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Förord.
Föreliggande avhandling är ett försök att från en speciell
synpunkt bearbeta det språkmaterial, som från ock med år 1897
insamlats genom Undersökningen af Vestergötlands Folkmål
ock som förvaras i Uppsala. Jag meddelar i slutet en förteckning å de otryckta källor, jag sålunda begagnat. Det framgår
av denna förteckning, att jag haft att tillgå 161 typordslistor,
åtskilliga smärre ock nio större ordsamlingar från olika delar
av Västgötamålets språkområde — antalet upptecknare är omkring 40. I själva värket anser jag mig genom detta material,
vid vars insamlande jag själv varit i tillfälle att deltaga, ha en
ganska fullständig överblick över språkområdet med hänsyn till
de frågor, som jag företagit mig att behandla. Från några små
härader, nämligen Åse, Bjärke, Frökind ock de till Göteborgs
län hörande Ö. Hising, Askina ock Säfvedal, har jag icke haft
något undersökningsmaterial att tillgå, men för övrigt finnes
sådant i större eller mindre mängd från alla Västergötlands
härader. Ett fortsatt samlande av material torde kunna bringa
mera klarhet i en eller annan punkt, men av det redan nu befintliga synes framgå, att förhållandena i de föreliggande frågorna
i allmänhet äro likartade ock enhetliga över hela Västergötland, ock det är därför jag vågat försöket att redan nu göra en
undersökning av 1- ock r-ljuden i Västgötamålet. Naturligtvis
måste samlingarna, som delvis hopbragts av tämligen oövade
upptecknare, begagnas med en viss kritik. Men en sådan blir
lättare, ju större material man har ock ju flere upptecknarne
äro. Dessutom torde de frågor, som här behandlas, i allmänhet
röra ljud, som äro synnerligen lätta att urskilja ock rätt återgiva. Detta har underlättat mitt arbete.
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Befintliga tryckta källor för kännedomen om Västgötamålet ha begagnats, främst SVEN HOFS Dialectus Vestrog-othica
(Sthm 1772), vidare huvudsakligen Å. BELFRAGES avhandling
Om verbet i Vestgötamålet (Lund 1871), N. BECKMANS OM Sekundära nasalvokaler (Sv. lm. XIII. 3) ock 0. W. SUNDÉNS AllmogeIi/vet i en västg-ötasocken under 18°o-talet (Sthm 1903).
För att emellertid ställa mina undersökningar på en bredare
basis ock kunna med något större säkerhet försöka historiskt
bedömma mötande företeelser, har jag på alla punkter, där det
synts mig vara av intresse, jämfört västgötamålet med andra
svenska ock norska dialekter, om vilka jag kunnat få kännedom
genom dialektavhandlingar eller (särskilt beträffande Östgötamålet) genom otryckta samlingar. För ett språkhistoriskt bedömmande av dialektala frågor fordras nog kännedom om ett så
stort område som möjligt. En fara som hotar vid en sådan behandling av språket, är den, att man drives att vilja inprässa
allt i ett system ock uppställa »lagar» för allt. De stora huvudtendenserna i språket kan man nog spåra, men fåfängt torde
det ofta vara att söka utreda de mångfaldiga faktorer, som spelat
in ock medfört resultat, vilka stundom synas rakt motsatta de
uppställda »lagarna». Helt visst har jag själv ej kunnat hålla
mig fjärran från fel i detta avseende; en var, som sysslat med
dylika ämnen, har nog erfarit, hur lätt ivern att »förklara» löper
bort med kritiken.
Jag behandlar först 1-ljuden, ock den största delen av min
, avhandling rör sig om den intressanta växlingen mellan »tjockt»
ock »tunt» 1. Vad till sist angår det fonetiska återgivandet av
målets ord, följer jag upptecknarne. Kvantitetstecken äro alltid
utsatta, då de finnas i källorna. Akcehttecknen åter utsättas
endast, då akcenten är olika mot riksspråkets eller då den är
av särskild betydelse för de föreliggande frågorna. För »främre»
ock »bakre» g, k ock g-ljud använder jag vanligen, liksom upptecknarne, samma typer, resp. g, k, g.
Uppsala den 12 mars 1905.
Samuel Landtmanson.

Studier över 1-ljuden i västgötamålet.
A.

Om fördelningen mellan 1 ock

k.

I. Målets 1-ljud motsvarar riksspråkets 1.
Vgm. har alltid / i uddljud, t. ex. latt =land. Detsamma är förhållandet i alla andra för mig bekanta svenska
ock norska dialekter, utom delar av dalmålet (se Nor. Ordl.
dalm.), ock 1 torde i denna ställning vara det primära (jfr Nor.
Aschw. gr. § 38,4
Vgm. har 1 efter ett e', som enligt Nor. Aschw. gr.
§ 124,2 uppkommit ur en diftong £13i (jfr nedan § 12 om k efter
en lång vokal, även efter e). Jag har följande exempel:
del, dela rspr. del, dela. Ordet har allmänt 1 i vgm. (jfr ock
Belfr. Verbet s. 7 nederst, där dela uppges med 1); fsv. del,
dela, fisl. della, no. dial. (Aas.) dell, della. Jfr Tamm Et. ordb.
hel rspr. hel. Ordet har allmänt 1 i vgm.; fsv. hel, fisl. heill,
no. dial. (Aas.) hell. Jfr Jess. Et. ordb.
helt Kåll. Barne Skån. rspr. helig; fsv. helagher, fisl. heilagr,
no. dial. (Aas.) heilag. Jfr Jess. Et. ordb.
•
Anm. vela vb 'vela omkring' ock motsvarande adj. vNt(dr) Valle
Gudh. Skån. höra hit, om den av Nor. Ordb. Fryksd. gjorda ock av
Kallst. Bärgsl. s. 110 upptagna sammanställningen med fisl. veill sjuk
är riktig. Emellertid har Hor en alternativ form verla jämte vela.
Möjligen får man därför anta, att 1 i ordet uppkommit ur rl (jfr nedan
§ 3), ock härför talar ock en från ett par håll antecknad form velra,
1) I delar av Ålvsborgsmålet förekommer stundom diftong för e,
t. ex. Kind halar = hel. För enkelhetens skull anför jag emellertid
endast formerna med e.
Landtmanson, 1- ock r-ljud.
1

•
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som då vore att jämnställa med ord sådana som palra porla (se ned.
§ 27). I detta fall kunde ordet möjligen vara att föra till virr-ig etc.
fel, fela ha sitt 1 enligt § 10, då de äro att betrakta som lånord
(jfr Tamm Et. ordb.).

De dialekter, vilka i likhet med vgm. (se nedan § 12) ha
k för kort 1-ljud i ställningen efter vokal, slutljudande eller
intervokaliskt, pläga i regel (se L11 Sv. lm. 1,.s. 48) göra ett
undantag efter i ock vanligen efter e ock y. Så är förhållandet
i fryksd. bärgsl. sörbygd. vätöm. skutt. fast. degerf. kök. pargasm.
Också i Norges k-område står 1 efter i ock ei (se Larsen No.
bygdem.). Men detsamma gäller icke vgm. ock ögna., Här
står 1 blott efter ett e, som återgår på äldre tel. Eljest finna
vi i dessa mål jämväl efter de nämnda vokalerna (jfr § 12).
De exempel, som kunde synas tala för motsatsen, förklaras alla
såsom lånord eller på annat sätt.
Att nu anta 1 i de ovan anförda orden del, hel, helig som
beroende på lån från rspr. torde, åtminstone vad beträffar de
två första, ej vara rätt. Då alltså vgm. (liksom ock ögm.) har
1 i inhemska ord efter ett g, som återgår på äldre ad, men Zi• i
inhemska ord efter ett g, som uppkommit av i (t. ex. seka, se
nedan), så måste orsaken till denna olikhet tydligen sökas vid
en tid, då vokalljuden i de båda fallen ännu icke blivit detsamma, e. 1 i ha etc, måste tydligen bero på den forna närheten till ock måste härstamma från en tid, då tel ännu ej
monoftongerats till ö, ock språket har konserverat detta 1 genom
tiderna. Då nu enligt Nor. Aschw. gr. § 124,2 övergången cei -›
i Vgötl. ock Ögötl. synes ha börjat redan omkr. år 1000 (om
man får tro på runinskrifternas vittnesbörd), så skulle alltså
/ i de/ ock hel gå tillbaka till denna tid. Men häri ha vi ock
tt nytt bevis på att k är mycket gammalt. Ty hade Z- uppö, så måste givetvis vgm. haft
kommit efter övergången Lei
?r• i hel likaväl som i seb 2.
i) I ögm. är förhållandet detsamma som i vgm.: hl ock del stå
där som i vgm. emot seka ra. fl. Från ett par håll i målets södra
delar uppges visserligen hek, men detta torde ej betyda något, då ögm.
ju i allmänhet har en mycket starkare tendens än vgm. att utvidga
bruket av k.
2) Andra bevis för åldern av k ha framställts av Kock Fsv. ljud!.
s. 464 if., Kock Ark. IV, s. 254 f., Nor. IF. IV, s. 320 f., Kock Sv.
lm. II. 12.

MÅLETS

1

= RSPR.

1.

7

Fonetiskt sett är det ej något underligt i denna »fientlighet»
mellan / ock k. Jfr nedan § 6 om en liknande företeelse
i det Moderna språket ock Åström Degerf. § 68 anm. 2 samt
Kock Sv. lm. II. 12.
Dalmålet har enligt Nor. Ordl. i vissa trakter k i hithörande ord, men målet har ju även i andra avseenden i fråga
om 1 ock gått sina egna vägar, ock dess k torde väl ofta få
anses som en sekundär utveckling (jfr t. ex. ovan § 1). Eljest
har ingen av de för mig bekanta svenska eller norska dialekterna
i dessa «dl (vare sig de bibehållit diftongen eller
monoftongerat den) — ock, som vi sett, icke ens Väst- ock Östgötamålen, vilka annars ha k efter 1, ö, y. På grund av denna
överensstämmelse ock efter den förklaring av företeelsen, som vgm.
ock ögm. ge vid handen, skulle jag vilja föreslå ett tillägg till
den regel om 1 i fsv., som ges av Nor. Aschw. gr. § 38,1: fsv.
har dentalt 1 även efter diftongen E131. eller ur den uppkomna
vokalisationer.
Det ovan sagda kan också lemna ett bidrag till förklaringen av de olika formerna av ordet eld i de nordiska språken.
Rörande detta ord hänvisar jag till LEFFLERS uppsats i Sv. lm. I
samt till Tamm Et. ordb. ock Tamm Fon. kännet. s. 79. Man
har antagit en urform urn. *aili5a, men vid sidan av denna
uppställt en urgera]. biform *ila dels för att förklara vissa
ortografiska förhållanden i fisl. täxter, dels för att förklara
våra svenska assimilerade former, ell etc. (se Tamm a. a.).
Enligt vad som uppvisats av fil. lic. H. CELANDER, är det obehövligt att anta biformen för att förklara de nämnda ortografiska förhållandena. Jag vill nu påstå, att det är obehövligt
även till förklaring av assimilationen. Orsaken till antagandet,
att ej *ai1i6a kan ge ell, är den, att id plägar bibehållas,
där 1 ock d sammanträffat genom urnordisk synkope (jfr
Tamm Fon. kännet. s. 78). Detta är sant, men orsaken härtill är, att i detta fall 1 ju plägar vara kakuminalt. Nu anser
jag med stöd av det ovan sagda, att 1 i *ai1i8a var dentalt,
ock det är därför som vi efter synkopen i msv. kunna få en
likaväl som t. ex. kall, där ingen synkope ägt rum (jfr Nor.
Aschw. gr. § 292,4 På detta sätt slipper man antaga bi1) Om ett sporadiskt k i ögm. se ovan s. 6 not

1.
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formen "ail.5a. Vi ha då i detta ord, vgm. el, ännu ett exempel
på nu behandlade företeelse. Hade urformen afiga haft k,
skulle vi i vgm. ej fått el, utan "ed eller något dylikt.
§ 3. Vgm. har lång vokal + 1 (resp. kort vokal + 1), då
framför ett 1 en kons. bortfallit (resp. assimilerats).'
1, resp. 1. Hithörande fall har jag ansett lämpligast
rl
att behandla i samband med andra till r-ljuden hörande frågor
(§ 27).
Ett d-ljud har bortfallit resp. assimilerats framför 1. Jfr
om sådant bortfall ock assimilation Nor. Aschw. gr. § 308,2 b
resp. § 285,3; vidare t. ex. Kallst. Bärgsl. §§ 47 ock 108. Vgm.
ger oss följande exempel:
bala, -a; bal sh., -a NVbo bale (rede); bala vb. bala (göra
rede) 'gräva högar i sanden', 'bala ner' NVbo Ryda Holtsjunga. Jfr Hof bala (med 1), fsv. (Södw.) bädhil, badhul
bo, rede, plur. *badhlar — därur nybildning i vgm. (se
Tamm Et. ordb. ock Ark. II, 346).
Ryda (alt. ok) odling, olafQr NVbo 'avloppsfåra på åkern'.
Q/ sb. NVbo 'jordmån' torde väl sammanhänga med dessa
ord ock vara att fatta som nybildning, sedan odla blivit Q1a2.
altar allm. ful fsv. räpeliker.
sprala vb. NVbo Korsb. Skån.; jfr Nor. Fryksd. lj. § 137,2 <-*spra51a. Jfr ock Ross »sprala snarest for spradla». Vb.
pcda (Ryda) = sprala är kanske bildat (ombildat?) efter
sprala.
stela SVbo Länghem 'lager av nekar' (stal), pl. stela Korsb.
'första sädeslagret som lägges in i ladan'; torde sammanhänga med fisk staai (Fr.2) 'stabel el. lag, som dannes av
det i laden inbragte ha el. korn', jfr Aas. stade, stae 'lag,
stabel, sammenpakket masse', fsv. (Schlyt.) stapi ställning,
fot (jag antar avledning på -il: *steedhil, *stadhlar, sedan
utjämning: suelar ock så nybildning: stela; eller ock ev.
stal som regelbundet bildat ur *steedhel, jfr spc2ta etc. etc.).
bita Kåll. resp. tilta Kulling rspr. tidigt, fsv. thidhelika Södw.
Jfr Kallst. Bärgsl. § 108.
Detta gäller icke vid samnordiskt bortfall av J (Nor. Aschw.
gr. § 253).
Denna form har jag ej funnit upptecknad, men tror mig ha
hört den, ock den är ju fullt analog med fallen ovan.
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gla NVbo Ryda Händene rspr. ödla. Jfr om detta Nor. Aschw.
gr. § 285,3.
Anm. Om nå/a s. f. Skån. 'av rågmjöl gjord kaffeböna', som
användes till kaffesurrogat, ock n4/iga Skån. stycke, bit' vet jag
ingenting. Skulle det möjligen höra hit ock sammanhänga med no.
(Ross) »flack m. (og n.?) smule, grand»?

c) Det finns också exempel på ett bortfall av y framför 1,
då y står näst efter ett i: smla Tvärred, pl. till smal snigel.
En assimilerad form snda ock nybildningen sg. snzb förekommer
på andra håll. Om uppkomsten av 1 i detta ord efter y se
ilaksta
nedan § 6. Då y faller, står 1 kvar. ilaksta Kåll.
Redv. igelkott visar samma företeelse, se nedan § 6 ock jfr från
ögm. (Adelöf) tyla, pl. tyla tygel.
§ 4. Vgm. har 1 ,efter dentala kons. (även i det fall, att
svarabhaktivokal utvecklats mellan kons. ock 1). Jfr andra dialekter, regeln gäller överallt. Jag har följande ex.:
2,1ut slut: i denna ställning, d. v. s. i uddljud, förekommer
sporadiskt — ock väl individuellt — i stället för vanligare
eller 8..
ha93(d)lara; pl. van,dla (av sg. vetudal höfång, jfr Hof); pl. foga
(av sg. fåtal skyttel) etc. etc.
das,sal NVbo Kåll. Korsb. Flundr. Rångedala etc. axel. Det
är härvid att märka, att 1, då dentalen övergått till supradental (resp. kakuminal), likväl fortfarande ofta kvarstår
efter svarabhaktivokalen. Det finns fler ex. på detta förhållande. Så uppges Mei b4a1 från NVbo Redv. Ås Kull.
Kinnefj. Gäsene (»möjligen be4sal») Vilske Barne Laske Kåll.,
Not ksak från Kåk. Redv. Kinne (Gäsene) Barne = betsel.
Jfr ock pito' s. u. Korsb. Kåll. småsaker, 'petgöra'; usdl
Kåll. usel etc. etc.
Uppteckningar, som ej ha svarabhaktivokal i dessa ord, låta
1 rätta sig efter den föregående kons., t. ex. Holtsj. dies , b4J,
hasalan hassel.
t, o. m. hasl
Anm. Ett eget fall är det en gång (Ryda) upptecknade ordet
pretak 1) petig stil, 2) oredigt tryck, 3) småsaker. Tyvär är akcenten
ej utsatt på ordlappen, men jag förmodar, att den är pr4a(r. Jfr Rietz
(Finni.) prittla, prittel. I alla händelser är k påfallande. Ty är akcensvarabhaktivokal enligt nyss given
ten akut, så böra vi ha / efter t
regel; är akcenten grav, så vänta vi 1 efter svagtonig vokal (se nedan
§ 8). Om man får lita på upptecknarens uppgift, så ha vi väl här
någon analogisk nybildning, kanske helt individuell.
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§ 5. Vgm. har 1 omedelbart framför dental kons.' samt framför
r. Jfr andra diall. 1 + dental kons. (Nor. Aschw. gr. § 38). Ex.
1 + dent.:
rspr. bult(a)
palt
rspr. palt
hals
salt
salt
mjälte
vcelta
välta
multen
saldo, salt 3
sålde, sålt o. S. v.
1 + r 4:
balra NVbo Korsb. Knätte
skalm NVbo Rhinanthus
slamra, prata, bullra
'oka NVbo råmärke
baka Ryda Kåll. rspr. bullra fcegra Skån. NVbo s. n. 'skadat
galra NVbo Korsb. bullra
ler- eller plåtkärl' (s, Ma
kakor NVbo Kåll. rspr. kullrig
Holtsjunga)
paka Ryda rspr. »pallra sig av» pska Vart. rspr. porla5
pulra Korsb. prata
siffra rspr. sorla(mycket vanligt).5
§ 6. Vgm. har en tendens — visserligen ofta på grund av
varjehanda omständigheter icke realiserad — att utbyta k mot 1
efter j samt främre g-, k-, g-ljud. En mellanstående svagtonig vokal
(svarabhaktivokal eller kanske i enstaka fall annan svagtonig
vokal, som ej har 1 efter sig enligt § 8) utgör ej hinder för
denna invärkan på 1-ljudets kvalitet.
Hof Dial. uppger för ordet fågel två olika former: fugell ock
fogehl, d. v. s. enligt hans skrivsätt den förra med 1, den senare
med k. Man skulle a priori vänta sig k i båda fallen, ty som
nedan (§ 13) skall visas, har vgm. i regel k efter ett g, då
svarabhaktivokal kommit emellan. fogehl är då regelmässigt,
fugell oregelbundet. Det senare motsvarar tydligen f43v. fughl
ock måste väl en gång ha haft ?r, om formen är inhemsk
vgm.; ock på något lån kan ju ej vara att tänka 6. Granska
vi nu folkmålsundersökningens typordslistor med avseende på
detta ord, så finna vi också här den av HOF påpekade växlingen ?(•
1. Likaså finna vi växling i vokalisationen. Vi
ha mycket ofta fka/, vidare finnas fagak, fi2gak, slutligen
balt(a)
hals 2
melt
multan

Märk dock k i de fall, som behandlas i, § 15.
Jfr Nor. IF. IV, 320 if.; lirg. lautl. s. 86.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 549.
4) Jfr ovan om förbindelsen rl.
Se om dessa två ord nedan § 27.
Jfr ock hos Bröms Gyllenmärs t. ex. fughel (36), fuglar (40),
fugla (41), fugle sängh (51).
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mycket ofta former med Q. Delvis torde vokalväxlingen utgå
från den gamla a-omljudsväxlingen (Nor. Aschw. gr. § 163,2
ock anm. 2), men vad angår formerna med o synes det mig
sannolikast (ehuru jag ej haft tillfälle att närmare undersöka
det), att o också utgår från u-formen, väl snarast ur pluralen
(jfr uggla — ogka), ock därifrån analogiskt inkommit i sing.
Detta har emellertid ingen betydelse för min föreliggande undersökning. Slutligen har g-ljudet utvecklat sig på olika sätt i
olika delar av målet: än har g i sådan ställning som i detta ord
övergått till j i det moderna språket, ock detta då i vissa trakter
beroende av föregående vokals kvalitet, i andra oberoende därav;
än kvarstår g-ljudet, då naturligtvis med olika artikulationsläge
efter olika vokaler.
Vi ha att tillse, om man kan spåra något samband mellan
dessa olika ljudväxlingar, detta för att möjligen kunna förklara
1 i ordet.
växlingen k
Jag meddelar nu en översikt av ordets former i modernt vgm.i:
/kval fugkar, fagkar Ekby
NVbo:
fetyA• fkal, fecykar Hassle
fayak figak, fogar eljest
fwal, fula Horn Timmersdala Berg Bellefors
SVbo:
fttYak, fu,lka Ekeskog, Mölltorp
fojak, foght Bellefors
&gak, fecgka Ransberg
Från Säter uppges äldre fwal, yngre fetgA..
fqyak, fyka Medelplana Bredsäter Lugnås
Kinne:
fQyal, foyka Ledsjö
fp_gat., fogka Vättlösa
fogal, foyZra Götened
Kinnefj.: foyak foyal, foyka Källby Husaby
foya?r, foyht Hasslösa Hangelösa
foka12, fo,2 1ta Åsaka Synnerby
Skån.:
kral; foyla Edsvära
fwal, fulla Bjärklunda
foyal foy9k, folka Händene
Från Gudhem anger meddelaren uttryckligen »bakre> g-ljud, g,
i fkak, foga, eljest ha uppteeknarne aldrig angivit skillnad mellan g
ock g i detta ord — jag har därför 'använt samma typ genomgående.
Det bakre frikativa g-ljudet, y, kan på många håll ej skiljas från It.
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Kåll.:

fQtbal, fotl ka i allmänhet
folka Rackeby
fuyka Gillstad (äldre form)
Valle:
fugal, fugla Häggum
Gudh.:
fwal, fuyla Dala
foial, foga Flåkantorp
fulal fQyab• figak, fu2la fea(!) fogla Segerstad
Kåkind: fwal, Nia Nikt fugla i allmänhet
foga, foga Versås
Jfr NNs rokeis fiolds = Fågelås.
Vart:,
fal, Avla fu2la Hvarf Korsb. Tiarp Acklinga Baltack
Dimbo Åsled Mularp Velinge Gustaf-Adolf Härja
fugal (y), fugla (y) Härja (äldre) Fridene Brandstorp
Bjurbäck (äldre)
fogal fogla Härja (yngre) Brandstorp Vistorp (yngre)
Dimbo Velinge Åsaka Bjurbäck (yngre)
fogar, fogka Brandstorp Vistorp (äldre)
fogal, fogka Yllestad
Viste:
foyak, focyka
Barne:
fjal, fujka Essunga
fogal (y), foga (y) _Laka Ryda Önum
Laske:
final (o), foga S. Lundby
Vilske:
fwal fugal, fuyla fugla
Redv.:
fugal bgal, fugla foglar fugka
Kind:
fugal (o), fugla
Mark:
final (o), fuglar (o)
Ås:
fugal (o), fuglar
Veden:
final, foglar Borgstena
fugar, fogkar Vänga
Gäsene:
final, fugla
Bolleb.:
fugal (o), fogla; på samma sätt Flundre
Kulling: fQgal (u), fogla (u) fuglar
Vätle:
fogal, fogla
Väne:
fuga?". (o), fuga (o).
I detta virrvarr av växlande former' kunna vi spåra en
tydlig tendens hos målet: Där g-ljudet i målet i detta ord
1) Helt visst är växlingen delvis att betrakta som individuell, ock
man får ej tro, att de i översikten meddelade formerna äro de enbart
ock allmänt brukliga i respektive socknar.
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övergår till j, där framkallar detta j en övergång k 1,
ock där g-ljudet palataliseras, blir ett »främre» g-ljud,
där framkallar också detta en övergång ?r --> 1. Fonetiskt
taget är detta förhållande ganska naturligt (jfr ovan § 2). Den
mellanstående svagtoniga a-vokalen utgör ej hinder för övergången. Synnerligen vanliga äro former med j i st. f. g. Vanligast är fujal, stundom — ehuru mera sällan — förekommer
efter en bakre vokal, t. ex. frua, foyal. Ytterst sällan förekommer k i former med
(se nedan). Men mycket vanliga
äro också fugal (fuyal), ock även här är k ytterst sällsynt. Det
är tydligt, att liksom ett y framkallar övergången k 1, så göra
också de efter u uppkomna »främre» g-ljuden detsamma. Förhållandet blir klart, om man jämför de fall, där vi med säkerhet
ha att göra med ett »bakre» g-ljud. Från Segerstad (Gudhems
härad) uppges t. ex. vid sidan av fuyal ett fogak (med k)1.
Jfr ock Gillstads (Kålland) fujal, men Rackebys (Kålland) fatak,
där det frikativa g-ljudet gått så långt bakåt, att jag ej kunnat
skilja det från h. Ljudlagsenliga äro alltså fujal, fugal etc.
ock å andra sidan foga, fohar etc.
Men nu finnas också ganska ofta former sådana som Nal,
kral, fogal. Den första, fohal (Skån. Kåll.), torde ej kunna
förklaras på annat sätt än såsom en kompromissform uppkommen
ur kok ock fujal. På samma vis, torde man böra förklara
fogal, foyal, där upptecknaren ej angivit g-ljudets artikulationsläge. Det är ju ock att märka, att på många av de ställen,
från vilka dessa former uppgivas, också finnas biformer med u,
vilka alltså lätt kunna ha givit upphov till kompromissformerna.
Även en form som den sällsynta fugak torde få förklaras som
kompromissform. Formerna fojak, fayak etc. fattas lämpligast
som kajak (se nedan).
Det är ju klart, att ett ord som detta, varav från början
två former stå bredvid varandra (foghi
fughl) ock vars
ljudlagsenliga utveckling är så växlande, lätt skall ge anledning
till en mängd kompromissformer ock analogibildningar.
Nu tillkommer emellertid ytterligare en sak, som gör förhållandet mera invecklat. Från Gillstad (Kåll.) uppges som
1) Upptecknaren har här själv påpekat, att vi ha att göra med ett
»bakre» g-ljud.
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fagkar.
äldre böjning fwal, fuyZ•a, från Ekby (NVbo)
Varav kommer det sig då, att vit, ex. i Kåll., där singularen
har y efter u, icke få i plur. (icke fuyia)? Beror det på någon
kompromiss med en parallellform foyka (vars sing. vore fcgak)?
Detta kan icke vara förhållandet. Dels visar sig ju detsamma på
annat håll, ock det vore ju rätt eget, om en sådan kompromissform skulle uppstå på flere ställen. Detta vore dock tänkbart.
Men det är annat som talar emot ett sådant antagande. Om vi
se på hur det förhåller sig i vgm. med ordet tygel, så finna vi:
hoa, typ/ pl. tuta, tuVra (Rackeby mla)
Kålland:
Vilske (Ullened): kval — tugtra
twal — pl. kaka (Önum), tyjla (Essunga)
Barne:
pl. tugZra, tuytra (Bjärklunda)
Skån. (Åsaka): tal
Valle (Varnhem): kval — pl. ten%
tugkal (Vättlösa).
Kinne (Ledsjö): kval — tuyta, twal
Detta ord förhåller sig alltså på samma sätt som Nja, enligt
vad som är konstaterat av flera olika upptecknare från skilda
platser inom området. Men dessa pluraler kunna icke hg någon
kompromiss med parallellform (jfr ovan) att tacka för att deras
g-ljud i motsats till sing. icke efter y eller u övergått till j.
Utvecklingen måste alltså vara ljudlagsenlig. Härför tala ock
alla de fall av palatal vok. + g-ljud + k, där vi ej vid sidan
ha former med svarabhaktivokal mellan g ock k, t. ex. strceyZra
(Kåll.) stör att häkta upp nät på, og?ra, drcegka Finn. drägla
y, ehuru
etc. etc.: vi finna i dem aldrig någon övergång g
en sådan övergång annars i samma trakter förekommer.
Vi finna således, att det j eller det palatala g-ljud,
,som, enligt vad ovan visats, vållar, att ett följande Z' övergår till 1, ljudlagsenligt uppträder, då en svarabhaktivokal står mellan detsamma ock 1-ljudet, men
icke då de två konsonantljuden stå omedelbart intill
varandra.
Anm. I en förbindelse av typen -ugb.-- står g-ljudet mellan U,

som strävar att velarisera det.
som strävar att palatalisera det, ock
Den senare invärkan segrar, g-ljudet — i denna ställning regelbundet
förlängt framför ?/' — blir velart, ock k bibehålles. Jfr ock nob-al
nols?ra (Kinne, Gudhem), där upptecknarne också angivit växlingen i
k-ljudets läge.
i) Här anges uttryckligen bakre g-ljud.
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Det ljudlagsenliga är således t. ex. fwal
finka. Men
denna växling kan naturligtvis ge upphov åt nya kompromisser
ock utjämningar. Sing. j (resp. g eller y) införes genom analogi i plur. ock drar ljudlagsenligt med sig —› 1. Så få vi
former som pl. fula, fugla. Det framgår av den ovan meddelade översikten, att sådana analogibildade pluraler äro mycket
vanliga. En annan analogibildad plural är foyla (Skån.) +foy?I•a (Skån.) ock fula (Skån.).
Det finnes några former som synas alldeles motsäga de lagar,
jag trott mig finna. Det är pluraler sådana som fujka, fufira.
Jag skulle betvivlat uppteckningarnas riktighet, om jag ej fått
den bestyrkt av fullt trovärdiga sagesmän ock dessutom hade liknande belägg av andra ord (se nedan) från flera olika håll. Jag
måste tro, att uppteckuarne återge ett befintligt uttal. Men jag
kan ej förklara dessa former annat än som kompromissformer.
Uppkomsten av kompromissformer kan naturligtvis gå olika
vägar i olika ord på samma ort. I Ås härad ha vit: ex. tugal,
tugka
fugal, fuglar (se ovan).
Jag går vidare till de övriga exempel, som finnas på nu
beskrivna företeelse, ock meddelar först en något fullständigare
översikt över formerna av ordet tygel, 'som nyss berörts i ett
speciellt avseende:
NVbo: t@gal, toglar Hofva Elgarås Halna
twkar Ekby Björsäter
tuglar Undenäs
tttgak, tugkar Ek
SVbo: tkigak, tugka Horn Ransberg
twal, twla Timmersdala Bellefors
twa?P, tuyla, twka Mölltorp Bellefors
Kinne: twak, tuja Medelplana
Ledsjö Götened
twal, twla tugka Vättlösa
Skån.: twal, tanka Åsaka
tal, twla Synnerby Edsvära Händene
twal, tuyra Bjärkluuda
Vilske: twal tugka Ullened
twal, twla eljest
Valle: twal, twla i allmänhet
tal, tttiqra Varnhem
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Barne: tujal, tukka Önum
Kinnefi.: tujal, tuyla Källby
tuyak, tuyka Hasslösa Hangelösa
tugal, tugka
Ås:
tygal,
tyga.
Flundre:
Det heter eljest allmännast tuyal, typl, tugal, tygal tuyla,
tugla (y). Om det, såsom Kock Ark. IX, s. 90 anser möjligt, är
ett lånord, så är i alla fall lånordskarakteren utplånad i vgm.,
ock ordet kan betraktas som inhemskt. De väntade formerna
torde (enl. § 8 nedan ock det ovan sagda) vara tygal, t4gal, tyjal,
tugka, tyga, hydra etc. Analogibildade äro
tjl (tbgal)
som
uppkommit av ?r, sedan y eller främre g-ljud
plur. med 1,
införts genom analogi från sing., t. ex. tuyla, tugla. Sing.
t4yak, tyjak etc. måste, om man får lita på uppteckningarna,
vara en analogibildning, påvärkad av plur. k ock andra subst.
tuyal ock tuga,
på -ak. I fråga om tuja(r) jfr ovan fuyka
som båda finnas på nära håll).
Jag fortgår till en del andra fall:
Ordet bygel heter i Barne hd biyjal, bujla. Sing. är regelbunden efter § 8, plur. har y genom analogi från sing. ock
efter detta k --> 1 (se ovan).
Av hagel, hagla kunde vi a priori vänta såsom ljudlagsenliga följande former:
hagak, hajal, hagka. hgyal finns i uppteckningarna från Vartofta
(Acklinga) Kåkind NVbo — sporadiskt. haga7r, hayak, han,ab•
äro de allmännaste formerna, brukliga över hela området.
hagka, hayka äro allmänna. Men också några andra former
finnas:
kral, hakal Barne (Önum) Skån. (Edsvära) Kåll. (Otterstad)
Kinne (Götened). Om formerna äro riktiga (vilket väl kan
vara ovisst), så kan jag ej finna annan förklaring på 1, än
att det beror på lån från annat häll (där j finns) eller på analogi från andra ord eller — snarast — någon helt individuell
efter a.
»uppsnyggning». Ty i dessa trakter finns ej g
hc_tjak Gudh. Vart. (Dimbo Åsled Velinge Gustaf-Adolf) Kåkind
SVbo (vanligast). Denna form är alltså betydligt vanligare än hajal, som enligt det sagda skulle vara den
ljudlagsenliga. Att nu anta, att ett redan existerande
ljudlagsenligt kval i dessa trakter utträngts genom invärkan

MÅLETS 1 =-- RSPR. 1.

17

från angränsande trakters hagak ock ersatts med en kompromissform hayak — det torde vara alltför långsökt, ock
formens vanlighet talar också däremot. Enklast förklaras
formen hajar så: Den övergång g -÷ j, som kan framkalla k -> 1, har i detta ord (efter a) inträtt blott på några
få håll ock torde väl vara relgtivt sen. Övergången k -› 1
uppträder här som en tendens (sporadiskt — t. ex. Acklinga h6val), men är ej genomförd, vilket väl beror dels
på närgränsande trakters hagak, dels rent av på traditionens k, som ej ljudlagens tendens kunnat utplåna. I
fugal etc. däremot, där g-ljudets palatalitet har gamla anor,
är 1 ganska gammalt (Hof) ock kan nästan sägas vara
genomfört. Den nu givna förklaringen kan tillämpas på
andra ord med vissa modifikationer (se nedan).
Från flera håll uppges värbalformen hajka (se vad ovan s. 15
säges om fuyra etc.).
Jag går nu vidare i exempelsamlingen:
Av igel uppgives från Kåll. Barne Lerdala Svenstorp igak,
vak. Ordet är betonat med gravis, ock man kunde sålunda
vänta 1 efter en svagtonig gammal vokal (§ 8). Då vi nu på
flere håll ha ?r, gissar jag, att vi ha att bedömma ordet som
kåvak etc., d. v. s. vgmålets form motsvarar norskt (Aas.) igle,
vgm. *igka; best. form blir igin, ock därur bildas sedan en ny
obest. sg. igakl. Då vi nu ha Tak, a?r, med palatalt g,
1 i ordet enligt
resp. j, kunna vi ej då vänta en övergång k
det ovan sagda? Ett liknande ord gyak (se nedan) har en
form sjal. Men något Val har jag ej sett angivet. Jag tänker
mig orsaken analog med den jag angivit ovan under ordet
hagel. D. v. s. ordet har i målet relativt sent (på grund av
dess historiska utveckling, som jag nyss nämnt om) fått en
sådan form, att en övergång ?t• -> 1 kunde inträda (jfr vad
som säges ovan vid fågel). Ock därför har någon sådan övergång ej hunnit genomföras, i detta ord spåras ej ens såsom
hos andra ten d ensen 2. Bidragande orsaker kunna ha varit
dels den bestämda formens n, dels ock vokalens något starkare
betoning efter den grava akeenten.
Härför talar ock formen Tar med förlängt g ur plur., där g
förlängts framför k.
Så vitt jag funnit i ordlistorna, som visserligen äro ofullständiga.
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Den enligt det ovan sagda väntade plur. tyka, lgka är antecknad från Barne ock Redväg. Men i ilaksfaso Kåll., ilaksta
Redväg (= igelkott) måste vi tänka oss ett y, analogiskt infört
1 regelbundet
i *ig?ra- från ett bak, ock sedan övergång k
assimilerat,
resp.
y
bortfallet
framför
1. Där ha
efter y samt yl
vi sålunda ändå ett spår av övergången.
Mögel, mögla, möglig finnas ej upptagna i så många ordlistor. De former, som uppges, äro:
mugak Laske
~at. Kiiinefj. Kinne
~gak Kulling
mgcrak (ma) Kåll. Viste
moydrat, moyirt, muVrat,
?nypt. Vart. Sån. Gudh.
mughar (Gudh-.).
mtigak (sie!) Gudhem
Några former med 1 har jag ej sett. Men substantivet
är även i andra avseenden egendomligt. I Kåll. ock Viste
ha vi y (a) efter u, vilket annars ej förekommer där', ock i
Gudhem ha vi g etter u! Jag antar, att såväl detta som k
beror på invärkan från adj. ock värbet (som kanske äro i målet
brukligare).
Av nagel uppges frän Flundre ock Kinnefj. nagal (nagka)
resp. nayal (tvivelaktiga former). Eljest finnas endast former
med k, även efter y (nayak). Jag tolkar dem på samma vis
som kajak ovan, ock ser i detta ord ett stöd för min ovan
givna förklaring. Ty det kan, väl ej vara rätt att förklara
najak genom kompromiss av nagar ock ett *nayal, som måste
uppkonstrueras. nivak Korsb. = spik motsvarar fsv. naghle
ock är nybildning ur best. Tormen, liksom bak (se ovan).
Sedan har man g
j (i somliga trakter), men ej (ännu)11.
Samma är förhållandet med nåja/.= navle (på andra håll
nayab. etc.).2
sOak Kåll., skak Barne, sjal, -alt, -ala Korsb.; jfr Rz
segel ett järn i kvarnen, varpå den övre kvarnstenen vilar;
Aas. sigle
segle s. n. 'mollejern': vi torde få anta *segka —
best. form skat, därur nybildas sedan obest. ska?(' i vgm.
(jfr t. ex. kåvak etc.). Formen sjal torde vara ljudlagsenlig; den tyckes visa, att invärkan av y på k kan äga
Man väntar j, jfr foja/.
segel, segla ock spegel, speglar, spegla äro lånord ock ha
därför genomgående / (se nedan § 10). Någon enda gång uppges
former med aualogiskt
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rum även då emellan dem går en vokal, som är något starkare betonad än t. ex. i fujal. Men formerna med k tyckas
de i vgm. vara vanligare. Om förklaringen se härovan under
igel.
Av sovel (fsv. sughel § 273,2 i Nor. Asehw. gr.) har vgm.
följande former:
Ale:
suga', sugak
seiyak, sevak
NVbo:
Redväg: sggak
SVg:
suak Horn
Kind:
sugak
sgyak Bellefors
Bolleb.: sugak
sggak Ransberg
Viste:
suyak
sg,p?P Sjogerstad
Gudh.:
Vart.:
sgyak, sggak
sval Borgstena
Skåp.: sukak, suyak Edsvära
Ås:
sggak
SUltal Åsaka
Gäsene: sggak
Barne : sghak Essunga
Vilske:
sggak (y)
suyak Önum
Kåkind: sgjak, sug ak (syl)
suyak, äldre sub. Ryda
sge
Mark:
stotak Sunnersb. Örs- Flundre: sugak
Kåll.:
lösa Kedum Lava Kinnefj.: ssyak
Otterstad Raekeby Kinne: sgyak
Hjärpås(yngre) Rå- Kulling: sggal Herrljunga
da Gillstad (.)
ssvak Bälinge
setkak (u) Hjärpås
sugak Ho! Hona
(äldre) Otterstad
Norska skogsbygden
Ra ckeby
sugak Hemsjö.
Jfr Hof Dial. sugehl (men fu.gell).
Man kunde vänta överensstämmelse med fågel. Men vi se,
att orden gå helt olika vägar, ock de upptecknade formerna
av sovel synas nästan tala emot det ovan sagda. Man måste
söka en förklaring till olikheten. Jag kan endast komma med
en lös gissning. Utgångspunkten härför äro de från Kålland
meddelade formerna. Vanligast är där Slikhab*, d. v. s. efter u
följer ej som annars i denna trakt ett (av äldre g-ljud), utan
det frikativa g-ljudet har tvärtom dragits så långt bakåt, att
det ej kan skiljas från h. Kanhända beror här det »bakre»
g-ljudet på uppkomsten ur w. Kanske ur det »velariserade
w» (se Jesp. Fonetik § 311) uppkommit ett gh, som från
början var velart ock på många håll bibehållits. Därför
har Kållandsmålet y (h) efter u, ock efter denna kons. bibe-
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hålles k. På andra håll bar g-ljudet palataliserats även i
detta ord, men palataliseringen är sen (närmast att jämnställa
med den i hagel, vida senare än t. ex. i fugel) ock sporadisk,
ock utvecklingen k -± 1 är ej genomförd, ehuru spår till den
finnes. — suh,a1 är en kompromissform.
Av snigel ha vi
srala (best. smal), sntla Korsb.
snval, smal Gudhem
NVbo Hössna
sniyak -yka Kåll. Ryda
Redväg.
snila
smal smla Tvärred
1
efter
svagtonig
vok. (se nedan § 8).
Sing. bör regelbundet ha
är analogibildning
sg.
snok
Plur. smgka (y) är regelbundet,
föras
in
i plur. (*snula),
från plur. Från sing. kan ett j
Sedermera
sker
bortfall,
resp.
assimilation
av y
med k -÷ 1.
snila,
resp.
framför 1 (jfr § 3 ock igel ovan). Så få vi plur.
smla
(snila).
swda. Därpå bildas efter denna plur. en ny sg.
smal torde vara den gamla ljudlagsenliga formen med jbortfall.
Av tagel känner jag blott taga' NVbo Ryda KAll. Korsb.
Holtsjunga; ingen form med y eller k är upptecknad.
Ordet tegel heter:
klak Sventorp Korsb. Kåll.
tegak Redv. Kind
Ryda Beateberg
tegal Flu ndre
tehak Kåll.
tealt NVbo Kåll.
Här strider ju k mot det ovan sagda. Jag tänker mig förklaringen så, att både ordet ock begreppet äro huvudsakligen
mycket unga i vgm. Det är knappast en tillfällighet, att ordet
ej av FloF upptages. Det är ett i senare tider inkommet,
kulturellt lånord. Men lånord bruka ju just ha 1, ej k. Ja
ofta, men de kunna komma sådana vägar, att de få k (se § 10).
Jag tänker mig, att detta ord kommit från rspr. in i det språk,
som står på gränsen mellan rspr. ock den genuina dialekten.
Här äro dialektens lagar stadda i upplösning, man kan lätt få
höra en »halvbildad» använda k, där allmogen alltid har 1. Här
har ordet fått sitt k, ock så har det vandrat vidare till det genuina
målet'. Så få vi vgm. tegak. Sedan har g ibland blivit3 etc.
1) Formen tehak från Kålland, där annars aldrig g blir gutturalt
efter ett e, tyder ock på att ordet kommit en sådan väg, som jag
antytt.
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Någon övergång k --> 1 har ej hunnit genomföras'. Jfr ock
hagel etc. ovan samt nedan avslutningen till denna §.

ticria/, tury/a s. ra. Korsb. Ryda liten pojke har 1 i sing.
efter svagtonig vokal, i plur. efter y (jfr ock § 7). På samma
sätt ha vi akahurjel 91a Gudh. en hop alar.
Jag övergår till de fall, där 1 uppträder i st. f. väntat k
efter »främre» k resp. -g-ljud.
Ordet nyckel har i sing. regelbundet 1 (enl. § 8). En
sporadiskt förekommande sing. med k (Sunnersberg Kulling
Hassle Väne) får väl betraktas som analogibildning med k från
pluralen (se § 8). I plur. skulle man naturligtvis vänta k. Så
har man också mycket allmänt. Men från många håll uppges
former med 1, de äro kanske vanligare än k-formerna. Det
oregelbundna dentala 1 i plur. (jfr t. ex. gånial, gamka med
flera ord, där aldrig något 1 finns i plur.) tarvar en förklaring.
Om vi nu genomgå typordslistorna med hänsyn till detta ord,
så skola vi finna, att visserligen i de flästa listor ej göres någon
skillnad mellan k-ljud av olika lägen, men i en del finna vi
neal nokka (Segerstad Vättlösa Götened Ås härad) ock i ett
par listor neal, noAlar, nobla (Veden Mark). Detta visar tydligen åt samma håll- som det ovan sagda: det palatala b• införes
analogiskt från sing. i plur., ock därvid övergår ljudlagsenligt
till 1. De talrika fallen med 1, där ej den palatala karakteren
av k-ljudet angivits, torde böra bedömmas på samma sätt.2 Den
från Väne uppgivna formen notka har, om den är rätt upptecknad,
fått A genom analogi, men (ännu) ej k --> 1 (jfr fuj7ra etc. ovan).
Jag finner alltså här en fullständig analogi till det ovan sagda.
spaLcal, spekla (spekka) Eåll. filur: pluralens 1 kan förklaras
på samma sätt som ovan. Ordet är väl en nybildning (se s. 26).
stUal, stekla, stela Kål'. Ryda Eorsb. spets: jfr t. ex. Nor.
Sv. etym. s. 68, fsv. stikii. Sing. har 1 enl. § 8, pluralens 1
förklarar jag på samma sätt som ovan.»
Också den vanliga sammansättningen teggNk torde bidragit att
hålla kvar k.
Att ej k direkt palataliseras i plur., framgår av formerna med
-gr- ock av jämförelsen med andra ord.
Andra ord ha alltid k', såsom sOc_0 (slem), Okar (gyckel). Jag
antar, att värben sePra, jokka äro vanligare ock invärkat på subst.
2
Landtmanson, 1- ock r-ljuden.
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»gg pyla Holtsj. litet bylte är väl deminutiv till kyng,.
om vilket se Rietz Boss Aas. (Aas. kyng 'liden hob, klump').
Jfr ock Rietz kynge. Jag förklarar det oregelbundna 1 i plur.
(jfr ogka m. fl. nedan § 13) på samma sätt som ovan, d. v. s.
y inkommer från sing. ock drar med sig k 1 (sing. 1 är regelbundet enl. § 8 nedan).1
Slutligen kan måhända denna regel förklara nom. propr.
Bryngel = Brynjulf. Dess belagda former äro: brYgal Kåll.,
brUgai Ryda, brogakson) Husaby. Jfr Hof Bryngell (med
dentalt 1). Namnet utgår från fsv. Bryniulf, om vars växlande
former se Lundgr. Personn. s. 39 f. (där upptagas ock olika
moderna dialektformer). f faller i trekonsonantism (jfr Nor.
Aschw. gr. § 309 Brynul(f)sdottir), den f-lösa formen generaliseras,
ock den andra stavelsen blir svagtonig med reducerad vokal.
Men vi borde ha k, ty det heter uh etc. etc. (jfr ock Kål!.
twan Ulfsgården). En möjlighet vore kanske att antaga, att
f fallit, innan 1 blev k framför f, ock detta vore då anledningen
till 1. Man kunde också antaga analogibildning efter andra
nom. propria (ock även efter de många appellativa) på -al. Att
den bilduingsprincipen är stark ock har förmåga att draga till
sig andra nom, pr., som ej egentligen höra dit, det visar vg.
Orma/ = Gudmund. Men enklast förklaras brYeal i analogi
med Nja/ etc. D. v. s. det föregående på grund av y (eller u,
palatala B-ljudet värkar k --> 1. Jfr yla ovan.2
Det förefaller, som om ögm. visade sporadiska spår av
någon liknande övergång, ehuru endast i få ord. Jag har sett
det blott efter ett y i föregående stavelse. Det finns här ock
där i ögm. former som plur. tyg/9 (eljest vanligen med Ze) ock
tyla, tyla = tygel, tyglar (jfr ovan vgm. snlla).3
Hur gammal är företeelsen i vgm.? Enda fasta hållpunkten
är HOPS bestämda uppgift fugell. Men det är en annan sak
som ovan antytts ock som jag här vill ytterligare framhålla.
Övergången k --> 1 förekommer dels mera genomförd, där

i) I 4gak ock andra ord bibehålles k väl genom analogi — i jeak.
från (det vanligare) värbet. För övrigt har jag blott ett belägg på
detta ord. Måhända kunde l-former träffas.
Kanhända är det ej y, som värkat l -÷ 1, utan det j, som
ursprungligen fanns ock sedan tillsammans med föregående n gav y.
Formerna uppges från Adelöf, Vikingstad, Jonsberg, Väderstad.
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+ svagtonig vokal + 1 är
förbindelsen j eller palatalt g (k,
gammal, t. ex. i fugel. Här torde också övergången vara
relativt gammal. Dels förekommer övergången sporadiskt
(om den överhuvud förekommer), ock tendensen är svagare,
där förbindelsen synes vara yngre, vare sig ordet överhuvud är
ungt i målet (tegel) eller ungt i den form, där övergången kan
framkallas (ex. hoar, vak etc. etc.).1
Vgm. har 1 efter ett v, som föregås av r. Eljest har
vgm. ju (enligt § 13) k efter v liksom efter andra labiala
kons. Då vi i de nu antydda fallen ha 1, så beror detta på
svårigheten att kombinera r ock k (jfr §§ 3 ock 5). Tungspetsen torde icke helt lemna r-läget, under det v uttalas,
utan r-ställningen kvarstår som biartikulation ock hindrar k.
Man kunde vänta samma förhållande vid andra konsonantkombinationer, men jag har ej funnit några andra fall än dessa
i typordslistor ock ordsamlingar. Ex.
(hårval s. m.) pl. harvla Korsb. Ryda Hvarf harvträ
(Urval s. 194
hurvla Brandstorp klunga, hop; vceksa hurvlavts.
(knetrval s. ni.) knarvla Kåll. Hvarf dörrvred (jfr Rosa)
(svbrval s. ra.) svervla Kåll. svirvel
varvla Holtsj. slå att skjuta för
(vårval s.
vervla Vart. Kåll. Hvarf virvel.
(vbrval 8. m.)
Av andra liknande subst. uppges endast singularformen.
Vgm. har / i adjektivändelsen -ii ock advärbändelsen -ha,
vilka ofta föregås av en svagtonig vokal, ävensom i en primär förbindelse med en föregående svagtonig vokal, som icke är svarabhaktivokal (analogiskt införes stundom k).
Jag skall nu genomgå exempel på detta förhållande i vgm.
Först ha vi den stora massan av adj. på -ah, -is ock advärb på
t. ex.:
•
-aha,
Strengsered
åbäklig
abdkalt
oktalt,- Ryda aktsam
alminalt Härna tillgänglig
anskrdmahr Skån. Valle anskrämlig
antayahr Ryda antaglig
1) Även sådana former som de ovan meddelade fa2ka etc, kunna
räknas till denna sista kategori.
Undersökningen har försvårats därigenom, att vederbörande upptecknare oftast ej skilja mellan g ock g, b• ock k, y ock g, y ock y.
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bedrqjalt Ryda bedräglig
bedrealz Ryda bedrövlig
obegripali Ryda Östad obegriplig
behualz Ryda behaglig.
behgvalt Ryda behövlig
beicelpalz Ryda, beielplz NVbo, fsv. (Södw.) behiälp(e)liker,
mit. behelplik: vi finna, liksom av flere andra ord i vgm.,

former både med ock utan bindevokal framför avledningssuffixet. Man kan tänka sig, att en bindevokal i somliga
trakter på grund av akcentueringsförhållandena synkoperats
ock därvid 1 bibehållits. Men man kan ock tänka sig, att
i dessa trakter aldrig funnits någon bindevokal i ordet, men
detta ändå haft dentalt 1. Se härom mera nedan, där jag
försöker att historiskt förklara dentalt 1 i dessa fall.
behomalz Kål]. berömlig
obeskrivalia Fåg. obeskrivligt (adv.)
brukali Kåll. Björket. Korsb. Holtsj. bruklig
brcelsali Ryda, brcekbar Flundre bräcklig; med 1- stundom inkommet genom analogi1
bopli Ryda böjlig
(var) valt Kåll. Skån. SVbo Strengs. Säter var enda
fulkatialt Korsb. fullkomlig
fojkrcekalt Korsb. Hjo Ryda Östad Säter Holtsj. förskräcklig
gruvalz Laske Ryda Holtsj. Säter Korsb. gruvlig
harmalzar Holtsj. Ryda harmlig ock ilhcirmltt Korsb. Jfr Södw.
harmeliker. I den sista formen bidrager nog också förbindelsen rm till att 1 kvarstår (jfr ovan § 7).
hemlzhet Kåll., men hembar NVbo Ryda med anal. l hemlig
hogaltr Ryda Korsb. Holtsj. hygglig
koyalir Ryda kunglig
iolsatt Synnerby Ryda Holtsj. lycklig
pdtbreiliar Vart. ärvt efter föräldrar (om egenskaper)
ptigt&ltr Ryda, pbtailtar Holtsj., petstelb Kinna pockande; nybildning till vb. påstå. Märk analogiskt k i sista belägget.
skroalz Kåll. Ryda Holtsj., skropbar NVbo skröpligt, vanligen
brukat som förstärkningsadv. = »mycket». k är i sista exemplet
inkommet genom analogi.
1) Någon analogi från brceka, som kunnat enligt § 6 motvärka
har tydligen ej förelegat.
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tarvaltr NVbo Ryda tarvlig
teuelsalt Korsb. Ryda Säter Holtsj. tillräcklig
&mitt Husaby, men trevkzar NVbo Ryda Korsb. trevlig. Formen
trevkzar kan bero på analogibildning.
Vi gå vidare till (övriga) fall av svagtonig vokal (som ej
är svarabhaktivokal) + 1, t. ex.
Aktal adj. NVbo Korsb. sparsam är nybildning (flere sådana anföras nedan) till det lånade vb. akta efter en vanlig bildningstyp.
ankel: clekal Kåll., 4ekng inkl» Grönahög, fsv. ankul, anklar.
Jag gissar, att vi i de två formerna från Grönahög ha att se
folketymologier (den sista möjligen gjord redan på en tid,
då u ännu ej blivit a i suffixet). Något fall av gammalt k i
suffixet synes mig därför ej föreligga. Det är klart, att i
detta som i andra liknande ord pluralen med sin redan
samnordiskt synkoperade form skall ha k (itykka). Att vi
icke ha att göra med svarabhaktivokal, det visar sig i detta
liksom i en massa andra ord (se nedan) genom den grava
akcenten.
b«al s. In. Källby Grönahög betselträns; jfr is!. bitull, ä.-nsv.
bettul (Tamrn Et. ordb.)
brklsal s. m. Kull. Lena: öknamn på person, som har bråcket.
Bildningstypen -al, fem. -alal för subst. med förklenande
ock förlöjligande betydelse är vanlig ock livskraftig. Jag
anför här på en gång några dithörande ord. Utgångspunkten
för nybildningarna är väl gamla subst. på -al, där a representerar en gammal värklig vokal, ock dessa ha regelbundet
1 enligt ovanstående regel:
håkal Ryda tafatt person
jittnala Kåll. senfärdig kvinnas
krgal Ryda stackares
Icråylcal Husaby person med träben
Urval Ryda ovarsam karl
mitrval Vadsbo »murvel»
Fem. är väl nybildat ur mask. formen.
Jfr värbet ,)urna ibm = »vara slö». I NVbo finns formen
yintia = slö människa. Det är tydligen samma ord (tt -± a ofta i
vgm.), som i senare tid synkoperats ock därvid bibehållit 1.
1 Kull. Lena öknamn på en liten krokig person.
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påtal Ryda 'puttefnask»
ski)ya/a Kål]. skogsrået
smårja/ Ryda »smörjel»
spåkal Kåll. spektakelmakare (jfr ovan § 6 om plur.)
sval Ryda slarvig person
tåryal Ryda Korsb. liten barnunge (jfr ovan § 6)
tbrkal Ryda drummel, stackare
håkavegl Kinna öknamn på en idiot i Hule.
båstal s. m. Länghem Holtsj. klappträ
dr4pal, dråpjal s. m. Korsb. idisslad mat
dymmelvecka etc.: vi kunna vänta 1, då första leden, dymmel,
enligt Tamm Et. ordb. torde vara av ett sh. dymbil (gammalt
tvåstavigt ord med grav akcent, där följaktligen andra
stavelsens vokal icke är svarabhaktivokal, utan värklig
gammal vokal). Också ha vi i Finnerödja dzmalonsta. Men
så finns i Ryda damakveka. Är det ett fall av k efter svagtonig gammal vokal i primär förbindelse? Nej, förbindelsen
är sekundär, ty damakveka är uppkommet genom metates'
ur dumkaveka, som har k enl. § 13 (jfr fsv. dymblavika,
dymbilvika). I sådana fall ha vi kvar k. Det finns flere
dylika fall, de se ut som undantag från regeln, men förklaras enkelt på nämnda sätt.
ensamal Kull. Lena Säter Kåll. Korsb. ensam (jfr Nor. Ark. VI,
369 if.). 1 i sing. är regelbundet. Men så förekommer också
1 i plur. ensamla. Jag har visserligen blott två belägg (Kåll.
Väne) på denna plur., ock det kunde ju tänkas, att på andra
håll finns k. Men hur då förklara ensamla? Kanske kunde
man tänka sig, att sing. 1 inkommit i plur., emedan på
grund av ordets betydelse sing. var så mycket vanligare
(jfr nedan § 13).
feval NVbo sippa. Akcent ock kvantitet äro tyvärr ej utsatta,
men jag antar fkval, motsvarande is!. fill11. Jfr ock Aas.
Ilvel, fevel ock Hellqu. Nom. bildn. Ark. VII.
gåmal m. f., gåmalt n. (pl. gamka) gammal: så över hela området. Men några belägg tarva särskilt omnämnande. Hur
kommer det sig, att vi i gamas gamaldas Ryda gammaldags alternativt ha kakuminalt b.? Skulle man kunna tänka
1)

Jfr Nor. Aschw. gr. § 339.
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.sig, att vi värkligen här ha spår av ett äldre k efter svagtonig
vokal, kvarhållet ock skyddat genom assimilation med d i
denna sammansättning? Det är ju möjligt (jfr nedan), men
en annan förklaring finnes kanske också. I Sörbygden finnas
formerna gåmal es. gamkadats, ock man kunde för vgm. anta invärkan från en liknande form, varvid som vanligt k står kvar
efter metatesen (jfr Lindgr. Burtr. § 15 anm. 2). I gamas,44 Svenstorp kunde tänkas en liknande metates. gåmar,
Ryda är regelbundet ‹- gåmkan. Därur bildas kanske sedan
också formen gåmak, vilken uppges som alternativ i Ryda
gamal, gamaldaks);
<jfr kava etc.). Säter har gamat
medan vgm. eljest genomgående har gamalt. Denna enstaka form kan jag ej lita på, den kan mycket lätt vara
fel upptecknad, eller kanske rent individuell1. För övrigt
ha vi ju sett flere exempel på att b. kan inkomma genom
analogi. Dessa former bevisa alltså icke förekomsten av
k efter svagtonig vokal (se nedan s. 30 f.).
grhial s. in. Vart. Ornunga Ryda Korsb. Ås Kåll. redskap att
lyfta av en gryta från spiseln med. Observera i motsats
till detta ordet grO2ak (nedan) med akut akcent, svarabhaktivokal ock k. .
gårmal n. p. Kåll. = Gudmund, är kanske analogi från andra
namn på -al (jfr emellertid Kock Ark. VI, s. 35).
hårval s. m., se ovan § 7
Umal, himal är allmänt, himmel. Om plur. hemta ock sb. hen.deg
se nedan § 10 (lånord).
Juval s. m. Korsb. stång att bära hö på: 1 är ljudlagsenligt;
hcevak i NVbo förklaras väl enklast med att anta ?i• inkommet genom analogi (från plur.).
knårval s. m., jfr ovan § 7
rthkal s. m., jfr ovan § 6
patal s. m. Torsö pekfinger
bcekahmal s. m. Ryda mindre bäck; variant till rännil. Jfr
Tamm Afledn.-änd. hos subst. s. 53.- •
stkal s. m., jfr ovan § 6
sital Skån. adj. person, som sköter en annan
1) Kanske »halvbildat» uttal; i sådant torde nog Zr ofta förekomma,
där ej det genuina allmogemidet har det.
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svåtyal s. m. Husaby ett sorts ogräs i rågen
svårval s. m., jfr ovan § 6
»gal s. m., se ovan § 6
Otal, »tal (även med Z) kjortel. Vanligen har detta 1, såsom
regeln kräver, men stundom övergår det till 1 eller genom
invärkan från föregående konsonant, 1 eller 4. 1 uppges
från Vart. Redv. Kull. Kind Flundre Gäs. Bolleb. Skån.
SVbo Kinnefj. Kinne Ås Ale Kåll.; i, från Vart. Skån..
Viste SVbo Kinnefj. Kinne (jfr ovan § 4).
trina/ s. m. Ryda krets
Uttal s. in. Kåll. Gscfriatuta/) hävstången i smörkärnan
vårval s. m., jfr ovan § 7
vånclal s. in. Kåll. Ryda en slags höstack
kyndelsmässa: jag har i ordsamlingarna blott funnit två belägg på detta ord, nämligen ponalsmcesa Säter ock Laske.
Detta är vad man skulle vänta (ur fsv. kyndil, isl. kyndill
s. m.). Emellertid har jag hört uppgivas, att också formen.
,sona,smcesa skall finnas i Vgm. Ock Nor. Aschw. gr. § 276.
uppger formen kyndersincessa, vilken han, om ock med
tvekan, anför som exempel på skrivningen rs för den till s,
sammansmälta förbindelsen k + s i fsv.. Vi skulle då måhända ha ett bevis för att k stått efter svagtonig vokal
Emellertid anmärker NOREEN, att detta bevis är osäkert, ty
vid sidan av kyndersmeassa finnes i fsv. också kyndermansa, ock Södw. har flere exempel på denna sista form
än på den förra. Detta visar, att vi ha en biform på -er
vid sidan av den på -el. Hur nu denna växling skall förklaras, därom kan jag icke yttra mig (jfr Nor. anf. st.).
Man skulle möjligen kunna tänka, att den nybildats ur
(+ Jr + s), eftersom både 1( s ock r s ge detta ljud.
Men detta antagande faller, om men jämför danska former.
Kalk. Ordb. har former med -r, men i danskan finnes
ej den assimilation, som skulle vara förutsättning för nybildningen, ock för övrigt finns enligt samma källa intet
enda belägg på -s- i 'ordet, men just de assimilerade
formerna med s skulle förutsättas som övergångsform (Kalkar
kyndelmisse, kyndermosse). Alltså finns en parallellform
med r i st. f. med 1. Ur denna ha vi då fsv. kynders-
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yekapnce.sa.1 Vi ha således i detta ord intet
bevis för k efter svagtonig vokal (jfr nedan).
Det finns en del ord med 1 efter svagtonig vokal, där i
uppkommit av äldre id. Jag upptar dessa särskilt för sig, då.
de icke ha någon betydelse för det nedanstående resonnemanget
om den svagtoniga vokalens möjliga invärkan på i-ljudets
kvalitet:
4Pal Finn. Ryda Kåll. Holtsj. apel, pl. ko/ar Kåll., 4plar
Holtsj.; aplagen Kåll., 9.9/atrc§ Hvarf Kåll., altern. epal
Kåll. Här beror 1 på att det uppkommit ur ett id (jfr
Tamm Et. ordb., Nor. Asehw. gr. § 292), fsv. apald,
apaldar. id -› 11 -÷ 1 i svagtonig stavelse2 ock i plur.
blir det synkope.
gånala n. pr. Härja -› gioila (synk.) Flundre Husaby Medelpl.
id, jfr cipal.
(0911a).= Gunhild. 1
hitgala n. pr. Hömb Hvarf = Ragnhild, jfr Hof Rangela. 1 id.
Husaby har tbåght med k genom analogi efter g.
Aval Kåll. = Ragvald, jfr Hof »Rawell, olim Ragwald». 1 <--• id.
l+
Från Ledsjö uppges nu pr-h4vas,g0, vars s
måste bero på någon analogi. Fallet stöder mina ovan
gjorda antaganden om analogiskt ?r; ty havasgqk har kunnat
få sin form, fast här äldre k är omöjligt.
trieskat ock tr4kal, pl. -kla = tröskel Bäreb. [tyda Kull. Kåll.
Laske Korsb. Holtsj. Säter, fsv. priskulde. 1 id, jfr 4pa1
(här ovan).
Vi ha slutligen några ord, som se ut som undantag från
regeln om 1 efter svagtonig vokal, men där k beror på att förbindelsen är sekundär (jfr dafyakveka ovan).
kitvait, kicvak,
Ordet kavel träffas i vgm. endast med
Mak, p&vak. Då vi ha grav akcent, måste ju ordet ha varit
av gammalt tvåstavigt, a kan alltså ej vara svarabhaktivokal,
utan är gammal vokal, ock man tycker, att man måste vänta
sig 1. Men förklaringen är enkel. Ordet heter ursprungligen
kafie (Så i fsv. ock fisl.), kefti (alternativ form i fisl.) ock har då
naturligtvis k efter f (v). Ock denna äldre form finns också kvar
mwssa, vgm.

Jfr ock Vätömålets kvol,da,sma.sa; men i Vätöm. kvarstår
under det r + s ger 9, följaktligen förutsättes också här rs.
i starktonig stav. se nedan § 9.
Om Id

k + s,
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på flere ställen i vgm.: kavka i Bolleb. Viste Mark, peara i
Valle. I övriga vgm. ha vi säkerligen haft utvecklingen:
leiwkan
kavar, ---> nybildad obest. form kitva?r. Därav förklaras det skenbara undantaget. Där vi sedan gammalt ha
förbindelsen svagton. vok. + 1-ljud, där är detta 1-ljud 1, men
här är förbindelsen sekundär. Det finns fler exempel på samma
utveckling: zi4gak, zzi.imak [nk]
navka = nafie (fsv. fisl.
nafie, nafii), bar (se ovan s. 17), stab- (se ovan s. 18). Analogt
är gånian etc. etc.
Hur skall man nu historiskt förklara detta 1 efter svagtonig vokal? Kan man anta, att den svagtoniga vokalen just
såsom svagtonig invärkat på 1-ljudets kvalitet, eller måste man
söka en annan förklaring? Om vi granska andra svenska ock
norska dialekter, skola vi i åtskilliga finna liknande förhållanden.'
Jämför t. ex.
Sörb. gåmme/
Kökarsm. ganiud gazz_zzaj (s. 32, 85)
Vätöm. ganzal (s. 27)
Solorm. gämajl (s. 49).
Jfr också Larsen Trondhj. dial. s. 60, Bock Ark. IX, 255 ock
256, Storm Norvegia I, 109. KOCK har på nyss anförda ställe
med stöd av just detta förhållande i flera dialekter antagit, att
»fornspråket haft dentalt 1 efter vokal med infortis» 2. .Är nu
detta antagande riktigt, ock kan det jälpa oss till förklaringen
av dialekternas 1 i dessa ock liknande ord? Vgm. tyckes vid
första påseendet avgjort tala för KOCKS hypotes. Det är att
märka, att i vgm. palatal vokal ju icke (i allmänhet, se § 2)
har inflytande 'på efterföljande 1-ljuds kvalitet, varför tanken på
att 1 kan vara betingat av en sådan vokal, är utesluten åtminstone för detta mål, så mycket mer som i alla händelser
ensanzal bevisa samma sak. Men även KOCKS förklaring
torde vid närmare påseende visa sig ohållbar. Först ock främst
måste adj. på -eli betraktas som icke bevisande. Dels äro ju
enligt Tamm Afl.-änd. hos adj. s. 35, 36 svenska adj. på
-lig i mycket stort antal lånade från lågtyskan, ock deras 1
kan då bero på deras karakter av lånord (se § 10); dels torde
man kunna tänka sig 1 rent av som uddljuds-1 i ett relativt
Hors uppgifter överensstämma med den moderna västgötskan.
Ett annat stöd för samma antagande, som han anför, nämligen
ordet själ, torde falla efter BRÅTES utredning i Uppsalastud.
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självständigt suffix ,. Ock subst. ock adj. på -a/ etc. kunna ej
häller de bevisa hållbarheten av KOCKS hypotes.
Vi finna hos Lindgr. Burtr. § 13 anm. 5 (s. 19), att i detta
mål subst. ock adj. på -al ha »alle. 2 + semifortis» (vilket enligt
förf. tyder på suffixbetoning i ganska sen tid). Suffixet har nu
hos subst. formen -Or (t. ex. akar), medan det hos adj. har
formen -åt (t. ex. fkkil, Icbsted m. fl.). Hos dessa adj. ha vi
alltså 1 liksom i vgm. gal, men efter starktonig vokal.
Enda möjliga förklaringen torde vara den av LINDGREN givna:
1 är den maskulina nom.-formens långa 1, som generaliserats'.
Men då torde vi också böra förklara 1 i vgm. i alla dessa subst.
ock adj. på samma sätt: det dentala 1 i nom. sg. mask. har
generaliserats, ock detta genomgående i såväl subst. som adj. 3.
Man kan finna det egendomligt, att det dentala 1 i nom. sg.
mask. kunnat generaliseras i alla dessa ord, då däremot i ord
som star etc., såvitt jag vet, ingenstädes detta blivit bevarat
ens i nom.-formen. Detta är dock ej så underligt, ty i de förra
fallen äro ju flertalet kasus genom synkoperingen bragta ur stånd
att göra ett så framgångsrikt motstånd mot nom.-formens utbredningstendenser, som alla kasus i de senare orden kunna
göra. Vidare är generaliseringen i just dessa ord (men ej i
andra) ej mer att undra på, än att (såsom doc. HESSELMAN påpekat för mig) i norska dialekter den mask. nom.-formen faktiskt
t. ex. gamall .bibehållit sig vid sidan av former med
gomob• (fem.-form). Ock just dessa norska dialekter med sitt -il,
som tydligen tillhör den gamla nom. mask. sing. (se t. ex. Larsen
Solorm. s. 76), äro ett ytterligare bevis för riktigheten av den nu
givna förklaringen. Härtill kommer att, såsom redan KOCK a. st.
påpekat, flere dialekter ha Zr efter svagtonig vokal (t. ex. Eg.
Finnland ock Nyland Baduk = sadel, Nukkö baOak, 'bena. etc.).
Jag anser alltså bevisat, att vgm. -1 efter svagtonig vokal
måste förklaras som uppkommet ur det gamla il i nom. sg.
Doc. HESSELMAN har påpekat för mig denna förklaring.
Att här just adj. generaliserat nom.-formen, torde bero på att
adj. äro så vanliga som subjektiv predikatsfyllnad.
2) Det finns ju några former med b" — ganska sporadiska — som
ovan nämnts. Man kan ju tänka sig ett gammalt k här bibehållet. Men
enklast är nog i allmänhet att anta analogiskt nyinfört k. Analogien
har ju i detta avseende stor kraft.
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mask. (om adj. på
se ovan), ock KOCKS hypotes om 1 efter
infortis i fornspråket duger ej att förklara dessa fall.
Men jag tror ändå, att en viss sanning ligger i KOCKS åsikt
om 1 efter infortis. Ock detta gäller proklitiska ock enklitiska
ord, d. v. s. där vokalen är fullkomligt obetonad.
Det finns i dialekterna ett vanligt ord, vars former äro särdeles växlande: fel!, IM, full, fäll, fälle, fölle. BUGGE har
(Sv. lm. IV. 2, s. 44 not 6) sammanställt det med isl. fj21-, ock
denna gissning har upptagits av Nor. Ark. I, 166 ock Lindgr.
Burtr. § 38 ock noten 2. LINDGREN förklarar Burtr. fal som
uppkommet ur den obrutna formen: *fel
*felu. BUGGES antagande förefaller ju sannolikt. Men varför har Burtr. *fel --> fal,
då t. ex. vei ger KO? Ock varför har ordet i alla dialekter
(utom i dalmålets fik) dentalt 1? Synbarligen finnes ingen annan
förklaring än det proklitiska ordets obetonade användning. Den
vanliga stavningen med" u. torde endast vara framkallad av
vokalens korthet. Vokalens växlande kvalitet torde väl också
bero på proklisen, den ursprungliga vokalen torde ha försvagats,
att ej säga synkoperats, ock de nu existerande vokalerna torde
nästan kunna betraktas som svarabhaktivokaler ock ha såsom
sådana växlande kvalitet.
Ordet väl har i dialekterna dels en vanlig form med k:
vw1r, vak etc. (ex. Vgm. Sörbygd. Vätöm. Solor m. fl.), dels ock
en form med dentalt 1, t. ex. Sörbygd. väll, Burtr. fårval far
väl (s. 48), Vgm. fårval (Holtsjunga). I fsv. träffas (se Nor.
Aschw. gr. § 299) en form va311, vilken väl torde vara identisk
med Sörbygd. väU1. Hur skall man nu förklara det dentala 1
i dessa former? Nor. a. st. har en förklaring av skrivningen -11:
konsonanten har förlängts, då det proklitiska ordet undantagsvis
begagnades huvudtonigt. Denna förklaring får väl anses passa
in även på den moderna dialektformen med -11. Men jag kan då
icke antaga, att det är en vid sidan av det huvudtoniga vcplr
befintlig proklitisk form vcdr som vid tillfällig huvudtonig användning blivit väll (med dentalt 1). Detta förefaller mig
orimligt. Skulle man ha en huvudtonig form, så fanns ju redan
ett med den proklitiska lika lydande volt. att tillgå. Jag antar
därför, att vid sidan av det huvudtoniga «ek funnits en prokli1) Ehuru skrivningen med 11 kan betyda blott vokalens korthet.
Jfr dock Brasck, Filius Prodigus s. 16, där beton. wäll rimmar mot säll.

MÅLETS 1 = RSPR. 1.

33

tisk biform vw/, där 1 iföljd av proklisen var dentalt. Ur
denna senare form kan man mycket lätt tänka sig väll framkommet vid huvudtonig användning. I formerna fårval etc. ha
vi åter att tänka oss en akcentförskjutning från far väll (finns
i Sörb. jämte fårväll). Jag finner alltså i detta ord ett nytt
bevis för antagandet av 1 i obetonade ord.
Dialektordet lell, läll plägar vanligen anses uppkommet av
det likabetydande likväl (jfr t. ex. Bugge Sv. lm. IV. 2, s. 45).
Vgm. har le, Solor logl, ock Rietz uppger len, läll från en
mängd håll. Jag tänker mig det slutande 1 här också såsom
beroende på den antagna proklitiska formen vcd; men det kan
ju också här tänkas, att det uddljudande 1 invärkat.'
.
till förlorar ofta 1 i dialekterna, ock det är då ovisst, om 1
eller k fallit (se nedan afd. B). Men stundom kvarstår 1. I estsv.
lär finnas tek (jfr vce/r), men eljest ha vi ofta dentalt 1: vgm. tel,
Vätöm. tal, Solor tce131 etc. Det dentala 1 kan för vissa dialekters vidkommande förklaras såsom beroende på den föregående palätala vokalen. Men detta förklarar ej formen i vgm.
För att förklara denna ock ge en gemensam förklaring för de
olika dialekterna antar jag, att proklisen vållar /, ock jag finner
ett stöd härför i föregående ord. De nu uppräknade ordens
samfällda vittnesbörd synes mig otvetydigt tala för riktigheten
av min åsikt.
Vad som försvårar avgörandet av denna fråga är, att slut-i så
ofta faller i sådana obetonade ord. Nor. Aschw. gr. § 315 antar,
att det är ett kakuminalt 1 som fallit. lan anför exemplen
ska(1), sku(lu) ock te = till. Jfr vgm. s(k)a, te ock liknande
uttryck i andra dialekter. Jag antar nu med stöd av det ovan
sagda, att det är ett dentalt 1 som fallit i dessa ord, ock detta
antagande vinner i tilltro genom sådana ord med bevisligt bortfall
av dentalt 1 i proklis som danskans vi ville, sku skulle (Lindgr.
Da.-no. gramm. s. 26), Solor sku skulle etc. (jfr nedan § 19).
Så till vida ville jag alltså följa KOCKS • ovan omtalade
gissning, att jag antar dentalt 1 i proklitiska ock enklitiska
(rent obetonade) ord, ofta vid sidan av (mera betonade)
former med k. Däremot har jag icke vågat påstå, att denna
1) Vgm. la, la = väl kan kanske anses sammanhänga med väl.
Emellertid kan / här ju bero på invärkan från värbens ändelse-r, som
ju särdeles ofta omedelbart föregår ordet.
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tendens hos språket kunriat i någon mån bidraga till den ovan
nämnda generaliseringen av nom.-mask.-formens 11. efter en svagtonig vokal, ehuru detta ju kunde vara en möjlighet.
i stamstavelse efter kort
§ 9. Vgm. har 1 såsom långt
vokal, intervokaliskt ock i slutljud. Jfr andra dialekter, ävensom
Nor. Aschw. gr. § 38,1. Ett 1, som historiskt sett är att räkna
till denna kategori, bibehåller sin dentalitet, även då språket
försätter det i andra ställningar än de ovan angivna (såvida ej
k införes genom analogi, vilket i några fall inträffat).
Det långa 1-ljudet kan ha olika ursprung (jfr Nor. Aschw.
gr. § 376):
kelas Vadsho, hcelia Kåll. Ornal (alt) all
unga eljest5
bcd testikel1
ilar ilsken, ila (ivrar)
bala fotsulal
baket Holtsj. Kåll. Skån. butelj2 ksla kulle 6
mul mull
bicela bjällras
ölbåta) gå vall
bala, drekabsla Holtsj. dryckes- ga ola
Holtsj.7
kär14
skala (jfr ovan kala) skalle
drela vb. trilla, »dråsa,5
spela spilla
fala (sup. falt Kåll.) falla
§ce/a källa
fu/yr full
§sk tända upp eld
fr/ fäll
u/ ull
fälla
fa
ala Lerd. Korsb. Kåll.8
fylla
fola (folda falt)
celar äldre
fordlar Kåll. föräldrar
elva ftiva9
gul guld
gal Holtsj. Korsb., fsv. a dj . galder
(Södw.), galak Kåll. gallko
Mot §olot svarar i Mark ock Vätle formen §orga. Ock
denna form återgår på äldre kyndla (jfr Bugge Tffil. NR. III,
Jfr Tamm Et. ordb. under ball.
-ly, där 1 beror på att det är lånord.
1
Jfr t. ex. Kallat. Bärgsl. § 111 anm. 2.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 342,11.
Se Tamm Et. ordb.
Best. form heter regelbundet Ml, bal (jfr L11 Sv. lm. I, s.
146). Naturligtvis står här fortfarande 1.
Hur förklara o?
Kärl att torka frukt o. dyl. i (terkala).
tenivu.
1 förutsätter äldre 11: (elva
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270 f.), som sammanhänger med isl. kyndr, kynda; fsv. kyndil
(jfr ock Rydqv. IV, s. 91). Om biformen fsv. kwindla (med.
metates kwiidna) se Nov. Aschw. gr. § 337. Byndla blir nu
alltså vg. mida, ock detta blir i största delen av Vg. pla. Alltså
är 1 här uppkommet genom en dialektal assimilation: n1 --> 111.
Om /
rl genom assimilation se ovan § 3 ock under rljudet. Om /
61 genom assimilation jfr Nor. Aschw. gr. §.
285,2. Några exempel finnas, bredvid vilka jag ej råkat former
med 1 enligt § 3:
hela NVbo rede, jfr Nov. Fryksd. ljudl. § 159 ock Kallst. Bärgsl_
§ 108.
selbok Kåll. sedelbok. Måhända bevisar detta ord, att även d är
utsatt för sådan assimilation. Men man kunde ock tänka
sig d --> 6 enligt Nor. Aschw. gr. § 263,2.
tala s. m. Kåll. Holtsj. (jfr Hof) smuts. Jfr Hellqu. Nom. bildn.:
tele
*tadle.
Någon övergång k --> 1 kan jag ej påvisa (jfr Nov. Aschw.
gr. § 376). Vad angår de ofta obetonade orden hänvisar jag
till ovanstående framställning, där jag uttalat den åsikten, att t
är uppkommet av äldre dentalt kort 1.
Egendomligt är värbet fjel,a NVbo stoppa i sig, jämfört
med det likabetydande värbet firpka (Neka bry Kåll.); jfr
Rietz fjäla fjälla. Äro dessa två former samma ord? Hurudant
är förhållandet mellan dem? Jfr Södw. Ordb. fulla, -ar; -adhe,
-de; fulghin, -adher; — ock så ett belägg på part. flälladhir.
Detta ser ju ut som en parallell till vgm. fjcpka fy*. Möjligen kunde man tänka sig 11 •<- la i pres. av gammal stark
böjning ock att u. sedan spritt sig.
Om 1 i gattal etc.
in se § 8.
Anm. 1. Från Ottravad uppges ett (hos blott en person förekommande?) uttal »Val, pal sgtapal jordfall, pall (s, ala, stal).
»Meddelaren ansåg sig uttala orden med långt 1». Börjar här en kvantitetsförskjutning av samma slag som vid det långa h (se nedan)?
Från Flundre uppges Ma
kela), skala (s, skala). Men här kunde
man tänka sig en nybildning ur best. formerna (kl, skål). Troligtvis
äro väl företeelserna individuella.
1) Jfr den samnord. assimilationen n1 -› 11 Nor. Aschw. gr. §.
235,3. I andra dialekter finna vi former som undergått metates, t. ex.
Södra Möre kölna; jfr Nor. Aschw. gr. 337.
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Anm. 2. Namnet Trollhättan uttalas på orten vanligen trata
(med regelbundet 1). Men därjämte har av fil. dokt. S. LAMPA observerats ett uttal trirkta, som trotsar alla »lagar> ock som man torde
göra klokast i att icke söka >förklara».
§ 10. Vgm. har 1 i en stor mängd lånord.

a) efter lång vokal (eller i därmed jämförlig ställning, jfr § 12):
dlak Kåll. Skara n. pr., väl ur den som en gen. uppfattade kortformen Alex till Alexander
aiovg Ryda aloe
attmcp. /a Kåll, anmäla, nog sällsynt lån ur rspr.
bal Kåll. Ryda Laske bal (danstillställning), jfr Tamm Et. ordb.
bil Säter Kåll. Holtsj. plogbill etc.; bila Flundre bila. bila är enl.
Tamm Et. ordb. lån från Ity. Men jämte bil finns ett inhemskt ord bill (enl. Tamm), ock detta föreligger i den
regelbundna vg.-formen bz, isbit Korsb. Denna utgår från
fsv. bilder (Tamm). Formen bil, som enligt Tamm fanns i
ä.-nsv. ock uppges av Weste, kan jag ej förklara på ett
naturligt sätt annat än som län av mit. bil.
bola Ryda bola, lånord från mlt. bålen (jfr Tamm Et. ordb.)
dalar allm. (jfr Tamm) daler
hlias Kinne Holtsj. Elias
fq/ Ryda fal, till salu. Ordet tycks ju vara inhemskt (jfr Tamm)
i nord. språk. Men i vg.-dial. torde det numera vara sällsynt, jag har blott detta enda belägg, ock förklarar det då
som riksspråkslån.
fel(a) allm. fel, fela (jfr Tamm Et. ordb.)
feskal Säter Östad fiskal
fi_1(a) Skån. Kåll. NVbo Ryda Holtsj. fil, fila. Jfr Nor. Aschw.
gr. § 274 anm. 1: »die form fil ist deutsches lehnwort». Jfr
ock Tamm Et. ordb. Dialektens 1 styrker detta antagande,
att ordet är lånat.
Alaboeka Ryda filbunke. På ordlappen står »nytt ord»; d. v. s.
lån från rspr. — därför 1 (för övrigt blott ett belägg, jfr
Tamm Et. ordb.).
fiol Säter Kåll. Holtsj. fiol
fodral Kåll. fodral
/orka/a Kåll. förhala
hala Vart. hala (jfr Jess. Et. ordb.)
hospital Dimbo hospital
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jtjh allm. juli
imma Ryda Solberga kamel
kanel Holtsj. kanel
kil förekommer i Vg. i två olika betydelser: dels 'kilformigt
jordstycke eller tyglapp', dels värktyget kil. Vad angår
1-ljudet finna vi: dels alltid /(betydelsen ej närmare angiven),
så Mark Flundre Vilske Viste Kinne Kinnefj. Valle Vart.
NVbo Kåll.1; dels 1 eller k utan i källorna angiven betydelsedifferens, så Kulling Bolleb. Gudh. Kåk. SVbo Skån.;
dels 1 då ordet betecknar ett värktyg, k då det betyder
kilformig jord- eller tyglapp, så Kind 91/
oka, Redv.
pk, Velanda Ås §1/
pk. Detta förhållande synes
vara att lägga märke till. Att ordet i betydelsen 'kilformig
jordlapp' eller 'inskjutande vik' är gammalt inhemskt, torde
framgå av de många ortnamn, i vilka det ingår (Fr.,
uppger för kill endast betydelsen 'smal bugt af vandet').
Det har såsom inhemskt regelbundet k i vgm. I betydelsen
av värktyg är ordet på flera håll ovanligt eller obrukligt
ock ersättes med mega (vigg). Detta liksom det dentala 1
talar för att ordet i denna betydelse är lånat från mlt. kil
eller från rspr. 1 blir annars alldeles obegripligt..
,knpilar NVbo Ledsjö, kffkar Husaby potatis torde väl vara utländskt lån. Jfr nty. knoll (Sanders) bl. a. 'kartoffeln';
platty. knolle (Berghaus) dets., nederl. knol (Franck) klump;
ostfries. knulle, knul bl. a. 'kartoffer etc. etc. Jfr ock da.
(Molbech ock Jessen) knold. Då ordet är lånat, är 1 regelbundet, k analogiskt2.
Men andra ord ha på samma håll i + k.
Samma betydelse har det vanliga fflar. Jag har ock ett belägg
ngkar (tvivelaktigt?). Traditionen säger ju, att detta ord uppkommit av
namnet på den Alströmerska egendomen Nolhaga. Som väl detta återgår på ett *Nordhaga, borde man vänta nokar som den regelbundna
formen. Det förefaller mig sannolikt, att härledningen från Nolhaga är
riktig, men k vanligen utbytts mot 1 genom anslutning till det lånade
knplar. I fråga om kn.QNr kan man då tänka sig en motsatt analogi. Slutligen förekommer med samma betydelse Mar (Bolum, Tiarp),
War (altern. Tiarp). Det finns i no. dial. (Roas) ett ord torla (oo)
'1) svagtlysende ild 2) lidet svagt og vantriveligt V83Sen (dyr)'. Jag har
ej funnit det i sv. dial., men om det funnes i vgm., borde vi ha formen
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kola vipan NVbo, kola-ei Korsb. »kola vippen»
korn anal Holtsj. kommunal
krakdl Ryda) krakel
krakel Sk. Ås.
krzstal Säter kristall (jfr Kallst. Bärgsl. s. 175)
krokadil Hjo krokodil
kval Ryda kval är nog ett urspr. inhemskt ord, men denna forn2
är helt säkert lån från rspr. Ordet är numera föga folkligt,
jfr nedan kv4ka (§ 12).
linjal Kåll. Holtsj. linjaV
mil Holtsj., mzl Kåll. Ryda mil. Jfr Södw. Ordb., där också växlingen 1 —ii. finnes.
mila kolmila har olika former:
mika Beateb. Brandstorp
mila Säter NVbo
m1t s. f. Velinge (;ram),Viste.
mila Kåll.
Formen mila tyder ju på lån, då den förekommer i ett mål,
som eljest har z + k. Kanske är ordet att betrakta som ett
lånord i svenskan (jfr Södw. Ordb. ock lågty. mik). I så.
fall är mila den regelbundna formen, k-formerna få betraktas.
som analogibildade. En dylik analogi gör sig ju gällandei åtskilliga lånord (se nedan). Att anta mila sona lån från
rspr. torde ej vara lämpligt, isynnerhet som formen förekommer i de trakter, där ordet snarast kan tänkas brukligt._
Men man kunde ju anta formen som lån från dialekter
med / efter i, t. ex. från Värmland, ock detta lån kundeju just i fråga om detta ord vara lätt förklarligt. Formerna.
med k kunde då anses som inhemska västgötska. Formen
mzia förklaras kanske bäst enligt Nor. Aschw. gr. § 29&
ur sammansättningen kolmila, den torde förutsätta en form-mala med dentalt 1, som då är att förklara enligt det.
nysssagda.
tola. Om vi så ta i betraktande dels ljudlikheten med kffia ock
nota, dels ock att vi i ett annat no. ord (Ross) kreda ha betydelse-växlingen: 'en liden svag, uanseelig tingest? a) om liden k artoff el,
b) om en liden stakkel af et svageligt barn, c) et lidet vantrevent dyi„
jfr torla — så förefaller det ganska lockande att anta, att tolar uppstått ur *torler. Sedan får man då eventuellt tokar genom analogi
från nokar, knakar. Men detta är endast en lös gissning. Kanske är
ordet rentav lån från norskan.
1) I m4/i n. pr. Malin har 1 bibehållits också genom grannskapetmed d-, jfr Nor. Aschw. gr. § 308,2 b ock ovan § 3.
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okat Säter otalig (ovanligt ord), från rspr.
panel Korsb. Ryda Holtsj. panel
pel NVbo hudavdragare
pela vb. NVbo pilla
vb.
Ryda
Holtsj.
d:o.
pela
pel Ryda grand, smula
paa SVbo döda
peka Ryda syssla med småsaker'.
pela pela). pilla är tydligen långd att dömma av 1-ljudet.
Jfr ock Jess. Et. ordb., som sammanställer da. pine3, no. pila,
sv. paa, holl. polen, eng. peel, fr. poler, lat. pilare. pel
hudavdragare anser jag vara bildat av samma ord med en
nyans i betydelsen. Denna betydelsedifferens är ej enastående, jfr Koolman Ostfries. Wb. 1882: eng. peel 'schalen' etc.;
mnld. pollen decorticare; nid. polen 'hälften' etc. etc.; fra.
peler 'häuten'. pela döda är samma ord med betydelsen
utvecklad ännu ett steg. Så ha vi i Kålland ett sb. p8teetaink redskap att ta upp potatis med. Jag antar, att detta
ord också sammanhänger med föreg., ehuru vi här fått k
analogiskt3. Betydelsen synes tala för en sådan släktskap.
Jfr Rietz pela = '3) peta, rota, 4) sammanplocka (pela pantofflor, bär etc.)'. Hof har pela = 'peta, påta, riwa åkk söka
emellann'. pi grand, smula sammanhänger nog med föreg.
(jfr Rietz, Aas. ock betydelsen av lat. Oms). peka är väl
samma värb som ovan med analogiskt k (blott ett belägg,
jfr Rietz pela). Det beror antagligen på analogi från beka,
meka (se nedan).
pil heter i största delen av Vg. _ml i betydelsen bågpil, p, inb i
betydelsen trädet pil. Endast från några håll (Kåll. Mark Boll.
Flundre Viste Kinne) uppges för båda orden 1. Det heter 2311
(bågpil), emedan detta ord är ett lånord. Jfr härom Jess. Et.
ordb. (-4- Ity. -4- lat. pilum), Södw., Cl.-Vigf. m. fl. Det andra
ordet, vgm. pt(a), tycks Södw. Ordb. anse vara inhemskt, ock
i så fall är k fullt regelbundet (jfr emellertid Jess. Et. ordb.).
pinq,l Holtsj. grand, »pinal»
ptstal Sandh. Säter Kåll. pistol
vraka) Ryda prål(a)4. Jfr Jess. Et. ordb.: från tyskan.
Rietz pela =-- 5) 'syssla med småsaker'.
Former med långt 1 finnas också i andra språk.
2) Kanske kunde man tänka på analogi från ett sb. *pc_eka, motsvarande fis]. Fela upphacka (se Fritzn.)?
4) Från Laske hd uppges praka med analogiskt k.
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hejcplar allm. reell
sal förekommer i vgm. omväxlande med / ock med k. 1 har det
för övrigt i flera dial., jfr t. ex. Skutt. (s. 139), Degerf. (s.
108), Bärgsl. (s. 111). Detta 1 tyder på att ordet är att
betrakta som lånord, inlånat med /1. Att även ett inhemskt
vg.-ord sqk funnits, visa en mängd ortnamn, såsom sak
(Sunnersberg), hutmaka (Rackeby)2. Men formerna med k,
som alternativt förekomma av ordet sal stort rum, torde
bero på analogi (se t. ex. Kåll.: »sal äldre, sak yngre
form»).
sUamun Holtsj. Salomon
sqlo (i te slo) Kåll. Ryda NVbo till salu kan jag ej förklara
annat än som beroende på inflytande från rspr. (jfr Degerf.
s. 109).
skela vb. Skån. Åsaka Längh. Synnerby, skala Gudh. bena (håret);
skal sh. m. Skån. Åsaka bena. Jfr Hof sohe/a, ske/a. Såväl
sk- som 1 tyda på lån. Kanske från da. skine?3
skralar Holtsj. Ryda NVbo skral (jfr Grip Skutt. s. 139)
smal allm. (altern. Kind Timmel. Hol smak genom analogi) smal;
i svenskan lån från mlt.4
smala Habo Ryda NVbo smila (ovanligt i dial.), från rspr.
spela allm. ock alltid med 1 spela, lån från ty. (se Jess. Södw.)
spga Såll. 'spillra'; spIlkrgka Kåll. 'jord som fryser till spetsar
ock blir knagglig'. Jfr Ross spil 'lang, tynd pind 1. stikke',
spela 'flad splint'; Aas. spila 'udspaerre'; Rietz spill; mit.
(Liibb.-Walt.) spile f. 'ein diinner, zugespitzter stab', spilen
Ink spilen).
'2) aus einander sperren', Södw. fsv. spilare
Jag antar, att ordet är lån från lågt. ock därför har l
i vgm.
streaa (.s, streib) Kåll. stråle, strala ap vb. Kåll. skjuta upp
(t. ex. om en växt) har 1, emedan ordet är lånord (jfr Jess.
Et. ordb.). Det uppträder stundom med k i följd av analogi (även i NVbo ock Ryda).
Jfr ock Aurivillii Cogitationes etc. (1693) s. 99, där sal
uppges med 1, under det annars i sådan ställning uppges k.
Jfr ock Grip Skutt. s. 139.
Märk alternativt
Jfr Grip Skutt. s. 139, Degerf. s. 108, Fryksd. § 187. Se ock
Södw. Ordb.
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stu/ Kyrkefalla Korsb. NVbo = styl, biform till stil

yla A.5 härad (— §gla) kyla, från rspr. (kanske individuellt).
- Jfr Tamm Nord. studier s. 28.
fo,.i allm. sjal
fc_el själ, jfr Brate i Upsalastudier; kan också i vgm. betraktas
som riksspråkslån.
tix/t Kåll. Holtsj. n. pr. kortform till Natalia
vqlfrid Lyrestad Valfrid
mlcem Solberga Vilhelm (det senare 1 har väl bortfallit genom
dissimilation).
b) 1 efter uddljudande b, p, f, g, k (jfr § 13):
blank, blanka, blänka ha i vgm. oftast 1; lt uppges dock
från några få håll (N. Fågelås Holtsjunga Ryda Flundre).
Antingen äro orden inhemska i svenskan, då beror vgm.
på rspr., k kan höra till den genuina dialektala formen.
Eller ock äro orden överhuvud taget att betrakta som lånord i svenskan (jfr Tamm Et. ordb. blank »kanske från lt.»),
i så fall kan 1 bero på detta.
blomma: bluma [bloma] Kåll. Björket. Fröj. Korsb. Ransb. Berg
Ekesk. Lerd. Hvarf Horn Kinne Kinnefj. Vart. Barne Viste
Vilske Flundre Skån. NVbo SVbo Kull. Ås Redv.; bkuma
[Yroma] Längh. Kåk. Holtsj. NVbo Valle Gäs. Kull. Redv.
SVbo Vart. Kåll. Skån. Ordet är kanske i svenskan att
betrakta som lån från ity. I så fall kan vgm:s dentala 1
bero på detta förhållande, ock k är analogiskt. Men man
kan också tänka sig inflytande från rspr. Det är att märka,
att på många håll i vgm. »blomma» är ovanligt ock mera
»fint», kos är det vanliga ordet. Det ligger nära till hands
att antaga, att kos delvis trängt ut b?rumal, att därefter
detta senare ord såsom använt i rspr. kommit att få en
mera »förnäm» prägel, ock på grund härav rspr. 1 kommit
in för att ge uttryck åt denna känsla för ordets »förnämhet».
Formen Ytorna åter är ock kommen från rspr., men utan
att denna känsla gjort sig gällande; den är nog snarast ett
»halvbildat, uttal (se nedan s. 52). Jfr nedan om 1 k i lånord.
k, de torde följa föregående
blom ock blomster ha också /
ord.
) Hof har bhlumma.

1
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blomme äggula är lån från lågt., det förekommer också i vgm.

blott med 1: blond NVbo, bluina Ljunghem.
blus, blys Säter blus (Ryda bkus med analogiskt
plan Vart. Korsb. Kåll. Strengs. Horn sb. plan. Jfr Jess. Et.
ordb.: från lågt., från lat. (pkan analogiskt Ryda Holtsj.).
_planabok Barne plånbok
_planet Ryda (alternativt med analogiskt k) planet
playk(a) Kåll. Korsb. Horn Redv. planka. Jfr Jess. Et. ordb.:
från lågt., från lat. (pkagk[a] Flundre Vadsbo NFåg. Korsb.
Sät. Ryda Holtsj. genom analogi).
plantera Horn
pkantera Ledsjö Säter) plantera
plas Korsb, Flundre Sät. Kåll. Horn plats (genom analogi p1-as
Holtsj. Öst. Ryda. Jfr Tamm Fon. kännet. s. 46).
Ynce plas Härja knappt (jfr Tamm Fon. kännet. s. 46) 2
_plunz Horn plym
plama Kull. Lena Synnerby Kåll. Ryda Horn Redv. plommon
(analogiskt pkuinar Bredvik), från mit.
pluton Horn pluton
pketar Kåll. Ryda Horn plåster (analogiskt ?f• alternativt i Ryda).
Jfr Jess. Et. ordb.
fladra Kåll. (— fka(?ra Kåll. Ryda) fladdra; enl. Tamm från Ity.
flaga Kåll.
fkag_a Ryda) flagga. Jfr Tamm Et. ordb. ock
Nor. Sv. etym. s. 31. Vg.-formen med 1 är i alla händelser
lånad.
flagna Björket. Kåll. Ryda SVbo (— fkanja Öst. Ryda?) flamma.
Jfr Tamm: från lågt., från lat.
flor Kåll. SVbo 3 (— /kor Ryda) flor. Jfr Tamm: ä.-nsv. fioor
från lågt.
f/ohgn n. pr. Plorån från rspr.
fkedar Ryda) fläder. Jfr Tamm: från Ity.
'lodar Kåll.
flc§darmas Kåll. Korsb. flädermus, enl. Tamm från Ity.
glida Kåll. (— gkida Kåll., gki Ryda Kåk. Gäs. Strengs.) glida.
är lån från rspr.; »fint» ord (märk också bibehållet d).
Några andra enstaka fall med bl- i uppteckningarna torde, om
de äro att lita på, bero på en individuell strävan efter att förfina (således
även i dessa fall inflytande från rspr.): Mil Lena, blaska NVbo, b/88
bloss NVbo Källby. Dessa ord ha annars Z('.
plog uppges en gång, jfr not 1.
Alternativt &dar.
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glzma Kåll. (s, gknna Kåll. Ryda Vart. Mark) glimma. 1 är län
från rspr.; »fint» ord.
glcegsa SVbo Kåk. Skån. Kinne Vart. Redv. Kåll. (gk(ensa
SVbo Kåk. Kull. Boll. Vilske Gudh. Viste Kind. Vart. Redv.
Barne Gås.) glänsa. Jfr Tamm: glans från hty. genom Ity.
Då är 1 regelbundet. Eller kanske från rspr., jfr ovan
glima. Ordet finns ej i fsv., först ä.-nsv.
.klaf NVbo Korsb. Ryda Frid. Kåll. Sät. (— kkal Ryda) klaff.
Ryda) klaga; jfr Jess. Et. ordb.:
lagga NVbo Horn Skån.
lån från ty.
-kla2 NVbo Ryda stryk; lån eller nybildning?
.klandra Korsb. Kåll. klandra, väl från rspr.
klan Kåll. Ryda (— kkancbt Säter) klarinett
kka& Ryda alternativt) klang; lån från
Jaa& Kåll. Ryda Horn
mit. eller kanske 1 från rspr.
.1agr klar har allmänt 1, aldrig k; jfr Södw. Ordb.: från mit.,
från lat.
_klara Solb. Holtsj. Klara
lags Kåll. Solb. Holtsj. Ryda Vart. Klas, jfr neklas
lclas Kåll. Hvarf Ryda Horn klass
.klav& Kåll. Ryda (där alternativt kl-) handklaver
-klen Hus. Kåll. Rånged. Horn Kinne (— k(enar Sät. NVbo Flundre
Ryda Holtsj.) klen, lån i svenskan från mit. klen
.klera Redv. Habo taltrast; ordet är antagligen lånat från småländskan
klzea Kåll. Ledsjö NVbo Kåk. Horn Redv. (— kkiea Holtsj. Ryda)
klinga. /-formerna kunna ej förklaras annat än såsom beroende på lån; jfr klae.
Ryda) klots; från ty.
.k18,5 Korsb. Åsaka (Skån.)
kk- Säter Ryda) kloster.
k/84tar Utvängst. Berg Kåll. Horn
Kanske får man anta formerna med 1 bero på ett ungt
nylån från rspr.
c) 1 efter inljudande b, p, m, f, v, g, k (jfr § 13):
,itvlåtar Gärdh. oblater
cltbla(s) vb. NVbo Korsb. Kåll. Valle Skån. Åsaka Ryda gräla,
dzela d:o Ryda (— div/robs] Ryda Husaby). 1 tyder på lån.
Jfr ock Tamm Et. ordb. dyvla: lån från Ity. Subst. dibal
NVbo gräl är väl bildat efter detta värb.
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clontlzg Längh.
~Ng Kåll. NVbo) dymling. Jfr Tama
Et. ordb.: från Ity. diimeling.
fakla Kåll. fackla, jfr Tamm Et. ordb.
/kfuk/a Säter förnickla
focsamitg allm. församling
gotcenzplara Säter godtämplare
himmel torde vara inhemskt i språket, ock singularen heter
enligt § 8 ovan hånaal med 1 regelbundet efter gammal
svagtonig vokal — så genomgående. Men i plur. ha
vi hemla i .hela Vg., utom på några få ställen (Redv..
hitnka alternativt, d:o Kåk. Valle Kinne). Jag kan icke
förklara detta 1 (i stället för det väntade ?P, se § 13) på
annat sätt än såsom ett lån från rspr. (speciellt predikospråket), ett lån som är ganska begripligt just av denna.
plural, som ju egentligen tillhör en högre stilart'. Vidare
ha vi ordet hemlig NVbo Kåll. Ryda himling, innertak
heming alternativt i Ryda). Jfr Aas. himla, himling,.
Hof hemla, hemling (dentalt 1). Detta är, förmodar jag,
också ett lånord i Vg. (som inkommit med själva saken: i
de gamla ryggåsstugorna fanns ingen himling).
jubla Ryda jubla
knuflas Korsb. knuffa, från Ity. knuffelu (se Tamm Fonet._
känn. s. 23)
nalla Kull. Lena nafsa, bitas; lån eller nybildning?
neklas Ryda Hall. Niklas
pantiflar Hvarf »ett slags sandaler»
paraplu Säter paraply 2
pruyla Holtsj. prygla. Jfr Jess. Et. ordb.: från ty.
pulla vb. Ryda knuffa — nybildning eller lån? Jfr Ity. piiffelnt
arbeta hårt (Frischbier); jfr även knuffa knuffla : puffa..
hefla Korsb. Ryda reffla
samla Holtsj. Härja NVbo Laske Korsb. Kåll.
san:dra Ryda>
samla; lån från Ity. (mit. samelen)
semla
Ryda Gudh. semla; lån från Ity.
skreflar Kåll. skrofler
spakla Kåll. Ryda (alternativt jämte spalflra Ryda) spackla
Det är också rätt svårt att få höra denna form av allmogemun.

I Holtsj. ock Kåll, finns den folketymologiskt ombildade formen

paraprg
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stekkabcer
stekltga Sk. Åsaka Redv. törnbuske; steklabcer
Mossebo) Lena Längh. Kåll. Ryda, jfr Jess. Et. ordb.: från
tyskan. stelsalabc_er Rångedala.
stetyphg Gudh. stämpling, från rspr.
fe/la Finner. Korsb. skyffla
tekla Solberga Tekla
tvtvla Kåll: NVbo Ryda (där alternativt k) tvivla; lån från mit.
tviveien (Jess. Södw.)
valla NVbo Holtsj. Kinnefj. Ryda Kåll. Längh. våffla.
Egendomligt är ordet ho,safila hästfibla (Holtsj.). Hof har
hörsafiblerr (dent. 1). Från - Solberga uppges hssjaftvla, från
Grönahög hs.saftvla, hophla. Formerna med 1 tyda på län.
Men jag vet ej, varifrån man skall anse ordet lånat, ej häller,
hur man skall anse formen -fila uppkommeni.
d) i före b, p, m, f, v, j, k (jfr § 14):
albit, -cet Solberga Holtsj. Albert
alfre, Flundre Holtsj. Alfred
algot Holtsj. Solb. Algot. Analogiskt ursprung har k i akjasjcara Om. Algotsgärde; cargastsep Rånged.
d/ma Korsb. Solb. Flundre Alma
almanaka Holtsj. Laske Kåll. almanacka (från Ryda uppger en
upptecknare ca•manaka med analogiskt
alvar Kåll. Finn. Ryda NVbo Säter (— akvctra, carvasamar Holtsj.)
allvar; enligt Tamm Et. ordb. från ty., i vilket fall 1 är
regelbundet, k analogiskt.
balkog Kåll. balkong
breslja Kåll. Ryda bresilja
bulvan Ryda bulvan
dalj Ryda NVbo stryk, jfr Aas. Ross Rietz. Lån?
detd0 Härja tvist — sammanblandning med batalj
falk Ryda falk, jfr Tamm Et. ordb.: från lty.2
helma Flundre Hilma
En mängd andra exempel på / i denna ställning träffas nedan
under e (pluralformer av lånord på -al).
Märk från samma trakt ock enligt samme sagesman värbet fcarka
pet= spekulera. Jfr härmed Tamm Et. ordb. s. 129 ock Nor. Folketymol. (i Sv. lm.) s. 10. Då värbet är inhemskt, kan k vara regelbundet, Hofs tänka på beror då på association med falk, jfr Tannn ock
Nor. anff. st.

•
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haka NVbo sommarhuva. Jfr Rietz helika, hilka, höllika, da.
dial. hylleke, nass. hillehe; Aas. hylk »vel egentl. nedertydsk»; Jess. Et. ordb. under holk. Kanske ordet är inlånat
osynkoperat.
-Mimar Holtsj. Skåning Hilmer
hel» Ryda Helge; nylånat från rspr.'
he1jamesa Holtsj. Gudh. tiden omkring allhälgonadag. Ordet
synes vara regelbundet uppkommet ur fsv. hälghona-mässa
(jfr Beckman Nasalvok. s. 12). Ock hälgon är (jfr Jess. ock
Tamm Af1.-änd. hos sv. subst. s. 75) lån från Ity. Ordet har
alltså 1 på grund av lån.
kceljanst8rp Lerdala ortnamn Helge-Ands-torp? Jfr t. ex. silke.
.hcelvata Ryda Holtsj. helvete (jfr Sörb. 1, Vätöm. 1); väl lånord,
såsom även Södw. Ordb. tycks anta (fsax. helliwiti, ags.
hellewite)
jamar Flundre Hjalmar; nylån från rspr.
jcelm, 'alm Kåll. Vilske jura; väl genom invärkan från rspr.
Ordet är ju ej just brukligt i allmogemålet i dess eg. betydelse. Däremot har Husaby iwkm i betydelsen 'tak att
lägga grödan under' ock Ledsjö ortnamnet irarmswtar.
jelpa jälpa: ordet har detta uttal (med 1) i hela Vg. med
högst få undantag (från Kull. uppges alternativt k, från
Blidsberg i Redv. k, från Östad k). Då ordet är inhemskt
svenskt, måste det frappera, att vgm. har / 2. Jfr nedan § 14
(vcekp, fcekpa, cicarpa, vcek etc. etc.). Jag finner ingen annan
förklaring, än att ordet måtte vara påvärkat av rspr. Det
är alltså i själva värket ett lånord i modernt vgm. Ock förklaringen till ett sådant inflytande från rspr. skulle då vara
den, att ordet särskilt ofta förekommer i högre stil, speciellt
i predikospråket. På annat vis ser jag ingen möjlighet att
förklara 1 (jfr ovan bluma). Inflytandet från rspr. bar
emellertid vanligen icke förmått utrota den gamla starka
böjningen (jalp—julpat). Jfr ovan om u i blam a. För denna
förklaring talar, att från Velinge capa uppges som äldre,
jce?pa som yngre. I frasen han stcelpta.,n, men 2nta ygtota-n
1) Däremot finna vi det gamla svenska namnet (jfr Lundgr. Personn.)
ännu kvarlevande i en del ortnamn: hce7tjat8rp Ledsjö, hcarjaSt8rp
Kåll., hekiano,s Möllt., htebastena Kåll.
2) Likadant är förhållandet 1 Fryksd. ock Sörb.
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har analogien med job)ta...ri infört 1 även i det andra värbet,
som annars på samma trakt (Vilske hd) heter sttekpa.
kalkQn Ryda Redv. kalkon
kanal' Ryda kanalje
elkorala Ryda liljekonvalje
KJ'a Kåll. Holtsj. Redv. lilja
nufelal, Ryda medalj
#rtalja Ryda Kull. Skån. Kfjärd. malja. Jfr Jess. Et. ordb.
malle (från Kfjärd. uppges biformen mcd9a).
(12,8v)majkalk s. m. Tiarp hovmarskalk l
paseDa Redv. persilja
,palvar Holtsj. pulver, jfr Jess. Et. ordb.
halarbi) raljera, skämta (ovanligt lån från rspr.)
haliera Ryda
salin Holtsj. NVbo Ryda öst. Strengsered (pascibn äldre) psalm
salmönzka Holtsj. psalmodikon (ombildat efter harmonika)
„salva Ryda Holtsj. Berg NVbo Kål salva (Sörb. 1, Vätöm. 1,
Degerf. 1, jfr ock Södw.); tydligen lånord i vgm.; kwek.salvara Holtsj. Om sakva Kåll. smutsa ned är samma ord
(jfr Hof sallva, sahlva), så har det fått k genom analogi.
salvia Redv. salvia
silke har 1 i hela Vg. enligt typordslistorna (Sörb. 1, Vätöm. 1,
Skutt. 1): sega, solka.
silver heter selvar, solvar i NVbo Holtsj. Ryda Flundre Kull. Kåll.
Någon form med k har jag ej funnit i uppteckningarna
(Sörb. Vätöm. Skutt. ha 1). Dessa två högre kulturord, silke
ock silver, synas vara mycket gamla i svenskan, men de
torde väl alltid ha pävärkats av sådana språk — rspr. eller
främmande språk — som ej ha k, ock på sådan påvärkan
1 efter
beror vgm. 1. GRIPS förklaring (Skutt. § 118): k
i duger här ej, då vgm. har vekja, stekk etc. ock ej skyr
förbindelsen i + k.
.scebna Holtsj. Solb. Flundre Selma
«talja Ryda Vart. talja
tulpanar Ryda tulpaner
nba Korsb. Kåll. Holtsj. olja; jfr Kallst. Bärgsl. s. 1112
mata, Herrlj. metall beror på folketymologisk omstöpning.
Holtsj.

Härefter har man genom folketymologi ubani4t orgelnist Sandh.
igjavark Kinne orgelvärk med analogiskt k.
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e) Här behandlas lånord med 1 efter svagtonig vokal. Analogi med i § 8 behandlade inhemska ord på -al har kanske bidragit att kvarhålla 1. Om orden på -ah, -aha etc. se ovan § 8.
abal Kåll. Abel
adal Ryda adel
atekal, -kla Ryda artikel. Jfr ock vid detta ock flere ord § 6.
blbal Kåll. bibel
bufal Ryda buffel (skällsord)
bcegal Kåll. bängel, enligt Tamm från Ity.
bgdal Laske bödel d:o.
Nval, bovia Ryda bövel, jfr Tamm Et. ordb.: bildat efter djävul
(som är lånord ock har genomgående 1, se nedan). Jfr ock
bgvalshev, bcevalskev (ce från djävul, jfr Tamm) Ryda, Horn
svår kolik, antagligen en sammansättning med samma ord,
föranledd närmast av en viss ljudlikhet med uttrycket b_cekahev, bceNtev om samma sak (om detta ord se nedan § 15).
deswal, destpla Korsb. discipel 'fånge, som skjutsas av gevaldigern'
dofal Holtsj. doffel — en sorts tyg
dual, dubla allm. dubbel
dwalstrcek Ryda dyvelsträck; jfr Tamm Et. ordb.
delsla Bål'. däckel (på seldon); väl från ty.
eekal, eekla Kåll. Flundre enkel, jfr Tamm Et. ordb.: lån från Ity.
fqbal Gällst. fabel (Ryda har alternativt fabak ock Velinge fabak,
fabkar med k genom analogi)
galat galla Ryda Torsö Holtsj. gaffel
grefal, grefla NVbo Holtsj. Ryda griffel
hgval, hov.la, /lodar allm. hyvel (jfr t. ex. Kallst. Bärgsl. s. 111).
Endast från Kfjärd. meddelas formerna /teak, hoga med
analogiskt l.
joval, jcevla Kåll. Ryda Holtsj. djävul. Efter detta bildat
är jcpkal ywkla Kåll. Holtsj. (jfr Tamm Et. ordb. under
djävul).
Mal, kabla Torsö, Ryda kabel
kapttal Ryda kapitel
loryla Kåll. Ryda Kull. lymmel. Jfr Jess. Et. ordb.:
från nht.
mattal Holtsj. mantel (nylån från rspr.)
maryal Ryda märgel, enl. Jess. från ty.

MÅLETS 1 = RSPR. 1.

49

meka' Ryda Mickel, pl. mekla (Kåll.)
mekalsmwsa Ryda Holtsj. Mikaelidag
på1sal, polsalplk Fågelås poppel
pruyal (vb. pruyla) Holtsj. prygel, prygla; jfr Jess. Et. ordb.
Märk Kåll. pryl, pryla; Ryda prul, prula med bortfallet
g-ljud (jfr emellertid Också ovan § 6).
prkal pragla Holtsj., prepial prcejla Korsb. Ryda, pree2a1 prcejla
Kåll. prägel (slaga) är lånord enligt NOREENS föreläsn. i etym.
ljudlära. Då är 1 regelmässigt; prcegka (Velinge) beror på
analogi. Jfr emellertid också ovan § 6, d. v. s. även om
ordet vore inhemskt, skulle vi kunna få genomgående 1
i vgm.
puckel förekommer än med 1, än med l. Som det är lånord
(jfr Jess. Et. ordb.), så är 1 naturligt, k beror på analogi:
Kåll. pulsa pul_cla (på andra håll polsal)1.
pdcval, pdvalus Ryda Medelpl. Solb. Paulus
Ana/ Ryda ring. Jfr Tamm Afl.-änd. hos sv. subst. s. 43. Han
tycks anta, att ordet är lånat från ty. ringel. Från Bäreberg ock Ryda uppges ordet higalzbluma ringblomma, ock
jag gissar, att vi här ha att göra med något lån från tyskan
(jfr mlt. ringde 'son nenblume'), ock att det andra ordet,
'nal, hindrat synkopering. Jfr med dessa lånord några
andra ord: krzgal Kilanda bukt, krigalzkrig Korsb. runt omkring, krzgalzmå Bjärkl. ortnamn, krzgaltkrokater Korsb. Ryda
krokig, krtg(a)lalsp Synnerby virvel i vatten, jfr Hof kringell
krets, kanske lån från från mit. kringel(e) m. o. f. (Ltibb.Walt.) 'kreis, ring' 2.
runda Ryda rundel. Jfr Tamm Af1.-änd. hos sv. subst. s. 43.
sabal Ryda sabel
samal, sal Solb. Flundre Samuel
Jfr ock föregående ord.
Ock så ha vi slutligen några egendomliga former. Hallon heter
på åtskilliga håll i dialekterna brigabor, brygabor; så ock i vgm.,
uppgivet från Länghem ock Björketorp. Jfr Aas. bring(e)beer; Nor.
Folketym. (Sv. lm. VI. 5 s. 7). Men från andra håll i Vg. uppges andra
former: brzgalibter Hössna, brugalskr Ornunga, brygalbcpr Flundre,
brzglabTr Länghem. Hur förklara dessa formers uppkomst? Jag har
ej sett dem på annat håll (Rietz uppger dock liknande från Halland).
Kanhända få vi tänka oss en analogibildning efter ovanstående hzeal(0 - ,

kragal(i)-.
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sedal NVbo Ryda sedel. Jfr Jess. Et. ordb.
sval, segla etc. allm. segel. Jfr Jess. Et. ordb. ock Kallst.
Bärgsl. s. 111.
sintpal, siizpla NVbo Säter Ryda Korsb. simpel. Jfr Jess. Et. ordb..
spegal etc. spegel, alltid med 1
spe(k)tqlcal (— vb. spetrickla Finner.) Kåll. Ryda Finner. spektakel.
(klock)stapel har på de allra fiästa håll 1 i både sing. ock plur.'
Jag finner ingen annan förklaring än genom lån i vgm.2 Jfr
härmed, att ordet på många håll i Vg. saknas, t. ex. merendels i Kåll., där det heter klockestake i stället. Jag
förmodar lån från rspr.
(pe2ka)stefal, -stefliga Ryda pojkbyting. Jfr vb. stefla vela omkring. Jag förmodar, att det är lån från ty.: (m)lt. stevel
stövel. Jfr »din stövel», »stövla omkring».
stcentpal,stcenipla Ryda NV bo Holtsj. Kåll. stämpel. Jfr Jess. Et. ordb.
skval, stovla Holtsj. Korsb. Kåll. Ryda Länghem Redv. stövel..
Jfr Jess. Et. ordb.
svaval Kåll. Holtsj. Ryda Rångedala svavel. Jfr NOREENS förel.
i etymol. ljudl. vt. 1899: »från mlt.».3
svceyai, szynia Korsb. Längh. svängel; väl från ty. (mit. swenge].)
salsal Vart. sockel. Jfr NOREENS förel. i etymol. ljudl.: från lat.
genom ty.
Pfal, fefla, folla NVbo Kåll. Ryda skyffel
tvival Ryda NVbo Kåll. tvivel; jfr ovan s. 45
total, toflar NVbo Ryda Säter Kåll. Redv. toffel
tgtvai, tgc/ivia Kåll. Ryda torndyvel. Pluralen tyder på lån.
Annars torde väl ordet vara att betrakta som inhemskt i
nord. språk (jfr Nor. Aschw. gr. § 65,9). Kanske har det
anslutit sig till det lånade dyvel (jfr Kallst. Bärgsl. s. 111
gkeinadyvg) ock därför fått 1.
vtekal, vtekla Längb. Kåll. Korsb. Ryda vinkel
Åsarp genom analogi) exempel
cekscenipal Korsb.
cee/a
Holtsj.
Ryda
Laske
NVbo ängel
egg
Endast några få fall med plur. k äro antecknade.
Ehuru ordet enligt NOREENS förel. i etym. ljudl. vt. 1899 ärinhemskt svenskt.
5) Analogiskt har man k i svagak NVbo Säter.
4) Jfr dock § 6 ovan, enligt vilken pluralens 1 kunde förklaras>
även om ordet vore inhemskt.

MÅLETS / = RSPR. L

51

Vi finna av det ovanstående, att en stor massa lånord, son/
inlånats i vgm. med dentalt 1, bibehålla detta i dialekten, ock
det jämväl i sådana ställningar, där inhemska västgötska' ord
ha k. Det torde då i allmänhet kunna sägas, att unga lånord
med 1 i vgm. ha 1 närmast därför att rspr. förmedlat lånet, ock
detta har ju nu 1; men äldre lånord i vgm. ha 1 på grund av de
främmande långivarnes 1. På den tid (slutet av 1600-talet), då
AURIVILLIIIS skrev sina »Cogitationes de Lingux Svionicx recta
scriptura et pronunciatione», synes ännu k ha varit brukligt
även i de högre klassernas tal. Men man hade 1 i utländska
lånord som t. ex. sal, själ, gaffel etc. Detta 1 berodde‘på att
de främmande språken hade 1, ock de lånord, som under sådana
omständigheter inkoaimo i vgm., fingo naturligtvis där 1 av samma
anledning. Men att i enskilda fall avgöra, till vilkendera kategorien ett i målet befintligt lånord bör räknas, är naturligtvia
ofta omöjligt. Det är också onödigt.
Men nu ha en mängd lånord från äldre ock nyare tid i
vgm. k, antingen alltid eller blott sporadiskt.1 Lånorden kunna
på grund av analogiinvärkan från inhemska ord få k i stället
för 1. Men hur kommer det sig då, att det ena ordet blir mereller mindre utsatt för sådan invärkan, men ett annat kanske
aldrig någonsin beröres därav?
Detta torde bero på en mångfald omständigheter, som spelat
in vid ordens inkommande ock spridning i målet. Det tordevara omöjligt att uppvisa alla de faktorer, som härvid spelat.
en roll. I stort sett torde man väl kunna säga, att ju mer ett
ord införlivas med Målet, ju mer det mister den bismak av
något främmande, som vidlåder ett lånord från början, dess mer
kan analogien med inhemska ord ersätta 1 med 7r — så vida ej
några speciella omständigheter bidraga att hålla kvar det dentala 1. Men härav följer icke, att de lånord, som nu äro mäst
införlivade i vgm. ock mäst populära, nödvändigtvis skola visa
sig ha .varit mäst utsatta för analogiens invärkan. Ordet snigt
t. ex. är ju nu synnerligen införlivat med vgm. ock förefaller
icke alls främmande, men det har allmänt 1, ytterligt sällan
k. Det torde vara ett ganska gammalt lån i vgm., liksom det.
är i svenskan överhuvud. Jag tänker mig, att detta ord kanske
1) Jfr ovan liksom ock nedan §§ 12-14 här ock där.
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tinder hela den tid, då det spreds ut till allmänt bruk i målet,
haft med sig den främmande bismaken. Därför kvarhölls 1.
Men då så denna känsla av utländskt föll bort, då hade traditionen tagit 1 om hand ock har sedan bevarat det. Andra
lånord, t. ex. akt" pbut m. fl. ha alltid k. Sådana ha kanske
av någon anledning (t. ex. den, att målet behövde dem mera —
-ofta på grund av nu outredbara kulturella förhållanden) mistat
den där känslan av främlingskap, innan en tradition hunnit
stadfästa det dentala L Analogien har då segrat. Vad angår
ett sådant gammalt lånord som klar, där analogien aldrig någonsin i den genuina dialekten värkat, kunde man vara böjd för
att tänka sig samma förklaring som vid smal. Ordet är mycket
vanligt i målet. Men en annan förklaring är tydligen här bättre,
.ock samma förklaring tillämpar jag på andra lånord med kl- (g1-).
-Ordet klar lånades in med dentalt 1. Men då blev ock k-ljudet
i ordet naturligen palatal t (Alar) — fonetiskt lätt förklarligt.
Men det p alatala k-ljudet är, enligt vad jag i § 6 uppvisat, svårförenligt med ett efterföljande l, ock därför har 1 bibehållits (lock
ha stött varandra). Förhållandet är en ytterligare, intressant
parallell till det ovan i § 6 sagda. Men ibland segrar analogien
från de talrika inhemska orden på k/r- (se exempelsamlingen).
Eljest förefaller det mig, som om analogien skulle värka
starkare i konsonantförbindelserna än i förbindelserna med
vokal; kanske emedan det speciella tungläget hos vederbörande konsonanter särskilt gärna ock lätt kombineras med k.
I vissa fall kunna nog också speciella analogier eller onoinatopoetiska orsaker ha stadfäst det bestående bruket av 1 eller
k i lånord.
Med sådana moderna lånord som t. ex. Nr, phoia, b?rus
(se ovan), p?Pakett (§ 13) är det ett särskilt förhållande. Att
dessa, delvis i målet mycket ovanliga, lånord så pass ofta uppvisa
k, beror nog på att de kommit in i målet genom den i upplösning
stadda dialekt, som står på gränsen mellan riksspråk ock genuint
mål. I detta »halvbildade» västgötamål bibehålles vanligen ?P, men
-den genuina dialektens fina känsla för växlingen k
1 är försvunnen. Jag har ovan berört detta förhållande (jfr tegel i § 6).
De omtalade formerna med k representera närmast ett sådant
halvbildat uttal, ock från detta kan, där ej traditionen såsom
t ex. i smal etc. hindrar, k lätt komma att spridas.
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Det finns till sist en del ord som äro att betrakta som inhemska i språket, men som på grund av att de fått ett visst
tycke av »högre stil» lånat 1 från rspr. för att ge ett uttryck åt
detta. Dit räknar jag yceboa ock nog också bluma (se ovan).
Inflytandet från rspr. har ej trängt ut vissa andra dialektala
egenheter hos dessa ord ()alp jul,pat, u i bluma etc.). Men det
är att märka att, om en mera »bildad» västgöte lånar ordet
blomma från rspr., så heter det i hans tal ofta boa, men
ej bluma. vt stöter honom såsom ofint, men k har han kvar i
sitt eget språk.
Det är klart, att det analogiska k kan förhålla sig olika i
olika trakter.
Somliga lånade ord ha ju alltid k i vgm. Det är möjligt,
att några av dem äro så gamla i svenskan, att de i fråga om
k kunna betraktas som fullständigt inhemska ord (ex. kål, påle,
se nedan s. 55 f.).
Det analogiska Zr kan vara inlånat från andra dialekter.
Men förhållandet är likartat överallt, där k finns, ock det är av
ringa betydelse, var analogien värkat.
§ 11. Vgm. har 1 i några ord, som måhända äro att betrakta
som nybildningar, där 1 har ett onomatopoetiskt syfte.
I vissa ord synes det mig ganska sannolikt, att 1 använts i
onomatopoetiskt syfte, speciellt för att framhäva något såsom
löjligt ock ynkligt eller smått ock barnsligt o. d.:
hula vb. Ryda NVbo 'gå lutande ock rädd', kula a simea;
jfr Hof hula (dent. 1) 'dra, släpa ällerr släpass framm', no.
diall. (Ross) hula 'hx1de kroppen forover' etc. etc., hyla
'sxtte afsted i anstroangt, klodset gang eller loben med fremstrakt ludende krop — neppe nogensteds med tykt 1'. Det
ser alltså ut, som om på flera håll funnes former med 1.
Gamla inhemska kunna ej dessa ord vara, ty då skulle vi
ha k (jfr nedan § 12). Jag ser ej häller, varifrån de skulle
kunna vara lånadel. Jag finner ingen enkel förklaring
utan att anta nybildning i dialekterna, ock att då anta
1) Rom jämför kala med Ity. hulen 'om hastig bevEegelse'; men
detta ord betyder tjuta, 'heden', ock användes icke direkt att beteckna
rörelse — se Ity. lexikon (Berghaus). För rästen är betydelsen av
dialektordet en helt annan än den av hastig rörelse.
4
Landtmanson, 1- ock r-ljuden.
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en onomatopoetisk karakter hos 1. Det synes mig, som om
detta ord värkligen vore ganska målande.
tala ab. Korsb. liten pojk. Jfr loss taala 'gaa fjantet omkring
uden maal og meed, pusle fjantet omkring', Rietz tåla 'gå
som små barn'. Är ordet ett lånord? Jag ser ej varifrån.
Kanske är det en nybildning liknande den, som jag antagit
&da vara. Kanske förklaras på samma sätt:
vla Korsb. 'velig ock barnslig person' (värb vigla), jfr Rosa
vaala = '1) irre om, 2) intet udrette, 3) ikke faa ordene vel
frem'; likaså kanske: Invla-ei Gudh. 'vela i väg'.
Några andra ord med liknande betydelsenyans torde böra
förklaras på annat sätt:
dola NVbo klena, dolar Holtsj. 'snäll ock beskedlig'. Orden
synas ha utländska paralleller, jfr da. diall. dol (o) Feilb.
Vi torde få antaga lån:
fula, bula Korsb. 'springa ock vela'; kanske = no. (Ross) fjurla
'kludre, pusle, rulle'. Vi hade då regelbundet 1 rl (93, tyder
väl ock på grannskap till ett r).
jula (a sprina) Holtsj., kanske lån; jfr t. ex. Feilb. hjule.
ygla Ryda a) vara enfaldig, b) enfaldig person; jfr Burtr. s. 55 ye_tla
(1 motsv. ibland 1) sjunga (om lappar), jollra, sörb. jilia jollra,
prata enfaldigt, fryksd. jål, no. (Aas.) jaala 'ytre taabelige
indfald', jaala subst.; jfr ock från Husaby i Vg. pga z eiligan
z-jeglzgan). Det är väl enklast att anta lån
jodla (kanske
från Ity. jolen = jodla etc.
pola Holtsj. 'fjäska omkring i onödan', jfr Rietz ock sörb. pörla
sjåp, våp — väl med 1
vela (se ovan s. 5).
Det finns alltså flere ord med en sådan förklenande betydelsenyans, som nyss nämnts, där 1 förklaras enligt någon av ovanstående paragrafer. Kanhända är det så, att dessa ord givit
närmaste anledningen till den tendens att nybilda, som jag trott
mig finna. Den onomatopoetiska karakteren hos 1 har härvid
också spelat en roll.
Ehuru denna ordkategori är mycket fåtaligt representerad,
ock ehuru jag endast vågar framställa min förklaring som en
gissning, har jag dock ansett lämpligt att upptaga fallen i en
särskild paragraf.
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Anm. Några enskilda fall av 1, vilka äro skenbara undantag från
reglerna om k nedan ock vilka vid första påseendet synas ej kunna
förklaras enligt ovan givna regler för 1, har jag ansett lämpligast att
behandla nedan i anmärkningar.

§ 12. Vgm. har k• efter lång vokal i slutljud ock intervokaliskt,
såvida ej 1 står enligt §§ 2, 3, 10 eller 11; t. ex.
cd• allm. al
gym NVbo, 4Zig Björket., 4an Holtsj. alu.n; jfr ock Skutt. Oun.
I detta lånord är liksom i många andra (se nedan) k analogiskt infört (jfr § 10). Ordet är för övrigt ombildat i
dialekten.
beka Ryda 'arbeta tafatt på något', jfr Rietz bola, fisl.
Märk k efter (jfr ovan § 2).
betc0a Kåll. Ryda Holtsj. betala; enligt Tamm lån från mit.
Jfr ovan s. 51 if. om lånord med analogiskt k. Här kan ock
Z, bero på speciell anslutning till t/i(a).
Ina• Kåll. Flundre bål
bijkhlss Holtsj. Flundre 'yxa varmed man fäller träd', fsv. boloxe
cleian allm. dålig
fjcpka Källby Horn Ryda NVbo Kåll. Synnerby Rång. vb.; f. k8rv
stoppa korv (fsv. fläla)
fyhr allm. ful
haryak Ryda handsöl 'de första pängar, en affärsman får på dagen'
?:?rig Synnerby stormil, fsv. il. Märk k efter (jfr ovan § 2).
NVbo Kåll. plogsula, fsv. il fotblad, fotsula, fisl. il, Mar
gra Kåll. Ryda dröja, 'söla', fsv. ila (Södw.)
(t h allm. Elin (det förra enligt prof. NOREENS förslag av
Mana). Jfr om lånord ovan s. 51 if.
tjTk, v0 allm. ijäl
ked» allm. käl. Detta ord antages vara län från latinet (eaulis),
men Kluge GPlii1.2 I, 333 f. anser, att det tillhör det ä lst a
lagret av latin5ska lånord i germanska språk, ock den norska
omljudda värbalformen kjEela, som synes vara inhemsk, tyder
ock på mycket gammalt lån i nordiska språk (se ock
Södw. ock Schlyt. ördb.). Ordet kan därför betraktas som
ett inhemskt ord.
kvgb Kåll. dvala, väl = fsv. qvali. kval (fsv. qvai) är däremot
nylån från rspr. (se ovan s. 38).
nzghz allm. mala
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meka Ryda 'uträtta en sak tafatt ock långsamt' (jfr beka)
"uta. allm. mjöl
muka allm. mule; mttkavanta, mukalmegk Finner. (— vanligare
mulbceek av mul = mun)
mak, mecka allm. mäl (mått), mäta
mak allm. nål
rupka NVbo stoppa ett hål, fisl. nåla av nål
öka Ryda Flundre Fröj. Sandh. Kölaby Medelpl. Kåll. Olof'
plk(a) pil (trädet), se ovan s. 39.
pera allm. påle, jfr Södw. Ordet har enligt Kluge GPhil.2 I,
s. 333 if. mycket tidigt inkommit i germ. språk från lat.
(jfr håg; men det synes i svenskan ej ha så hög ålder
som kål (jfr Södw.).
tiQkiar allm. rolig
NVbo Kåll. Korsb. Ryda knöl, valk, fsv. ryl
seta allm. sele (jfr ovan § 2), fsv. sju
sik, szka allm. sil(a), fsv. sila
sg. Kåll. Ryda sil, en fisk, fisl. sil
skka (skoka) Holtsj. Ryda Kåll. (allm.) skola. Jfr ovan om
lånord s. 51 f.
skrer Holtsj. Ryda Korsb. skrål
skvaka allm. skvala
smaka allm. hop, i Holtsj. småboskap, isynnerhet får, fisl. small
sPbtffir Skån. Korsb. hospital (mask.), Hof spetahl, hör ju
också hit, ehuru kanske vid akcentförskjutningen a stundom
fdrkortats ock stavelsen försvagats något.
stQk allm., stol
stak Holtsj. Ryda Kåll. Korsb. Kinne stål
stkk Holtsj. Bäreb. Rånged. Ryda Kåll. syl
oka Ryda kela, klema bort; jfr fisl. ein-kill
>914' kil, se ovan s. 37.
.fcek Kåll. skäl
Ma allm. stjäla
tgka Mossebo lägga golv; jfr no. diall. tila, fisl. ili
trTk Ryda Skån. Kåll. valk i handen
1) Formen (kivas Ryda har 1, emedan den är lånord (Olaus).
olsi_m Olsson, olsmces.a Holtsj. Olsmässa, ()Ubåt) ortn. Sandhem

torde få anses påvärkade av rspr. ock skriften. Jfr de regelbundna
otsprp Fröj. Sandh., o&ggtn, Medelpl., QfMcegd Ryda, (2,9a Olsson etc.
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tvKriga Bäreb. NFåg. Kåll. Björket. Varnh. Ryda NVbo Redv.
tvilling. Även i andra dialekter finnas former med enkelt 1,
t. ex. estsv.
t8ka allm. tåla
teka, peka allm. tjäle
uk NVbo Horn Skån. Härja NFåg. Kåll. unken, skämd; jfr no.
diall. ul, ula, ulna
vak Ryda Kåll. grov käpp; han-vak, ,slag-vak, handval, elagval,
delar av en slaga; fisl. v21r, fsv. val. Jfr ock va-juk
Kåll. kuggjul, där kuggarna utgöras av små stavar, vaka
vb.: 'ett jul vakar i ett annat'. Vokalväxlingen är väl ur
u-stanasböjningen.
valt mcb Ledsjö Kåll., a vaka mcb Korsb. tillsåmmans med; jfr
no. diall. vtela, vale = hob, dynge, 'i vable rate'.
veka, vika allm. vila; fsv. hylla, fisl. hvila
vek allm. väl
ektga Skån. liten fisk, jfr Rosa teling.
Vi finna, att e, i, (y) ej motvärkat k i vgm. (jfr ovan § 2),
såsom fallet är i så många andra dialekter.
Jag har ovan (§ 2) antytt, att man måste anse k som mycket
gammalt i ställningen efter vokal, slutljudande eller intervokaliskt,
i stamstavelser, d. v. s. i fall motsvarande till denna § hörande
i vgm.l. Huru gammalt det är, därom vågar jag ej yttra mig,
d. v. s. någon terminus ante quem nonsvågar jag ej söka fastslå.
I alla händelser framgår av § 15 nedan, att man ej behöver
anta k äldre än den samnordiska synkopen (vikingatiden). Jag
kan här icke häller yttra mig om den frågan, huruvida Zr en
gång funnits utom det område, där det nu förekommer.
§ 13. Vgm. har k i förbindelse med en föregående labial eller
guttural konsonant, ock detta även om en svarabhaktivokal utvecklats mellan konsonanten ock k (jfr ovan §§ 6, 7, 10). Ex.:
a) Konsonantförbindelsen är uddljudande.
bh allm.
bh, allm.
blad
bliva
bkgk all m.
blek
bkoeka Kåll.
blinka
bkekst allm.
blixt
forbk4fatar Kåll.
förbluffad
b-if'y allm.
bkema Kull. Lena k
bly
blemma
Ryda
J
pkadra -Kåll. Ryda pladdra
1)

Om

ZP

i samma ställning i avledningsstavelser se § 8.
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pirakett Kåll. Ryda plakat
platt
pkat allm.
Praska Horn
plaska
piree Kåll. Ryda
plikt
Horn Holtsj.
pliw (y) allm.
plog
plätt
Vret»
flaga
firgga Björketorp
flralssa Kåll. Vall. Ryd. ti.axa
firaska allm.
flaska
firatar »
flat
flicka
freka

fhta Kåll.
flotte
gkar allm.
glad
gags Ryda Valle
glans
Vrcis allm.
glas
gkatar . »
glatt
»
glida
gift
erog
glugg
gkcanza Kåll. Holtsj. glömma
grada Valle Ryda
kladda
khisa allm.
klase
kko
klo
grgva
kliva
fler
kkut
klut.
Lånord få mycket ofta analogiskt — se ovan § 10.
b) Konsonantförbindelsen står i inljud.
apka NVbo avla
kabb.a NVbo Ryda rabbla
avhar Korsb. Kåll. Husaby adj. hvoyhar Korsb. rymlig
stor, väldig
'tog/n Korsb. vara ostadig
bablraKorsb. Ryda NV bo babbla segra NVbo Ryda ihaka Synbekka Kinna åbäke
nerby drägla
bolska Kåll. Skån. Ryda buckla selphg Kåll. stålskiva att skrapa
&gira Ryda dingla
träarbeten jämna med
fezAa Korsb. Ryda fubbla
skanihar Kilanda Holtsj. Ryda
hagtka Holtsj. Kåll. humla
skamlig
Kajka Korsb. Ryda Kåll. Säter skramka Holtsj. Kåll. Ryda
Kåkind häckla
skramla
hogra Ryda hyckla
skroggrtar Ryda skrynklig
jevka Lerd. Ryda Horn Korsb. skrcegra Holtsj. Ryda sparka
tugga
skrcerZra Kåll. Ryda skrävla
skreVrtar NVbo skröplig
'<sera Kåll. gänga en skruv
kara Ryda Kåll. kackla
sprogrzar NVbo Ryda spräcklig
knogar Ornunga skrynklig,
strwyka Kåll, stör att hänga
-upp nät på för att torka
ojämn
kraka Holtsj. Kåk. Ryda NVbo
dem
sveda Hus. Längh. Åsaka Kåll.
kravla
Flundre Ryda svimma
kubiriga Holtsj. liten kubb
kuffipktga Holtsj. mindre stock §0Przga allm. kyckling
frigkhar Holtsj. Lena Ryda sj cegira Längh. NVbo Ryda
Björket. Kinne maklig
gnata

a
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yta, oercp, oyklg Holtsj. Kåll.
pcevka Ryda kavle, jfr s. 29
NVbo Ryda yngla etc.
Rånged.
Ryda
Kåll.
fcekka
Kåll. adv. mycket (föregv&Oa
skreva; visa benen nakna
stärkande,
jfr fsv. ofäfie)
tavka allm. tavla
Kåll.
Holtsj.
Korsb. äpple
ceVra
vekka Ryda vackla
Holtsj.
NVbo
öglal
ogka
vrelska NVbo bringa i olag
Anm. 1. Ett undantag från denna regel, som ser ut att ej kunna
förklaras enligt någon av reglerna för / i vgm., är itch2/akn Kinna 'en
bonde, som bor i Rävloile. Om nu ställets gamla namn är Retvhult, så
kanske detta givit itcvalt ock så t uppfattats som best. art., då vi
fått formen heevalabcjn -› heedabOn (§ 8).
Anm. 2. En hel del lån ord ha fått k genom analogi (jfr ovan
s. 51 f.). En sådan analogiinvärkan spåras också i inhemska ord någon
gång, då 1-ljudet ock den föregående konsonanten i kompositionsfog
tillhöra olika leder ock vi enligt § 1 vänta 1. Vi ha sådana fall som
hkrHola Kall. ortn. Råglanda, Ack2_21reola Björket. ortn. Rävlanda. I
dessa ord har tydligen känslan av kompositionen försvagats — sedan har
analogien kunnat spela in.
c) Svarabhaktivokal har uppkommit mellan 1-ljudet ock den
föregående konsonanten 2.
Ovak Korsb. Ryda NVbo avel
df0 gak fågel (jfi. ovan § 6)
gdvak NVbo Ryda Hvarf Fl. Korsb. Kåll. gavel
grepak s. f. Lena Husaby Ryda Bäreberg Kåll. dynggrep
hkak hagel (jfr ovan § 6)
ndgak nagel (jfr ovan § 6)
skettak Holtsj. Kåll. Korsb. Finner. Längh. Ryda Kåk. skakel
skövak Kåll. Ryda NVbo, skOvak Korsb. Torsö skovel
skak etc. sovel (se § 6)
heak, •geak etc. yngel (jfr § 6).
I den ställning, som i denna § avses, ha vi ju k i alla dialekter, där k över huvud förekommer. Angående k:s ålder i
denna ställning hänvisar jag till Kock Sv. lm. 11.12.
§ 14. Vgm. har k i förbindelse med efterföljande labial,
palatal eller guttural konsonant (jfr §§ 5 ock 10). Ex.:
baki Kåll. Källby Korsb. RyOm allm. alm
da Holtsj. Bäreb. Medelpl.
~asa Redv. allmosa
balja
arv Åsaka, Kåll. alv i jorden
En massa exempel föreligger naturligtvis också i böjningsformer
getmal se § 8); fogka etc.
såsom gama
Jfr om 1 efter annan svagtonig vokal § 8; jfr ock § 6.
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bd* porkabakk Kåll. stengär- hceki hälg, hcarjances ortn. Mölldesgård omkring kyrkan;
torp
kgabeark
lobuk plank ~kvar Ryda NVbo inälvor
kring logen (nar balkar) kal* allm. kalk
bxekka Holtsj. Fl. Ryda bjälke kakv » kalv
bua Ryda Holtsj. bölja
N) 8n 2.
mjölk
Holtsj. Ryda Björket. Syn- pahn, NVbo palm
nerby Fl. Finner. bälg; stekk allm. stjälk
bcekihallska Ryda
bak- &tarv » solv
hattska Holtsj.'
scekja » sälja
dakka Korsb. uppföda med mjölk, pcekka allm. kälke
dekka Kåll. Ryda di
fwkvar, farvar allm. själv ••••• fe&dua, &kitt Holtsj. Ryda Kåll.
Kåll. med v bortfallet i tredölja
konsonantism
clukpa Om. Ryda Ås. Bäreb. tja allm. tälja, kkalcnlv, tg,k01.Ps
Kåll., clw?rpa NVbo Kåll.
HOltSi. 2
Synnerby Korsb. Grönahög tarv Kåll. Ryda Finner. Holtsj.
grop
ulv
vakk Kåll. Ryda NV bo Korsb. valk
fOrk allm. folk
gaj a » galge
varia allm. vilja
hav » halv
vekja » välja
harm » halm
cell) » älv
hak? Kåll. Bäreb. Synnerby ekvabkcedar Laske Korsb. Valle
Ryda Säter Holtsj. grop
Medelpl. Svent. Kåll. bältros
med vatten i
cekvar Kåll. Eivor (egennamn).
Anm. 1. ch/va talet älva har 1, emedan det i sen tid i dialekten
synkoperats ur (nava, en form som ännu på somliga håll förekommer
(jfr ovan § 9). Motsvarande ordningstal har också 1, celta. Någon
analogisk form ceha är icke anträffad. Genom analogi med (elva ha
vi så fått 1 i t8lv (12) på många håll i vgrn.: t8kV finns i NVbo Valle
Kåk. Kinne SVbo Kinnefj., eljest är t8/v genomgående. Ordningstalet heter i analogi med tav: tidig (någon form med t är ej funnen).3
Analogiinvärkan mellan räkneord är ju en ganska vanlig företeelse.
Anm. 2. Om k analogiskt infört i lånord jfr ovan s. 51 f. Också
i inhemska ord finna vi k analogiskt infört i denna ställning, åtminstone
i ett par fall, där vi skulle väntat / (enl. § 9):
1)

I denna sista form har fallit i trekonsonantism.
) j torde ursprungligen ha fallit i trekonsonantism, ock sedan ha
j-lösa former spritt sig. Jfr Sörb. täk-grå
takj-grä
täN-gräbb.
3) Till denna förklaring jfr Kallat. Bärgsl. s. 111.
s2
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hckbas Beateberg. Jfr ovan § 9 ock
fsv.
osdkbu Kallby (socken i Kinnefjärding).
Formerna akm6ga Kåll. Ryda Gudh. och itknicbn,iga Kåll. GustafAdolf Habo torde ej bero på någon analogi av detta slag, utan torde
väl gå tillbaka på en biform med kort 1 till värt all. Jfr Tamm Et.
ordb. ock Aas. aalmuge, aalmenning. ainuna Korsb. ock almenig
Gudh. Finner. Säter Ryda ha då sitt / från all.
itckbis Kullings Lena eljest

I den ställning, som i denna § avses, är »tjockt 1» allmänt
i de dialekter, som över huvud använda ?f• (där det ej faller bort
— se Dalm. — eller 1 även i denna ställning står efter i etc.).
Det är väl sannolikt, att åldern av detta ?i• får anses överensstämma med det i föreg. § behandlade k-ets ålder.
§ 15 a. Omedelbart framför en dental konsonant utbytes ofta 1
mot k i vgm. genom analogi från ett närbesläktat ord med k eller
ock från en till samma paradigm hörande form, i vilken icke 1 står
bredvid dental konsonant.
Den sålunda uppkomna kombinationen k + dental har assimilerats till en enhetlig konsonant, kakuminal eller supradental.
Närmare kan jag ej ingå på bildningsläget hos dessa genom
assimilation uppkomna konsonanter (jfr b nedan), liksom ej
häller i fråga om r-supradentalerna, emedan de befintliga uppteckningarna i detta avseende torde vara mindre tillförlitliga,
beroende på svårigheten att höra skillnaden mellan supradentaler
ock kakuminaler. Någon regelbunden fördelning av den art,
som uppgives t. ex. från Bohuslän 1, torde ej finnas i vgm.
Snarast förefaller växlingen mellan supradentaler ock kakuminaler som rent individuell (jfr ock nedan s. 74 not 2). Ex.:
an an allm. aln, jfr fsv. alin, mgnara Kåll. Skåp. mjölnare,
jfr mjöl ock Tamm Afi.aln
lygd Holtsj. böld, jfr t. ex.
änd. hos sv. subst. s. 34
fsv. bulin, bolin
sad Ryda sälja
bad a Ryda bolde, jfr föreg.
pyd Valle Korsb. Ryda Flundre
de d 2 NVbo Ryda däld, jfr dal
Kåll. köld, jfr t. ex. kulen
fgt Act allm. fult, jfr ful
fa Kåll. skillnad, jfr skilja.
m8d Kåll. Fl. moln, jfr mulen
NiMn Ordb. öfver allmogem. i Sörb. s:V.
Supradentaler ock kakmninaler äro stundom långa, men jag
saknar material till utredande av när ock var detta är fallet.
2) Jfr sek.) ock Kallst. Bärgsl. s. 88.
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På samma sätt uppkommer k framför dental i övriga dialekter, där över huvud ir uppträder. Man har vanligen formulerat regeln så, att ir förekommer framför dental, då förbindelsen
1 + dental uppkommit först genom den samnordiska synkopenl.
Men mot denna formulering tala sådana ord som böld (vgm.
bud) ock stölc12, vilka ord enligt Tamm Fem. på -ti och -ipa
äro ti-avledningar, ock i vilka alltså aldrig någon synköp e ägt rum 3. Här måste vi alltså antaga b' infört genom
analogi. Enklast är då att på samma vis förklara även andra
fall ock formulera regeln så, som jag ovan gjort. Man behöver
då icke anta ett ii- äldre än synkopen, ock man får en tillfredsställande förklaring på företeelsen. Det som värkat analogien
är nog i många fall osynkoperade former av blott delvis synkoperade ord (t. ex. vgm. an aln med k från alin), men stundom
också besläktade ord såsom i ovan nämnda tvänne fall (böld
med k från t. ex. fsv. bulin, stöld från stulen etc.). Även kvarstående av d förklaras på detta sätt enklare än Tamm Fon.
kännet. (s. 79 överst) förklarat det. Just emedan analogien
infört
före övergången id -› 11, har d kunnat bevaras. Ty
lp + d blir d, men icke il. Så ha vi också i detta en datering
för analogiens uppkomst (jfr ovan § 2 om 1r-s ålder).
Mot mitt antagande kunde synas tala ett sådant ord som
vgm. §una kölna (VGL. kölna). Då väl detta ord, såsom man
antagit, är lånat från lat. eulina (med akcentförskjutning, synkope ock omljud), kan här icke k uppkomma vare sig genom
inflytande från närbesläktat ord eller från osynkoperade former
inom paradigmet. Likväl kan ordet ej bevisa, att k är äldre än
synkopen. Ty här kan analogi från förbindelserna + n (-> ^)
ha spelat in. Jfr ock vgm. tentg = telning ‹- lenlinger
teein-), där n helt visst varit dentalt efter D31 liksom 1 (§ 2),
men vi nu efter metatesen fått ln
irn -› n.
Speciellt framför ett s synas dialekterna ha en starkare,
väl snarast med sistnämnda fall jämförlig, tendens att utbyta
1 mot ir (jfr Larsens nyssnämnda arbete). Pargasmålet har fått
Se t. ex. Nor. IgF. IV, s. 320 f. Jfr ock Nor. Vårt Språk I. s. 454 f.
Se Nor. a. st.; jfr Vätöm. st8?!'d, Skutt. stod -- i vgm. heter
ordet StOld.
Jfr ock Larsen Trondh. diall. s. 66, där en liknande förklaring
antydes.
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k i polska, falsk, Nukkömålet i älska, Selbumålet har hceears
heilsa. Kanske kan man betrakta såsom analoga med
dessa former de flerstädes uppträdande has, etc. = hals, jestar
= jolster.
Vgm. har, liksom andra Zr-mål, ?(• (numera assimilerat)
framför en dental, då mellan k ock dentalen ett ljud bortfallit eller
då if ock dental sammanstöta i kompositionsfog (liksom i sats-

sammanhanget). Jfr ovan under a om konsonantens kvalitet i
nutida språket. Ex.:
bgr, (n) Kåll.
bålen
ston Kåll.
stolen
mån Kåll. Ryda mulen
stat Kåll.
stulet,
sen Kåll.
selen ,
samt
u,s,gcsr, Gillstad
heicsodar Ryda halvsyster
Ulfsgården
hTdasmqk Kåll. hälgdagsmåll vcpda vt Kåll,
valde valt 2
ha,g4ek Kåll.
kalvstek
«Mar Kåll.
välvd
svd a svt Kåll. sväljde sväljt fcpt Kåll,
självt;
slutligen hgyaskcjda Kåll. hagelskada, han ,slo vc.e„scek Kåll.
han slog ijäl sig.
Det framgår av § 5 ock § 15 a, att 1-ljudet framför dentala konsonanter ljudlagsenligt är dentalt, men k uppkommer
genom analogi, då denna är nog stark. Tvärtom kunde man då
a priori anta, att ett it, som enligt b, t. ex. genom bortfall av
mellanstående ljud, sammanförts med en dental, tenderar att
övergå till det ljudlagsenliga 1 ock gör det, såvida icke analogi från närbesläktade ord eller samma ord (i former där ej
1-ljudet står invid dental) hindrar det ock bibehåller k.
Jag tänker mig, att det är utslag av en sådan tendens som
vi i vgm.3 finna i en del sammansättningar med halv ävenåom
ofta i hälft. Jag meddelar en översikt av ord, som sammanhänga med halv.
1) Former med k:
hakvar allm. halv; hak uppges från Korsb.4
hat hat halvt uppges från Holtsj. Horn Ryda Kinnefj. Kåll.
Mark Kåk.
Hälgdagskväll.
Vg.-formerna av analogiska *vcek,ycla, *vekyt.
Liksom ock i andra dialekter — jfr Kallst. Bärgsl. s. 110.
Nybildning ur former med v-f all i tyekonsonantism.
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hakvt halvt uppges från Hvarf
luet Husaby hälft
ba
Ryda NVbo hälft
hakvera Ryda halvera, ock sammansättningarna
.hataant Holtsj.
halvtannat haris Ryda
halvrus
hakbatcel Dimbo halvbutelj
hosgva Ryda Vel. halvsova
»halvdräng» hospcen Ryda
hOrcee Ryda
halvspänn
halvdörr
hasera Ryda Kåll. halvsula
halsh,
halvfin
Ryda halvsyskon
halfinar
halvfjärde
hcksogtar
halvsyster
hcilljgka
halvgjord.
‘hq,sgtar
halvsöt
419(21-ar
, halrjust
halvljust
halvtagen
ligiqkan
hamna
halvmåne
hatelsara
halvtäckare
haknuetar »
halvmätt
haNakan
halvvaken
Ryda
halvny
»halfanning»
hal-vånzga
halrvante »
hakpbajdar Ryda halvplöjd
halvvante
»
hahasitna
halvrasande hahesk Ryda mjölkkärl jfr
Hof
hakhotan
halvrutten.
halrrant
halvrunt
halrveks Ryda
halvvägs.
2) former med 1:
helt allm. hälft (jfr het ovan)
halaansti:ivar Ryda 11/2 styver
halfam Ryda halvfamn
balfgan Ryda halvfjärding
halfygira Laske halvfjärde
half9t Ryda halvfot
halfgmta Kåll. halvfämte
haketk Redv. Ottravad halvgård
babtoyfru Ryda halvjumfru
halkapa Ryda halvkappe
halkva- tar Ryda Holtsj. halvkvarter
halmil Ryda Kinnefj. Kåll, halvmil
halmana Säter halvmåne
halpat Ryda halvpart
halp« Ryda NVbo halvpund
haspan Habo halvspan,n

halsgta Ryda Kåll. halvsjätte
halst9p Säter Ryda Holtsj. halvstop
haltima Holtsj. Ryda Horn Hvarf
halvtimme
haltrava Ryda Brandstorp halvtrave
hatain Ryda halvtum
haltona Kåll. Ryda Horn Hvarf
NVbo halvtunna
haltreja Kåll. halvtredje
ha4st_tg Redv. halvtjog
halfuna Kåll. halvsjunde
halfceva Kåll. (ev.) halvskäppa
e hal mil Kåll., jfr ovan licik
en hal ficelnsvgy Kåll,, jfr
ovan hg..
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Det framgår av översikten, att det nästan uteslutande är ord
för mått ock vikt som få dentalt 1. Dessa äro på grund av
sin stora vanlighet mera än de sällsyntare av typen hajostar etc.
utsatta för »ljudlagsenliga» tendenser, ock de torde mindre utsättas för analogi från det enkla ordet hav. Därför få vi
hal- framför dental, ock därav har uppstått en bildningstyp hal-,
som användes även framför annan konsonant än dental, ja stundom
framför vokaler. Möjligt är ju, att också stundom analogien
med hel spelat en roi (märk t. ex. motsättningen helgak
hake& Solb.).
Men man får nog akta sig för att för ofta anta en övergång k
1 framför dental. Av exemplen hos Kallst. Bärgsl.
s. 110 måste jag underkänna hals ock pylsa, som ha förbindelsen
1 + s primärt. Hans /mastar jämför jag med att bolster i
större delen av Vg. heter bulstar, bestar, i några trakter bustar
med bortfallet dentalt 1 (se nedan § 20), Hof har bullsterr.
Fjälster heter i hela Vg. fjcestar, med bortfall av dentalt 1, på
ett par ställen alternativt fjcelstar, Hof har fjästerr. I andra
dialekter finnas nu former med s i dessa två ord, ock de förutsätta
Men det finns in gen anledning att anta k som primärt,
ju ett
1 som sekundärt; it kan (se ofvan a) ha inkommit genom analogi
(jfr boka vb. = stoppa korv ock fsv. bolghin etc.) i somliga
dialekter.
I hdlda Hemsjö i st. f. det allmänna &Ma hälgdag ha vi
väl snarast riksspråksinfiytande.
Om belsher Acklinga, bot.akev NVbo magknip sammanhänger
formellt med bälg = buk, kanske man här kunde tänka sig en
övergång k -->- 1 framför s (eller framför r?). Formen bola vore
då sekundär. Men enklast är nog att anta lån från sydsvenska
dialekters bäll- (Rietz).
Till sist anför jag några ord, där man kanske ock kunde
vilja se en övergång k -> 1 framför dental, men där andra förklaringar synas bättre:
dolda, dolt Kåll. dolde, dolt, i st. f. det vänligare 44 etc.
holde, holt Björket. höljde, höljt
Jet Kåll. i st. f. det vanliga fet.
Man kunde här också tänka sig ett kvarstående av det ursprungliga dentala l (jfr ovan a). Men det är nog allra enklast att
anta ett sporadiskt riksspråksinfiytande.
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Om Os» se ovan s. 56. molt8rp i st. f. InuYrp Möntorp
är nog ortoeptiskt.
Ett särskilt förhållande är, då b• ock / stöta samman. Då
segrar ibland det ena ljudet, ibland det andra. Tyvärr har jag
för litet material för att kunna utreda dessa företeelser (jfr
Kallst. Bärgsl. s. 132). Vi finna t. ex. ol4,90. Kåll. (ortn.)
??ka,sgein Kölaby (Olov-Lars-gården). Märk den olika betoningen,
som torde ha spelat in. Resultatet blir stundom /, ex. Ryda
hOtgiar = halvlärd, ha/8t = halvlott.

II. Vgm. 1-ljud motsvarar rspr.
§ 16. Vgm. k motsvarar sporadiskt rspr. r.
På flere håll i dialekterna träffa vi sporadiskt it för väntat r.
Speciellt tycks detta förekomma efter labial eller guttural konsonant ock även före sådan konsonant, men vi finna det också
i andra ställningar. Jag hänvisar exempelvis till Skutt. § 129,
Degerf. § 134, Kök. § 32,3, Vätöm. § 142, Pargasm. § 35,2. Jfr
ock Nov. Sv. etym. s. 30 under glunka.
Även i vgm. finna vi exempel på ett sådant k., ock jag
anför dem här nedan, därvid börjande med de fall, där ?f• står
bredvid en labial eller guttural konsonant (före palatal):
/ok Ryda Rångedala Ornunga Länghem Hvarf Kåll. Bäreberg
Kilanda Ledsjö
kro Hvarf Sventorp Ransberg Strengsered krog.
gh,5kdr Ryda
grtskar Ryda Kåll. Holtsj. adj. duktig, »redig».
Jfr Rz grisker, no. (Aas.) gresk.
I dessa båda ord torde föreligga en övergång r --> ?".
OM fködir Hus. 'rödblommig i ansiktet', Ryda 'fet ock frodig'
på analogt sätt sammanhänger med frodig (om detta se
Tamm Et. ordb.), så kanske också en viss grad av onomatopoesi spelat in (jfr Tamm Et. ordb. s. 156 under 'lunsa).
bug burk, som förekommer på flera håll (Hof buhlk), kan jag
ej förklara på annat sätt än genom antagande av r --->Kanhända det en gång funna thkpc'e91clar i st. f. det vanliga
thr,Ondar fsv. torka3nder bör tolkas på samma sätt (jfr
Nor. Aschw». gr. § 268 anm. 2, fsv. tolkeender). Hof har
törkiännass.
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bieekkab6 Ryda 'person från Bjärke härad': upptecknaren uppger,
att Bjärkeborna äro kända som timrare, ock möjligen skulle
man kunna tänka, att här k beror på en (skämtsam) anpassning efter bicekha — åtminstone delvis.
Någon »regel» för denna övergång r
?, kan man ju ej
spåra. Fallen äro alltför sporadiska. Jag tror, att vi här icke
kunna säga oss ha att göra med en »ljudlag», som värkar med
nödvändighet under de öck de betingelserna, utan med en tendens,
som gjort sig gällande hos vissa individer ock så i vissa gynnsamma fall fått en större eller mindre spridning. Ock orsaken
till att en sådan tendens kan komma, är helt enkelt likheten i
artikulation mellan r ock k ock närheten till de ifrågavarande
konsonanterna, vilka så ofta ha k bredvid sig. Jag menar naturligtvis icke, att denna tendens skulle i någon individs språk
ha genomförts — det har nog, om ej annat, traditionen förhindrat.
Men så finns det en del andra ord med k i stället för ett
(kanske) väntat r i sådan ställning som i föreg. ord, där
måste eller åtminstone kan på annat sätt förklaras:
bkekat Rånged. i st. f. det allmänna brakat bråcket kan kanske
förklaras som någon folketymologi. Jfr Vart. Mr8k = 1) något
stort ock klumpigt 2) bråck.
kkama Kåll. krama. Båda orden torde vara lån från tyskan.
Jfr Jess. Et. ordb. Alltså beror kkama ej på någon övergång r k i vkm.
krakka Kål!. ortn. = Elaekered. y ock k ha bytt plats, jfr
Degerf. § 134,1.
~matar Ryda slö; d8km Bjärkl. matt, otydlig, mörk; dekmar
derm Korsb. mörk ock tung; d8rma dekma Gillst. svimma.
Jfr rspr. dorm samt Rietz ock Jess. (da. dorsk, dulme).
Det är väl två skilda ord som hopblandats.
stemktar Korsb. i st. f. det vanliga scemriar kan vara analogi
från adj. på -lig. Kanske har den ovannämnda tendensen
också spelat in.
Vidare finnas en del fall med • för väntat r i andra ställningar:
Egendomliga former äro de sällsynta huka, hiskadaks (s, hur,
huradalss), SVing huru, hurudags ock v8ka Rackely vore
v8r9)
— en 'gammal form'. De äro väl helt individuella former, Det
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finns knappt någon annan förklaring här än den ovannämnda
tendensen att utbyta r mot k — en tendens som alltså synes
spela en roll även i andra ställningar än de nämnda.
I följande fall kan man tänka på samma tendens — ehuru
det ju stundom, särskilt i fråga om mera ovanliga ock ofolkliga
ord, kunde vara möjligt att tänka sig, att en (individuell) nybildning ur former med kakuminal eller supradental konsonant
spelat in (t t. ex. kan ju lika gärna vara uppkommet ur k + t
som ur r + t):
besmak Härna, bilsmak Längh. Gällst. (• besman, Rånged., besman Ryda, besmar? Härna) beteman. Kanske ha vi här
någon folketymologisk ombildning av detta lånord. Så kan
ock vara förhållandet med It0M6j' Ryda rumor, där man
dessutom kunde tänka på dissimilation (jfr nedan hcek etc.).
bak Holtsj. bår
hornalt Flundre hummer
dmakir Viste illmarig, jfr scemktar ovan
snara sa) Holtsj. snärja sig (pret. snata)
snaka sa
Bäreberg
skör.i
Skar
Ett par ord kräva kanske en särskild förklaring:
hed' s. n. Ryda (be.st. f. hcet) hästens könsdelar (jfr Rietz rär);
fisl. reär. Vgm. kcek med 4. för r kan kanske bero på dissimilation
ock på nybildning ur den bestämda formen eller på båda. Man
behöver här ej anta en yttring av den ovannämnda tendensen
(jfr •ock ovan koma.). Samma förklaring torde gälla för ha'.
S. n. Gust.-Ad. roder (därav ett värb kQka sst.).
okaryjnar Vel. orationer är väl snarast folketymologisk anslutning till Qk ord.
Anm. Några fall, där vi tvärtom ha r i st för ett (väntat) ?r,
tar jag upp här för enkelhetens skull:
armbijga Ryda armbåge: vanlig folketymologi. Jfr däremot Flundre
4kbka, Rackeby åbnbiAra.
Vi ha ett ord d* Björket. = svullnad på foten; jfr fsv. il fotblad
ock no. ilk fotblad, ilke vrist, kanten av fotbladet. Men nu
finns i Björket. också trk i samma betydelse. Jfr no. (Aas. Ross)
jark, jmrke (?jmlke?) = ilke; fisl. jarke, ilke; Hellqu. Ark. 7, s.
144. Föreligger en hopblandning av de två orden (jfr norskan)?
fsv. vapmal (Nor.
1 ) vakmar Holtsj. Flundre i st. f. varmak
Aschw. gr. § 267) beror på metates (Nor. Aschw. gr. § 338).
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krakka Klaokered, se här ovan s. 67.
krgsa Torsö klase; jfr Rietz ock Aas. Oklart.
Oklar är också växlingen safta Kåll.
sarva Ryda 'smutsa ned'.
Om salva (Hof sallva, sahlva) se ovan s. 47.
Ordet skakm skalm synes just ej vanligt i vgm., ehuru det förekommer
här ock där. Mon i Korsb. talas om skårmar på en vagn (i st. för
skåkmar skalmar). Skulle man kunna tänka sig en förblandning
med ordet karm (jfr Rietz)?
vårkria
vgkkrieka Korsb. = veOgyikk (se ovan s. 57): jag
förmodar, att vi ha att göra med ett assimilatoriskt inflytande från
det senare r.
Vgm. 1 motsvarar rspr. r i några få ord (jfr t. ex.
Kallst. Bärgsl. § 65):
klavc Gust.-Ad. kravel, boga pet k.: kanske ha vi här 1 genom
inflytande från Holt: Ina pa Hult sst.
maktiDa Finner.
makitrja Ryda arsenik: jfr Kallst. a. st.
Kanske är ordet påvärkat av aba.
palm pärm uppges från Gudhem; väl inlånat med 1. Jfr t. ex.
mit. paimenter = permenter ock Grip Skutt. § 129 anm.
tbesalvgratar Ryda reserverad 'omtänksam' (kanske bildat efter
salvera?).
salvera Ryda servera, salvet Ryda NVbo servett torde vara
inlånade med 1. Jfr ock t. ex. Bärgsl. a. st., Degerf. § 134,
Vätöm. § 138, Skutt. § 129 anm.
talpanttn Dala terpentin. Jag gissar, att det är inlånat med 1;
men varifrån?
nlyavark i st. f. nrialvark Kåll. orgelvärk; jfr Kallst. a. st.
Ordet är väl påvärkat av ula.
apsalvera Skån. Gudh. Kull. observera. Jfr Degerf. Skutt.
a. st.; ordet är kanske inlånat med 1.
Anm. Några fall, där i motsats till dessa ord vgm. har r i st. för 1:
trance?.
flancel Kåll. flanell; kanske dissimilation?
velarmina Solb. Vilhelmina; med dissimilation.
~maka NVbo Gudh.
almanal_ca Holtsj. Laske Kåll.); folketymologisk ombildning, jfr Nor. Fryksd. Ij. s. 84.

III. Vgm. 1-ljud (alltid ) motsvarar rspr. rd.
Vgm. har k i stället för rspr. rd, utom i en del lånord ock där association utgör hinder för övergången till k (se
Landtmanson, 1- ock r-ljuden.
5
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nedan anm 3, 5) samt då i senare tid en kons. fallit mellan
r ock d (anm. 4).
Denna övergång till k, som förekommer i en mängd dialekter (jfr t. ex. bil Lmalf. s. 51) ock synes vara ganska
gammal (se Nor. Aschw. gr. § 275), framställes i dialektavhandlingarna vanligen så, att det är förbindelsen r6 som givit k,
men icke förbindelsen rd. Se t. ex. Grip Skutt. s. 146 ock
Kallst. Bärgsl. s. 84. Se vi nu efter, huru r ock d (icke 6)
kunde komma att stöta samman i svenskan på en tid, då det
frikativa 6 allmänt fanns, så finna vi, att det var i följande
fall (Nor. Aschw. gr. § 355):
då slut-r stötte samman med ett uddljudande d;
då någon kons. fallit mellan r ock d;
i lånord.1
Det övervägande flertalet fall av förbindelsen r + d hör
naturligtvis till kategorien 1. Det är alldeles riktigt, att vi av
sådana förbindelser icke få k. Men detta beror på att association
med de enkla orden förhindrar det. Ett ord som vgm. v
vardag får ej k, emedan det associeras med det enkla dag. I
ord av kategorien 2, där ej sådan association föreligger ock där
ej bortfallet är för sent, där få vi däremot k Så t. ex. i ordet
valt värld2. Vi ha här fsv. veeruldin (d efter 1) -÷ vearldin
(Nor. Aschw. gr. § 156) -› veerdin (Nor. Aschw. gr. § 315)
vgm. (m. fl. dial.) vaka. Kallst. Bärgsl. § 142 antar nu, att villkoret för detta k är, att d i ordet efter bortfallet av 1 blivit 6
efter rdjudet, ock han konstruerar en övergångsform *vear6, vilken
skall närmast ge upphov till den moderna dialektformen (jfr
Nor. Aschw. gr. § 263,2). Det är emellertid en sak utan betydelse, om man antager eller icke antager en sådan övergångsform: det står i alla händelser fast, att rd blivit k. Ock i de
fall, där icke rd ger Zr, är aldrig den yttersta orsaken därtill
d-ljudets kvalitet. I vada t. ex. är orsaken, varför vi ej få k,
icke ytterst den, att d-ljudet är en explosiva, utan det är associationen, vare sig man nu vill anta, att denna association
direkt hindrat utvecklingen rd -› k eller att den hindrat d --> 6
efter r.
dd ger enligt Nor. Aschw. gr. § 263 förlitterärt r6.
Det heter på samma sätt i flera diall., t. ex. Bärgsl.

r

MÅLETS

k = ESPR. rd.

71

Man kunde måhända mena, att sådana fall som hf!„ku,
se...ku etc. (hör du, ser du), där vi ju kunna ha haft äldre
-r + 5-', bevisa, att rö, men ej rd direkt ger k, eftersom just
de trots associationen ha k så ofta. Men förhållandet torde
vara det, att dessa fall följa huvudregeln för övergången, utan
att associationen kan hindra det, ock detta på grund av deras
stora frekvens. Det är ju ett vanligt förhållande, att pronomina
följa ljudlagarna oberoende av analogier, ock detta beror på
deras stora frekvens ock väl ock på deras tendens att blekna
till blotta flexionselement (jfr vgm. nu getra, nu går jag etc.).
Jag övergår nu till exemplen:
bo k allm. bord
bgka, Nara allm. börda
kar Ryda Kåll. Skån. färd
&kas sst. färdas
fgra -a -at vb. Holtsj., f. ja,s'gcska 'se över gärdsgårdarna, om
de behöva lagas'. Jfr no. (Aas.) ferda 'Emette i stand', Rietz
(s. 129) fäN 'ställa i ordning, utstyra'; väl fsv. (Södw.) färdha
utrusta(?). Kanske sammanhänger härmed sb. fgk Kåll.
Ryda (cetarfclk) s. fem. sovel. Detta skulle då ursprungligen betyda utrustning, 'reskost'.
DO allm. i fjol. Jfr fsv. liordh.
fi)ka ner Ryda 'fördärva' hör hit, om det är = no. (Aas.) forda
'fore frem, flytte, bringe afsted'; väl då ock = fsv. fordha.
Jfr Hof fohla.
ok allm. gård
"teka SVbo NVbo Kind Kinne Kinnefj. Valle Skån. Vart. Viste
Gudh. Kåll. = pojke, rspr. herde. Men i betydelsen 'herde'
har ordet i allmänhet en annan form (se nedan s. 73).
hgkiga Ryda Kåll. herde; fsv. hördinge
ha allm. hörde (jfr nedan s. 74)
hcck allm. hård
jqk Ryda Kåll. Synnerby Skån. Åsaka 'jäst i dricka'; fsv. gärdh
ja allm. gärde
,nka vb. Kåll. Skån. Åsaka Korsb. Ryda (lkaktka) 'sätta gjordar
på laggkärl'; jfr fsv. girdinger, som tycks betyda 'tunna'
Holtsj. Kåll. gjord (sh.)
1)

1 motsats till t. ex. vgdg, där vi ha -r + d-
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allm. gjorde
kaka NVbo halvsula; kgka Rånged. 'laga bottnen på skodon med
en sulbit'. Jfr Hof kåhle kantband; Rietz kward; Aas.
kvarda 'satte bramme eller kant paa klader'.
mjcpka Barne Mark Kind Vilske Vart.; m(pka Kåk. SVbo NVbo
Kind (mcdra) Kinne Kinnefj. Vart. Redv. (g) Kåll. (g) mjärde;
fsv. miärpe märpe (jfr Nor. Aschw. gr. § 78,3, om brytning)1
mgka Kind Redv. Ås mörda; mg/riga Kind 'mördat barns lik';
mObra4 Ryda mordbrand2
mg& Ryda Kåk. mård
on ghr Korsb. Ryda svår, besvärlig, orolig; sammanhänger kanske
med fsv. (Södw.) onardh (÷ lågt. unart, unard-)
skcjib NVbo träkil, jfr Aas. skorda, fig. skorba; jfr ock Nor. Sv.
etym. s. 63
sp0a Kull.-Lena Hemsjö NVbo Kind Valle Skån. sporde (jfr
nedan s. 74)
sig., stek allm. stel, fsv. stirdher
svear Ryda svål, fsv. svarper
Mina Skån. Åsaka stycke t. ex. av tyg; sammanhänger kanske
med mit. plur. schorde = abteilung (sehoren zerreissen)
vg1r allm. värld (se ovan s. 70)
vgka, miara Barne Kåk. NVbo Kind Kåll. Vilske Kinne Kinnefj.
Valle Skån. Redv. Viste Gudh. bry sig om, vårda (jfr
nedan s. 74)
vab Kål!. Finner. flytboj; no. (Aas.) varde
I uttrycket nu vgkada je ga, nu va,.ka ja gg Holtsj. = 'nu
måste el. bör jag väl gå' ha vi det gamla värbet fsv. vserdha,
(biform till vardha) fisl. versa. Isl. verSa betyder bl. a.
jp. ka

Från Kind Redv. Ås Bolleb. Habo Nykyrke (Vart. hd) Gäsene
anföras former med 1: mgla, mcela, Gåsen° mala (liksom där också
a/a ärla etc., se nedan § 27). Hur förklara dem? Dessa l-former
se snarast ut, som om de fått sitt / ur rl (särskilt synes Gäsene-formen
tala därför). Skulle man kanske kunna tänka sig en nybildning *märdel
till märde (jfr t. ex. knecra
knårval dörrvred ock den från
Bjurbäck uppgivna växlingen Åka
stbgal pl. st4la stege!) ock
så nybildning ur plur. *mtirdla (med d-bortfall)? Eller kunde man
tänka formerna utgångna ur fsv. biformen m(i)Eerpre Södw., där det
sista r blivit 1 genom dissimilation? Jfr t. ex. Kallst. Bärgsl. s. 96.
Men detta är naturligtvis blott lösa gissningar utan alla anspråk.
Jfr emellertid nedan s. 74.
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'måste' (Oxf. ordb.), Rietz upptar ock denna betyd.; jfr no.
(Aas.) verda = bl. a. 'maa, Ilades til'. Vg. a tyder på äldre
veardher-la -± vezka.,1a (se nedan § 27). Den andra
formen, va ka, torde vara sekundär, vak(a) la ---> va
(jfr ovan k + 1 s. 66).
ez?ra Valle Korsb. Himb 'vidja att binda hop grindar med';
kanske fsv. ara.
Anm. 1. Ett ord, som förmodligen också hör hit, är kaka 5. m.
(best. ktan.) karl, gubbe. Det uppgives från Vistorp ock Grefbäck1;
jfr Hof kahle gubbe. Enligt vad som påpekats för mig av fil. lic.
G. DANELL, torde ordet vara identiskt med fsv. (Schlyt. GutaL.) kermi2.
\TÅ ha då rid -± k (k i st. f.
genom analogi från karl, jfr kala =
kärl nedan § 27). Hof uppger ock Dalm. kalldenn, vilket väl är samma
ord med annan utveckling. Om ordet så skall tolkas, är det en parallell
till vcjk värld (se ovan s. 70).
Anm. 2. Ordet karda (subst. o. värb) motsvaras i vgm. nästan
genomgående av 'was; Hof har kara. Karda är ett lånord i
svenskan, det sammanhänger med lat. oarduus. Men i vgm. kan kara
icke vara uppkommet ur karda (jfr ovanstående regel). Emellertid är
ej vgm. ensamt om den d-lösa formen; jfr Sörb. kara, Degerf. kår,
Aas. kara etc. Jag förmodar, att detta ord sammanhänger med ett
annat ord kara, som finns i många svenska ock norska dialekter. Det
är ett värb ock har betydelsen 'skrapa samman, raka': jfr Ihre Dial.
ordb. kara = colligere, corradere, 'kara eld under grytan', Rietz kara
hopskrapa, Aas. kara 'skrabe sammen'. Jag menar då, att på grund av
betydelselikheten (att karda ull är ju just att 'kara ihop' ullen) skett
en sammanblandning av dessa två ord, ock man har så fått kara
(subst. ock värb) i st. f. karda. Kanske detta kara också är lån från
lat., där vi ha caro, h're = karda.
Anm. 3. Undantag från huvudregeln i denna § bilda några ord,
som (i sen tid) lånats in från rspr. (jfr t. ex. Fryksd. 1j. § 173).
Jag antecknar:
kci NVbo (sålls.) Kåll. (sålls.) i st. f. det allmänna bQk bord — tydligen från rspr.
hecla Kull. Kåk. Kinne Vart. Ås Gudh. Kåll.; hela Kåk.; herda Vilske
Bolleb. Kåll. Betydelsen är 'herde'. Om samma ord som inhemskt
(i betydelsen 'pojke') se ovan under hera (jfr ock kaktga). herda
torde vara rent ortoepiskt, vilket styrker antagandet om den främmande karakteren. På flere ställen uppges i uppteckningarna vid
detta ord »från rspr.».
Åven en form oka uppges från Gref bäck, ehuru av upptecknaren försedd med ?
Jfr om detta Hellqu. Ark. VII, s. 35.
8) Endast på ett par häll heter det kala (album.), se anm. 3.
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hal Kull. (sälls.) Kåll. (sällan hpyl, kompromiss mellan hok ock rspr.)
hård.

k€14a i st. f. det vanliga kgra (se ovan anm. 2) finns alternativt
i Kull. hd — från rspr.
vigla Barne Kull. Kåk. SVbo NVbo Kind Vilske Kinne Kinnefj. Skån.
'Vart. Redv. Ås Gudh. Flundre Gäs. Kåll.; morla Kåk. Kåll.; mOrda
Kull. Vilske Bolleb. Kåll. Vätle = mörda. Se ovan mttka, Intz.hga.
Formen morda är ortoepisk.
sinla Barne Bull. Kåk. SVbo NVbo Kind Kinne Kinnefj. Redv. Gudh.
Kåll. Vätle; Spy/a Kål!. (»nytt ord») Vart. Gudh.; Sporda Horla
= sporde. Jfr ovan spQka. Formen Sporda är ortoepisk.
vada Barne Kull. Kåk. SVbo NVbo Kind Vilske Kinne Kinnefj. Valle
Skån. Vart. Redv. Ås Gudh. Kåll. Vätle; varda Kull. Bolleb. Kåll.
= vårda. Om samma ord inhemskt (i betyd. »bry sig om») se
ovan under vaka, vecka. varda är ortoepiskt. På ett par ställen
anmärker upptecknaren: »nytt ord».
Anm. 4. s/a, sola, sula allm. = sörjde. Detta ord torde ha
sitt I i st. f. k, emedan j fallit ock r ock d stött samman efter
ljudlagens tid (jfr Nor. Fryksd. § 173).1
På samma sätt bedömmer jag snodd Vilske = snärjde.
Anm. 5. Association motvärkar den ljudlagsenliga utvecklingen
eller inför nya former (jfr ovan s. 70). I preterita ock particip kan
in åhända analogi från andra värb införa ett d, efter det ljudlagen upphört att värka. På så sätt få vi kanske förklara de stundom förekommande formerna Jolo, 4940 2 etc., ehuru somliga av dessa former
nog kunna vara direkt lånade från riksspråket (jfr ovan anm. 3 ock
Kallst. Bärgsl. s. 84).
Sammansättningar få på grund av association icke b• i kompositionsfogen. Likaså är det klart, att vid tillfälligt sammanträffande av
-r ock d- i satssammanhanget ej uppstår k i vgm. Om det särskilda
förhållandet vid de pronominella orden se ovan s. 71. I allmänhet
heter det i vgm. ho-4u, se,ku etc., men här ock där finna vi också
former med I, d, utan att man kan uppställa några gränser för dessa
båda olika förfaringssätt. Dessa kombinationer med pronomina kunna
naturligtvis ej jämnställas med rent tillfälliga sammanträffanden. Ex. på
sammansättning äro:
var/as allm. vardags
f040mdar Kåll. fördömd
lelaka Lerdala ortnamn
ovalel Ryda överdel.
Ljudlagen har i dessa fall ej kunnat göra sig gällande på grund av
-r
d-),
associationen med de enkla orden — i stället få vi eller d
som tillräckligt uppehålla sambandet med de enkla orden.
orda Hvarf är väl någon (individuell) finess.
Märk på somliga håll joda — vi finna, att här ock där brukas
postdental i st. f. supradental eller kakuminal. •
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B. Om bortfall av 1-ljud i vgm. (resp. assimilation).
Jag behandlar här icke 1-ljudets bortfall i trekonsonantism,
ej häller bortfall av k framför de i förbindelserna + s, k + t
etc. uppkomna supradentala ock kakuminala ljuden (jfr om
dessa ovan s. 61).
1-ljudet faller i vgm. ofta i slutljud i proklitiska ord:
allm. sa, ska skall, te till, tes tils. Jfr Nor. Aschw. gr. § 315,2 a
ock Kallst. Bärgsl. § 113. Om 1-ljudets kvalitet i dessa ord se
ovan s. 32 f. Att ett dentalt 1 kan falla i sådan ställning, bevisas, som ovan sagts, av Vätömålets (§ 139) ska skulle ock
danska,ns vi vilde, skit skulde etc. (se Lindgr. Da.-no. gram.
§ 18 anm.).
Dentalt 1 faller i vgm. sporadiskt framför s (assimileras).
Jfr Nor. Aschw. gr. § 315,2 b. De fall som antecknats äro:
ficestar fjälster — så i hela Vg., ficelstar förekommer endast
(alternativt) i Redv. ock Kinne (jfr ovan s. 65); Hof fiästerr
bustar Viste Kull. Redv. Gäs. Mark Kåll. bolster. Eljest heter
det bulstar, bslstar etc. (jfr ovan s. 65); Hof bullsterr.
nts Korsb. Kungsl. Säter Mölltorp Beateb. Horn, ms Husaby
Medelpl. med assimilation i st. f. bortfall, mls Ryda Timmersd. Beateb. Flundre n. pr. Nils
garmastsrp Versås Gudmundstorp torde väl ha 1-bortfall (icke
n-bortfall), eftersom namnet allmänt tycks heta garmal (se
om detta ovan s. 27).
Fler exempel har jag ej funnit. Andra ord ha kvar förbindelsen is (t. ex. hals). Med hänsyn till bortfallet av dentalt 1
framför s jfr ock t. ex. Skutt. ds-inta (förekommer på många
håll). Måhända äro de av Nor. Aschw. gr. 315,2 b nämnda
exemplen (åtminstone delvis) att föra hit (jfr hans anm. 2)1.
Exempel på den av Nor. Aschw. gr. § 287 nämnda
assimilationen av förbindelsen lic ha vi i vgm:s dan, vekan,
si kan. Jfr t. ex. Fryksd. lj. § 162.
1

naoa.

) 1 pastanalca Laska palsternacka är ej 1 fallet. Jfr lat. pasti-

76

LANDTMANSON, 1-LJUDEN I VÄSTG.

§ 22. k bortfaller (assimileras):
framför J, t. ex.
Inftva Strengsered bordskiva
hagepa Kåll. Flundre Laske Husaby Horn Hvarf Redv. halvskäppa
sOin Redv., sogIn Habo solsken

fidg Utvängstorp Tolsjö (en sjö).
Det tycks — att dömma av flere uppgifter — som om i Vg.
liksom i Bärgsl. (§ 83) det uddljudande f-ljudet i en något äldre
tid varit & (medan det nu vanligen är j). Då ha vi kanske i
dessa fall k +
s (såsom vanligt, jfr § 15) ock sedan &
jfr gra, 59,, jepa; jfr ock nedan § 28.1
framför p sporadiskt, t. ex.
fugpig Korsb. Härja, famn Ryda Laske Falköping
(bah Härja Älekärr (ortn.). Jfr ock nedan s. 90. Om ?i. 4- 1
se ovan s. 66.
Anm. Av ordet aldrig uppges formerna ca Cazgan = 'aldrig ingen')
ock on gång åtb.t. Någon »förklaring» av dessa former torde vara svårt
att finna.
' 1) Ett sådant fall som haSieks Kinne (halv säx) torde kanske
snarast utgå från andra förbindelser som ha-14, ha-fcbta.

Studier över r-ljuden i västgötamålet.
I. Om rb i vgm.
I vissa, nedan angivna, ställningar utbyter vgm. i största
delen av språkområdet r mot 4,2. Endast i de till Bohuslän
stötande gränstrakterna brukas r ofta genomgående. På grund
av det insamlade materialets otillräcklighet är det mig omöjligt
att exakt angiva gränsen mellan r- ock ,-områdena, denna gräns
torde väl kanske också vara ganska flytandes. Inom Vän e
härad synas socknarna V. Tunhem ock Väne-Ryr ha genomgående r, då däremot Gärdhem, Åsaka ock Björke vackla (tx,
synes tendera att utbreda sig). Under det Bjärke härad har
genomgående h, finna vi däremot i Flundre endast r. Detta
gäller ock Ale härad, med undantag av Östad, dir h brukas.
Från Vätle härad finna vi h uppgivet, men någon vacklan tycks
råda i bruket därav. Häradena Säfvedal, Ö. Hising ock Askim
kan jag ej yttra mig om (se förordei)4.
Frånsett förhållandena i de nu nämnda delarna av språkområdet har vgm. allmänt h i följande ställningar.
Vgm. har h i uddljud (även i upptaktsstavelse), t. ex.
t.o, 4,0ra, tbei&a, keksdålar, heydlar etc. undantagslöst i de
trakter, där k finns.
Vgm. har h, i inljud såsom kort, då Njudet inleder
en huvudtonig eller starkt bitonig stavelse, ävensom då Njudet år
uddljud i en andra sammansättningsled, vars första stavelse ej har
stark ton, t. ex. beviertgshekråt (jfr ovan § 23) ock i sådana fall
som amend&a, där kanske k snarast är att uppfatta som analogi
ur cacknda etc.
Jfr Kallst. Bärgsl. § 81,2.
I övriga ställningar är r-ljudet i vgm. tungspets-r.
Jfr Kallat. Bärgsl. a. st.
För dessa underrättelser om r-gränsen har jag att tacka fil. dokt.
S. LAMPA ock fil. lic. G. DANELL.
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N. inleder en starkt bitonig stavelse. De flästa hithörande
ord äro naturligtvis sammansatta'. En del andra ord ha på
grund av akcentförskjutning bakåt fått samma akcentuering 3: 2,
som sammansatta ord vanligen ha, ock få också r
framför
starkt bitonig vokal. Ex.
bcciker, enmikar, ix,h.2dar Kåll. Mark Veden Valle envis
hicktikas Kåll. Ryda 'i nedhukad ställning'; måhända genom
dissimilation ur *hu.k-rukes, jfr huka sig ned ock ruka
(Rietz) knöl, hög, klump
göttå Kåll. Finner. gorå (jfr anm. 1)
etbaheis Kyrkefallal
vMeisa Bredvik
ortnamn. Om subst. has kärr etc. jfr Rietz.
nichdsa Beateberg
störmisa Ransberg
sionarheik Ryda sommarrock. Om -r h- se nedan s. 85.
ithetle Holtsj. orakat hö
båjahtia Lerdala ortnamn »Björserycljan» eller »Bjursjörydian»
pågkatd,c » » Pankaryd
»
möto:t Beateberg
Mårryd (»Magderud»!)
bhAta Holtsj. meddela nattvarden. Jfr fsv. berätta (Södw.).
Här torde vi väl ha att göra med en akcentförskjutning,
genom vilken ordet fått en akcentuering, som överensstämmer
med sammansättningar.
kitstahål, kiastmil Kåll. kastrull.
Anm. 1. Förbleknade sammansättningar, där numera icke stark
biton ligger på andra leden, få naturligtvis ej k, t. ex.
Oron, Finner.
gorå
pijkare Beateberg Pakerud
~ara Beateberg Itanterud
båskara Kåll.
Buskerud.

n inleder huvudtonig stavelse (efter upptakt). Då r-ljudet
står i sådan ställning, ha vi i vgm. än r, än t» (jfr Kallst.
Bärgsl. § 81,2). Ex.
bageri: h, uppges från Kind Skån. Redv. SVbo NVbo Kåk. Ås
Vilske Valle Mark Gäs. Kinne Kinnefj. Gudh. Kull. Kåll.
(Otterstad Kedum) Ale Vart. Barne;
r uppges från Kind Skån. Ale Viste NVbo Ås Valle Kåll.
(Rackeby) SVbo Flundre Ryda Kull. Vätle.
1) Om sammansatta ord, som ej få h, emedan den med r börjande
andra sammansättningsleden förlorat sin biton ock ordet upphört att ha
karakteren av sammansatt, se anm. 1.

OM h I VOM.
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Borås: h uppges från Kull. (äldre boamis) Gudh. Kinnefj. Kinne
(alt. böheis) Gäs. Mark Valle Ås NVbo SVbo Viste Kåk. Redv.

Skån. Kind Kåll. Barne;
r uppges från Kull. Ås Redv. Ale (bords, bards) Flundre.
fabrik har följande former:
fabahik Kind Kåk. Vilske SVbo Redv. Skån. Ås Valle Mark
Gäs. Kinne Kinnefj. Gudh. Kull. Kåll. Vart. Barne
fabhik Redv. Vilske Kåll.
fabrik Kåk. Kind Ale SVbo NVbo Viste Ås Valle Mark Vätle
fabrik Kåk. Redv. Skån. Flundre.
Vidare ha vi
lasarcbt Säter, lasahdt Kåll.
aparcit Holtsj. apparat
lasarett
akcblda (ahcend4tar, akencUra)
Säter Holtsj. arrende (etc.) iceraritta Säter Kåll, lärarinna
ahcbst (ahcest&a) Kåll. arrest mata Kåk. Solb. Holtsj. Korsb.,
maQa sst., mark Solb.
(etc.)
Maria
Ryda
assurans
askarcins
Lava Kåk. Säter, mcepri
niceighi
Kåll.
Kinne
artilleri
at8lak4
Säter
mejeri
bedrägeri
bedrwjarf Ryda
Ryda
bankrutt
paggkakirt
beräkning
bett,åkmg Holtsj.
pastorat
Kåll.
pastokät
Kilanda
Flundre
Ryda
brenari
pcacid Kåk. parad
bränneri
pothdt(pothcetfra)Säter porträtt
brogari Ryda bryggeri
priskohcint Björket. priskurant
cliaj Holtsj. diarré
Kåll. reparera
kepaHra
ehOpa Kåll. Ryda Europa
Ryda
serat
farian4 Ryda Holtsj., fariari .sehdt
Finner.
siratlig
strcith
Ryda färgeri
skafferi
Holtsj.
fredehika Säter n. pr. Prederika skafahi
spökeri
Kåk.
kamarcit Kåll. Säter, kamakcit spokaki
sunAna Ryda syren
Kull, kamrat
te4.8 Holtsj. n. pr. Teres
kan,öt Kåk. Holtsj, karott
k8rparcil Holtsj. Skån. korpral tyrån Längh. tyrann
twitcbg Strengsered terräng.
/antmcetahi Kåk. lantmäteri
På vad vis skall man kunna förklara denna växling mellan
r ock h? Någon dialektsplittring i detta avseende inom vgm,
torde ej kunna antagas. Att anta lån av rspr. r torde ej gå
för sig (jfr ovan t. ex. hej&a alltid med h).
Om vi söka utröna, vad som är den egentliga betingelsen
för uppkomsten av h i vgm., så synes resultatet bli det, att h
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står i sådana ställningar, där artikulationen sker med största
energien ock spänningen (jfr nedan § 25). Därför ha vi h i
uddljud ock såsom långt, men icke t. ex. mellan en kons. ock
en vokal i samma stavelse (t. ex. brct); ej häller t. ex. i slutljud
efter svagtonig vokal. Vad angår växlingen r ,.., k i de nu behandlade fallen, skulle jag vilja anta den bero av stavelsedelningen. Faller tryckminimum före r, så att r börjar den
betonade stavelsen, då artikuleras r kraftigare, ock vi få 4., t. ex.
i fabakik, falna; i annat fall få vi r, t. ex. i fabarik, fabrik,
(i det sista fallet ansluter sig r till b, jfr bra). Nu är stavelsedelningen vag, ock tryckminimum faller än här, än där, utom
då betydelsegräns avgör saken, ock häri få vi då förklaringen
till att vi finna växlingen r — 4 i avd. b, men ej i avd. a, där
flertalet fall äro sammansättningar. Men hur förklara växlingen
i ordet Borås då? Det är ju en sammansättning. Växlingen
måste här bero på alternativ association med kas (se ovan s. 78)
ock ta. Från Ås uppges reik för det vanliga acik — ordet är
väl sammansatt, men en förbleknad sammansättning, där därför
stavelsegränsen är vag, detta ger anledning till växlingen r
Märk också •feråt, &reit ' förut (Vistorp) — här hör ju r till
första stavelsen.
Anm. 2. Några enskilda fall av h i inljud såsom kort:
fohon Ryda (akcent ej utsatt) } n. pr. Aron.
1,, cirsn Lava, Timmersd.
byrå har följande former:

biket Kind Kåk. SVbo Redv. NVbo Vallo Skån. Gäs. Kinnef-j. Gudh.
Kåll. Vart.
Ibutog Åk Vilske Redv. Ås Kinnefj.
bika Vilske Kinne
bfkam Kull.; men
1bra, birom, bira, bura, birog Åle SVbo NVbo Valle Kull. Mark Vart.
sikap Kåll. (äldre) sirap
simils Torsö n. pr. S3rrach (s, Borgstena Sikrak). •
De alternativa h,-formerna torde väl bero på en — vanligen icke av upp-

tecknarne angiven — starkare biton på andra stavelsen (jfr ovan avd. a).

§ 25. Vgm. har h såsom långt i slutljud ock framför vokal,
ock detta h bibehålles, om efter dess uppkomst r-ljudet förkortas, t. ex.
haka, /meka h ärr e
steh.a
stirra
naka
narra
sta, ka
större
8 hd
orre
§ah.
kärr.
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Nu se vi på många håll former, där kort vok. + h utbytts mot
lång vokal + h (t. ex. haha). Detta måste vara en senare utveckling än r --> h, ty annars skulle vi kunna vänta h även av
ett gammalt kort r, men sådana former som t. ex. "fa fara
finnas ej. Om vi nu med hänsyn till detta genomgå det i typordslistorna förefintliga materialet, så kommer till synes en stor
villervalla i detta avseende. Jag meddelar här en översikt:
S. Vadsbo har genomgående förkortning av h;
N. Vadsbo har vanligen s, men Ekby osa, Björsät. mceh (eljest h)
ock Torsö växlande (individuellt), dock mäst kort a;
Kinne: Medelpl. har haha tas fas staha vek 849 spaha d8h.
ah mak ban, = härre torr förr starren värre orre sparre
dörr kärr ärr märr barr, ock Ledsjö har genomgående h;
Kinnefjärding (Husaby) har tas ces fas vaka haha;
Kålland har n, genomgående;
Kåkind har kort h genomgående (utom Kyrkefalla: spaka ock
Bredvik S. Fågelås: h);
Vartofta: Korsb. har man. osas vana dalta eller dana,
h,
Härja har genomgående h, Yllestad
Hvarf h utom masa; Karleby Slöta ofta kort a, särskilt
Vaka 4M,

Luttra haha Urnor f8h stas vasar ilha spaha das ah mak,
från Vistorp uppges haha (men eljest h) — med börjande
kvantitetsförskjutning;
Skåning har i Bjärklunda haha Utbar mas, eljest h,
Synnerby fan, varar mas bah (enl. en upptecknare);
Valle har i öglunda kort h,
Varnhem haha tenor vasar 8ha spaka das an, mas bas fes
ock nes norr,
Stenum haha tahar irn van,ar Shd spaha,
Lundby haha kutar nas vasar aha spalta,
Häggum haha tir mrs mas vasar 814 spaha as,
Gudhem: Bjurum har haha Urnor vasar asa spaha,
Sjogerstad Borgnnda genomgående a,
Ljunghem Vreten Håkantorp genomgående s — likaså i
allmänhet Dala Gudhem;
Vilsk e: Gökhem har genomgående kort k,
Göteved genomgående a,
Ullened haha tahar vasar asa spaka dan, ah mas bah;
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Barne har hj
Viste » hj
Laske » hj
Gäsene »
;
Redväg: Strengsered har h,
Åsarp haha t8h, fen, .sta, vaha 84.9 åpaha d8h pah ah bah ma,
Kylingared haha nah få, f8h stah stah vaha 849 spaha dsh
pahq mah bah,

i övrigt genomgående kort hj
Kulling har h;
Kind långt eller kort ft j
Ås genomgående h utom i
S. Ving: haha t8h,ar f8h stab vahar 849 spata ohm jsah, ah bah;
Bollebygd har hj
Vätle har långt eller kort k växlande.
Materialet är ju ganska ofullständigt, ock några bestämda
gränser kunna knappast dragas. Men man kan spåra företeelsen
utbredd över stora delar av språkområdet. Emellertid råder
inom dessa trakter ofta en stor förbistring. Huru förklara
denna? Man kan icke säga, att förkortningen av det långa
är speciellt genomförd i vissa ställningar, icke i andra: om
man tycker sig finna i vissa trakter, att h, blir i inljud, ej i
slutljud (Ås), så är förhållandet motsatt i andra., Jag vet av
egen erfarenhet, att det ofta är mycket svårt att höra, om
vokalen är lång eller h, ock stundom tycker man sig fä olika
intryck av olika individers språk på samma trakt. Detta torde
vara en orsak till oredan i uppteckningarna. Men månne icke
yttersta orsaken åter är, att det är en utveckling som håller på
att tränga sig fram: därför är det olika hos olika individer,
därför är det svårt att höra, hur uttalet värkligen är (övergångsformer), därför kort h i det ena ordet, långt to i det andra?
I samband med denna fråga kan det vara lämpligt att
undersöka, om i vgm. finns några spår av den redan i fsv.
(Nor. Aschw. gr. § 305) observerade övergången rr -> r efter
huvudtouig kort vokal i slutljud. Det finns i vgim. några ord,
som tyckas tala tör att en sådan övergång finns i målet.
barr har följande former:
bar Ale, bar Barne alt., bi(!) Flundre, eljest alltid bah, bah
(se ovan).
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förr har följande former:

far Kind Bolleb. Kull. Ås Vilske (Gökh., men ej Göteved)
Gäs. Ale Flundre Vätle Barne Skån. Kål!. Vart. (Gust.-Adolf)
Veden; Torsö Pr foh; eljest h (fa eller fm).
korkknar Solberga kornknarr
nar norr i Luttra Ullened; eljest nlfh n8h, — Väne Flundre nar
star starr endast i Önum (Barne hd); eljest sta, st — Väne
Flundre star
ter torr Vätle Kind (altern.). I Vart. ock Ryda n. tät, som
kanske förutsätter mask. tar (ehuru för mask. nu uppges t8k)1.
Andra ord, där man kunde vänta -rr --> -r, träffas i vgm.
endast med h, t. ex. 'ah, 'Oh kärr, ah, ceh, ärr. Ock vi finna
ju, att också ovanstående ord endast sporadiskt ha former med
r i vgm. Skall man då anta, att ljudlagen värkat, ock förklara
de talrika undantagen genom att anta mer eller mindre krångliga analogier (jfr Kallst. Bärgsl. § 10I)?2 I växlingen det, ‘s,
dåra finge vi då t. ex. förklara dsrt, ur best. formen ddha (eller
ur sammansättningar) etc. Mycket enklare förklaringar får man
genom att anta olika utveckling i olika trakter ock sedan
dialektblandningar. Det synes ju också framgå av den översikt
av exemplen, som lemnats, att k-formerna äro så gott som
allenahärskande i den nordöstra delen av Vg. (bestämd gräns
b8r borr hör icke hit. Det har gammalt kort r, ock det är
fullständigt regelbundet, att det i hela Vg. heter ber, bor. Endast
från öglunda uppges b8h för rspr. borr med kvantitetsförskjutning.
Att denna förskjutning är ung i målet, såsom jag ovan förmodat, bekräftas nog av den omständigheten, att den träffat ett rikdspråkslån.
Av dörr, märr finnas också växelformer, men här kan växlingen
bero på gammal böjning med olika utjämning (jfr fisl. dyrr, dura;
fno. liner; maxar). Vi ha t. o. m. kvar den gamla växlingen outjämnad
på några håll:
d8h ••-• pl. dyra Strengsered Dalum Vilske Bredvik
Meh, man,
pl. mwra, mara S. Ving Bälinge Vilske Strengsered.
Jag har vidare antecknat: dr Kind (alt.) Mark Kull. (alt.) Gås.
Ale (alt.) Kåk. (alt.) Kåll. (alt.); mar, mr Barne Viste (alt.) Kåll. (alt.);
eljest h, (Flundre
Att anta, att inflytande från rspr. spelat in ock i många trakter
så gott som fullständigt utplånat värkningarna av en dylik ljudlag, torde
icke vara rätt, ty varför skulle bir hålla stånd emot rikespråksinflytandet,
då de andra orden giva vika? Enskilda fall ha nog sin förklaring i
riksspråksinfiytande.
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är svår att draga).' Det synes mig sålunda sannolikt, att ljudlagen värkat blott i södra ock västra delarna av området. Sedan
har dialektblandning ägt rum. Om vi jämföra vgm. med t. ex.
Sörb. i Bohuslän, så finna vi där år, tör, för, dar (= dörr);
mar, bår ('s, starr). Däraf synes ock framgå, att företeelsen är
mera genomförd västerut.
Anm. 1. Framför en konsonant få vi icke h (jfr ovan regeln i
denna §). Detta bevisas av sådana exempel som:
hdrgak NFåg. NK ed. Ryda Säter härrgård (s, haha)
nårlän Säter Norrland (— lish)
tbrfegdar Gillstad Ryda torr es,
Anm. 2. Några särskilda fall av h tarva en egen förklaring (då
vi icke väntat långt r-ljud i dem):
deras har i vgm. kvar den gamla växlingen r
rr (se vFries. Fsv.
paradigm s. 11). Så få vi former med h: Ryda daha, Skån.
daltas, dahas, Torsö dcehas, dcehas, das, Ekby dis, Borgunda
deh48, Källby dockas etc. vid sidan av deras, dceras, deras,
deras, dam etc.
fler(e) heter på Torsö fireh, fkeha, i Horn fkeha ••• fr Korsb. Holtsj.
Jfr härmed fsv. fierre, -a, som enligt Nor. Aschw. gr. § 297,1
anni. 1 förekom i äldre VGL.3
söder heter på Torsö S0h, ock i Horn ha vi »någon gång» s0h, ifsk0h,
vckstdj0h; eljest regelbundet sor 4. Formerna med h bero vål snarast
på analogi från n8h,
norr 5
nehagak Holtsj. Nedregård
ner, nbv)
frit» örby bortre (fra oxen
fraara på andra håll)
Kinna aldrig (jfr ovan s. 76).
Hur »förklara» det långa r-ljudet i de tre sista fallen?
Från Ekby (NVbo) uppges en form pch, (<— pc§rar) plur. till
pora päron. Eljest heter det pr. Det ser ut, som om r-ljudet här
stundom vore långt efter cirkumfiexen ock då bleve h. pcth är det
enda säkra exemplet.

far finns ju något mera spritt, men det kan kanske förklaras
på annat sätt, som Kallst. Bärgsl. § 101 förklarar det, eller ock genom
dialektblandning.
Ståk,9dtt Berg ortn. har h framför .js genom association med det
enkla ordet stah.
Obs. både på Torsö ock i Horn haha --> haha etc. etc. (se ovan).
Torsö har också s4ha = sunnan.
På Torsö ha vi också jämte det vanliga nok formen no(ut)
(jfr fsv. noor Nor. Aschw. gr. § 129,1), väl on kompromissform mellan
norr ock nordan (noa) — eller enklast nybildat efter
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II. Om bortfall (resp. assimilation) av r-ljud i vgm.1
Framför ett h (se ovan avd. I) år r bortfallet, då icke
association bibehållit det (jfr Kallst. Bärgsl. § 111,), t. ex.
dce korta..,kceen Kinna det kommer rägn
kffghep Strengs. *hårrep
e va-4,Qta Säter i var rote
cetanclek Ryda •efterrak, höet som man rakar upp efter det andra
givaheLe SFåg. Öfverrud
eteta f8..49.ket Ryda inte för roligt
gkahen Ryda åkerren.
Genom association kan r bibehållas:
akarken (altern.) Ryda åkerren finestanuta Holtsj. fönsterruta
eetarkak Tiarp ytterrock
f8ritetnzg Holtsj. förrättning
utarme Korsb. ytterring
storhasa Ransb. ortn.
peparhO Kåll. Ryda pepparrot sumarkak Ryda sommarrock
Mani Rånged. sockerring
et menar ht4M Korsb. ett mindre
harkem
_ _ KLena 'hårrem
TUM.
Dessa analogiska r äro en mycket vanlig företeelse.
Förbindelsen rl utvecklas i vgm. till 1 eller 1, såvida
icke association eller invärkan från rspr. (anm. 1, 2) åstadkomma
ett annat resultat eller metates inträder (anm. 4).
Om vi med hänsyn till utvecklingen av rl granska typordslistorna, finna vi, att förhållandena äro olika i olika trakter av
Västergötland. Vissa trakter synas oftast ha en övergång rl -±
andra ri -÷ 1. Detta gäller ri i intervokalisk ställning; som
slutljudande blir rl överallt /, t. ex. i hela vgm. kal Karl.
a) Förbindelsen rl synes intervokaliskt ljudlagsenligt bli /. i
följande trakter av Västergötland (så vitt man kan dörnma av
det befintliga, i detta avseende ganska ofullständiga, materialet):
Gäsene härad: övergången ri
!. synes vara rådande åtminstone västerut, att dömma av de från Ornunga meddelade akt ärla, lccelp kärl. På samma utveckling tyder väl
ock pcela pärla (se nedan anm. 2), ehuru här enligt min
tanke inflytande från rspr. spelat in.
1) Angående r-supradentalerna — t, n etc., alltid utan förslag av
r — hänvisar jag till det ovan s. 61 sagda.
Landtmaneon, 1- ock r-ljuden.
6
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Kullings härad: från Herrljunga uppges pala pärla, från bl
pcela (anm. 2), från Hona cela, pala, mela (märla), men
hota Hona'. Från Hemsjö ock Norska skogsbygd uppges
ala ca, från Lena kala kärl. Av dessa exempel synes
framgå, att utvecklingen rl -3- 1 är åtminstone mycket spridd
i detta härad. Då vi i Herrljungalistan bredvid pala finna
cela ock i Hemsjölistan bredvid cela ett pola, så är väl
enklast att fatta dessa former med kort 1 som lånade från
annat håll (se nedan b). Ock formerna cela pcela, mcela
från Bälinge äro nog rena riksspråksord.
Vätle härad har (i socknarna St. Lundby ock Skallsjö) alternativt wia, ma, vilka former tyckas tyda på att även här
utvecklingen varit ni --> /.
Ale härad: ordlistan har cela, mela (se anm. 2).
Flundre härad: från Fors -ock Ås-bräcka uppges ala, pala.
Vän e härad: från Gärdhem uppges pcela.
Viste härad: från Främmestad uppges pcela.
Barne härad: från Ryda uppges pala ock sula 'vara sur'
eljest ha Barne-listorna endast kort 1.
Bjärke härad är icke undersökt.
Laske härad: i uppteckningarna från S. Lundby finnes ej någon
ni, vi finna endast (via ärla. Emellertid visar
form med 1
/ regeldet sig av typordslistorna, att övergången rl
bundet åtföljes av en övergång av intervokaliskt rn till n,
(så i Kulling Gäsene Flundre Barne Ale Väne) eller till 9-?,
(så i Viste Vätle)2. Finner man då i en lista talrika fall
rn, så tyckes detta kunna stödja en
av j (resp. n)
gissning, att / i denna trakt är den ljudlagsenliga utvecklingen av intervokaliskt ni. Då vi nu i S. Lundby finna
fana stjärna, jana gärna, så ligger det nära till hands
att gissa, att också en utveckling ni -3- 1 här är den ljudrn antagandet av ett ljudlagsenliga. Likaså stöder g
i i (delar av) Barne härad.
lagsenligt rl
Vårt material är, som synes, ringa; men det ser ut, som
om vi inom ett visst avgränsat ömråde i västra Västergötland
/ i intervokalisk ställning.
skulle ha rl
Denna form bevisar att rl ljudlagsenligt blir /.
Jfr s. 74 not 2. 1 övriga delar av vgm. finna vi alltid rn --->kort n, (n).
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b) I motsats härtill ha vi intervok. rl -› 1 i övriga undersökta delar av Västergötland. Vi finna där t. ex. alltid
ela ala ärla, pela pila pärla etc.'
Emellertid finnes från Skånings hd, där vi annars alltid ha
rl --> 1 (ock rn --> 9), antecknat ortnamnet hålåna FIärlunda (i
samma socken cela, mcela Jena etc.). Namnet stavas i äldre
tid Heerlunda 2. 1 torde alltså vara ‹- rl. Men varför då här ett
långt /? Kanske kan man göra ett försök till förklaring av
rl: om vokalen är kort före rl, blir resultatet
växlingen 1
/
i vgm. /; är den lång, få vi i. I vissa trakter (Kulling etc.)
har vokalen förkortats framför rl, där icke association fordrar,
att den är lång. Där få vi därför cela ärla, men t. ex. fal'
farlig (association med fara). I det övriga Västergötland är
vokalen lång, ock vi få rl -3- kort 1, t. ex. i cela etc., utom då
association fordrar, att vokalen är kort, såsom i Härlunda, som
genom association med härre blir hålåna (jfr Nor. Aschw.
gr. § 289,4
Anm. 1. Genom association kan stundom r-ljudet i förbindelsen
r
1 bibehållas (eller återinföras), varvid utvecklingen till / eller /
förhindras ock vi i stället få / eller Z. 3 Detta äger rum
a) i sammansättningar ock avledningar (stundom är associationen
ej nog stark, utan ljudlagen rl
/ segrar):
besvalz Ryda
besvärlig4
natult Kåll.
naturlig 6
fagali, NFågelås Fagerlid
sulgpa Korsb.
'surlipa'7
fait Fågelås
farlig 5
§uZook Holtsj. tjuderlänk
kale Lena Ryda karled
unjato/tan Korsb. ungefärligen
lelQ Korsb.
lerlo
cevantuld Korsb. aventyrligt9.
I en del andra avledningar såsom beskina/2 « besonalz besynnerlig, emnalza evinnerligen etc. kan man ju ej tänka Sig någon association, som bibehållit r-ljudet. Vi få då anta inflytande från rspr. (jfr
Några sporadiska fall av långt / i dessa trakter bero kanske
på någon dialektblandning — t. ex. i NVbo från ett håll ceia.
Styffe Skand. und. unionst. har den stavningen i ett svenskt
diplom från 1402.
Jfr t. ex. rt
t eller 4 ock jfr Kallst. Bärgsl. § 6,3.
efter huvudregeln bestwelt Korsb. Holtsj. Vd.
3)
falt Säter Finn. Kil. Kungslena Holtsj. Ryda Kåll. Bjurbäck.
natult Säter Holtsj.
altern. efter huvudregeln aggya.
Jfr enligt huvudregeln fQ1aa Björket. foderlada, velek Holtsj.
Vclinge väderlek, hala Häri:anda (se ovan).
•••• cevantuld sst.
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anm. 2). Men de ovan anförda fallen av avledningar anser jag enklast
kunna förklaras på samma vis som sammansättningarna, ehuru inflytande från rspr. stundom kan ha spelat in. Ju vanligare avledningarna
äro, desto mera lösgöra de sig naturligtvis från associationen med de
enkla—orden. Se t. ex. fall: detta ord har ofta alldeles förlorat sambandet med fara ock antagit en blott ock bart förstärkande betydelse
(ungefär som faslig i rspr.), därför finna vi också så ytterst sällan
någon form med i.
b) Då slutljudande r i satssammanhanget sammanstöter med uddljudande 1, få vi naturligtvis ej /, utan i (/), t. ex. ya feticera
Korsb. jag får lära, tak filt Kåk. tack för lånet. Men förbindelsen av en värbalform med ett la, la (= väl) är en så vanlig
företeelse, att den knappt kan räknas till de tillfälliga kombinationerna,
utan nästan fått karakteren av en böjning. Här finna vi också att, då
1 ofta bli 1, t. ex.
värbalformen slutar med r, r
brena,..la Kåk. brinner väl
bkas,la Korsb. blir vål
ja Korsb. går väl.
fla Holtsj. får väl
Anm. 2. Inflytande från rspr. anser jag föreligga i de sporadiskt förekommande fallen av i, k för rl, där icke association kan
ha bibehållit r. Redan ovan i anm. 1 ha framdragits några sådana ord:
besonalz etc. Men även av sådana ord som ärla, pärla etc. förekomma här ock var i ordlistorna former med i. I ingen trakt av Vg.
brukas sådana former genomgående, utan do uppträda sporadiskt ock
det synes mig otvetydigt, att de icke tillhöra det genuina målet. Man
kunde tro dessa fall vara spår av ett äldre utvecklingsstadium, men jag
föredrar att anta inflytande från rspr., emedan just de ord, som ha i,
synas på många håll mindre brukliga. Inflytandet från rspr. kan härröra från upptecknarens språk, som vid frågornas ställande invärkat
på hans sagesman; det kan också härröra från fler e riksspråkstalande;
det kan slutligen komma genom skriften. Om det stundom i uppteckningarna förekommande k riktigt återger ett hört uttal, synes detta
k mig stärka antagandet, att riksspråksintlytande spelat in ock att
dessa former icke egentligen tillhöra dialekten: k är ett försök att
återge riksspråkets 1 (ljudsubstitution). Sådana rikssprålsformer äro ada,
pela Kulling Kåkind Redväg Gudhem Vartof ta etc. Former som
mcela Kulling, pcela Gäsene etc, ha kvar dialektens korta vokal ock
långa konsonant, men denna senare har påvärkats av riksspråket. Från
Rackeby (Kåll.) ock från Hvarf ock Karleby i Vartofta hd meddelas
sak sorl, från Ek i NVbo .90, från Barne ock Redväg ha vi paka,
maka etc.
Anm. 3. Ordet karl heter allmänt kcer kar, se Nor. Aschw. gr.
§ 315 (/ har fallit i trekonsonantism).
I Anm. 4. Västgötamålet har också exempel på den sporadiska
metatesen rl —> 1r, som bl. a. behandlats av Hesselman, Språk o. stil
IV, s. 97 f. För porla brukas stundom p8lra (Vart.). I en lista
1. Eljest finnas ofta former, som
(NVbo) finner jag pila med rl
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påvärkats av rspr. (se anm. 2): p81a, vaka, puka, pula (SVbo Kinne
Valla Redv. Ås). För sorla brukas vanligen sir fra (med subst. sa/gr),
denna form är spridd över hela området. Former med rl --> 1 träffas
här ock där: sila Vart. Ryda, sel NVbo (altern.). Riksspråksformer
SVbo, sula Kåkind Valle, sirlt Redväg
(anm. 2) finnas också: Ssi,
Vart. Kåll. Mitt antagande, att sådana former bero på inflytande
från rspr., vinner stöd av en uppgift från Bjurbäck, där stzl kallas
'äldre', Sid 'yngre form'. Om velra se ovan s. 5. Det synes mig i
ögonen fallande, att de ord, vilka nämnas som exempel på metatesen
1r, ha en viss onomatopoetisk karakter.1 Månne detta varit en
rl
orsak till att metates inträtt just i dessa ord?

Jag meddelar här några flere exempel på ni ---> 1, 1:
Kärl heter:
kal (altern.) Kull. Lena
kala (kålt) Ryda Kåll.
kela Kull. Lena Gäs. (se ovan)
k,åal livad Härna Dalum
Holtsj.);
(kral
luka Rång. Källby Längh.
*karald,
ock
Kallst.
Bärgsl.
§
111
(karal
jfr käril(le)
Tam] Al-11nd. hos subst. s. 53).
snala, snola s. m. Korsb. 'snodd som man höll i, då man vägde
med träbetsman'. Jfr Rietz snar% Hof snärell. snala etc.
är nybildning till en plur. *snär1ar.
snalzt Holtsj. tarvligt, jfr Rietz snarligt
tola s. m. Sk. Ås. Gudh. spänntorn. Detta hör hit, om man får
anta en nybildad avledning till torn (med, samma bet.) ock
sedan n-bortfall mellan r ock 1.
dlzka Luttra, demin. av cela
Äril heter:
al NVbo, ål Korsb., ala Flundre Sjogerstad Solberga. Formerna äro väl nybildningar ur en plur. *arlar till vgin. sing.
aren. (Hot). Att vi i Flundre ha a ock kort 1 (jfr ovan),
torde bero på att analogien med detta arell fordrar lång vok.2
ola NVbo vara virrig; jfr Nor. Fryksd. ordb. 01 ock vgm. or yr
olatar Seglora adj. yr.
Övergången rl -÷ 1 finna vi också i följande prolditiska ord:
fela Kåll. Synnerby förr än
mcela Kåll. Synnerby, mala Ornunga, mal Rinna mer än (jfr
vgrn. cela än, så ock i no. diall. enligt Aas.)
Märk ock frlafcbm Ryda 'fyra eller fän'.
Se Hesselman a. st., t. ex. s. 103, 106, 109.
ftela, fiula Korsb., se § 11.
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Anm. 5. Orden kala Kalle, pcela Pelle, fala 'far lille' äro ju mer
eller mindre allmänna i svenskan. Jfr Kallst. Bärgsl. § 49,1 ock Tamm
Afl.-änd. hos sv. subst. s. 67.
§ 28. Bortfall av r äger rum i en del ställningar, där det
stundom är svårt nog att se, vilka lagar som reglerat förhållandena.
r faller (assimileras) i vgn). framför J: Jfr ovan § 22
om k-bortfall i samma ställning. Jag antar, att vi få tänka oss
r fallet framför s„ som sedan oftast blivit 5 (jfr Kallst. Bärgsl.
§ 111,41 ock ovan § 22). Ex. fdceft Skån. 'fyraskäftad tråd',
biopy Grefb. Björsjö, 656k Längh.
Möjligen faller r sporadiskt framför p, att dömma av
ord sådana som: tucenas Skån. 'torkännas' (jfr ovan s. 66),
fanla Holtsj. förkyla. Jfr emellertid nedan c. Om le-bortfall
fram
- för p — se § 22.
e) r är bortfallet i vgm. i en del ord, där bortfallet väl
ursprungligen ägt rum efter obetonad vokal:
är
hupds Ryda hur pass
(e allm.
va »
var
farbro Kungs'. farbror
ha Finner.
har5
murbro Ryda morbror
I de två sista orden kan man ock tänka sig, att dissimilation
spelat en roll;
d) ytterligare i
vafor Korsb. varför: r-bortfallet beror antagligen på dissimilation
- ock (kanske) på obetonad ställning.
varfadan Korsb. Grönahög, vafalan Skån. vårfrudagen; jfr
Hof Dial. vafferda, Bärgsl. -vafudan. r-bortfallet beror väl
på dissimilation ock kanske även på r:s obetonade ställning.
Olika akcentläge har vållat olika resultat.
dalar Ryda därför: r-fallet beror väl snarast på dissimilation;
möjligen ock på invärkan från vafor.
dama-sa Ryda Kåll. Skån. därmed så- (= därför) ock
dava Ryda därvid äro kanske bildade efter dalar?
magra Ledsjö Margareta (se Nor. Aschw. gr. § 320,2).3
8, i t. ex. hos, (altern. he).
ha an har han.
cetndar Kåll. Ryda eftermiddag förklaras kanske enklast så:
rm -÷ rn --->
n på grund av in värkan från t ock d, som sträva

Jfr rs

att göra mellanstående ljud homorgana. Slut-r är det gamla nom.-r.
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§ 29. Spär av fm R-bortfall i modernt vgm.
Efter starktonig vokal synes vgm. ha kvar r-ljudet, t. ex.
gr i går, mer mer. Men ett undantag är på de flästa håll
pluralen till subst. ko ko. Den heter:
p Ona i Kåll. Medelpl. Varnh. Ledsjö Husaby Viste Gökh.
Götev. Edsv. Synnerby Sk. Ås Horn Bellefors Berg Ransberg
Ryda Bolum Säter;
p Oa i Holtsj. Ambjörnarp Tvärred Gällst. Mossebo Grönahög
Ljungsarp Kyliugar. Blidsberg Timmersdala Ornunga Bärna
Rånged. SVing Fågelås Hjo Fridenp Härja
pil, Pila i Flundre (n kommer väl från best.)
por, Ora i Ma,rk
kor, kåra i NVbo.
Jfr fsv. (Södw.) best. pl. köna samt t. ex. Kåll. kkor kkOra
klor -na.
-in) är
Efter svagtonig vokal: I ändelsen -er (-<-r-ljudet bibehållet (i obest. plur. av adj. är ändelsen utbytt mot
-a)1. Ändelsen -ar (-<- an) har något växlande former. I pres.
av värb bibehålles alltid r-ljudet, väl på grund av att man behövde ett flexionsmärke. I obest. plur. av subst. bibehålles
r-ljudet i NVbo (utom i Björsäter vid gränsen mot Kinne hd),
t. ex. hcestar, men bortfaller i hela övriga Vg., t. ex. hce,sta; i
plur. av adj. är r-ljudet fallet, t. ex. laga långa. I gen. sg.
-an faller is i hela Vg., t. ex. metynisa Magnus', hcena hännes
(sälls.). 2 I inljud mellan svagtonig a-vokal ock konsonant har
n fallit i hela Vg., t. ex. ssnakvena sonhustru, ncemdaman
nämdeman, ock i former med suffig. art. såsom hcesta, NVbo
hcesta.3
§ 30. Anmärkningar till r-bortfallet.
1) Blott skenbart är r bortfallet i en del ord:
ala Holtsj. Härja Synnerby Finner. Kinna Flundre Husaby allra.
Jfr Bröms Gyllenmärs s. 67 »alla käraste min»
s. 30
alra. Om genitivforrnen alla se Nor. Aschw. gr. § 454,5.
bjcela allm. bjällra; jfr Kallst. Bärgsl. § 111 anm. 2
kebbota Ryda SVbo kullerbytta; jfr Nor. Fryksd. lj. s. 63
I har R fallit efter i.
Jfr R-bortfallet i inljud.
Jfr Beckm. Nas.-vok., Sv. lm. XIII. 3, s. 10.

1)1 VI, i Vi,
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gumastsrp
garmastsrp) Versås Gudmundstorp. Jag antar,
att det alternativa m uppkommit genom assimilation av
dhm före övergången dh r framför m. Jfr Nor. Aschw.
gr. § 285.
mastran Kåll. Bjurbäck Marstrand; se Nor. Aschw. gr. 333 anm.
palsanaka Kål!. pastinaea
snelsa allm. snickra; jfr fsv. snikka (mit. sniddeken)
spet nOcan Vel. spritt naken; jfr Kallst. Bärgsl. § 111 anm. 2
['rot s. f. Holtsj. slåtter; se Nor. Fryksd. 1j. s. 63
ela Ledsjö Kåll. eller; se Nor. Aschw. gr. § 321 anm. 4.
2) r-inskott förekommer i några ord, som kanske kunna
lämpligen här meddelas:
vamtar ganska allmänt ijämte dcpnarRydaKåll.(,-kna)claclan.
utantar SVbo utantill (1 bort- hcprzar Kåll. (- hc.e.na) hädan
fallet)
onar
» undan.
I de två första fallen ha vi väl analogi från efter etc., ock
kanske kunna vi i de tre sista orden tänka oss en analogi efter
szna
sznar Kåll. sedan, fsv. sipan, sötma, sönar.
Egendomlig är formen mora många Horn, di mora kora,
di mora prcestara; jfr mon, n. mo(a). Är det ett pluralis-r
analogiskt infört från subst.? Komparativerna vakar stskar värre
större äro ganska vanliga jämte vaka stryka eller MS Sin, Nu
heter t. ex. komparativen af adj. lång oftast icegar, vilken
form jag förmodar vara uppkommen ur legra,cen genom bortfall
av a framför ce ock utveckling av en svarabhaktivokal. Av
vaka cmn blir på samma sätt vak, ock sedan antagligen vakar
genom analogi från de andra komparativerna på -ar (lcegar etc.).
Genom någon analogi förklaras väl ock Nar Ledsjö jämte feh
förr, nsnstrzn Våmb, nsnstriga Sk. Ås. någonsin.1
1)

1 jktar Korsb. Möllt. Gösta

gamla nom.-r.

Laske osta) ha vi det

Förteckning på otryckta källor.
Angående dessa källor hänvisas f. ö. till de »Redogörelser för undersökningen af Vestergötlands Folkmål», som medföljt Vesterg. Fornm.-för.
tidskrift från år 1900.
En god karta över Västergötland — med häradsgränser ock sockennamn — finns utgiven av M. Roth.

1. Typordslistor föreligga från följande socknar:
Skåning (forts.)
Norra Vadsbo:
Valle:
Bjärklunda
(NVbo)
N. Lundby
Finnerödja (Finn.) Häggum (2 listor)
Edsvära (Edsv.)
Händene
Elgarås
Bolum
Hofva
Bggby
Kålland (Kål!.):
Halna
Oglunda
Otterstad
Tived
N. Ving
Sunnersberg
Undenäs
Stenum
Rackeby
Hassle
Varnhem (Varnh.) Orslösa
Ek
Skärf
N. Kedum
Ekby
Kåkind:
Råda
Björsäter
Versås
Gillstad
Södra Vadsbo:
Kyrkefalla
Hjärpås
(SVbo)
Våmb
Lava
Ransberg (Ransb.
Sventorp (Svent.)
Viste:
Horn
Varola
Båreberg
Bellefors
N. Fågelås
Berg
S. Fågelås
Barne:
Ekeskog (Ekesk.)
Bredvik
Ryda
Mölltorp
Gref bäck
Essunga
Timmersdala
Hjo landsförs.
Qnum
Kinne:
Gudhem (Gudh.):
Asaka
Bredsäter
Sjogerstad
Laske:
Lugnås
Borgunda
S. Lundby
Vättlösa
Ljunghem
Vilske:
Götene
Vreten
Gökhem
Medelplana (Medel- Stora Bjurum
pl.)
Håkan torp (2 listor) Göteved
Ullene
Ledsjö
Gudhem
Kinnefjärding:
Valtorp
Vartofta (Vart.):
(Kinnefj., K fjärd.) Segerstad
Acklinga
Källby
Dala
Agnetorp
Husaby
Skåning (Skåp.):
Baltack
Hangelösa
Åsaka (Sk.-Ås.)
Bjurbäck
Hasslösa
Synnerby (2 listor) 'Brandstorp
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Veden:
Vartofta (Vart.):
Redväg (Redv.):
Borgstena
Strengsered
Dimbo
Bred ared
Fridene (Frid.)
(Strengs.)
Vänga
Fröjered (Fröj.)
Timmelle
Bollebygd (Boll.)
Gustaf-Adolf
(Timme].)
Björketorp
Åsarp
Habo
(Björket.)
Hvarf
Kind:
Töllesjö
Härja
Ambjörnarp
Gäsene (Gäs.):
Hömb
0. Frölunda
Ornunga
Karleby
Grönahög
Kjelfvene
Gällstad (Gällst.) Kulling (Kull.)
Korsberga (Korsb.) Holtsj unga (Holtsj.) Bälinge
Herrljunga
Kungslena
Kalf
Hol
Luttra
Ljungsarp
Mularp
Länghem (Längh.) Hona
Hemsjö
Nykyrke
Mossebo
Lena (Kull.-Lena)
Sandhem (Sandh.) Mårdaklef
Norska Skogsbygd
Slöta
Mjöbäck
Remmene
Tiarp
Redslared
Odenäs
Velinge (Vd.)
Sjötofta
Vätle:
Vistorp
Tvärred
Skallsjö
Yllestad
Mark:
St. Lundby
Åsaka
Kinna
Ale:
Åsled
Seglora
kepplanda
Redväg (Redv.):
Ås:
Ostad (Ost.)
Blidsberg
Flundre (Fl.):
Härna
Brunn
Fors
Hössna
Rångedala
(Rånged.)
Åsbräcka
Kylingared
S. Ving
Väne:
Knätte
Gärdhem (Gärdh.).
Solberga (Solb.)
Toarp
Hela antalet använda typordlistor är således 161.
2. Nindre ordsamlingar föreligga från nästan alla socknar,
från vilka typordslistor finnas, ävensom från en del andra trakter:
Lerdala (Lerd.) ock Beateberg (Beateb.) i SVbo, Lyrestad i NVbo,
Ottravad ock Utvängstorp i Vart., Dalum i Redv., Kilanda (Kil.)
i Ale.
Större ordsamlingar föreligga från några håll, nämligen från
Norra Vadsbo: en ordsamling på 1500 ord från Finnerödja,
hopbragt av med. lic. G. NEANDER;
vidare en ganska stor samling ord från Fredsberg ock Hofva, samlade av P. A. SANDtN;
Södra Vadsbo: omkring 1400 ord, samlade av fröken M. VON
ZWEIGBERGIC i Säter (Sät.);
en mycket omfattande ordsamling från K orsVartofta:
b erga, åstadkommen av fil. kand. A. STALIN;
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Redväg: en stor samling från Sol b er ga, hopbragt av seminarieadjunkten 0. W. SUNDÉN. SunoUn har själv bearbetat
sin samling ock utgivit den under titel: Allmogelifvet
i en Västgötasocken under 18°o-talet (i Göteborgs Vet.och Vitt.-samhälles handl.), Sthlm 1903. Jag har också
begagnat mig av denna hans monografi.
Barn e: en äldre, synnerligen omfattande samling från Ryda,
hopbragt av N. L. HALLENDER ock (delvis) korrigerad
av fil. lic. G. DANELL;
Flundre: 1250 ord från Fors ock Åsbräcka, samlade av fil.
lic. E. OLBERS;
5600 ord från Holtsjunga, samlade av docenten
Kind:
P. LEANDER.
Slutligen har jag själv samlat ord i Kålland, särskilt med
hänsyn till de här föreliggande frågorna; likaså under en kortare
tid på Torsö.
En del längre täxtuppteckningar ha också begagnats, särskilt från Kålland.
Vad angår Östgötamålet har jag varit i tillfälle att ta
kännedom om_ de typordslistor, som hopbragts genom 'Undersökningen af Ostergötlands Folkmål' ock som förvaras i Uppsala.

Förkortningar av några citerade arbetens titlar.
Berghaus
Feilb. Ordb.

B., Der Sprachschatz der Sassen, Berlin 1880—.
Feilberg, Bidrag tu l en ordbog over jydske almuesmål , Kbhvn 1886—.
F., Etymologisch Woordenbo'ek der nederlandsche
Franck
taal, Gravenhage 1892.
Frischbier
F., Preussisaes Wörterbuch, Berlin 1882—,
Indogermanische Forschungen, Strassburg 1892—.
IF
Jesp. Fonetik
Jespersen, Fonetik, Kbhvn 1897—.
Jess. Et. ordb.
Jessen, Dansk Etymologisk Ordbog, Kbhvn 1893.
Kalkar Ordb.
K., Ordbog til det wldre danske sprog, Kbhvn
1881—.
Koolman Ostfries. Wb.
Wörterbuch der ostfriesiehen sprache, Norden
1879—.
Oversigt over de norske bygdemål, Krist.
Larsen No. bygdeni.
1897.
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Larsen Trondhj. diall. L., Oversigt over de trondhjernske dialekters
slxgtskabsforhold, Krist. 1885.
Löbb.-Walt.
Liibb en-Walth er, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Norden u. Leipzig 1888.
Molbech
M., Dansk Ordbog, Kbhvn 1859.
Tffil. N. R.
Nordisk Tidskrift for Filologi og Pmdagogik, Ny
Raakke, Kbhvn 1874—.
De förkortningar, som icke upptagas här eller i källförteckningen
ovan, torde vara bekanta för varje fackman.

Rättelser ock tillägg.
8. 10 not 6 står (40) - - (41) - - (51) läs (41) - - - (40) - - - (50)
11 r. 18
frival fugkar
» fevak fuglar
»
fQgal
29
» fQyal
12
7
krak
» fwal
15
10 fuyka utgår.
17
16 står fu2ka
» fuj?Pa
» Sv-entorp
17
Svenstorp
18
» mugak
18
mugak
9
»
» nagal
nagal
19
» Boigunda
Borgstena
19
12
» 20
eller k
eller /
19
25
18
'är sekundär, ty'
'kan vara sekundä,r, om'
27
Svenstorp
Sventorp
8
Velånda
37
12
» Velinge
55 Tillägg till § 12: I ortnamnet klak (Ambjörnarp) Lalabo,
bildat av n. pr. fsv. Lale, gissar jag, att det uddljudande

/ invärkat på det senare 1.
65 Tillägg till § 15 c: Ett fall av k

/ framför dent. kons,
föreligger kanske i det av ålder brukade uttalet hob'oya =
Holtsjunga. Ordet synes utgå från *Hul-ste-liunga, älsta
skrivningen är Hulsaliwnga (dipl. 1366).
» 79 r. 26 står serat
läs cerat

11,6unA.
L'auteur s'est propose d'etudier deux classes de sons, les 1
et les r, de la provinee de Västergötland. Toutefois, pour soutnettre aux recherches un fondement plus large, on s'est efforee
d'attirer aussi d'autres dialeetes scandinaves.
Dans tons les dialectes suedois, å l'exception de eeux de
l'extr'eme midi, aussi bien que dans le norvegien de l'est et du
nord, il y a une repartition entre deux 1 differentes, å savoir 11
cacuminale, dite « 1 grasse » (k),
dentale (/) et une sorte
proprement eombinaison d'une 1 cacuminale et d'une demi-vibration
d'r. Cette repartition se retrouve aussi dans le dialecte de Västergötland qui, d'ailleurs, comme les autres dialectes, presente / å,
l'initiale, comme longue, en groupe avec une dentale, dans beaucoup de mots d'emprunt oir Panalogie des mots indiOnes n'a
au contraire å l'interieur et å la finale aprU
pas amene k —
une voyelle longue (lorsque la combinaison voyelle longue 1
n'est ,pas le resultat de la chute d'une consonne devant Pi) ou
avec une consonne labiale ou gutturale. Devant une dentale,
semble apparaitre quelquefois par analogie, et dans ce eas
comme dans les eas ou , par le developpement de la laugue,
se trouve rapproche d'une dentale, les deux sons aboutissent par
assimilation å une consonne supradentale ou cacuminale int4re.
Le dialecte de Västergötland est å certains egards instructif
pour la question de l'histoire des deux 1. Ce dialecte presente
par exemple une exception å la regle de k apres une voyelle
longue: / apparalt — par suite de « Phostilite » regnant entre k
aprU un å provenant d'une ancienne diphtongue ai.
et ,4
Or, comme, d'apres les inscriptions runiques, la transition ai —>
dans le dialecte de Västergötland semble avoir commence des le
debut du onzime siecle environ, le dialecte moderne parait
indiquer que k a existe av a n t cette epoque-l. Im parallMe
de eette relation entre al et k est la tendance que l'auteur a ern
remarquer dans la langue moderne de substituer / å k aprU j
et g, k, g prepalatales (g, A, y). — Il y a lien å remarquer que
souvent les dialectes ont aussi 1 dans les mots proelitiques et
enelitiques, que l'on se sert quelquefois de / avec une intention
ononaatopoetique pour peindre quelque chose de ridicule ou de
pitoyable, que nous rencontrons parfois, enfin, une transition --> 1
devant une dentale (cf. plus haut).

•
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En dernier lieu, il est å noter que le rd de la langat
littéraire est represente dans ce dialecte comme ailleurs par k,
et que rl, frequent dans les dialectes, devient / ou / — sauf
les cas oi l'analogie s'oppose å ce developpement.
Quant aux r, le dialecte de Västergötland pourra peut-6tre
contribuer å fournir une solution au probkme souvent discute
de l'origine de l'r grasseyee. Notre dialecte presente tantöt r
linguale (r), tantöt une r fricative formee avec Parriere de la
langue (k), majs cette dernkre n'apparait qu'å l'initiale, å
l'interieur comme longue, et devant une voyelle portant l'accent
tonique — ce qui semble indiquer que
grasseyee apparatt
d'abord å l'endroit oft l'articulation se fait avec le plus d'energie.
On etudie enfin la chute de
et de l'r dans le dialecte
de Västergötland. La chute de l'r est surtout frequente ici
comme dans d'autres dialectes suedois.

Innehåll.
Förord

Studier över 1-ljuden i västgötamålet .
A. Om fördelningen mellan 1 ock k
I. Målets 1-ljud motsvarar riksspråkets 1
§ 1. 1 i uddljud
§ 2. /efter
§ 3. 1 efter vokal, där en mellanstående konsonant fallit

s. 3.
» 5.
» 5.

» 5.
» 5.
» 5.
» 8.

. . » 10.
före dental konsonant ock före r
. .» 10
2.
3.
efter j samt främre g, k, g-ljud .
efter rv
» 23.
efter svagtonig vokal
» 34.
Det långa 1-ljudet
» 36.
1 i lånord
» 53.
1 i onomatopoetiska nybildningar .
» 55
k efter lång vokal
» 57.
it efter labial eller guttural konsonant .
k framför labial, palatal eller guttural kon» 59.
sonant
» 61.
it framför dental konsonant
» 66.
II. Målets 1-ljud motsvarar riksspråkets r
66.
k motsvarar rspr. r
696..
1 motsvarar rspr. r
» 69.
III. Målets 1-ljud motsvarar riksspråkets rd
§ 18. k motsvarar rspr. rd
» 69.
§
§
§
§
§

5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
1

B. Om bortfall av 1-ljud i västgötamålet (resp.

» 75.
Bortfall av 1-ljud i slutljud av proklitiska ord » 75.
Bortfall av dentalt 1-ljud framför s (assim.) » 75.
x 75.
Assimilation av förbindelsen lk
Bortfall av k framför j' ock y (assim.) . . » 76.

assimilation)
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it i uddljud
h som kort i inljud
Om långt h
II. Om bortfall av r-ljud i västgötamålet (resp
assimilation)
§26. Om r +
Förbindelsen r1
Bortfall av r i andra ställningar .
Spår av a-bortfallet i modernt vgm. .
Anmärkningar till r-bortfallet
Förteckning på otryckta källor
Förkortningar
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» 77.
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» 81.
» 85
85..
» 8905:•
» 91.
» 91..
3
»
»
»

Denna avhandling ventilerades för filosofisk grad i Uppsala den 10
maj 1905. I tidskriftupplagan är tillagd en fransk resumé samt några
rättelser.
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