3) nsv. (egentligen lat.) au i agust nsv. August, aboan 

nsv. auktion. Här föreligger tvivelsutan ljudsubstitution. Ora 
detta ord se V11 PPm. § 17,3. 

a. 

§ 56. Pgm. a motsvarar: 
1) äldre a, nämligen 
a) i allmänhet äldre kort å, t. ex. 

pgm. baelsaa 	nsv. banke 	pgm. &Ner 	fsv. nåder 
brad 4 	fsv. brast 	 fkabogyer7  dial. flabbiger 
dala 5 	dial. dalla 	 fkada 8 	flada 

Däremot i mht. par. 
Se Rz s. 798 a, V11 PPm. Ordb. s. 484 not 2. 
Kälk- I. slädstolpe, se Rz EJ, 22 b. 
Bragt, sv brista. 	 5) Slå dank, se Rz s. 83 a. 
Faller, av falla. 
Bred i ansiktet, bredmunt, se Itz s. 144 b. 
Grund Vik, isynnerhet om den är bevuxen med säv eller vass, 

Rz s. 144b. 

beroende på invärkan från 

jfr is!. api 
hala 

fno. kabin 
par 
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pgrn.  gal-1 	fsv. galder 	pgm. skara 12 	fsv. *skari 

hamsogcer 2  nsv. hamsig 	slaba12 	nsv. slabba 
kanu 3 	dial.kana 	sictisa  14 	slafsa 
kapuk 4 	kapul 	 smaka" dial. smala 
kas 	 kass 	 spaku" 	spala 
kraka 5 	kraki 	 stakotor fsv. stakkoter 
mark». 7  jfr fsv. marra 	stapuk 	stapul 
nanan 8 	dial.nanna 	svaka 	svali 
naska 9 	naska 	 tagg 	tang 
pa  lo 	dial.pa 	 task° 	taska 
savsaii 	fsv. sanka 	 vada 	vaDa 
ska kuk 	skakul 	vakt 	vatn. 

Hit hör även lagum (nsv. lagom), som väl närmast mot-
svaras av fsv. låghum (dat. pl. av lagh is!. lag). 

I följande ord har a efter konsonantiskt i icke övergått till 
ä (jfr § 54 anm. 2), ock detta beror merendels på lån efter över- 
gången ja 	iä: ja jag fsv. ink (målets obetonade form), jaga 
jaga fsv. iagha ock jagare, jägare fsv. iaghare, jakop nsv. Jakob, 
januari, nsv. januari. Jfr § 55,1 a ock Nor. Aschw. gr. § 96. 

Gall, ofruktsam; förekommer blott i sammansättningar ss. gal-aks, 
se Rz s. 182a. 

Jfr Rz s. 241 a. 
8) Huggspån; allmänt enl. Rz s. 306 b. Se V11 PPm. Ordb. s. 163. 

Runt, okluvet trästycke, ej längre än 1 aln. Se VII PPm. 
Ordb. s. 164. 

Krake. Se även kraohe 'schlechtes pferd' hos Kluge Et. wb.5  
s. 186a. 

Smal stång (också om en tunn person). 
Morrhår. 
Modren, best. form; se Rz s. 460 b. Ordet användes numera 

sällan i dialekten. 
8) Smågnaga, se Rz s. 462 a. 

Oböjl. vb. = pläga, bruka; se Rz s. 492 a ock VII PPm. Ordb. 
s. 272. 

Samla (t. ex. mjölk, hö). 
Skare. Jfr isl. skör (gen. skalm.). 
Nedsöla, löpa onödigtvis omkring (i byarna), se Rz s. 619 b; 

holl. slabben 'nedsöla sig'. 
Sörpla, se Rz s. 620 a. Jfr no. slapsa ock Nor. Får. § 16. 
Bullra, falla med brak, se Rz s. 637 b ock no. smala. 
Spån; jfr VII PPm. Ordb. s. 379; avljud till isl. spila f. 

'tunt ock smalt trästycke'. 
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b) äldre långt ä, 
a) förkortat framför geminata eller konsonantförbindelse 

i orden: 
pgm. kapoi fsv. käpa 	pgm. sal 	nsv. sabel 

nat 	nat isi. nått 	smul 	Samuel. 
var. r ican 2 	hvarken 

Hit för jag även faleas frukta — k-avledning av ett isl. 
adj. fål-1 rädd, grundordet för fåla förskräcka — med ä ä 
framför lk före övergången ä å: fab:kas *fälkas såsom t. ex. 
nsv. nalkas 	*nälkas. 

p) i orden: 
pgm. basa3  nsv. basa 	pgm. daml 	nsv. Daniel, 

brasa 4 	brasa 
samt på grund av äldre avledningsbetoning i fabgcer fsv. fatiker 
isi. fåtcekr. 

2) äldre å i orden arlegnskop5  fsv. ärkebiskoper — inkommet 
måhända på prästerlig väg — ock nava fsv. nävi (se Lindgr. Btr. 
§ 38,1 a 2). 

o. 

§ 57. Pgra. o motsvarar: 
1) äldre ö (ii) i orden: 

pgm. boMa 	fsv. bolde 	pgm. figgcerbor 6  isi. fingerborg 
bofra 	bolna 	mo//n 	fsv. moln 
dard 	dolde 	mol(na 	molna 
gob:(cer) 	gol 	 rog 	rogher 
go/rna jfr fsv. gol 	 tQg 	tugh isi. tog, 

samt i orden akoM nsv. ackord, papceros nsv. papyross ock 
poska nsv. polska. 

Den i fsv. förefintliga formen kappa (isht i bet. »munkkåpa») 
antyder, att a redan då varit kort. Jfr nsv. kappa, mlat. cappa. 

Alternativt vaska» fsv. hvasken. 
Springa hastigt, se Tamm Etym. ordb. s. 27 a. 
Se Tamm Etym. ordb. s. 57 b. 
I Skånelagen förekommer archibiscop. 
Se Rqv. II, s. 263. 
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fsv. isl.'å, nsv. å i orden: 
pgm. Mani 	 pgm. efogg 	nsv. ordning 2  

frQga 	fsv. frtigha 	porlo 3  f. jfr nsv. porla vb. 
kroka 	kräka 	robcert 	nsv. B,obert 4  
korla.ks 	nsv. Kårlax 	sos 	 sås. 
obcer 	Åberg 

äldre ä i q fsv. isl. åt, tgclqt ditåt samt i mormasa fsv. 
mariumässa. 5  De fsv. formerna maare-, maar- visa, att ordet 
redan i fsv., efter bortfall av 1(u), hade långt å, som sedan givit 
målets o. 

äldre slutet ö i josep nsv. Josef. 

0. 

§ 58. Pgm. o motsvarar: 
1) äldre o, nämligen 
a) äldre kort ö 
a) alltid om a står eller stått i följande stavelse, t. ex. 

pgm. brona(stam)6  jfr fsv. broni pgm. kkokare, fsv. klokkare 
brok& 7  m. jfr dial. bråta f. 	hopar 	kopar 
doga 	fsv. dogha 	korva 	.korvi  lo 

dona 	 *dona2 	kota" 	'kota 
foko 	 nsv. fooka2 	ofta 	opta 
foka 	fsv. foll 	roga 	isl. hroki 

Ej uppvisat i fsv. 
Uttalas ardnig(L.-W. Uttals-Ordb. s. v.) 
Uttalas paria (L.-W. Uttals-Ordb. s. v.); se Rz s. 508 b. 
Uttalas reibcert. 
Mormessa (eller Månnessa) d. 8 sept., firad såsom jungfru Marie 

födelsedag ock benämnd så, emedan katolikerna kalla Maria »Guds 
moder» eller emedan Mitrmitssa är fördärvat uttal av Mariemässat så 
förklaras ordet av BERGSTRAND, Grunderna för den kristna tideräkningen, 
Örebro 1861, s. 129. 

Sten i ugnsvalv (vilande på »valvbanden»). 
Snuva, Rz s. 53 b. Frth. Vö. breita m. 
13..-nsv. dona, isl. duna. 

2) Focka f. förekom på 1700-talet enl. Tamm Etym. ordh s. 164 a. 
Fakt. fsv. korver. 
Tälja smått med kniv; dial. kåta (Rz s. 381 a). Se Nor. Sv. 

etym. s. 50. 
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pgm. rota 	fsv. rotta 	pgm. sora' 	fsv. *sore 
rotna 	rotna 	 sova 	sova 
somar 	somar 	spont' 	isl. spora. 

19) i alla övriga fall blott för så vitt det ej förlängts (se §§ 
57,1, 68,2) eller blivit u (se § 61,2),3  t. ex. 
pgm. bolsa 

dorg 4  
fogcek 
for 5  

jfr fsv. bokker 
dial. dårg 
fsv. foghl 

for 

pgm. moron 
not 
orm 
ora 

fsv. morghon 
noth 
ormber 

isl. 	orri 
for,sto forstova os fsv. os 
hOlc holker 800 sodh 
konung konunger storm storkin 
mod 6  isl. 	mo 5 storm stormber 
mologyer7  dial. moloken 	tor,stoger jfr ist. porsti m. 

Till detta mom. höra även drofmng drottning, forIs folk, 
toft tolft, tokv tolv, som visserligen hava ursprungligt långt 
ö, men förkortat detta redan i fornspråket (jfr Nor. Aisl. gr., 
§ 114,4 ock Aschw. gr. § 131), samt hosboynda husbonde, där 
förkortning inträtt vid en betoning hosbånde. 

b) äldre långt slutet ö i de främmande orden 1nstoryo nsv. 
historia ock tomos nsv. Tomas9. 

Anm. Målets troggar ock tro4goN tröskel är tvivelsutan en 
folketymologisk ombildning (se § 24,2). 

2) äldre kort ii 
a) framför m, då detta är långt eller efterföljes av annan 

konsonant, samt framför bb (jfr Hultm. Östsv. dial. § 1,42), t. ex. 
pgm. goba 	nsv. gubbe 	pgm. Nrobo nsv. klubba 

gom]," isl. gumpr 	 'kombcd• fsv. kumbel 
hota fsv. humble 	 pkomsa nsv. plumsa 

Sörja. Jfr no. sor issörja, sv. dial. *sårs. Se V11 PPm. Ordb. 
s. 416, Rz s. 559 b samt Nor. Sv. etym. s. 71. 

Trampa, sparka. 
Jfr Hultm. östsv. dial. § 1,7. 
Orenlighet, rosk; tät småskog. Se clårg Rz s. 110 a. 
Fåra (suleus). 

8) Avfall (från ved, hö, halm m. m.). 
Ond (om morgon), se Rz e. 445 a: moloken 'modfälld, ledsen, 

bedrövad till uppsyn ock hållning'. 
Spad (isynnerhet i ärtsoppa). 
Enl. Vigf. Diet. Thömas. 	19) Gump. 



XV. 4 	 ASC END. ETYMOL.: BETON. VON. 0. 	 77 

pgm. SONY nsv. sump 	pgm. sfrompo nsv. strumpa 
sfob- 	stubb 	 tronibo fsv. trumba. 

I en mängd ord, där man väntar 0, möter icke dess mindre 
u, beroende tvivelsutan på högsvenskans inflytande, t. 
pgm. dumbcer fsv. dumber 	pgm. nul? 	nsv. nubb 

gunza 	gumma 	pkunTa fsv. plumpa 
kkunke nsv. klump 	 runablra nsv. rumla.. 

b) i orden: 
Pgrn• bokt 	fsv. bukt 	pgm. sod 	nsv. sudd 

khc_logerl kluddogher 	sponQ 3 	iSl. spuni. 
rona(gart)2  fsv. runi m. 

Samma vacklan mellan o ock u, som visar sig redan i fsv., 
förefinnes ock i målet. Detta äger sålunda dubbelformer för en 
mängd hithörande ord, såsom kong ock kunugg konung, 
_pkonkva ock pkunipa plumpa, pkonisa ock pkumsa plumsa, 
.skonipa ock skumpa skumpa. I de flästa fall har dock målet 
utgått från former med ö. 

Anm. Hsv. inflytande har gjort sig gällande i fuphonda fsv. 
fämtighundi, frabonda fsv. pratighundi ock liknande räkneord. 

3) äldre kort å 
framför ursprungligt ld åtminstone i orden bzhol fsv. 

behald, bol fsv. balder, oldcer fsv. alder. 
Såsom av § 55,2 b framgår, förlänges (utom i några ord) i 

målet äldre kort ä framför ursprungligt id. I ovan anförda ord 
har hsv. inflytande gjort sig gällande, ävensom i de uti målet 
nyligen upptagna orden holkar hållkarl, rudhold rusthåll ock 
kanske några till. 

framför ng i orden foga fsv. fanga, foga fsv. fange, 
soeg fsv. sanger, vilka likaledes äro påvärkade av hsv., all-
denstund a regelbundet bibehåller sig framför gg i övriga fall. 

i orden bofko ä.-nsv. vaffla ock of fsv. at. 
4) äldre långt å, 
a) förkortat framför geminata eller kons.-förbindelse i orden: 

pgm. mota 	isl. måtta4 	pgm. ota 	fsv. fitta 
o4ka 	fsv. äsikkia 	von 	värn. 

Klumpig, dum (om person); otydlig (om tal). 
Fargalt. 
Spånad. Spuni förekommer i bl. gullspuni ra. 'spundet guld'. 
Måste, nödgas; pret. till vb. mega. Jfr VII PPm. Ordb. s. 248. 
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b) förkortat i relativt obetonad ställning i orden: 
pgm. bkober isl. blåber 	pgm. forus 	fsv. fåra 

bock 	fsv. be 	 so 	sä 
botus 	båta hiis 	to 	på. 

5) fsv. ö isl. ei i det vanligen °betonade tom 'de, dem' fsv. 
pörni is!. peim(r). 

XV. 4 

hus 

o. 

§ 59. Pgm. o motsvarar: 
1) äldre a, nämligen 
a) i allmänhet äldre långt å 

§§ 56,4 b, 57,2 ock 58,4, t. ex. 
pgm. bkonar fsv. blånar 2  

kot 	båter isi. båtr 
dom 3 	dåmr 

fsv. få 
gr9 	grä(r) 
got 4 	 gått 
1Q 5 	fsv. lä 
noy 	nära  
pk9srak ry. upåmmin, 

utom i de fall, som höra under 

pgm. p9vak fsv. Päval 
sn911:018 

 
isl. snåldr 

s9r 	fsv. sår 
vor 	vår 

fer 	väter 
f. 	å 

odro 	ära 
oka 	åka 9  
otcer 	äter. 9  

Formen ovogcer avig äger ej sin motsvarighet i fsv. avogher 
med kort ä (is!. öfugr — liksom nsv. avig med bevarat a 
visar, att a varit kort), utan pgm. å-ljud beror på anslutning till 
ordet av, pgm. 9. 

Även i fsv. förekommer alternativt en form thom (se Rqv. II, 
s. 494). 

Jfr Tamm Etym. ordb. s. 46 a. 
Lukt. 
Dörr-, fönsterram. 
Låg, av ligga. 
Kock Fsv. lj. s. 407 if.; Nor. Dalm. Ordb. s. 136; Frth. Vö. 

s. 171; Schag. Vät. § 73; Karst. Kök. § 50,2. 
Ry. har visserligen icke nu några långa vokaler; men a represen-

terar där regelbundet äldre å eller ö. 
Knäskål. Jfr V11 PPm. Ordb. s. 374 not 4 ock Frth. Vö. s. v. 
Kock Fsv. lj. s. 407 if. 
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b) ursprungl. kort, men tidigt framför rp (r8) ock rn för-
längt a i följande ord:1  
pgm. bon' 	fsv. barn 	pgm. SVQk 	fsv. svarper 

garper 	(moron)v9r4 varper. 
Redan i fsv. — åtminstone omkring 1350 enl. Nor. GPhil.2  

§ 163 — förlängdes a före rö (kanske riktigare rrä)2, medan 
förlängningen framför rn enligt nyss citerade förf. tillhör 15:de år-
hundradet, således inträdde efter övergången å --> å. 

2) äldre o eller u i orden: 
pgm. das° 	nsv. dosa 	pgm. pkog 	fsv. plogher 

kkostcer fsv. kloster 	 f9ht 	pola 
krono 	krona 	 ombas8  jfr isl. tumba4, 
kopo 	kupa 

samt i några nom. prop. såsom 
pgm. fora nsv. Flora 	pgm. iosa 	nsv. Rosa 

nora 	Nora 	 rora 	(Au)rora. 
I bk9st (fsv. blåste isl. blås), pret. till bkosa, har o  in-

kommit från inf. eller liknande former med Q. 

u. 

§ 60. Pgm. tok' är alltid långt ock motsvarar: 
1) äldre u, nämligen 
a) i allmänhet äldre långt u, t. ex. 

pgm. broa fsv. brasa 	pgm. gnat fsv. skull 
furo5 	dial. fara 	 8.2)M 	spitit 
Ogpa fsv. glapa 	 sgd 	sii dh 
grgfa 6  dial. grata 	 "4 	sia 
kgta 7 	kåta 	 ruda 	glipa 
luka8  fsv. laka 	 "cher 	siiiker 
Might 	mine 	 MAra  9 	pifipra 
/Asp° dial. pjiikkå 

1) Jfr § 55,2 b. 	 2) Kock Fsv. lj. s. 425. 
Tumla sig (om häst). Jfr PPm. Ordb. s. 446 not 5. 
Falla omkull. 
Knut, trassel på garn, nät ock dyl.; Rz s. 172 a. 
Intaga en lättare måltid (om morgonen); Rz s. 216 b. 
Yngla (om själ); Rz s. 367 b. 
Se § 33,1 A not 1. 	 %) Tjudra. 
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Hit höra flere ord av främmande ursprung, som genom hsv. 
förmedling upptagits i dialekten, såsom karclus nsv. kardus, 
matut nsv. minut, ttr,Spa,/ 11SV. ulspegel. 

Till denna regel kan hänföras även kruko nsv. kruka (fsv. 
kruka, isi. krukka), där u visserligen skenbart motsvarar fsv. 
kort ä, men där man är berättigad antaga en äldre sidoform 
med långt ii (jfr Kluge GPhil.2  § 30). 

Beträffande ordet luko lucka (fsv. luka isl. loka) hänvisas 
till isl. ulka i Vigf. Ordb. Målets gud nsv. Gud ock iyugonda 
nsv. tjugonde lyda i fsv. gill) ock tffighundi med kort u ock kunna 
förklaras blott såsom närmast påvärkade av hsv. Även u i adj. 
slugcer nsv. slug beror utan tvivel på hsv. inflytande (fsv. 
slögher). 

b) äldre kort ii i lun fsv. lughn, sbusa nsv. skjutsa, un 
fsv. u.ghn, vilka efter konsonantbortfall fått ersättningsför-
längning (eller kvarstår gammalt ii i sju?). 

Den icke omljudda vokalen tt har ifrån adj. lun inträtt 
även i vb. hma isl. lygna nsv. lugna. 

äldre 	i dun fsv. dyghn med depalatalisering ock er- 
sättningsförlängning. 

äldre o i skrut nsv. skrot. 

§ 61. Pgm. u är , alltid kort ock motsvarar: 
1) äldre u, nämligen 
A) äldre kort il utom i de fall, som upptagas under § 58,2, 
a) isynnerhet i kort rotstavelse, 
a) då närmast följande stavelse innehåller eller innehållit 

i, t. ex. 

	

pgm. bugat 	fsv. bughin 	pgm. frus'k 2  fsv. frusit 

	

bulat 	bulin 	 lupt 3 	lupit 

	

burtl 	burit 	 mun 	mulin. 
ft) då närmast följande stavelse innehåller eller innehållit 

u, t. ex. 

Burit, av bära. 	 2) Frusit, av frysa. 
Lupit, av lopa. 
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pgm. frugu fsv. flugha 	pgm. smugu fsv. smugha 
huvu 	huvup 	smuN 2 	smula 
(nasa)burul (näsa)bura 	StUVU 	stuva. 

i lång rotstavelse framför konsonanterna b, d, g, 1, g 
ock ii, t. ex. 
pgm. bilder fsv. bulder 	pgm. kulla 	fsv. kunna 

druglsna 	drunkna 	suga 	nsv • sugga 
futii 3 	funter 	sundroger fsv. sundrokher 
gnuga 	gnugga 	tuego 	tunga 
grubka nsv. grubbla 	uda 	jfr fsv. udder 
grun 	fsv. grun 	 ni 	 ul. 

framför andra konsonanter än ovan uppräknade, före-
trädesvis i yngre låneord, t. ex. 
pgm. guts 	fsv. gups 	pgm. mulca nsv. mucka 

hura 	nsv. hurra 	 pusa 	pussa 
kusk 	kusk 	 ruf 	ruff. 

1350 o till u (jfr Nor. Aschw. gr. § 111,2). 
fall alltid u, t. ex. 
pgm. burt 	fsv. bolter 

fulder adj. folder 
Jfr Hultm. Östsv. dial. § 1,8. 
B) äldre långt ö i orden: 

pgm. hustru 	fsv. hilsträ 	pgm. rubcek 
lundraua nsv. ifirendritja 
nu 	fsv. nu is!. rn 

2) äldre 0, nämligen 
äldre kort ö i brukutcer fsv. brokoter. 
äldre långt ö 

a) på grund av akcentflyttning i murout nsv. mörot, sku-
mara fsv. skömakare. 

p) i orden krukuter fsv. krököt(t)er, murtd nsv. mortel. 
Mot slutet ö svarar pgm. u i sg.urja nsv. cikoria ock tubak 

nsv. tobak. 

Anm. Många till mom. a hörande ord ägde i fspr. former med 
såväl u som o (jfr Rqv. IV, s. 60 If., 71 if., Nor. GPbil.2  § 151). 

Framför ursprungligt id, 11, It övergick i fsv. omkring år 
Pgm. har i detta 

pgm. muld fsv. mold 
trul 	troll. 

nsv. riibel 
tu (du) fsv. ft isi. 
utan 	faun is!. titan. 

1) Däremot bora nsv. borra vb. 2) Däremot smoka nsv. smula vb. 
8) Dopfunt. 
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b) Diftonger. 

1) Gamla diftonger. 

§ 62. Pgm. g, motsvarar: 
1) i allmänhet äldre ej, t. ex. 

pgm. Nrapnol no. dial. bleime 	pgm. radan isl. rei5an 
bra,kcher 	isi. brelar sfak 	steika ka 
dag 	 deigr 	svak 6 	sveik 
frabsta 2 	freista 	sagyer 	seigr 
firqnskalogcer3  no. feinskallad 	sgko 7 	fl. seikko 
fadcer 	isl. feitr 	tekti 	isi. teikn 
gran) f. 	greip 	veka jfr isl. kveikr 
gabspa 	geispa 	vapn 	isl. hveim 

veipa ge,4.6t 4 	geifla 	mim 8  
ha0 	 heill 	 vad 9 	veit 
ha,pnand jfr isl. heimr 	vada 	hveiti 
lcva 	 isl. pveitr 	vev) i° 	no. veiv 
mgda jfr isl. mei5r 	on 	isl. ei.5r 
may 	isl. meirr 	apa 	einn 
na,kg 5 	 hneig 	adcer 	eitr; 

likaså i den från mit. härstammande avledningsändelsen -han 
hsv. -het mft. -helt, t. ex. nyhet  nsv. nyhet, yvcerhad nsv. 
överhet; i -49 fsv. löps isl. -ieiöis, t. ex. ancicerlao fsv. andra-
löpis; ock i -1g,k fsv. -läker isi. -leikr, t. ex. bra,?,cligk isl. breiä-
leikr. 

Anm. Undantag från regeln gör berbk kärlek (se § 70,2 b). 
Målet har bevarat den gamla dift. ej ÷- al i ha,,,s isl. håls 

(jfr Nor. Aisl. gr., § 57) ock e,k1d fsv. ölder isl. *eildr (jfr Tamm 
Etym. ordb. s. 122 a). slam slem visar avljud till isl. slink. 

Blemma, se Tamm Etym. ordb. s. 42 a. 
Pröva, försöka. 
Flintskallig; se Tamm Etym. ordb. s. 153 a. 
Småtugga. 	 5) Neg, av niga. 

6) Svek, av svika. 	 7) Ställning för pärtor. 
8) Lakan. 	 2) Pres. av veta. 

15' Väv. 	 11) Ed. 
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Hit höra även laksamber fsv. lödhsamber ock rgmara 1  
remmare, jfr Lindgr. Finsk tidskr. XXXIII, s. 64. 

2) g är av yngre ursprung 
i orden: 

pgm. deja 	fsv. deghia 	pgm. spg1 	fsv. speghil 
lundrava nsv.lurendräja 	saa 	säghia. 

I dessa ord anser jag att 2 i diftongen g är ett glidljud, 
som utvecklat sig framför j (4- gh). Utvecklingen vore således 
denna: fsv. deghia -> deijia --> deija = målets form °lava. Jfr 
en liknande utveckling av ett glidljud 2 efter vokal i §§ 65,2, 
67,2, 69. Se Frth. Vö. § 29,3. 

Huruvida 2 i favib2,2, i 1540 års jordebok skrivet Tegneby, 
är att betrakta såsom ett glidljud eller om det uppstått av g 
efter att hava passerat j-stadiet, är svårt att avgöra. 

i avtgk nsv. apotek, brev fsv. bröf isi. broåf, ggia3  jfr 
fsv. gel (se Nor. Sv. etym. s. 36), gnna,Ån nsv. gemen har 
diftongen uppstått genom analogisk ljudsubstitution. 

lakt fsv. isl. lök äger g från presens. 
Uti orden ne,?, nsv. nej, kgsara nsv. käjsare, gder nsv. 

äjder motsvaras g av hsv. ej, äj. 
3) tve,of nsv. tvist kan jag ej förklara. 
4) g, motsvarar fl. al  i 6,,so fl. aisa (.se Sax. Finska lån. 

s. 50). 

§ 63. Pgm. sy motsvarar: 
1) fsv. & isl. au, Utom i de fall, då fsv. ö isl. au  övergått 

till målets g (jfr § 48,1 b); sålunda 
a) framför r ock k blott i följande ord: 

pgm. buyka4 	no. baula 	pgm. roykus7  jfr isl. *raula 
bokokus 5  jfr no. baula 	tlyr 8 	aurr. 
2.611,,cka 6 	iSi. *raula 

Remmare, märke för grund. 
Tennby, hemman i Pargas. 	3) Gäl. 

4) Böla. Jfr isl. baula f. ko. 	5) En som bölar. 
Skråla. Jfr dial. vravla, vrövla (Rz s. 817 b). 
En som skrålar. 	 8) Grund. 
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b) framför andra kons. än r ock k i orden loda fsv. 
18ghardagher isl. laugardagr no. laurdag (jfr Nor. Sv. etym. 
s. 42) ock ~fal isl. rauta. 

bouskcer 'dristig, grym, ohyfsad' förutsätter ett isl. "bauskr; 
jfr no. baus »stolt, storladen, stormodig; hidsig, heftig», bausa 
»buse frem, fare uforsigtigt afsted», bausna, bausta i samma bet. 
m. fl. (Aas. Ordb. s. 44 b). 

rom n motsvarar isl. re3rnir ock förutsätter en icke omljudd 
rot *rann-, yilken styrkes av no. raun samt sv. dial. rann 
(röun). Jfr VII PPm. § 48,2. 

Huruvida houfcer dial. hauter, hötter (Hz s. 248 b) bör 
härledas från en fornnord. rot *haut- eller ställas i sammanhang 
med fl. hantera, är svårt att avgöra. Den omständigheten, 
att ordet anträffas även i dial. "i Sverge, talar för den först-
nämnda åsikten. jfr Sax'. Finska lån. s. 123. 

2) 6LIA4 är av yngre ursprung i foy, som jag samman-
ställer med fsv. fyghli (vilket dock är neutr. ock har kollektiv 
bet.), ock moyka f'sv. möghla isl. mygla, de enda ord i målet 
där kort y i förbindelse med ett följande kort g-ljud framför 
en annan konsonant utvecklats till dift. öu. Denna ljudlag har 
i Öbott. ock Satakunda flere motstycken (jfr Hultm. östsv. dial. 
§ 1,55 not 1 ock § 11). 

rwoa fsv. riighna isl. regna har uppstått genom- samman-
smältning av g ock föregående vokal ä till ö. 

Om det svårförklarliga fous fsv. fähiis se VI1 PPm. § 48,6. 

osp. 

§ 64. Pgm. oy. motsvarar: 
1) fsv. ö isl. ey (jfr § 48,1 e) i följande ord: 
Pgm• froYa 	fsv. frö 	isl. *frey 

hoy 	 hö 	hey 
row f. 	 rö 	jfr isl. reyrr m. 

Råma. 
Fogel. Den i målet vida vägnar allmännare formen är foga. 
Frö. Isl. frey förhåller sig till isl. frk liksom isl. ey till 

_isl. se 'alltid' (jfr Non Aisl. gr.2  § 57 anm. 2). 
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pgm. sproyfal 	 is]. spreyta (Vid. Ordb.) 
froyo 	fsv. tröia 	treyja 

6ty) 	 ö 	 ey. 
2) I föJjande ord har Og uppstått av fsv. -ygh, -ögh: froyd 

fsv. fryghP, moyhn fsv. möghliker, noydcer fsv. nöghder, noga 
fsv. nöghe. Diftongen og förekommer även i laga nsv. löja, 
shiya nsv. slöja. 

2) Nya diftonger. 

§ 65. Pgm. a,?;  motsvarar 
1) äldre ai (aj), nämligen 

nsv. aj i orden: 
pgm. a 	nsv. aj 	pgm. kas(a) 	nsv. Kajsa 

ana 	Aina 	 napna 	Naima 
haj 

ock kanske några till. 
fl. al, t., ex. 

pgm. /c699net 2 	fl. kaima pgm. paksf(kaku) 7  jfr fl. paistaa'' 
ict,,b90 3 	laitio 	pado 9 	 paita 
ictobj0 4 	laiska 5 	raokaio 	raiskaa. 
pg 1. 1~ 6  paija 

Anm. Om ordet 6,S0 fl. aisa se § 62,4. 
2) 69 har uppkommit av äldre a: 
a) i ställning framför ett j, som representerar fsv. gh  i 

orden drcgy fsv. draghit ock s/69,j2. fsv. slaghit (jfr § 32,2). 
Analogibildningar efter dessa äro stalp jfr fsv. standit ock faw 
jfr fsv. takin. 

7) Sprättas, vara sprättaktig; jfr no sproyta »sprade» (Ross s. 748- b). 
2) Namne. 	 3) Smal notsläde. 

Trött, ,hängsjuk (isynnerhet efter »vift»). 
Lat. 	 6) Leksak. 
Kaka, som gräddas vid ugnsmynningen, medan elden ännu brinner 

i ugnen. 
Steka. 	 2) Lintyg. 

70) Förslösa. 
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i ställning framför hsv. j i Imma nsv. kaja ock maua 
nsv. Maja. 

i ställning framför sk i orden: 
pgm. kuska' 	fl. haaskata pgm. p?ragka nsv. plaska 

forb69„ska nsv. förbaskad 	smakska 	smaska. 
Även i paksfwmalso nsv. palsternacka bör väl 2,  betraktas 

såsom ett glidljud. 

au. 

§ 66. Pgm. ay motsvarar: 
äldre au i orden ayrora nsv. Aurora, laykar 2  jfr fl. 

laulaa ock mayrbts nsv. Maurits. 
Dessutom förekommer ay i yjaya jama, jfr ty. miauen. 

ay har uppkommit i manus nsv. Magnus genom voka-
lisation av g. 

§ 67. Pgm. g, motsvarar: 
1) äldre oj, oj, nämligen 

nsv. oj, t. ex. 
pgm. hg, 

hoga 
kOÅ 
moi,-ntt 

nsv. hoj 
hojta 
koj 
mojna (sjöt.) 

pgm. nos 
pgke, 
skg 

"Isy. nojs 
pojke 
skoj. 

fl. oj i orden: 
pgm. losta8 	fl. loistaa 	pgm. rokva 5 	fl. roivata 

roor jfr fl. roisto 	 foonslos 6  jfr fl. toimi. 

Förslösa; se Sax. Finska lån. s. 120. 
Förekommer blott i uttr. han lag/tar o jsuegyer han sjunger. 
Lysa. 
Eller roksfo spannmålsavfall, rosk, skräp. 
Driva 1. vandra omkring, med bibegrepp av liderlighet (se VII 

PPm. Ordb. s. 305). 
Utan handlingskraft, rådvill. 
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2) Grundformen till målets brook är möjligen fsv. *brosk 
--›- nsv. brosk (jfr Nor. Aschw. gr. § 129 anm. 2); 2, synes vara 
att förklara såsom i hakska 	haska m. fl. (se § 65,2), busk 

*busk (se § 69). 
Målets (a),fcer)goda ettermyra återgiver antagligen ett äldre 

isl. *geyta, där ey uppstått av äldre au (jfr isl. gaut av gjåta 
gjuta, se Nor. Aisl. gr.2  § 63,9). Genom ljudsubstitution har ey 
övergått till oj. adcergoda betyder således egentligen »etter-
utgjuterska». 

Hultm. Östsv. dial . § 8,1), t. ex. 
nsv. auktiön 	pgm. no y 	fsv. nögh 
fsv. almöghe 	oyd2n 2  jfr fsv. öper 

blöma 	 oylgk 	fsv. öliker 
bönde 	 oyfsogg 	öttosangher 
brö 	 roysa 	rösa 
döttir 	 slo y 3 	iSl. slå 
göper 	 soykn fsv. sökn 
gråa 	 so?,,t?(• 	söl 
gröver 	 by 4 	iSI. tåk 
hiön 	 foymbcer fsv. tömber 
klö 	 froydo 5  is!. traa 

kkoykcer 	klöker 	 you6 	åf. 
Hit höra även tvåstaviga läneord utgående på -or, såsom 

doktoyr nsv. doktor, pastoyr nsv. pastor. Då dessa ord upp- 
togos 	målet, hade de huvudton på ultiman ock utan tvivel 
långt slutet o-ljud, vilket i målet regelrätt givit oy. Diftongen 
har naturligtvis bibehållit sig även efter det fortis övergått på 
penultima, emedan den ursprungliga fortisstavelsen bibehållit 
stark semifortis (jfr § 79). 

oy i arvoyde, arvode tyder på lån från hsv. (jfr fsv. arvöpe). 

Däremot neutr. got isl. gott (se Nor. Aisl. gr.2  § 114,4). 
Brunstig (om sto). 	 3) Slog, av slå. 

4) Tog, av taga. 	 5) Gärdsel. 
6) Vävde, av väva. 
Sv. landsm. XV. 4. 	 6 

ou. 

§ 68. Pgm. oy motsvarar: 
1) äldre långt slutet ö (jfr 

pgm. aboyn 
a bnoygl 
bkoyma 
boynde, 
broy 
doyker 
daydcerl 
grby 
groycer 
joyn 
kkoy 
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Diftongen ou i foyrcioym (jfr fsv. forpöm) beror 
på analogibildning (jfr t. ex. oldcerciö lym ålderdom). 

Målets toymt förutsätter ett fsv. *tömt, som 
äldre *tu.mft (jfr Nor. Aisl. gr., § 238,2). 

äldre ö framför rp, rdh, rn, rt (jfr Hultm. 
§ 1,28 ock Nor. Aschw. gr. § 129), t. ex. 
pgm. bot,ey/ 	fsv. bort 	pgm. kort 	fsv. 

fio,igc/ 	i fjordh 	noyNan 
gjoy7:clo jfr fsv. giorp 	 oy9.y1 
ho yrri 	fsv. horn 	 port 
"Kl 	 hiorp 	 sboyrto 
koym 	korn 	 toY9.7/ 

XV. 4 

antagligen 

uppstått av 

Östsv. dial. 

kort 
norpan 
orp 
porter 
skjorta 
torn. 

Anm. I oyst fsv. oster isl. ostr ost inträdde redan omkring år 
1400 i' fsv. dial. förlängning av o (se Nor. Aschw. gr. § 129 anm. 2).1  

Dialektens Orboym nsv. album är möjligen en folketymo-
logisk ombildning (jfr bom bom). 

äldre au i joy isi. jaur nsv. jo, ou no. sjau (jfr nsv. sjå). 

u. 
Pgm. u), förekommer blott i orden hin nsv. huj ock 

busk n. oväder jämte buskoger ruskig (om väder) fsv. *busk, 
k-avledning av busa blåsa starkt (Rz s. 66 a), no. bus n. »vold-
somt uveir» (Ross s. 75 a), bysja f. »byge, kort uveir» (Ross 80 b), 
boysa f. »voldsom byge» (Ross 83 b) m. fl. 	bör väl här anses 
såsom ett glidljud, vilket utbildat sig framför sk (jfr hakska 
§ 65,2, brook § 67,2). 

B. 1 obetonad stavelse. 

Pgm. motsvarar: 
1) äldre i, nämligen 
A) äldre kort vokaliskt 
a) i-  särskilda avlednings-
a) hos substantiv: ficera 

i analogi med dessa aha fsv. 

t. ex. 
eller böjningsändelser 
nsv. fjäril, aggd fsv. ängil samt 
axul; vidare 

1) Jfr Frth. Vö. § 32,2. 
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pgm. hang 	nsv. fuling 	pgm. leykktgg fsv. kyklinger 
ktltgg 	fsv. kiplinger 	drotntgg 	drotning 
frattbktgg nsv. främling 	klang 	klädhning; 

Samt i analogi med dessa fjcprchg fsv. fiärpunger ock gaffigg 
fsv. getunger; 

fig hos adjektiv: tlsktn fsv. ilzkin, nal» fsv. nakin, samt 
i analogi med dessa en mängd adj., såsom oydtn fsv. oper, thtsltn 
fsv. usal; vidare fager fsv. fatiker, ly ger nsv. lycklig, 
samt i analogi med dessa en mängd adj., såsom malskcer fsv. 
mäktogher; 

y) hos värb: 
pgm. van 	fsv. vari konj. pgm. royandt f'sv. roandi; 

kont 	komi konj.; 	btitn 	bitin 
brann 	brännin 	sltttn 	slitin; 
fann 	farin; 	 helt 	 lidhit 
flrygandt 	flyghandi 	vart 	varit; 

b) i-. ordstammar samt i slutstavelser för övrigt: 
pgm. agustt nsv. augusti 	pgm. ofott 	fsv. attatighi 

fsv. bittidha 	posttlioyn nsv. postiljon 
dtvtdara nsv. dividera 	pant 	penni 
fabtan 	Fabian 	 samvtt 	fsv. samvit 
fgort 	fsv. fyri 	 stgar 	nsv. cigarr 
mantsba 	mäniskia 	kult 	fsv. pripi 
nansttn nsv. någonsin 	undt 	undi 
naltko fsv. näghlika 	bovt 	Yvi• 

B) äldre konsonantiskt i efter bortfall av följande vokal 
såsom bindevokal i nominala sammansättningar efter 

kortstavig lo-stam, t. ex. fcenkar fsv. färio karl, smtdtbalsa fsv. 
smidhio-; 

i infinitiver av värb (ja-stammar) med i dialekten kor 
rotstavelse:1  
pgm. bon 	fsv. byria 	pgm. P» 2 	fsv. flytia, 

drypt 	drypia 	 hast 	isi. hesja 
dyst 	*dysa 	 myst 3 	no. mysja 
dakt 	dylia 	 nYtt 	fsv. nytia 

Detta till skillnad från mål, i vilka denna vokalisation av kon-
sonantiskt i inträder efter både kort ock lång rotstavelse (jfr t. ex. Nor. 
Dalb. § 9, V11 Run. § 138). 

Bringa att flyta. 	 8) Täta med mossa. 
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pgm. noc1}1 	fsv. rypia 	pgm. svcer} 	fsv. sväria 
ska} 	 skilja 	sook} 	sälia 
sko k} 	skylla 	tam} 	nsv. tämja 
siboch2  jfr dial. sly 	 inb 	fsv. vitia 
smon 	fsv. smyria 	vad} 	väpia 
sncert 	snäria 	vat} 	hvätia 
short 3  jfr isl. styrr 4 	 CM 	 äria. 

C) äldre långt i (som urspr. tillhört betonad stavelse), t. ex. 
pgm. granr1s5  fsv. granris pgm. }band fsv. i bland 

gunv}k 6 	nsv. Gunnvik 	}moid 	i möt. 
2) äldre e, nämligen 
a) äldre kort h: 
a) i best. artikeln -2.ii hos starka mask. på g eller k', t. ex. 

pgm. bapk}n 	fsv. bänken pgm. inga} fsv. ringen 
dragin 	drängen 	skown 	skoghen 
f}skin 	fisken 	saktn 	säkken; 

p) i prefixet bl- fsv. be-, t. ex. 
pgm. b}drova 	fsv. bedröva pgm. biliova fsv. behöva 

1»fala 	befalla 	b}sver nsv. besvär; 
y) i obetonad ställning för övrigt (jfr § 72,1), t. ex. 

pgm. abtsbouk nsv. abobok pgm. kap 	nsv. kaffe [dera 
ark}b}skop fsv. ärkebiskoper r}komdara rekommen- 
fivat 	nsv. fregatt 	sp}takcek 	spektakel 
grvaldoer 	gevaldiger 	svcer,)} 	Sverge 
}manual Emanuel tapfsara tapetsera 
}malja 	Emilia 	hakor 	teater 
}rana 	Irene 	bhgram 	telegram. 

Flere hithörande ord hava även former med a, t. ex. kafa 
kaffe, sverya Sverge. 	 . 

I fråga om uttrycket «obs (dag) häll (dig), lycklig (du), 
som av NOREEN angives utgå från ett vel es (pik), hänvisas till 
Lindgr. Btr. § 37,8 d. 

Rödja. 
Slå med slyogjo 'mjukt spö, vidja'. Se § 22 ock Rz s. 629 a. 
Stoja, °städa. 	 4) Gen. styrjar. 

5) Däremot ris ris. 	 6) Däremot vik vik. 
,7) Artikeln innehåller som bekant ursprungligt e, vilket i många 

östsv. dial. övergått till i (jfr Wadst. Fno. horn. § 22 a a ock s. 5 
samt Hultm., östsv. dial. § 2,10 b). 
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Formen pcento fl. hsv. pärta sammanställes med fl. pärettä 
(partitivus), vars e i obet. stavelse givit i. 

Anm. Hit för jag även ka~ fsv. Tännäs (jfr fsv. näs id. nes). 
b) äldre långt ö i orden arbzt fsv. arböt, keritic fsv. kär-

löker. 
Fsv. kärlöker hade enligt i målet förefintliga ljudlagar bort 

giva kceriakk, liksom fsv. störlöker givit pgm. stoyrig,k. Emeller-
tid äger målet blott formen kerbk,. Denna torde ha uppstått 
sålunda, att äldre långt ö förkortats, emedan ordet i pargasbons 
språkmedvetande icke fattas såsom ett sammansatt ord ock den 
senare leden således kommit att bli svagt betonad. Ljudlags-
enligt har sedermera ö övergått till i. 

3) äldre y, nämligen 
äldre kort y' i orden fal* nsv. Fanny (uttalas vanl 

Fanni) ock swan nsv. syren. 
äldre långt y i ortnamn utgående på -by, såsom norN 

nsv. Norrby, ,traskbt nsv. Träskby. 
Utvecklingen från äldre by till in har troligen skett genom 

mellanstadiet i (jfr fsv. biformen bi). 
4) äldre långt 8 i koprt nsv. Kopparö (jfr fsv. Skåni ÷-

Skän6, Nor. Aschw. gr. § 1-46,3) ock 9,n,p4kctsf nsv. ödmjukast. 

s. 

Pgm. o förekommer blott före r ock motsvarar äldre 
ö i prefixet far- fsv. for, t. ex. forpft fsv. forgift, fsrpn9 fsv. 
forsma. Jfr § 50,4. 

Pgm. a 
1) motsvarar äldre kort 	utom före supradentaler ock 

kakuminaler (jfr § 73): 
a) i best. slutartikeln 	-a, -ana hos en del subst. i fem. 

ock neutr. sing. samt i pl. (jfr formläran), t. ex. 
pgm. broan fsv. broen 	pgm. fotrana fsv. fötrena 

bonana barnen 	handrana händrena 
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pgm. landana fsv. landen 	pgm. vadra 	fsv. vgaret 
sakan saken 	 ambara, 	ämbaret. 

Anm. Mask. ordet da fsv. dagher heter i best. sing. daan, vil-
ken form uppstått sålunda, att artikeln direkt fogats till den förkortade 
formen da. Ordet utgör ett bevis för att artikeln i målet urspr. även 

-i mask. varit -en ock icke -in. 
i slutljud, t. ex. 

pgm. bounda fsv. bonde 	pgm. furargalsa nsv. förargelse; 
f9a,nda 	fiende 	bana 	fsv. bälte 
gobe, ä.-nsv. gubbe 	lboita 	lyfte; 
grana fsv. granne; 	batcera 	bätre 
badara nsv. baddare; 	namara 	nämare; 
skpara fsv. skipare; 	 fanita 	fämte 
f9dalsa nsv. födelse 	otobonda 	attatighunde; 

samt i analogi med dessa 
boka fsv. bokker, ta fsv. uver, navara fsv.navar, sutare,1  fsv. sutar; 
nava2  fsv. näf, gda3  fsv. ep ock cera fsv. är; 
nia fsv. nio ock tga fsv. till, vilka utan tvivel bildats i över-

ensstämmelse med de i hsv. såväl i Finnland som i Sverge 
i dagligt tal allmänt brukliga formerna nie ock tie (jfr 
Frth. Vö. s. v.). 
Former med a i de under mom. b upptagna ordgrupperna äro 

icke ensamt rådande i målet. Ganska ofta användas även så-
dana utan a, såsom fiand fiende, jat jätte, oks oxe, shpar 
skeppare m. fl. Denna omständighet tyder på att den ursprung-
liga, utljudande ändelsevokalen bortfallit, men i senare tid blivit 
återställd, isynnerhet genom inflytelser från hsv. Även analogi-
bildningarna boka, ua, sutara, nava m. fl. utgöra bevis för 
riktigheten av anförda påstående. Jfr för övrigt Hultm. Östsv. 
dial. § 1,49. 

i ett antal huvudsakligen från hsv. lånade ord, i vilka 
övergången e 	i ej ännu försiggått, t. ex. 
pgm. aman nsv. amen 	pgm. svanta nsv. Svante 

arandator arrendator 	vahalm Vilhelm. 
I ortnamn, vilkas senare sammansättningsled är -nas fsv. näs 

isl. nes, bibehålles a (utom i tams nsv. Tennäs), t. ex. bratna,s 
nsv. Brattnäs, bka,sna,s nsv. Bläsnäs, signas nsv. Siggnäs. 

1) Sutare, lindare. 	 2) Näbb. 
3) Ed, näs. 
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motsvarar äldre kort I i arva nsv. Arvid. 
motsvarar äldre kort a i kcerald fsv. käralde ock sg•urja 

nsv. cikoria. 
står utan motsvarighet i det äldre språket: 
såsom svarabhaktivokal tillagt framför 1 i handa/ 1  nsv. 

handla. 
i pasalm2  fsv. psalmber ock pasal"ar 8  fsv. psaltaren, 

emedan ljudförbindelsen ps- i uddljud för målet är främmande 
(likasom för hsv.). 

ce. 

§ 73. Pgm. ce motsvarar: 
1) äldre e (ä), när detta står före r eller sådant 1, som en-

ligt målets lagar återgives med k, nämligen 
dels äldre kort ö, t. ex. 

pgm. adcerton fsv. a,pertan 	pgm. rubcdr nsv. rubel 
broyder 	broper 	 svavcek 	svavel 
fcerv,sa nsv. fernissa 	sav fonber september 
tngbek 	möbel 	 trykeri 	tryckeri; 

dels äldre långt å (som ursprungligen tillhört betonad 
stavelse), t. ex. hceryost fsv. har ligist. 

2) äldre kort 1, när detta i målet kommer att stå före r 
eller k, åtminstone i följande ord: 
pgm. pancer fl. hsv. pennir 	pgm. dxgcek 	fsv. "dighil 

yver 	fsv. yvir 	, dynabcek(inku) dymbil(vika). 
3) äldre kort il i rgekkot fsv. ighulkutter i analogi med 

fsv. Ighel. 
4) äldre kort5-'7. i paperos nsv. papyrosS. Ordet, som all-

mänt förekommer i finnländska dialekter, är en folketymologisk 
bildning efter papcer hsv. papper. 

5) äldre långt 8 i ortnamn utgående på -bok fsv. 1381e, 
t. ex. bo.b:bcek nsv. Bollböle, garts'bcdr nsv. Garsböle, skykbek 
nsv. Skyttböle. Jfr rnsv. Nybele 	Nyböle (Nor. Aschw. gr. 
§ 146,3). 

1) Även hatzdil. 	 2) Även Sa/M. 
3) Även Sartarft. 
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6) svarabhaktivokal före r ock 1 -› 
i likhet med fsv., t. ex. 

pgm. fader fsv. faclher 	pgm. kkipcer fsv. klipper 
gavcek 	gaffuel 	 nagek 	naghel 
ister 	ister 	 mdcer 	niper; 

utan motsvarighet i det äldre språket, t. ex. 
a) i inf. hos värb av 1:a svaga konj.: 

pgm. bkisfcer fsv. blistra 	pgm. 1tre,pwk 2  dial.kräpla 
gnticerl dial. gnitra 	 rambce i fsv. rambla; 

p) i adjektivens starka komp., där i-omljud inträtt: 
pgm. bakera, fsv. bätre 	pgm. sambcera fsv. sämbre 

laegcera 	längre 	 goegcera 	yngre. 
Hit höra ock andcer- i sammansättn. ss. andcerfcerl fsv. 

andra färdh, andcerlao fsv. andraledhis m. fl., 3dcer eder, 
gambcek- fsv. gamble i sammansättn. ss. gambcekfar nsv. gamle.. 
far, gambcekey/ nsv. Gammelgård m. fl., vilka former låta 
sig förklaras av .fsv. andr-, ipr- ock gambl-, där svarabhakti-
vokal inträtt. Jfr Hagf. Gkb. § 71,1 ock VII PPm. § 71,3. 

7) förekommer utan motsvarighet i äldre språket i plur.-
ändelsen -ter hos starka neutr., t. ex. 
pgm. bkadcer fsv. blap 	pgm. krtcer 	fsv. krigh 

dikter 	dike 	 svincer 	svin. 

§ 74. Pgm. a motsvarar: 
1) äldre kort ä 
a) i ändelser, t. ex. 
a) hos substantiv: 

pgm. gonskan 	nsv. önskan; pg m. cembar fsv. ämbar; 
framand jfr fsv. främmande 	borgara 	borghare 
cerand 	fsv. ärandi; 	kkokara 	klokkare; 
hmand 	heman 	markna 	marknaPer 
lakand 	lakan; 	skAna 	skilnaper ; 
kopar 	kopar 	bkfa 3 	isl. bita obl. 

Flina, skratta; se Rz s. 204 b. 
Gräla; se Rz s. 360 a. 	3) Toft i båt, Rz s. 34 b. 
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pgm. mosa 
1)08a 
skuga 
fkundra 
kota 
kofta 
rota 
skya 
jorta 
gga 
-12ra 	öra; 
dre,vgjar 	drängiar 

Anm. Om a i suffigerade 

d gkar fsv. dalar; 
Undra« händrina 
nykana 	nyklana 
skona 	stikkunar; 
dora(post) döra-
Data(dryg) fläta-
kara(hydo) kara-
ogna(bbk) öghna(blik) 
drakabou, 	*draka bo 
nasablroyd näsa blodher 
rona(gart) runa- 
sda(knav a) *sila(knapper); 

art. i plur. se  formläran. 

fsv. mosa obl. pgm. 
posa o bl. 
skugga obl.; 
flundra 
höna 

nsv. kofta 
fsv. rotta 
nsv. slöja; 
fsv. hjärta 

ögha 

Hit för jag även sådana sammansättningar som skrbnarbrO 
skrinnbacke, bagar,stuvu bagarstuga. 

fig hos adj. ock räkneord: 
pgm. kcera 	fsv. kära 	pgm. kras t fsv. käraster 

Uran, 
) hos värb: 

pgm. krakal fsv. 
sta 
bitas  

kärare 

kräka 
sia; 
bitas 

bra 	nsv. fyra; 

pgm. bnnandb fsv. brinnan.di 
brakanolz, 	brakian di ; 
kala 	kallaper 

g6qr,yas 	gällas; 	ropa 	ropaper ; 
d) hos advärb: 

pgm. a 	fsv. illa 	pgm. sakta 	fsv. sakta 
nov:cian 	norpan 	vadan 	hvapan. 

Om uppkomsten av a i flere fall hörande till mom. a hän-
visas till Hultm. Östsv. dial. § 1,49, 

b) i ordstammar samt i slutstavelser för övrigt: 
pgm. Klan 	fsv. ipan 	pgm. magider nsv. magister 

isfaduger istadugher 	 medikamen- 
karafin nsv. karafin 	sirap [ter sirap 	[ter 
kavera 	kavera 	tubak 	tobak 
magaszn 	magasin 	vascat 	fsv. väsall. 

2) äldre kort é i orden bkyhartspana nsv. blyertspänna 
— där folketymologisk bildning föreligger (se § 30) — ock 
yvarcst fsv. yverster. 

1) Krypa. 
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3) äldre kort ö i orden [1xlion]kaval) nsv. liljekonvalje 
ock kasak nsv. kosack (jfr ry. Ramm). 
e 	4) hsv. (eg. lat.) au i agusta nsv. Augusta ock agash nsv. 
augusti. Jfr § 55,s agust nsv. August. Vokalen har blivit 
förkortad i följd av akcentflyttning. 

o. 

§ 75. Pgm. o motsvarar: 
1) äldre kort 6 (t.i) 
a) i böjnings- ock avledningsändelser 
a) omedelbart efter ursprungligen lång stavelse, t. ex. 

pgm. agco 	fsv. asko obl. 
bkoydogcer blopogher 
fre4mo1 	fresmo obl. 
falo 	fällo 
grgylo 	grislo obl. 
omo 	gömo obl. 
huggrogcer hungrogher 
lasto 	kisto obl. 
kutbogcer 	kunnogher 
magto 	masko obl. 

i3) står utan motsvarighet 
logibildning: 
dels efter svaga fem., t. ex. 
pgm. gym/0 jfr fsv. gärpe n. 

hcprcio 	här p f. 
jee9:tror 4 	hjärta pl. 

dels efter adjektiv utgående 

pgm. otoncla fsv. attonde 
ragotcer 	raggotter 
skaloteer 	skallotter 
stakoteer 	stakkotter 
tasko 	tasko obl. 
troydo 2  isl. tr6.5o obl. 
j§ugonda fsv. tiu.ghondi 
mso 	viso obl. 
va,,kpo 3 	vepo obl. 
a§o 	äsio obl.; 

i fornspråket, beroende på ana- 

pgm. khiso jfr fsv. klifse n. 
mndror 	möpar 1. mö- 

dhir, 
på -ogher, -otter, t. ex. 

	

pgm. ftgto -gcer -teer 	jfr fsv. fliteliker 

	

hamso -gcer -teer 	nsv. hamsig 

	

stuvlo -gcer5  -teer 	fsv. stunter 

	

trI2to -gcer -teer 	 prötter; 
I Pgm. gäller således regelrätt den av Kock Fsv. ljudl. s. 

215 if. för det fornsvenska riksspråket fastställda vokalbalanslag, 

2) Gärdselstång. 
4) Sing. jcel:ta n. 

1) Fräkne. 
3) Lakan; linda. 
5) Kort. 
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som tillämpats därstädes från mitten av 1300-talet till omkring 
år 1500, nämligen att såsom ändelsevokal brukas o omedel- 
bart efter lång rotstavelse. 

y) även omedelbart efter kort rotstavelse i orden jokoi 
skrävlande kvinna ock poro grummel (i kaffe, vatten ru. m.), där 
ändelsevokalen utan tvivel assimilerats med föregående stavelses 
vokal (se Kock Fsv. ljudl. s. 240,1 a). o i poro kan ock bero 
på direkt lån från fl. poro med samma betydelse. 

Anm. Till detta mom. hör även pgm. bpvlso nsv. Björkö (hemmans-
namn på den stora Lielaksön), där 0 till synes motsvarar äldre ö. Emel-
lertid upptager vår älsta jordebok av år 1540 formen Biroll°, jordeb. 1556 
Bierka ock »Pikis Häradtz Räckning för Ähr 1635» Birku, allt former 
vilka otvetydigt hänvisa till en äldre form Birka (obl. Birko 1. Birku). 
På folketymologisk väg eller genom ämbetsmännens nit att finna en 
förklaring till ordet har väl sedermera Björkö uppstått. I sammanhang 
härmed kan framhållas, att hemmanets naturbeskaffenhet tydligt visar, 
det lägenheten ej gör skäl för namnet ö. 

b) i ordstammar samt i slutstavelser för övrigt (isynnerhet 
i en del lånord), t. ex. 
pgm. abor 	fsv. aghborre 	pgm. korpral DSV. korporal 

alvokaf nsv. advokat 	krokodil 	krokodil 
arandafor arrendator 	krason kröson 
Imskop fsv. biskoper 	posfila 	postilla. 

2) äldre a, nämligen 
äldre kort ä i opp fsv. åttätighi samt fomos nsv. Tömas 

(enl. Vigt'. Diet. Thömas). Jfr Hagf. Gkb. § 56 anm. 4, Karst. 
Kök. § 65,3a ock VII PPm. § 66,5. 

äldre långt ä i de kardinala ock ordinala räkneorden 13-
19, t. ex. 
pgm. ,(raton fsv. rettån 	pgm. s9gton 	fsv. siiitän 

fjoyrtonda flughurtändi mfonda nitände. 
Hit föres lämpligast pgm. osidis fsv. afsidhis 1. asidhis. 

Fsv. aasiidhis i Vadst. Klost. tyckes förutsätta långt ä. Om 
detta antagande är riktigt, har övergången ä 	naturligtvis 
förmedlats genom stadiet långt å (Nor. GPhil., § 139), ock 
vokalen har förkortats på grund av sin ställning i svagt be-
tonad stavelse (a. a. § 164). Av samma orsak har också det 
långa å i birogg nsv. byrå övergått till o. 

1) Jfr jök enfaldigt tal, Rz s. 299 b 
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1,10  

§ 76. Pgm. u motsvarar: 
1) äldre u, nämligen 
A) äldre kort ii 
a) i böjnings- ock avledningsändelser 
a) omedelbart efter kort rotstavelse, t. ex. 

	

pgm. baku- fsv. baku- 	pgm. kadur jfr fsv. thlädhur 
intuk 	iSl. bitull 	 lagum fsv. "laghum 
bkasuter fsv. bläsuter 	bduger 	lipugher 

twuk 	diävul 	 sam 	sinu obl. 
fiatur fjatur 	 stadugcer stapugher 

fkugu- 	fiughu- 	stapuZ 	staplal 
fradu u.vu obl. fradhu obl. 	stuvu 	st  
gamuk 	gamul 	 taku- 	talu- 
gatu 	gatu obl. 	ugul 	dial.tugu 
gmum 	ginum 	lsugu •  fsv. tiughu 
huvu 	huvup 	vatu- 	vatu- 
kunugg 	kununger 	mku 	viku obl. 

Hit för jag även mudus nsv. Mu.ddais (hemmansnamn i 
Pargas), där u motsvarar äldre il. I 1557 års jordebok före-
kommer nämligen namnet skrivet Mudus. 

I pgm. gäller således regelrätt den av Kock Fsv. 1j. s. 215 
if. för fsv. fastställda vokalbalanslag, som tillämpats därstädes 
från mitten av 1300-talet till omkr. år 1500, nämligen att såsom 
ändelsevokal brukas u omedelbart efter kort rotstavelse. 

p) Förekommer utan motsvarighet i fornspråket i ändelsen 
-us hos subst. ock adj. (oberoende av stamstavelsens längd), t. ex. 

	

pgm. buNs2  jfr fsv. *bul 	pgm. krapb•us 5  jfr dial. kräpla 
gnavus 3 	gnagha 	krus jfr fsv. kälta 
jokus4  jfr dial.jåk n. 	slarvus7  jfr nsv. slarva. 

Vidja i släde eller kälke, se Rz s. 740 a. 
Oböjl. adj., brunstig (om sugga). Jfr Rz s. 70 a bål, böl; 

Aas. Ordb. bol, ock Bugge Sv. landmil. IV. 2, s. 23 not samt Tamm 
Etym. Ordb. s. 77 a. 

5) Gnatig person. 
Sladderhane, se Rz s. 299 b ock Vll Nyl. etym. s. 15. 
Sladderhane, grälig person, se Rz s. 360 a. 
En som kältar. 	 7) Slarver. 



XV. 4 	ASCEND. ETYMOL.: OBETON. VOL U. 	 99 

Formen stavur fsv. staver isl. stafr är tvivelsutan en analogi-
bildning efter orden på -ur, ock u måste här betraktas såsom 
svarabhaktivokal. 

y) även omedelbart efter lång rotstavelse i orden kuku nsv. 
kucku, där u kanhända beror på att ordet egentligen är en 
reduplikationsform, ock puku, måhända direkt lån från fl. 
pisku 'tilltalsord till barn ock svin'. 

b) i ordstammar samt i slutstavelser för övrigt, t. ex. 
pgm. butal 	nsv. butelj 	pgm. pubklk nsv. publik 

fibruan 	februari 	purpuri 	potpurri 
kur 	fsv. ikurne 	 samul 	Samuel 
judma 	iudhinna 	sumna 	Susanna. 

B) äldre långt 9. (som ursprungligen tillhört betonad sta-
velse), t. ex. 
pgm. hustru fsv. hiistrå 	pgm. gunods, nsv. Gåd nåde 

forus 	fåra hiis 	jomfru fsv. iumfrå. 
2) äldre 0, nämligen 

hsv. kort (slutet) 6 (6), t. ex. 
pgm. bujat 	nsv. boett 	pgm. lust 	nsv. logi 

futral 	fodral 	 muran 	morian 
krmult 	krinolin 	 ftmufa 	timotej. 

I spisuk spisöl (jfr fsv. 01) har äldre 0 (2), i följd därav att 
det genom akcentreduktion blivit svagtonigt, övergått till slutet 
o ock därpå till u. Se Nor. Aschw. gr. § 74. 

äldre långt ö, då .det i äldre, särspråklig tid förkortats. 
Hit höra 

a) adj.-ändelsen -ötter, där ö omkring år 1300 i följd av 
sin ställning i bitonig stavelse övergått till ii, t. ex. krukuker 
fsv. krökötter. Jfr Nor. Aschw. gr. § 112. 

hälsningsorden guds, gumoron, ~af rspr. god-dag, 
-morgon, -natt. Detta gu associeras nu med gud. ' 

y) buksara nsv. bogsera It. b6gs6ren (jfr isl. b6gr).1  
Vokalen u i akudara nsv. ackordera (men akord nsv. ackord), 

förklaras kanhända ock av denna ljudlag. 
3) äldre kort 6 i konyunal nsv. koehenill, uttal. kgenilj. 
4) äldre kort I i asfumgra nsv. estimera fr. estimer. Ordet 

förekommer med u även i Vörå ock Ped. 

1) Jfr Tamm Etym. ordb. s. 49 f. 
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B. Kvantiteten. 

§ 77. Pargasmålets kvantitetsförhållanden överensstämma, 
såsom redan i den ljudfysiologiska delen antytts (se § 7), i all-
mänhet med fornspråkets ock skilja sig således betydligt från 
högsvenskans. Emellertid anser jag det överflödigt att här lemna 
en utförligare framställning av desamma, då detta sedan gammalt 
är ett känt särmärke för de östsvenska dialekterna överhuvud.1  

Anm. 1. Däremot råda i Kökar (Karst. Kök. § 69-71), Föglö, 
Brändö ock hela åländska skärgården väster därom (se VII PPm. s. 6 
not 1) i huvudsak de högsvenska kvantitetslagarna. 

De förnämsta skiljaktigheterna mellan fornspråkets ock 
målets kvantitetsförhållanden uppstå genom 

A) förkortning av ursprungligen lång vokal eller diftong: 
i enstaviga ord, oftast med vokalslut, då de förekomma 

obetonade i satsen (se Frth. Vö. § 95,1 a, V11 PPm. § H). t. ex. 
pgm. 	fsv. 	 pgm. to 	fsv. på 

fll 
	 ni(r) 
	 tom 	pöm (thom) 

nu 	nå 
	 tu (du) 	på 

so 	så 	 VI 
	 vi(r). 

i svagtonig stavelse (som urspr. haft huvudton), t. ex. 
pgm. forus 	fsv. fåra Mia 	pgm. hustru fsv. hfistra 

granns 	granris 	 jontfru 	iumfrii 
gunnk nsv. Gunnvik 	svmus • nsv. svinhås. 
gunbda 	Gild nåde 

i åtskilliga ord för övrigt (till största delen uppräknade 
vid framställningen av målets korta vokaler), t. ex. 
pgm. arb21 	fsv. arböt 	pgm. helt 	fsv. lår(i)pt 

basa 	nsv. båsa 
brasa 	bråsa 
halsa 	is!. heilsa 
hymskcer fsv. hömsker 
hans 	höns 

murtll 	nsv. mörtsl 
svek 	fsv. stasrii 
sombhn jfr isl. scemr 
traP 	fsv. pratighi 
var/can 	hvarken. 

   

1) Jfr Frth. Nyl. § 30, Närp. §§ 26 if., Vö. § 95, RWicht. 
§ 3; V11 Fby Ordl., PPm. § 9, NukkO. § 39, Run. § 58; Frth-V11 
Est1.-sv. ordb.; Hagf. Gkb. § 11 if.; Fagen. Ko.-Houtsk. 
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Anm. 2. 	I flere fall torde förkortning av lång vokal eller diftong 
bero på ställning före geminata, t. ex. 
pgm. kapo fsv. isl. kåpapgm. oa t fsv. åtta 

mo-ta isl. matta sitNl nsv. sabel 
flat fsv. nåt isl. natt samul Samuel. 

B) förlängning av ursprungligen kort vokal: 
framför urspr. rp, rdh (jfr §§ 48,4 a, 53,1 b, 55,3 b ock 

59,1 b), t. ex. 
pgm. bio  fsv. byrpa 	pgm. harter fsv. harpor 

fTr/ 	färp 	 hcpr4o jfr fsv. härp 
g99:4 	garper 	mtirga 	fsv. m3rrdha 
ge 	 varpen T/Gt 	gärna 	 ve*/ 

framför urspr. rl (jfr §§ 53,1 b ock 55,2 	t. ex. kar 
fsv. karl, pc_erlo fsv. pärla. 

framför urspr. ni  (jfr §§ 48,4 b, 53,1 b, 53,3, 55,3 b ock 
59,1 b), t. ex. 
pgm. bon 	fsv. barn 

hon 	fsv. hyrn 
ge"na 	gärna 

framför urspr. id 
t. ex. 
pgm. boMa fsv. bolde 

bg?I'd 	byld 
7.̀12/M 	falder 
kaldcer 	kalder 

framför äldre ln (jfr 

pgm. kve,lda 	fsv. qvälda 
kg,ldo 	kälda 
lo54M 
	kyld 

spygild 	spiäld. 
§§ 55,2 b ock 574), t. ex. 

pgm. hanmk fsv. harnisk 
kvcen 	qvärn 
ben° 	kirna. 

(jfr §§ 48,4a, 51,3 a, 55,2b ock 57,1), 

pgm. afr. 	fsv. am 	pgm. m9A•r, 	fsv. moln 
bolf"a 	bolna 	 ~fra 	molna. 

framför urspr. nd (jfr § 55,2 b), t. ex. hand fsv. hand, 
land fsv. land. 

framför urspr. mb (jfr § 55,2 b), t. ex. lamb fsv. lamb, 
vamb fsv. vamb. 

Anm. 3. Om förlängning av urspr. kort a före sekundärt mb se 
§ 55,2b. 

framför g eller v + konsonant (jfr § 55,2 c), t. ex. 
pgm. bragd fsv. braghp 	pgm. havra 	fsv. hafre 

dagcer 	dagher 	*myrar 	stavrar 
fagcer 	fagher 	 tavko 	tafla. 
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9) framför kort slutljudande kons. i enstaviga ord (jfr 55,2 a), 
t. ex. 
pgm. dgk 	fsv. dal 	pgm. ma 

grgv 	graf 	 fqk 
man , man 	 van 

konsonantbortfall (med 

dagher 	pgm. hn 	fsv. lughn 
dragha 	 skina 	stapna 
dyghn 	 'an 	sipan 
gaf 	 taka 
hava 	 un 	ughn. 

betonad användning i satsen (jfr § 51,3 c 
gäva, dag fsv. pik, mag fsv. mik, sag 

fsv. sik. 
på grund av hsv. 

pgm. gehl 	fsv. adhel 
apa 	apa 
fader 	fädher 

invärkan i en mängd ord: 

	

pgm. mata 	fsv. mäta 
skapkvcer skapliker 

	

stava 	stava 
hala 	hala 	 vakna 	vakna 

jcpb• 	i hiäl 	 varta 	varta 
kabg 
	

kabel 	 cerand 	ärandi. 
Möjligen finnes utom de här anförda ännu ett eller annat 

ord, vari vokallängden bör på samma sätt förklaras. 
i följande ord: 

pgm. drona fsv. drönia 	pgm. rsl 	 fsv. rissel 
figgcerbor isi. fingrbjörg 	sgar 	cigarr 
Orcer fsv. gol 	 phgram 	telegram 
papcerQs nsv. papyross 	cer 	• 	är. 

Troligen i följd av finskt inflytande förekommer i Pargas-
målet ett kvantitetsförhållande, som återfinnes Varken i forn-
språket eller högsvenskan, nämligen långt k-ljud efter diftong, 
t. ex. lago jfr fl. laitio, loyka fl. loukka, sa,kko fl. seikko 
(jfr Frth. Vö. § 95 anm.). 

1) Se §§ 55,2 d ock 60,1 b ock 2. 

i följd av 
ning)1, t. ex. 
pgm. dg 	fsv. 

drg 
dun 

-12,g 
på grund av 

ock 5) i orden 0. fsv. 

fsv. mat 
tal 
van. 

ersättningsförläng- 
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C. Expiratorisk akcent. 

1. Enkla ord. 

Enkla svenska ord hava i pgm. liksom i fsv. huvud-
tonen på första stavelsen. Följer efter denna 

en stavelse, så har den levis, 
två, så är den första obetonad, den andra har levis; t. ex. 

pgm. dintbo fsv. dimba 	pgm. ngmara, fsv. tamare 
fager 	fagher 	 råpn 	rutin 
fidj'a 	flekla 	 rikmbcer 	rumber 
föyrtara nsv. fortare 	spröta 	sproti 
g6imtar fsv. gamul 	 sbschno 	stjärna 
håldcera 	hälder 	 svagcer 	svagher 
kvida 	qvipa 	 fti?ra 	tala 

o 	lykkia 	 tinl 	pyril 
kipa 	löpa 	 Oökor 	piokker 
måka 	mule 	 tight 	uggla. 

I ord såsom mbusbya fsv. mäniskia, påmgg fsv. päninger, 
jvilg fsv. tvilinger m. fl., i vilka huvudtonen i fsv. vilade på 
avledningsändelsen, har pgm. flyttat tonen bakåt till rotstavelsen.' 
Jfr Nor. GPhil.2  § 52,2. 

Enkla utländska låneord hava huvudtonen på den 
ursprungliga fortisstavelsen. Går före denna 

en stavelse, har den levis, 
två, så har den första svag semifortis, den andra är 

-obetonad, 
tre, så har den första svag semifortis, de båda andra 

äro obetonade. 
För de efter fortisstavelsen följande stavelsernas betoning 

gälla samma regler som för enkla svenska ord. Ex. 
pgm. bfbil 	nsv. bibel 	pgm. kcinfort nsv. kamfer 

kdfi 	kaffe 	 kipo 2 	fl. kippa 

1) Jfr Karst. Kök. § 72 anm. 	2) Trämugg. 
Sv. landsm. XV. 4. 	 7 
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pgm. lank 
nåkko 

sida 

pgm. avi sh 
akörcl 
ap6sPl 
buiåt 
&dåra 
PIM 
gadril 
gar(lid 
psål 
kalas 
kapkan 
korpral 

nsv. lakrits 
näjlika 

f1. nirso 
nsv. sedel 

nsv. augusti 
ackord 
apostel 
boett 
destillera 
fregatt 
kadrilj 
gardist 
gesäll 
kalas 
kaplan 
korporal 

pgm. .96 yko 
tåldrik 
titbak 
ciPka 

pgm. may6ur 
masin 
m2n1:_cf 
pagas 
pkakaf 
posfila 
pubkik 
s2gil 
sigar 
swat 
yalöeg 
beter 

nsv. solo 
tallrik 
tobak 
ättika; 

nsv. major 
maskin 
minut 
bagage 
plakat 
postilla 
publik 
sigill 
cigarr 
sirat 
salong 
teater; 

pgm. akuclåra nsv. ackordera 
dlvokat 	advokat 
drandator arrendator 
brggceri 	bryggeri 
fibruan 	februari 
hko4al 	hospital 
kån§unål 	kochenill 
krinuli 	krinolin  

pgm. nahka- nsv. 
månMr 

öpsalvd.ra 
rikomddra 
fi,hgram 
thnug 
frPl_cceri 
dissfumåra 

medika-
menter 

observera 
rekommendera. 
telegram 
timotej 
tryckeri 
estimera. 

Den i norden allmänt utbredda tendensen att tillämpa in-
hemska akeentlagar på låneord gör sig liksom i finnländska 
dialekter överhuvud även i Pargasmålet gällande. Sålunda 
ersättes semifortis i första stavelsen mången gång av huvudton, 
ock den ursprungliga fortisstavelsen får i stället stark biton, 
t. ex. typcceri jämte frOcerf, cil.vokat jämte eitvoka:t. 

I en mängd ord äger första stavelsen, som enligt regeln 
borde hava levis, huvudton ock den ursprungliga fortisstavelsen 
stark biton, t. ex. 
pgm. ei196yn nsv. auktion pgm. briksaja nsv. bresilja 

4vt41G 	apotek 	 fibmisa 	fernissa 

i) Kräsmagad. 
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pgm. gimn IISV. gemen 	pgm. mitröyt nsv. morot 
k6ij4to 	kajuta 	 92292,51cbt 	musköt 
lednibnif 	kamrat 
	 öbketcl 	oblat 

keeldm 	kapten 	 pcipcer(ls 	papyross 
1c49:14,9 	kardus 	 pödlfn 	porslin 
köffip4.8 	kompass 	seilvdt 	servett. 

Det av Nor. GPhil.2  § 54, II 3 framställda antagandet beträf-
fande akcenten i fsv., att stark biton är ingenting annat än re-
ducerad huvudton, visar sig gälla även för pgm., där sanningen 
härav tydligt framträder. 

Tvåstaviga ord på -or, vilka i likhet med andra 2-staviga ord, 
som hämtats från latinet, haft huvudton på första stavelsen (Kock 
Akc. II, s. 454), ha också i Pargasmålet fortis på denna, men stark 
semifortis på ultima, t. ex. pagtöyr (pl. pGidög,rcer) nsv. pastor, 
dötteng (pl. dökföyrcer) nsv. doktor, rå/Myr (pl. MIM yrcer) nsv. 
rektor. Detta akcentueringssätt av orden på -or gör en be-
rättigad att antaga, det orden, när de upptogos i målet, hade 
huvudton på ultima (ur latinets trestaviga former), ehuru de 
sedan i överensstämmelse med dialektens skaplynne flyttat hu-
vudtonen till första stavelsen, men bibehållit reducerad huvud-
ton, d. v. s. stark semifortis på ultima. 

Anm. Den nyss anförda akcentföreteelsen, fortis på ultima i ord 
på -or, är icke ensamstående i svenskan. WESTE1  uttalade prick, seniör 
(jämte Mutor), oaktat ju fortis på penultima är ursprungligare. Sörbygd-
målet uppvisar pastör ock Kök. paft(jr, dokKr, raktOr. Nht. dialekter 
uppvisa ock en akcentuering pastör. 

Följande ord utgöra skenbara undantag från reglerna: 
piper ä.-nsv. papp& (Arvidi, Tiällman, Hof) 2  visar tydligt, att 

det upptagits i målet först på en tid, då den nuvarande 
, 	akcentueringen påpper var genomförd; 

b.512z6ind fsv. bismån (Kock Akc. II, s. 325 — från ry. 6e3m1n,) 
intygar genom sin betoning likaledes, att ordet lånats i 
nyare tid från nsv. besman; 

prådgca nsv. predika bekräftar i likhet med prådik3  i Närpes-
målet samt da. preedike, pråke, nht. prådigen, att man for-
dom uttalat ordet prådika (jfr Kock Akc. II, s. 462); 

Enl. Kock Åke. II, s. 459. 
Kock Akc. II, s. 458. 

2) Frth. Närp. s. 57. 
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kånidåra nsv. kommendera, aksis nsv. exercis, dtsåra nsv. 
exercera, cimbreil nsv. amiral ock Ondral nsv. general 
hava väl upptagits i målet såsom trestaviga ock av sådan 
orsak erhållit svag semifortis på första stavelsen, vilken 
betoning även efter ordens synkopering bibehållit sig; 	• 

Inifak nsv. metall med fortis på penultima förutsätter ett uttal 
metan. Emellertid kan en sådan akcentuering ej uppvisas. 

2. Sammansatta ord. 

a) Enkelt sammansatta ord. 

§ 80. Enkelt sammansatta ord ha i regeln liksom i fsv. 
huvudton på första stavelsen ock stark semifortis på senare sam-
mansättningsledens akeentstavelse,' t. ex. 

pgm. åbslaggcer 	fsv. alins langher 
sinsbrs, 	 *andsölis 
bateara 	 baktala 
bönsdnda 	nsv. bordsände 
br4dsåta 	fsv. brupsäta 
brådstdn2 	nsv. "bredsten 
döttmsföyk 	fsv. domstol 
ddimbeekviku 	dymbilvika 
f6,tgc6uon 	 forpom 
fägkök 	nsv. fänkol 
gignibcdfar 	gamlefar 
li(vustkpo 	fsv. hovudhstupo 
kigfecloger 	högfärdogher 
igekköt 	 ighulkutter 
ilvddcer 	 ilvädher 
kördg,kn 	 skorsten 
kvålsdtu 	isi. kveldseta 

1)•  Jfr Nor. GPhil.2  § 54. 
2) Förekommer i uttrycket va 1. b?ra,1:  budnt po br4d,std,k,n var 

1. blev bjuden såsom fadder. Uttrycket har utan tvivel uppstått därav, 
att dopet i de flästa fall förrättas i Pargas kyrka framför altaret, varest 
golvet består av stenhällar. Faddrarna stå då på dessa breda stenar. 
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pgm. möronvbrd 	fsv. morghonvardher 
metid 	 maltidh 
ngsabitru 	 näsa bura 
öldcerlöym 	 alderdomber 
Ovana 	 ovani 
p6lsspd1 	nsv. pookspel 
rågtzskiiro 	fsv. räghnskura 
stinanvddcer 	sunnan vädher 
sOttdet 	 sykn dagher 
teikuman 	 taluman 
tidnigg 	nsv. tidning 
t6,1gt944 	fsv. porsdagher 
4thkis 	 uthus 
vgdanvddcer 	västan vädher 
drtsgeima?r 	 arsgamal 
tidnvacer 	 öpmiu.ker. 

§ 81. Sammansatta ord ha huvudton på senare komposi-
tionsleden ock ingen biton på den första i följande fall: 

' 1) komposita med prefixet bi- fsv. be-, t. ex. 
pgm. bidrgva fsv. bedröva 	pgm. Måla 	fsv. biläte 

bifdla 	betala 	 binsima 	beröma 
bigniva 	begrava 	Ustei 	nsv. bestå 
bilusiva 	behöva 	hm& 	besvär 
bika,y,tcer nsv. bekant 	bivara fsv. bevara. 

Undantag äro bitcdf .a fsv. betala ock sammansättningar med 
detta, vilka alla hava fortis på prefixet ock stark semifortis på 
ultima. 

2) komposita med prefixet far- fsv. for- (nsv. för-), t. ex. 
pgm. förarga 118V. förarga 	pgm. for14,tra nsv. förlora 

forbGioka förbaskad f612.'Ond försmå 
förgifta 	förgifta 	 förfOna 	förtjäna 
förgivas förgäves 	 föröldrar föräldrar. 

Följande sammansatta ord med för- hava mellertid i likhet 
med nsv. huvudton på prefixet: 
pgm. förbihöl- nsv. förbehåll- pgm. förmån 	nsv. förman 

	

sam sam 	 förmffindara, förmyndare 
fkbbn 	förbön 	 för,sky 	färsk° 
förmetk 	förmak 	 förtid 	förtid. 

Nsv. förmån akcentueras i målet både f6rmdn ock f6irmin. 
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Om de anförda orden hänvisas till Kock Akc. II, s. 288 if., 
487 if. 

komposita, i vilka första sammansättningsleden, som 
oftast är en preposition, hopvuxit eller nästan hopvuxit till ett 
ord med den andra, t. ex. 
pgm. Utlekt nsv. bakom 	pgm. vckk 	fsv. i hiäl 

bak q 	bakefter 	okål 	nsv. omkull 
hanv&ra 	'han värre 1 	tdika 	fsv. tu lika 
ibkcind fi3v. i bland 	hminstonansv.Illiminston e 
kfr4n 	i fran 	ttmlips 	fsv. tu möns 
xginum 	i genom. 	psdman 	tu l saman 
2,h6g 	nsv. i håg 	 ant6 	nsv. ändå. 

hälsningsorden: 
pgm. aipsi 	nsv. adjö 	pgm. gumkid nsv. godmiddag 

gueon 	godafton 	gundf 	godnatt 
gud4 	goddag 	gum6ron 	godmorgon. 

väderstrecken: 
pgm. noyrc/45tnsv.nordost 	pgm. sydöyd nsv. sydost 

noytylvåd nordväst 	sydvåd sydväst. 
§ 82. Sammansättningar, vilka av språkkänslan icke längre 

uppfattas som sammansatta, akcentueras som enkla ord. Hit höra: 
substantiv med bestämd artikel, t. ex. 

pgm. indan nsv. andan 	pgm. kitnuygni nsv. konungen 
drmn 	armen 	leg9tond 	kyrkorna 
bOnand 	barnen 	ldnda, 	landet 
grand 	grannarna 	pånwand p änningarna 
håndrana händerna sam 	saken. 

sammansättningar av ett lokativt advärb ock en ursprung-
ligen enklitiskt använd preposition, t. ex. 
pgm. b69:tata nsv. *bortefter pgm. sOcerata nsv. *söderefter 

tida& 	*ditefter 
*norrefter 	vgdcerata, 	*västerefter 
*nerefter 	vci9:taka 	*vartefter 

&"0,5tcerata 	*österefter. 
ex. 
pgm. nansbn nsv. någonsin 

n4ntxgg 	någonting. 

1) Den onde. 	 2) Eller niderata. 

h4mata 	*hemefter 
%örat& 
nårata2  
övata 	*uppefter 

aelvärbiella uttryck, t. 
pgm. cirp 	fsv. altidh 

bind* nsv. kanske 
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4) åtskilliga substantiv ock adjektiv, t. e 
pgm. Gibor 	f sv. aghborre 	pgm. förus 

0:vara, 	alvar 	 håstru 
basfo 	bastova 	 flak 
bötus 	nsv. båthus 	 jömfru 
brikum fsv. brupgumi 	spisu 
fkiNka 	falaska 	 stakara 
fdpgcer 	fatigher 	svinus 
förtsto 	forstova 	ånjbar 

Hit höra ock adj. på -ig ock -hg samt  

x. 
nsv. fårhus 
fsv. hustru 
nsv. elak 
fsv. iomfru 
nsv. spisöl 

stackare 
svinhus 
ämbar. 

räkneorden, t. ex. 
pgm. b‘crtsbn nsv. barnslig 

flöyrton 	fjorton 
fjöyrtonda, fjortonde 
fin 	flitig 

nittio 
nfponcle, 	nittionde  

pgm. 6top 	nsv. åttio 
6tottonda1  åttionde 
rgyllat 	redlig 
såndoger sandig 
frdli• 	trättio 
vånlm 	vänlig. 

b) Dubbelt ock mångdubbelt sammansatta ord. 

§ 83. Dekomposita få huvudton på första sammansättnings- 
ledens fortisstavelse ock stark biton på sista sammansättnings-
ledens fortisstavelse. Övriga kompositionsleder få svagare biton, 
för vars varierande styrka jag här i saknad av instrumentala 
jälpmedel ej kan redogöra. Ex. 

pgm. 419o,unsinrou 	nsv. auktionsinrop 
b6 yop kn}gg 	bouppteckning 
föflsskoykeerarina 	folkskollärarinna 
iyufnin 	 inifrån 
månagrynsgröN 	mannagrynsgröten 
misomarts46ian 	midsommarsdagen 
ncimsdaskalås 	namnsdagskalas 
nOnsg¢vo 	 nyårsgåva 
öphalsvadter 	upphållsväder 
öpsPringsmån 	uppsyningsman 
prådge:(4),9t6rparn 	prästgårdstorparn 

Yngre of2 onda. 



pgm nekma nsv. Naima 
piker 
p0v ear 
sanna 
töm os 
ådvart 
gsfcer 

Petter 
f'sv. Paval 
nsv. Samuel 

Tomas 
Edvard 
Ester; 

pgm. ~tias' nsv. Matias 
ngina 	Regina 
sisila 	Cecilia 
9a16ta2 	Charlotta 
vedantin 	Valentin. 
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pgm. spfsub,tUno 	nsv. spisölstunna 
spfsuNtintav 	spisölstunntapp 
vasckrafri 	 vasärratri. 

Nomina propria. 

För bättre översikts skull redogöres här i ett sammanhang-
för akcentueringen av nomina propria, ehuru de likasåväl kunnat 
behandlas jämnsides med övriga ord. 

1) Personnamn. 

§ 84. Enkla personnamn följa reglerna för enkla ords ak-
centuering, d. v. s. hava huvudton på den ursprungliga fortis-
stavelsen, t. ex. 
pgm. €idol3 nsv. Adolf 

tigda 	Agda 
hc'erman 	Herman 
kNira 	Klara 
lasarus 	Lasarus 
licchnk 1. lud Ludvik 
milsd 	Mikael 

pgm. agita nsv. Agata 
amanda 	Amanda 
katarina 	Katarina 
karulina 	Karolina 
laandcer 	Leander 

Anm. Enskilda namn med ursprunglig huvudton på icke-första 
stavelsen hava tillämpat målets akeentueringslagar, d. v. s. hava huvud-
ton blott på första stavelsen, t. ex. 

.96f (även sOfi) nsv. Sofi 
man (även man) nsv. Maria 
16122,9 (även /ovis) nsv. Lovisa. 

§ 85. Sammansatta personnamn akcentueras såsom sam-
mansatta ord med huvudton på första sammansättningsledens. 

1) Eller Mak. 	 2) Eller /öka. 
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första stavelse ock stark semifortis på senare ledens akeent-
stavelse, t. ex. 
pgm. Gin-kaks nsv. Anna Kajsa pgm. håcl-td. usv. Hedda Ulla 

ån-ldn 	Anna Lena 	m64-lan 	Maja Lena 
Anna Maria 	m4-rik 	Maja Rika 

4n-sin 	Anna Stina 	meestin 	Maja Stina 
hd-lan 	Hedda Lena 	4v-stin 	Eva Stina; 
had-mårt Hedda Maria 

	

pgm. jay-sånjul 	11SV. Johan Samuel 
Johan Ulrik 

	

hirl-frddnk 	Karl Fredrik 

	

hirl-gfida 	Karl Gustav 

	

hi/I-hind/1k 	Karl Henrik; 

pgm. 4nder,s6n nsv. Andersson pgm. piansön nsv. Johansson 
bköymkvist Blomqvist pitcerjön Pettersson. 

2) Ortnamn. 

§ 86. Enkla ortnamn akcentueras såsom enkla ord med 
huvudton på ursprungliga fortisstavelsen, t. ex. 
pgm. 6414 	nsv. Attu 	pgm. n4gu 	nsv. Nagu. 

höbno 	Holmo 	 p4o 	Pitå 
kåsor 	Kassor 	 skröbo 	Skråbbo 
körpo 	Korp° 	 svdrja 	Sverge 
kfirkas 	Kurekas 	tam° 	Tammo 
kvi4jo 	Kvidja 	 tåra 	Tara 
/4vo 	Levo 	 vdths 	Vallis 
mfidus 	Muddais 	vöno 	Vånå. 

§ 87. Sammansatta ortnamn akeentueras såsom samman-
satta ord med huvudton på första sammansättningsledens första 
stavelse ock stark semifortis på senare ledens akeentstavelse, 
t. ex. 

	

pgm. åtuktnda 	nsv. Attulandet 

	

(Anseieg 	Bjursäng 

	

Nryth6.4:m 	Bornholm 
gånibekörel 	Gammelgård 

	

hålswfdres 	Helsingfors 
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pgm. kcipces,trand nsv. Kapellstrand 
109:ptlh6im 	Köpenhamn 
lilm .eko 	 Lillmälo 
niderkirjak 
	Nederkirjala 

stöyrtervon 	Stortervo. 
Såsom enkla ord akcentueras de komposita, vilka beteckna 

orter i Pargas ock utgå på -bi, -berg, -be, -datt, -harm, 
-kuk, -nas (-nis), -sta, -sund, -mk, 	(-o) samt på finska ändelser 
såsom -per, -tak, -laks m. fl., t. ex. 
pgm. bjo nsv. Björkö 	pgm. miistvin 

bigrbek 
	

Bollböle 	mcirkbi 
bq's,ta 	Bollstad 	mtfIrkvik 
bråtnas 	Brattnäs 	öttfak 
digekby 	Degerby 	p4!» 
fdrkuk 	Fagerkulla 	signas 
gisterbcek Gästerböle 	shbtak 

Gu.nnvik 	skårmok 
hgmilamp Hyvilemp sånanbcer 
köpri 	Kopparö 	sgdanpcer 
lilaks 	Lielax 	 tåras 
löisdak 
	Loftsdal 	tekrtsund 

mcithokm Mattholm vikuk 

nsv. Mustfinn 
Mörkby 
Mörkvik 
Ontala 
Pettiby 
Siggnäs 
Skyttala 
Skärmola 
Sunnanbärg 
Sydänperä 
Tennäs 
Tervsund 
Vidkulla. 



DESCENDENT ETYMOLOGISK ÖVERSIKT. 

1. Konsonanterna. 

p. 
§ 88. Äldre p 
A) bibehålles i regeln: § 11,1, t. ex. fsv. präster pgm. 

pre4t. 
B) har övergått 

--> f framför t: § 25,2, t. ex. fsv. gipta pgm. gea. 
b i nsv. plank pgm. 	§ 18,3. 

C) har assimilerats med ett efterföljande t i fsv. äptir 
(äptarster) pgm. af a (alart). Om den vanliga assimilationen i 
detta ord se Leff1.-Kon-s. s. 61. 

D) har bortfallit uddljudande i nsv. psalm pgm. salml 
ock nsv. psaltarn pgm. sartam 2. 

b. 

§ 89. Äldre b 
bibehålles i 

lamb pgm. igmb. 
Även står det, 

eller r, t. ex. fsv. 
samba. 

har övergått 
sporadiskt ---> p: § 11,2, t. ex. 11E3V. bagage pgm. paggs. 
--> v i nsv. fältväbel pgm. fartbexcdr: § 18,2 b. 

1) Även pasalm. 	 2) Även pasartarn. 

regeln: § 18,i, t. ex. fsv. bik pgm. bk , fsv. 

liksom i fsv., mellan m ock ett följande 1 
komber pgm. kombeer, fsv. sambla pgm. 
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C) har bortfallit 
utljudande i nsv. Jakob pgm. jakol. 
Det i fsv. i nom. sing. hos subst. inskjutna b (se mom. A) 

bortlemnas självfallet, då r saknas, t. ex. fsv. armber (ack. arm) 
pgm. arm. 

f. 

§ 90. Äldre f 
A) bibehålles i regeln: § 25,1, t. ex. fsv. fiät pgm. fja, 

nsv. griffel pgm. gnid. 
B) har övergått 

-› v i nsv. Mu.stfinn pgm. mudvin: § 31,3. 
—> m i nsv. kofferdi pgm. komfrIAI: § 37,3. 

C) har bortfallit i nsv. Adolf "Adolft pgm. adort: § 12,4 b. 

v. 

§ 91. Äldre v 
A) bibehålles i regeln: § 31,1, t. ex. fsv. huvup pgm. huvu, 

fsv. vipia pgm. mOo. 
B) har övergått 
1) sporadiskt —› b 

uddljudande före r: § 18,2 a a, t. ex. fsv. vrak pgm. brak, 
samt i L-nsv. vafila pgm. bo/ko:  § 18,2 a 19. 

midljudande i nsv. fältväbel pgm. fenkvcek ock nsv. 
guvernör pgm. guboor: § 18,2b. 

2) --> f i nsv. metvurst pgm. mGdfurtst: § 25,4. 
C) har bortfallit 
1) omedelbart efter ii ock o, t. ex. 

fsv. duva 	dua 	nsv. november pgm. nuembcer 
grover 	groucer 	fsv. prova 	proya 
gruva 	grual 	uver 
fuNer 	ytcr 	 vof 	 voy. 
Likväl kvarstår v i kort rotstavelse, om denna efterföljes 

av i (jfr Hultm. Östsv. dial. § 9,14), t. ex. kkum, kluvit. 

1) Även jgbp. 	 2) Gruva sig, fasa. 
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Även i hems- o. lansymgg: § 38,5 b samt i sj- hsv. styv- 

i smss.: § 15,2 har v bortfallit. 
2) utljudande i enskilda ord, t. ex. 

fsv. blef pgm. bkak.  nsv. halvpund pgm. 72032und 
ä.-nsv. braf bnit livstycke /ysfyls.  
fsv. geva gG fsv. sialfsvald M'svald 

hava ha nsv. *tross-golv troggok.1  

§ 92. Äldre ni 
A) bibehålles i regeln: § 37,1, t. ex. fsv. grima pgm. grimo, 

fsv. maghi pgm. maga. 
B) har övergått 

--> n framför t sporadiskt: § 38,2, t. ex. fsv. grymta 
pgm. grmaka. 

--> g sporadiskt framför k: § 43,2, t. ex. fsv. ömka pgm. 

C) har assimilerats med följande p i fsv. *slampsa pgm. 
slafsa2  m. fl. 

D) har bortfallit åtminstone i nsv. almanacka pgm. 6d.rnako, 
nsv. omkring pgm. okrbgg,2  nsv. omkull pgm. oku/.8  

§ 93. Äldre p 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått 

-4- d (utom före i + vokal, efter supradental eller kaku-
minal): § 19,2, t. ex. fsv. -blap pgm. bd, fsv. pyliker pgm. 

-> 	efter supradental: § 20,i, t. ex. harpor pgm. haNcer. 
-÷ 	före i + vokal: § 22, t. ex. fsv. vipia pgm. vg/jo.  

Åven fros.goN. 
Sörpla. Se Nor. Får. § 16. 
Jfr Hagf. Gkb. § 114 not 5. 
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i uddljud utom före i + vokal: § 12,2, t. ex. fsv. 
torp pgm. fox. 

pi före vokal -->- 	§ 15,2, t. ex. fsv. piokker pgm. joker. 
---> k framför v i isl. pveitr pgm. kv: § 17,4. 
--> s i fsv. mapker pgm. mak: § 26,3b. 
-> r i fsv. bupker pgm. bu9:1s, fsv. öga pgm. Trio: § 36,2. 
rp sporadiskt (--> 	?r: § 35,4, t. ex. fsv. avarter 

pgm. SV(??r. 
bar assimilerats med 1 till 1 åtminstone i fsv. bruplop 

pgm. brylop ock fsv. id1i (jfr fsv. kiplinger) pgm. 
har bortfallit 

1) midljudande 
ursprungligen intervokaliskt, 

förlängning, t. ex. 
fsv. bropir 	pgm. brour 	fsv. 

fair 	 far 
framför konsonant (utom i + 

a) ofta framför s, t. ex. 
fsv. bastova pgm. basto 	fsv. 

bordhs- 	bourj- 
döds- 	das- 
p) ofta framför n, t. ex. 

fsv. klädhning pgm. »Glugg fsv. rodhna pgm. nota 
Qrnigg 

 
starna 	sina. 

andra kons., t. ex. 
fsv. radhlös pgm. rOtts 

saplar 2 	sakar 
tin:pra 	Jura. 

i pret. av 1:a svaga konj., som i målet utgår på 	t. ex. 
fsv. skapape pgm. skapa, fsv. gruvadhe pgm. grua. 

i perf. partie. av 1:a svaga konj., t. ex. fsv. bandater 
pgm. banda, ävensom i analogi med dessa bildade adj., såsom 
ferbakska nsv. förbaskad. 

i avledningsändelserna -apor ock -naper, t. ex. 
fsv. bianaper pgm. bNna 	fsv. manater pgm. In9na 

marknater 	marina 	skilnaper 	ska«. 
Killing. 
Pl. sadlar. Sing. sa?/. (fsv. sapul) är troligen bildat efter plur. 

efterlemnande ersättnings- 

motir pgm. 
Bit an 
vokal, § 22): 

mo?,,cr 
åsgn. 

gops 	pgm. goys 
gärdh(i)s- 	gcerj- 
häraps- 	hceras-. 

nsv. ordning 
y) även framför 

fsv. brupgumi pgm. brugum 
*fiäprild 	 fjonl 
gu.pmopir 	gumo,ur 
2) utljudande 
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d) i en mängd ord efter vokal, t. ex. 
fsv. bope 	pgm. bQ 	fsv. hundra P pgm. hundra 

bittida 	b42. 	 huvup 	huvu 
bröt 	brg 	 lagp e 	la 
bapl 	ba 	 mäp 	ma 
goper 	go y 	 röper 	r. 
Jämte dessa former förekomma sådana med bevarat d, t. ex. 

bd  blad, trod tråd, goyder god. Antagligt är, att bortfallet 
av p är jämförelsevis ungt samt att i följd av hsv. invärkan 
(isynnerhet under senaste årtionden) någon stadga härutinnan 
icke kunnat vinnas. Finge däremot dialekten ostört utveckla 
sig, vore utljudande enkelt d helt säkert snart utplånat. Jfr 
VII PPm. § 192,3. 

t. 

§ 94. Äldre t 
A) bibehålles i regeln såsom t: § 12,1, t. ex. fsv. sproti 

pgm. sprota, fsv. timi pgm. kma. 
B) har övergått 

t efter supradentaler: § 13,1, t. ex. is!. erta pgm. 3r.1a. 
-› t efter kakuminaler: § 14, t. ex. fsv. fult pgm. fte• 
ti före vokal --> p: § 15,1, t. ex. fsv. tiära pgm. pceru 
-> d sporadiskt: § 19,3, t. ex. fsv. hit pgm. 
-› k före v i nsv. tvist pgm. kvaa_S ock nsv. fintlig pgm. 

fteckan: § 17,4. 
--i b,  före y i fl. iaitio pgm. /G9to: § 16,3. 
-› s sporadiskt före 1: § 26,3 a, t. ex. fsv. nåtla pgm. naslo. 

C) har bortfallit (1. assimilerats) 
1) midljudande: 

oftast framför ett till samma enkla ord hörande s, t. ex. 
pgm. haa:ts 

loys 
loysa 

ur ljudförbindelsen s-t-n åtminstone i 
nsv. fastna pgm. fasna (fasta) TISV. kristna pgm. 

gistna 	gasna (gastp) 	tystna 
knsna(krasn) 
Nsna (Ml», 

1) Bad, av bedja. 

 

nsv. harts 
lots 
lotsa 

nsv. plats 
skjuts 
skjutsa 

pgm• phcs 
s/jus. 
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samt dessutom i orden 
fsv. fast(e)lags- pgm. faslas- 	nsv. just-som pgm. iusom liksom 
nsv. destillera 	d}slara 	spatsera 1 	spasara. 

2) slutljudande efter svagtonig vokal: 
i neutrum av sing. suffigerade artikeln, t. ex. 

	

fsv. barnet pgm. b9na 	fsv. ropet pgm. ropa 
bältet 	barta 	skägget 	skaga. 

i supinum (ock neutr. av part. pass.) hos 1:a svaga ock 
hos starka konjugationens värb, t. ex. 

	

fsv. drivit pgm. dnvl 	fsv. skrunnit pgm. skrum 
kallat 	kala 	 vaknat 	vakna. 
e) dessutom i några enstaka ord: 

	

fsv. annat pgm. ana 	nsv. något pgm. naga 
hit 	 ha (a) 	fsv. tholik it 	 foko 
låtit 	/da 	 hvat 	va 
mykit 	msok2, 	ock kanske några till. 

d. 

§ 95. Äldre d 
A) bibehålles i regeln såsom d: § 19,i, t. ex. fsv. gadder 

pgm. gal, fsv. muid pgm. muld. 
Även står d, liksom i fsv., mellan 11 eller nn ock r: § 19, 

t. ex. brinder pgm. brm,der. 
B) har övergått 

-› 	efter supradental: § 20,2, t. ex. nsv. ackord pgm. 
«kor/. 

d efter kakuminal: § 21, t. ex. fsv. falda pgm. faMa. 
di --> 	§ 22, t. ex. fsv. diur pgm. gr. 
--> f  sporadiskt: § 12,3, t. ex. nsv. David pgm. damf. 
—› t i nsv. Edvard pgm. advart: § 13,2. 

1 sporadiskt: § 33,3, t. ex. nsv. advokat pgm avokat. 
k i nsv. gesvind pgm. gmv2vis: § 17,3. 

C) har assimilerats 
1) ld -› 11 åtminstone i fsv. behald pgm. 1»hoL fsv. skuldlös 

pgm. skta9s. 

1) Däremot nav. tapetsera pgm. tapilsara. 
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Ordet kval fsv. kvälder har fått n genom analogi från plur. 
Jfr Hultm. Östsv. dial. § 1,24. 

2) nd 	nn åtminstone i fsv. utländinger pgm. gt/a9pgg, 
fsv. tand pgm. tan (jfr dock fsv. tan). 

Adjektivet satyer sann har fått nn genom analogi från 
former med nn (plur. ock best. form). Jfr Hultm § 1,24. 

Anm. 1. I stället för den väntade ljucllagsenliga formen smalt-
dcer träffas i målet smakcer nsv. smal (jfr kval ock sancer). 

D) har bortfallit 
1) uddljudande före v i fsv. dvalin pgm. mim (se Rqv. II, 

ss. 403, 459 samt Schag. Vät. § 123 not 2). 
Anm. 2. Uddljudande d före j bibehålles regelbundet i målet 

såsom 1 utom i djävul, djävlig ock djävlas, där det stundom bortfaller. 
2) inljudande 

i de vid sammansättning uppkomna konsonantgrupperna 
1-d-s, t. ex. isl. kveldseta pgm. kvalsatu; 
n-d-b, t. ex. nsv. Lindbärg pgm. linbcerg, fsv. landbonde pgm. 

lambounda; 
n-d-g, t. ex. nsv. bondgård pgm. bongort 
n-d-s, t. ex. fsv. andsölis pgm. ans94, fsv. handske pgm. 

hansk; 
n-d-t, t. ex. fsv. hand(a)tak pgm. hang; 
n-d-v, t. ex. nsv. Sandvik pgm. sanmk. 

emellan vokal ock följande konsonant, t. ex. nsv. brådska 
pgm. brosko, nsv. ödmjukast pgm. z.ntiktkast, nsv. Vidkulla 
pgm. vtkuk. 

3) utljudande, isynnerhet efter vokal (se § 93 D, 2 d), t. ex. 
nsv. Arvid pgm. arva. 

Anm. 3. Pgm. sta förhåller sig till f sv. standa ock pgm. 
till fsv. pusand som i nsv. rspr. 

s. 

§ 96. Äldre s 
bibehålles i regeln: § 26,1, t. ex. fsv. hus pgm. hus, 

fsv. mosi pgm. mosa, fsv. skapa pgm. skada. 
har övergått 

1) -› ts efter supradental: §. 27,1, t. ex. fsv. fors pgm. 
Sv landsm. XV. 4. 	 8 
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-3- s, efter kakuminal: § 28, t. ex. fsv. falsker pgm. 
fostskcer. 

-+p,  nämligen 
si (sj) före vokal -› 	§ 29,1, t. ex. fsv. siuker pgm. "her, 
i nsv. salong pgm. §a/ogg: § 29,4. 

C) har bortfallit uddljudande i fsv. skorsten pgm. komtam' 
ock dial. skran pgm. kranugyer 2. 

96 1/2. Nsv. S-ljud 
A) bibehålles såsom 	i unga lånord: § 29,2, t. ex. nsv. 

auktion pgm. alson. 
B) har övergått -›- s sporadiskt: § 26,2, t. ex. nsv. punsch 

pgm. puns. 

1. 

97. Äldre 1 
A) bibehålles i regeln såsom 1: § 33,1, t. ex. liva pgm. 

lva, fsv. sia pgm. 8/9. 
B) har övergått 

-› i efter supradental: § 34, t. ex. fsv. kärleker pgm. 
kcprbk. 

-3- ?i. efter vissa regler: § 35,1, t. ex. fsv. bly pgm. by, 
fsv. öl pgm. g». 

r i nsv. uispegel pgm. grtspg,/: § 36,3. 
-› n i nsv. puls pgm. puns: § 38,4. 

C) har bortfallit 
uddljudande framför i (j), t. ex. 

fsv. liup 	pgm. itic/ 	fsv. liuske pgm. 'toka 
ljus 	 jus 	 liustra 	 jgstro. 

midljudande i obetonad stavelse åtminstone i orden 
fsv. distillera pgm.dulGra 	fsv. tholikin pgm. tokon 

holikin 	ho kon 	väruld 	vcer4 
kärling 	kcergg 	palsternacka pecotcemako. 

Samma ord har även i andra svenska dialekter förlorat uddlju-
dande s. Jfr Karst. Kök. § 83 not 4, Rqv. IV, s. 403 ock Rz s. 608 b. 

Mager. Jfr Rz s. 599 a ock Vii Nyl. etym. s. 34. 
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3) utljudande i obetonad stavelse i orden 
fsv. karl 	pgm. kar 	nsv. skulle pgm. ska 

skal 	, 	ska 	fsv. fil 	P. 

n. 
§ 98. Äldre n 
A) bibehålles i regeln: § 38,1, t. ex. fsv. sina pgra. snu, 

fsv. strand pgm. strand. 
B) har övergått 

n, efter supradental: § 39, t. ex. fsy. björn pgm. bom. 
—> n efter kakuminal: § 40, t. ex. fsv. am pgm. 
--> y före j: § 41,1, t. ex. ä.-nsv. niupa pgm. wypa. 
--> y före g ock k, där dessa i målet återgivas med g ock 

§ 42, t. ex. fsv. änkia pgm. agbya. 
—> g framför g ock k (där dock uttalet B utan tvivel är 

ursprungligt: Nor. Aisl. gr.2  § 41,2 ock Aschw. gr. § 40,1): § 43,1, 
t. ex. fsv. angra pgm. aggra, fsv. bänker pgm. bevis, 

Anm. Beträffande det äldre B-ljudets sporadiska övergång till n 
framför s ock t se § 38,3, t. ex. fsv. länkta pgm. /aga. 

—> m sporadiskt: § 37,s, t. ex. nsv. konkurs pgm. 
kornkur. 

-> 1 i fsv. ärin pgm. 	§ 33,4. 
-> r i nsv. binnikemask pgm. birttmask: § 36,4. 
kn- -› kg- sporadiskt: § 43 anm. 

C) har assimilerats 
med ett föregående m, t. ex. 

	

fsv. famn pgm. fam 	fsv. namn pgm. nam 
hamn 	ham 	namnet 	nama 
jämn 	ja/12 	 stamn 	stam 
limna 	lama 	nsv. sömnlös 	stm/t9s. 

med följande g-ljud, sedan i målet obetonad kort vokal 
synkoperats, i fsv. kununger pgm. kugg ock fsv. päninger 
pgm. pag. 

D) har bortfallit 
1) Midljudande: 
a) före s 
a) i best. gen. sing., t. ex. fsv. barnsens pgm. Nnas, nsv. 

fruns pgm. fruas 1. fruas, nsv. hästens pgm. hastas (jfr PPm. 



122 	 THURMAN, PARGASMÅLET. 	 XV. 4 

former bildade av nom. bona § 200 C 1 a a) — måhända äro dessa 
ock frua; 

p) i följande former: 
nsv. *aftonsl pgm. aflost 	nsv 
fsv alins- 	abs- 

barnsliker barlin 
barnsäng 	bag 
b) i enskilda ord: 

nsv. fruntimmer pgm. frgbmber nsv. 
kommendera kwydg.ra 
2) slutljudande: 

efter bortfall av slutljudande 
fl. akkuna pgm. also 	ä.nsv 
fsv. hälghona mässa hce.kome4 fsv. 

ikurne 	kur 
i en mängd enskilda ord, t. e 

fsv. alun 	pgm. abc 	fsv. 
nsv. myrten 	mir t 2 

barnsöl pgm. bgrts9k 
brännvinsbröd branmsbr9 
morgons 	morod. 

konvalje pgm. kavaj 
rekommendera rtkomdGra. 

vokal åtminstone i 
.Mu.stfinn.e pgm. mudmn 
*örna kläpe 	ce9:10a. 

x. 
predikan pgm. prachka 
3rpin 

r. • 

§ 99. Äldre r 
A) bibehålles i regeln: § 36,1, t. ex. fsv. korper pgm. korp, 

fsv. skrapa pgm. skrapa. 
B) har övergått 

1 sporadiskt: § 33,2, t. ex. nsv. servett pgm. salvat 
-÷ k sporadiskt: § 35,2, t. ex. nsv. krita pgm. kkgta. 

C) bar assimilerats 
1) med ett följande n i 

fsv. barn 	pgm. b9n 
*hiärna-na 3 	j anan 
kiärne 	kana 

fsv. *pärna-na 4  pgm. tanan 
varn 	 von 
*hvar-na 5 	van. 

   

I går afton. 
Sv. -en antages i 
Jfr isl. hörna, se 
Jfr isl. parna, se 
Fråg. adv. var. 

målet vara slutart. 
Södw. Ordb. ock Rqv. V, s. 132. 
Rqv. V, s. 132. 
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Anm. Ganska antaglig förefaller för norska mål LARSENS-  förklaring 
av ordet bån (Solor. lydl. s. 101):»r er assimileret ö og bortfaldet i 
gån, bin». Man erhölle i så fall utvecklingen: barnit 	barni5 -> 
ban(i) — baän -> bån -> bin. Huruvida en liknande förklaring för 
pgm. är möjlig, vågar jag icke avgöra. 

2) med ett följande s i ett fåtal ord, se § 27,1. 
D) har bortfallit 
1) inljudande 

ur värbens ind. pres.-ändelse, då passivändelsen -s till-
lägges, t. ex. pgm. lagas nsv. lagas. Jfr Nor. Aisl. gr.2  § 
470,2 a. 

i enskilda ord: 
nsv. arlekin pgm. hism, 

exercis 	aksis 
pepparrot inaroull 
farfar 	 fafar 
lurend.ritja lurldrava 
2) utljudande i enskilda ord, huvudsakligen i fall, då dessas 

ställning inom satsen varit mindre betonad, t. ex. 
isl. 	fyrir pgm. 4921 fsv. vara pgm. va  inf. *var 
nsv. har ha (jälpvb) isl. 	yfir &9222. 
fsv. undir urIch fsv. äptir ata 
samt i åtskilliga nominala böjningsformer. 

Om bortfallet av r i ljudförbindelserna rt ock rd i orden 
fartyg ock tordas se g 13,1, 20,2. 

k. 

§ 100. Äldre k 
bibehålles i regeln såsom k: § 17,i, t. ex. fsv. bok pgm. 

bok, fsv. klokka pgm. aoko. 
har övergått 

före y: § 16, t. ex. fsv. lykkia pgm. Nto. 
g i relativt obetonad ställning: § 24,2, t. ex. fsv. bikare 

pgm. kara. 
---> f sporadiskt: § 25,3, t. ex. fsv. lokt pgm. /off. 

1) Före heterosyllabiskt r. 	2) Jfr fsv. örlof. 

nsv, lördag pgm. lmula 
orlovssedel2  ouNsic/k/ 

fsv. valborgha- 	valbos- 
mässa 	mas. 
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C) har bortfallit 
1) midljudande 

i obetonad stavelse mellan vokal ock tonlös konsonant i 
orden nsv. karakter pgm. karator, nsv. spektakel pgm. sp4akcek. 

ofta i förbindelsen s-k-t, t. ex. 
nsv. engelskt pgm. aggalst 	fsv. färskt 	pgm. fcemt 
fsv. falskt 	 faN't 	nsv. latinskt 	lafinst 

friskt 	 frtd 	spanskt 	spanst. 
Anm. Former utan k äro icke ensamt rådande i målet. Lika så 

ofta anträffas sådana med k. 
alternativt ock sporadiskt i förbindelsen n-k-t, t. ex. fsv. 

länkta pgm. lanta: § 38,s. 
2) utljudande i orden: 

fsv. gik 	pgm. g 	fsv. pik 	pgm. fa (da) 
fik 	 sik 	 sa 
tok 	 tolk 	nsv. ock 	 o. 
mik 	 ma 
Om de flästa av dessa ord se VII PPm. § 197,2. 

g. 
§ 101. Äldre g 
A) bibehålles i regeln såsom g: § 24,1, t. ex. fsv. glugger 

pgm. g?rug, fsv. korgher pgm. korg. 
B) har övergått 
1) 	g före j: § 23, t. ex. fsv. gjuta pgm. grota, fsv. släggia 

pgm. s/agyo. 
2) -± k, nämligen 

i midljud före s ock stundom före t: § 17,2a, t. ex. fsv. 
skogs pgm. skoyks, fsv. laght pgm. takt; 

i nsv. galosch pgm. kalos ock nsv. Ludvig pgm. 
§ 17,2 b. 

3) -› v sporadiskt: § 31,2, t. ex. fsv. gnagha pgm. gnava. 
4) 	sporadiskt: § 32,2, t. ex. draghit pgm. draw. 
C) har bortfallit 
1) inljudande 
a) före ändelsen s i fsv. fast(e)lags- pgm. faslas- ock fsv. 

valborgha mässa pgm. valbosmas, framför det suffixala -st 
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i veckodagsnamnen nsv. måndags pgm. mondast, nsv. tisdags 
pgm. tisdast o. s. v. samt i fsv. pingste? pgm.pinst (se § 38,3). 

före n (troligen genom mellanstadiet g) i fsv. dyghn 
pgm. dun, fsv. lughn pgm. lun (även i tu« lugna, luno vind-
stilla), fsv. ughn pgm. un. 

före t i adj. neutr. -igt, -ogt, -ugt. 
före p i fsv. lagpi pgm. la  ock sagpi pgm. sa. 
i enskilda fall: nsv. Fagerkulla pgm. farknk, fsv. fogha-

dhe pgm. foyda, fSv. fylghpe pgm. fe/d (jämte foftd), nsv. 
gevaldiger pgm. givaldcer, fsv. morghon pgm. moron (trol. från 
pl. mor[gh]nary 

Anm. Om g i första ledet av fas-. laghardagher (pgm. inthidst) 
se Nor. Sv. etym. s. 42. 

2) i slutljud 
efter r i isi. fingerborg pgm. fiegorbor ock nsv. Åberg 

pgm. ber. 
i räkneorden fsv. prätighl pgm. trab, fsv. siutighi 

pgm. "ab m. fl. 
i några enskilda ord: får. dagher pgm. da, fsv. dragha 

(drogh) pgm. dra (ock droy), nsv. fartyg pgm. farty, fsv. 
krogher pgm. krog, fsv. tok (av taka) pgm. to. 

i• 

§ 102. Äldre kousonantiskt i 
A) bibehålles i regeln såsom y: § 32,1, t. ex. fsv. iagha 

pgm. jaga, fsv. värja pgm. very°. 
B) har övergått 

i förbindelsen ti, pi, om därpå följer vokal, -› 	§ 15, 
i. ex. hvätia pgm. valp, piur pgm. »ur. 

-› efter bortfall av följande vokal i vissa fall: § 70,1B, 
t. ex. fsv. färio karl pgm. fcerkkar, fsv. byria pgm. 

C) har bortfallit 
1) midljudande i värbalavledningen -ia efter g ock k, t. ex. 

fsv. bräkia pgm. braka 	fsv. fylghia pgm. foka 
byggia 	byga 	 uggla 	laga 
dikia 	dika 	 syrghia 	ststrga 
fiskia 	 f2,5ka 	 sänkia 	saka. 
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I former sådana som sila fsv. sitia, bakar fsv. bänkiar 

m. fl. förklaras förlusten av i genom analogi med sådana former, 
som redan i fsv. saknade i, eller genom inflytande från hög-
svenskan. 

2) utljudande i nsv. butelj pgm. butal, nsv. timotej pgm 
pm*. 

h. 
§ 103. Äldre h 

bibehålles i regeln: § 30, t. ex. fsv. hästar pgm. hast. 
har bortfallit 

1) uddljudande 
framför kons. i ock v, t. ex. 

	

fsv. hion 	pgm. jon 	fsv. hvapan 	pgm. vadan 

	

hiär 	 jeser 
	 hylla 	 vila; 

i nsv. haspa pgm. apa; 
e) i pron. an  n, on, a fsv. hann, hon, hit efter starkt be-

tonat ord, t. ex. ja ska ga on stryk jag skall giva hänne stryk. 
2) inljudande åtminstone i följande ord: 

nsv. ars-hål 	pgm. ar,sob• 	nsv. Johansson pgm. juanson 
båthus bobs fsv. landshöfpinge lansynng 
fårhus forns nsv. skithus shtus 

fsv. fähus foto svinhus sinus. 
härapshöfpinge hcerasymgg 

2. Vokalerna. 
A) I betonad stavelse. 

a) Enkla vokaler. 

a. 
§ 104. Äldre långt a 

bibehålles som a blott i ett fåtal äldre ord samt i ett 
antal från hsv. eller genom hsv. förmedling lånade ord: § 55,1, 
t. ex. isl. gå pgm. ga, nsv. fiskal pgm. fiskal. 

har övergått 
1) i regeln -› 9: § 59,1 a, t. ex. fsv. fa pgm. b, fsv. sar 

pgm. sor. 
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---> o sporadiskt: § 57,2, t. ex. fsv. fragha pgm. froga. 
o sporadiskt: § 58,4, t. ex. is]. måtta pgm. mora. 

--> a sporadiskt: § 56,1 b, t. ex. fsv. nat pgm. nat, nsv. 
basa pgm. basa. 

§ 105. Äldre kort a 
bibehålles i regeln såsom a: § 56,1 a, t. ex. fsv. stapui 

pgm. *pub.. 
har övergått 

1) 	a framför kort slutljudande kons. i enstaviga ord, före 
Id, In, mb, nd, rp, rl, rn, framför g eller v + konsonant samt i 
enskilda ord: § 55,2, t. ex. 

pgm. gpa. 	fsv. dagher pgm. dagor 
dalt 	 falder 	 faM 
havra 	hand 	hand. 

sporadiskt före rp ock rn: § 59,1 b, t. ex. fsv. garper 

sporadiskt: § 57,3, t. ex. fsv. at pgm. Qi. 
sporadiskt: § 58,3, t. ex. fsv. alder pgm. °leker, fsv. 
foga. 
i enskilda ord: § 52,2, t. ex. fsv. trana pgm. franu. 

19 i fsv. önsamin pgm. omsond: § 49,5. 
-->- a/, nämligen 
före gh 	y i fsv. draghit pgm. dra, fsv. slaghit pgm. 

s/akp: § 65,2 a; 
i de analogiskt utbildade stavt fsv. standit ock ,ta492» 

fsv. takit: § 65,2a; 
före j i nsv. kaja pgm. kava ock nsv. Maja pgm. mava: 

§ 65,2b; 
före sk i nsv. plaska pgm. pkaoka m. fl.: § 65,2 b. 

8). -> ay genom förbindelse med ett följande g-ljud i nsv. 
Magnus pgm. maynus: § 66,2. 

e. 

§ 106. Äldre långt e 
A) bibehålles såsom G i värb på -öra samt i åtskilliga 

från hsv. eller genom hsv. förmedling lånade ord: § 51,4, t. ex. 
usv. dividera pgm. dividara, nsv. syren pgm. &ren. 

fsv. apa 
dal 
hafre 

-4-
pgm. goN. 

.4- Q 
4. o 

fauga pgm. 
--> a 
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B) har övergått 
1) -› a , nämligen 

i de analogiskt utbildade brev nsv. brev m. fl.: § 62,2 b; 
före gh --> j i dava fsv. deghia m. fl.: § 62,2 a. 

2) 	o i fsv. Dem pgm. tom: § 58,6. 
-› y i fiv. hemskor pgm. hymsker: § 47,6. • 

4) -÷ a i fsv. ensamin pgm. omsorg?: § 49,4. 

1. 

§ 107. Äldre långt i 
bibehålles i regeln som i,: § 44,1, t. ex. fsv. hviter 

Pgin• Inter. 
har övergått 
-÷ 	sporadiskt i obet. ställning: § 45,2, t. ex. fsv. i 

pgm. • 
y i dial. rita pgm. ryta ock fsv. stia pgm. styo: § 46,4 

§ 108.-  Äldre kort i 
bibehålles i regeln såsom i: § 45,1, t. ex. isl. bitull 

pgm. Intuk, fsv. himil pgm. hma. 
har övergått sporadiskt 
-› i i nsv. rissel pgm. risk: § 44,2. 
--> y sporadiskt: § 47,6, t. ex. fsv. brims pgm. brons. 

G sporadiskt: § 51,6, t. ex. fsv. mik pgm. mg. 
a sporadiskt: § 52,3, t. ex. fsv. limna pgm. lina, fsv. 

sik pgm. sa. 
e i fsv. kirna pgm. kcerrio: § 53,2. 

-› a), i det svårförklarliga nsv. tvist pgm. tvagt: § 62,3. 

o. 

§ 109. Äldre långt o 
bibehålles såsom 	blott sporadiskt: § 59,2, t. ex. nsv. 

dosa pgm. oks°, nsv. Rosa pgm. rosa. 
har övergått 

1) i regeln -›- 	§ 68,1, t. ex. fsv. bloma pgm. bboyma, 
fsv. sol pgm. 
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--> o i nsv. Josef pgm. josep: § 57,4. 
-> u i nsv. skrot pgm. skrut: § 60,3. 
-> u sporadiskt: § 61,2 b, t. ex. nsv. morot pgm. muroyt, 

nsv. mortel pgm. mura. 
-> .o i fsv. siör pgm. §12, fsv. sniör pgm. sn:  § 48,3. 
-± y i..fsv. sio- pgm. §y-: § 47,4. 

§ 110. Aldre kort o 
bibehålles i regeln som o: § 58,1 a, t. ex. fsv. foli pgm. 

foka, fsv. holker pgm. 
har övergått 
--> oy framför rp (rdh), rn, r : § 68,2, t. ex. fsv. borp 

pgm. boj, fsv. porter pgm. potrt. 
--> o sporadiskt, isynnerhet före id ock ln: § 57,1, t. ex. 

fsv. bolna pgm. borr,a. 
-> u i fsv. brokoter pgm. brukutcer: § 61,2 a. 
-> o sporadiskt: § 50,4, t. ex. fsv. miolk pgm. 
-> ce i is'. orf pgm. cerv: § 54,3. 

u. 

§ 111. Äldre långt u 
bibehålles i regeln såsom u: § 60,1 a, t. ex. fsv. mule 

pgm. mtdra, fsv. tunga pgm. tugg°. 
har övergått 
--> u sporadiskt: § 61,1B, t. ex. fsv. nu  pgm. nu. 
-> y i fsv. piuver pgm. kv: § 46,3. 

§ 112: Äldre kort u 
bibehålles i regeln såsom u: § 61,1 a, t. ex. 

fsv. lupit 	pgm. kup 	fsv. tunga pgm. tuego 
flugha 	 fkugu 	nsv. hurra 	kura. 

har övergått 
--> u sporadiskt: § 60,1 b, t. ex. fsv. ughn pgm. thtn. 
-> o isynnerhet före m, då detta är långt eller efterföljes 

av konsonant, samt framför bb: § 58,2, t. ex. 
fsv. bukt 	pgm. bolst 	fsv. kumbel pgm. kombcek 

klubba 	kkobo 	nsv. plumsa 	pkomsa 
-> t9, före sk i fsv. *busk pgm. buks*: § 69. 



130 	 THURMAN, PARGASMÅLET. 	 XV. 4 

y. 

§ 113. Äldre långt y 
bibehålles i regeln som y: § 46,1, t. ex. fsv. byta' 

pgm. byta. 
har övergått 
-› y sporadiskt: § 47,2, t. ex. fsv. sykn pgm. sykn. 
-> i sporadiskt: § 44,3, t. ex. nsv. byrå pgm. birogg. 

§ 114. Aldre kort y 
bibehålles i regeln såsom y: § 47,1, t. ex. fsv. styria 

pgm. syr. 
har övergått 
-› y i usv. kryssa pgm. 1cry.,5a: § 46,2. 
-> sporadiskt: § 45,3, t. ex. fsv. ypna pgm. 2pna. 
--> 12 före urspr. rp ock id: § 48,4, t. ex. fsv. byld pgiu. 

bis4rd samt före rn i fsv. hyrn pgm. h. 
-> Ysl sporadiskt: § 49,3, t. ex. fsv. lyghn pgm. /19grot. 
--> 	före 1 -> k eller r, ifall i eller j icke efterföljer: 

§ 50,2, t. ex. fsv. dyr pgm. der, fsv. syna pgm. sop. 
-> tt i tbv. dyghn pgm. dn: § 60,2. 
-> ot,t genom förbindelse med ett följande g-ljud i fsv. 

fyghli pgm. fokar ock isl. mygla pgm. nurgYra: § 63,2. 
tsky genom förbindelse med ett följande g-ljud i fsv. 

fryghp pgm. froyd: § 64,2. 

ä. 

§ 115. Äldre långt ä 
A) bibehålles i allmänhet 

såsom a (utom före r ock k): § 51,1 ock 2, t. ex. fsv. 
bräkia pgm. brGka, fsv. fä (isl. fg,) pgm. f. 

såsom 	före r ock k: § 53,1a, t. ex. fsv kär pgm. kr. 
B) har övergått 

-› a sporadiskt: § 52,1 b, t. ex. fsv. rädder pgm. rader, 
fsv. fägarper pgm. fagoyl. 

-› ce i fsv. lär(i)pt lyra. icerft: § 54,1 b. 
-> 12 i usv. karaktär pgm. karahr: § 48,6. 
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§ 116. Äldre kort ä 
A) bibehålles i regeln 

såsom a (utom framför r ock k): § 52,1 a, t. ex. fsv. 
dränger pgm. dragg. 

såsom ce i ställning före r ock 	§ 54,1 a, t. ex. fsv. 
hälgh pgm. he.kg. 

B) har övergått 
--> a före urspr. id samt sporadiskt: § 51,3, t. ex. fsv. 

kälda, 	kelda) pgm. kaldo, fsv. fädher 	febr) pgm. fgAer. 
-> e före urspr. rp, rn ock ri samt före r ock k i en-

skilda 'ord: § 53,1 b, t. ex. fsv. qvärn pgm. kvervi, fsv. pvär 
pgm. ker. 

-> före k + konsonant: § 50,3, t. ex. fsv. stiälpa pgm. 
siPoh?a• 

-> 9 sporadiskt: § 49,2, t. ex. fsv. räghna pgm. rogna. 
-> i sporadiskt: § 45,4, t. ex. fsv. betala pgm. b4aka, 

erta pgm. m:ta, nsv. Petter pgm. per. 
-> a i fsv. nävi pgm. nav a ock fsv. ärkebiskoper pgm. 

arlsthskop: § 56,2. 
-> isti,c, genom förbindelse med ett följande g-ljud i fsv. 

räghna pgm. morta: § 63,2. 

ö. 

§ 117. Äldre långt ö 
bibehålles i allmänhet såsom 32: § 48,1, t. ex fsv. bön 

pgm. bgn, fsv. blöter pgm. bk-oter, fsv. snöpa pgm. sngpa. 
har övergått 

-> 19 sporadiskt: § 49,1 b, t. ex. fsv. stövel pgm. sfovek. 
-> a sporadiskt: § 52,4, t. ex. nsv. röv pgm. rav. 
-> e i nsv. vört pgm. vcert: § 54,2. 
-> oy, i enskilda ord: § 63,1, t. ex. fsv: böla no. baula 

pgni. huka, nsv. lÖrdag no. laurdag pgm. loyda. 
-> &ty i enskilda ord: § 64,1, 4. ex. fsv. hö id. hey pgm. 

kw, fsv. 6 isl. ey pgm. oy. 
§ 118. Äldre kort ö 
A) bibehålles (utom i de fall, som behandlas i § 47,3) 
1) i regeln såsom: § 49,1 a, t. ex. fsv. fönster pgm. fonstcer. 
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2) såsom 	före r eller 1 --> 	§ 50,1, t. ex. nsv. börs pgm. 
bor,st, fsv. gölias pgm. gobas. 

B) har övergått 
g sporadiskt: § 48,2, t. ex. fsv. öl pgm. 

-> y sporadiskt: § 47,3, t. ex. fsv. grönska(s) pgm. 
grynska. 

-› o i fsv. öla pgm. orla: § 53,3. 
-> ce i nsv. vört pgm. vceft: § 54,2. 
-> 6iy, nämligen 
genom förbindelse med ett följande g-ljud i fsv. mögh-

liker pgm. moyhn ock fsv. nöghder pgm. nospdcer: § 
genom förbindelse med ett följande j-ljud i nsv. nöje 

pgm. nuya ock nsv. slöja pgm. ~Ist: § 64,2. 

Ii) Diftonger. 

ej. 

§ 119. Äldre el 
bibehålles i regeln såsom a: § 62,1, t. ex. isl. breiär 

pgm. braylcer, isi. steika pgm. sfa,46t. 
Anna. Även hsv. ej (aj) bibehålles såsom g i nsv. käjsare pgm. 

ka,Åsara m. fl.: § 62,2 c. 
har övergått -› a i de sena lånorden nsv. Reinhold 

pgm. ranhgt ock nsv. timotej pgm. ttmuta: § 51,6. 

al. 

§ 120. Äldre ai (aj) 
bibehålles i regeln såsom 69: § 65,1, t. ex. fisv. Kajsa 

pgm. kG9,sa, fl. kaima pgm. Imma. 
har övergått -› a i fl. aisa pgm. a,4so: § 62,4. 

au. 

§ 121. Äldre au 
A) bibehålles i regeln såsom ay: § 66,1, t. ex. fl. laulaa 

pgm. lakar. 
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B) har övergått till ou, sporadiskt: § 68,3, t. ex. no. sjau 
pgm. pott. 

oj,  

§ 122. Aldre oj (oj) bibehålles i regeln såsom ok,: § 67,1, 
t. ex. nsv. pojke pgm. polka, fl. loistaa pur'. loota. 

111. (uj). 

§ 123. Äldre ni (uj) bibehålles såsom n  i nsv. huj pgm. 
huk,: § 69. 

II) I obetonad stavelse. 

a. 
§ 124. Aldre långt a 

bibehålles aldrig, utan 
har övergått —> o i kard. ock ordin. räkneorden 13-19: 

§ 75,2b. 
§ 125. Äldre kort a 
A) bibehålles i allmänhet såsom a: § 74,1, t. ex. 

fsv. apostil pgm. apodd 	nsv. karaktär pgm. karahr 
gamal 	gamak 	fsv. pipar 	ppar. 
B) har övergått 

—> a i fsv. käralde pgm. kcerald ock nsv. cikoria 
sTurja: § 72,4. 

—> o i fsv. attatighi pgm. 
tornos: § 75,2 a. 

C) har bortfallit 
1) inljudande 

i orden: 
nsv. almanacka pgm. 07,fhato fsv. 
fsv. kreatur 	kntur 

friulagher 	 frgolg 
i sammansatta kvinnonamn, 

an-kas, nsv. Hedda Lena pgm. had-lan. 

'Tils' ; isl. par-at. 

otop ock nsv. Tomas 

Pgm• 

pgm. 

provaster pgm.proyst 
pusand 	tunt 
*pär-atl 	ked; 
såsom nsv. Anna Kajsa pgm. 
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2) slutljudande 
alternativt som inf.-ändelse, t. ex. 

fsv. blasa 	pgm. bk9s (bast) fsv. sälla 	pgm. sekt,  (sej) 
sea 	st (sta) 	tala 	tak (taht). 
Formen på -a brukas in pausa (se vidare härom i formläran 

§ 173D). 
i 2 sing. imperat. av 1:a konjugationens svaga värb, 

t. ex. fsv. kalla pgm. ka/. 
I målets ändelselösa svaga form hos adj. ha en fsv. form 

på -e ock en fsv. på -a sammanfallit (se formläran § 151 B). 
Vissa attributiva (pron.) ord sakna även i plur. av stark 

deklination stundom ändelse, t. ex. »tagg (maga) många, ander 
(andra) andra, nagcer (flagra) några. Dessa utgå från fsv. -e(r) 
(nom. pl. mask.), -a (ack. pl. mask.), -a(r) (nom. ock ack. plur. fem.). 

i orden fsv. bitidha pgm. Ntt., nsv. nära pgm. ner. 
t) i ortnamn på -kulla pgm. -ku a• samt i fl. dylika på vo-

kal + la: § 87. 

e. 

§ 126. Äldre långt e 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått -> i fsv. arbet pgm. arint ock fsv. kärleker 

pgm. kc_erbk: .§ 70,2 b. 
§ 127. Äldre kort e 
A) bibehålles: 

i särskilda fall såsom a: § 72,1, t. ex. 
fsv. broen pgm. broan 	fsv. fötrena pgm. btrena 

bälte 	barta, 	nsv. Vilhelm 
framför r eller k såsom ce: § 73,1 a ock 6 a, t. ex. 

fsv. åpertan pgm. adcerton 	nsv. möbel pgm. mebcdr 
nsv. fernissa 	 fcernma 	fsv. nipor 	nidcer. 

B) har övergått: 
--> 	allmänt: § 70,2 a, t. ex. 

fsv. behöva pgm. inlmva 	nsv. fregatt pgm. frtgat 
bänken 	been 	tapetsera 	taptsara. 

--> a i nsv. blyertspänna pgm. bkyhar,spana ock fsv. 
yverster pgm. yvamt: § 74,2. 
' 	3) -> it i nsv. kooktenill pgm. konyunal: § 76,s. 
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C) har bortfallit 
1) uddljudande i nom. propr., såsom nsv. Erika pgm. rika, 

nsv. Emilia pgm. 
2) midljudande 

i orden: 
nsv. kapellan pgm. kap?ran nsv. rekommen- pgm. r2,kom- 

katekes 	katkas 	dera 	 dara 
kommendera komdara Samuel 	samul; 

emellan suffigerade artikeln n hos mask. ock föregående 
homorgan supradental, kakuminal eller labial konsonant, t. ex. 
fsv. klimpen pgm. kbm" fsv. vinden pgm. vmdtt. 

3) slutljudande 
i preteritum av svaga värb, t. ex. fsv. bytte pgm. byt, 

fsv. fylgpe pgm. fokgd, fsv. kallape pgm. kala; 
i en mängd subst. (ofta alternativt, jfr § 72,1 b), t. ex. 

fsv. oxe pgm. oks eller oksa; 
i adjektiv, se § 125 C b mom. 3 ock 4. , 

1. 

§ 128. Äldre långt i 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått ---> 	§ 70,1 C, t. ex. fsv. bland pgm 

Ihkand. 
§ 129. Äldre kort i 
A) bibehålles i allmänhet såsom i: § 70,1 A, t. ex. 

	

nsv. cigarr pgm. s3gar 	fsv. nakin pgm. nakin 
hulling 	hug 	näghlika 	nakko. 
B) har övergått 

ce framför r eller k i några ord: § 73,; t. ex. fsv. 
papir pgm. palmer. 

—> u i nsv. estimera pgm. astuma,ra: § 76,4. 
—> a i nsv. Arvid pgm. arva: § 72,3. 

C) har bortfallit 
uddljudande i nom. propr., såsom »sv. Irene pgm. ra,na 
midljudande i enskilda ord, t. ex. 

	

fsv. hingist pgm. h1st 	fsv. päninger pgm. paygi 
kärling 	lecergg 	ströminger 	stri9mgg. 2  
1) Jämte pongg. 	 2) Jämte sfronugg. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 9 
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o. 

§ 130. Äldre långt o 
bibehålles aldrig, utan har 
övergått till u (då det långa o i särspråkig tid för-

kortats): § 76,2 b, t. ex. fsv. krokotter pgm. krukutcer, nsv. 
god-dag pgm. guds, nsv. bogsera pgm. buksg,ra. 

§ 131. Äldre kort (öppet) o 
A) bibehålles i allmänhet såsom o: § 75,1, t. ex. 

fsv. asko 	pgm. asko 	nsv. krokodil pgm. krokodil 
biskoper 	btskop 	fsv. viso (obl.) 	ms°. 
B) har övergått 

—› a i nsv. konvalje pgm. kavali ock nsv. kosack pgm. 
kasak: § 74,2. 

e. i prefixet for-: § 71, t. ex. fsv. forgift pgm. forgtft. 
C) har bortfallit i nsv. korporal pgm. korpral. 
§ 132. Äldre kort (slutet) o 

bibehålles aldrig, utan 
har övergått till u: § 76,2 a, t. ex. nsv. krinolin pgm. 

krtnull, nsv. logi pgm. lust. 
bortfallit i nsv. apotek pgm. aptgk. 

u. 

§ 133. Äldre långt u 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått till u: § 76,1B, t. ex., fsv. hustru pgm. 

hugtru. 
§ 134. Äldre kort u 

bibehålles i allmänhet: § 76,1 A, t. ex. 
fsv. bläsuter pgm. lilrasutcer 	nsv. publik pgm. pubbk 
nsv. butelj 	b*/ 	fsv. stapul 	stapuk. 

har övergått till ce i fsv. ighulkutter pgm. }gyekkot: 
§ 73,6. 
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y. 

§ 135. Äldre långt y 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått -± i ortnamn på -by: § 70,3 b, t. ex. 

nsv. Lillby pgm. 12,113. 
§ 136. Äldre kort y 

bibehålles aldrig, utan 
har övergått 
-› t i orden nsv. Fanny pgm. fam ock nsv. syren pgm. 

sznn: § 70,3 a. 
--> w i nsv. papyross pgm. papceros: § 73,4. 

ä. 

§ 137. Äldre långt ä 
bibehålles aldrig, utan 
har övergått -› (e i fsv. här näst pgm. Immo,* § 73,1 b. 

ö. 
§ 138. Äldre långt ö 

bibehålles aldrig, utan 
har övergått 

i nsv. Kopparö pgm. kovn ock nsv. ödmjukast pgm. 
rnyykast: § 70,4. 

e i ortnamn utgående på -böle: § 73,3, t. ex. nsv. 
Skyttböle pgm. skykKek. 
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FORMLÄRA. 





1. Substantiv. 

A) Genus. 

§ 139. Likasom fsv. uppvisar pgm. tre genus fdr substan-
tiven: maskulinum, femininum ock neutrum. 

1) Pgm. maskuliner motsvara: 
a) äldre mask. med undantag av de i mom. 2 b ock 3 b 

upptagna orden, t. ex. 
pgm. fogcdr fsv. foghl 	pgm. kerva fsv. kärve 

gast 	gäster 	 Orm 	ormber. 
Anm. 1. Pgm. ad fsv. ()per m. är i målet mask, ock fem. 
b) äldre fem. 
a) utgående på -a, vilka i målet bibehållit denna ändelse 

ock beteckna livlösa föremål, t. ex. 
pgm. brasa nsv. brasa 	pgm. pasma nsv. pasma 

brika 	bricka 	 ria 	fsv. ria  
mit a fsv. midhia 	skrapa nsv. skrapa 
nesa 	näsa 	 sopa 	isl. soppa. 

Största delen hithörande ord äro 6-ån hsv. nyligen i målet 
upptagna femininer. Då de i• motsats till svaga fem., som icke 
utmärka levande väsenden, bibehålla nom.-ändelsen a, betraktas 
de av Pargasbon som svaga mask. ock behandlas alldeles som 
sådana. 

,3) enstaka ord: 
pgm. aboun nsv. auktion 

braks fsv. braxn 
biles 	brink 
hl 	fil 
g9tisi. gått 
kam 	fsv. hamn 
hombka 	humbla  

pgm. kva,4 	isl. pveitr 
rnilisin nsv. medicin 
musik 	musik 
moNugg fsv. malning 
skam 	skam 
fal 	nsv. tall 
tid 	fsv. tip 
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pgm. 	fsv. toltt 
tveot 	IISV. tvist 

c) enstaka äldre neutra: 
pgm. abrud fsv. abrot 

akboym nsv. album 
avgud fsv. afgup 

Anm. 2. kuku nsv. kucku 

XV. 4 

pgm. vog 	fsv. vagh 
»Pist 
	piänist. 

pgm. ina 	fsv. by 1  (bi) 
ras? 	nsv. rissel 
Pbgram 	telegram. 

gök är i målet mask. eller neutr. 
2) Pgm. femininer motsvara: 

äldre fem. med undantag av de i mom. 1 b ock 3 c upp-
tagna orden, t. ex. 
pgm. boyk 

	
fsv. bok 	pgm. got° 	fsv. gata 

gram) 	grep 	 6ty 	 ö. 
äldre mask., 

a) vilka i målet övergått till svaga fem.: 
pgm. bilko jfr fsv. baker 	pgm. styrbo jfr fsv. styrker 3  

kylp jfr isl. 1011.2 	 stryttto jfr nsv. strunt 
reo 	raftr 	 tas° 	tass 

ock kanske några till; 
M enstaka ord: 

pgm. kuyt 	dial. kunnt4 	pgm. sopp 	nsv. sump 
lon 	fsv. lön 	 sogg 	fsv. sanger 
smak 	smaker 	vari, 	vaghn. 

Anm. 3. Pgm. au nsv. alun är i målet fem. Se om ordets kön 
Torun Etym. ordb. s. v. 

Anm. 4. ban fsv. lön m.?5  har i analogi med övriga träds namn 
Svergått till fem. 

enstaka äldre neutra: 
pgm. gorcio jfr fsv. gärpe 	pgm. ntorti, 	fsv. moln 

klifs° 	 soyko 	nsv. solo. 
kv/to 	nsv. kvitto 

Pgm. f_tvgruttd fsv. afgrund n.? nsv. avgrund m. är i målet fem. 
3) Pgm. neutra motsvara: 
a) äldre neutra med undantag av de i mom. 1 c ock 2 c 

upptagna orden, t. ex. 
pgrn, bana 	fsv. bälte 	pgm. aka 	 fsv. tekn 

kro 	hus 	 9.ga 	 ögha. 

Södw. Ordb. angiver även fem., men med frågetecken. 
Dial. kylla f. 	 3) Däremot usv. styrka f. 

4) Rz s. 365 a. 	 5) Södw. Ordb. 
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följande äldre 'task.: 
pgm. bes 	nsv. bläs 	pgm. miyd 	fsv. mioper 

b9s 	fsv. bas 	 pipar 	pipar 
forjor nsv, fosfor 	 pris 	pris 
fagkok' 	fänkol 	 palp 	nsv. penni 
kan fcert 	kamfer 	sirap 	sirap 
konpunal kochenill Omuta timotej 
krtnuh 	krinolin 	tubak 	tobak. 

Anm. 5. Formen atS aktie, en folketymologisk ombildning av ax, 
är i målet neutr. 

följande äldre fem.: 
pgm. forg2ift fsv. forgift f.? pgm. mys jfr fsv. pl. mys av mus 

gko 2 	dial. glo 	 navcer fsv. näver 
gint 	fsv. gnit 	 rag 	rag 1-'2 
gsdsk 	gödsl 	 stek 	stek 
mad • 	mast f.? 	tak. 	Dale. 

B) Kasus. 

§ 140. Substantiven i Pargasmålet äga i motsats till fspr. 
men i likhet med nsv. av kasusformerna i behåll endast två: 
grundformen ock genitiven. 

1) Pgm. grundform i sing. motsvarar: 
i allmänhet fspr. ackusativ, t. ex. 
pgm. bals 	ack. bä,k 	fsv. nom. bäkker 

byt 	fot 	 foter 
kyrtio 	kirkiu 	kirkia 
skog 	skogh 	skogher 
skog, 	sko 	 skor 
san 	stein isl. nom. steinn 
tima 	tima fsv. nom. timi 
mku 	viku 	 vika. 

fspr. nominativ 
a) i svaga substantiv, vilka beteckna levande väsenden, t. ex. 

pgm. goba 	nsv, gubbe 	pgm. grana fsv. granni 
gacla 	fsv. gädda 	 hsna 	höna 

Ansluter sig till kol n. 
Det öppna vattnet mellan vassen ock stranden; se Rz. s. 200 a. 
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pgm. jaga 	fsv• jätte 	pgm. oksa 	fsv. oxi 
kviga 	qvigha 	 ungi. 

13) likaledes i orden: 
pgm. bkoyma fsv. bloma 	pgm. riva 	nsv. 'riva 2  

göma 	 sl asp a 	slöja 
kofta 	nsv. kofta 	 stp a 

	
fsv. sippa 

podga 	postilla 
ock kanske några till. 

Däremot ha följande ord ock kanske ännu några följt de 
allmänna generalisationslagarna: 

Mask. 

pgm. byera 3  nsv. "bittre 	pgm. hana 	nsv. hanne 
bya 4 	 *bye 
	 han vcera5  *han värre 

foht 	fsv. foli 
	

hare 	fsv. hari 
Una 	hani 
	 kraka nsv. krake. 

Fem. 

pgm. bkadro° nsv. bladdra 	pgm. kuku 
bhku 	blicka 	 kal: go 1° 
fi ago 7 	*fjägga 	psiettii 
fkugu 	fsv. flugha 	 skiskko 
grzslo 	grisla 	 deo 12  
ho),lo 8 	nsv.*hojla 	 sva?ru 
j oko 9 	*jaka 	 fre,nu 

nsv. kucku 
'kälta 
'piska 

fsv. skökia 
nsv. slafsa 
fsv. svala 

trana. 

I uttr. r an durangonta. 
Dial. riva räfsa; se Rz s. 537 b. 
Andeväsen, dial. bjära; se § 18,1 not 8 ock Rz s. 36 a. 
Dial. by enl. Rz s. 67 b. 
Den onde; Rz s. 251 a. 
Sladdrerska; se Rz s. 37. 
Kringlöpande kvinnsperson. Jfr fsv. piäkker m.? »kringstrykare». 
En som skriker ständigt (ty. heulen). 

3) Sladdrande kvinna. 
10) Kältande kvinna. 	 11) Liten flicka. 
12) Slamsa (slarvig kvinna). 
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grundform i plur. utgår från fornspråkets nom. . 2) Målets 
plur., t. ex. 
pgm. brudar 

gatur 
kkutar 
sbl) 

3) Målets 

fsv. bruDar 
gatur 
klutar 
skip 

genitiv som 

pgm. sprotar 	fsv. sprotar 
syncer 	synir 
tingar 	timar 
tandcer 	tänder. 

särskild kasus är stadd i utdöende, 
ock genitivbegreppet återges vanligen genom omskrivning med 
preposition eller genom sammansättning. Då genitiven användes 
— företrädesvis i best. form — bildas den såväl i sing. som i 
plur. i alla genus genom tillägg av ändelsen -s, t. ex. 

	

pgm. bonas nsv. barnets 	pgm. pgkanas nsv. pojkarnas 
b9ndra,nas böndernas 	skoyks 	skogs 
fruas fruns 	 torvaranas torparenas. 

En del mask. ock fem. nom. propr. samt appellativ, som 
utmärka levande väsenden, antaga i gen. sing. ändelsen -as; t. exa 
pgm. anas jfr nav. Annas 	pgm. makas 	nsv. Isaks 

boyndas nsv. bondens 	kavas 	kalvens 
hastas 	hästens 	mc ras 	märrens 
doyfras 	dotterns 	prastas 	prästens. 

Ändelsen -as, som består av den svaga dekl. gamla oblik-
ändelse + genitivmärket -s, har tvivelsutan tidigare tillkommit 
blott svaga mask., ehuru sedan en utjämning ägt rum sålunda, 
att -as blivit enhärskande (se Hultm. östsv. dial. § 11). 

C) Pluralbildning. • 
§ 141. Substantiven i pgm. kunna i avseende å böjningen 

i likhet med fornspråket fördelas mellan två deklinationer: en 
stark ock en svag. Dessa omfatta i huvudsak samma ord som 
i fornspråket. Om man ordnar substantiven efter pluralisändelsen 
i den obest. grundformen, erhållas fyra starka ock två svaga 
deklinationer. Till förtydligande härav meddelas följande dek-
linationsskema: 

Stark deklination. 
II 	III 	IV 

pl. -ar 	PI. -or 	pl. er 	pl. = sing. 
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Svag deklination. 

1 	 II 
pl. -ar 	pl. -or eller -ur. 

Efter den första starka böjas mask., fem. ock neutra; 
efter den andra endast fem. ock det mask. ordet kat nsv. katt; 
efter den tredje mask., fem, ock neutra; 
efter den fjärde endast neutra. 

I det följande har jag jämfört målets former med isl., enär 
fsv. ej erbjuder tillräcklig ledning. 

a) Stark deklination. 

I. 	P1 ur. -ar. 

§ 142. Efter 
alla mask. 

§ 146 nämnda, t. 
pgm. afton 	isl. 

arm 
hamar(a) 
hund 
hest 
konugg 
skoy 
stoyk 
toki 
ober 

fem. vokali 
pgm. alfn 	isl. 

brok 
eirotntgg 

or 
agg 
ce4T 
CerM 

ey 

denna deklination böjas följande substantiv: 
vokaliska a-stammar med undantag av de i 

ex. 
aptann 
armar 
hamarr 
hundr 
hestr 
konongr 
skår 
ståll 
toppr 
akr 
ska ö-stammar: 

pl. aftnar 	isl. 
armar 
hm bror 
hundar 
hastar 
konuggar 
sko ar 
sto nar 
tovar 
okrar 

aptnar 
armar 
hamrar 
hundar 
hostar 
konongar 
skar 
stålar 
toppar 
akrar. 

din 
brii 
drötning 
å 
år 
eng 
elfr 
ermr 

pl. alfnar 
bro?,_tar 
drotntggar 
()ar 
Kar 
aygyar 
cekvar 
cermar 
war 

i sl. alnar 
briar 
drötningar 
år 
årar 
engjar 
elfar 
ermar 
eyjar. 
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c) en del 1-stammar med undantag av de i § 
pgm. dragg 	isl. drengr 	pl. dravgiar 

.10 ,Yrol 
	

jörä 	 Joyxclar 
sal 	salr 	 sglar 
souk 	sål 	 sotar 
*agg 	strengr 	*eggar 
sak 	sekkr 	sabyar 
ser& 	serkr 	 scetar 
vag 	veggr 	vagjar 
vav 	vefr 	 vevar 

144 a nämnda, t. ex. 
is!. drenger 

p:ober 
saler 
såler 
strenger 
Bekker 
serker 
vegger 
vefer. 

. -ar i nom, pl. Anm. Flere hithörande ord hade också i fsv 
mask. ii-stammar (jfr § 144 b): 

pgm. bak 	is]. bölkr 	pl. ba7 ar 
borg 	björn 	4299:nar 
vag 	vegr 	 vagar 
011 	örn 

vissa enstaviga konsonantiska stammar 
a) följande mask.: 

pgm. nagydr isi. nagl pl. nagkar 
innkcer 	vetr 	 mntrar 

(Y) åtskilliga fem., isynnerhet de som 

is]. belker 
birnir 
veger 
erner. 

(jfr § 144 d), näml. 

negl 
vetr; 

i fornspråket icke 
fingo omljud i plur. (jfr § 
pgm. fhk 	isl. flik 

grald 	grind 
ko 	k16 klå 
sayg 	see(i)ng 

vik 
koy 	kr 

eik 
f) de neutrala orden: 

pgm. brg. 	brauä 
kna 	km5 
syo 	stril 
tr.4 	trå  

144 d ig), t. ex. 
pl. Pilkar 

grmdar 
kkoynar 
savgjar 
vg,kar 
koynar 
a,kbar 

pl. br9nar 
knanar 
stronar 
franar 

is]. fiikr 
grindr 
klcer 
sce(i)ngr 
vikr 
kr 
eikr. 

is!. brau5 
kne 
strå. 
tre. 

II. Pl. -or. 
§ 143. Efter denna deklination böjas blott de feminina 

r-stammarna: 
pgm. dofter 	is]. dåtter 	pl. dixtror 	is]. dåtr 
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pgm. moyri 	m65er 	pl. mgdror 	mr 

	

syster 	syster 	sydror 	systr 
samt det mask. ordet kat pl. /calor isl. köttr (ock kattr) pl. 
ketter. 

III. PI. -er. 

§ 144. Efter denna deklination böjas följande subst.: 
en del i-stammar utom de i § 142 c nämnda, t. ex. 

pgm. (boyk)stgv isl. (bök)stafr pl. (boyk)staver isl. stafer 
gast 	gestr 	gastcer 	gester 
stgd 	sta5r 	stader 	staäer 
van 	vinr 	 vancer 	viner. 

en del mask. u-stammar (jfr § 142 d), t. ex. 
pgm. /e,d 
	

isl. 1i5r 	pl. lader 	isl. 1i5er 
son 	sonr 	 syncer 	syner. 

c) alla mask. n-stammar på -are, t. ex. 
pgm. bagare 	isl. bakare 	pl. bagarer 	isl. 

borgare, 	fsv. borghare 	borgarcer 	fsv 
doymara isl. dOmare 	doymarer isl. 
kkokara 	klokkare 	kkokarer 
madam 	meistare 	mastarer 
slapare, 	skipare 	sktparcer 

d) vissa enstaviga konsonantiska stammar (jfr § 
a) följande mask.: 

pgm. fot 	isl. fåtr 	pl. fgfcer 	isl. 
man 	ma5r 	mancer  

bakarar 
. *borgharar 

dåmarar 
klokkarar 
meistarar 
skiparar. 
142 e), näml. 

fcetr 
menn; 

M en del fem., av vilka de flästa i fornspr. hade omljud i 
plur. (jfr § 142 ep). Omljudet bibehålles ock i pgm. Ex. 
pgm. b oyk 	isl. båk 	pl. boker 	isl. bcekr 

gud 	geit 	 gadcer 	geitr 
hand 
	

hönd 	Under 	hendr 
ned 	nått 	ngtcar 	neetr 
noyt 	nåt 	 noter 	ncetr 
royt 	röt 	 rotcer 	rcetr 
staeg 	stöng 	staeger 	stengr 
fan 	tönn 	tender 	tenn(r). 

1) Ordet böjes även svagt: sg. moudra pl. modror. 
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Anm. I plur. N2.5: isl. lffiss av lys isi. lås har, på den grund att 
r redan i fornspr. genom progressiv assimilation uppgått i s, svarabhakti-
vokal ej kunnat inträda. 

de mask. r-stammarna: 
pgm. broder isl. bråäer 	pl. broder 	is!. brr 

fgcicer • fader 	 fader 	fetr. 
de rena subst. ud-stammarna: 

pgm. boynda isl. bånde 	pl. bilder 	isl. båndr 
fga,ncla 	fiande 	 fgandcer 	fiandr 
franda 	friende 	 frandcer 	fråndr. 

Till denna deklination höra en mängd — företrädesvis 
mask. — yngre låneord, vilka i nsv. utgå på -ar. Sådana äro 
exempelvis 
pgm. gcl 	nsv. id 	pl. adcer 	nsv. idar 

loys 	lots 	 loyser 	lotsar 
murt 	mört 	 inurtcer 	mörtar 
S)1.tS 	skjuts 	sAgwer 

vissa äldre neutra, nämligen 
a) sådana som utgå på vokal, t. ex. 

pgm. bal3a 	isl. belte 
kka-cla 	klEhte 
incerka 	merke 
rika 	rike 
trylscerg nsv. tryckeri 

isl. enne 

samt i analogi med dessa: nava naver isl. nef, gda akdcer isl. 
eiö, era ercer isl. ser(r) ock möjligen några till; 

#) åtminstone följande, som utgå på konsonant: 
pgm. bragd isl. bragt 	pl. bragder isl. bragt 

gna,t 	gnit 	 gnater 	gult 
postlgn nsv. porslin 	postlancer nsv. porsliner 
Sarj 	nsv. sars 	 sarcscer 	sars 
vapta 	is!. våpn. 	 vapncer 	isl. vålm. 

y) Alla övriga neutra med undantag av de i §§ 145, 147,2 ock 
142 f nämnda orden utgå antingen på -cer eller äro lika i sing. 
ock plur., t. ex. - 
pgm. bon 	isl. barn 	pl. koner (1. bon) 	isl. börn 

band 	band 	bander (I. band) 	bönd 

pl. berker 	isl. 
kkadcer 
mcerkcer 
rikcer 

skjutsar. 

b elte 
khge 
merke 
rike 

erende 

trykericer nsv. tryckerier 
aner 	isl. enne 

erand 	 cerander 	erende 
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pgm. boj 	isi. bora 	pl. boyrIcer (1. boyiN) is]. bora 
lakand Dist. lakan 	lakandcer (1. lakand) lakan 
oy9:4 	isl. or 5 	o,urcicer (1. or) 	or6 
skag 	skegg 	skagcer (1. skag) 	skegg. 

Denna pluralbildning på -(er hos neutra kan tänkas bero 
på analogibildning efter subst., som av gammalt använde denna 
ändelse, med best. form till anknytningspunkt (se Hultm. Östsv. 
dial. §§ 19, 41, 50). 

IV. Pl. = sing. 

§ 145. Efter denna deklination böjas följande neutra: 
alternativt de i § 144 g' nämnda orden. 
a-stammar utgående på stavelsebildande n, r ock 1, 

framför vilka båda sistnämnda konsonanter i målet utvecklat 
sig svarabhaktivokalen (p, t. ex. 
pgm. hagcek 	isl. hagl 	pl. hagcd• 	isl. hagl 

kkostcer 	klaustr 	kkostcer 	klaustr 
sigcdr 	sigl 	 sigcdr 	sigl 
ttgcek 	tigl 	 tigcdr 	tigl 
uncicvr 	undr 	undcer 	undr 
ta„duoi 	teikn 	ta„kkn 	teikn. 

Hit hör även det redan i fspr. såsom neutral a-stam någon 
gång uppträdande ordet finger fsv. finger isl. lingr. Jfr Nor. 
Aisl. gr., §§ 344, 29.6. 

namn på frukter, t. ex. 
pgm. kroson nsv. kröson 	pl. krnson 	usv.  . kröson 

sva,skon 	sviskon 	svaskon 	sviskon 
tistron 	tistron 	tistron 	tistron 
frawon 	tränjon 	trawon 	tränjon. 

Hit hör även wa-stammen froy isl. fri. 
åtminstone följande ord: 

pgm. bad 	fsv. badh 	pgm. hor 	fsv. har 
forls 	folk 	 pund 	pund 
f 91 	nsv. fel 	 you 	rop 
ligresk fsv. harnisk 	slag 	slagh 
hav 	haf 	 12?e 	öl. 
hug 	hug 
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b) Svag deklination. 

I. Plur. -ar. 

§ 146. Efter denna deklination böjas de äldre mask. an-
stammarna. På grund av ändelsen i sing. grundformen sönder-
faller dekl. i två klasser: 

sing. -e, 	plur. -ar 
äldre -e 	äldre -ar; 

sing. -a 	plur. -ar 
äldre -a 	äldre -ar. 

Till förra gruppen höra fspr. svaga mask., som beteckna 
levande väsen, t. ex. 
pgm. foga 	fsv. fange 	pl. fogar 	fsv. fangar 

grana 	granne 	granar 	grannar 
Kem 	härre 	hcerar 	härrar 
oksa 	oxe 	 oksar 	oxar. 

I följd av analogibildning föras flere ursprungligen starkt 
böj da su bst. hit, t. ex. 
pgm. bota 	fsv. bokker 	pl. bokar 	fsv. bokkar 

ua 	uver 	 uar 	 uvar. 
Till senare gruppen höra övriga äldre svaga mask., t. ex. 

pgm. b4a 	isl. bita (obl.) pl. bar 	fsv. bitar 
mosa 	fsv. mosa 	mosar 	mosar 

posa 	 posar 	posar 
skugga 	skugar 	skuggar 
spina 	spznar 	spinar 
stigha 	skar 	stighar. 

förändrat genus, analogibildning ock konsonant-
en mängd subst. överförts hit (se § 142 a), t. ex. 
fsv. blanaper 	pl. V(onar 	fsv. blanapar 

knappar 	knapar 	knappar 
korvar 	korvar 	korvar 
marknaper 	maz:knar 	marknapar 
midhia 	M2 ar 	midhior 

isl. mei5r 	makdar 	isl. menar 

posa 
skuga 
spzna 
sfzga 

I följd av 
bortfall hava 
pgm. bona 

knapa 
korva 
murkna 
mja 
mala 

Sv. landsni. XV. 4. 	 10 
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pgm. nasa 
prachka 

fsv. näsa 
predikan 

pl. nasar fsv. näsor 

ria ria riar rior 
salva 
skam& 

salva 
skilnaper 

saloar salvor 

uda udder udar uddar. 

II. Plur. -or, -ur. 

§ 147. Efter denna deklination böjas: 
1) de äldre fem. ön- ock än-stammarna. På grund av än-

delsen i sing. grundformen sönderfalla dessa substantiv i tränne 
grupper: 

sing. -a 
äldre -a 

sing. -o 
äldre -o 

sing. -u 
äldre -n 

plur. -or 
äldre -Or; 

plur. -or 
äldre -or; 

plur. -ur 
äldre -ar. 

de ön- ock Till första gruppen höra 
beteckna levande väsen, t. ex. 
pgm. frundra fsv. flundra 

lopa 	loppa 
praka nsv. pracka 
rota 	fsv. rotta 

samt de i § 140,1 b bi nämnda 
pgm. ffa 	fsv. sippa 	spor 

sloya 	nsv. slöja 	sloyor 
Till andra gruppen höra: 

a) de ursprungligen långstaviga orden 
pgm. dibo fsv. dimba 	pl. danbor 

falo 	fålla 	 falor  

ån-stammar, vilka 

fsv. flundror 
loppor 

nsv. prackor 
fsv. rottor 

fsv. sippor 
nsv. slöjor. 

(jfr § 75), t. ex. 
fsv. dimbor 

fällor 

pl. fkundror 
lopor 
prakor 
rotor 

orden, t. ex. 

ovo 	gava 	 gwor 	gavor 
tas/co 	taska 	taskor 	taskor; 

b) de i § 140,1 b uppräknade, på -0 utgående orden, vilka, 
ehuru utgörande namn på levande väsen, generaliserat ack., 
t. ex. skoko fsv. skökia, pl. skokor fsv. skökior. 
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C) Till tredje gruppen höra: 

de ursprungligen kortstaviga orden (jfr § 76), t. ex. 
pgm. haka 	fsv. haka 	pl. hakar 	fsv. hakur 

saga 	sagha 	sagur 	saghur 
smuku 	smula 	smukur 	smulur 
vaku 	vika 	 vakur 	vikur; 

de i § 140,1 b nämnda, på -u utgående orden, vilka, ehuru 
utgörande namn på levande väsen, generaliserat fspr. ack., t. ex. 
pgm. firugu fsv. fiugha 	pl. fkugur 	fsv. fiughur 

kranu 	trana 	tranur 	tranur. 
2) de neutrala orden: 

pgm. jevta 	fsv. hiärta 	pl. yeror 	fsv. hiärta 
om 	öra 	 gror 	öron 
19g6t 	ögha 	 9.gor 	 öghon. 

I följd av förändrat genus, analogibildning ock konsonant-
bortfall hava flere subst. överförts till denna deklination, t. ex. 
pgm. gam bra isl. gymbr 	pl. gambror isl. gymbrar 

hava 	fsv. huvup 	huvur 	fsv. huvup 
hcprio 	härp 	 herobr 	härpar 
kkafso 	klifse 	Nipor 	klifse 
/a ttio 	länktan 
sAjoyra 	skior 	 sboyror 	skiorar 
stry?zto nsv. strunt 	strymtor nsv. struntar. 

D) Artikeln. 

§ 148. Artikeln i pgm. är av två slag: obestämd ock 
bestämd. 

Obestämda artikeln är för mask, ock fem. an  fsv. en 
isl. einn, för neutr. a fsv. et  isl. eitt. 

Bestämda artikeln är antingen fristående eller vidfogad. 
A) Den fristående best. artikeln är = demonstrativa pron. 

(se § 156): han för mask., hon för fem., ha för neutr. sing., 
samt för plur. rom. 

B) den vidfogade artikeln (fsv. hin isl. hinn) lyder i målet: 
sing. mask. -an, -n 

5 fem. -an, -n 	plur. -na, -ana, -a. 
» neutr. 
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a) Singularis. 

som slutartikel erhålla i pgm. mask. utgående på 
mediopalatal (g, k), t. ex. 
pgm. bubn fsv. buken 	pgm. degin fsv. deghen 

dulan duken 	 konuggtn konungen. 
Anm. 1. dag dag heter i best. sing. daan (jfr § 72 anm.). 

Mask. utgående på sonantiskt 1 eller n, långt n samt 
orden kuku' ock revu2  erhålla ingen slutartikel samt äro således 
lika i bestämd ock obestämd form, t. ex. boty fsv. botnen, mun 
fsv. munnen, risl usv. risslet n. 

De övriga mask. antaga -n (eller förlänga slutande n), t. ex. 
pgm. bakan fsv. bakkan 	pgm. timan fsv. timan 

stgn 	stenen 	un 	ughnen. 
Detta n uppträder såsom sonant, i händelse ordet utgår på 

konsonant, som icke är mediopalatal, supradental, kakuminal 
eller n, t. ex. 
pgm. bk9stn, 

dansy 
deOn 

Anm. 2. 
med dessa, så 
4 anm. 

Anm. 3. Efter betonad, lång vokal uppträder n förlängt, t. ex. 
sftgtp osv, stinn. 

-an erhålla alla feminina med undantag av de fem. ön- 
ock fm-stammarna, t. ex. 
pgm. boken fsv. boken(a) 	pgm. licekan fsv. hälghen(a) 

brgdan 	brupen(a) 	roytan 	roten(a). 
fruen nsv. 

-n erhålla 
stammarna, t. ex. 
pgm. branon fsv. 

Ingan 
skalon 

frun 
de fem., som 

brännon(a) 
pikan 
skallon(a) 

motsvara de 

pgm. skavon 
stuvun 
mkun 

äldre ön- ock fin- 

fsv. skäppon(a) 
stuvun(a) 
vikun(a). 

Fem., som utgå på n, antaga ingen slutartikel, t. ex. ynskan 
nsv. önskan. 

1) Gök. 	 2) Rackare (djuravlivare). 

	

fsv. blasten 	pgm. kNyrketp fsv. klimpen 

	

dansen 	 vindy 	vinden. 
delen 

Efter supradentaler ock kakuminaler sammansmälter n 
att dess sonantiska karaktär därigenom fördunklas, se 
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-a erhålla de neutra, som ändas på konsonant eller be-
tonad vokal, t. ex. 
pgm. banda fav. bandet 	pgm. kria 	fsv. krighet 

boya 	boet 	 taka 	paket 
bh, 	holet 	 be, 	taet. 

Ingen slutartikel erhålla de neutra, vilka ändas på obe-
tonad vokal, t. ex. 
pgm. barfa 	fsv. bältet 	pgm. yla 	nsv. yllet 

kkada 	kläpet 	 12ga 	 fsv. öghat 
rika 	riket 	 gra 	örat. 

b) Pluralis. 
A) Ändelsen -ana erhålla: 

de i pgm. efter 3:dje dekl. böjda fem. i-stammarna, t. ex. 
strandrana fv. strändrena(r), taggrana fsv. tängrena(r). 

I analogi med dessa få, ehuru sällan, även de mask. 1-stam-
marna -ana, t. ex. gasfrana fsv. gästena. 

enstaviga konsonantiska stammar, som i pgm. böjas efter 
3:dje dekl., t. ex. 
pgm. bkrana fsv. bökrena(r) pgm. handrana fsv. händrena(r) 

Mrana 	fötrena(r) 	r19trana 	rötrena(r). 
e) de mask. r-stammarna: brodrana fsv. brödhrena, fadra,na 

fsv. fädhrena. 
de subst. nd-stammarna: hudrana fsv. böndrena, frand-

rana fsv. frändrena. 
alla starkt böjda neutra med undantag av dem, som utgöra 

namn på frukter, samt de i § 142 f nämnda orden, t. ex. 
pgm. bonana fsv. barnen pgm. navana 	fsv. näfen 

hugana 	huggen 	sigkana 	siglen 
nicerkana 	märken 	 frylseriana nsv. tryckerierna. 

B) Ändelsen -na erhålla alla övriga subst., t. ex. 
pgm. granana fsv. grannana pgm. sinuna fsv. sinuna(r) 

hasfana 	hästana 	systrona 	systrena(r) 
icertrona hjärtan 	scerbyana särkiana 
nagkana 	naghlana 	Qrana 	arana(r). 

Neutra, vilka kunna bilda pluralis såväl på -cer som utan 
någon ändelse, foga slutartikeln alltid till den ändelselösa formen. 

C) -a få en del bärnamn, t. ex. tranjona. 
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2. Adjektiv. 
A) Genus. 

Pgm. äger i sing. i motsats till fornspråket, men i 
likhet med nsv. blott tvänne genusformer: en gemensam för 
mask. ock fem, samt en för neutrum. Plur. har en för alla 
genus gemensam form. Ex. 

sing. m. f. 	neutr. 	plur. 
fsv. argher pgm. argert aret 	arga arg i 

brokoter 	brukuteer t brukugyer brukut 	j brukua 
bruku ibrukuga. 

Skild form för mask. ock fem. sing. äga blott två adj.: 
pgm. gama k fsv. gamal ock pgm. vasab• fsv. vä,sal. 

B) Kasus. 

Adjektivet i pgm. har blott en kasus, grundformen, 
vilken ersätter samtliga äldre kasus. 

C) Deklination. 

Adjektivet äger två deklinationer, som formellt mot-
svara fornspråkets starka ock svaga. 

a) Stark deklination. 

Den starka deklinationen förekommer hos adjektiven, då 
dessa stå såsom attribut till ett substantiv i obestämd form, så-
som predikatsfyllnad eller utan förbindelse med ett substantiv. 
Hithörande adjektiv hava i sing. mask, ock fem. generaliserat 
fornspråkets sing. mask, eller ock sing. fem.'; i pluralis åter 
har den gamla mask. ack.-formen blivit enrådande. 

Anm. 1. Blott adj. stoyr har bevarat det gamla attributivsystemets 
sing. mask. ack. ock lyder i målet *yran fsv. storan. 

1) Jfr llultm. östsv. dial. §§ 4,7 ock 8,4. 
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pe för den starka deklinationen betecknande ändelserna äro: 
sing. mask. 	fem. 	neutr. 	plur. 

1. 	-cer eller — I -er eller — 	1 	4 	-a. 
Så böjas adj. av den fsv. typen goper go p got, pl. gopa, t. ex. 

m. f. sing. 	neutr. 

	

pgm. gspcer 1. imp 	Ottft 
grandcer gran grai.it 
haNcer 	liftrcl 	hart 
lagger 	lag 
riker 	rik 	rikt 
Mer 	.+9A‘k 	§tAkt 
spakcer spak spakt 
varmber varm varmt 

utgående på 1, n, r, s, efter vilka 
mask. assimilerades i fsv., antaga 

även ändelsen -cer, t. ex. 
ni. f. sing. 	neutr. 	plur. 

	

pgm. grandcer 1. gran 	grant 	grena 
heocer 	hao 	hast 	he„ksa 
kerer 	ker 	kcert 	kora 
smaker smak smart smaka 
vascer 	vas 	vad 

adj. gamak ock vasak hava blott 

fem. 	neutr. 

fsv. diuper 
grander 
harler 
langer 
riker 
siuker 
spaker 
varmber 
Adjektiv 

i nom, sing. 
ovan anförda 

fsv. grön 
hes 
kär 
smal 
hvas 

lag 
l 

plur. 
04.29a 
grava 
harcla 
lagga 
rika 
puka 
spaka 
varma. 

konsonanter r 
i analogi med 

vasa. 
Adjektiv, vilka såväl i mask, som fem. i fsv. utgingo på -er, 

hava i målet för mask, ock fem, blott en enda form på -er, t. ex. 
fsv. amper pgm. amper, fsv. fagher pgm. fagcer, fsv. magher 
pgm. mager. 

De redan tidigare nämnda 
en stark form i målet: , 

sing. mask. 
fsv. gamal 	pgm. gamak 	gamuk 	gamart 

väsal 	 vasak 	ve,suk 	«san. 
Efter denna dekl. böjas även passiva part., tillhörande andra 
tredje svaga konjugationerna:, t. ex. 

sing. m. f. 
fsv. dömder pgm. damdcer 1. dgmd 

skodher 	skoydcer skoyd 
smordher 	smoyrcicer smoyi:c1 

ock 
neutr. 	plur. 
&ont damda 
sko yt 	skoyda 
smort smo yrcla. 
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sing. mask. fem. 	neutr. 	plur. 

	

a) -ogcer 1. -o 	1 	-ot 	1 	-oga 

	

p) -ugcer 1. -tt 	1 	-ut 	I 	-246t. 
a) Så böjas adj., vilka hava lång stamstavelse ock motsvara 

äldre adj. på -ogher, t. ex. 
sing. m. f. 	neutr. 	plur. 

fsv. avogher pgm. Qvogcer 1. ovo 	ovot 	ovoga 

	

su.ndrogher 	sundrogcer sundro sundrot 	sundroga. 
fig Så böjas adj., som hava kort stamstavelse ock motsvara 

äldre adj. på -ugher, t. ex. 
sing. m. f. 	neutr. 	plur. 

fsv. lipugher pgm. holugcer 1. hdu 	lxdut 	teduga 

	

stapugher 	stadugcer stadu 	staclut 	staduga. 
Alun. 2. En mängd analogibildningar till dessa finnas, t. ex. bru-

kugcer fsv. brokoter. 

	

sing. mask. fem. 	neutr. 	plur. 

	

a) -otcer 1. -o 	1 	-q 	-ota 

	

-utcer 1. -u 	1 	-ut 	-ute& 
a) Så böjas adj., som hava lång stamstavelse ock motsvara 

äldre adj. på -otter, t. ex. 
sing. m. f. plur. neutr. 

	

fsv. skallotter pgm. skalotcer 1. skalo 	skalot 	skalota 
stakkotter stakotcer stako stakot stakota. 
p) så böjas adj., som hava kort stamstavelse ock motsvara 

äldre adj. på -utter, t. ex. 
sing. m. f. plur. neutr. 

fsv. bläsutter pgm. bke„sutcer 1. bkasu bkasut 	bkasuta 

	

krukutter 	krukutcer kruku krukut krukuta.  
Anm. 3. En mängd analogibildningar till dessa finnas, t. ex. sun- 

drotcer fsv. sundrogher. 
sing. mask. fem. plur. neutr. 

IV.  
Så böjas de adj., som i fsv. ändades på -in, t. ex. 

sing. m. f. 	neutr. 	plur. 

	

fsv. bughin pgm. bugat 	bupt 	bugna 

	

duvin 	dumn 	dumt 	duvna 

	

ludhin 	ludm 	lud4 	ludna 

	

nakin 	nakm 	nalut 	nakna. 
Anm. 4. Många analogibildningar till dessa finnas, t. ex. gni* 

nsv. enig. 
Så böjes även de starka värbens passiva part. 
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sing. mask. fem. 	neutr. 	plur. 
V. 	 a) -kcer 	-14 	ka 

fl) -lin 	1 	-14 	I 	bga • 
a) Så böjas adj. motsvarande fsv. adj. på -Eker nsv. -lig, 

t. ex. 

fsv. bar(n)sliker 
fas(e)liker 
farliker 
vinliker 

sing. m. f. 
pgm. b grjligcer 

fasligcvr 
farligcer 
vayiker 

neutr. 	plur. 
b gr,s14 	baka 
hts14 	faska 
fgr14 	ntrliga 

vartka. 
) Så böjas adj. motsvarande fsv. adj. på -likin (ack. mask. 

av adj. på -liker, se § 38,5 anm.), t. ex. 
sing. m. f. 	neutr. 	plur, 

Pgra• b grant 	b €19:a4 
	b gr tsliga 

&sim 	fas14 	f aska 
farlin 	40.14 

	
figrliga 

vanlin 	vank 	vanka. 
Superlativens starka form ändas i pgm. på -ast eller -st 

ock är oböjlig, t. ex. 

	

fsv. hvassaster pgm. vasast 	fsv. störster pgm. st  
rikaster 	rikast 	yngster 	Yeosb 
Denna form av superi. användes som predikatsfyllnad. 

Komparativens starka form ändas i pgm. på -ara eller 
-cera ock är oböjlig, t. ex. 
fsv. hvitare 	pgm. vara 	fsv. sannare pgm. sanara 

längre 	lagcere 	tyngre 	tyggcer a. 
Particip tillhörande fspr. första svaga konjugation 

ändas i pgm. på -a ock äro oböjliga t. ex. 

	

fsv. bandaper pgm. banda 	nsv. grutad 	pgm. grikta 
*kambaper 	1cmba 	fsv vitiaper 	v21,,sa. 
XI. Oböjliga äro likaledes flere adj. utgående på -a, t. ex. 

ft9rb akska nsv. förbaskad, barhuvu nsv. barhuvad. 

b) Svag deklination. 

Pgm. svaga deklination hos adj. har blott en form ock 
denna är lika med stammen: den gamla ändelsen -e, -a bar 

fsv. bar(n)slikin 
fas(e)likin 
farlikin 
vinlikin 
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fallit bort, varefter de förändringar, som ljudlagarna påkalla, in-
trätt, t. ex. 
fsv. faghre 	pgm. &ger 	fsv. gope 	pgm. goy 

gamble 	gambcek 	rene 	 rapz. 
Denna böjning antager adj., då det står såsom attribut ock 

föregås av best. fristående artikel eller de demonstrativa pron. 
tasy, teson, tal, &ngn, tasonian, &tian. 

Komparativen ändas i svaga deklinationen på -ara eller 
-cera ock är oböjlig, t. ex. hoyn vakrara fhkan den vackrare 
flickan. 

Superlativen är i svaga deklinationen oböjlig, vare sig den 
ändas på -ast eller -st, t. ex. 
fsv. bäskaster pgm. baskast fsv. främster pgm. framst 

harpaster 	hoNast 	prängster 	traOst. 
I följd av hsv. invärkan antager superlativen stundom än-

delserna -ask, eller -sta. 

D) Komparation. 

§ 152. 	Adjektiven i pgm. bilda komparativen ock superla- 
tiven genom ändelserna 

-ara ock -ast, t. ex. 
fsv. diuper pgm. digpcer OY.Para dYttPast 

fin fin finara finast 
hal her ha lp hakast 
kalder kalder kaldara kaldast 

nsv. slarvig slarvoger slarvogara slarvogast 
fsv. sundrogher sundrogcer sundrogara sundrogast. 

Antagligt är, att komparationsbildningen med -ara, inträngt 
ur hsv. Detta bestyrkes isynnerhet därav, att slutvokalen a 
karstår i strid med målets apokoperingslag (se Hultm. Östsv. 
dial. § 1,64). 

-era ock -st. Stamvokalen antager i detta fall i-omljud, 
ifall den är för slikt mottaglig. Sålunda kompareras: 

fsv. grover 	 pgm. grovceral 	gro.vst' 
högher 	 hogcera 	hgkst 

1) Även groyare, groyast. 
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fsv. langer 	 pgm. laggera 	laVcsf 
lagher 	 legera 	laksf 
pranger 	 freygcera 	fraOsf 
pungar 	 k yegcera 	Okst• 

Komparativen i dessa ord har antagligen uppstått sålunda: 
utljudande e har bortfallit ock svarabhaktivokal utvecklat sig 
före r, varefter genom hsv. inflytande e åter tillagts. Således 
t. ex. trängre ---> trängr --->- tränger --->- trängere. 

c) Oregelbundet kompareras: 

	

uv. dålig 	pgm. dokin. 	sambera 	samsf 

	

elak 	 ilakcer 1 	«era 	vem 
fsv. gamal 	 gama?i• 	aldcera 	alsf 

goper 	 goyder 1 	bafcera 	bast 

	

liten 	 lik 	mmdera, 	inziasf. 

3. Räkneord. 
§ 153. Grundtal. 	§ 1531/2. Ordningstal. 

	

1 	en, a4 	 fertsta 

	

2 	 fiv 	 anar, f. andron, n. ana 

	

3 	 fri 1. fria 	frdi 
4 fyra 	 ficeNa 
5 fam 	 fo:n.ta 
6 saks 	 Pqa 
7 pg 	 §gonda, 

	

8 	ofa 	 of onda 

	

9 	nia 	 nionde, 

	

10 	fia 	 tionde, 

	

11 	elva 	 alffe, 

	

12 	 fokv 	 fokffe, 
13 frafon 	 frafonda 
14 fjoyrton 	 fjoyrtonda 
15 famfon 	 fe,mfonda 

	

16 	saksfon 	 se,ksfonda 
17 Mon 	 pufonde, 
18 aderton 	 adertonda 

1) Även regelbundet. 
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19 niton nionde. 
20 yugu 1. j jsugu j§ugonda 1. ifflonda 
30 treb trabonda 
40 fortt' f9rhonda 2  
50 &nib fanibonda 
60 sakstt sakstionda 
70 gthc,b ,subonda 
80 otob otobonde 
90 nib nibonda 

100 huldra hundronda 
1000 tun tusanda. 

Stående absolut 	eller såsom predikativ användes i stället 
för tri, tre det nybildade tria. Jfr Frth. Närp. § 86 anm. ock 
Nyl. § 81, V11 Fby Ordl. s. 10, Runö § 198 ock PPm. § 244. 

Anm. Av ordningstalen bildas sammansättningar med hav, t. ex. 
haNana = 1112, haNtnch = 2112 0. 

4. Pronomen. 

§ 154. De personliga pronomen äro: 
sing. nom. jag, ja fsv. iak 	tu, du fsv. ltu 

ack. mag, ma, ma 	tåg, dg, tå, 4, da såg, se, fsv. sik 
plur. nom. vi, vz,  fsv. vir 	nt, m fsv. nir 

ack. os, os 	 ider, cer, er 	sag, se, 
mask. 	 fem. 	 neutr. 

sing. nom. han fsv. hann 	byn fsv. hon 	ha, a fsv. hit 
gen. hans, hansas 	hanarts 
ack. han, an, n 	hon, on, hanar ha, a 

plur. nom. m. f. n. tom, dom fsv. Föm isl. pelm(r) 
gen. 	takras, de,),ras 
ack. 	tom, dom. 

Anm. ha.92,6trtS har uppstått av fsv. hannar + nsv. gen. -8; hanar 
är den gamla gen. i ackusativt bruk. 

Någon gång fy -P. 
Någon gång fyrttOnda. 



pronomen äro: 
fem. 	neutr. 	plur. 

v72 	va 	saknas 

ho kon 	hoko 
hokondaya hokodaya 
hurdan hurdant 
vaforgit vafoya„kf 
vilkandaya vakadaira 

hoko 
hokodaya 
hurclana 
vafora,,,na 
vilkadaya. 
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§ 155. De possessiva pronomen äro: 
sing. mask. 	fem. plur. neutr. 

pgm. inan 	min 	nid 	min, mima 
On, din fin, dan tar, dit fin, data 
si* 	sin 	Sil 	sin, snut 
von 	voron 	vort 	VO', vom 
ulan 	idron 	i•dart 	idcer, ulra. 

I von ock Wan återfinna vi fsv. ack. sing. mask. värn 

fsv. min 
pin 
sin 
var 
ipar 
Anm. 

ock iparn. 

§ 156. De demonstrativa pronomen äro: 
sing. mask. fem. 	neutr. 

fsv. han han hoyit ha 
pän haigan, hoynfan hato2,1. -fat 

is!. 	pässi 	nom. fant fason tat 
gen. tases fasons 

nsv. den här fasan fasonyan faban 
fsv. polikin fokon tokon fo-ko 

plur. 
tom, dom 
fomfaii, 
tas, &Sa 

fasjan 
foko 

nsv. sådan där 	 fokofan. 

§ 157. Såsom relativt pronomen nyttjas den oböjliga par-
tikeln som nsv. som. 

§ 158. Interrogativa 
sing. mask. 

nsv. vem nom. ve,,m 
gen. vakins var,9 

fsv. hol(i)kin ho kon 
nsv. vilkendera hokondaya 

hurudan hurdan 
vadfören vaforam 
vilkendera mlke,ndaya 

§ 159. Indefinita pronomen äro: 
sing. mask. 	fem. 	neutr. 	 plur. 

fsv. annar nom. anar 	andron 	ana 	andcer andra 
gen. anar,9 androns 	 andras. 

fsv. bapir bo boda oböjl. båda; även användes det från 
hsv. lånade ba,g2, bägge. 

fsv. ende »Ida (sällan anda) oböjl. enda. 
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sing. mask. 	fem. 	neutr. 	plur. 
fsv. ingin nom. g,gat Juan 	egon 	egct 	eg,sc 

gen. ggnts tegans tygons 	— 	ggas. 
fsv. mangor mag »aga oböjl. många. 

sing. mask, 	fem. 	neutr. 	plur. 
fsv. nokor nom. nan, 	naon 	na 	nagcer, flagra 

(säll. na- 	(säll. na- 	(säll. na- 
gan) 	gm) 	ga) 

gen. natts 	naons 	 nagras(nagas). 
(nagans) (nagons) 

riv. någondera nandaya naondayra ~laga 
(nagan- (nagon- (nagon- 
daga) daya) daga). 

fsv. sami sama oböjl. samme, -a. 
fsv. sumliker sombh sombhga pl. somliga. 

sing. mask. o. fem. plur. neutr. 
fsv. siälver jsoNcer, 	§arft 	yarv, ;eva. 
fsv. hvar mask, ock fem. var neutr. vart (plur. saknas) 

med sammansättningarna: 
varandra varandra 	 vartmsh am varje 
varcigra vardera 	 varm am anda varje 
vartnda am varenda en 	var o am envar. 

anda,ra endera. 

5. Vä,rb. 

A) Klassifikation. 

§ 160. a) De starka värben i pgm. indelas på grund av 
avljudet i följande klasser: 

I. pret. ak 	sup. 	IV. pret. a 	sup. st 
ott 

= gamla reduplicerade. 
b) De svaga värben i pgm. indelas på grund av tillägget i 

preteritum i följande klasser: 
I. pret. 	II. a) -d(a) 	4(a) 	III. 4(a). 
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a) Starka värb. 

Målets starka värb omfatta i regeln fornspråkets med undan-
tag av de i §§ 167,2, 168,2, 169,2 nämnda, ock äro följande: 

§ 161. Första avljudsserien: i — ak, — t. 
fsv. bita pgm. inf bda 	pret. bad 	sup. bab 

i 	bliva 	bh ' 	Vrak 	bhva 
driva 	driva 	drav 	drava 

isl. fisa 	 fg8a 	 faks 	 fasa 
fsv. gnipa 	gnida 	gnal,d 	gnada 

gripa 	gripa 	grgp 	gripa 
nsv. knipa' 	kngpa 	knep 	knipa 
fsv. lita 	 lida 	led 	ladi 

lita 	 ida 	lad 	 lita 
nigha 	niga 	ita,kg 	nga 

dial.pita 2 	 pta 	Pad 	.2)* 
fsv. qvipa 	kvida 	kvad 	kvada 

ripa 	rada 	rad 	rida 
riva 	 riva 	rev 	riva 
skina 	skina 3 	skaay 	skina 

isl. skita 	skda 	sked 	skata 
fsv. skrika 	skrida 	skrgd 	skrada 

skrika 	skrika 	skraa,k 	skrika 
skriva 	skriva 	skrap 	skriva 
slita 	 sida 	slad 	slafa 
stigha 	stiga 	stag 	saga 
spripa 	sprida 	spre,a,d 	sprida 
stripa 	sfrgda 	skrakd 	*Ida 
svika 	svika 	svaa,k 	svika 
svipa 	svida 	svad 	svada 
pighia 	 figa 	faas 	 tagb 
vika 	 vika 	vaa,k 	vaka 
vripa 	vrida4 	vrd 	vrida. 

Se Rciv. I, s. 212. 
Pipa; jämra, se Rz s. 503 ock VII PPm. Ordb. s. 279. 
Böjes även efter 1:a svaga konj. 
'Även bilda. 
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Andra avljudsserien: (j)g, y — 

	

fsv. bryta pgm. inf. bryta 	pret. brgt 
flyta 	 fryta 
flygha 	Rryga 	 f4.g 
frysa 	 frysa 	frgs 
gjuta 	WiLtta 	gtkt 
klyva 	kkyV6G 	kv 
kliva (klywa) ldryva 	/gny 
knyta 	knyta 	kngt 
krypa 	krypa 	krgp 

nsv. knysta 	knysal 
fsv. liugha 	'Apa 

niusa 	vitoa 
njuta 	USta 
niu.pa 	yiypa 
ryka 	 rykal 
ryma 	rym a2  
siupa 	ruda 
skjuta 	sbMa 
smygha 	smyga 8  
skryta 	skryta 
snyta 	snita 3  
stryka 	stryka 
supa 	 sWo 	sgp 
pluta 	J.Sgta 	Mt 1. ht 
sluktn slocknad förutsätter ett starkt värb 

fsv. *sluka (se Rqv. I, s. 232). 
Tredje avljudsserien: x m. fl. — a — u. 

lgg 
V.P3s 
Wg.t 
W 1219  
rnk 
nsim 
9gd 
sknt 
.02ing 
skrot 
sngt 
strgk 

1. ngp 

— u. 
sup. brutt 

fkutt 
fkugt 
frust 
gutt 
kkuvt 
lamm 
knut 
krum 
knust 
lugt 

nns 	vust 1. nust 
Ulu0 

u.2» 1. nypt 
rukt 
rum. 
,sudt 
skutt 

skrutt 
snutt 
strukt 
sup 
Ju 1. tutt. 

motsvarande ett 

fsv. binda pgm. inf. batda pret. band sup. bundt 
brinna Nina bran brunt 
brista brista brast brustt 
drikka drtka drak drul 
finnas linas fans 4  furas 
forsvinna for,smna fOnSVG92 fotwunt 
rinna rna ran 9147n 

Böjes vanligen efter 2:a svaga konj. 
Rymma; i fsv. svagt. 
Böjes vanligen efter 2:a svaga konj. 
Även fattps 1. fans. 
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fsv. sima pgm. inf. smal 

	

slunga 	§ugga 

	

sjunka 	pugka 
nsv. skrinna2 	skrala 

	

fsv. slippa 	sltpa 

	

smälla 	smala 2  

	

smälta 	smarta8  

	

spinna 	spina 

	

nsv. spricka 	sprtka 
fsv. springa 	sprtgga 

	

Stikka 4 	 sttka 

svälla 

	

stiälpa 	sf,m7,1:pa 
svala5- 
svarta 5  svälta 

pryskia 	tryga 
vtna vinna  

pret. sam 
sagg 
sag& 
skr.  an  
slap 
smal 
smart 
spat 
sprak 
spragg 
stak 
sta7(19  
sval 
svart 
trask • 
van 

sup. 
§uggt 
§ugh 
ski-unt 
slum 
smult 
stnurtt 
spunt 
sprukt 
spruggt 
stab 
stidipt 
svul; 
svurp 
truskt 
vunt. 

§ 164. Fjärde avljudsserien: a, a, i m. fl. — a, a (9 <-- ä) — u 
(a, o, t, a). 
fsv. bipia pgm. inf. byda 	pret. ba 	sup. bud, bydt 

bära 	 bera 	bar 	 burt 
dräpa 	drapa 	drap 	drapt 
giva 	 ga; ge 	gst 	 gam 
koma 	koma 	kom, kom 	komt 
kräka 	kraka 	krak 	krakt 
liggia 	ltga 	19 	 (ltga) 
läka 	 läka 	lak 	 lakt 
läsa 	 läsa 	las 	 last 

isl. reka 	 raka 	rak 	 rakt 
fsv. sia 	 Sia 	 SO 	 ( 81) 

sitia 	,920 	 sa t 	 st ; (stta) 
skära 	skera 	skar 	skurt 
sova 	 sova 	SOV 	 SOM 

Böjes vanligen efter 1:a svaga konj. 
Se Rqv. I, s. 180. 
Intrans.; böjes även efter 2:a svaga konj. 
Stinga. 
Böjes även efter 2:a svaga konjug. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 11 
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fsv. stjäla pgm. inf. sbsceka pret. sk  
vara 	vara. va 	'11, va 
äta 	 ata 	9f 

Fämte avljudsserien: a m. fl. 
fsv. dragha pgm. inf. draga, drapret. drog 

doy 
foyr 
goyk 
groy 
hoy (havd) 
moyk 
slo 
sto; 
svoyr 
toy 	 fa,k,P• 
voy 	 vam. 

f. d. reduplicerade värb. 

sup. stuN 
van 

oy — a a m. fl. 
sup. draui• 

douz• 
fan 
gaki 
gran 
han 
mab 
slauz• 
stad 
svun 

döia 	 &st 
fara 	 fara 
gala 	 gaka 
gräva 	grava' 
häfia 	hava 
mala 	maka 
sia 	 819 
standa 	sta 
sväria 	svceri 
taka 	 fa 
väva 	vava • 

Sjätte avljudsserien: 
isl. falla pgm. inf. fala 

fit 	 f9 
ganga 	gg 
gråta 	giva 
halda 	halda 

fsv. hugga 	huga • 
fil. låta 	 kta 

hlaupa 	l9pa 

pret. ful 
fik„ 
pls, p 
grad 
huld 
(hugd) 
l9t 
bop 

sup. fab 
(f91) 
(gg) 
gro
hald 
hup 
lf* 

b) Svaga vällt 

§ 167. Första konjugationen -- inf. bada, pret. bada, sup. 
bada — omfattar: 

1) fornspråkets värb av första svaga konjugationen (jfr § 
169,1), t. ex. 
fsv. byria 	pret. byriape pgm. borya 	pret. bov, Gt 

fragha 	fraghape 	 fr9ga 	fivga 
kalla 	kallape 	kala 	kala 
ropa 	ropadhe 	ropa 	ropa 
snailm 	smidhadhe smida 	smida 
skura 	skuradhe 	skura 	skura 
tala 	 talape 	talia 	taka. 
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flere värb tillhörande fornspråkets 2:a, 3:e ock 4:e svaga 
konjugationer, t. ex. 
fsv. smyria pret. smorpe 	pgm. stuva 	pret. smovia 

sighla 	sighlde 	s2gka 	sight 
spara 	sparpe spara 	spara. 

följande värb tillhörande fornspråkets 1:a, 2:a ock 3:e 
starka konjugationer: 
fsv. bipa 	pret. beedhl 	pgm. bada 	pret. bada 

luka 	lök 	 luka 	luka 
sugha 	 stiga 	stiga 
vinda 	vant 	 yngla 	mnda. 
Anm. Enstaka värb, som i forn språket haft stark böjning om-

växlande med svag, böjas i målet svagt ock tillhöra första svaga kon-
jugationen, t. ex. 
isl. blanda pret. blandaäa (blatt) pgm. bkanda pret. biranda 

gnaga 	gnagaäa (snö) 	gnaga 	gnaga 
§ 168. Andra konjugationen — inf. brana, pret. brand, sup. 

brant -- omfattar: 
fornspråkets värb av 2:a ock 3:a svaga konjugationetna 

med undantag av de i §§ 167,2 ock 169,1 nämnda, t. ex. 
fsv. byta 	pret. bytte 	pgm. byta 	pret. byt 

böghia 	böghpe 	bt2ga 	bi9.-  gd 
dränkia 	dränkte 	dra 	draget 
fylghia 	fylgpe 	 foga 	folLgd 
kyssa 	kyste 	 kosa 	leYt9t 
köpa 	köpte 	 k 15.1p a 	kt9ff. 

följande värb tillhörande fornspråkets starka konjugation: 
isl. *gnella pret. gnall 	pgm. gnala 	pret. gnald 
fsv. hjälpa 	halp 	 J 611112)  a 	 .10(.22f 

leka 	lek 	 laka 	lagd 
is!. vaxa 	ås 	 missa 	vakst. 

Anm. Enstaka värb, vilka i målet vanligen böjas starkt, antaga 
därjämte svaga sidoformer, t. ex. 
nsv. snyta 	pret. snöt 	pgm. snyta 	pret. snyt 
isl. svella 	svall 	 svida 	svald.  

§ 169. Tredje konjugationen — inf. boy, pret. bo , sup. 
boztt — motsvarar nysvenskans 3:e konjug. (se Nor. GPhil.2  
§ 272). Efter denna konjugation böjas: 

1) en del värb, vilka i fornspråket tillhört de svaga kon-
jugationerna, t. ex. 
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isl. gala 	pret. skUnöa pgm. sko y 	pret. skoyd 
fsv. ske 	skedhe 	ska 	 skad 
is!. spå 	spåöa 	810Q 	SO4 

trUa 	traa 	 froy 	 froyd. 
en del värb, vilka i fornspråket tillhörde den starka 

konjugationen: 
isl. flSrja 	pret. flå 	pgm. fy 	pret. fkycl 
fsv. fla 	 flog 	 fir9 	 firk 
isl. spfia 	8146 	 sin' 	spyd. 

en del ursprungligen reduplicerade värb: 
isl. bila 	pret. biö 	pgm. boy 	pret. boyd 

gråa 	grera 	groy 	groyd 
råa 	roma 	 roy 	 royd 
så 	 sera 	 so 	 sQd 
snua 	snera 	sno y 	sno d. 
Anm. En del värb hava bildat sitt supinum efter denna konjuga-

tion, men preteritum efter den starka, t. ex. 
fsv. fa 	Pgrn• f.f)- 	 pret. fi 	sup. bt 

sia 	 si  2 	 SQ 	 Sld• 
Oregelbundna svaga värb: 

fsv. dogha pgm. doga 	pret. dogd 	sup. doga 
hava 	ha, ha 	had, had 	han 
kunna 	kuna 	kund 	kuna 

lwd 	b« liva 	liva 
vilja 	vi la 	 vild 	vila 
vita 	vita 	 vist 	vita. 

B) Person ock numerus. 

Pargasmålet har avbördat sig de ändelser i indika-
tiven, som i fornspråket utmärkte olika numerus ock personer 
i presens ock preteritum, ock använder den gamla tredje person 
singularis om subjekt i såväl singularis som pluralis (jfr Nor. 

§ 273), t. ex. 
pgm. ja brandcer fsv. bränder pgm. ja brand fsv. brände 

tu brandcer 	bränder 	tu broyd 	brände 

Även spya. 
Även sia. 
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pgm. han brandcer fsv. bränder pgm . han brand fsv. brände 
m brander 	brännuna 	m brand 	brändum 

brandcer 	brännen 	i* brand 	bränden 
tom brandcer 	bränna 	tom brand 	brände. 

C) Tempus ock modus. 
§ 172. Målet äger egentligen blott två tempus: presens 

ock preteritum; övriga tider uttryckas genom omskrivning. 
Av modi finnas säx: indikativ, konjunktiv, imperativ, infi-

nitiv, particip ock supinum. 

Konjugation. 
§ 173. Värbet böjes i tempus ock modus på följande sätt: 

A) Indikativ. 
a) Presens. 
a) Starka värb: -er, -r, 
Andelsen r erhålla de värb, vilka ändas på vokal. Då 

stammen slutar på kort r eller 1 tillfogas ingen ändelse. Ex. 

	

pgm. bkir 	fsv. bliver 	pgm. gar 	fsv. ganger (gar) 
bilnder 	brinder 	griper 	griper 
ber 	 bär 	 ma?(' 	mal 
far 	 far 	 skrider 	skridher 
fryser 	frys 	 sjpek 	stjäl. 

Anm. Starka värb, vilkas stam slutar på n, utgå i pres. på -cer 
eller erhålla ingen ändelse, t. ex. pgm. skin eller skindcer f sv. skin. 

13) Svaga värb: -ar; -cer, —; -r. 
Ingen ändelse erhålla de värb av 2:a konjugationen, vilkas 

stam utgår på kort r eller 1. Ex. 
darar fsv. darrar, kalar fsv. kallar; 
brander fsv. bränder, kor fsv. körir, skyl fsv. skyler; 
bour fsv. bor, troyr fsv. tror. 

b) Preteritum. 
a) Starka värb med avljud (se § 160), t. ex. 

	

pgm. for 	isl. får 	pgm. skar • 	isl. skar 
grakp 	greip 	spati 	spann 

	

krgp 	 kraup 	Qt 	 åt. 
(1) Svaga värb: -a; -d(a), -t(a); 



sing. 2 pgm. — 
plur. 1 

2 	-2n 

fsv. — 
-um 
-in. 
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De viirb av 2:a konjugationen, vilkas stam utgår på tonande 
konsonant, erhålla ändelsen -d(a); de som ändas på tonlös, få 
t(a). Ex. 

dara fsv. darradhe, kala fsv. kallape; 
brand fsv. brände, koft fsv. köpte; 
boud nsv. bodde, troyd nsv. trodde. 

Målet äger följande till 2:a konjugationen hörande vokal-
förvandlande värb: 
fsv. dylia 	pgm. dakja 	pret. dolfol 	sup. doVi 

gära 	 gcera 	 gjoyrcl 	gjoyrt 
läggia 	laga 	 la 	 lalst 
sätia 	sata 	 sat 
sälia 	 scelria 	 8.07(d 	 80'6 

B) Konjunktiv. 

Presens; 	t. ex. pgm. fan fsv. fan, pgm. vart fsv. vari. 
Presens konjunktiv användes numera högst sällan av den 

äldre generationen, aldrig av den yngre. Vanligen omskrives 
detta tempus med mo må in. fl. jälpvärb ock infinitiven. Ex. på 
detta tempus användning: no fan nu fa gt q halvitt fare nu 
fast åt hälvetet. 

Preteritum: -u, t. ex. pgm. foyru jfr fsv. fore, pgm: gtygu 
jfr fsv. ginge. 

Preteritum konjunktiv äga blott de starka värben samt 
följande oregelbundna svaga: hu (inf. ha), kundu (inf. kuna) 
ock vtldu (inf. vtla). Målets form, utgående på -u, är väl egent-
ligen 3 plur. av pret. indikativ. 

Oftast uttryckes dock detta tempus med sku skulle m. fl. 
jälpvärb ock infinitiven. 

Ex. på pret. konj. användning: no u foyru han gcerita bort, 
banan sku slipa nog fore han gärna bort, om han sluppe. 

C) Imperativ. 

a) Starka 
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b) Svagavärb: 
I. 	 II. 	 III. 

sing. 2 pgm. — fsv. -a 	pgm. — fsv. — 1 pgm. — fsv. — 
plur. 1 	— 	-um 	 -um 	— 	— 

2 	4n 	-in 	-7» 	-in 	-7,2 nsv. -n 
Ex. 	2 sing. 	 2 plur. 

pgm. bd 	fsv. bind 	pgm. bmdm fsv. bindin 
blt 	bit 	 b?pn 	bitin 
bra 	 bremn n 	brän 	 brännin 
kal 	kalla 	 Ulm 	kallin 
sid 	slit 	 shPn 	slitin 
la 7; 	tala 	 takm 	talin 
froy 	nsv. tro 	 tron nsv. tron. 

Av ovanstående framgår, att pgm. förlorat den gamla än-
delsen för 1 plur. Denna ersättes genom omskrivning med v2. 
ska eller om m sku ock infinitiven. 2 plur. omskrives ofta med 
m ska eller om m sku ock infinitiven. 

D) Infinitiv. 

Starka väll: 

pgm. -a eller — fsv. -a 

b) Svaga värb: 

pgm. -a eller — fsv. -a pgm. -a eller — fsv. -a J  pgm. — nsv. — 
Såsom av ovanstående ändelseskema framgår, har dialekten 

dels bevarat, dels förlorat infinitivändelsen -a. Den ändelselösa 
formen användes (även hos värb med kort stamstavelse), då 
infinitiven omedelbart efterföljes av ett ord, som står i nära 
sammanhang med värbet (jfr Korsström Sv. landsm. VI, s. xlvij 
ock Hultm. Östsv. dial. § 43). Ex. han Net slycar bra m21 
han tänkte stjäla mitt får, 2, da ska m try.sk rog i dag skola 
vi tröska råg, granana far tryska 2. da grannarna begiva sig 
att tröska i dag. 
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E) Particip. 

Starka värb: 

pgm. -and h fsv. -andi. 

1. 
pgm. -and 
fsv. -andi 

Ex. 

Svaga värb: 

pgm. -and 	pgm. -end 1. -and 
fsv. -andi 	nsv. -ende. 

 

pgm. sananch fsv. simandi pgm. roypanch fsv. ropande 
§unganch 	siungandi 	royanchl nsv. roendi. 

Presens particip användes vanligen i advärbial ställning för 
att uttrycka sättet, t. ex. han kom royanch(st) han kom roende, 
i attributiv ställning, t. ex. en ,uegand kar en sjungande karl, 
samt emellanåt substantivt rdr att uttrycka abstrakta begrepp, 
t. ex. Utan lasandi,  tar rakt live, 0. -,rt läsningen tar rakt livet 
av honom. 

F) Supinum. 

Starka vitrin 

pgm. -4 fsv. -it. 

b) Svaga värk: 

pgm. 	fsv. -at 1 pgm. -t fsv. -t 1 pgm. 	nsv. tt. 
Supinum har sammanfallit med neutrum av värbens pass. 

partie. ock hänvisas därför till § 151. 

Passiv ock deponens. 

§ 174. Passivum uttryckes i målet dels genom omskrivning 
med jälpvärbet b7t9, nsv. bli ock pass. part. av huvudvärbet, dels 

1) Eller royand2,. 



pres. 
andas 
bkndks (bkns) 
gnidks (valds) 
la/pas 
makas 
skoys 
skcerks (skcer,$) 
svakjoks 

pret. 
andas 
bands 
gna.kdks 
la/pas 
~kas 
skos 
skans (skar,$) 
svajtis 

sup. 
andas 
bundts 
gnids 
lapas 
mokas 
skos 
skurks 
svakftks. 
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genom tillägg av ändelsen -s. Deponentia, som i målet ofta 
äga en utpräglad reflexiv eller reciprok betydelse, skilja sig till 
formen icke från passivet. Beträffande passivet märkes följande: 

Infinitiven bildas genom tillägg av s till motsvarande 
aktiva form, då den utgår på -a. Slutar denna på betonad 
vokal, tillägges oftast -s, stundom -as. 

Presens indikativ ändas hos de värb, som böjas efter 1:a 
svaga konj., på -as, hos de övriga på -ks eller (efter lång stam-
stavelse) stundom -s, vilka ändelser fogas till värbalstammen i 
pres. ind. akt. 

Preteritum indikativ bildas hos 1:a svaga konjugationens 
värb genom tillägg av ändelsen -as till stammen i pret. ind. 
akt.; hos övriga värb genom ändelsen -ks eller (mera sällan) -s. 

Imperativ« anträffas blott i harmas bliva ond, pl. har-
maskn; la/ss lägg dig, pl. lakskn; sa s sätt dig, pl. san. 

Supinum bildas hos de starka ock 1:a svaga konjuga-
tionens värb genom tillägg av ändelsen -s till supinum i aktiv 
form, hos 2:a ock 3:e svaga konjugationens värb genom tillägg 
av ändelsen -ks eller (stundom) -s. 

Paradigm för passivum ock supinum. 

inf. 
nsv. andas pgm. andas 

bindas 	bindas 
gnidas 	gnzdas 
miss 	laj§as 
målas 	»tokas 
skos 	skoys 
skäras 	skceras 
svepas 	svakpas 

1) Även skoyas. 

Sv. landsm. XV. 4. 	 12 
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