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Denna avhandling ventilerades för filosofisk grad i Lund den 25
maj 1909. I tidskriftsupplagan är den franska råumån tillfogad, varjämte i arken 9 ock 10 några obetydliga ändringar gjorts.

Förord.
Titeln på föreliggande lilla arbete är visserligen strängt
taget för snäv. Dock kan den så till vida anses tillfredsställande,
som den anger det centrala i avhandlingens innehåll ock syfte.
Fullständigare kongruens mellan titel ock innehåll skulle knappast
kunnat uppnås utan att göra den förra obekvämt lång.
Materialet har blott till en mindre del hämtats från tryckta
eller skrivna källor. Huvudstommen insamlades av mig själv
under en resa i vidkommande trakter, som jag företog sommaren
1904. Med tacksamhet vill jag omnämna, att densamma till
väsentlig del bekostades av annan intresserad person. Då jag
naturligtvis på denna färd i anseende till språkområdets ytvidd
måste åtnöja mig med att göra ett blott flyktigt besök på vade
plats, kunde jag givetvis ej inlåta mig på en egentlig undersökning av resp. mål, utan måste inskränka mig till att skaffa
upplysningar rörande den fråga, jag speciellt hade för ögonen,
d. v. s. göra uppteckningar av de ord, jag förut funnit erbjuda
särskilt intresse för min påtänkta undersökning. Tyvärr har
det efteråt vid utarbetandet av avhandlingen visat sig, att åtskilligt mera borde ha stått på min frågelista, än som var fallet.
En komplettering skulle emellertid ha betytt en ny kostsam
studieresa.
Tillvägagångssättet vid insamlandet av materialet — tiden
medgav naturligtvis mästadels endast direkt utfrågning —
lemnar kanske ej full garanti i fråga om detaljriktighet. Jag
vågar dock hoppas, att inga väsentliga felaktigheter förefinnas.
Jag iakttog vid upptecknandet den största möjliga försiktighet
ock har även sedan sovrat mitt material. Beträffande kvantitetsförhållandena vill jag emellertid betona, att de torde vara ofullkomligt bestämda. Frånvaron av längdtecken får ej anses utesluta möjligheten av längd.
Vad beträffar material från främmande källor, vill jag anmärka följande. Sådant som förelegat i vanligt tryck har jag
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återgivit i det skick, jag funnit det. Växlande fonetiska be'teckningar har jag dock vanligen ersatt med landsmålstyper
(ex. k, a). Blott det ur Bondeson Hall. sag. hämtade har helt
överflyttats till landsmålsalfabet, eftersom fullständiga uppgifter
lemnas om bokstävernas ljudvärden. Uppteckningar med landsmålsalfabetet har jag i detalj återgivit så, som jag funnit dem,
anseende ändringar kunna leda till felaktigheter. Särskilt påfallande saker ha försetts med ett (!).
Till sist vill jag framhålla, att materialförteckningarna för
resp. fall gjorts så utförliga — stundom utförligare, än den behandlade frågan krävt — uteslutande med tanke på att meddelade ordformer skulle kunna bliva av intresse även för andra
landsmålsfrågor. Vad som föruts gjorts allmänt tillgängligt av
språkgods från somliga av vidkommande sydsvenska landsändar,
är ju föga eller så gott som intet.
Då min undersökning nu lemnas åt offentligheten, vill jag
till den foga några tacksamhetens ord. I första rummet är det
mig ett kärt nöje att bringa min forne lärare Professor K. F.
SÖDERWALL ett innerligt tack för det intresse, varmed han omfattat detta företag, såväl som för den uppmuntran ock ledning,
han skänkt mig i mina studier. Professor AXEL KOCK har haft
vänligheten att genomse vissa delar av mitt manuskript. Såväl
härför som i synnerhet för de värdefulla råd ock upplysningar,
han givit, vill jag här betyga min tacksamhet. Professor LUNDELL
i Uppsala, som i egenskap av landsmålstidskriftens redaktör haft
mycket besvär av avhandlingen ock även givit mig råd ock anvisningar, är jag mycken tack skyldig.
De härrar, som lemnat bidrag till resp. landsmålssamlingar
i Uppsala ock Lund ock vilkas arbete jag särskilt begagnat
mig av, ber jag att här med tacksamhet få nämna, nämligen
för de vg. lm.-saml.: P. LEANDER, E. EKWALL, 0. SUNDÉN, S.
BERGENDAHL, C. AGNER, A. STALIN ock P. SMEDBERG, för de
smål. B. KARLGREN, för de skånska P. LARSSON ock M. P:SON
NILSSON. För, den beredvillighet, varmed nämnda samlingar
ställts till mitt förfogande, må också uttalas ett tack.
Lund i maj 1909.
Julius Swenning.

Inledning.
En betydande del av det sydsvenska språkgebitet uppvisar
för riksspråkets e, där detta går tillbaka till den samnordiska
diftongen sel, i 'större eller mindre omfattning ett vokalskiek, som
väl kan giva anledning till den frågan: Hava vidkommande
dialekter deltagit i den allmänna östnordiska monoftongeringen av nämnda diftong, eller har denna i dem
fått en annan utveckling?
Vid första påseendet synes man böra antaga det senare
alternativet. Då det kommer till ens kännedom, att på sina
håll i Skåne, Blekinge, Småland, Halland ock Västergötland
rspr. sten heter stäin, stam, atom, stöin e.
rspr. hel har en form häiler, heller, hoiler eller höller,
rspr. mer en form mäir, mair, moir eller möir o. s. v.,
så synes det tämligen självklart, att på dessa orter den »gamla
diftongen i dylika ord direkt fortlevat som diftong, om ock i
-mer eller mindre förändrat' skick, att således de anförda dialektformerna stå närmare de västnordiska eteinn, heill ock
'noir än riksspråkets former. Många, kanske flertalet språkmän torde också ha varit av den åsikten, att diftongen sei undandragit sig monoftongeringen till e på något område av
södra Sverge, på samma sätt som förhållandet antages ha varit
i andra östnordiska dialekter, t. ex. i Norrland ock Finland.
Dock har också en annan mening gjort sig gällande. Man har
nämligen i den omständigheten, att våra dagars dialektdiftong
anträffats även i ord, där den i det äldre språket ej kan ha
motsvarats av diftongen sel, utan måste anses gå tillbaka till
enkel vokal, velat se bevis för att nutidens dialektdiftong härtör från en sekundär diftongering av enkel vokal (ö). Den
1-09129 Stvenniny, Samoord. te i i sydsvenska
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äldre diftongen 93i. skulle, med denna syn på saken, först ha
monoftongerats till e, men detta e skulle sedan åter ha fått
diftongiskt uttal ock resulterat i ett vokalskick, som lättare för
tanken till den gamla diftongen än till det av denna uppkomna
allmänt östnordiska e.
.
Följande viktigare uttalanden i frågan må här antecknas:
I sin anmälan av MÖLLER »Ordbok öfver Halländska landskapsmålet» i dAntiqv. tidsskrift 1858-60 s. 239 menar LYNGBY,
att man ej kan »nlegte muligheden af at cej kan have udviklet
sig af e». Angående det halländska aj i t. ex. bajn, stajn,
fajder, lajer
bein, steinn, feitr, leipr) säger han: »At det
ikke är nogen umiddelbar fortsfettelse af oldsprogets
viser sig deraf, at det fremmede ord brev (isl. bref) er blevet
tu l brajf, at navneformen se (is]. sjå) hedder saj, og isar deraf
at udsagnsordet svensk elda hedder ajla» (jfr nedan). För att
styrka den häri uttalade åsikten om det halländska aj anför
han vidare från HYLTEN-CAVALLIUS (Vocab. V2erend.) voj = isl_
vipr — vid sidan av bojn, bier — liksom också några hos_
HOF (Dial. Vestr.) meddelade ord med diftong.
COLLIANDER, »Bidrag till kännedomen om Halländska allmogemålet» (Lund 1868), vill ej tillmäta de av LYNGBY fram-ställda bevisen för den halländska diftongens härledning ur e.
någon större betydelse. »Uti de ord med diftongljud, där sådant icke låter uppvisa sig uti fno., kan ju en falsk analogi ha
gjort sig gällande». Med analogiens makt får man räkna härvidlag, menar 0., »i synnerhet som man ej kan uppvisa., vilka
ord inom målet varit alltjämt gängse eller sedermera inkommit
ock då blivit om bildade i enlighet Med de redan förefintliga»..
Utan att söka avgöra frågan uppställer han därefter »en parallell
mellan Sv., Målet ock Fn.», omfattande å ena sidan en hel det
halländska ord med diftong svarande till äldre diftong, å andra
sidan en del halländska ord med enkel vokal (e) svarande till rspr_
äldre i, allt såsom det synes för att göra troligt, att värke
ken den, halländska landsmålsdiftongen direkt går tillbaka till
äldre cei.
Till COLLIANDERS uppfattning sluter sig senare LÄFFLER i
Sv. lm. I: 281. Genom sin utredning av vokalskicket i ordet
eld s. st. s. 271 ff., i vilken han ådagalagt ursprunglig diftongi detta ord, har han avlägsnat det bevis, som LYNGBY tycktes.
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fästa största vikten vid: vbt ajla elda. Infinitiven sai 'se' leder han tillbaka till det fsv. seia, steyia (för sea). Ordet
brajf är enligt hans tanke »en analogibildning, varigenom det
från riksspråket inkomna ordet ombildats till den form, som
andra ord i målet, vilka motsvara riksspråkets ord med långt
e, av gammalt hade». »Mig synes», säger LÄFFLER därpå,
»mycket tala för det antagandet, att den gamla diftongen el
hållit sig kvar på ett vidsträckt område av södra Sverge från
Smålands östra kust till Halland ock södra Västergötland.»
Före den ovan meddelade diskussionens avslutande hade
RYDQVIST uttalat sig i frågan om dialektdiftongens härstamning.
Han tyckes vilja göra skillnad mellan å ena sidan de västgötska, småländska ock till en del de halländska målen, vilka han
anser ha »äkta» diftong, ock å andra sidan de skånska, blekingska ock delvis de halländska, vilkas diftong han synes
vilja betrakta som icke ursprunglig. »Västgötskan bör ej», menar
han (Sv. spr. lagar IV: 144), »förlora anspråket på ett äkta ai,
t. ex. därför, att det ur det starka impf. sg. övergått till part.
preter., såsom baiten, slatten o. dyl.». »Till ock med det slags
oj, som i Värend har annat ursprung än isl. ej, t. ex. voj,
foiva, är ej fullt berättigat att göra boin, stoin o. dyl. misstänkta; varemot man ej kan så mycket hålla på de skånska
ock blekingska tveljuden, ock blott till en del på de halländska, men dess mer på de västgötska, såsom mäst betecknande
genom ställets innestängda läge, erbjudande en fristad åt en
gammal odling», etc.
Med rätta finner 01.sbn, »Södra Luggudemålets ljudl.» §,
165, denna RYDQVISTS tudelning oberättigad. Om lugg. at är
ursprunglig diftong. eller icke, anser han svårt att avgöra. För
det förra talar, att »diftongen vanligen blott finnes i de ord, i
vilka en sådan fordom en gång funnits». Övriga fall med am »äro
för få rör att motsäga detta skäl ock kunna lätteligen förklaras
genom analogi». För det senare talar bl. a., »att denna diftong
uppträder jämförelsevis sällsynt i fsv. ock fda. skriftliga minnesmärken».
Icke heller BILLING, »Åsbomålets ljudl.» s. 126 f., kan för
diftongens härledning träffa något avgörande. För dess ursprunglighet kunde visserligen böjningen av pres. av vbt veta tala:
sing. razd isl. vett, plur. reda isl. vitum, vitu. Men då, såsom
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han s. 127 visar, vokarskicket i dessa former även låter förklara sig med antagande av diftongens härledning ur ö, utgöra
de intet hinder för en motsatt åsikt. För några fall, då åsbomålet har diftong svarande till annat äldre vokalskick än zei,
anför BILLIN särskilda förklaringssätt, dels med antagande av
ljudlagsenlig utveckling, dels med antagande av analogi.
En bestämd uppfattning om dialektdiftongens ursprung uttalas däremot av KOCK i Arknfil. XVIII: 96. Han är av den
meningen, att 83i en gång blivit ö ock att detta ö sedan
diftongerats. Som stöd för detta antagande anför han från östra
Göinge hd i Skåne formen tjåille 'källa' vid sidan av ståin, båin
o. d. Då fsv. kselda is!. kelda
urnord. *kaldiö) motsvaras av da.
kilde skå. tjina, finner man, att en övergång av se till e —> i här
en gäng ägt rum. »I östra-göinge-målet har», säger KOCK därpå, »i *kjölda rotvokalen förlängts framför Id, en förlängning
vilken som • bekant är vanlig i nordiska språk; alltså *kjölda
obl. kasus *kjöldu, som sedan ljudlagsenligt blev tjällie», liksom enligt KOCKS uppfattning *stön (-<-- *stwin) blivit ståin.
Samma åsikt angående diftongens härledning uttalar KOCK senare
i Hist. tidskr. för Skåneland II: 17, här anförande såsom stöd
skå. sai 'se' ock traj 'tre', vilka i fornspråket motsvarades av
resp. sö (sia) ock thrö (thrir).
Av de meddelade uttalandena i den föreliggande frågan
framgår, att någon bestämd ståndpunkt ej kunnat vinnas, eller
åtminstone blott med tvekan kunnat intagas. Det andragna
materialet har också tydligen varit för knappt. För att få ett
tillfredsställande svar behöver man givetvis förfoga över ett geografiskt ock språkligt mera omfattande material. Å ena sidan
kräves detta för att kunna visa resultaten av den utveckling, diftongen tei fått i vidkommande mål, ock ur dessa
hämta stöd för den ena eller andra hypotesen. Å andra
sidan är ett fullständigare material av vikt, för att man i varje
mål må kunna framdraga de fall, där samma vokalskick
föreligger som i orden med äldre diftong ock där den
äldre motsvarigheten ej varit aai. Först sedan detta skett,
kan man göra klart för sig, vad värde som skall tillmätas
dessa sistnämnda fall: om de kunna anses utgöra värkliga
stöd för antagandet av en diftongering i relativt sen
tid, eller de snarast äro att anse som analogibildningar
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ock således ej. motsäga dialektdiftongens ursprunglighet. Ett rikhaltigt material torde dessutom våra önskvärt ur
den synpunkten, att det kan ha sitt intresse ock värde att få
något så när noggranna gränser uppdragna för denna på
en stor del av Götalands språkområde härskande ock
i ögonen fallande dialektegendomlighet ävensom att få'
skiftningarna de olika målen emellan ungefärligen angivna.
För utredning av frågan är man givetvis huvudsakligen
hänvisad till språkskicket i senaste tid. Skriftliga dokument
från skilda tidsperioder, som skulle kunna visa oss utvecklingsförloppet, saknas på det hela taget. Blott de yngre runinskrifteraa samt möjligen.laudskapslagarna kunna anses giva oss någon
upplysning om ett äldre språkskick i vidkommande trakter.
Den följande undersökningen kommer alltså att omfatta:
ett angivande av dialektdiftongens geografiska utbredning ock gränser,
dess olika gestaltning i olika näjder,
dess språkliga förekomst i olika mål; vidare
en språkhistorisk utredning om dess -ursprung på
grundvalen av det framlagda materialet ock med andragande av
stöd från annat håll (väsentligen runinskrifterna), vartill fogas
. en kort fonetisk återblick på utvecklingsförloppet.

1. Dialektdiftongens geografiska utbredning ock gränser.
Skåne.
Norra • ock större delen av landskapet uppvisar diftong.'
För bestämmande av gränsen i söder må anföras följande.
Österut har gärdsmål diftong, albomål däremot enkel vokal
(ex. ben, hel, se). Enligt uppgift i de skånska landsmålssamlingarna i Lund går albomålets gräns ett stycke inne i Gärds
hd, nämligen över sydliga delen av Hörröds samt ungefär mitt
över Maglehems socken. Själv har jag konstaterat diftong i
Olseröd av Maglehems sn, Gärds hd, enkel vokal i Brösarp,
Albo hd.
I Hörby sn av. Frosta bd råder diftong, likaså i Hörs ock
Munkarps socknar norr om Ringsjön 2. I Gudmundtorps sn söder
om Ringsjön åter träffas enkel vokal enligt »Teckningar ock
toner utg. av Skånska landsmålsföreningen» (TT) s..14 (ex. sten,
hel, leda). Ett enstaka träi 'tre' anf. st. visar emellertid, att
gränslinjen får dragas något, om ock obetydligt, söder om Ringsjön.
Enligt Olsåli § 164 förekommer visserligen diftongen at i
södra delen av Luggude hd, men den är här mindre allmän än
Benämningen »diftong» användes här med mera språkhistorisk än
fonetisk innebörd, så att t. ex. det småländska (Västbo hd) stan 'sten'
säges ha diftong, emedan dess a får antagas ha närmast uppkommit av
ett at ock således ur språkhistorisk synpunkt är likvärdigt med ett
. sådant. På samma sätt användes omvänt uttrycket »enkel vokal» även
om t. ex. det småländska (Mo hd) stetn, vars et• tydligen är att likställa med rspr. e.
I denna avd. uppgivas vanligen endast källor, som ej anföras i
avd. II.
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i norra delen av samma hd ock »stadd i Utdöende». Gränsen
mellan diftong ock enkel vokal längst i väster torde följaktligen
ungefär sammanfalla med gränsen mellan Luggude ock Rönnebärgs härad eller åtminstone gå föga längre söderut. Från
Ringsjöns södra strand synes alltså diftongens gränslinje gå
snett över Ons,jö hd fram till Luggude härads gräns i söder.'
Blekinge.
I de västra delarna av landskapet (Listers hd) är diftong
allmänt rådande. För övrigt tyckes i våra dagar enkel vokal
föreligga. Så träffas endast enkel vokal (ex. hel, leta, meer,
tre) i en berättelse på blekingskt landsmål hos SVAHN, »Svenskt
Skämtlynne» XII: 46, vilken synes härröra från Hoby sn (Bessiedalen) i Bräkne hd. I K. NILSSONS bekanta samlingar landsmålshistorier från östra Blekinge' förekommer uteslutande enkel vokal
(ben, bete, hel, mer, tre o. s. v.). Jfr också ett par bitar hos
Svahn II: 10, III: 22.
Av äldre uppgifter att dömma har diftongen tidigare varit
inhemsk även i östra delarna av Blekinge. N. H. SJÖBORG
meddelar i »Utkast till Blekings Historia och Beskrifning» (Lund
1792) s. 146, att »e ock ä uttalas på de västra orter som ai
eller ej, men på de 'östra som öi, Såsom knai knä, reisa resa,
böin ben, höjr heder, röije redo». Ock C. R. CIMMERDAHL uppger s. 1 i »Några upplysningar om folkspråket i Bleking» (Lund
1859), att »e, långt, uttalas som isj, t. ex. söj se, vöjta veta,
böjn ben» o. s. v. — detta i synnerhet »på östra orterna». Äro
dessa uppgifter riktiga, skulle diftongen i ganska sen tid ha
utträngts i östra Blekinge.
Småland.
Diftong tillhör sydvästra delen av landskapet.
Enligt LINDER,. »Allmogemålet i 5. Möre» (Inledn.), var på
hans tid längst i öster i de till Kalmar sund gränsande delarna
. 1) Angående diftonggränsen i Skåne jämför KOCK i Hist, tidskr. f.
Skåneland II: 17.
2) »Muntra folklifsbilder», »Gamla abeteket», »Ny samling Muntra
folklifsbilder.»
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av Södra Möre hd (»landsbygden») nästan överallt e rådande;
i de inåt landet belägna delarna (»skogsbygden?, vartill räknas.
Vissefjärda, Oskar, Arby kapellförs., nästan hela Torsås, större
delarna av Arby, Mortorp, S:t Sigfrid ock Madesjö samt några
byar i Söderåkra, Halltorp ock Ljungby) rådde diftong.
Numera synes diftongen på detta område ha trängts tillbaka. Med säkerhet är den allmän blott i söder. Så i Gullabo enligt min egen iakttagelse (jfr Svahn VIII: 36); vidare i
Vissefjärda. Redan i Karlslunda däremot synes enkel vokal numera vara allmän, diftong tycks förekomma blott i enstaka fall.
Svahn I:.37 har hejm, men en, vet, mer, eli eld; XIV: 17:
lejing 'leding' = elak person, men leta, hel, vet o. s. v.; XVI:
10, 11: läjing, läjhet, men s en, beet bete. övriga stycken hos
Svahn från S. Möre utan angiven sn ha likaledes enkel vokal
(V: 25, VII: 40, XI: 49, XVI: 12).
Diftongens gränslinje synes alltså numera böra dragas tämligen långt söderut i häradet. Tidigare har den kanske kommit
nära häradsgränsen i norr.
Även i Uppvidinge hd torde den tidigare ha gått längre
mot norr. Därpå tyda GADDS ord i »Om allmogemålet i Östra
Härad»1: »Tydligast begränsat är dialektområdet mot öster,
Aspelands härad, där det 'talas på e'... därnäst mot söder
Uppvidinge härad, där vissa diftonger uppträda i de
enkla vokalljudens ställe». Numera synes enkel vokal vara
förhärskande t. ex. i Elghults sn enligt Svahn V: 24 (ex. metade, At leta, me'n mer än), spår av diftong förekomma dock,
som i räjda på reda på.
. I mitten av Norrvidinge hd' (Söraby) 'har jag funnit diftong. I Östra hd däremot råder enkel vokal enligt GADDS anförda arbete. Vi få således antaga, att diftongens ungefärliga
gränslinje ej går norr om Norrvidinge kds norra gräns. Enligt uppteckningar från Mo hd i de småländska landsmålssamlingarna i Uppsala träffas diftongen i enstaka ord
: da de, dn laja den lede) så långt uppe sorti i Stengårdshults sn av nämnda hd, ja t. o. m. från Bottnaryd är antecknat
ett fall med diftong: lappa _ledingen' = djävulen; eljes råder
enkel vokal, t. ex. i Bottnaryd: ben, hm mer. Från Norrvidinge
) i »Redogörelse för Karlskrona ii. allm. läroverk 187b. .
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hds nordliga gräns torde följaktligen diftongens gränslinje kunna
dragas fram ungefär till nordvästra hörnet av Mo hd, där Mo,
Vartofta ock Redvägs hd sammanträffa.

Halland.
Diftong synes råda i hela landskapet. Se avd. II; jfr också
Möller s. IX.

Västergötland.
Södra delarna av landskapet ha. allmänt diftong.
HOF anför i sin Dial. Vestr. (1772) detta förhållande såsom
en av de mäst påfallande skiljaktigheterna mellan språket i
Skaraborgs län, vilket han företrädesvis behandlar, ock språket i
Älvsborgs län. • »Elfsburgenses», säger han § 12, »e & i fregventer
in al mutant.» BELFRAGE, »Om verbet i Vestgötamålet» (1871), bekräftar detta förhållande. Om det långa e (»isl. ej msg. ai») säger
han, att det i södra Älvsborgs län har »tveljudet aj (åe, ft)».
Hans uppgift, att detta 'skulle vara fallet »nästan uteslutande hos
gamla personer», kan emellertid ej hålla streck, då icke ens i
dag, nära 40 är efter, så är, åtminstone vad större 'delen av länet
beträffar. Däremot är det väl möjligt ock troligt, att diftongen på
Hops tid gick längre norrut än i .våra dagar.
.• För, vår tid träffar väl LAMPAS uppgift i »Ljudbeteckning
för . västgötamålen», med vilken också NOREEN »Vårt språk»
I:,• 107 överensstämmer,, ungefär . det rätta. Enligt den tillhör
diftongen al älvsborgsmålet (söder om en linje Lilla Edet—
liärrljunga) samt mark, ock kindsmålen; i det förstnämnda är
den dock stadd i utdöende.
Vid närmare bestämmande av gränsen ha vi att utgå från
den småländska gränslinjens slutpunkt i väster: den trakt, där
Mo, Vartofta ock Redvägs hd sammanstöta.
, Enligt de västgötska landsmålssamlingarna i Uppsala råder
enkel vokal i Bjurbäck av Vartofta hd (ex. Aep, ben, mer, hem),
liksom också . i Hal». ock Gustav Adolf av samma hd. Däremot ha Strengsered, Knä.tte • ock Kylingared i Redvägs hd
diftong (även enkel vokal bruklig). Ett stycke upp synes alltså
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diftonggränsen ungefär sammanfalla med • härads- ock länsgränsen.
Längre mot norr går däremot diftonggränsen något in i
Vartofta hd. Åtminstone påträffas diftong i Visttorps sn, ehuru
den där synes vara på väg att komma ur bruk. Det angränsande Yllestad, liksom också Åsaka, ha numera enkel vokal.
Tidigare tyckes diftong ha förekommit även här. I samlingar
från Åsaka fanns följande uppgift: »I Åsaka Giälds inventarie
och documents Bok finnes följande anteckning om dialekten i
Kjelfvene, gjord något av åren 1785-1792: Dialecten skiljer
mycket från den som brukas i norra delen af detta härad.
synnerhet då man får höra somliga säga bain i stället för ben,
daj eller däj i stället för de. Dock gäller detta icke om alla,
ty här gifvas äfven sådana bland allmogen, som kunna tala med
besked en någorlunda ren svenska.»
Frökinds hd har med säkerhet diftong i söder, i Börstigs
sn. I norr uppgivas Kinneved ock Vårkumla endast ha enkel
vokal. Diftonggränsen går väl numera ungefär i jämnhöjd med
Visttorp i Vartofta hd, men tidigare har kanske hela häradet
haft diftong.
I uppteckningar från Broddarp i Gäsene hd finnes ett ock
annat fall med diftong (map., braja, brajt jämte mer. bret,
potlabrasd 'kjortelbredd' [= våd]); i uppteckningar från grannsocknen i norr, Eriksbärg, blott det enstaka la»,lajt led, lett (adj.)1
I Ornunga, längre mot väster ock söder, synes diftongen ä,nnu
vara ganska allmän, men dock på väg att utträngas av enkel
vokal. Gränsen torde alltså numera gå över norra delen av
häradet, men har kanske tidigare sammanfallit med länsgränsen.
I Kullings hd anträffas så långt uppe som i Härrljunga ock
Remmene enstaka spår av diftong som last; vidare Lena: den1, last; Hona (Kertered) ock Alingsås landsförs.: dal de, sa,p, se,
lcq, led (adj.), allt bevis på att diftongen en gång varit allmän i
häradet. Numera synes den av uppteckningarna att dömma vara
på väg att utträngas. T. o. m. i ddenäs längst i söder sägas
former som kap, bam, mag vara sällsynta.
I uppteckningar från Östad av Ale hd finnes såsom enda
spår av diftong kut lett (adj.).
„.
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I samlingar från Bergjum ock Angered av Vätle hd finnes
blott lat, ict?,.a 'leda', adj. plur.; i Lerum säges diftongen vara
»tämligen ovanlig», ock även från Skallsjö äro. antecknade blott
enstaka fall med diftong.
Diftongens gränslinje synes sålunda över Kullings hd, möjligen södra Me hd - ock Vätle hd löpa ut ungefär i Göteborgstrakten.

II. Dialektdiftongens former.
Skåne.
Gärds hd. I anteckningar om målet i Gärds hd i de
skånska landsmålssamlingarna i Lund göres skillnad på två
huvudtyper: Södra gärdsmålet med socknarna Ö. Sönnarslöv,
Everöd, Lyngsjö ock Köpinge som nordlig gräns, samt Norra
gärdsmålet norr om dessa socknar. Bland viktigare skiljaktigheter märkes, att »rspr. e i en mängd ord motsvaras av ct3, cey
eller (ej i det förra, av aj i det senare». Själv har jag funnit cel
längst söderut i Maglehems sn (Olseröd), a,k i Huaröd ock Lyngsjö. I norra delen av häradet (Vä ock Asum) föreföll mig diftongen snarast ljuda som ‘4». Att förra komponenten i diftongen
i norra gärdsmålet mer eller mindre kan närma sig till å (a), a
eller o), synes dock vara sannolikt, särskilt vad nordvästra delen
beträffar, där släktskapen med språket i sydöstra delen av V.
Göinge hd gör sig gällande. I språkprov från V. Vram i TT
användes åi.1
Färs hd, som i någon del i nordost har diftong, uppvisar
ej (troligen al såsom i södra delen av Gds hd). Så i Långaröds sn enl. Svahn V: 39 ock XIV: 1.
Frosta hd har liksom det angränsande södra gärdsmålet
q. Så Hörby sn enligt Sv. lm. I. 11, Hör enligt egen uppteckning, Munkarp enligt Sv. lm. II. 9, TT, Svahn X: 18 o. 31
samt Skånska landsmålssaml. I de västra delarna (Munkarp)
har al förlorat senare komponenten framför ry, samt i svagtonigt
slutljud (jfr Asbo hd).
Onsjö hd synes ha co, att dömma av Olsai § 164. Hallaröd längst i nordost överensstämmer med Munkarp i Fro. hd
1) Jfr också KARLIN i Kulturhist. meddelanden III: 54.
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(q, framför h blott a) enligt Skånska landsmålssand. (uppteckningarna äro gemensamma för Hallaröd ock Munkarp).
Luggude hd har cq enl. Olseni §§ 164 o. 165; jfr Sv. lm. II. 9.
Åsbo hder. ha (4, utom framför a ock i tonsvagt slutljud, där
monoftongering till a ägt rum. Se Billing § 153-160,- Svea
1882 s. 108, 1883 s. 134, Hazelius Ur de nord. folkens lif s.
96 fl'. (de sistnämnda språkproven från Risebärga sn).
Bjäre hd. Målet uppvisar 'enligt anteckningar i Skånska
landsmålssaml. tvänne huvudtyper, en västlig: V. Kamp ock
Hov, ock en östlig: Grevie, Förslöv, Hjärnarp, Barkåkra ock
Rebbelbärga. Båstad ock Torekov ha »moderniserat mål». Diftongen uppträder över hela häradet som a2,1-. Detta q mondtongeras dock gärna till a framför h ock geminata samt i tonsvagt slutljud i den östra måltypen (jfr Fro., On. ock Åsh. hder).
Från Grevie har jag egen uppteckning (med al). Jfr vidare »Rika
ifrau torped», Jäker'n ded• bläcked s. 40. I en bit från Bjä. hd,
»en halvmil från Engelholm», hos Svahn XI: 1 användes ej, ej,
vars uttal ej närmare angives.
V. Göinge , hd. Ganska stor växling ock även vacklan
tyckes vara rådande i fråga om diftongens former i detta härad.
I anteckningar i de skånska landsmålssamlingarna lägges
diftongen till grund för en uppdelning av, häradets mål. I norr,
i socknarna Stoby, Vankiva, Hölja, Farstorp, N. Åkarp, Vittsjö
ock Verum (utom östra delarna) råder au (snarast ett i N.
ÅlKarp, Vittsjö ock Verum); i nordöstra hörnet: Visseltofta ock
östra delen av Verum råder at eller at; i öster ock sydost, i
socknarna N. Sandby, Gumlösa, Sörby, Ignabärga, Vinslöv, Nävlinge, N. Mellby ock V. Höglinge, råder co; i sydväst ock
väster, socknarna Tjörnarp, Brönnestad, Matteröd, Finja, V.
Torup ock Röke, råder an eller at. Framför i står a i Finja.
..knmärkningsvis meddelas, att jämte az ock cet förekommer au
i vissa ord, vilket av de anförda exemplen (mauh, flauh, sauh
ser, sau se, dau de) att dömma tyckes vara fallet framför h ock
i (svagtonigt?) slutljud.
Med denna översikt av diftongförhållandena i häradet må
jämföras, vad jag inhämtat genom eget rön ock genom anlitande
1) I
Sk. lm.-saml. tecknas a2, varmed väl blott avses en kortdiftong ce, i motsats till ett (q.
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av tryckta källor: De västra socknarna torde väl överensstämma
med Asbo hd, således ha at, men framför h, åtminstone gärna.;
a. Så V. Torup enligt egen uppteckning 'ock enligt EVA VIGSTRÖM (Ur de nord. folkens lif s. 77 ock 103 H.), så ock Röke
enligt Sv. lm: H, 9. I Finja har jag konstaterat (q, i Nävlinge
har jag uppfattat diftongen snarast som ab vilket också enligt
WEILANDS »Göingen» skall vara uttalet i Vinslöv, WEILANDS egen
hemsocken, ock över, huvud taget i sydöstra delen av häradet. I
Vankiva, ja t. o. ni. i Farstorp har jag hört co, vilket.— efter vad
som meddelats mig — är på väg att tränga ut det äldre (ey
som jag funnit i Verum ock som i Vittsjö föreföll «mig närma
sig ay eller ayi.
(LAoRnmtING ock) LOVEN, »Disserta,tio gradualis de Gothungia»
(Lund 1745), uppger s. 11: »e rarius utuntur (Gothungi), sed
ejus loco diphtongum en plerumque adhibent.» I ord, som ans. 16,
föras., förekommer emellertid även oi, så t. ex.
skeue, skoie (rida) 'skede' s. 27. Detta tyder på att de nuvarande diftongförhållandena i Göinge-häradena äro ganska gamla.
En förändring kan dock möjligen konstateras för sydöstra delen
av V. Gö. hd. I lagman KRÖGERS (»Gynga Jeppa») visor' från
slutet av 1700-talet, vilka väl skola återspegla målet i Vinslöv,
författarens hembygd, tecknas diftongen mäst öi. Om detta
haft uttalet ot eller dylikt, skulle alltså en förskjutning till at
eller an ha ägt rum.
Ö. Göinge hd. Diftongen tyckes överallt här ha ett
å-ljud som första komponent, i söder mera öppet (w0, i norr
mera slutet (eq, eller (n). I Färlöv söderut har jag funnit w?„
stundom närmande sig till N ock framför t gärna övergående
till (o eller o. Ö. Broby, Hästveda, Osby, Örkened ock Loshult
ha enligt uppgift, i Skånska landsmålssaml. at eller an. Enligt
Sv. lm. II. 9 har Ö. Broby ål, i Osby har jag själv tecknat
o.r, (jfr Eva Vigström, Ur de nord. folkens lif s. 109 if.), Örkened har åi, ftj enl. Sv. lm. II. 9 eller oi enligt Eva Vigström
(a. st. s. 106 if). Över hela häradet .synes diftongen ha benägenhet för att förlora sin andra komponent i tonsvagt slutljud ock
framför r + kons.
Jfr M. NILSSON ock E. TUNELD hos Kock i Hist. tidskr. f.
Skåneland II: 18.
Samlingar till Skånes historia av WEIBULL, 1871, s. 114 fr.
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Villands hd. Med undantag av Åhus sn, som i språkligt
hänseende är att sammanföra med Gärds hd , ock liksom en stor
del av detta har aediftong, uppvisar även Vill, hd diftong med
mer eller mindre utpräglat ft-ljud som första komponent. I
Skånska landsmålssaml. användes också at, aj för hela häradet
(utom Åhus). 1 V.ånga ock Oppmanna i norr har jag funnit
q. För Fjälkestad uppgives åt (i siagtonig ställning någon
gång å) i Sv. lm. II. 9. I Österslöv har jag uppfattat diftongett
söm an; TT. har ål, framför r ock i svagtonigt slutljud å. I
Kiaby, Fjälkinge, Gualöv samt Näsum har jag funnit an, i
västra delen av Ivetotta ab i östra delen
I en »Gratulass» från år 1752, upptagen hos Weibull, Sam!.
t. Skånes hist. 1871 s. 105, ock skriven på villandsmål tecknas diftongen i fråga oj. Diftongens nuvarande form i häradet
synes således ha bibehållit sig i huvudsak sedan långt 'tillbaka.
En förskjutning av öi till an i vissa trakter skulle ha ägt rum
att dörnma av beteckningen öl i »Onnerdåuneg Skåul» hos Weibull, a. st. s. 106, enligt uppgift sjungen av församlad allmoge
i Fjälkinge vid underrättelsen om kronprins Gustav Adolfs födelse 1778.

Blekinge.
Listers hd. Mjällby ock någon del av Ysane ha enligt
min egen iakttagelse en diftong, vars första komponent kommer
mellan ä- ock ö-ljud. Jag har tecknat diftongen xy. PERON,
»Sagor och berättelser på landskapsmål», tecknar ej, ej. Ysane,
Gammalstorp ock Mörrum ha n eller e!, (Peron öi, öj). Jämshög har snarast al, Kyrkhult ab som mer eller mindre närmar
sig (q.
Då SJÖBORG uppgiver, att • e (ock ä) »på de västra orter»
uttalas som al eller el (se s. 7), grundar sig väl denna uppgift på
iakttagelser angående Listerlandets (Mjällby sn) språk, ock uttrycket »de västra orter» torde avse blott denna trakt, ej de nuvarande n- ock a?„-områdena av häradet. Detsamma gäller om
CIMMERDAHLS uppgift, att »e, långt, uttalas åt väster som aj med
dragning åt ej».
I ÖLLERS »Beskrifning öfver Jemshögs socken i Blekinge»
(1800) tecknas mäst tti ock öl. De kunna vara otillfredsställande
1) Södra delen hörde tidigare även geografiskt till Gärds hd.
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försök- att återge uttalet a?, (för a hade man ju ingen beteckning)1. De kunna också ange oscillationer av a,k, 'till co?, eller
ob förekommande i socknens resp. norra ock södra delar.
Det övriga Blekinge tyckes, för så vitt diftong förekommit, ha haft öi- eller (i skogsbygden) oi-diftong (jfr Lundell,
Sv. . lm. I: 128). Så uppger SounoN, »Disquisitio historica de
Blekingia» (1746), att »e transit in öi, ut söi pro se»; SJÖBO»
säger, att e uttalas »på de östra orter» som öi (ex. böin ben),
men upptar dessutom former med oi, oj, som ojt 'ett', troj 'tre';
C1MMERDAHL (1859) uppger likaledes, att »e, långt, uttalas som
öj», i synnerhet »på östra, orterna», men säger, att det stundom
uttalas som åj.

Småland.
S. Möre hd. Enligt LINDER har diftongen härstädes formen äj utom i Vissefjärda ock vanligen i Oskar ock Arby
kapellförs., där oj är vanligast. Själv har jag i Gullabo sn
funnit cc, eller g, i Vissefjärda w. Torsås har (1 enligt Lundell,
Sv. lm. I: 126 (ex. bezn ben, slezt. slet). För Karlslunda tecknas
ei, ej hos Svahn I: 37 o. s. v. Det synes alltså, som om blott
sydvästra' delarna av . häradet (Vissefjärda ock något mer) hade
oi-diftong.
Uppvidinge hd synes ha ä,i-diftong i nordöstra delen av
diftongområdet att dömma av Svahn V: 24. , För övrigt saknas
uppgifter. Till S. Möre ock Konga hd gränsande delar torde
ha oi-diftong.
Konga hd synes allmänt förete diftong med ett å-ljud som
första komponent. För Elmeboda tecknas k i Sv. Im. II. 9. S.
Sandsjö har, enligt min egen iakttagelse, an eller
så ock
Ö. Torsås. I Hemmesjö har jag tecknat o. Furuby har oj
enligt NORLANDER, »Furubymålets i Värend ljudlära» (med ordbok), handskr. å Uppsala bibliotek (1899).
Norrvidinge hd har o?„ som jag konstaterat i Söraby .sn.Kinnevalds hd. För Allmundsryds ock Urshults socknar
har jag tecknat an„, något mera. slutet (-4- o?,) på senare stället.
För Urshult liksom också för Kalvsvik• uppgives • (åi.) i Sv. lm.
I. 13, II. 9, VII. 2.
1) Tre ggr tecknar Ö. ai (laita, straita, stairna), varmed troligen
avses a. Jfr III Bill. 3.
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Allbo hd har o/ (a)/.), vilket jag iakttagit i Härlunda ock
Virestad liksom också i Vislanda längre norrut.
Sunnerbo hd uppvisar o?,„ (an) i sydost, vilket jag iakttagit
i Göteryd ock som uppgivits för mig beträffande Pjätteryds ock
Agunnaryds socknar. I sydväst ljuder diftongen snarast som
al, vilket jag funnit i Markaryd. Nordöstra delen av häradet
har al, så enligt mina uppteckningar från Ryssby. Längre åt
väster har detta a/ mästadels rnonoftongerats till a; så vanligen
redan i Angelstad, varmed enligt uppgift Annerstad överensstämmer, vidare också i Lidhult. För Vrå, Torpa ock Nöttja
uppgavs
Östbo hd har al, somligstädes med reducerad andra komponent. Så i Våxtorp, Hånger (här R -->- a2) ock Fryeled.
ALLvnr, »Beskrilling , öfver Östbo Härad i Jönköpings län»
<1852) s. 156, meddelar, att Östbo har aj för e i motsats till
Västbo, som har a.
Västbo hd. De östra delarna ha a/.. liksom Östbo hd. Så
har jag funnit a/ (framför r ock i tonsvagt slutljud a) i Bredaryds sn. NORLANDER, »Ordbok över allmogemålet i Vestbo härad i Småland»,, har cq, utom framför tautosyllabiskt ursprungligt h, (a) ock framför geminata, där monoftongering till a försiggått. Västra delarna av häradet ha a utom framför vokal,
där a/ bevarats; så enligt min egen iakttagelse i Långaryd,
.enligt Sv. lm. I. 11 i Unnaryd ock enligt Sv. lm. II. 9 i Femsjö.
ÅLLVIN, »Beskrifning öfver Wästbo Härad i Jönköpings
län» (1846), överensstämmer med ovanstående, då det säges, att
»i östra Finved e övergår till aj, i det västra ljuder det som
a,», t. ex. i öster: stam, raip, i väster: stan, rap.
1 J. G. »Försök tu l en ordabok på the uti Jönkjöpings Lähn
Wässbo härad brukelige Ord och Talesätt, som mer eller mindre gå ifrån then wedertagna Swenskan», handskr. från 1766 å
Upps. bibl., uppgives endast ai, aj: >e låter som at uti alla
ord, såsom aln, bain, dail etc.» Materialet till denna ordbok
kan vara hämtat från de östra delarna av häradet. Någon slut1) Handskrift å Uppsala bibliotek (materialet från Tannåker, Danmås, Bolmsö, Ås, Torskinge, Forsheda, Bredaryd, Refteled, Anderstorp,
Kulltorp ock Gnosjö; uttalet huvudsakligen efter Ås).
2-09129 Swenning, Samnord. zeI i sydsv. mål.
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sats angående tiden för monoftongeringen till a i västra delen
av häradet kan därför ej dragas på grundvalen av anförda
arbete.
Mo hd har ab stundom med reducerad andra komponent.
uppteckningar i Småländska landsmålssamlingarna i Uppsala,
för Åsenhöga, framför h ock i tonsvagt slutljud dock
råder a,
-• aj
a. I K älleryd har jag själv funnit g (g, au), men framför h
ock i tonsvagt slutljud även här ofta a. För N. Öreryd ock Stengårdshult gäller detsamma som för Åsenhöga, för så vitt diftong.
där användes (enligt Smål. landsmålåsaml.).
Halland.
Höks hd synes ha ab vilket dock åtminstone framför tautogärna blir a. Så enligt egen iakttagelse i Renneslöv
syllabiskt
ock Knäred. Vid norra gränsen (Veinge) föreföll andra komponenten ha benägenhet för att reduceras eller övergå i ett u-ljud,
t. ex. stayn för stam. Jfr f. ö. språkprov hos Möller s. XX f.
Tönnersjö hd. För Eldsbärga har jag tecknat g, aa eller
ay; andra komponenten reduceras således ofta eller övergår till
u-ljud. I skogsbygden (Breared) har jag hört al. Jfr Möller
anf. st.
Halmstads hd har likaledes i kusttrakten (Harplinge) cq,, a.
Mot gränsen till Västbo hd (Kinnared) har jag funnit a (a0.
Årstads hd har i sydväst, i Slöinge ai, aa,. Längre norrut
i kustlandet i Skrea har jag funnit (4. Detta senare träffas
också i Vessige ock Krogsered enligt BONDESON »Halländska
sagor» ock enligt Sv. lm. I. 11.
Faurås hd. Vinbärg, Alvshög, Ljungby ock Gällared ha
enligt
Bondeson Hall. sag. Så ock Morup, Ullared (även
a,k,
ock
Gunnarp
enligt min egen iakttagelse. Jfr Möller
g)
s. XIX f.
Himle hd har ap, (i tonsvagt slutljud även a) i kustlandet.
Så i Tvååker ock Träslöv enligt min egen uppteckning. Längreinåt landet skall ?t,j förekomma i Rolvstorp enligt Möller s. IX,
å i Skällinge ock Nösslinge enligt Möller s. st. Jfr Möller
s. XVIII.
Viske hd uppvisar al (g), framför r dock a, vid kusten,
Så enligt egen iakttagelse i Värö. 1 Veddige har jag konstaterat
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col, framför r co, i Sällstorp q, framför r o. För Ås uppgavs
o. MÖLLER uppger för Ås ftj s. IX. Jfr Möller s. XVII f.
Fjäre hd. För södra delen av häradet tecknar MÖLLER i
sitt språkprov (s. XVII f.) aj (om al eller a, uppgives ej). I
Fjärås har jag funnit ab framför r a. De nordligast socknarna
av häradet ha enligt Möller s. IX aj. EDV. KE., »Visor på
nordliga Hallandsmål» (troligen från Kungsbackatrakten enligt
L[unde]ll i Sv. lm. I: 720), tecknar sj, i vilket ä skall vara öppet
som i kära; således snarast n.
För kännedomen om diftongskicket i Halland under äldre
tid må meddelas ett uttalande hos CHARISIUS »Hallandhe Australis dialectus» (handskrift å Uppsala bibl. från 1750): »E pronunciatur ut ai longum, in quo discrepant å Smolandis et
Westrogothis Hallandix finitimis, qui ai brevi utuntur, ut pro
bred dieunt brai, etc.»1

Västergötland.
Diftongskicket i detta landskap växlar mindre än i något
av de andra. Första komponenten svävar mellan a ock a, andra
mellan i ock a. Såsom ovan nämnts, rådde redan på HOFS tid
»tveljudet ai». Den väsentligaste förändring, som diftongen sedan dess undergått, är tydligtvis den större eller mindre reduktionen av andra komponenten, om nu HOFS ai är tecken för al
(jfr CHARISIUS ovan). BELFRAGE konstaterar också denna förändring, i det han s. 5 säger: »det förra tveljudet aj har nu på
några ställen ett högst egendomligt ljud: nästan som å med ett kort
e-ljud efter eller vanligast såsom ett brett, långt utdraget ä, t. ex.
ståen eller stän, bät (f. bajt, nsv. bet), vät (f. vajt, nsv. vet)».
Kinds hd. För Mårdaklev har jag själv tecknat am i de
västgötska landsmålssamlingarna i Uppsala uppgavs g. Kalv,
Mjöbäck, Ö. Frölunda, Holtsljunga, Redslared ock Ambjörnarp
ha enligt de västg. landsmålssaml. a2 2 ; Mossebo enligt desamma
Pastor ANOR. SOHUMBERGLIS »Anmärkningar på the ordalag, som
brukas i Söderhallan Brearedz Sochen» (handskr. från förra hälften av
1700-talet å Uppsala bibl.) hade jag vid min vistelse i Uppsala ej uppmärksammat ock tog därför ej kännedom om den.
Uppteckningar av P. LEANDER. Ambjörnarp liksom också Sjötofta ha enligt annan uppteckning oce (loacen, Aacep).
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ae,, framför r a; Ljungsarp ock Grönahög ae, framför r ock i
tonsvagt slutljud a. Länghem har enligt egen uppteckning a/ (i
tonsvagt slutljud a), enligt Vg. lm.-saml. ae (a); Gällstad enligt
Vg. lm.-saml. ae, framför r ofta a, i tonsvagt slutljud ofta a;
Tvärred ae:
Marks hd. Horred ock Istorp ha enligt min egen iakttagelse a?, (g), framför r ock ofta i tonsvagt slutljud a; Rinna
ock Fritsla enligt d:o n (n), Rinna enligt Vg. lm.-saml.
framför r (ock i obet. slutljud?) a. Seglora har enligt Vg. lm.saml. q, framför r ock i obet. slutljud a.
Bollebygds hd. Björketorp har enligt Vg. lm.-saml. al,
framför r a, Töllesjö aj.
Vedens hd har enligt TELLANDER, »Allmogelif i Vestergötland» s. 62, ai, aj. Fristad uppvisar enligt egen iakttagelse ab
i obet. slutljud a.
Ås hd har enligt Vg. lm.-saml.: Toarp g (i obet. slutljud a);
Rångedala ock Härna al, framför r a; S. Ving ock Hällstad al.
Redvägs hd. Enligt egen uppteckning finnes i Ulricehamnstrakten al. Enligt Vg. lm.-saml. ha Brunn, Strengsered, Hösna
ock Timmele as (Timmele a i da de); Knätte, Dalum ock
Kylingared ae, i tonsvagt slutljud även a; Humla g.
Vartofta hd. Visttorp har enligt Vg. lm.-saml. a/ (a 'en' f.).
Frökinds hd. Börstig uppvisar enligt Tellander ai, aj, enligt Vg. lm.-saml. a.
Gäsene hd har enligt Tellander s. 50 aj; Ornunga (Hov,
Broddarp ock Eriksbärg) enligt Vg. lm.-saml. az„, i tonsvagt slutljud ock framför r även a.
Rullings hd har enligt Vg. Im.-saml. i Ödenäs ock Alingsås
landsförs. (Hona, Lena m. fl.) as, aj.
Vätle hd. Lerum, Skallsjö, St. Lundby, Bergjum ha enligt
Vg. Im.-saml.
aj.
Ale hd. Östad har enligt Vg. lm.-saml. aj.

III. Dialektdiftongens språkliga förekomstsfär.
Redan i inledningen har framhållits, att man för en undersökning angående diftongens härledning har att ordna materialet i tvänne grupper. Den ena gruppen skall visa resultaten
av den utveckling, den äldre diftongen 931 fått i vidkommande
mål; den andra skall framlägga de fall, där våra dagars dialektdiftong uppträder utöver gränserna för det äldre a31.

A. Behandlingen av äldre ed. i hithörande sydsvenska
mål.
1. Samnordiskt cei (isl. ei) framför enkel konsonant
i allmänhet motsvaras över hela diftongområdet av
diftong.
Gärds hd
heb, hcl , stn, dc, mceg, log';
Maglehem:
Huaröd:
raib2, heir, pham3, stam, daj 4, maz,h, lag;
rayb
: rcE2b, stain : skevt, mur: niceir;
Everöd:
haO,
laje a.5, lakfla5, ban, da, mae , lo s.;
.ksum (Vä):
ra2b,
hal, stegn, majr : mor, tim' : flor6 ;
Vä:
Frosta hd
kal, ston, mata, flau;
Hörby:
stam, mag, lag;
Hör:
raibb, hamit, :bhat7 , huda, hail2 (hain.), bon,
Munkarp:
daj4 : da, mar, Ilare;
Onsjö hd
Hallaröd:
paabs, haten, : hat a., twaid 9, ghatn, daz;
isl. reip, heil adj., steinn, peir, meir, leir
al
g„.
3) 1E31. grein

aj = as.
isl. fteire; angående
tidskr. f. Skånel. II: 18 f.
isl. breipr
9) Jfr isl. pueite.
4)

h

5)isi. leg); leita, bein
ock r i skånska mål se Kock list.
8) ISI. greip s.
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Åsbo hd:
Luggude hd:
Bjäre hd
Förslöv:

hatb, lat a., hag bon, daz : da, man : mah,
: lah;
halv rep, /az a., lata', bazdal, ston;

h,atv rep, lata, ked(!), stam, matt, : mah, flam, :
flah4;
.Grevie:
stam, lalh :lah;
Hov:
ram), man-, flatra 2 ;
Engelholmstr.: lej a., hell, del de, meir;
Y. Göinge hd
Torup:
bral a., raia3, laida, bain, dai de, mair;
Röke:
lai a:, rajja s., maina4, dal de;
Finja:
hcet,b, skevt, nicuo, lcqh;
Nävlinge:
halb, stam, lal,h;
Vinslöv:
ralb, aidor3, baide3, stam, dal de, major,
lalor s., flaior 6 j
Vankiva:
sta" man,"
s.;
Stoby:
lau a., haul, haun(eh)7 , dau de, mauh, lam.;
Verum:
stceyn, rna, loka;
Vittsjö:
stayn;
Ö. Göinge hd
Färlöv:
bann, sta" lwzo s.;
Broby:
dål18, dåj : då de, måjo : må('n) mer (an);
Osby:
kam, doi de, moir,
s.;
Örkened:
bedde, loida, boin, dåj (dol) : då de;
Loshult:
hatb, fazd 2, batn, stam, Met2h, fitstth,a;
Tillands hd
Vånga: .
loma, bolda, molo, &Aha;
å
holk ste,n;
Oppmanna:
Fjälkestad:
räib, ledda, häilo, stftin, dåj : då de, må:jo;
Österslöv:
hoz,b, sinn, mane, kom (lo?,,e) s.;
ra.2b, fajd, hezzl, bet(!), dåd : då de, map', flajra;
Kiaby:
s.;
2) F. ö. som Förslöv.
isl. 1eiJa, beita
4) isl. meina
isl. reilm vb.
6) iSi. eitr, beite
Ur WE1LAND »Göingen»; täxtens ai (.= ao har här utbytts mot ai.
isi. breinn
8) Jfr isl.
3) isl. feitr

1)
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Fjälkinge:
Rinkaby:
Näsum:
Ivetofta:
ihqstrakten:
Listers hd
Mjällby:
Ysane:
Mörrum:
Jämshög:
Kyrkhult:
8. Möre hd
Torsås 5 :
Gullabo:
Vissefjärda:

lionga hd
Elmeboda:
S. Sandsjö:
Hemmesjö:
Furuby:
Norrvidinge hd
Söraby:
Kinnevalds hd
Allmundsryd:
Urshult:
Kalvsvik:
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stcoln, mann,: MOtt.
mr;
bin,
sken, dan de, mcole, /com s.;
kalb, lam s.;
dog, hezdel stein mo, lem s.;
bagla, stay„n;
lwye a., bgyda, fgyde, hgyle (-ar), mgyn2,
stgyn, dy de, myr, lyra s. f.3 ;
böjde, löida, böin, stöin, döi de, möir;
Anb, lv4 , ism a., ina, 82,de, bnda, Afisa4,
hnle, ben, dn de, M820, 1829 s., fine;
dau. de, mam,
AM, lam a., lda,
lam s.;
ATO, lane, banda, hank stann, dan de, mom;
gräjp, läjy, bräjja 8. f.6, bäjte, twäjt, häger,
stäjn, mäjr, läjr;

kcnp (440)), tolta (leta), mcne, knet.b 8.;
Stoin3;
hanp, heta, been, 16(304, s.;
råip, låior a., dåila, måina, flåira;

ucep, bcen, lcool s.;
hep, sten;
loa8 a., hota, hola, phon, do) de, leja s.;
koip stoin lom s.;
&rep, stcen,, mane, lane s.;
kanp, sken, MCO2,4 : mane, ken,: kom 8.;
låjja, håll°, attan, dat, mtve;
iåjja, låd» a., lftita, håio, måjjo : må('n)
mer (än);

I) isl. meita, heitr
2) 181. mein
4) isl. hleifr, reisa
3) åker med lergrund
6) utbrett hö; jfr isl. vb. breifm.
å) Efter LINDER.
=
vok. (e); jfr /y, = reducerat k.

a

er.
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Allbo hd
Vislanda:

roll'', stop, lom s.;

Sunnerbo hd
Markaryd:
Ryssby:
Angelstad:
Lidhult:

stam, lam s.;
halp : rqp, stam, laer s.;
hap, stan, la/b;
hap, ban, stan : staay, lat;

Östbo hd
Hånger:
Tånnö:
Våxtorp:
Värnamo:
Fryele:

ha,ap, stam, da de, ma,ah;
ban, stam, dal de, mal°, lam s.;
h.qp, stam, daq de, lamt, s.;
stam, lac;
hglp, stam,
: lamt> s.;

Västbo hd
Bredaryd :
Ås:

Långaryd:
Femsjö:

hglp : rem), stam, dal: da de, lar;
kyp, va2, kuta, /tv«, das, maa;
rgp, stan, lar;
laier a., raia, bata, ran, halar, da de;

No hd
Åsenhöga:
Källeryd:
Öreryd:

halp , bha2a, laja(!) a., kalna, &q: da de, ma/bi/alba 3 ;
h,aua stam, dal: da de, flap.;
ha,kp, bra2a, lamta, bam, hamar, dg: das 4;

Höks hd
Renneslöv:
Knäred:

hcqb, stam, lalh5 ;

Tönnersjö hd
Eldsbärga:

hg2b, bgay (bgyn), staan, day de, layh, flayft;

Halmstads hd
Harplinge:

4432b, staan : stam, laah;

irstads hd
Slöinge:
Skrea:
Vessige:

hall), stam : stan, lav;
stam, lag;
hatb, Uttar a., huda, barn, stam, dat de, mamn
mer än, lair, flatre;

I Visl. som på några andra ställen i Smål. ha mina sagesmän,
äldre personer, haft r. Den yngre generationen har allmänt h.
Men hada, h.at (ipf. o. partie.).
3) Överallt växling med e, e.
mr mer, fidrg flere ; ce från superlat.? (jfr Kock Sv. ljudh. 1910. 197).
Knäred har även iait.
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Faurås hd
rakb : ram?, stam, lag;
Morup:
rap, mna, stam, dak de, lag, flag;
Gunnarp:
samarl, stam;
Ullared:
Himle hd
Träslöv:
rall), stam, dat. : da, lag;
Viske hd
Värö:
rgb, stam : stam, lar;
Veddige:
bcpm, manna, kor;
Sällstorp:
rob, ston, mor, lor;
Fjäre hd
rcub, stRn, lar;
Fjärås:
Kungsbackatr. : läje2 a., läjda, bäjn, stäjn, däj de, mäjr;
Kinds hd
Mårdaklev:
mup, kkams, stam, dal de, kg;
Holtsljunga: haa,p, lav), laaar a., laaa, Inta, ban, dn de,
mar, tar, fkaara;
Ambjörnarp: han), ban, mar, fara;
Mossebo:
haep, laear a., haenar, da de, mar, lar, fara;
Ljungsarp:
haep, laea, ha,en, da de, mar, fkara;
Grönahög:
Länghem:
haep, laea, aetar, ban, da de, mar, lar, Nov;
hauo, stam, da: da de, mag;
Gällstad:
haep, laea, aetar, haen, dae : da, mar, laer s.,
'kara;
Tvärred:
haep, laea, haenar, dae de, mar, lar, fara;
Harks hd
Horred:
haap : houp, stcjan, lar;
Kinna:
ham, stam, dg de, lakr;
halp, lagt, adar(!), hallar, hamar, ,da de, mar,
lara :lag, fkara;
Seglora:
haw, bragt, la0a, bam, dal: da de, mar, lar;
Bollebygds hd
Björketorp:
hav?, han(ar), dg de, mar, lara;
Töllesjö:
braja, lada, byn, hapi a.;
Vedens hd
Fristad:
bap, stam, da de, lur;
i 1) isl. seinn
2) med e = a.
3)

isl. kleif
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Ås hd
rall): hep, bragt : bra, ban: ben, da de;
Toarp:
thatia, brala,kam a., dat, ma(t)r,lar, fkara;
Rångedala:
katp, bräm, attar, statn, da(t) de, mor, flora;
S. Ving:
&atp, brata, itat,n, 8.1, mag, fkatya;
Hällstad:
Redvägs hd
Ulricehamnstr.: statn, latr;
Brunn:
Strengsered: hav), attar, batn, dat de, matr, latr, fkatra;
Hösna:
kava, bmw, batn, da de, map-, latr, firatra •
Timmele:
Knätte:
braea, baen, da de, maer, laer, Neres;
Dalum:
braect, /metar, haelar, stam, dae(!) : da de, maey 2;
halp, lata, altar, hanar, mar, lar, fara;
Humla:
Vartofta hd
Visttorp:
&atp, bröt, batn,-statn, fratra 2 ;
Frökinds hd
Börstig:
&alp, bragt, altar, kapar, mara, fara;
Gäsene hd
Ornunga:
attar, "Agnar, dat: da de, matr, fkatras;
Kullings hd
halp, ban, mag, firat,(!) flere2.
Ödenäs:
ei) framför äldre h ock g (gh) mot2. Samnord. cei
svaras i regel av enkel vokal över hela diftongområdet.
Mycket sällan uppgives diftong vid sidan av enkel vokal.
chet 4, sycet,- 5
Gärds: Magi.
egs, legas
Huar.
do3, sve;
g, /ega6
Ever.
ts, leg, bleg7
dn 86.07
d, 8201.t, 54,e
Ås. (Vä) eg, lega
dCPJ : dce2, scpi : sce2
Va
stega 8
Frosta: Hör
eket, svcealega
Munk.
igeträ), leg
Hallar.
dcp,1
Onsjö:
itge, bleg
Åsbo:
eg, lega, bleg, steg cice2, sea, svav
2) Överallt parallellformer med e.
isl. rein
eik, leika
4) Jfr isl. deig.
sikcethygad svankryggig; jfr id . sueigr, sueigja.
Sv. lm. II. 9: iga eka, leg.
isl. bleikr, seigr
8) isl. steika : steikia

1,)

3)isi.
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Lugg.:
Bjäre Grev.
Hov t
Försl.
VGöinge: Finja
Nävl.
Vinsl.
Stoby
Vank.
Verum
ÖGöinge : Färl.
Osby
Losh.
Villand: Vånga
Oppm. I
Östersl.
Kiaby
Näsum
Ivet.
Lister: Mjällby
Mörrum
Slöre: Torsås 3
Gullabo
Konga: S. Ssjö
Furuby
Norrvid.: Söraby
Kinnev.: Allm.
[Inb.
Kalvsv.
Allbo: Häri.
Visl.
Sunnb.: Mark.
Ryssby
Angelst.
Lidh.

ctig : gg, leg, kon'
eg

dej, sce2, lce2al
&eg: dag, mg

g, bly, stega

dce,2, 8682

lega
gga, lega

deg: dag, svcegdag, swag-

bleg

dej, sej

gsa, lega, stega
lega
gg, lega
eg, lega
gg, lgga
g, blgge, stega

dy, le2a
deg, see, swegdeg, sygg- : syndceg, svcegdeg, swegsez(!)

gg, lega

dag: dceg, jag- :

gg, lega

dceg„ fceg,- 2

ega, lega
gg, blege, lega

fcee
dceg, scege, fceg-

äjk : ek, bläjker,
lek(stua)

lega : lega

leka :legka
ek, leka
lk, Ib, lek, bleka
ek, bleke
ek, leka
ek, leka

s. f., sweg-,
sweg : swej s.
deg, sveg- : svalgdag
fwe,2deg, feg,deg, see, fegdag, fag-

lek(stue)

ek:
gka, blegka
eg, lega
gke, bleke
lk
gk, leka

1)

isl. teikn, leigia

3)

Efter LINDER.
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deg, 5.e,dok, swce,gdceg, fcegdceg„ 50dec, feet 2) Ivet. scege
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Östbo:

Hånger
Våxt.
Värn.
Fryele
Västbo: Bredar.

93i.
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ek, ike
ike
bleke'
k , gee, blqkke, lgka?
ike, blek
Ås
k , leka
Lån gar. ike, blek
Mo:
Åsenh.
?g, blega, stega
Käller.
ike, bleke
ören
eb., stega
Hök: Rennesl. gg
Knär.
eg, lega
Tönn.: Eldsb. egg,
Halmst.: Harpl.
Årstad : Slöinge ege,
Skre a
eg, lega
Vess.
ege, stega
Faurås: Morup
gg, ega
Gunn.
ek, eka
Rimle: Träsl. gga
Viske:
Värö gg
Vedd.
Sällst. 1
Fjäre:
Fjärås
gg
Mårdakl. ek, eka, bkek
Kind:
Holts1j. k
leA, steAa
Ambj.
Mo ss.
Ljungs.
ek, steka
Grönah.
Längh. I
Gällst.
ek, steka
Tvärr.
Mark:
Horr.
ek
Kinna
steb.a
Segl.
eb.,

dg, §a,,dq: dg, pqdcal: d, 50,seja, 5wejd(n, §(9.deay, seaja : sa2a, jk a.
5e1deo, sevar
dceb suce,dcq,
swceldcel,sweezdce,
deg, sel, stern
dej
jwee : sveldq, jec
sweldeg, st segt
deg
del: deg
5e1- 3
deg, segar
deg, segar

deg, seg 4
del: deg
deg, segar
deg, segar

blalke
2) Vedd. även deg
Vg. lm.-saml.: Sepr
Längh. 51,0g-; Tvärr. sveglent bro = segt bröd.

1) Skämtsamt:
3
4)

dcti: dej,. 5 - :
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Bolleb.: Björket. ek, steka
g
Veden: Frist.
Toarp
I
Is:
ek, steka
Rånged.
Redv.:

Vart.:
Frök.:
Gäs.:
Kull.:

S. Ving
Hällst.
Brunn
Strengs.
ösna
Timm.
Humla

Vistt.
Börst.

Om.
Öden.

83t.
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deg, seg
deg
deg, segar'

ek, lek, blrekar, steka deg, segar
ek, steka

deg
, seg
H

gb., let,bkeb•ar, ste0 deg, segar
dej, spyr
ek, steka
efy, lefr, blreAar, steka deg, seg
deg, segar
å, steka
deg.
g

I ett par ord synes diftong mera konstant svara till
äldre tei framför k ock g, ehuru blott på et mindre,
begränsat område:
Isl. steikaraktis 'ildhus, kjokken' fsv. stekarahus motsvaras
allmänt av former med diftong i hithörande skånska mål:

Gärds:
[Lugg.:
Bjäre:

Vä

stalrs
steks]
stams
stuts]

Åsbo:
VGöinge: Torup
Villand: Östersl.

staks(e)
stars

stors 2.
Försl.
[Torek.
Is!. eigenn fsv. eghin återfinnes med diftong på något område i västra Skåne: Fro. On. Åsb. Bjä. samt åtminstone västra
delarna av VGö. hd. Eljes råder enkel vokal:
aien
Frosta: Munk. 1 dyn, ci2ed VGöinge: Torup
Vinsl.
ed n.
Onsjö: Hallar. i pl. cilne

Åsbo:
Bjäre:

Hov
Försl:

en
aten : in Lugg.:
cejan,
: han Gärds: Ever.
V. Vram öjen
pl. chna
: åma (-a) Villand: Östersl. ce.2n

S. Ving: seg.
Från övriga delar av diftongområdet har jag inga uppteckningar.
Ordet torde knappast förekomma över hela diftongområdet. Däremot
må för jämförelses skull ordets sydskånska former anföras: Albo hd
skys; Färs, Ljunits, Härrestads ock Torna hd steks.
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Lister: Mörr.
chn
Bolleb.: Björket.
Kinnev.: Kalvsv. Eden (= Is:
Toarp 1
alen)
Hällst.
Västbo: Ås
Ränged. 1
ojan (jfr
sext)
Härna
N. Rall.:
°geni
S. Ving
Hind:
egan 2
Redv.:
Humla
Mark:
Kinne.
egan
Vart.: Vistt.
Segl.
egan
Gäs.:
Om.

egan
egan
ggan
egan
van
gan 3.

3. Samnord. ad (isl ei) framför (urspr. kort) m har
fått olika utveckling i olika delar av diftongområdet.
Det synes vara svårt att med ledning av materialet uppdela
målen i grupper med hänsyn till det växlande utvecklingsförloppet. Följande torde dock kunna antagas som sannolikt.
a) Enkel vokal råder överallt framför ra på ett område i
söder, omfattande den hithörande delen av Skåne med undantag av nordöstra hörnet samt dessutom sydvästra delen av
Halland:
Isl.
Gärds:
Magi.
Huar.

eime, eimr hueim reim
ima
»

heim heima (heiman)

— hem horn koma
—
Inm :
hömman
: hömm

Ever. im
him
Ås.(Vä) ma
—
Vä
— hin
Frosta:
Hör im
—
Munk.
—

rim
tam
rim

km
hima, Inmana
bm
hma
— hma, Inmana

kem hem
— hemm hemma, hemmane

Åsbo:

vem :
hem
:wem

hem

henza

Efter MUTAN, »Folklifsskildringar» (från mellersta Hall.).
Holtslj., Ambj., Ljungs., Grönah., Gällst., Tvärr.
För jämförelse meddelas här även några sydskånska former:
Härrestads hd: en, et, pl. Ma
(dce2 deg); Bara hd: en, et, pl.
éna (dce2 deg); Torna hd: gn, et, pl. Ma (sce2 seg).
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Lugg.:
Bjäre:
Grev. im
Hov
»
TGöinge:
Nävl. »
Stoby
Verum ima
ÖGöinge:
Färl. iM
Yilland:
Fjlkst.
Östersl. int
Kiaby anta
Ivet. im
Rök:
Renn. »
Tönnersjö:
Eldsb. tma

vem hem hem

mm

hent

—
rim

hem
hint

—
— hem
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hemma

hma, Inmana
hema
hma

ni
hem
hem :
him
-

hm hma

- hem hemma
rem :
hem :
hema : htma,
ram' him hemane,
hem
hem hema
hem hem hema
—

htm

-

hem hema.

b) Diftong i uddljud, enkel vokal efter kons. synes vara
regel i vissa delar av området. Så åtminstone i nordöstra delen
av Skåne (utom Örkened ock Loshult i ÖGö. hd) samt i Listers
hd av Blekinge. Samma tycks också förhållandet vara i delar
av Halland, huvudsakligen kustlandet:
hem hema
ce?" s.
YOöinge: Finja
cepna vb.
°Inta
hem
hema: hema
ÖGöinge: Osby
»
hema
Yilland: Vånga} olm s.
Oppm.
ot,ma vb.
»
»
N äsum
anm s.
anma vb.
»
Lister: Mjällby ,vym
—»
Mörrum eltn
hem
»
hema, hemane.
—
Knäred
atm
»
»
Rök:
»
—
aam
lialmst.: Harpl.
1)

Egen uppteckn. hem.
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Årstad: Slöinge
Skrea
Faurås: Morup 1
Ilimle: Träsl.
[Värö
Viske:
Vedd.
Sällst.
[Fjäre: Fjärås

mi

I SYDSVENSKA

—

apa s.
gym vb.
aim s.
a/ma vb.
egm

rem

im
cogli
qm
im

»
—
rem

hem

»
»
»

MIL.

hema

--]
—
—,-]

c) Diftong i alla ställningar synes kunna förekomma i nordöstra Skåne (Örkened ock Loshult), Småland ock skogstrakterna
av Halland (utom möjligen de till Västergötland gränsande).
Bredvid diftong synes dock även enkel veka( vara hemmastadd.
Särskilt tyckes ordet rem uppträda med enkel vokal i södra
Småland. Vad pronominet vem angår, saknas material för avgörande, om även det kan ha diftong:
—
ÖGöinge: Ork.
— haimm —
—
— kam hema, kman
Losh.
remm häjm häjma : hämma'
SMöre: (Linder)
Gull.
hapl
halma
ima
Viss.
anma
h,anm
— ' hcolma
Konga: Elmeb.
—
alm
hem
S. Ssjö
anma
— holma
Hemm.
—
—
kolm ho/iii
Furb.
— hojm hojma
Norrvid.: Sörb.
ime
hem hem
—
Kinnev.: Allm. }
anma » hanm hanma
Ursh.
Kalvsv.
—
hftim : hemma
hem
Allbo: Häri.
olm hem hopa
»
Visl.
»
rem
Sunnb.: Mark.
alm
hem halm
Ryssby
civn s.,
halm halm
bla,Ama2
a,,ma vb.
I skogsbygden.
blemma; jfr no. dial. bleime (Tamm Et. Ordb.)

SPRÅKLIG FÖREKOMSTSPÄR: ÄLDRE

lel..

37

Sunnb.: Angst.
gm
— ham
Lidh.
am
— kam
Östbo: Hång. I
Våxt. i Gon s.
halm halm
blalma
Fry.
gma vb.
Värn.
gm
haz,m ha Im
blapna
Västbo: Bred.
gm s.
ram halm
blatma
alma vb.
im
ram ham hama
Lång.
Åsenh.
.—
No:
hem
hem: hema'
halm
Käller.
am
hal,m haz,m hema blqma
Örer.
hem hem hental
—
Årstad: Vess.
hamn: lama heman:
hem
hatman
Faurås: Gällar.
— hazm hzma hatman
Ullar.
qm
raz,m hazm
—
d) Enkel vokal i uddljud 2, diftong i postkonsonantisk ställning synes vara regel i Västergötland ock möjligen angränsande
trakt av Halland. Pronominet vem har enkel vokal; dock en
gång dift. wk. (Hösna); möjligen har också a i den någon gång
belagda formen vam eller wam uppkommit av en ursprunglig
diftong g genom förlust av andra komponenten i tonsvag ställning:
Faurås
Gunn.:
im
—
ralm
—
klon
Kind.
_
Mård.:
im
rgm
halm
hema : hma
Holts.:
ima wem
havn
haani
hema, heman
Moss.:
— vem
haem
haem
hema
Ljungs.:
— vem
ha,Cyl,
haem
ha an
Längh.: ima, vem
haem
haem
hema, haeman
Grön.:
— vem
kap"
haem
heema, haeman
vem pron.
Då det i-ljud, som det här är fråga om, torde gå tillbaka till
1, ej till cei (olika avljudsformer), skiljer sig kanske ej denna avdelning
från den föregående [c]. Möjligt är, att på samma grund avdeln. a
ock b ej skilja sig från varandra.
3-09129 Sw enn ing, Samnord. zel i sydsvenska mål.
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Gällst.:
Tvärr.:
Nark
Horr.:
Kinne:

SWENNING, SAMNORD. 931. I SYDSVENSKA MIL.

haem

haem

— vem : vam haem

haem

— vem

ha2in
ravii
im
halm
iin vem: ivern halm
(ralni)
halm
halm
— vam

hema, heman:
hcema
hcema, haeman

hima, heman

haima, heman
Segl.:
Bollebygd
ha, heman
hcqm
vem : wam hai"
Björk.:
Veden
haim
Frist.:
im
Ås
halm: hem havna, heman
hem
vem
Toarp:
Rånged.:
hema, heman
halm
— vem : vam halm
Härna:
hamna, haiman
hamn
&atm
S. Ving: — vem
hema, heman
hai,m
hcqin
— vem
Hällst.:
Redväg
licema, heman
haim(!) haim
Brunn:
— vem
—
haim
ralin
Ulrh.-tr.: ima —
haima, heman
haut
haim
Strengs.: — vem
hamna: hcema,
haim
— vem : veum hann
Hösna:
haman
haim: hem hamna: hema
haim:
— vem
Timm.:
h,em
heman
halm •
halm
— vem
Humla:
Vartofta
hema, heman
hem
.
— vemhem
Vistt.:
Frökind
hema, heman
hami
hcqm
— vem
Börst.:
(äsene
halm :hem hma, himan.
— vemhem
Om.:

4. Samnord. i:ej. (is!. el) framför enkel kons. i en del
enstaka ord motsvaras antingen överallt eller på någon
större del av diftongområdet av enkel vokal.
a) Subst. vete isl. hueite uppvisar blott en enda gång diftong ock då vid siden av enkel vokal. Det är dock att märka,
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att mitt material är ganska knappt ock särskilt för Smålands
vidkommande egentligen ej lemnar någon ledning.
sds: Ever. Vä
veda
Mark: Kinna
weta
Åsb.:
, wede
Seglora
veta
Bjä.: Hov Försl.
veda
Boll.: Björket.
veta
ÖGö.: Loshult
weda
Töllesjö
w eta
Vill.: Östersl.
weda
Ås:
Toarp 1
Ivet.
u;ede
Rånged. I
veta 2
List.: Mörrum
weda
Härna
Mo: Åsenh.
weta
S. Ving i
Öreryd
weta
Redv.: Brunn
veta : heta
Mia.: (Mut61)
hvedeStrengs. t
veta : weta 3
(ring)
H ösna f
Ärst.: Vessige
wede
Timm. i
veta
Kind: Holtslj. i
Humla I
weta
Ambj. f
Vart.: Visttorp
veta : vg,ta
Mossebo
}
Frök.: Börstig
veta.
Längh. m.fl. veta'
b) Subst. get isl. geit har enkel vokal över största delen
av diftongområdet, diftong, som det synes, blott i södra Småland
på en sträcka omfattande åtminstone södra delarna av S. Möre,
Konga, Kinnevalds ock Allbo hd:
Gds: Magi.
Vill.: Vånga
Huar.
jed 4
Oppm.
Ever. Vii 1
Östersl.
Fro.: Hör
JO
Kiaby
Munkarp
jed, jedeth
Näsum
Åsb. o. Lugg.:
jed
Ivet.
Bjä.: Hov
jed, jedor
Åhus
VGö.: Finja 1
. List.: Mjällby i
i ed
Nävl. i
Mörrum f
yed
Stoby t
KIM: (Linder)
gäjt(när)
Verum J
Gullabo
jet
ÖGö.: Färl.
Vissefj .
jc9It
Osby
jed
Ko.: S. Sandsjö ycplt
Losh. 1
Hemmesjö
jet
Gällstad även heta.
) Hösna även heta.

3

2) Härna även heta.
4) Ever. Vä: 'eder pl.
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Faur.: Gunnarp 1
Kinv.: Allm. Ursh. jcp/st
jet
je/t
Allb.: Flärlunda
ild
Vislanda
jet
film!.:: U
Triläa .l.öv
j&
Visk.: Värö
jed
Sunb.: Markaryd
Veddige
ild : ild
Ryssby 1
Sällst.
j/d
Angst.
jet
:FIL : Fjärås
Lidh.
Yld
Kind (allm.):
jet, jetar
Östb.: Hånger 1
Mark: Horr. Segl. jet, jetar
V åxt.
jet'
Boll.: Björket. }
Värn.
jet, 'etylTöllesjö
Vstb.: Bredar. Ås 1
j et 2
Ved.: Fristad
jet
Långar.
Ås: Toarp )
Mo: Åsenh. }
.1.Ct
Rånged. i
Örer.
jet, jetar •
Härna I
Hök: Rennesl. 1
JO
r
S. Ving j
Knär. 1
JO, jedok Hedy.: Brunn
Tönn.: Eldsb.
JO
Strengs.
Hmst.: Harpl.
jet
, j etar
Hö. Timm. i
Årst.: Slöinge
JO
Humla
'ed, jeter
Skrea
JO, jeter Vart.: Visttorp
Vessige
jet, j etar
j/d : j/d Frök.: Börstig
jet, jetar.
Faur.: Morup
c) Subst. sked isl. ske* synes, av de från större delen av
området spridda uppteckningarna att döma, som stått mig till
buds, ha enkel vokal utom i nordöstligaste delen av Skåne,
västra Blekinge ock en del av södra Småland.
Vstb.: Ås
Gds: Ever. Vä
fe
fe
Femsjö
fe, fefful
Fro.: Munkarp
Se
fe
Mo: Åsenh. 1
Bjä.: Hov Försl.
5e, nic.taUe
Öreryd
(sybe)ske
VGö. : Torup
fe
Rök: Ve. Knär.
ske3
Vill.: Öst. Rink.
Tönn.: Trönn.
Vånga
ske 3
fal
fe
ÖGö.: Losh.
jat : skat Årst.: Vessige
Äftra
List.: Mörrnm
ske
3
5n.
Faur.: Stafsinge
§e 3
Kinv.: Kalvsvik
Såi
sid
SM.: (Linder)
(mur)ske Fjä.: (Edv. Ke)
Hänger har även j Rt enligt uppgift.
Ås: jeta getter.
Enligt TORBIÖRNSSON i Sv. lm. 1904.
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Kind: Holtslj.
Toarp
Moss.
Rånged.
1
Lj ungs.
Härna
Längh.
S. Ving 1
Grönah. i
Redv.: Brunn
Tvärr.
Strengs.
Gällst.
fe : ske
Hösna
Mark: Kinna k
Timm.
Seglora I
Humla 1
Boll.: Björket.
Vart.:
Visttorp
fe
fe
Töllesjö
Frök.: Börstig
fe.
d) Värbet svepa isl. sueipa företer enkel vokal på en betydande del av diftongområdet. Det har ö-vokal, som det synes,
i Skåne med undantag av de västra delarna, i Blekinge, södra
eller sydvästra Småland samt delar av södra Halland. e-vok.
förefinnes på mera sammanhängande områden i västra Skåne,
västra ock nordvästra Småland samt mellersta Halland. Difton g
anträffas i östra ock norra delarna av det småländska diftongområdet, norra Halland samt Västergötland.
Gds: Magi. Huar. sygba:svgbaiVill.: Vånga
Vä
fwgba2 :§gba2
Oppm.
Fro.: Hör
svgba
Österäl.
jgba 4
On.: Hallar.
fwgba :svgba
Kiaby
Isb.: Oderlj.
Ivet.
Rya
Näsum
swoba
Örkellj.
List.: Mjällby
4: b
Fagerh.
Mörrum
Je.
a
VGö.: Torup
Kinv.: Allm. Ursh. fgpa
Finja
svoba
Östb.: Hång. Värn. fea : fepa
Stoby
Sunb.: Ryssby
Nävl.
Angelst.
59"
Vank.
swgba
Markar.
swoba
Verum
Hök: Rennesl.
svoba
Ötö.: Osby
swgba
Tönn.: Eldsb.
swoba:swova
Färlöv
kba
Hmst:. Harpl.
swoba
Även syeba : sveba enligt uppgå.
Sk. Im.-saml.
3) Egen uppteckning.
4) Enligt Sk. lm.-saml. har östes]. fwgba.
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Årst.: Slöinge
swoba:swebalio.: S. Sandsjö
5aykpa
Åsb. (van!.):
sveba
Hemm.
fo,kpa
Lugg.:
sveva
Furuby
fwepa
Bjä.: Hov Försl. swevat
Nvid.: Söraby
5otpa •
Sunb.: Lidh.
fepa
No: Åsenh.
jwalpa
Östb.: Våxt.
jepa
Faun: Gunnarp
,igya
Vstb.: Bredar.
Visk.: Värö
sk alb a
fepa
Långar. 1
Vedd.
skanba
Ås
gwepa
Sällst.
shrykba
No: Käller.
fepa
Fjä.: Fjärås
slvqba
Hök: Knäred
sweba:sveba Kind: Mårdakl.
skqpa
Årst.: Skrea
sweba
: fakpa
Vessige
sweba
Holtslj.
,swa9pa
Faun: Morup
jeba:§weva
Lä,ngh.
fweq,pa
Ullar.
skepa
Mark: Horred
5wa2pa
iliml.: Träslöv
slveba
Kinna
fiwgpa
SNÖ.: (Linder)
Ved.: Fristad
swäjpa
swalpa
Gullabo
sivaum
Ås: Rånged.
svaip s.
•
:§wq,pa Redv.: Ulriceh.-tr.
swgpa
Vissefj.
pompa
: svalpa.
e) Bland övriga ord, som på något större område synas uppvisa enkel vokal framför enkel kons. såsom motsvarighet till
fornspr. Bei, märkes vb heta is!. heita. De strödda uppteckningarna låta förmoda, att det har enkel vok. på det skånska
diftongområdet (utom i norr). Eljes synes diftong råda:
Gds: Huar
heda (ipf. hed) List.: Mörr.
hslta (mera sälFro.: Munk. heda (ipf. hetlan hqda)
te)
Jämsh. h cuda
Åsb.:
keda (ipf. hed, Slö. (Lind.): htljta
yngre hete) Kinv.: Ursh.
håita
(Weil.) heda
Kalvsv. hålto 'heter'
Stoby heda (ipf. he(a) Vstb.: Ås
huta
ÅSb.: Fagerh. huda
Femsjö hata (ipf. hatte)
ÖGö.: Broby håida (ipf. het- NO.: Öreryd hatta
Årst.: Vess.
te)
haida
Losh
haida heter
Frök.: Börstig halte ipf.
1)

Torekov: sve linda, svevabah lindebarn.
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Vidare kan märkas ordet rede isi. hreipr fsv. redhe, vilket
på vissa håll (i öster) synes ha enkel vok., på andra däremot
(i väster) diftong:'
hate
Åsb.:
ree,
Gds: Vä
Kamp
Förs1.1
Östersl. Rin k. rea
hata
Bjä. :
Hjärnarp
hå.
List.: Mörrum
haye.
Vb.: Ås
thea
Ko.: Furuby

5. Samnord. mi (isl. ei) motsvaras i preteritum sing.
av värb tillhörande den starka i-klassen i vanliga fall
av enkel vokal i Skåne (utom nordöstligaste hörnet), i västra
Blekinge ock södra Halland (Höks ock Tönn. hd) ock, som
det synes, även i sydvästra Småland (Sunb. hd). I de
övriga delarna av diftongområdet synes diftong ursprungligen vara regel, ehuru numera enkel vokal ofta nog
anträffas2. Framför urspr. k ock g torde dock även på det
senare området i enlighet med A.2 enkel vokal ha varit det
regelrätta, ehuru per analogiam diftong ofta insatts även här.
Ett särskilt förhållande tyckes råda beträffande pr et. av
vb bliva, vilket över hela diftongområdet kan ha diftong.
Vad angår preterito-presentiet vet isl. veit, sammanfalla
ej gränserna mellan enkel vokal ock diftong med gränserna
mellan enkel vokal ock diftong i andra preterita. Enkel vok.
råder nämligen blott i södra delen av det skånska diftongområdet, ungefär söder om en linje från norra stranden av
Ivösjön till :Ångelholmstrakten; norr om denna linje. liksom på
hela diftongområdet i övrigt har ordet former med diftong.
Gärds
ved
ble
hev 3, bed 3
Huar.:
ved
skrgg, st e
dr04 , le4 , bed
Ever.:
vd
ble
drg, rev, le, bed skygg, st g
Vä:
Frosta
ved
bleu
Hörby:
bed, sled 5
ved
blaj
skreg
Munk.:
dito, bed
Enligt Rietz allmänt rede 1. ree.
Så t. ex. i Västergötland i de trakter, där diftongen rfumera
håller på att dö ut.
4) isl. dreif, leg)
is!. reif, beit
5)

isl. sleit
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Åsbo:
Luggade:
Bjäre
Hov:
Försl.:
Vaöinge
Torup:
Röke:
Nävl.:
Vinsl.:
Vank.:
Stoby:
Farst.:
Verum.:
ÖGöinge
Färl.:
Broby:
Osby:
Örkened:
Losh.:
Villand

kel, sve'

skreg, ste

itg, sve, leds

bleu
—

—

drev, k, bed
dkev, k, bed

skreg, ste
&eho, ste

—
—
thev, bed

skreg

—

blai
blai

—
—

le, ro, bed, leadi
bed k

—

—

ble

—

—

tv, sktev
hev, bed
bed ,
iv, bed
—
tv, bed
begroib 5
dkev, le, bed

ble

ved
ved
ved
vead
Van

—
ved
vey

blåj : ble ved

—

—

skroig

bloi

sheg, ste

te, bed
—
thev, bed, sled
—
my, skkev, bed
—
Östersl.: droW, k, bed
skheg, ste
Kiaby: ' kev, bed
—
Ivet.:
(luv, fe, bed, wen6 —
Lister
Mjällby: re, bed
skreg
Ysane:
le
skreg, ste
Mörrum: uv, fe, bed
sheg, ste
Jämsh.: hev, je, bed
Och«, ste
Vånga:

—
bkn,:ble
ble
ble
ble
ble
ble

vol
—

ven
vol
van, ved
ved
ved
ved
ved

bin : ble vy
vöi
blq: ble vsl
bla?, : ble val

isl. reib, Ene*
Fagerb., örkellj., Rya, Oderlj. ha vatd.

lett

Jag antager, att WEILANDS
isl. greip
isl. huein

yawl: val,
vaid; va?,

ved
skråig

Näsum:
Oppm.:

3)isi.

ved 3
ved 2

snarast är a.

ble ,

45

SPRÅKLIG FÖREKOMSTSFÄR: ÄLDRE j.

Slöre
(Linder): dräjv, läj : le,
räj : re, bäjt

väjt

skräjk, väjk : bläj
vek', stäjg :
ste

Gullabo: bgAt
Vissefj.: bcpd,

vad
vcod

-

Konga
Elmeb.:
S. Ssjö.:

Furuby:

stål.
bant
dthev, i, bet wen fwelea, te

dråiv, råi

dit
blan
vant
blo2 : bl e vojt

bal

Norrvidinge
Söraby:

iv, bet

-

vod

blan
bl cm
bleu
MILD

vant
vant
vält
«dt

blo,k

vod
volt

ble
ble

vand
vad

bia

vat

bla

vad
vad

Kinnevald
Albin.:
Ursh.:
Kalvsv.:

mom: key, bant
Ihop, han, bcod
råiv, vråi3
skråiv

stål

/inb°
Häri.:
Visl.:

bod
rev, bod

Sunnerbo
Markar.: bed
Ryssby: tbev, bet
Angelst.:
itev, bet
Lidh.:

Östbo
Hänger:
Värn.:

gny, bad
kalv, bad

Västbo
Bredar.:

rav, bad
le, 4e, gwe
Ungar.: rav, bat
Femsjö:
Ås:

Mo

Åsenh.:

dhalv : ditep,

isl. veik
3)

isl. reit, vred'
vb
'

sktbek, st e
skrek

bla
bla

bla vad : vt
vait
vat
vat

bla : bi
2) isl. sueik

•
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Käller.:
Örer.: •
Hök
Rennesl.:
Knär.:
Töunersjö
Eldsb.:
Halmstad
Harpl.:
Årstad
Slöinge:
Skrea:
Vess.:
Faurås
Morup:
Gällar.:
Gunn.:
Ullar.:
Himle
Träsl.:
ViSke
Värö:
Vedd.:
Sällst.:
Ej Are
Fjärås:
Kgsb.-tr.:
Hind
Mård.:
Holtslj.:

SWENNING, SAMNORD.

Fei1

SYDSVENSKA MÅL.

pp 'pep', nar,
balt, waln
drev, le

blak: bla mut
ble

valt

key, bed
bed

vald

tv, bed

vaj

bed : bar?

ble : blcq vcjud

bed :Und
bald
han, it,az, bard skreg

vadd
vald: vaj
,vald

rar, b nd
ra?„9", bad
bar

vai
vats tel
vad
valt

rar, bqd

vn(d)

skrek

rakv, bakd
now, bcorl rev, bed

bkak
vgd
—
van(d)
— voi
..,,

rar, bnd
peb, rev

ve(d)

skrög

be

väjd: väjt

rar, bad
var : va2t
drav,
dradv,
baa,t sAre3., Agg, Nrct2 : b vaa,t
teg
Moss.:
drav,
skrek, teg bka
vae§a 2
ite, bet
Ljungs.: drev, le, bet
skrek, teg
vae§a
Längh.: ralv 3, balt
b?rn: bka mut
1) 'vet du'
8) Vg. lre.-satul.: kav.

3)

'vet

jag'
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Grönah.:
j drav, lae, bad skrek, teg
vakt
Tvärr.:
Gällst.: haev, lae, baet, skraek?
vae..pa
staeg? teg
drev, vre
Nark
Horr.:
ra2v, baa,t
va2t
Kinna:
raw balt
valt
dram, la
va -,9a
Segl.:
dram, le
bkal: bh.; vaja
Bollebygd
Björket.: drev: dram,
skftk, steg, Min
vad-ja
iv, le, bet
teg
Veden
Frist.:
ram, bad
vad
Is
Toarp:
drev, le, bet
skrek, steg
mua
Rånged.:
drev, le, bet
skrek, teg
va.,pa
Härna:
Hällst.: drev, hev, bet skrek, teg
va0..ja
Redväg
Brunn:
drev, haiv, lat, skraik, steg,
ympa •
bait
teg
Strengs.: drev, le, hat : he, skrek, steg,
vaipa : vepa
bait : bet
teg
Hösna:
drev, lo, hat : skraik:skrek,
ympa : vapa
he, jlait : jlet steg, teg
Timm.: iv, l,bet
skrek, steg
vepa : vetja
Dalum: he, bet
bka
Humla: he, bet
sh•reA, steg
vg..pa
Yartofta
Vi stt.:
iv, le, bet
skrek, steg
ve4a
Frökind
Börst.:
hev, le, bet
skrek, teg baj
vg,pa (valt)
Gäsene
he, vre, bet
skrek, teg
vajt-ja :
vapa : vaja
(Tell.): kkev
baj
skrek
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6. Samnordiskt cei (is!. el) framför (ursprunglig)
konsonantgrupp, som ej uppkommit vid ordets flexion,
motsvaras dels av diftong, dels av enkel vokal.
,
a) Framför sk synes diftong vara regel i adj. besk isl.
Blott strödda uppteckningar med e-vokal finnas. I sydligaste delen av det skånska området tyckes ä-vokal förekomma.
Den torde härröra från samnordisk tid (jfr fsv. banker); se
Kock Sv. ljudh. s. 196 ff., Nor. Aschw. gr. § 80: II, 21.
141vid.: Söraby
beske
besk
°ds : Magi.
balsk
Åsum (Vä)
Rinv.: Allm. Ursh. bcogke
Allb.: Häri. Visl.
Fro.: Hör
besk
books
On.: Hallar.
Små.: Markar.
baok
besk
:besk
:bask
'sh.:
baisk
Ryssby.
bagke
besk
:bask
Lugg.:
Bjä.: Grevie
Angelst. I,
bask
bask
V0ö.: Torup
bask
Lidh.
Finja
bcelskett, Östb.: Växt.
balska13.
Nävl.
Värn. Hång. basko
bask
: besk Vstb.: Bredar.
basko
Vis!.
baisk
Långar.
bask
Vank.
bansketp Mo: K äller.
bakske
Verum
bceysket.t,
:kok°
ÖGlii.: Färl.
bansk
Hök: Rennes].
bagk
Osby
booke
Knär.
bask
Vill.: Vå. Oppm.
bosko
Täml.: Eldsb.
bask
Östersl.
bernske
limst.: Harpl.
bai,sk
Kia. Näs.
bcoi,ske
bask
int.: Slöinge
Ivet.
balske,
bask
Skrea
bemka
Vess.
bazsk
List.: Mjällby
bysko
Faur.: Mor. Gunn. bask
Mörrum
b8?,..ylce
Ullar.
balskar
Jämsh.
b agke
Himl.: Träs).
bask
SIM.: Gullabo
bakske
Visk.: Värö
baskar
_
:besk
Vedd.
bcoksk
Ko.: S. Sandsjö
bansko
Sällst.
bosk
beiskr.

1) Ehuru formerna 'med ä-vokal således egentligen ej höra hit, tagas
de dock med för fullständighetens skull.
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Mark: Segl.
besk
Fjä.: F,järås
balskar
Boll.: Björket.
besk
Kind: Mårdakl.
balskar
balskar
baa,sb•ar
Ved.: Frist.
Holtslj.
besk
Moss.
back Is: Toarp
bak
Rånged.
bae,skar
Ljungs.
S. Ving
Längh. 1
baisk
Redv.: Brunn
Grönah. (
baesk
Strengs.
balsk
Gällst. I
Hö. Timm.
Tvärr. J
beskar
Mark: Horr.
bas kar Vart.: Vistt.
beskar.
baokar . Gäs.: Orm
Kinna
b) Framför st synes enkel vokal (e -› i) vara det regelrätta i
Skåne; i de övriga landskapen är diftong mycket vanlig, ehuru
talrika uppteckningar med enkel vokal föreligga. Detta är förhållandet med värbet fresta isl. freista.. Övriga, enstaka fall
äro ortnamnet Hestra i Smål. ock Vgötl., vilket enligt HELLQVIST
i Arknfil. XVII: 66 if. ock i Nord, studier tillegn. A. Noreen
s. 186 f. utgått från form med 83i (mht. heister 'ung bok 1. ek',
hessiska heister 'bok, fagus') ock som föreligger i ett par uppteckningar med diftong, sarut ett till det da. vriste is!. reista
'Me' svarande dialektvärb med diftong från Vessige i Årst. hd,
Halland.
Gds: Magi. Huar. fhesta
List.: Jämsh.
fhaksta :
Ever. Vä
frasta
ftesta
Fro.: Mankarp
fkesta
SIM: Gullabo
fuegta
Ko.: S. Sandsjö 1
10. o. Lugg.:
fhesta
fhansta
Kinv.: Allm. Ursh.
lkj a.: Hov
frista
Aln.: Häri.
ftolsta
Förs!.
fasta
Vis!.
VGö.: Fi. Nävl.
froksta
Sto. Vank.
fiesta
Sunb.: Markar.
fkagta
Ryssby
fragta
Farst. Ver.
Angelst.
ÖGö.: Färl. Osby
fkesta
ft.asta
Losh.
Östb.: Hänger
fhasta
fhesta
Växt.
fkalsta
Till.: Vå. Oppm.
Öst. Kia.
Vstb.: Bredar.
fraksta
fhesta
Långar.
Näs. Ivet. J
frasta
No: Åsenh.
List.: Mjällby
fresta
fhesta,
Mörrum
fk,sgta :
halstka
Käller.
fihesta
&tota
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Rök: Rennesl.
Knär.
Tönn.: Eldsb.
Knut.: Harpl.
Årst.: Slöinge
Skrea
Vess.

ftaksta
fkesta
fthesta?
fita,,sta

Kind: Tvärr.
Längh.
Nark: Kinna

Boll.: Björket.
framta
(Hellqv.)
fresta,
Ved.: Frist.
vraistasi ÅS:
Toarp
Faur.: Morup
fresta
Hällst.
Gunnarp
framta
Rång. t
Visk.: Värö Sällat. fresta
Elärna
Kind: Mårdakl.
S. Ving
framta,
halstra Redv.: Brunn t
Holtslj.
Hösna
fraota
Ambj.
Ulriceh.-tr.
Moss.
fraota
Strengs.
Ljungs.
Timm.
Längh.
Humla
fraf,sta
Grönah.
Vart.: Vistt.
Gällst. 1
Frök.: Börst.

fraKsta
hamtra
fraksta :
fresta
fresta
hamtra
frzsta
fresta
framta
framta
fraista
framta
fresta
framta
fresta
fresta.

c) Framför ursprungligt id i sUbst. eld ock värbet elda,
vilka ha haft äldre Må i rotstavelsen enligt Läffler, Sv. lm. I
s. 271 if., är diftong regel på hela området utom den skånska
delen ungefär söder om en linje gående från norra delen av
Ivö-sjön snett upp till sydvästra spetsen av Småland samt dessutom sydligaste Halland (Höks hd). På dessa sistnämnda områden är enkel vokal (i) rådande.
VGö.: Nävl. Sto.
Gds.: Magi. Huar. i/
Farst.
Ever. Vä
ÖGö.: Färl.
Fro.: Hör
Vill.: Öst. Kia.
On.: Hallar.
Ivet.
Isb.:
Hök: Rennesl.
Lugg.:
Hishult
BP.: Hov Grev.
(m/
Försl.
VGö. : Vank.
Verum
cey1 : ils
VGö.: Tor. Finja
i) 'krångla'
3) Hos yngre personer.

2) Enligt uppgift i Knäred.
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ÖGli.: Osby
Losh.
Vill.: Vå. Oppm.
Näsum
List.: Mjällby
Ysane
Mörrnm
Jämsh.
SIlö. (Linder):
Gullabo
Vissetj.
Ko.: Elmeb.
5. Sandsjö
Hemmesjö
Furuby
Iiinv.: Allm. Ursh.
AM.: Häri. Visl.
Sunb.: Markar.
Ryssby
Angst. Lidh.
Östb.: Hänger
Växt. i
Vstb.: Bredar.f
ÅS
Långar.
Femsjö
Mo: Åsenh.
Käller.
Hök: Veinge Knär.
Tönn.: Eldsb.
Ilmst: Harpl. I
int.: Slöingef
Skrea

N/
ad
og
mg
nk
Ml
80
ag
ain
ced
cog
Mil
aug.
og
oj/
cod I
N/
ad
ct,,/
al
a2/
ad
aii
al
all
ad : al
ad
ag
ad 2
ai2i •

ag
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Årst.: Vess.
Faun: Mor. Gunn.
Ullar.
Ulm!.: Träsl.
Visk.: Värö
Vedd.
Sällst.
Fjä.: Fjärås
Kind: Mårdakl.
Holtslj. }
Ambj.
Mossebo
Ljungs.
Längh.
Grönah.
Gällst.
Tvärred
Mark: Horred
Kinna
Boll.: Björket.
Ved.; Fristad
Ås:
Toarp Hällst.
Räng. Härna
S. Ving
Redv.: Brunn k
Hösna I
Ulriceh.-tr.
Strengs.
Humla
Vart,: Vistt.
Frök.: Börst.

ail(gnis-

Gås.: Om.

tera)
ela.

az/
ad
ag
cOk,/
od : ou
ad :
ag
a2l
al

ael

al
a0 (ad)
ad
ad
el
ak,/
ad
aula vb.
ag
aula
aga
ad

d) Framför ns förekommer diftong i vbt rensa'isl. hreinsa på
ett område utgörande norra delen av Sunb. hd, Östbo ock Västbo
samt Mo hd av Småland, norra hälften av Halland samt VästerUrsh. enligt Sv. lm. 1. 11:

aylsbic_eha = Eldsbärga.

ad.
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götland möjligen med undantag av de nordöstra delarna. För
övrigt har ordet enkel vokal: ä-vok. huvudsakligen längst i söder
i Skåne samt i nordöstra delen av det västgötska området', e-vok.
(ev. -› i) i östra Skåne samt Blekinge, ö-vok. (ev. --> u eller dift.)
i västra ock större delen av Skåne, Småland utom nordvästra
delen samt södra hälften av Halland.
hcensa
Sunb.: Ryssby
hansa:
Fro.: Hör
hcensa
hansa
Gds: Magi.
Ever. Vä
Angelst.
hansa:
rinsa 2
hcensa
Nävl. Vank.
Lidh.
Furst.
&ensa
ÖGö.: Färl. Osby
Östb.: Våxt.
hamsa
Värn. Hång. hansa
Losh.
hansa
Vill.: Vå. Oppm.
Vstb.: Bredar.
ramsa
4ångar.
ransa
Öst. Kia.
Mo: Åsenh.
Näs. Ivet.
hegensa
Käller.
List.: Mjällby
rensa
hamsa
Mörrum
Faur.: Mor. Ull.
hensa
Gam
Jämshög i
ramsa
o. Lugg.:
honsa
Himl.: Träsl.
runsa
Visk.: Värö
Bjä.: Hov
ramsa
Försl.
h,unsa
Vedd.
rcomsa
Gtevie
Sällst.
ramsa
Torup
Fjä.: Fjärås
ralnsa
'Longa
Slö.: Gullabo
Kind: Mårdakl.
ramsa
Ko.: S. Sandsjö
Holtslj.
ansa
Ambj. j
Furuby
honsa
k
Nytt!.: Söraby
Moss.
haensa
Avisa
Kinv.: Allm. Ursh.j
Ljungs. i
mensa
Allb.: Visl.
~sal
Grönah. j
Sunb.t Markar.
Längh.
honsa
hamsa
Hök: Renn. Knär.f
Tvärr. r
Tönn.: Elarpl.
Gällst.
hansa
nsa
Hmst.: Eldsb. j
Mark: Horr.
ra2nsa
Årst.: Slöinge
hce—ynsa
Kinna
ramsa
Skrea
ree—ynsa
[ha(Onsa]
Enligt Kock Sv. ljudh. 252 eller genom lån från rspr.
Egen uppteekn. från VA: hansa.
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Mark: Segl.
kcensa
Redv.: Strengs.
Boll.: Björket.
hamsa
Hösna
Ved.: Frist.
ramsa
Timm.
hensa
Toarp Rång.}
Humla
ÅS:
hcensa
S. Ving
Vart.: Vistt.
Hällst.
Frök.: Börst.
&ensa
Redv.: Brunn f
Gäs.: Om.
hcensa.
e) Blott sporadiskt synes diftong anträffas i andra fall
framför konsonantgrupp.
LINDER uppger för sinka isi. seinka formen säjnka. Jag
har eljes överallt funnit enkel vokal i detta ord:
stgka i Halland, Västergötland ock nordvästra Småland;
higka (med h från hindra) i Skåne, Blekinge ock det övriga
Småland.
För vb hälsa isl. heilsa har uppgivits formen halsa i Sunb.
hd: Angelst., Östbo hd: Hänger ock Fryele. Dess a kunde närmast gå tillbaka till al. För övrigt har jag funnit formen helga
i östra Skåne (Gärds Vill. ÖGö. ock större delen av VGö. hd)
samt i Blekinge (List. hd), formen hcelsa på det återstående
området.
13. Fall med dialektdiftong utöver området för
samnordiskt ed..
1. Diftong svarande till samdialektiskt (d. v. s. samöstnord., men ej samnord.) cei eller (långt) e förekommer
i södra Småland (SMö. Ko. Kinv. Allbo samt södra delen av
Sunb. hd) i adv. igän ock det härmed sammanhörande
adj. gen eller gin fsv. igen, igeen (ä. nsv. även igin) ock
gen, gin, vilkas utveckling ur till isl. igegn ock gegn svarande
former hittils ej blivit fullt övertygande klargjordl. Där de
anförda orden ej uppträda med diftong, råder, åtminstone
vad igen beträffar, antingen e- eller ä-vokal, den förra
i) Se å ena sidan Nor. Om orddubletter s. 109 not 2, Olson
östgötal. ljud]. s. 29 f., Lindroth Från fil, fören. i Lund III s. 51,
Kock Sv. ljudh. 99, ävensom Hulttnan Hälsingelagen s. 75 f.; å andra
sidan Kock Fsv. ljudl. s. 406, Brate Å. Vestmannal. ljudl. s. 9 f.
4 -09129 Swenning, Samnord. tei i sydsvenska mål.
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i Skåne ock Blekinge (långt e) samt Västergötland ock
möjligen angränsande trakt av Småland (kort e), den senare
på övriga delar av området:
Allb.: Häri.
sds Magi.
v
Visl.
Huar. Ås.
tyhn : ijén
Sunb.:
Markar.
tjcbn
Fro.: Hörby
Ryssby
v(192
Hör
Angelst.
ijen, jenMunk.
tydrj,
Lidh.
föda'
Östb.: Hånger 1
ignjåta
(Billin
)&n: ijén
Vstb.: Bredar.
igen
Riseb.
vcem
Långar.
1) ann
Lugg.: Raus
ijänn
Femsjö
v
Grev.
jenypvg(p_ v
Mo: Åsen h.
Tö.: Tor. Fi.
c'en
Käller.
Nävl.
venÖrer.
Vank.
Stengårdsh. ven
kIN
Farst.
Hök: Rennesl.
Verum
Knär.
Ö Gö.: Färl.
v
Tönn.: Eldsb.
Osby
Harpl.
ijen
Broby
Årst.: Slö. Skrea
Vå. Opp.
Vess.
Öst. Kia.
Faun: Morup
Näs. Ivet.
ijdn
Gunnarp
ijen
Fjälkest.
Himl.: Träsl.
List.: Mjällby
i j (5n
j
Tisk.: Värö
Mörrum
Sällst.
ijen
Ysane
Fjä.: Fjärås
igänn
SID.: (Linder)
Kungsb.-tr ijän
vdn., jnnt
Gullabo
Kind: Mård.
adj. n.
Längh.
Ko.: S. Sandsjö vc4n, jce4nMark: Horr.
vcq
ven
I
Kinna
Ö. Torsås ijchn
Ted.: Frist.
Kinv.: Allm.
'kg!?Vi
: ijåin Hedy.: Ulrh.-tr.
Ursh.
ijen
Frök.: Börst.
ijåin
Kalvsv.

MäSt

•

1)

genskjuta
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Ur samma synpunkt torde även diftongen vara att bedömma
i det för Onsjö ock Frosta hd uppgivna vb damaina ock
subst. clamajAty 'dagsmeja' (Sk. lm.-saml., daterat v. t. 78), om
vilkas former i övrigt se Från fil. fören. i Lund III s. 43 if.
2. Diftong svarande till samdialektiskt (långt) e.
a) I från samnordisk tid förefintliga ord:
fsv. fsk. pe, fem. sing. av dem.-pron. Feen 'den'l motsvaras
på hela diftongområdet av former med diftong jämte (svagtoniga)
former med enkel vokal (se bih. 2);
fsv. fda. le isl. le 'lie" återfinnes med diftong i Skåne,
Mjällby sn av Blekinge samt södra Halland (f. ö. former med i);
fsv. se(a) fsk. se fao. sea isl. sie (pres. se) 'se'3 motsvaras
allmänt av former med diftong (jfr bih. 2);
fsv. te(a) isl. tea --> tie (pres. te) 'te, visa' 4 återfinnes enligt BILLING under formen tak i Åsbo hd (f. ö. inga uppteckningar av ordet);
fsv. thre fsk. pre 'tre' 5 motsvaras allmänt av diftongformer;
fs,v. fre(a)dagher fsk. fredagh 'fredag'3 återfinnes likaledes
i
överallt med diftong; sålunda
Gärds: Magi.
[den] lek
scek,
tun
Acek,cla
Huar.
[dcok.] las
sak,6
thak,
fkakda
Ås. (Vä) das
las
sak
thak
fAakda
Vä.
—
tal
saj
tra2
—
Frosta: Hörby
—
—
ss
—
Hör
das
las
—
thak
Acecla
Munk.
--:—
sa j : sai traj
ftwda
Åsbo
(Billing): —
lat
sai 7
thai
fkaida
_
Luggude (01shi):
—
las
sax
—
Bjäre:
Grevie
[dcen] lat
sak
thak
fitakda
Kock Sv. ljudh. 262 ock där cit. litt.; dessutom Nor. Gesch.
d. nord. spr.2 § 204.
Falk-Torp Et. ordb. under lja; Kock Sv. ljudh. 100; Nor.
Aschw. gr. § 114 anm. 2.
Nor. Aisl. gr.3 § 87, § 224,1; Kock Sv. ljudh. 168.
Kock Sv. ljudh. 170 ock där cit. litt.
Kock Sv. ljudh. 109; Nor. Aschw. gr. § 115 anm. 4.
Sv. lm. II. 9: saj.
1) Pres. sem.
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trcej(!)
:ira
that
sati
lat
VGöinge: Torup
Finja 2 diet kel set thcet fhcetda
dat lat, sat thai fhatda
Nävl.
Vinsl. dai lai sai trai
dan ian sayt, thcot, fhootda
Vank.
dau lau sau thau fhauda
Stoby
dcey, keu my, thcey fhcetits da
Verum
lay say
Vittsjö
fhootda
thcot,
dan
lan
scot
ÖGöinge: Färl.
- såj tråj fråida.
Broby
/0,
s thQl fhotda
Osby
do/
fynda
thot,
lok
sok
Villand: Vå. Opp. dok
Östersl.
dcol /an sans than fhcotda
Kiaby
Näsum
fhatda
sal
that
dat
lat,
Ivet.
fhol,da
thet,
loi
sot,
det,
Åhus-tr. dat lat, sat thai
Lister: Mjällby dxy ly sxy try frxycla
- söi tröi fröidda
Ysane döi
tut, fyrk&
s82,
Mörrum dst, lut
dat, ha sal thai fhat,da
Jämsh.
san, titan,
dco/
Kyrkh.
(Linder): - ha- si • try
»öre
st
thy
Agda
Gullabo [deev,] lut
thco/
Vissefj.
fhanda
dwn. ha
san
han
Konga: S. Ssjö
st tbv
doin
Furuby
st
dot
fynda
Norrvid.: Söraby
Kinnev.: Allm.
danha san than4 fhcotda
Ursh.
Kalvsv. — — si trål
frotda
sot,
trot,
dq.5 lut
Allbo :
Visl.

Bjåre:

Hov

sat

2) Jfr här förut s. 17.
) Pres. sath: san.
Pres. scoit.
Sv. lm. I. 11, II. 9: säi, träl. : trat.
St1 även llärluncla.

1
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Sunnb.: Markar.
Ryssby
Angst.
Lidh. j
Östbo: Hånger
Västbo:

Mo:
Rök:
Tönn.:
lialmst:
Årstad:
Faurås:

Himla:
Viske:
Fjäre:
Kind:

1)
3)

Växt.
Värn.
Bredar.
Ås
Långar.
Femsjö
Åsenb.
}länet..
Örer.
Renn.
Knär.
Eldsb.
Harpl.
Slöinge
Skrea
Vess.
Morup
Gällar.
Gunn.
Ullar.
Träsl.
Värö
Vedd.
Sällst.
Fjärås
Kgsb.-tr.
Mård.
Holtslj.
Mossebo
Ljungs.

dat
I&
d at(n) —

sat,
sat

that
trat

Agda
fratcla

—

sa

tha

fhada

—
daan
—
dat
_
—
dam
—
dgyt
dajn 2 halie
da

sal
sat,
sat,
sal
sa y
sa

thai
thai
that
trat,
tbv
tra

Agda
Agda
Agda
fratcla
—
frada

dan
—

sa
—

dan

—

—
dat:da —
—
—
[dcen] lat
lat,
dat
—
dat
dat
—
dat,
dat
—
—
dat
—
dat
_
—
dat
dat 1
dat
dat (
dat j
—
dcot,
dom—
_
—
dg,
—
dam: da ha
daa,
ha
—
da
da

För Hallaryd uppgavs la.
Unnaryd: tha.
3) Pres. scor.
7 ) Pres. sar.

3

sat 4
sal
sam
sam
sal
sat,
sat,
sam
sam
sat
sam

that
that
tri
that,
UR
that
that,
that,
trat
trat
trat
—

sat,

trat t.

fratda

sans
sot
_
sal -

tran
trot
trat

franda
fromla
fragila

säj

träj

—

sak
sa2
sa, 7
sa

trgt
traR 6

fratda
fraada

-

2) Även mask.
4) Pres. sa9.
6) Vanl. tre.

Agda
fhatda
Agda
fhcnda
Agda
fhaa,da
fratcla
—
frat,da
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Kind:

ref

Längb.
do,
—
Grönah. da
—
Gällst.
dae : da —
Tvärred dae: da —
Mark:
Horred
da
—
Kinna
do
_2
Bolleb.: Björket.
—
—
Veden: Fristad
do,
—
Ås:
Rånged.
-Redväg: Brunn
dar
—
Ulrh.-tr. do
lze
Flösna
dar
—
Humla
—
—
Vartofta: Visttorp —
Frökind: Börstig
daj
Gäsene: (Tell.)
— —

I SYDSVENSKA MXL.

so
sa,esi
sae
stip,
sa.21
so
_
sol
so,
so 3
sazr pr..
so
sar
so,
—
saj
saj

trai
—
—
—
traa
traj;/
—
tro,

fraga
fro,da
—'
froda

—

—

froda
—
—

4

—

tro
tro
tro,

froda

—

froda

traj

—

Till ett samdialektiskt e svarar också helt visst diftongen
i följande två ord, angående vilka se Hultman Häls.-lagen s. 71 it
samt Kock Sv. ljudh. 345:
fsv. ble(a) fsk. bio 'blöja' återfinnes med diftong i Skåne
ock Blekinge (List. hd), enligt Rietz även i någon trakt av
Halland; i Västergötland ock Småland har ordet enligt Rietz
forrnen blia, i Hall, även bläa; på vissa håll finnes också en form
med y-vokal, såsom ett par belägg angiva:5
Gärds: Vit
bly2a
VGöinge (Weil.): blat
Åsbo
(Bill.):
blar
Lister: Mörrtim b181
Luggude (Ols.):
blai : ble
Järnsh.
Bjäre:
Hjärnarp bio
SMöre
(Linder): blya;
fsv. 'kle(a), med hiatusfyllande i i kleia 'klia', återfinnes
ett par uppteckningar från Skåne med diftong; Lugg. hd uppvisar e; på övriga delar av diftongområdet torde former med i
såsom i rspr. vara rådande. Med vbt sammanhänger ett subst.
med betydelsen 'klåda', föreliggande i ett par uppteckningar:
Gärds:
Huar. klar
Asbo
(Bill.):
klar
Vä
klekla s. Luggude (01s.):
kle

sar.
sar(!).

1) Pres.
3) Pres.
3) 1 södra

2) Vg. Im.-saml.: da, tro.
4) Strengs. lika, men dar.
Skåne råder e : Albo ock Färs hd ble.
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klia
klia vb. Årstad: Vess.
klia s. f.
b) I låneord av senare datum
a) med el : e i det språk (lågtyskan), från vilket de inkommit i nordiska dialekter':
mit. gemeine : gemån : gemene 'gemen' 2,
reisen : resen 'resa',
spei : spå 'spe',
spreiden : språden 'sprida' 3
uppvisa — några sporadiska fall med enkel vokal undantagna —
diftong på hela diftongområdet;
mit. sleif : siåf 'slev' synes, av uppteckningarna att dömma,
ha enkel vokal i södra (ä) ock västra (e) delarna av det
skånska området samt åtminstone södra Halland (e);
mlt. -helt: -het återfinnes med enkel vokal (e) på hela det
skånska området med undantag av det nordöstra hörnet (norra
delarna av ÖGö. ock Vill, hd); för övrigt tyckes diftong vara
allmän. I detalj finna vi
—
—
spe
hansa
—
Gds : Magi.
speq, sphai, sky -hed
hsa
Anar. yemapt
sphala — -hd
spe
Ås. (Vä) yenunne hai.sa
-hed
—
—
haisa—
Hörby
Fro.:
sphai‘ slev -hed
—
—
—
Hör
— -hed
—
—
raisa
Munk. —
-hed
—
syftat
spat
hosa
jempn,
Åsb. (Billing):
—
—
-ked
slev
—
—
Bjä.: Grevie
slev
-hed
sphai,
—
hasa
—
YGö.: Torup
-hed
slev
:
—
spcei,
sphcei,
jemcelizeit
Finja
. sker
-hed
spa?., sphai,a slal
jemcgn
—
Nävl.
slai
sprai
—
Vinsl. jemain raisa
— -hed
sphau
—
hausa
—
Stoby
-hed
slceg,
—
Verum jemceivi h,ceysa spcei,i

lister:

Mörr.

Då man knappast kan antaga direkt lån till de dialekter, som
här intressera oss, utan får anse säkert, att sv. ock da. dialekter med
e för äldre sei. varit förmedlande, synes det mig riktigt att hänföra även
dessa ord under e-gruppen.
i hithörande dialekter vanligen = 'nedlåtande, meddelsam'
'sprida, breda ut', t. ex. gräs, hö o. d.
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ÖGb..: Färl.
—
spce sphce slce -hed
Osby Jemen — spe — mi
1 -hed :
hed
Vill.: Vånga j emelt° ko_ma spe sphe
— -hed
Oppm. j em opto kesa spe sphe slev -hed
Östersl. j emceno hasa span
—
— -hed
Kiaby j emcoln e hansa
— syltan — -hed
Nä= jemanne . hcesa span sphco k — -hced
Ivet.
j emome Ite,sa
spe spke slav -hed
List.: Mjällby —
—
—
—
— -hgyd
Mörrum j minne Ask,sa
sp81. sp ml
— -hsld
SNÖ.: (Linder) gemäjner räjsa
—
—
-Gullabo j emene
Aaga
spa,k sphq slev -hd
Ko.: S. Ssjö j emanne
—
span
— slcom -hat
Furuby y ånana
—
—
—
Kinv.: Allm.
j emann e
—
—
— slcom -hcoit
Ursh.
j emcomo
—
sp an
— slcom -hcoit
Kalvsv. jömen
råisa
—
— -heat
Allb.: Visl.
jemoln e
—
spe
—
—j -het
Suny.: Mark. j emap
—
sp Alma slc4,v -lund
Ryssby j emma
— spin
—
— -hatt
Lidh.
—
—
spa
— — -hat
Östb.: Våxt.
—•
sp ou
— slam -holt
Värn.
jemame
—
—
— — -halt
Hänger y emam e
— -het
—
sPg'k.
—
Vstb.: Bredar. j em gno
—
spal
— slav -het
Långar. j eman
—
spal(or)2 —
— -hat
Femsjö —
raser pl. —
—
— -hat
No: Käller.
— sPen — slam -halt:
-het
Hök: Renn.
j emam
— sp g
— slev -hed
Knär.
—
—
—
— slev -licykd
Tönn.:Eldsb. j emay„n
—
—
—
— -hwkd
Hmst.: Harpl. j emap
—
sy al spAagt slev -hayi
Årst.: Slöinge jemam
spe
—
— -hd
Skrea j emcqn
— sp al sprg — -hag
Vessige 4hma
— — — -hazd
1)

Häri.: s/02,v.

2) speord
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emaln
Faur.: Morup
Gun n. imam
jemap
liiml.: Träsl.
emayor
Visk.: Värö
Fjä.: Fjärås j em apar
Kind: Mård.
j em avtar
Holtslj. emamar(!) husa
Längb.
emalnar 2 —
Mark: Horred jema,anar
Kinna
jen2amar
Boll.: Björk

emen(dr)

Is:

jemenar

Redv.:

S. Ving

—

,

—
81
9

-

R

-hqd
had
-hed
-hed'
-lund

slav, -het
slam -ht
slav) -het
slgv -ht :
-het
— 'njaf lam;3

spaRa vb. —

spe

slaiv

Härtill må fogas några låneord, av vilka jag bar blott mera strödda
uppteckningar:
mit. klein(e) : klen(e) 'klen' har endast enkel vokal i västra Blek.,
diftong i v. Smål., Hall. ock Västerg.:
Pregnar
Viske:
Värö
klene
Lister: Mörrum
khilnar
Fjäre: Fjärås
klaiyar
Östbo: Våxtorp
khnn
Mård.
Kind:
klcnne
Västbo: Bredar.
Längh. kko.nar
kletz,naly,
No:
Häller.
N. unar
Horred
Mark:
Faurås: Morup
kram
kke,nar..
Kinna
Himle: Träslöv
Hedvig: Illrh.-tr. kkam;
mit. beseheit : besehåt 'besked' tycks mäst ha enkel vokal, av de
strödda uppteckningarna att dömma:
befe
Faurås: Gällar.
befe
Frosta: Hörby
Kgsb.-tr. beskeng
Fjäre:
beske
Åsbo: Riseb.
Holtslj. No
Kind:
b ej sk
Lister: Mörrum
befe
lindad: V essige
mit. seheiden : seheden 'skilja', i dial. 'bena (hår)1, ock det härtill hörande mit. sehedinge, i dial. 'bena' s.:
Lister: Mörrum 58la, 581nig
Frosta: Munk.: fea
(Linder): skajja4;
Slöre
Villand: östersl.: fea, Mig
Även Sällstorp: -hed.
Moss. Ljungs. Tvärr.: Jemen; Grönah.: j emenar.
'mjölslev'
Jfr skea.

62

SIVENNNING, SAMNORD.

I SYDSVENSKA

mit. arbeit 'arbete', arbeiden 'arbeta':
Frosta: Munk.
arbe, arbea Kona: Furuby cpabeta
Åsbo
(Billing): altbe, othbcita Årstad: Slöinge abea
Stoby
åiibe , butbea
Vessige arbaze;
Lister: Mörrum it9beta, it9beta
mht. eimber mlt. äntber : ämmer 'ämbar' enligt Linder smö.
äjmmer (Gullabo enligt egen uppteckning eln'to).
Anm. TAMM (Et. ordb. art. blemma) håller för möjligt, att fsv.
blena är lån av ett mit. *bleine. Om så vore, skulle ordet höra hit.
Snarare får det dock anses såsom gammal inhemsk växelform till fsv.
blema (jfr Falk-Torp Et. ordb. art. blegn)1. I hithörande dialekter har
ordet regelbundet diftong:

Gärds:
Frosta:
Åsbo:
Luggade:
Bjäre:

blokna, bigna, blena
blakna
blaina
blena
blama
blapa, blena,
na,blanna,b1ceyna
ÖGöinge: blanna, blogza
Yilland: blpzna, blanna, -a,
blena(o)
Lister:
bl8zna
SMöre: bläjna, blena
Konga: blcrnna
Kinnev.: blanna
Allbo:
blama

Sannb.2:
Västbo 3:
Hök:
Tönn' }Halmst. •
Årstad:
Faurås:
Himle:
Yiske:

blena
blana
blapia
blena
blena, blazna
btqna , bkalna
blama
bkama, Nynna,
bkoina
bkena
bkazyza, bina
bana, bkakna
bkalna
bkapta, bkena.

Fjäre:
Kind:
Mark:
Veden:
Redväg:
fl) med e i det språk, från vilket de inkommmit i nordiska
dialekter:
mit. vordret s., vordreten vb. 'förtret, förtreta' motsvaras
vanligen av former med diftong; spridda e-former förekomma
(lån från rspr.); med vg. fotrceta jfr fsv. forttrzetth da. fortreed
(Kock Sv. ljudh. 179.-180);
mit. bred' 'brev' har vanligen diftong; enkel vokal, ä (jfr
fsv. brEef) eller oftare e, synes råda i större delen av det skånska
området (norra delen av Vill, hd samt ngn del av ÖGö. hd ha
diftong) samt troligen också i sydligaste Halland; från Västerg.
finnas strödda former med e (lån från rspr.?) antecknade;
mit. griåve m. sg. (jfr da. grever pl.) 'grevar' (av smält
talg o. d.) återfinnes dels med diftong, dels med enkel vokal,
e eller ö (-<-- e), med ungefär samma fördelning som vid brev;
Jfr dialektformen bialma etc. s. 36 f.
Markaryd.
3) Långaryd.
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mit. -åren i värb som t. ex. hantåren nsv. -era (ex. fundera,
studera) anträffas med diftong på större delen av området, ehuru
diftongen synes vara ganska vacklande ock ofta ersättes av
enkel vokal; i Västergötland användes numera endast e;
mit. dial. *schråde = schrode m. 'abgeschnittenes sttick'
(jfr fsv. askredhona, ä. da. skrederne af rade eble, no. dial.
skreeaar pl.; se f. ö. Kock Sv. ljudh. 334) återfinnes med diftong
på det skånska området samt i sydligaste Halland; f. ö. har man
former med ä-vokal, svarande till fsv. afskroadha, fda. skreede.
Härtill sluter sig också mit. dial. *schråden = schrteden, schråden, schråden (jfr fsv. part. pret. skredh ock da. dial. skrede,
no. dial. skree 'gjore skraa, ploie skraat' o. d.; Kock anf. st.),
som i skånska mål återfinnes med diftong (Bjä. Åsb. VGö. hd),
men f. ö. ej föreligger i uppteckningar;
mit. båst (ä. nsv. beest) 'best' anträffas stundom med diftong, huvudsakligen i Blekinge ock Småland; på större delen av
det skånska området samt Halland råder ä-vok. (Kock Sv.
ljudh. 179 if.). Vi finna i detalj:
Gärds
fothd bncev gnovan -ceoa
Magi.:
foth,agl bhcev gnova -aga sknaph,
Huar.:
bagt
skhamn,
key gnevah,
Ås. (Vä): fotncad
Frosta
bhev ghevah -cekna skhaph
Hör:
simma s., — 1
fohthaid
Åsbo:
: -eha sknat vb.
-J
-ena
key
Luggude

Bjäre
Grevie:
TGöinge
Torup:
Finja:

Nävl.:
1)

fohtn,ald bhgv

sknaton,
skhal vb.

best
:-ena
fohtmeld key : gh,evan, -eka skhcemh, Ust
bhcev
foh.thqld bnev gnevan -eha skhaph,
skha, vb.
fohthald bhev gnevan

Risebärga : bäst.
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Verum:

fohtuekg/

bkffly :

gmetkoh -ceyha skhceuoh,

bcest

bh,cev

ÖGöinge
Färlöv:
Osby:

fothand
fothed

bhev ghevah
bhq(v) ghooa
: bhev

-eka
-eka

skhco,oh,
skhooh,

best
bcest

Villand
Vånga:

fothold

bop

-alka

skhola

bast:
bwst

fothand
fothand
fothcold
fothagl
fothed

bhev ghoyva
skhoz,a
bhev giva
-anka skhcom
bhce
gheyah, -eha skhcooh,
bhanv ghcowa
skh,cola
bhev giva
-anta skhcqa
bh.ev gh,eva
-eha skhena

Oppm.:
Östersl.:
Kiaby:
Näsum:
Ivetofta:

Lister
Mjällby:
Mörrum: fothnd
Oföre
Gullabo:
lionga
S. Ssjö:
lunnevald
Allm.:
Ursh.:
Kalvsv.:
Aino
Visl.:
Sunnerbo
Markar.:
Ryssby:
Angst.
Lidh. :
Östbo
Värn.:
Hänger:

gholva

brwyv
bhqv giva

-yra
-82,114 shag?

bakst
boot
bast
bakst
kvot
bskst :
best

fohthet

bheol gheoah

fohthcot

bhaiv ghcolvah, -anka

best

fotkant
fohthant 2

bhanv gh,caoah -cayba skhceoh
bhcao ghcooah -anka shhceo
—
bråiv
-era

banst
best

fotret

brom,3 grova

forAnd
fortra0

bhar gapa
brap grama

f ohthat

bhav

....4.11
1a

-apa

bask!).
best

ghavah,

fothaAtavb.bh,ao ghakva
fothalt
bhgv gh,a2va
Linder: britjv, -era; Vissefj.: bkanv.

Sv. lm. II. 9 fotråita vb.

skhceoh

3) Elärlunda:
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Västbo
Bredar.:

fotrat

— best
brap grava
bkajv gkeva
brav grava -era — best'

fatged

!mag ghaolzga -eka

foktkald
fohtkald

•
—
bkev gkeea -eka skkalo
bkv : gkevak -eka skhceok bast
bkev

fotra0

Ås:

Långar. :
Mo
Käller.:
Hök
Rennes!.:
Knäred:

Tönnersjö
bag gkaga
foktka,,d
Eldsb.:
Halmstad
fohtkaglavb. halv givah.
Harpl.:
Årstad
bkalv ghalva
Slöi n ge : foktkw,da
bralv gralvar
fotragla
Skrea:
bratv
Vessige : fortred
Faurås
bratv grava
fotreda
Morup :
braw graga
Gunnarp : fotra0
Himle
bralv grava
Träslöv : fotreda
Viske
brakv grava
fotreda
Värt:
brolv grova
Sällst.: fotrod
Fjäre
brag gralva
Fjärås :
Kgsb.-tr.:
Kind
byar gravar
Mårdakl.: fotreta
bra2v
Holtslj.:
—
braev
Mossebo :
Lju. Grö.i
braev
Tvärr. J •
Mark
bra- 9V
Horred:
1)

Femsjö: bäst.

—

best

skhceok
-aga skkeok, bcest
:aga skumt,
-era skrceor best
best
-era
bast

-era

best
best

-era sAraa2
-era
-era

2) 'skräda' vb.

best
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Binna:
Segl.:

brnv graga
brev

hot
-era

Bollebygd

Björket.:

bmw — -era

Veden

Fristad:

bram

Is

To. SVi.:
Rå. Hä.:
Hällst.:

bra?,0
bratv
brev

—

-era
-era
-era

Redväg

Bru.Stre.1 .
Hösuaf • —
Humla:
Ulrh.-tr.:

brev

-era

bmw
braw

-era

brev

-era •

bakst

Vartofta

Visttorp:
Frökind
Börstig:

brev

—

-era

Följande sparsamt belagda ord må även anföras:
mit. sclAn 'ske' anföres av BILLING under formen je; från Vill. hd,
Näsum har jag det med diftong: 5an, så ock från List. hd, Mörrum:5823
mit. nedom 'nita' (jfr da. netnagle o. a.) går troligen igän i ett
nagc 'nita', som jag hört i Östbo hd, Hänger;
mit. dial. "knöst = It. knöst holl. knoest (Falk-Torp Et. ordb. art
knast) torde vara utgångspunkten för åsb. knaist (jämte knost) 'knöl,
knagg, knut i trä', 'person av någon betydenhet'. Med *knest : knöst

(åsb. knaist : knost) jfr *schrede : schrode, schreden : sohrOden ovan.

3. Diftong svarande till samdialektiskt m.
a) Framför enkel konsonant:
a) fsv. peta fsk. cedte 'äta' återfinnes med här avhandlade
dialektdiftong i vissa delar av Gärds Fm. VGö. ock Vill. hd i
Skåne. I de västra delarna av Skåne uppvisar ordet e-vokal
(form med e även från Femsjö sn, yästbo hd i Små!.). I övriga
skånska mål råder diftong av annan art, härrörande från en
diftongering av långt aa:
Gds: Huar. (Sv lm. II. 9)
aida (men: fä, klä, ijel)
Fro.: Hörby (Sv. lm. I.11)
aida (men: lcpsa, spcpa 'späda'
adj. plur., ho 'kräk')

SPRÅKLIG FÖREKOIVISTSFÄR: ÄLDRE Ee.

Torup (E. Vigström)
Östersl. (TT)
Fro.: Munkarp
Åsbo o. Lugg.:
Bjä.: Hov Försl.
Vstb.: Femsjö (Sv. lm. II. 9)
Gds: Ever. (Sk. Im.-saml.)
Vill.: Östersl. (Sk. lm.-saml.)
Stoby
List.: Mjällby Mörr. Jämsh.
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aida (men: trä, väl)
åida (men: laisa, vail)
eda (men: trä, gräs)

eda (se Billifig s. 45, Olseni § 49)
eda
etal (men: rå, trä, ijäl.)
(elda (fcej, gnejs)
aida (lama, men bazn)
aida (faz, lama, men baun)
Ggia (fat, laga, men bgyn, bszn,
ban).

fi) Dessutom förefinnas uppteckningar med diftong för m framför
enkel kons. från östra Skåne i följande två fall:
fsv. fsk. Net 'det' synes kunna ha diftong i Gärds hd, har eljes i
Skåne e-vokal, i nordvästra Skåne ä ock a:
Gärds: Huar. (Sv. lm. II. 9)
daid (jfr ovan)
Ever. (Sk. lm.-saml.)
da.id
(Karlin i Kult. Meddel.) daid
Frosta: Hörby
ded (obet. de)
Åsbo o. Lugg.:
ded .
dce, da
Stoby
Torup (E. Vigström):
da;
fsv. vaal 'väl' adv. återfinnes under formen vail hos Karlin anf. st.
(jfr ramn 'ren', dal. 'de').
Att värkligen i dessa båda ord i delar av östra Skåne diftong kan
höra hemma, göres sannolikt därav, att de, träffas med diftong i äldre
prov på skånska munarter. Åtminstone tyckas dold (doyd) ock woyl
i »Oina önske-Skreuft» (1745)2 beträffande diftongen vara att jämställa
med roynt rent, moyr mer s. st. (jfr 93 -> al i saind 'sänd' ptc.).
»Onnerdåuneg Skåul» (se s. 19) har &Sid vid sidan av hoila hela adj.
»Gratulass» (se s. 19) har woil vid sidan av doi de, moira mera; men
då vi även finna fot fä, nota näs, gloie glädje (pres. konj.), synes det
möjligt, att en annan diftong här kan avses än den i doi, moira; jfr
numera Kiaby: ston, men f02, fä, ieSa läsa, hest häst = List. hd,
Mörr.: sttrzn : fa, laga, hat st. I »G-ynga Jeppas» (Krögers) visor
(se s. 18) träffas däremot ej »diftong» i de båda ifrågavarande orden
(da, vall: vel, men del, moira).
b) Framför den äldre konsonantgruppen id:
a) fsv. qwealder fno. kveldr, m. (fsv. qweald isl. kveld n.)

uppvisar enkel vokal (ä-vok.) på större delen av området. Diftong
råder emellertid på ett område omfattande nordöstra Skåne (i
Jfr Årst. hd, Vess.: (eda.
hos Weibull Sand. till Skånes hist. 1871 s. 106 if.
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söder ungefär till en linje dragen över Kristianstad, i väster
till en linje dragen över Finjasjön), vidare Blekinge samt till
Blekinge gränsande delar av Småland:
kcolkt,
Konga: SSsjö
Gärds: Magi.
kwcel
Gullabo
kwce,flely.
Huar. f
(Linder)
kväller
Ever. I
kwal
f
Konga: Elmeb. kväll
Vä
Furuby kwel(a)
kvcel
Frosta: Hörby
kwele
Kinv.: Ursh.
Hör
(kwäll)
Munk.
kvcell
Salvsv. kwell (=
Onsjö: Hallar.
kwal)
Åsb. o. Lugg.
Häri.
Bjäre: Hov i
kwcele
kval
Visl.
Försl. f
kwcel
Sunnb.: Mark.
Gre vie
Ryssby
kvcel
VGö.: Torup
Angst.
Finja
kvcelert,
Lidh.
kwa?,..1
Nävl.
kwcel
Östbo: Växt. r
Vinsl.
kv aill
Värn.
Stoby
kvaul.:kwatd 2
Hänger
Verum
kwcekde
Västbo: Bredar.
kod
Öö.: Färlöv
kwcel
Ås
Broby
kåiU
Långar. kwail
Osby
icoil
Åsenh.
Losh.
kwail: karl. No:
kwcel
Käller.
Vånga
kede
Oppm.
kwode :kede Hök: Rennesl. kwcel: kvel
Knäred kwcel
Östersl. kcode, ketzl
kwT/
Tönn.: Eldsb.
Kiaby
ked
kwel.
Must.: Harpl.
Fjälkinge leco?,36+
Årst.: Slöinge
Näsum kwcod(o)
kwcel
Skrea
Ivet.
kwed(e)
kwcel:kwelen
Vess.
List.: Mjällby kweyke)
(best. f.)
Ysane
quöill
kwcel
Faur.: Morup
Mörrum kwed(e)
Gällar. t
Jämsh. kwad(e)
kwcel
Gunn.
Kinv.: Allm.
hem?.
-

1)

Östra delarna av Åsbo: kwcel.

2) Åven kvad?
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Fanr.: TJ1lar. 1
Mark: Horred
kw tel
Himle: Träsl.
Kinna
kw tel
V iske : Värö
kwcp/
Segl.
Vedd.
Bolleb.: Björket kwcelmg
kwce?
Sällst. j
Veden: Frist.
kw tel
Fjäre: Fjärås
kwcel
Is:
Hällst.
kvcel
Hind: Mård.
Redv.: Humla
kvcekar)
kwcel
Holtslj.
Vart.: Vistt.
kvcel
Längh. kwcelar
Frök.: Börstig tvcel.
fl) Fsv. koelda isi. kelda 'källa',
fsv. gaelda isl. gelda 'kastrera',
fsv. heelda vb. o. subst. '(förse med) bensnara' (jfr
Schlyters ordb.)
återfinnas med omhandlade dialektdiftong på följande område:
nordöstra delen av Skåne (nordöstra delen av VGö. hd, ÖGö. hd
utom sydligaste delen, Vill, hd norr om Ivö-sjön); åtminstone
västra delen av Blekinge; samt södra delarna av Småland (i
väster synes här healda återfinnas med diftong något längre upp
än de övriga).
Samma ords vokalskick i övriga delar av diftongområdet är
följande: i-vokal i den återstående delen av Skåne samt södra
Halland (fr. o. m. Halmst. hd) jämte gränstrakten av Småland;
ä-vokal i norra Småland, norra Halland samt Västergötland:
Gärds: Magi. Huar.
Vä
pala
Frosta: Hör
Onsjö:
Hallar.
jaa
isbo:
Luggude:
Bjäre:
Grev. Hov
Försl.
VGöinge: Tor. Finja
jila
J§ila
Nävl. Stoby
Villand: Kia. Fjnge
Ivet.
Hök:
Rena. Knär.
Tönn.: Eldsb.
p*/
Halmst.: Harpl. f
5,-09129

Swenning, Samnord. sel i sydsvenska mål.
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hcoda
j coda
VGöinge: Vank.
»coda
hceylal
j
cetda
Verum
./Ycekkla
haylal
ayka
Vittsjö
koda
j oda
ÖGöinge: Osby
»oda
get*,
Loshult
hoa
j oda
Villand: Vånga Oppm. 1o?ka
hcoda
*lika
Östersl.
hank
anl a
Näsnm
»coda
hwyka
wyka
Lister: Mjällby
JåsxYla.
vb:,-as.
•heda
38da
Mörrum
198&
vb., s.
•hada
'aga
Jämsh.
»aga
häjlla
gäjlla
käjlla
SMöre: (Linder)
jpada : »eda y eda :ja hceda
Gullabo
1
Vissefj.
koda
'coda
.t§coda 2
Konga: S. Sandsjö f
hcoda
'coda
JanM2
Kinnev.: AiIm. Ursh.
hoda
joda
Häri.
Allbo:
J§Ma
h oda
y oda 3
»oda
Visl.
j
oda
»oda
Hallaryd
Sunnb.:
h cnla
sila
jila
Markar.
hada : hceka
Lstla :Ocekt
Angelst.
hala
cela
»la
Lidhult
kela
»cela-dit.coi 4 j cela
Konga: Furuby
hela
Söraby
Norrvid.:
Mela
Ryssby
1
Sunnb.:
hala
jaka
/sala
Hånger J
Östbo:
Våxt. Värn. k
hceka
ceka
jpceka
Västbo: Bredaryd
hcela
'okt
hscela
Ås
hceda
j
cei,la
j§ceda
Långar.
hcela
cela
jpeka
Käller.
Årstad: Slöinge Skrea
kola
cela
Fanrås: Morup Gunn. pceka
Ullared
Hos yngre personer vanligen »ila, pta, htla.
närmar sig i dessa trakter mer eller mindre tS; jfr Lundoll
Sv. lm. I: 52.
Yngre personer säga jwZa.
källdrag

fp
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Himle:

Träsl.
Värö f
Veddige
Fjäre:
Fjärås
Kind:
Mård. Holtslj.
Längh.
Mark:
Horr. Kinna
Veden: Fristad
Redväg: Ulriceh.-tr.
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pcel.a1

jcela

Mega'
bscelal

jcela
hwla
jelahea

(j)pcela2

Joh&

hela

Kela.

4. Diftong svarande till samdialektiskt kort i.
a) Framför enkel konsonant:
a) Fsv. iper isl. yr (y <--•), pers. pron., ock fsv. ipar isl.
ypuarr, poss. pron., motsvaras av former med diftong i
nordöstra Skåne (VGö. hd utom västligaste delen, ÖGö. hd samt
Vill, hd) samt i
Blekinge (List. hd)3.
Ordets vokalskick inom övriga delar av området är ungefär
följande:
former med ce,) (fij) jämte former med e, o, ä i Gärds hd;
formen jcen, inom återstående område av Skåne;
former med e-vokal i Småland, större delen av Halland samt
Västergötland;
former med i-vokal i mellersta' Halland.
Fsv. nib, niper, nipre fsk. nipear, nipri isl. nipr ock därmed sammanhängande ordformer motsvaras av diftong i
hela Skåne-området (ofta även former med ö-vokal, mera
sällan e),
Mjällby sn av Blekinge (jamte e- ock ö-former),
nordvästra Småland (delar av Östbo o. Västbo hd, sporadiskt)
samt
hela Halland 4.
F. ö. synes e-vokal råda.
I mina uppteckningar f; borde möjligen vara 09.

I mina uppteCkningar 19; Vg. lm.-saml. p. Ordet 'källa' finnes
i Vg. lm.-saml. dessutom från en hel del socknar under formen 9j cela,
från Boll. hd, Björket.: fala, från Gås. hd, Om.:
Även i SMö. hd enligt Linder.
Från Horred, Marks hd i Vgötl., finnes möjligen ävenledes uppteckning med diftong (a).
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Gärds: Magleh.
Huared
Everöd
Ås. (Va)
Va
V. Vram
Frosta: Hörby
Hör
Munk.
Hallar. j
Onsjö:
(Billing)
Åsbo:
Riseb.
Luggude:
Bjäre: Förslöv
(Rika)2
VGöinge: Torup
Röke
Finja
Nävlinge
Vinslöv
Stoby
Verum
ÖGöinge: Färlöv
Broby
Osby
Örkened
Loshult
Villand: Vånga
Oppm. j
Fjälkest.
Österslöv
Kiaby
Näsum
Ivetofta
Lister: Mjällby

flc

ale'; er, ära pl.
var: cejor
ee
cejar : Ce301*

nai,h, -a; naire

,7T4

nayt, -a
netyr (necyast)
nåir
with, -a (nceanfeh)
nao,

2(0, :

nåk,

äjer, or

JcP4

ni, nos: nek

jar

nör

JePit

(eon,
aleh
aior
au(a)n,
ceyeti,
cotei>
&jo (= me)
Net!,
oier
ca

n"
nom, : nen,
nör : nere
nao,: nek, -a
najje : naire
Minh : nept,

nazi,
nai •
nau, naua
nce?4,, meuha
nan: nek, -a
nåj
ng, noire
nåj, noir
nob no,,a
nåj, naje

cole (etler): ee
<ner>
com,
ee
kyra poss. plur.

nen, når(e)
nan, mola
ne, n : nerta
ncqa (neg)
ncek
nwy:neb nera: nere

Enär »diftong» ej synes förekomma i dessa trakter i ordet 'eder',
torde ak böra jämställas med Ever. cej. Då jag upptecknat ordet, har
jag möjligen hört ett öppet uttal (a2,) av detta ce3.
Se ovan s. 17.
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öja
Lister: Ysane
Mörrum Ene : ee
Jämshög ale .
Slöre: (Linder) Nr : er
Gullabo ek
—
Konga: Elmeboda eor G= eetå
—
S. Sandsjö
ea, ekan
Furuby
—
Norrvid.: Söraby
Kinnev.: Allm. 1 eel.t
Urshult
Kalvsvik eo (---- ee)
Allbo: Vislanda ee
Sunnb.: Markaryd ee
Ryssby
ee
Angelst. }
ek
Lidhult —
—
Östbo: Våxtorp
—
Värnamo
—
Hånger
Västbo: Bredaryd er
ea
Ås
Lån garyd eran
Åsen höga ep,»
No:
_
Renneslöv
Hök:
Knäred
ek
Tönn.: Eldsb. I
Halmst.: Harpl. I
Årstad : Slöinge
c iek,
Skrea
ter
Vessige tr, tar
-Faurås: Morup
Gunnarp eran
Himle: Träslöv ken
bot
Viske: Värö
Sällstorp en : eran
Fjäre: Fjärås
1)

ned mörkt

ner : nea
ne, ng : neka,
ne, neka
ner
nerk

—
nanka : neka
nea
nek, -e
ne, neka

ne, nere
nee
ne, neke
nee
nek
-°
nek.
not,k, -e
nak, -e
ner, - e
naa
ner, -e
ne(k)
navka
_
nat,k : 'fon.
nah
nap
nar

mur, -e, natrmoil
nr
ner
noga
nar
nor, -e
nare
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Kgsb.-tr. er
Mårdakl.k
eran, er, erat

Haltslj.

Länghem eran'
Horred
é,j
Kinna
é 2
Bolleb.: Björket.
jan, war, eiat
Veden: Fristad gyi
Gäsene: Ornungal
Ås:
Rånged.
eran, era, erat
Härna
S. Ving
Redväg: Ulrh.-tr. eran
Brunn
Timm.
eran, er(a), erat,
Humla (
Vartofta: Visttorp
Frökind: Börstig
eran, era, erat

Mark:

näj

ner, -a (-e)
ner, -a
nar, -a
ner, -a
ner

ne, nere

Sporadiska fall med diftong för äldre I framför urspr. I) (ä)
såsom i ovan anförda ord äro följande:
fsv. viper isl. vipr 'ved' återfinnes enligt BILLING i Åsbo med
diftong: vai. Eljes e: Gds Fro. VGö. Vill. List. SMö. Kinv. Vstb.
Årst. hd ve; Bjä. hd (Hov Försl.) ve Ko. hd (Furuby) we;
fsv. smiper isl. smipr 'smed' har enligt OLsAm alternativ motsvarighet med diftong i Lugg. hd: smal,. Eljes e: Gds Åsb. Bjä.
Kinds ÅS Redv. hd SMe; öGö. List. Frök. hd Stne;
fsv. 11.1) isl. hlifl 'led, grind' har enligt Ckshri alternhtivt diftong i
Lugg. hd: /at samt enligt Skånska landsmålssaml. i Bjä. hd (Hov ock
Förslöv): laj. Eljes e: Åsb. Vstb. hd le VGrö. List. Ko. hd le.
fsv. miper altan is!. mik aptann »midafton» (i dialekterna en
måltid mellan middag ock kvällsvard, kl. 4 å 5) återfinnes enligt NORLANDER i Vstb. hd under formen maka ftan. Däremot Årst. hd (Vess.)
mera ftan, List. (Mörr.) mbeiftan : mehdftan. Jfr Lugg. matan
fsv. mipaptan;
fsv. siper isl. sipr 'sed': Redv. (Brunn) sai. Däremot i samma
hd: Tinande se, Humla se; Frök. hd (Börst.) se; List. hd (Mörr.) se.

Fsv. Nikolas -->- Nighels --> nsv. Nils motsvaras, som det
synes, av former, med diftong allmänt på det skånska området
ock åtminstone i vissa delar av Blekinge ock Halland:
Så även Åmbj. Moss. Gällst. enligt Vg. lm.-saml.
Egen uppteclen.; Vg. Im.-saml. har egan, ggz, gat(); Segl. eran.

SPRÅKLIG FÖREKOMSTSFÄR: ÄLDRE I.

Gärds: Huaröd Nails
Frosta: MunkarpNaills (NailSePPE)
mals: nels
Åsbo:
(Rya: nils)
VGö.: Torup Nails
na2ls
Vill.:
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Östersl. netilla
Vill.:
Lister: Mörrum nst.ls
Jämshög nags
Milan.: (Mut&t) Nails
Årstad: Slöinge nags
Skrea nags
Vessige natts'.

Ett härmed likartat fall är möjligen formen mald 'mycket',
svarande till fsv. mikit, vilken jag påträffat i språkprov från Torup
i VGö. hd (E. Vigström, se s. 18). Eljes har man i Skåne former
med e:
Bjäre: Hov t me(a)d
Gärds: Ever.
mead
Försl. J
J
V5,
meed
ÖGöinge: Broby
med
Frosta: Hörby
örkened meet
Munkarp meed
Loshult meat
'Oj
Åsbo:
Villand: österslöv mod: med.
me'd
Lugg.:

y) Fsv. hiti isl. hite rn. 'hetta' återfinnes sporadiskt med
diftong i rotstavelsen (eljes e-vokal):
Hök: Knär.
Gärds: Ever. 1
kede,
heda
Ärst.: Slöinge i Vä
Skrea heda
heda : halda
Ekar.
heta
Kind:
Mård.
hede
:
hatde
Åsbo:
hetta
Holtslj.
heda
Bjäre: Försl.
Gällst.
haeta
heda
VGö.: Finja
Björket.
heta
Boll.:
Vånga
hatta
Härna
Näsum
heda
heta
S.
Ving
Ivet.
Redv.: Brunn hatta
List.: Mörr.
Hösna hatta : byta
heta
SNöre:
Timm. heta
heta
Allbo: Visl.
Humla hatta
Suunb.: Mark. hede
Vart.: Visttorp heta.
Hök: Renn. heda
'veta'
motsvaras
åtminstone alternativt ock
Fsv is!. vita
sporadiskt av former med diftong i Smål. ock Vgötl. (eljes eformer):
Villand:Östersl.
Gärds: Ever.
Öö.: Loshult veda
veda
Vä
Lugg.:
Frosta: Hörby
1) Södra Skåne: Härrestads ock Ljunits hd

ne/S.
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VGö.: (Weil.) veda
Årst.: Vess.
veta : veda
Bjäre: Hov 1
Kind:
(allm.)t
vida : veda
Försl.
Boll.: Björk. J veta
Lister: Mörrum veda
Ås:
Toarp veta : vagta
Slitöre:
väita
Härnal
Konga: Furuby vota
Rång. J veta
Kinnv.: Kalvsv. veta
S. Ving veta: vada
Sunnb.: Ryssby veta
Bedv.: Brunn 1
vaita
Västbo: Ås
muta
H ösna I
Femsjö veta
Strengs.
Timm. } veta : vada
No:
Åsenh. vada
Öreryd vagta : veta
Humla veta : valk&
Rök:
Renn. 1
Vart.: Vistt. veta
Tönn.: Eldsb. veda
Frök.: Börst. veta
Halmst.:Harpl.
Gäsene (Tell.): veta: vajta.
Pret. indik. plur. ock konj. Samt perf. ptc. av värb tillhörande den starka i-klassen, vilka former i det äldre språket
haft kort i-ljud, uppvisa allmänt enkel vokal (e-vok.). En
undantagsställning synes dock värbet bliva intaga, åtminstone
inom det skånska området, där det tämligen allmänt, om ej uteslutande, företer diftong i anförda former (jfr s. 84). Även från
andra trakter föreligga uppteckningar med diftong i vb. 'bliva'
(jfr s. 43). Av andra värb har jag blott ett enstaka fall med
diftong, nämligen ett ur Vg. lm.-saml. från Kinna i Marks hd:
Gärds: ÖSönn.
rea redo, rean, -ad
Frosta: Munkarp skrege skreko
blajje blevo, blajjed
blivit
Onsjö: Hallaröd
blaten bliven, blated
Åsbo
(Billing): beden biten
bldin bliven
Bjäre
(allm.)-:
sktbeva skrevo,
blaga blevo, blagan,
VGöinge: Stoby
ÖGöinge: Bro by
Villand: Österslöv
Lister: Mjällby
Mörrum

-ad
blagd
tbeva, revo
Ng, blevo, bleam, -ad
bede beto, slede sleto blee blevo
rea redo, rean, -ad: -at
blyt blivit
beda, beda,n (b4t), tbe" bl e' blevo, bret .: blet :
redo, h,« ridit
b/elt i bli vit

1) Endast hos äldre personer.
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(Linder): beta, rea, skreka
SNöre
Konga: Elmeboda geten sliten
dreva drevo, vreet
Kinnev.: Urshult
vridit
Kalvsvik

Västbo: Ås
No:
Öreryd
Årstad: Vessige
Kind:
Holts1j.
31 ark:
Kinna
Bolleb.: Björket.
As:

Toarp

Redväg: Brunn
Frökind: Börstig
Gäsene (Tell.):

L
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blea
bleet blivit

ble (blee) blevo, blet
blivit
(vi) blåjjen (vi) blevo,
blee : blåjje bleve,
blett : blåitt blivit
bion, blat blivit
dreva drevo
biet blivit
beden, -et, reen, reet blea blevo, bleen, biet
:blt
dreva, hea, stega stego bkea blevo, Uret
drgiva drevo
drev(a) drevo, betat
bitit, it« ridit
drev drevo, steg stego,'
b eat, heat
dreva, stega, beat, heat b7tee blevo (Tell.)
dreva, stega, beat, heat
kgreet blivit.

Anm. RYDQVISTS uppgift, att diftong skulle förekomma i perf. ptc.
i västgötamålen som t. ex. i baiten, slaiten (se s. 7), tillbakavisas av
BELFRAGE. »Att även tveljudet aj', säger B. s. 28, »skulle ha inkommit
i pt. pret., såsom RYDQVIST påstår, anförande exemplen slajten, bajten,
kan jag ej bekräfta, emedan jag ej, oaktat flitigt eftersökande, lyckats
få höra dylike former». Angående pret. ind. plur. ock pret. konj. säger
BELFRAGE, att diftongen där är sällsynt.

å) Fsv. fda. trin 'steg', fda. trine 'träda, stiga' motsvaras
mera konstant av former med diftong i nordvästra Skåne (Åsbo,
västra ock norra delarna av VGö. samt Bjä. hd) samt i sydligaste Hall.; f. ö. har man e-vokal utom i mellersta Hall.,
varest i-vok. anträffas:
Åsbo
(Billing): thain, -a
VGö.: Finja Nävl. then
VGö.: Torup
thaw
Ö(ö.: Färlöv
tun, -a
Verum
theyna
Vill.: Kiaby
Bjäre:
Grevie
tian
List.: Mörrum ken, -a
Rök:
Rennesl. th,alna
Iiinnv.: Urshult
Gärds: Magi.
Årst.: Slöinge
thEina
Huar. Ås. th"' -a
Skrea
trn, -a.
1) Antagligen sing.-former, använda i plur.
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Fsv. lin isl. linr 'len' synes åtminstone alternativt kunna ha
diftong i Vgötl. ock angränsande delar av Smål. ock Hall.
eljes räder e:
Länghem lamt n.
Kind:
Hänger 'emel. t
Östbo:
lnr
Kinna
Mark:
Källeryd lamt
No:
Redväg: Ulrh.-tr. lam
lamar
Fjäre:
Fjärås
Vartofta: Visttorp lamt n.
Mårdakl. lam
Kind:
Åsbo, Allbo (Visl.), Sunb. (Ryssby Angst.), Vstb.
(Lång.), Rök (Renn.), Tönn. (Eldsb.), Årst.
(Skrea), Fann (Mor. Gunn.), Himle (Träsl.), len
Kind (Gällst. Tvärr.), Mark (Segl.), Boll.
(Björk.), As (Rå. Härna SVi.), Body. (Str.
Hö. Timm.)
lene
Vill. (Ivet.), Lister (Mörr.)
lenar.
Viske (Värö), Kind (Holtslj.), Mark (Horn)
e) Följande sporadiskt belagda fall med diftong svarande till äldre
kort i må ävenledes antecknas:
Fsv. skinuben 'skenben' uppgives från Vart. hd (Vistt.) under
formen 5amaben; jfr List. hd: Mörr. 5gnbn;
fsv. rlf 'rev(ben)' motsvaras av Året. (Vess.) hmv; eljest rev enligt
Rietz (List. hd: Möir. ttev); fsv. rifben motsvaras av Gärds: Ever.
ralbayn : rcebjn, Vit ralbegn; jfr List. hd: Mörr. keybo,n;
da. klire 'talltrast' uppgives ha sin motsvarighet i formen klatra
i Årst. hd (Vess.); jfr Mo hd (Stengårdshult) Mega, Västbo (Ås) ock
Konga (Furuby) kieita, Lister (Mörr.) kieha.
b) Framför konsonantgrupp,
a) framför äldre rp:
isl. gira (jfr fsv. girdinger 'tunna' hos Södw. ordb.)
motsvaras av former med diftongl i nordöstra Skåne (Va.,
ÖGö. ock Vill. hd), Blekinge (List. hd) samt östra delarna av
det småländska diftongområdet (något väster om Allbo hds
västra gräns); för övrigt råder mäst e-vokal, i mellersta Hall.
dock ä-vok. (i Vgötl. även i?);
fsv. fsk. hirpe isl. liirper återfinnes med betydelsen 'gosse,
pojke, ung man' med diftong — ofta växlande med enkel
vokal — i västra ock nordvästra delarna av Smål. (väster om
Allbo hd), Hall, samt åtminstone Marks ock Kinds hd av Vgötl.
1) Betydelse: 'sätta gjord' på ett laggkärl, en träsko o. dyl.
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För övrigt höres mäst e-vokal, i Gärds hd dock ö, i Lugg. ock
Bjäre hd y. I detalj finna vi:
Gärds: Everöd
hora
Åsuin (V ä) i
Frosta: Hör
jeka
Munkarp
Hallaröd
Onsjö:
Åsbo:
hehe
Luggude:
hytta'.
j
Bjäre:
Förslöv
Grevie
Jetta
heha
VGöinge: Torup
Finja
iffitta
hetta
Nävlinge
Jetta
—
StobY
hetta
Verum
jcektha
hetta
ÖGöinge: Färlöv
hetta
Osby
joyla
hee
Villand: Oppmanna
ya
hea : hetta
Osters-löv
'Toa
hera
jeha
Kiaby
hetta
Näsum
260,04
hea: hetta
Ivetofta
jelha
hea : hetta
Lister: Mjällby
hea
iffra
Mörrum
jelha
hea: hette,
SMöre: Gullabo
heety,2
Konga: S. Sandsjö
janha
hetta
Norrvid.: Söraby
Joon
hehe
Kinnev.: Allmundsr.}
hee : hey
./4714a
Urshult
Kalvsvik
heo : here
Ållbo: Härlunda
yolha
Vislanda
'eva
hee
Sunnb.: Markaryd
jeha
hee
Hallaryd
'oka
Ryssby
hee: here: hage
itta
I språkprovet från Ängelholmstrakten hos Svahn XI: 1 (se s. 17)
anträffas formen heire.
Linder: hera.
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Sunnb.: Angelstad
Lidhult
Östbo: Våxtorp
Värnamo
Flånger
Västbo: Bredaryd
Ås
Långaryd
Åsenhöga
Mo:
Källeryd
Renneslöv
Rök:
Knäred
Tönn.: Eldsbärga
lialmst.: Harplinge t
Årstad: Slöinge
Skrea
Vessige

jeha

hehe : haoe
haoe

jeha

hehe : haoe

yeha : jaha
jera
jeha
'ara : yra

hehe : haoe
hage
haihe

Uwe)
halm
haoe

jeha
jaha
jaha : icua
Jetta

haoa
haoa

iceita

haoe,

jara : jera

/laga
han-e

Faurås: Morup

hara
jera
Gunnarp
ham : hage
Ilimle: Träslöv
Värö
-fiske:
.90.ka
heke
Sällstorp
hear: hag.e
Fjäre: Fjärås
halka
Mårdaklev
)eka
Kind:
kagg
Holtsljunga
hapYra
Länghem
haake,
Horred
jaa
Mark:
halta
Kinne,
jeka
Redväg: Ulriceh.-tr.
e
hka
-—
Vartofta: Visttorp
Yllest.
jlka
fl) fram! dr äldre rt:
Isl. virtr 'vört' tycks motsvaras av former med diftong på
hela det skånska området; dock synes e-vok. råda åtminstone
i sydost. För övrigt har ordet enkel vokal på diftongområdet:
i Smål. ock Hall. mäst o (o), i Vgötl. (0):
1) Följande uppteckningar från Vgötl. äro tydligtvis sent upptagna
rspr.-fonner: Kinds hd (Moss.), Marks hd (Segl.) ha; Boll. hd (Björk.),
Ås hd (Toarp) herda.
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Häri.
Ållbo:
Sunnb.: Mark.

vot.t .
?vet
Ryssby voig
vert
Ostbo: Hånger ?vet
vekt
vart
Västbo: Bredar. ?met
Långar. vot
valt
Åsenh. vet
No:
vairt
Rennesl. vukt
Hök:
vakt
Knär. 1
Tönn.: Eldsb.
VO ykts
vokt
Halmst.: Harpl.
vagt
Årstad: Slöinge
vairt
v ort
Skrea
vetat
vgrt
Faurås: Morup
vankt
Gunn.
volekt
vgt : VØt
Himle: Träsl. vigt
vatat
Holts1j.1
Kind:
vrO,
vogt
Gäll.
Ambj.
vo§.
vant (vrt)
Mo. Lä. vut
veogt
Tvärr. vut
vanet
Horr.
Mark
vamt
9291
Segl.
vut
voat
Bolleb.: Björket. vut(!)
vekt
Toarp
Ås:
vut
voikt
Härna
voet
vut
Redväg: Ulrh.-tr. vot.
Kinnev.: Ursh.
vokt
Ett äldre *fnirti torde ligga till grund för ett från Åsbo
ock Bjäre hd i Skåne samt Höks hd i Hall, antecknat dialektord med betydelsen 'sticken manlig person' (enligt Billing):
Åsbo:
Renn.
fnget : fnakt
fnaikt: fnakt Hök:
Knär.
f n cnkt
Bjäre:
Grev.
fnekt
Ett äldre *pirta2 återfinnes med diftong i Skåne (Gärds,
VGö. o. Vill, hd), sydvästra hörnet av Smål. (Markaryd) samt
sydligaste delen av Hall. (Höks hd):

Gärds: Magi. t
Huar. J
Ever.
Ås. (Vä)
Vä
Åsbo:
Bjäre: Hov
Försl.
VGöinge: Torup
Finja
Nävl.
Vinsl.
Verum
ÖGöinge: Färl.
Osby
Losh.
Villand: Vånga
Oppm.
Östersl.
Kiaby
Näsum
Ivet.
Lister: Mörrum
SMöre: Gullabo
Konga: S. Ssjd
Norrvid.: Söraby

vekt

Jfr Rietz under fnurr : Ox. Färs Skytts hd fnerten, fnärten.
Jfr s. Hall. pirre m. eller pirra f., Bohusl. ljusepirra f., da.
dial. pirrel, pirle 'ljusdank, litet ljus' (se Rietz).
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Gärds:. Ås. (Vä) pgota
Uland: Oppm.
popta
VGöinge: Finja
pcoulda
Kiaby
pcobta
Nävl.
~jaa Sunnb.: Mark.
palota
Vinsl.
pairta
Rök:
Renn.
pta
Verum
peyhta
Knär.
paytta :
Vånga
popla
pta.
Ett äldre *pirtenl torde återfinnas med betydelsen 'stucken,
trumpen' med diftong i Skåne (Åsb. Bjä. VGd. Vill, hd) samt
i Hall. (t. o. m. Faur. hd):
Åsbo:
pphten : Rök:
Knär.
para«
pcaten Tönn.: Eldsb.
palktan
Grevie i
Bjäre:
Ralmst.: Harpl.
pg yhtan
pahtan
VGöinge: Torup
Årstad: Slöinge pava«
Vånga
Skrea t
oppm. poydan
Faurås: Morup J pagtan.
Fsv. kirtil 'körtel' återfinnes enligt Sk. lm.-saml. i Vill. hd
(Österslöv) under formen jotrtal. Åsb. '<gata/ kan också ha
a -e- ar, men har möjligen, såsom Billing s. 117 antar, a
ce;
jfr Bjäre (V. Kamp) j‘petttal, Lister (Mörr.) ijsceetal.
7) framför äldre rn:
Fsv. kirna s. f. '(smör)kärna' ock *kirna vb motsvaras av
former med diftong i nordöstra Skåne ock södra delarna av
Smål. Såsom synes av nedanstående materialförteckning, växlar
ordets vokalskick i övrigt ganska mycket (e, ö, ä o. s. v.). I
somliga fall synes svårt att avgöra, om särskild monoftongering
av diftong .ägt rum eller enkel vokal förändrats (t. ex. ä
a,
ö --> o). Vi finna
Gärds: Ma.
VGöinge: Nävl.
paytna
(va) pen,na
Ås. Hu.}
Vins].
tjairna
Frosta: Hör
, pcpata
Vank.
Mopsa
Åsbo:
Mima 2
Verum
»calAchna
Luggade:
ÖGöinge: Färl.
f§cohna :
Bjäre:
Gre. Fö./ pcpoia3
jpokna 4
VGöinge: Tor. Fi.
Osby
PQM2a 5
Jfr no. dial. perten 'krwsen, snerpet, altfor fin', vilket enligt
Falk-Torp Et. ordb. sammanhänger med da. pirre ock pirke.
Jfr jans, farma.
3) Torup har även Mhna.
4) Jfr TOA ner.
5) 0
2, framför tautosyll. 4?
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fana
Västbo: Ås
josaena
Mo:
Käller.
jgoenal
»ena(!)
Örer.
etygitna
Renn.
Imma Hök:
,Ana
Eldsb.
(johna) Tönn.:
Halmst.: Harpl. 1.
Kiaby
pcohna
ycekna
»mena Årstad: Slöinge
Näsum
ycerna
Skrea
Ivet.
Mena
parneVess.
Lister: Mjällby M ena s.,
mjcelk
»ceena vb.
gcerna
Mörrum jgoena, -a Faurås: Morup
porna
Himle: Träsl.
Sliöre: Gullabo Lscekna
Vä., Sä.1
jgcoi,;na
Viske:
Konga: S. Ssjö
Pcia
Fjärås
Fjäre:
Furuby »eana
Holtslj.
Kind;
Norrvid.: Söraby. Mena
pena
Ambj. J
Kinnev.: Allm. }
jycoona
Moss., 1
Ursh.
Ljungs.
Häri.
mikna :
Ållbo:
Länglr. J9°'164
iyebna
Grönah.
»oena
Vis!.
Gällst.
jy%na :
Sunnb.: Ryssby
yena
jal
y kna Mark: Kinna
Lidh.
Segl.
yen,a
»Tima
»ceelia
BolleP.: Björk.
Östbo: Växt.
Härna I
Hånger
peena :
?sena.
»wena nedväg: Hösna
Vartofta: Vistt.
Västbo: Bredar. jgceena
Fsv. surna 'stirra' synes i några från Hall., Smål. ock
Vgötl. upptecknade former återfinnas med diftong:
Renn.
stayma
Sunnb.: Angst.
stahna
Hök:
Mård.
Årstad: Slöinge skak» Kind:
stana2.
Skrea
stagna
å) framför äldre (p)sk:
Äda. gridsk (även gredsk) motsvaras av diftongformer i
nordöstra delen av Vill, hd samt i Blek. (List. hd). Även från

ÖGöinge: Losh.
Vånga
Oppm.
Östersl.

n

»eana

Vånga har även »omta.
I anteckningarna har jag starna, men för rn bör helt visst
1. 9 insättas.
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sydvästra Sunnerbo (Markaryd) har uppgivits form med diftong.
För övrigt har ordet i-vok. (en gång
Visl.
grisk()
Aino:
Is. (Vä)}
Gärds:
ghisk
Ursh.
Kinnev.:
pub
VGöinge: Tor. Nä.
Elånger
ghiskeh
Verum
Östbo:
ghiske
grisko
Västbo: Bredar.
ÖGöinge: Osby j
Käller.
No:
guska
ghyske
Villand: Kiaby
Tönn.: Eldsb. i
het.
ghekske
Halmst.: Harpl.
ghisk
Näsum
ghanske
Vånga 1
irstad: Slöinge
ghoi,ske
Skrea
Oppm. J
grisk
Faurås: Morup
Lister: Mörrum glansko
ghaok
Kind:
Mård. t
Sunnb.: Mark.
griskdr
Läugh.
Ångst.
ghiske
Häri. j
Redväg: Ulrh.-tr. grisk.
s) framför äldre tn:
Fsv. fitna 'bliva fet' ock fsv. hitna 'bliva het' föreligga i
ett par uppteckningar med diftong: Åsbo hd fgidna, List. hd
(Mön.) findna, SMö. hd tagna, Konga hd (Furuby.) fejtna;
Åsbo hd ligidna, SMö. hd häjtna.
5. Diftong svarande till samdialektiskt långt i.
a) Fsv. bliva (lån av mit. bliven mht. bliben) igänfinnes med
diftong i presensformerna i södra ock västra delarna av det
skånska diftongområdet (åtminstone södra delen av Gärds,
Frosta, Onsjö, Lugg., Bjäre, Åsbo ock västra delen av VGö. hd)
samt dessutom i södra Hall. (Höks ock Tönn. hd). Eljes råder
enkel vokal: e i Skåne (Gärds hd även ö), i eller e i Blek. ock
åtminstone sydligare delar av Smål., i på rästen av diftongområdet. Vi finna
Gärds: Huar.
blaj : ble VGöinge: Torup
: blö
Röke
blair blir
blam blir Hök:
Renn.
Frosta: Hörby
Munk. }
Knär.
blaa
Hallar.
Tönn.:
Eldsb.
Onsjö:
Asbo:
VGöinge (allm.):
1
blai
Luggude:
ÖGöinge: Färl. t
Bjäre
Osby J
(allm.): blat : bla
1)

Stoby ble.

SPRÅKLIG FÖREKOMSTSFÄR: ÄLDRE i.

ÖGöinge: Örkened blia
Villand: Vånga
Oppm.
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Sunnb.: Angst. }
bh
Östbo:
Hånger
Västbo: Ås
bl
Femsjö bli
Mo:
Åsenh.
blm
Örer.
bli :bl9va
Årstad: Slöinge ble
Skrea 1
bli
Vess.
Faurås: Morup
bli
Gällar.
bli
Gunn.
bh
Himle: (Möller) bli
Fiske:
Värö
Fjäre:
Fjälls } bh
Kind:
Holtslj.
Urta
Grönah. blg(!) '
Mark:
Horred }
bh
Bolleb.: Björk.
Gäsene: (Tell.) bi.

bl

Ivet.
Österslöv ble
Fjälkest. bli
Näsum
bli : ble
Gärds: Ås. (ITä) ble
V. Vram bio
Lister: Mjällby ble
Mörrum
bli : ble
SHöre:
bli
Konga: S. Ssjö
bli
Furuby
bh
Kinnev.: Allm.
ble
Ursh.
bli (bli)
Kalvsv. bli : ble
Allbo: Visl.
Sunnb.: Mark.
ble
Ryssby
Fsv. papir, papiir (jämte paper, papper) mit. papir, pappir
motsvaras, om ej konstant, så dock ofta av former med diftong
i nordöstra Skåne, Blek. (List.), delar av södra Smål. samt
mellersta Hall. (för övrigt e—a):
Gärds: Hu. Ås. papeoi.i
Villand: Näsum
pavane
Frosta: Hör
Ivet.
_P a/064
papee
Munk.
pa,pår Lister: Mörrum papile
Åsbo:
SMöre: Gullabo papeto
Pa.106
VGöinge: Fi. Nä. papb
Konga: S. Ssjö papcolet.i
Verum
papcniel.i Kinnev.: Allm.
papepo
ÖGöinge: Färl.
pall&
Ursh.
PaPcble
Osby
papoott, : Allbo:
Visl.
papee
papee Sunnb.: Mark.
papale
Villand: Fånga
papole
Lidh.
papeli
Oppm.
papee
Östbo: Hänger PaPA
Östersl. papcble
Västbo: Bredar. paper
Kiaby
papcol(e) Hök:
Re. Kn. papdii
6-09129 Swenniw y, Samnord.
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pap er
Årstad: Skrea
Tönn.: Eldsb. papaait,
papar
Värö
Tiske:
Halmst.: Harpl. papaan, :
Rån g.
Ås:
p apan,
PdPar •
Årstad: Slöinge papap,
e, klige 'kli' har enligt BILLING i åsbob) Fsv. kli mit. kli
målet sin motsvarighet i plur. kla9,n, : klak med diftong. Jfr
Höks hd (Renneslöv) Ichon, plur., List. hd (Mörrum) kli sing.
6. Diftong svarande till samdialektisk brytningsdiftong av kort e.
Fsv. mioi -->. mim fda. vanl. miel isl. miel återfinnes med
omhandlade dialektdiftong på det skånska området med undantag av nordöstra delen av VGö. hd, norra delen av ÖGö. hd
ock troligen till Blek. gränsande delar av Vill, hd; vidare i sydvästra hörnet av Smål. (Markaryd) samt södra delen av Hall.
(Höks ock Tönn. hd). I nordöstra delen av Skåne liksom i
Blek. (List. hd) svarar till den äldre brytningsdiftongen ett je, i
Smål. i allmänhet jo (från Konga finnas uppteckningar med
blott 0), i Hall, jo eller jo, i Vgötl. (Jo : jo :) ju:
nictli, m/ ,
Tilland: Ivet.
Gärds: Magi. mce1,1
mall
Sunnb.: Mark.
Huar. mall
Renn. t
Ever. .ma21 : mce,21 Rök:
meg
Knär. J
Ås. (Va) nunl
mcql
Tönn.: Eldsb.
Vit
majl
TGöinge: Vittsjö I
mql
Frosta: Hör
ÖGöinge: Osby
Hallar. mad
Onsjö:
Tilland: Näsum my/
mad
Åsbo:
mad : nkel Lister: Mjällby i
Luggude:
Mörrumj
Bjäre: Hov Fö. mag
Slöre: Gullabo "99.1
TGöinge: Torup ml
Konga: S. Ssjö}
Finja mcp11
m@i
Ö.Tors.
ävl. mall
N
Kinnev.: Allm.
Stoby mul
Urshult
Verum mcekti : mei
Visl.
Allbo:
ÖGöinge: Färlöv m(91/
Sunnb.: Ryssby wi.) gl
Tilland: Vånga me/
Lidh.
gppm. mog
Östbo: Våxt.
Osters1.1
mcm/
Västbo: Bredar.
Kiaby
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No:
Käller. 1
Halmst.: Harpl.
irstad: Slöinge
Skrea
Fanrås: Morup
Gunn.
Himle: Träslöv
Fiske:
Värö
Sällst.

yrygl
mnk
nvel
ntyg.
"Nk

Fjäre:
Kind:
Bark:

Fjärås
(allm.)
Horred
Kinna
Bolleb.: Björk.
Is:
Toarp,
Hällst.
Redväg: Ulrh. tr.
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no@k
myttki
"Nk'
Innk 1

frottk
mMi.

Bihang 1.
Vokalskicket framför konsonantgrupp i böjningsformer av
ord med diftong.
En ock annan gång, såsom det synes särskilt i Skåne ock
Vgötl., finner man framför konsonantgrupp (d. v. s. lång kons.
eller kons.-förbindelse) i böjda former av ord med diftong ävokal. I ord med samnord. cei i roten härrör väl detta ä i
vanliga fall från den allmänna nordiska monoftongeringen av
93i till te framför kons.-grupp 2. I ord med ursprungligt e i roten
är det att förklara i enlighet med äldre ljudövergång av e till
al framför konsonant3. För frågan om den nutida dialektdiftongens härledning äro dessa fall med ä-vokal tydligtvis under
alla förhållanden ej av något direkt intresse, ock de anföras
mäst för fullständighetens skull.
Däremot kräver givetvis frågans bedömmande en granskning av vokalskicket framför konsonantgrupp i andra fall. En
sådan granskning ger vid handen, att såväl diftong som
1 Kind även M,90. I de få egna uppteckningar av ordet från
Vgötl., som jag har, står 0 eller 0. Möjligen har jag emellertid ej vid
upptecknandet hunnit bestämma vokalkvaliteten exakt. Då i Vg. lm.saml. överallt tecknas u, förmodar jag, att det stundom varit denna
ganska svåruppfattliga vokal jag hört. Kanske gäller detsamma angående några former från norra Halland (med k).
Se härom Kock Sv. ljudh. 252, Nor. Aisl. gr.3 § 123, Aschw. gr.
§ 80 II. 2.
Kock Sv. ljudh. 182, Nor. Aschw. gr. § 114,1.

88

SWENNING, SAMNORD. 831. I SYDSVENSKA MIL.

enkel vokal (e, ev. --> i) anträffas, ock det icke minst i sådana
trakter där ej inflytande från rspr. gjort sig gällande (t. ex.
norra Skåne). Kanske råder mäst diftong. Särskilt kan dock
märkas, att åtminstone i diftongområdets södra del enkel vokal
synes vara förhärskande framför geminata, i synnerhet framför
i (tt). Framför annan konsonantgrupp däremot synes diftongen
mäst ha avgått med seger.
Mera sällan växlar helt visst diftong med enkel vokal i
samma ord. I vanliga fall har antingen det ena eller det
andra blivit rådande. Så t. ex. har List. hd (Mörrum) alltid
leta, let av linda 'leta', men alltid ttist,ta, nistt av mst,da 'meta'.
Till förklaring av denna växling mellan enkel vokal ock
diftong får väl antagas, att diftongen vanligen varit hemma i
de former, som ej ha konsonantgrupp, den enkla vokalen däremot tillhört ställningen framför konsonantgrupp, ehuru sedermera omflyttning på grund av association kunnat ske. Härom
mera i det följande.
Till belysning av förhållandena må en del exempel anföras:
lce,de 'ledde'; brit 'brett' a.; hit
ha31t; raltzt
Gds: Ever.
'hett' a.
ladda: lade; fwadal 'svedde'; brit
kolt; raynt
Vii
a.; lit 'lett' a.
(Karlin) majnte : män- rädde 'redde'
te 'menade'
satt (sat)
Fro.: Hörby mainte
lädde (lai); brädd, britt (bralla);
Munk. rainnt
litte (laidda); sätt (saj 'se')
b 'Kede : bhede (hata); sncecle, snO
Onsjö: Hall.
[snay(a)]2 ; bi,it [bkai(eh)]
hide, hit (hata); lite, lit (lecida);
Åsbo:
fit (fkad); hit (4,2)
laga : lada; sazd, satt; hit a.;
Bjäre: Försl. halt; 'mint
lit a.
raidde; saitt
Torup
Vinsl. raint; raiste, braidde,traitt v.; maitte, maitt;
saitt
raist 'reste,
rest'
i) fwaja sveda v.

2) 'kvista av' (ett träd 1. dyl.)
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svaucia, svaut [svau(a)]; b haut a.;
laut a.
hette (hålda); såltt
Öö.: Broby håilt
håilt
håltte
Ork.
lata; het a., tel a.
Losh.
lett
(låida); såitt
målnte
Fjälkest.
lagda;
het : hit a.; let :lit a.
Östersl.
reiint
mcklta, majt (maga)
Rink.
bret (brxye)
List.: Mjällby rxynt
löidde; lette (löida); söitt (söl)
Ysane
Mörrum hojt; mqnta; lea; mei,ta; leta (lnda); let
(leg); fet (ffide); sed
hegta
SMö.:
häjlt; räjnt
Ko.: Elmeb. råint; såint
Kinv.: Ursh.
bråidde; låitt a.; sent
mftinte
Kalysv. mäinte
lånt a.
lade, lat (lya); hade, hat (haja);
Vstb.: Ås
mate, mat (mota); sait (sy)
Femsjö
hatte (hata); satt (sa)
No: Åsenh. hagt; helgd , lalt a.
Örer.
haut :helt;
leda
haint : hed
Årst.: Vessige haint; saint
laide; tel (lat); •satt
Kind: Holts1j. halt; havd; lada; spa2cla1 ; hc9t a.
fwaneta
Längh. halt
Inch; brad a.; lad a.; saet
Mark: Kinna hallt; rapit
lad, lad (lai,a); .swagla (swagc);
bret a.; tel a.
Boll.: Björket. haut; hamt
het a.; tel a.; salt
Ås:
Rång. haut; havd
lagda(!); hagla; lad a.; salt
S. Ving
hamit
laida; brcet a.; hcet a.; lait a.;
satt
Redv.: Strongs. haut; haint
latc_la; bret a.; het a.; lad a.
Humla
lai,da : leda; bra«. : brcet a.; ha?ut a.;
lalt a.; segt
Frök.: Börst. hagt; !tamt
leda; ht a.; lad a.

VGö.: Stoby

) 'drev spe', 'hånade'

1
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Bihang 2.
Diftongens förhållande till akeentstyrkan.
Av allt att dömma tillhör diftongen ursprungligen endast
huvudtonig stavelse, ehuru den sedermera genom association med
(huvudtoniga) diftongformer kommit att uppträda även i icke
huvudtonig ställning. Då det fallit sig svårt att i denna punkt
samla ett mera mångsidigt material, vill jag åtnöja mig med att
framdraga några enstaka fall:
Vid sidan av ett urspr. räkneord en, ett med diftong (till
följd av huvudton) påträffas över hela området en, ett med
enkel vokal (e-vok.), tydligen ursprungligen endast obestämd
artikel ock som sådan svagtonig. Särskilt vill jag härvidlag
påpeka förhållandet i det mig väl bekanta mörrumsmålet i List.
hd, Blek. Räkneordet en, ett har här alltid diftong: spi, nna,
80. Obestämda artikeln en, ett däremot har vanligen formen
en (an), ena (ana), et (at), men ofta också samma form som
räkneordet. Pronominet en = 'man' har alltid formen en (an).
Det synes mig troligt, att den enkla vokalen i artikeln ock pron.
sammanhänger med ordets svaga betoning. Visserligen ha sannolikt enligt bih. 1 en del former av ordet haft enkel vokal framför
(urspr.) geminata (jfr isl. .einn m., eitt n.), men enbart från
dessa former torde ej den enkla vokalen förskriva sig. I räkneord et en, ett ha samma former ju undanträngts av diftongformerna. Samma förhållande som i mörrumsmålet råder sannolikt i övriga hithörande mål. Ett urplock av ordets former på
olika håll torde stödja ett sådant antagande:
Gärds:
ajn (aln), at (af) : an, af, (ad.)
V. Vram åin : en, ött
art,: en, et
Frosta: Hörby
am,
att
: en, ed
Åsbo:
agn,
alt
(af) : an, at (ad)
Bjäre:
(Weiland)
VGöinge:
ain, aitt : en 'man'
ÖGöinge: Broby
Lxt, åitt : en
Lister: Mörrum
glna, ezf : en, ena, et
Slöre:
tlin : en, ett
Konga: Furuby
ojn (Qin), ojt : en, et
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am, ama, amt : en 'man'
Kinnev.: Urshult
an : en, ett
Västbo: Femsjö
am, a, at : en, ea, et
Öreryd
lo:
Faurås: (Möller) a>. : en, ett
Tvärred an, ap„, a,Qt : en, e, et
Kind:
Redväg: Strengs. am, at, att : en, e, et
Hösna
an, al(na), at : en, ena, et.
Frökind: Börstig
Ett liknande fall är pron. de (isl. peir). Bredvid överallt
förefintliga former med diftong (se A. 1) förekommer en form
med enkel vokal (i), vilken torde härröra från svagtonig ställning.
Så t. ex. har mörrumsmålet din, ock dt Formen di (di) 'de'
har jag dessutom antecknad från skilda trakter: Frosta (Hörby),
Kinnev. (Kalvsvik), Fjäre (Edv. Ke), Redv. (Strengsered) o. s. v.
I fem. sing. (se B. 2) torde en liknande växling råda. Så
är åtminstone fallet i mörrumsmålet, t. ex. ds1 stuana 'den
stugan', men vanligen dt ai stuana 'den röda stugan'.
Bredvid former med diftong av vb se (se B. 2) synas
former med enkel vokal (e) vara allmänna. Så t. ex. Frosta
(Munkarp) se bredvid sej, List. (Mörrum) se bredvid sn, Kinnev.
(Urshult) se (ut) bredvid såi, Västbo (Femsjö) se bredvid sa
o. s. v. I mörrumsmålet användes formen se endast svagtonigt:
se nå, se s4y- o. d. Den enkla vokalen torde också förskriva
sig från användningen i svagtonig ställning.
Även stavelser, vilkas akcentstyrka icke torde hava varit
den minsta möjliga, sådana som haft biton, synas regelrätt.
kunna ha enkel vokal. Observera t. ex. åsbomålets nahdtll 'nerdel' = 'nedre delen av en särk' bredvid deal 'del'; ånelons2 bredvid lat 'led' s. ock mahklats3 'markledes', hemlåtess 'i hemtrakten'; märk även åsb. mdlea 'matleda' bredvid lät 'led' a.
Se vidare avd. IV.
i) Även nahdil. Det är tydligt, att ordets huvudakeent ursprungligen har legat på första sammansättningsleden, fastän den senare alternativt överflyttats till andra.
Jfr öGö. hd (Broby): sammelö.
Urspr. torde dessa ord ha haft huvudtonen endast på andra
sammansättningsleden (därför diftong), medan åelens, såsom ännu är
fallet, haft den på första.
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Bihang 3.
Äldre uppgifter om diftongens språkliga förekomstsfär.
De uppgifter om användningen av diftongen ock de uppteckningar med diftong, som vi finna hos äldre författare, torde
i allmänhet böra underkastas en kritisk prövning, innan de tagas
för goda. Diftongen i fråga har observerats såsom en påfallande
dialektegenhet, kanske mera påfallande än någon annan. Man
har lagt märke till dess ymniga frekvens ock iakttagit, att den
i allmänhet motsvarat ett visst vokalskick eller vissa vokalskick
i riksspråket. Ock begagnande sig av en sådan mera generell
erfarenhet, har man stundom utan tillräcklig detaljkännedom
om de dialekter, man velat ge upplysningar om, konstruerat
former med diftong, som någon gång råkat bli oriktiga. Stundom synes det också, som om man sammanblandat den diftong,
varom här är fråga, med andra liknande diftonger i samma mål
ock så kommit, om ej till i sig själva felaktiga, så dock till
vilseledande uppgifter eller uppteckningar. Det är tydligt, att
endast en jämförelse med vår tids mål kan jälpa oss till en
värdesättning av dessa uppgifter ock uppteckningar. Ock sitt
egentliga intresse få dessa för oss just genom en sådan jämförelse.
De äldre uppgifter ock uppteckningar, som förtjäna beaktande, ha redan förut i ett eller annat sammanhang blivit anförda. Här må nu med hänsyn till diftongens språkliga gebit
göras några anmärkningar angående desamma.
Å s. 18 i det föregående har meddelats LOVÅNS uppgift om
diftongskicket i Göingehäradena vid mitten av 1700-talet (1745),
enligt vilken eu skulle varit det normala. Det framhölls dock,
hurusom i anförda ord även fanns oj, vilket också angives såsom
alternativt i det exempel på diftong, som lemnas i anslutning
till uppgiften om uttalet av e, nämligen »len vel loi» (s. 11).
Detta leu : loi skall ha följande betydelser: »led, grind, ful, ha,
sätt & skepps led». Tvivelaktiga äro betydelserna 'led' (isl. lir?)
ock 'grind' (isl. hug Nuvarande diftongmål ha i de ord, varom
här är fråga, vanligen enkel vokal (e).
S. 14 i samma arbete finna vi ett foin 'fin'. Dess oj torde
avse en annan diftong än det oi, som befanns växla med eu.
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S. 11 säges nämligen: »I longum maximam partem per oi & ai

proferunt» [gothungi]. Troligen avses någon stigande diftong
(ett i med ett halvvokaliskt förslag). Jfr WEILANDS valsa 'visa'.
Till Lovs avhandling är fogad »Oina Önske-Skreuft», ett
grattilationskväde på göinge-mål (förut omnämnd s. 67). Några
mera överraskande fall med diftong anträffas ej här. Förutom
på platsen för äldre gal (om, oina, oit 'en, ett', doi 'de', hoir
'heder', moyr 'mer' o. s. v.) finna vi den:
för e i låneord i värb på -era, t. ex. bespetoira 'disputera',
opsalvoira 'observera', spassoira 'spatsera', gratteloyra 'gratulera' ock eondeloyra 'kondolera' (se B. 1 b);
för äldre EC i de s. 67 anförda doyd (dold, doit) 'det' ock
woyl 've;
för äldre kort i i ståyrna 'stirra' (se B. 4 b y)' ;
för äldre långt i i bloy 'bliva', bloir 'bliver' (se B. 5).
Den enkla vokalen är att observera i besked 2 (B. 1 a) ock
here, pi. hera (B. 4 b a)3.
•
Från senare delen av 1700-talet härröra. lagman KRÖGERS
S. 18 citerade visor (ett par dock daterade 1813). De återge,
såsom anf. st. påpekats, målet i södra delen av VGö. hd ock
förefalla vara mycket tillförlitliga, detta dock med undantag
för de två sista, de från 1813, vilka läggas i munnen på en
sydskåning (från Grönby sn i Vemmenhögs hd) ock som, såsom
Weibull s. 130 anmärker, äro uppblandade med sydskånska element (göingska dock förhärskande). Diftong (vanligen öi, mera
sällan oi) träffas hos KRÖGER i samma fall som i nutida göingemål:
för äldre ml i t. ex. höll, döi (doi), möir;
för äldre e i söi 'se', döi 'den', fröida 'fredag' (B. 2 a);
för äldre e (ei) i låneord i djömöint 'gement', röis 'reser', manöir
gratelöira (oi) 'gratulera', speekelöira 'spekulera', stodöirad 'studerad', manöideg »man&lig», bravöirleg
»bravålig» o. a. (B. 2b)4 ;
för äldre ee i quöiler 'kväll(er)' (B. 3);
e för kort i står regelrätt i sed, ved.
rimmande med ved 'vett'.
' 3) Även LOVIN har s. 15 here = poike.
4) Hör också ordet töist 'stackare, dumbom' 1. dyl. hit? Jfr boll.
test (lat. testa) 'feuertopf, kohlentope. För betydelsen jämför vårt
kruka = 'stackare'.
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för äldre kort i i öier : öir 'eder', nöir 'ner', Nöils 'Nils', stöirna
'stirra' (B. 4);
för äldre långt i i blöi (blöia), blöir 'bli, blir'.'
Enkel vokal kan beaktas i
leg 'lek', legor 'leker', tegen 'tecken' (A. 2);
hem 'vem', hem 'hem', hemma (A. 3);
bohvede 'bovete', geder 'getter', heda 'beta' ock även leda 'leta'
(i rim med veda 'veta') (A. 4);
neb 'nöp' (jfr Weil. neb av niba 'nypa'), re 'red', skref : skröf
'skrev', skreg 'skrek', ble : blö 'blev', ved 'vet' (A. 5);
igen 'Igän' (B. 1);
ske vb., beske 'besked' bröf 'brev' (B. 2 b);
da 'det', vel (svagtonigt) ock vall (starktonigt) 'väl' (B. 3);
meen, meed 'mycken, mycket', ve"ved', here »herde» (B. 4).
Framför konsonantgrupp må vokalskicket observeras i möinte
'mente', röint 'rent', klit 'lett' (av 'leda'), letts 'letade', söit
. 'sett';
i ord med svagtonig ställning i en 'man' bredvid öin (oin),
öit 'en, ett'.
Den s. 19 omnämnda »gratulassen» på villandsmål2 värkar
på det hela taget otillförlitlig. Diftongen oi träffas här:
för äldre 931 i om 'en', doi 'de', moira 'mera', uroit 'orett' (av
'reda');
för äldre e i soi 'se';
för äldre kort i i hoira »herdar» ock stoirna 'stirra', av vilka
det förra förefaller misstänkt, alldenstund ordet i vår tid ej
uppvisar diftong i dessa trakter (se B. 4 b);
för äldre långt i i bloir 'blir'.
Vidare står oi i -smil 'väl', fol 'rå', gloie 'glädje' (pres. konj.)
ock nois 'näs', vilka möjligen äro att förstå, såsom s. 67 antytts.
Angående noit 'något' jfr nöin, nöed hos Bröger (not nedan).
»Onnerdåuneg Skåul» (1778), anförd s. 19, är ävenledes avfattad på villandsmål (Fjälkinge). Diftongen öi träffas här i
höll 'hel', om n 'en', döi 'den' (fem.), blöir 'blir' ock döid 'det',
i det sistnämnda ordet möjligen avseende en annan diftong än
öi i nöja 'någon' är väl kappast diftong; jfr nöed 'något' ock
nutida göingemåls nöön, nööd (Broby enligt Sv. lm. II. 9).
Den är bifogad MUNCK ock SONNBERGS disputation »De Willandia» 1752.
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i de övriga (enligt s. 67). Oförklarligt, troligen oriktigt är oi(!)
i doitad 'diktad'1.
Om blekingemålen i äldre tid erbjuda, bortsett från en obetydlighet hos MUHRBECK »Exercitium Academicum de Blekingia»
(1719) § 16, de s. 19 f. nämnda arbetena någon upplysning.
Hos SORBON (1746) träffas med diftong orden röye 'redo, färdig'
ock söl 'se'. I en bifogad gratulationsdikt, »Wälmöint Glam»
(Weibull s. 102), träffas diftongen öi i:
öin 'en', höir 'heder', willmöint 'välment', mött. 'mer', wöit 'vet';
söl 'se', dioimöin 'gemen';
öir 'eder', öyra 'edra'.
Samma diftong som i dessa avses kanske i döid 'det' ock
kanske oriktigt i gröifwe 'greve', för vilket sistnämnda ord i
nutida blekingemål diftongen är fullkomligt främmande. Detta
gäller ock om oi i dioimöin ock öl i spön. "spel'. wöli. 'vill'
måste vara oriktigt, om dikten skall återge västra Blekinges mål,
vilket synes troligt. Avses språket i östra Blekinge kunde däremot öi i wöil vara av annan art än eljes2.
Till A. J. KLINGS disp. »De Nomarchia Orientali» (Östra
härad), prxs. Lagerbring, från år 1746 äro fogade tvänne gratulationsdikter: »Wälmöint Gratulass» av CHRESTEN DIURSON (»Pau
Röaby Skoarebygds wäina») ock »Inbyres Jäl» av JÖNS PÄRSSEN
i Snällebäck (Weibull s. 102 if.). Båda ha ett synnerligen tillkrånglat språk, som helt säkert bjuder på en hel del felaktigheter, vilket var ock en, som känner till blekingemålen en
smula, strax skall finna. Diftongen uppträder vanligen under
formen oi, i den förstnämnda dikten någon gång öi. Den kan
med säkerhet anses vara rätt anbragt i följande fall:
för äldre 931 i t. ex. om , oina 'en' m. o. f., stoin
toite
»tete», doi 'de', moir 'mer', woit 'vet';
för äldre e i sol 'se', broif 'brev', förtroit 'förtret', gratuloira
'gratulera', spassoira 'spatsera', dissentoira 'disputera', resenoira 'resonnera';
för äldre kort i i oir 'eder', stoirna 'stirra'.
'Dikta' har helt visst allmänt i nordskånska mål formen dojta.
Så enligt Sk. lm.-saml. Gärds: Köpinge, Vill.: österslöv, Bjäre: Grevie,
enligt egen iakttagelse List.: Mörrum. VGö., Stoby •har dta.
vill, sill o. dyl. uttalas nämligen där med ett slags diftong:
8--2• el. dyl. (jfr Cimmerdahl s. -2).
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Möjligen är den riktigt insatt i catoidret 'katedern', woita 'veta',
bloir 'blir' (i det sista dock troligen felaktigt). Konstruerade
värka göinerall »general», spöiciall »special», proisentoira 'presentera'. Utan tvivel oriktiga — för så vitt samma diftong
avses — äro woila 'vilja' (men i den andra dikten wel 'vill'),
sedan', loisa 'läsa', sloite 'släkte', ont
woit 'vett', som n 'sen
'allt'. Enkel vokal må observeras i eg 'ek', en 'man'. Märk
även wail 'väl'.
SJÖBORG (se s. 11), som ej har någon enhetlig beteckning
för diftongen, anför följande ord, i vilka här avhandlade dialektdiftong tyckes åsyftas: böin, höjr, röije (se s. 11), ojt 'ett',
vidare troj 'tre', gemöin 'gemen', reisa 'resa', stairna 'stirra'.
I here »dräng» kan den enkla vokalen observeras.
ÖLLER vacklar, såsom s. 19 f. anmärkts, ganska mycket i
sin beteckning alt diftongen i fråga. Hans användning av densamma visar sig också delvis inkonsekvent, såsom då han på ett
ställe har ubeskedlia, på ett annat ubesköjdlia »obeskrifligen»,
(jfr också hofwera »visa sig stolt eller lustig» ock rumstöjra
»hålla ledt hus»). De fall, där diftongen anträffas, torde möjligen få anses såsom riktiga, om undantag göres för ordet löbeböit (på annat ställe kipeböit) 'loppbett', vilket ord med hänsyn såväl till första som till andra sammansättningsleden förefaller vara oriktigt (i nutida jämshögsmål lovabed). Diftongen
träffas för övrigt:
för äldre eei i stftin, bftin, räin, öjn 'en', röije 'redo', laita 'leta';
för äldre e i tråj 'tre', blöj 'blöja' = »lakan», djömåin (djömöjn)
'gemen', orepöjra 'krepera' = »fattas», dividöjra 'dividera' =
»träta» ock andra värb på -öjra;
för äldre kort i i stairna »se starkt på något».
Särskilt kan märkas diftongen i tråisker 'tredsk' = »qwiek, begriplig» ock straita 'streta'. Det förra av dessa ord känner jag
ej till från nutida blekingemål, det senare har numera överallt
formen skeda, varför ej blott t utan även ai i den anförda
formen troligen är oriktigt. — Enkel vokal står säkerligen riktigt
i ree (fuleree) 'rede' ('fågelrede'), nuvarande Itg (fl) ock
here, nuv h,eha, möjligen också i store »malt- ock brygghus»,
vilket ord jag ej känner från nutida blekingemål. I stället för
enkel vokal borde däremot utan tvivel ha stått diftong i bre
'breda' (bre sängen 'bädda sängen'), bree »afslaget gräs, ostackadt»,
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(skomakare)ree '-redskap', tetas »reta någon»l. Formen killa

'källa' är nog lånad från någon angränsande trakt av Skåne;
ordet lyder numera alltid hsaga2.
Med avseende på uppgifter om blekingemålen må till sist
nämnas några ord om de upplysningar, som äro att hämta i
CIMMERDAHLS från ganska sen tid (1859) härrörande arbete (se
s. 11). C. erkänner själv, att vad han meddelar är icke blott
»ofullständigt», utan ock »kanske stundom oriktigt». Detta visar
sig också vara fallet med en del ord med diftong, som han
anför. Möjligen är vöjta 'veta' riktigt (åtminstone såsom växelform till ett veta), om formen är hämtad från östra Blekinge —
västra Blekinge känner endast formen veda. Felaktigt är däremot troligen sop. 'spel' 8, ock med all säkerhet de för västra
Blek. uppgivna formerna lajka 'leka', lajn 'len', strajta4 'streta'
(numera endast lega, lene, stheda).
J. G:s s. 20 nämnda handskrivna ordbok (från 1766) lemnar
en del upplysningar om diftongen i Västbo hds språk på 1700talet. Meddelade ordformer värka ganska tillförlitliga. Av ord
med diftong märkas:
för äldre mi boraje 'boreda', hair 'heder', snaja (snea) 'kvista
av' (isl. sneipa), påbraje 'sängtäcke' (till breda), laif 'lev',
majna 'mena', talte »tete», twait »tvet», aiter 'etter', bask
'besk', Halstra Tlestra' o. a.;
arbäja(?) 'arbeta';
för äldre e sai 'se', traj
för äldre kort i haire (here) »herde».
Enkel vokal träffas, helt visst riktigt, i ik 'ek',leka, hwete(laif),
sji 'sked', sjie »skede» (= i kapp), råe (hönsa r6ö), rumstera(?),
quäll-, hälla (fsv. heelda), jera »sättja band på en Tunna»,
sterna »se sig mycket omkring», leS6 'led, grind'. — Följande
förut ej behandlade ord med diftong hos J. G. uppgivas även
av RIETZ med diftong från Västbo hd: fiaip »gapaktig, storJfr mörrumsmålet,

80111

endast har bka(a), bona, (skomogaha)-

hela (-41), ha,das.
Såsom bevis på ÖLLErts otillförlitlighet må utom det meddelade
antecknas formerna böjer 'böcker', brajen »bräken» (ormbunke) ock
ojse 'oxe', vilka utan något som hälst tvivel äro falska. Jfr nutida-

bdge, lme.egan, osa.
Hämtat från gratulationsdikten hos Sorbon (se ovan)?
Jfr ÖLLERS uppgift. Kanske har C. hämtat formen från Ö.
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munt (person)», taip »senfärdig, oduglig menniska», paist (pest)
»membrum genitale tauri», taira (ters) »orena», trailsk (trolsk)
'tredsk', wafin »hopp».
För Smålands vidkommande bör här även nämnas HYLT}51CAVALLIUS »Vocabularium Vxrendicum» (1837 o. 1839). Anmärkningsvärt i densamma är blott, att ved uppgives i Värend ha
formen voj, i Finnveden formen vaj. Den av RYDQVIST från
11.-C. anförda formen lojas för 'leva' (se s. 7) har jag ej anträffat i Voc. Vxr. Såvida det ej möjligen är isl. leifa, som
har sin motsvarighet i detta loiva, utan ett äldre lila, så får
det väl anses för en mera tillfällig bildning. Antecknas må
ett knojva 'hämma, hindra' (så även Rietz), vars äldre vokal
möjligen varit kort i.
,
Uppgiften hos ALL= i hans »Beskrifning öfver Wästbo hd»
s. 14, att »i får ljudet al, t. ex. fin = fain, min = main, skina =
skaina» etc., är utan tvivel oriktig, om samma diftong avses
som i stam, raip o. d., vilket värkligen tycks vara fallet, då
s. 15 meddelas såsom uttalsformer från de västra delarna av
häradet bl. a. stan 'sten', fan
Om diftongens användning i äldre hallandsmål erhålla vi
någon upplysning i dell s. 23 nämnda CHARIsrus »Hallandix
Australis dialectus», särskilt i det bifogade »Colloquium inter
Hallandum et Bahuensem». Diftong träffas regelrätt:
för äldre sel i t. ex. bral 'bred', wrai 'vred', dal 'de', fiaira
'flere', mairen 'mer än', halm 'hem' (men gema(!) 'hemma'),
haider 'heter', haiden 'heten', paib 'pep', waistu 'vet du',
balat 'beskt';
för äldre e i sal 'se', trai 'tre', raisa 'resa', löllighaid 'löjlighet',
ährlihaid 'ärlighet', piastaira 'plåga' e. d., dommenaira
'domdera';
för äldre kort i i naire 'nere', waida 'veta', haire »herde»;
för äldre långt i i blair 'blir'.
Enkel vokal kan märkas i trasker, horsker, taffelsker 'trä-,
horn-, taffel-skedar', kwäl 'kväll', ihr 'eder' samt i (obet.) en
(jämte bet. am, alt).
1) Ett diftongartat uttal av långt i förekommer väl annars i dessa
trakter (stigande diftong). Så t. ex. Mo hd (ören) b/94/ : bitnja 'bli(va)'
enligt Smål. lm.-saml.
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Hors uppgifter om diftongen i äldre västgötamål i Dial.
Vestr. kunna knappast till alla delar vara riktiga. Vid sidan
av aln, stam, klain, bain sättas nämligen hwait 'vit', laitenn
'liten', baita 'bita', vilka former helt visst med hänsyn till nutida västgötamål få anses för konstruerade, såvida nämligen ej
en annan (stigande) diftong möjligen åsyftas (jfr ovan). Av
de två språkprov, som HOF meddelar, innehåller det senare även
ett par andra ord med diftongen aj (air 'är', hajmell 'himmel'),
som kunna vara riktiga endast för så vitt en i uttalet avvikande
diftong avses'.
1) »Ut autem», säger H., »qvalis sit ha3c Elfsburgensium dialectus,
paullo accuratius intelligas, en versum hexametrum a qvodam non mala
tornatum:
,Slajt mökett ont bå i kiuhld å i fröst på daj lajaste gaterr.
Audi qvoqve rusticos eorum, qvomodo in templis cantare soleant:
Hann ajr(!) ajt barn så lajtenn(!) å så klain,
Summ hajmell(!) å johl uppehöllerr allajn. Kiörialajsa.»

IV. Dialektdiftongens ursprung.
För korthets skull vilja vi benämna de båda olika åsikter
angående dialektdiftongens ursprung, som kunna göra sig gällande ock som även redan av språkforskare blivit uttalade (se
inledn.), »primärhypotesen) ock »sekundärhypotesen».
Primärhypotesen innebär, att samnordiskt eei. (--->- ei) i
vidkommande dialekter ej monoftongerats till e, såsom eljes i
allmänhet i östnordiska munarter, utan ända in i nyare tid bevarat ett diftongiskt uttal. De fall, där dialektdiftongen ej har
sin motsvarighet i samnordiskt ad, skulle då tarva sin egen
förklaring ock följaktligen ej vara fullt likställda med fall, där
så är förhållandet.
Sekundärhypotesen åter utgår ifrån en tidigare monoftongering av samnordiskt tel till e ock antager så en ny, relativt
sen diftongering av (långt) e, en diftongering som drabbat icke
blott det e, som uppstått ur äldre 03i, utan varje vid tiden för
diftongeringens inträde i målen förefintligt (långt) e, oavsett
dess tidigare motsvarighet.
En prövning av vardera teorien på det förut framlagda materialet skall giva vid handen, vilkendera som bör anses vara
den riktiga eller åtminstone har den största sannolikheten för sig.

AA. Primärhypotesens tillämpning.

A. Ord med samnordiskt ini (III. A).
1. Förekomsten av dialektdiftong framför enkel konsonant i allmänhet i t. ex. stam 'sten', map, 'mer' (III. A 1)
står givetvis i samklang med utgångspunkten för teorien.
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2. I strid mot densamma står däremot den enkla vokalen
framför äldre k ock gh i t. ex. eg 'ek', dok, 'deg' (III. A 2).
Det är tydligt, att man här från primärhypotesens ståndpunkt måste antaga en speciell monoftongering (till e). Men
hur skall en sådan monoftongering förklaras vid sidan av att
diftongen bevaras framför r, en konsonant som annars visat sig
vara den första att värka förlust av ett 11?' Man kunde tänka,
att de palatala k ock gh absorberat men jag känner ingen
parallell till en sådan utveckling. Man skulle också möjligen
kunna förmoda, att icke .blott gh, utan även k haft spirantisk
natur 2, eller att båda Varit starkt gutturala ock därigenom lät,tare förorsakat monoftongeringen. Båda betraktelsesätten medföra dock sina betänkligheter. Något bättre synes mig emellertid ej möjligt att finna.
En fråga för sig blir förekomsten av diftong på vissa områden i orden stekarehus ock egen: stahs, ~n etc. (s. 33 f.).
För åsb. stans antar Billing s. 111 not 3 en utveckling:
da. stegers
*stejehs --> "steihs eller 'stens
stams --> stagsh
--> starts. Han synes således utgå ifrån det antagandet, att en
tidigare monoftongering av sel. (9- ei) framför k ägt rum i detta
ord lika väl som i målets eg, lega, men förmodar, att ljudgruppen ögh här fått en särskild utveckling, som i senare stadier
kommit att sammanfalla med utvecklingen av samnordiskt cei
i t. ex. äldre 1.93ir åsb. lave : lah.
Åsb. men : ?ån 'egen' anföres av BILLING utan vidare anmärkning bland ord, där målets at svarar till äldre a3i (ej).
Han synes således här ej ha tänkt på någon monoftongering
framför gh, jämställd med den i t. ex. åsb. dej.
Detta senare förfarande är tydligtvis ej riktigt. Fråga blir
så, om den för steks ponerade utvecklingen har skäl för sig.
Då någon övergång cel -> R sådan som i *stas
stath,s
annars ej kan uppvisas i åsbomålet (jfr målets dcej 'deg', tcejna
'teckna'), finge man väl, såsom antytts, från BILLINGS ståndSå t. ex. i urnord., då *saira blivit isl. sår; i fht., då ett
*seir blivit ser, samt ofta i här behandlade sydsv. mål (se III. A 1).
Angående ch-ljud i ä.sv. ock da. se Kock, Fsv. ljudl. s. 69 if.
k behöver naturligtvis ej ha varit utpräglat oh-ljud, blott mindre explosivt än det numera är. Beträffande monoftongering framför spirant (oh)
jfr t. ex. *aih -->- å (isl. å 'äger') i urnord.
7 -09129 Swenning, Samnord.

ffi i

i sydsvenska mål.
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punkt antaga parallellutveckling med ett äldre *heir. En sådan
finge då också antagas för de sydskånska formerna steks, stens,
vilka ävenledes intaga en särställning ock som helt visst böra
förklaras i sammanhang med ordets nordskånska former. Emellertid torde en dylik parallellutveckling förbjuda sig själv.
Övergången ök -->- ågh -› öj -›- öi : cei kan icke gärna ha
skett före monoftongeringen av sei till e i sydskånska mål, även
om man skulle våga antaga, att den skett före den fortsatta utvecklingen av fei i de nordskånska. Oavsett det oförklarliga i
att ett av ågh uppkommet fej behandlats Ånnorlunda i detta
ord än eljes, kan således ej BILLIN6S förklaring ha träffat det
rätta. För åsbomålets form stahs synes det mig ha varit riktigare att antaga en monoftongering av cei till e i den uppställda
formen *stwths, således *steihs -› *stcehs (jfr lam -± las), vars ce.
sedan kunnat övergå till a (jfr åsb. våsus 'värdshus', 'atm
'järn'). Dock visa Bjäre hd stams, Gärds hd stears, att icke
häller detta varit utvecklingsförloppet, utan att a- i stass går
tillbaka till diftongen R.
Hur skall då förefintligheten av diftong i detta ord liksom
i ordet egen förklaras? De sydskånska formerna av båda orden synas mig angiva den väg, man bör gå. Den ursprungligen på diftongen följande konsonanten, resp. k ock gh, har
ej lemnat några spår efter sig i dessa former. Den synes på
något utvecklingsskede ha fallit bort. Förmodligen är det här
fråga om ett bortfall av gh, ursprungligt i egen (fsv. eghin),.
uppkommet av k i da. stegers (fsv. stegherhus). Om vi nu
även tör de nordskånska formerna antaga ett sådant gh-bortfall
ock med primärhypotesens uppfattning förlägga detsamma till
tiden före den ovan diskuterade speciella monoftongeringen av
cei till e framför k ock gh, blir det i sin ordning, att vi finna
diftong i de behandlade orden. Den värkande orsaken har då.
varit borta, ock följaktligen har den gamla diftongen stått kvar.
Så till vida synes saken enkel. Något betänkligt blir
emellertid, att den förmodade monoftongeringen av cei framför
k och gh under sådana förhållanden måste förläggas till en senare tidpunkt, än man annars skulle vara böjd att göra. Då
den måste ha ägt rum först efter utvecklingen k -› gh ock efter
bortfallet av gh i ordet sters, kan den ej ha stått i något
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direkt sammanhang med den all männn a östnordiska monoftongeringen av 93i.
Vokalskicket framför m i ord, som haft samnordiskt tei.
(III. A 3), synes ej lätt att förklara med primärhypotesens
åskådning. På stora sträckor av diftongområdet finner man
mot förmodan genomgående enkel vokal: hem, hem etc. En
speciell monoftongering, möjligen sammanhängande med en konsonantförlängning, kan knappast göra anspråk på någon tilltro,
även om man bortser från det förhållandet, att stora delar av
diftongområdet ej berörts av en sådan monoftongering, ehuru de
delat förlängningen av ra med de övriga målen.
Den på hela eller delar av diftongområdet förekommande enkla vokalen på platsen för samnordiskt rei framför
enkel konsonant i en del enstaka ord: we*. 'vete', jed 'get', 5Q
'sked' etc. (III. A 4) skulle med primärhypotesen kunna fattas
på följande sätt.
Jag har redan i det föregående (se särskilt bih. 1) framkastat den tanken, att diftong egentligen ej hör hemma framför (ursprunglig) konsonantgrupp. Om detta antagande är riktigt, skulle en speciell monoftongering (till e) ha försiggått i
sådan ställning. Då nu i en del ord ljudlagsenligt kommit att
stå enkel vokal framför konsonantgrupp, diftong framför enkel
konsonant, kan understundom en utjämning ha skett till förmån för den enkla vokalen, så att den överförts även till former med enkel konsonant. På så sätt kunde möjligon den
enkla vokalen förklaras i svepa ock get (se vidare s. 117).
För de övriga orden torde ett annat förklaringssätt möjligen
ha skäl för sig. Det har förut framhållits (se III, bih. 2), att
enkel vokal tycks höra samman med reducerad akcentstyrka.
Med primärhypotesen får man tydligen antaga speciell monoftongering i stavelse med reducerad akcent. När nu ett ord i
sammansättning eller i satsen ymnigt förekommit med försvagad
akcent, har det i sådan ställning ljudlagsenligt fått enkel vokal.
Sedermera kan denna enkla vokal ha vunnit frekvens även i
starktonig ställning. Så skulle monoftongen i vete, sked, rede,
heta kunna fattas (se vidare s. 116 f.).
I strid mot primärhypotesens utgångspunkt anträffas
enkel vokal i pret. sing. av värb tillhörande den starka i.
klassen på en stor del av diftongområdet: hev, bed 'bet' etc.
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(III. A 5). Förklaringen ligger här ganska nära till hands.
Den enkla vokalen kan härröra från pluralen. Sedan det korta
i uti exempelvis ett äldre *drivu här övergått till e, kan detta e
ha inträngt i sing. ock i de ifrågavarande trakterna efter hand
uttträngt det här hemmahörande Eei : ei (driv: *dreiv). En
fullständig parallell till ett sådant förlopp finna vi i tyskan,
där singularens ei i nyhögtyskan utträngts av pluralens vokal:
nht. ritt, ritten, mht. meit,
i (ie); så t. ex. mht. reit, riten
nht. mied, mieden. Det får emellertid härvidlag ihågmiten
kommas, att de sydsvenska dialekterna ej kunnat grunda en
sådan procedur på samma starka skäl som nyhögtyskan. Genom
den nyhögtyska diftongeringen av långt i till ei hade nämligen
här vokalskicket i presens ock i pret. sing. blivit lika (pres. ich
ich reite : pret. ich reit). Det var huvudsakligen för
rite
att få mera utpräglad differens mellan de båda tempora som
man då inlånade pluralens vokal till sing. i preteritum.
6. Förekomsten av såväl enkel vokal som diftong framför
till ordstammen hörande konsonantgrupp: bask 'besk', fhaota :
fhesta, ad: al 'eld' etc. (III. A 6) är svår att förena med primärhypotesen. Enda utvägen torde vara att antaga, att monoftongering skett framför vissa konsonantgrupper, medan åter framför andra diftongen stått kvar, allmänt eller inom någon del
av området. Anledningarna till den ena ock andra behandlingen av diftongen finge i så fall sökas i konsonantförbindelserna själva. Några särskilda betingelser, under vilka monoftongeringen inträtt, kunna knappast spåras. Nära till hands
ligger att jämföra en sådan speciell dialektisk monoftongering
framför konsonantgrupp med den tidigare (sent samnordiska)
monoftongeringen av 931 till ge, då t. ex. ett *mist blev moest,
ett *haaimta blev ha3mta o. s. v. Enligt Kock Sv. ljudh. 252
var villkoret för denna monoftongering, att ordet hade fortis 1.
Nu skulle man ju möjligen kunna tänka, att samma villkor
erfordrats för den förmodade senare monoftongeringen oei
(ei -->-) e. Ett sådant antagande stöter emellertid på den avsevärda svårigheten, att just ord, som mäst haft akc. 1, sådana som besk ock eld, allmänt undgått monoftongeringen,
medan åter i andra som sinka, hälsa, ränsa, vilka tydligen på
grund av (analogisk) akc. 2 ej drabbats av den äldre monoftongeringen, enkel vokal mer eller mindre allmänt användes.
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B. Ord med. dialektdiftong utöver området för
samnordiskt ed. (III. B).
Det har på åtskilliga punkter visat sig svårt att med primärhypotesen förklara vokalskicket på platsen för samnordiskt
gel. Emellertid är det tydligt, att de mäst oövervinneliga svårigheterna i teoriens tillämpning möta vid betraktandet av de
fall, där fornspråket ej hade Eei svarande till nutida dialektdiftong. Det måste också vara så att säga en livsfråga för
primärhypotesen att komma till rätta med dem.
Några fall låta sig möjligen, åtminstone skenbart, lätt förklara genom anknytning till äldre diftongformer.
Detta är fallet i första rummet med de små!. diftongformerna av advärbet igän : vcopt o. s. v. (III. B 1), Olson Ostgötal. ljudl. s. 29 f. har efter en antydan av Nor. Om orddubbl., s. 109 not 2 fört fsv. gen tillbaka till en form *gtein,
uppkommen av ett äldre *geeghin på så sätt att gh övergått
till j I. vid fakultativ svagtonighet, vilket j 1. sedan fallit
bort mellan de palatala vokalerna. Denna utveckling skulle ha
skett så tidigt, att Eei i *geein kunnat utvecklas parallellt med
den ursprungliga diftongen 93i ock följaktligen i fsv. blivit e.
OLSONS förklaring akcepteras senare av Kock Sv. ljudh. 99.
Med densammas godkännande bli tydligtvis de småländska dialektformerna med diftong av adv. igän fullt regelrätta ur primärhypotesens synpunkt. Detsamma blir också fallet, om man
föredrar HULTMANS förklaring av fsv. gen, igen (HälS.-1. s. 75 f.),
enligt vilken gen går tillbaka till ett *geein, uppkommet av ett
*geeghn (isl. gegn) i obetonad stavelse. Större svårighet skulle
däremot de skånska ock blekingska formerna med långt e (ty en)
erbjuda. Skälet till monoftongeringen i dem synes ej ligga
omedelbart till hands.
Några av de från samnordisk tid förefintliga ord, som uppvisa diftong svarande till samdialektiskt e (I1I. B 2 a), äro i
fsv. belagda med ett hiatusfyllande i efter e, stundom värkande
övergång av e till ee.1 Så finna vi i fsv. seia
seeya) jämte
1)

Så enligt Nor. Aschw. gr. § 114,2. En annan uppfattning har
TfFil. NR. IV: 67.
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se(a), teia jämte te(a), preia jämte Dre(a), fregedager : frägb.edagher (freydager) jämte fre(a)dagher, bleia jämte ble(a) och
kleia (kleya) för *kle(a) fda. kb. Till dessa former kunde

man möjligen från primärhypotesens ståndpunkt vilja anknyta
förklaringen av dialektdiftongen i motsvarande ord. Detta har
också gjorts av LÄFFLER i Sy. lm. I: 281 (se s. 7). Även
BILLING tycks vilja utgå från dylika fsv. former, då han för
åsbomålets diftongformer (sar, tar etc.) hänvisar till fsv. sela,
teia, threir, freydager, bleia (blea, blee), kleia.1 Av de båda
återstående orden i samma grupp, lie (lan ock fem, av pron.
den (dar.), tillåter möjligen även ordet lie samma förklaring.
En fsv. form leia i obl. kasus är visserligen ej belagd, men
kan ganska visst ha funnits. För förklaring av diftongen i fem.
av pron. den däremot finnes ingen äldre diftongform att utgå
ifrån, en omständighet som väl kan väcka tvivel på riktigheten
av det framställda sättet att betrakta de övriga orden.
För de låneord, som uppträda med dialektdiftong ock i
lågtyskan, åtminstone fakultativt, haft former med ei: jemary
'gemen', haga 'resa' etc. (III. B 2 b a), kan det synas frestande
att med primärhypotesen som utgångspunkt härleda dialektdiftongen ur detta ej. Då emellertid (såsom antytts i noten å
s. 59) orden i fråga knappt kunna vara direkt inlånade från
lågtyskan, utan helt säkert i vanliga fall inkommit från kringliggande mål med e rör äldre cei, torde man snarare böra utgå
från former med e. Riktigare vore kanske att antaga, att e
ersatts av diftong genom ljudsubstitution, på sätt som skett då
It. greve ags. geretfa i isl. fått formen greife. Men i så fall
finge ljudsubstitution i överraskande stor skala antagas. Låneorden med endast e i lågtyskan bhag o. d. (III. B 2 b fl) finge
nämligen förklaras på samma sätt.2
Härmed äro de fall behandlade, som erbjudit åtminstone
några hållpunkter för en förklaring av diftonger på primärhypotesens grund. De återstående fallen däremot, i vilka ej
samnord. tel legat till grund för diftongen, erbjuda inga som
hälst utgångspunkter för en förklaring. Enda utvägen skulle
I bleia ock kleta har väl B. snarast sett direkt fortsättning av
urspr. ffai i isl. blada, klo31.a.
I Sv. lm. I: 281 har LÄFFLER förklarat diftongen i det halländska brajf på angivna sätt (se s. 7).
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-därför vara att betrakta dem samtliga som analogibildningar,
uppkomna av oförklarlig anledning.' Denna utväg måste dock
anses högst betänklig med hänsyn till materialets omfång. Att
åtskilliga, särskilt de mera fakultativa ock sporadiska diftongfallen, kunna ha tillkommit på analogisk väg (genom ljudsubstitution), kan väl synas troligt. Men att diftongen i alla mera konstanta
-ock utbredda fall, som t. ex. pron. den (fem.), kväll, källa, eder,
ned, herde o. a., skulle ha uppstått genom analogi, synes mig djärvt
att antaga, även om, såsom i det följande skall visas, samma vokalskick, (långt) e, kan tagas till utgångspunkt i samtliga fall.
Man skulle härför behöva förutsätta en på ett visst utvecklingsstadium rådande motvilja mot (långt) e, en motvilja som visserligen sedan upphört, då samma mål senare fått en mängd
ord med (långt) e genom övergången av kort i till (långt) e i
kort rotstavelse.
Möjligen skulle någon, för att rädda primärhypotesen åt
fallen med samnord. Eei, men på samma gång slippa ifrån de svårigheter, tillämpningen av densamma för med sig i fråga om
-diftongfallen utöver området för samnordiskt gel, vilja framkasta tanken på en särskild diftongering av långt e hos de senare, en diftongering som i utveckling ock resultat sammanfallit med fortsättningen av samnordiskt Eei. Oavsett den dualism i förklaringen av dialektdiftongen, som skulle uppstå genom
ett sådant antagande, finge det väl emellertid anses såsom en
ganska egendomlig tillfällighet, att en dylik diftongering kunnat så allmänt ock så fullständigt föra till samma inål som utvecklingen av den äldre diftongen [el på ett så stort geografiskt område, med så skiftande gestaltning av det äldre, samnordiska ml, som våra dagars dialekter förete, i all synnerhet
som den ponerade diftongeringen måste sättas relativt sent med
e
e ('ned', 'herde'),
hänsyn till vissa ljudöfvergångar:
(kväll', 'källa') o. s. v. (se BB).

Den härmed avslutade prövningen av pr i m är hypotesen
har knappast bibragt oss något större förtroende för densamma.
1)

Hprusom detta förklaringssätt blivit åberopat, se s. 6 f.
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Mer eller mindre allvarliga svårigheter ha mött såväl vid förklaringen av vokalskicket i ord med samnordiskt Eei som vid
försöken att utreda diftongfallen utöver området för ursprungligt Eei. För att giva en överblick erinras om följande:
1:0. Förefintligheten av diftong i orden stekarehus ock
egen i skånska mål vid sidan av enkel vokal i övriga ord med
samnordiskt Eei framför (urspr.) k ock gh lät sig ej fullt tillfredsställande förklara (kanske av kronologiska skäl).
2:0. Den inom större delar av området härskande enkla vokalen för samnordiskt Eei framför m befanns så gott som oförklarlig.
3:o. Det antagna utträngandet av ursprunglig diftong i
pret. sing. av i-klassens värb genom pluralens vokal saknade
tillräcklig grund ock torde under sådana förhållanden få anses
något påfallande med hänsyn till den skilda karaktären i
singularens ock pluralens ursprungliga vokalisationer ock med
hänsyn till singularens frekvens.
4:o. Vokalförhållandena på platsen för samnordiskt Eei
framför konsonantgrupp befunnos synnerligen svåra att utreda.
5:o. Dialektdiftongens förekomst utöver området för samnordiskt Eei kunde för flertalet fall ej utan mycket godtyckliga
antaganden förklaras.
I betraktande av allt detta synes primärhypotesen stå på
svaga fötter. Den följande prövningen av sekundärhypotesen
skall också visa, att den näppeligen kan hävda sig vid sidan
av denna.

BB. Sekundärhypotesens tillämpning.
Sekundärhypotesen innebär, såsom förut nämnts, en diftongering av långt e. Vaije vid en viss tidpunkt i de skilda
målen förefintligt långt e bör alltså regelrätt återfinnas som
diftong i vår tids mål. Härav följer tydligtvis, att, där vi ej
på goda grunder kunna anse oss finna (sen) analogibildning, en
gång under ett visst utvecklingsstadium förefunnits ett långt e
såsom motsvarighet till nutida diftong. Vi få i så fall anse
som en skyldighet att med bevis styrka antagandet av ett sådant ö-stadium. Ock å andra sidan följer, att i allmänhet enkel
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vokal i fall, där vi kunde ha anledning att vänta diftong, med
stor sannolikhet kan anses, direkt eller indirekt, härröra från
former med kort e.

A. Ord med samnordiskt

El3i

(M A).

Framför enkel kons. i allmänhet (III. A 1) hade givetvis det genom den allmänna östnordiska monoftongeringen av
Eei uppkomna e bevarat sin längd ock återfinnes därför regelrätt i enlighet med sekundärhypotesen såsom diftong i ifrågavarande mål (stam, inao, o. s. v.).
Framför k ock gh har mot förmodan den sekundära
diftongeringen i allmänhet uteblivit: eg, dek, o. s. v. (III. A2).
Orsakerna härtill få utan tvivel sökas i de efterföljande konsonanternas natur. Men mari stöter härvidlag på samma svårigheter, som då det gällde att från primärhypotesens ståndpunkt
finna en förklaring till en speciell monoftongering. Det ser ut
som en språklig nyck, att dessa konsonanter förhindrat uppkomsten av ett i eller, om man så vill, absorberat ett sådant.
Att diftongering undantagsvis skett i skånska mål i de båda
orden stekarehus ock egen, torde vara att tillskriva den orsak,
som angivits vid tillämpningen av primärhypotesen. I det
förstnämnda ordet hade k tidigt till följd av andra stavelsens infortis övergått till gh.1 Under särskilda betingelser,
vilka vi nedan vilja söka komma på spåren, föll så gh såväl i
detta ord som i ordet egen bort före den enligt sekuntlärhypotesen antagna diftongeringen av långt e. ö i båda orden kunde
då regelrätt utveckla sig till diftong liksom t. ex. i *lör, *bön.
I de sydskånska målen står ö kvar.
Vi kunna således med följande skema ange huvudpunkterna i de båda ordens utveckling:
*steikarahus
-> "stökarahus -> *stögher[hu]s ->
*eighin
—> *öghin
-> *öghen
->
1 sydskå. skits
*stöers [-> *störs] ->
nordskå. stams ---> stats, sttors etc.
sydskå. en
*öen H» *ön]
-÷
nordskå. ten, aln etc.
1)

Se härom Kock Fsv. ljud]. B. 39 f.
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Enkelheten i den givna förklaringen av de båda ordens
vokalskick torde falla envar i ögonen. Det återstår emellertid att förklara det ponerade bortfallet av gh. Att gh nämligen
här försvunnit ock icke såsom eljes i liknande omgivning övergått till ett j-ljud, synes vara nödvändigt att antaga.
Bill. s. 187 anför en del ord, där ett gh, ursprungligt eller
av k uppkommet,1 fallit bort. Härmed kan jämföras OlOni §
243 s. 251. BILLING åtnöjer sig med att konstatera, att bortfallet är särdeles vanligt i slutljud, i synnerhet då stavelsen är
obetonad @men inträffar även i midljud, varvid kontraktion ofta
förekommer»). Huruvida ställningen i slutljud haft något att
betyda för konsonantbortfallet, torde vara ganska tvivelaktigt.
Bredvid åsb. da 'dag', snu. 'smög', st e 'steg' o. s. v. stå t. ex.
.sv 'såg', slav (jämte sla) 'slag', hay 'hög', dal 'deg' o. s. v.
På liknande sätt förhåller det sig i lugiudemålet (01s&ti § 243 o.
251 å ena sidan, § 194 o. 236 å andra sidan) ock mörrumsmålet
i v. Blekinge (t. ex. da, smo, ste: sav, ho, dn). Däremot har
stavelsens tonlöshet av gammalt visat sig medföra bortfall av gh.
Redan den äldsta fornsvenskan visar exempel därpå; så i ordet e
'ej' ‹- ej eighi, eghi2. Från nutida svenska må erinras om sådana fall som ja = jag, dra = draga, ta = taga, vilka förlorat
ett gh i svagtonig ställning, de båda senare i sammanställningar
som draga-liv, taga-bört o. s. v. I sydsvenska mål finnas talrika
ord, där ett gh sannolikt fallit bort på grund av ordets användning i obetonad ställning. Sådana äro bl. a. det småländska sä
(Konga ock Kinnev. enligt Sv. lm. II. 9) eller se (sa 'säga',
Kalvsv. i Kinnev. hd enligt Sv. lm. II. 9) vid sidan av vej (=
vad) 'väg'; vidare göingemålets plää 'pläga' vid sidan av väj
'väg' (Broby i ÖGö. hd enligt Sv. lm. II. 9; mörrumsmålets i
Blek. plce, jfr åsb. plceja), vilka ord ofta haft infortis i satsen.
Ett av k uppkommet gh har fallit bort i de allmänt sydsvenska
me 'mig', de 'dig', se 'sigr,3 vidare i de ganska allmänna fe
'fick' ock je 'gick',4 uppkomna i sådana sammanställningar som
Kock Fsv. ljudl. s. 35 if.; Nor. Aschw. gr. § 267.
Kock Ark. XI: 139, Nor. Aschw. gr. § 311 c.
Jfr rspr. mäj, däj, säj, som uppstått av starktonigt *megh,
*degh, *segh.
Sv. lm. II. 9; jfr fsv. figh, gig, ä. nsv. fleh, gich för 'fick',
'gick' (Kock Fsv. ljudl. s. 42).
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fick-gåra, gick-in 0. s. v. (Kock Fsv. ljud!. s. 42 f.). På grund
av infortis har också helt säkert ett gh fallit bort i pron. 'någon', 'något': nåån, nååd Fro.1; min, nöd Åsbo; nöön, nööd
VÖGö.i; nön, nöt List.; nåen Kinnev.1 (rspr. ofta nån, nåt).
I de skånska ock småländska formerna för mycken, mycket:
mön, möd; möön, mööt kan likaledes gh ha fallit bort, då
.ordet varit °betonat.
En massa fall med förlust av gh kunna utan tvivel anslutas
till mer eller mindre ymnig användning av resp. ord i obetonad
ställning. I många ord torde det dock kunna betraktas såsom
påfallande att infortis-formen avgått med seger. Så t. ex. i
mörr. da 'dag', la 'lag', må 'mage' vid sidan av t. ex. sav
'såg', sava 'såga', hava 'hage' o. s. v. Vi vilja se till, hur
saken ställer sig i de båda ord, som här närmast intressera oss,
7stekarehus (sters) ock egen, vilkas former avgjort tydde på ett
bortfall av gh. Beträffande det första skulle kanske någon
-vilja framställa den tanken, att ordet tidigare åtminstone fakultativt haft huvudtonen på sista sammansättningsleden (*steikarahtis -->- "stögherhtis) ock därunder förlorat sitt av k uppkomna gh
till följd av första ledets tonlöshet (eller svaga biton). A priori
synes mig en sådan akcentuering föga trolig. För övrigt tyder
-också behandlingen av den senare sammansättningsleden ock
,ordets nuvarande gestalt avgjort på att huvudtonen legat på
första sammansättningsleden (jfr Kock Fsv. ljud!. s. 39). Vad
vidare ordet egen angår, kan jag ej finna några fall, där det
skulle kunnat ha infortis. Tvärtom har det väl alltid stark betoning. För intetdera ordet synes således gh-bortfall på grund
av infortis kunna antagas.
En omständighet i fråga om det senare ordet torde böra
beaktas. Såväl sydskånska som nordskånska former äro antecknade med ake. 1: d2en, dIne, Ma etc. (s. 33 o. 34 not 3),
Om denna akcent förskriver sig från de synkoperade formerna
(egne, egna o. d.) eller tillkommit, då ordet haft upptakt (minoågen, vår-6gen 0. s. v.) eller härrör från båda dessa omständigheter, må lemnas därhän. Jag håller för sannolikt, att ett
sammanhang finnes mellan gh-bortfallet ock denna akcentuering.
1)

Sv. lm. II. 9.
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Som bekant har i fsv. ock änsv. ett k övergått till gh, icke
blott då ordet hade infortis såsom i nsv. mig, dig, sig, taga
mik, rik, sik, taka (jfr ovan), utan även då stavelsen, till
Vilken k hörde, hade levissimus.1 Men detta var fallet bl. a.
när ordet hade akc. 1. På så sätt är g
gh) att förklara
t. ex. i nsv..koger -6 mit. koker, fsv. banher (--> bseghare nsv..
bägare) <— bikar.
Samma regler: som gällt för övergången k -9- gh i fsv. ock
änsv., tror jag böra uppställas för gh-bortfall i sydsvenska
mål. Således: gh har regelrätt fallit bort, då det stått i
stavelse med I evissim us. Så har varit förhållandet, dels då
ordet i satsen eller i vissa komposita varit °betonat,
dels då den föregående stavelsen haft fortis 1, dels också
då gh stått i mellanstavelse mellan starkare betonadestavelser.
•
Exempel på gh-bortfall under den förstnämnda av dessa betingelser ha rikligen anförts i det föregående.
Bortfall . på grund av föregående stavelses fortis 1 tror jag
mig med säkerhet finna i de behandlade skånska formerna av
ordet egen. Vid en akcentuering *(5ghen har gh stått i stavelse med levissimus ock fallit bort, alldeles på samma sätt som
enligt gängse uppfattning ett k blivit gh vid en akeentuering
kåken Då eghen däremot haft akc. 2 (eghen), vilket fakultativt varit förhållandet, har gh stått i stavelse med svag biakeent (levis) ock därvid bevarats för att senare övergå till j.
Förbindelsen ögh har då behandlats i detta ord som i t. ex.
*dögh (jfr t. ex. Gärds hd osjan2 ock dcej: dco). I en del
skånska mål ha formerna med akc. 1 avgått med seger, eljes
de med akc. 2.
Vi skola i det följande få tillfälle att betrakta ännu några
fall, där gh snarast gått förlorat efter föregående stavelses akc.. 1.
Här må blott anmärkas, att motsatser sådana som mörr. da, sia
å ena sidan, sav å andra kunna förklaras så, att t. ex. da härrör från tvåstaviga former med akc. 1 som *da,ghen, sav från
Se Kock Fsv. ljudl. s. 35 if.; Nor. Aschw. gr. § 267.
Naturligtvis kan ej avgöras, om i sådana former som denna ör
eller sk legat till grund (fsv. eghin ock Eeghin).
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<enstaviga former som "sagh ock närliggande tvåstaviga ord med
ale. 2 som vb sgva 'såga'.1
I ordet stekarehu.s finner jag gh-bortfall till följd av gh:s
-ställning i mellanstavelse mellan starkare betonade stavelser.
Ordet har utan tvivel haft huvudakcenten på första sammansättningsleden ock en biakcent (semifortis) på andra leden (-hus).
Av ordets nuvarande akcentförhållanden — ingenstädes tvåspetsakcent, i den tvåstaviga formen stors (Vill, hd) ake. 1 —
:göres troligt, att huvudakeenten varit fortis 1 ock biakcenten
döljaktligen svag semifortis. Men det betyder för gh-bortfallet
ingenting, om ordet i stället hatt resp. fortis 2 ock stark semifortis. Den stavelse, till vilken gh hörde, kom i alla fall att
ha levissimns, ock gh skulle följaktligen falla bort. Såväl
'sdigherhus som *stågherhus måste ge *störars (jfr Kock Fsv.
ljudl. s. 39).2
Anm. Nor. Aschw. gr. § 311 c antar för fsv. ett bortfall av
gh blott »zwischen zwei schwachtonigen palatalen vokalen» såsom i
Immtighi -->- -ti,
(gh)i : g(gh)i, Ni(gh)els. I en anmärkning meddelar han några fall, som enligt hans mening äro oklara, nämligen
quiande för kwighancle 'boskap', hyande för hyghiande 'kudde' ock
Marit för Marghit. Om vi få anta, att de ovan förmodade reglerna
för gh-bortfall (dialektiskt) tillämpats redan i fsv., har det sistnämnda
.ordet regelrätt förlorat sitt gh, då det haft ske. 1 ock gh således
kommit i levissirnus-stavelse. Vad quiande angår, kunde man möjligen,
-ehuru det kanske är för djärvt, tänka, att det, såsom numda är vanligt i dylika ord, (dialektiskt) kunnat akcentueras med biakcenten på
sista stavelsen, varigenom mellanstavelsen fått levissimus ock därvid
kunnat förlora sitt gh (quighande -* quiande). hyande har kanske
snarast uppstått genom övergång gh ---> j, således hyghiande -->- *hyjande
hyande. Såsom blotta skrivfel vill NOREEN tolka (utom det förVärbalformer som sno, ste o. d. ha snarast förlorat ett gh vid
infortis i satsen: smo-öan, ste-dy o. s. v.
Kanske härrör förlusten av gh i mörr. må 'mage' (jfr hava
'hage', hava 'krage', gnava 'gnaga') från sammansättningar som de
-nuvarande maave9k 'magvärk', maaplaya, 'magplåga', i vilka gh gått
förlorat under samma betingelser som i stars. Sådana sammansättningar som ba9nama 'barnmage', 5i,na2na 'svinmage' ha naturligtvis
också regelrätt förlorat gh. Med de förstnämnda sammansättningarna
kan jämföras ett buaskräll (»en slags magsjukdom»)
*bukaskrall
.(Genarp, Bara hd i Skåne: Sv. lm. II. 9: 85 f.), vars k under samma
.akcentbetingelser, som vi funnit i sters, utvecklat sig annorlunda än i
det enkla ordet bug 'buk' (s. st. s. 86).
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vanskade fgutn. ertair 'öringar') de enstaka fsv. leukuna för leghukuna 'legokvinna' ock fgutn. pear för pegar. Det första kunde möjligen
ha förlorat gh under alldeles samma betingelser som sters; det andra
kunde, om det ej är skrivfel, ha mist det vid akcentuering med fortis 1.
Det är således ej alldeles otänkbart, att bortfall av gh under betingelser, som vi ovan trott oss finna, börjat redan i fsv. tid.
3. Vokalförhållandena svarande till samnordiskt cei framför (enkelt) m (III. A 3) erbjödo de största svårigheter från primärhypotesens ståndpunkt. Med sekundärhypotesen ligger förklaringen nära till hands. Efter den tidigare monoftongeringen
av rei till e kom den bekanta förlängningen av (intervokaliskt?),
m med ty åtföljande förkortning av föregående lång vokal,
t. ex. göma -> gomma (Nor. Aschw. gr. § 300 o. 132). Vid
den sekundära diftongeringens (av långt e) inträde var denna
kvantitetsomkastning, antager jag, genomförd blott i vissa delar
av det nuvarande diftongområdet, medan andra delar hade deursprungliga kvantitetsförhållandena helt eller delvis orubbade.
I de ord, där kvantitetsomkastningen genomförts, var e kort
ock blev följaktligen oberört av diftongeringen ; där så ej var fallet
åter, hade e ännu sin längd kvar ock diftongerades följaktligen.
På det område, som angivits under III. A 3 a hade kvantitetsomkastning överallt genomförts, varför vi nu i alla
ställningar finna enkel vokal (e, ev. i eller, genom labialisering,
ö: hem, him , hem).
På det under III. A 3 b angivna området hade likaledes kvantitetsomkastning skett, men med undantag för börjande öm, där
e fortfarande var långt ock följaktligen diftongerades (o/m o.
medan i övriga fall e regelrätt bevarades (hem, kem etc.).'
På det under III. A 3 c utstakade området hade ännu ingen
rubbning i de ursprungliga kvantitetsförhållandena inträtt, varför e, som var långt, regelrätt diftongerats (opy, ho/9n etc.).
Fallen med enkel vokal i uppteckningarna kunde möjligen
antagas förskriva sig från rspr. Som en möjlighet må dock
antydas, att de kunna bero på en, åtminstone på somliga
håll, vid diftongeringens inträde rådande växling mellan öm
ock emm, beroende på m:ets ställning i slutljud (*höra) ock
mellan två vokaler (hemma), en växling som kan ha givit anledning till parallellformer med diftong ock enkel vokal.
1) Angående särskild behandling av vokal i framljud se Wigforss
Från fil, fören. i Lund III, s. 169 if.
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För förhållandena på det under III. A 3 d angivna området
gäller detsamma. Formerna för ordet imma (in/ etc.) äro, såsom på
samma ställe antytts, troligen ej att återföra till en samnord. form
med Eei (isl. eimr, eime), utan till en form med långt i (isl. im).,
Vad pron. vem angår, tordeden enkla vokalen i dess former evem
etc.) ha sitt ursprung i infortisformer av ordet med (fakultativt)
kort e. Den i Västergötland ganska vanliga formen hema 'hemma'
(jfr också S. Möre hämma) går troligen tillbaka till en fsv.
form med ä-vokal. Jfr. fsv. haemolikce (VGL II), hEem(e)lika.
Ånni. En hel del i fsv. uppträdande ord med as för väntat
anser Kock Sv. ljudh. 191 if. böra förklaras genom antagandet av en
dialektisk övergång ö
å (företrädesvis framför dentala samt supradentals ock interdentala kons.). Om en sådan övergång värkligen ägt
rum, kan den väl ha försiggått endast under vissa, ej utredda
betingelser, eftersom moderna mål ej synas giva stöd åt antagandet
av en generell sådan övergång. Många av de av KOCK anförda fallen
kunna emellertid förklaras på andra sätt. KOCK lemnar själv på åtskilliga
ställen alternativa specialförklaringar (så särskilt 197). Här må påpekas,
att ett betydligt antal fall med se för äldre ffii möjligen bero på den av
Kock Sv. ljudh. 255 framställda ljudlagen, enligt vilken samnord. mi
blivit Ee i stavelser med semifortis ock infortis. Så förhåller det sig
med t. ex. mEen fore,2 som fakultativt haft huvudton på sista sammansättningsleden ock då regelrätt fått as
sei; vidare med langlEedhis,
som vid akcentuering med fortis på första leden fått se <— sel (jfr
s. 91). Vidare kan det möjligen vara fallet med hvEetEe 'vete', som i
sammansättningar sådana som vårvete, vintervete med fortis på första
leden fått Ee
cei (jfr nedan); vidare ävenså med lEeta, som kan ha fått
m i sammanställningar som leta-npp, leta-it, ock hEeta 'heta' vars m
uppstått av Eei vid akcentsvag ställning i satsen ('va-heter-då', ja-heterNils' o. d.) m. fl. På så sätt tror jag också m i de ovan anförda
fsv. hEemolikee, hmm(e)lika vara att förklara. Åndelsen -liker, -lika
kunde som bekant sannolikt uppbära huvudtonen i fornspråket (Kock
Fsv. ljudl. s. 50, Sv. akc. II: 317, Anschw. eec. s. 185 ock 224 f.).
Vid akeentuering med fortis på avledningsändelsen torde m ha uppstått
i ifrågavarande ord. Vad det västgötska helna beträffar, är det åtminstone tänkbart, att det kan ha fått sitt ä-ljud i fornspråket vid
svag betoning i satsen (obs. t. ex. 'j( ä hemma i Mind' med ganska
svag biakcent på hem-).

4. Förklaringen av vokalskicket i de under III. A 4 upptagna enstaka orden med enkel vokal svarande till samnord. 93i
Se Kock Sv. ljudh. 223.
Jfr Listers hd (Blek.): incen,/980 'menlös'.
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på större eller mindre sträckor av diftongområdet får väl även
från sekundärhypotesens synpunkt gå i den riktning, som ovan
antytts vid tillämpningen av primärhypotesen. Någon annan
rimlig utväg har jag åtminstone ej kunnat finna.'
Måst torde den enkla vokalen bero på ordets användning
med reducerad akeentstyrka. Det får antagas, att det ursprungligen långa e vid sådan användning kunde förkortas, ock såsom
kort undgick det regelrätt diftongering.
Ordet vete har ymnigt förekommit i sådana sammansättningar som de på landsbygden ännu mycket använda vintervete, vårvete, sommarvete; jfr fsv. vinterhwete, sommerhwete,
ä. da. (Kalkar) vårhvede, sommerhvede, nda. vinterhvede. Då
dessa haft fortis på första sammansättningsleden, har ö möjligen i den senare (bitoniga) leden förkortats. Möjligen har e
kunnat förkortas ock bevaras från diftongering även i sådana
sammansättningar som vetekaka (ä. da. hvedekage), veteåker
(fsv. hwethe aker) 0. s. v., då de fakultativt haft huvudakcenten på sista leden. Från dessa ock dylika sammansättningar
kan e i det enkla ordet vete (weda, weta etc.) härröra.
Ordet sked har varit särdeles vanligt i sammansättningar
sådana som matsked, su.pesked (VGö. hd, Torup: sybeske),
träsked, hornsked, tennsked, silversked, mursked (SMöre
mur-ske),2 vilka haft huvudakcenten på första leden ock då fått
ö förkortat3 ock bevarat från diftongering, varpå ordet även
utom sammansättningar kunnat få enkel vokal (5e etc.). Där
diftong numera användes (jat etc.), har starktonighetsformen
tydligtvis avgått med seger.
På liknande sätt som i de båda föregående fallen kan den
på vissa håll rådande enkla vokalen i subst. rede (rea, etc.) antagas förskriva sig från sammansättningar, t. ex. fåglarede,
hönsarede, hökarede o. d.
Lån eller inflytande från rspr. är enligt min tanke alldeles ej
antagligt i fråga om dessa av gammalt gemensamma nordiska ord.
Jfr ovan s. 98.
Detta kan särskilt ha ägt rum, om sammansättningen möjligen
haft ake. 1. Prof. KOCK har gjort mig uppmärksam på att dylik akeentuering kan tänkas ha använts i anslutning till sådana komposita
som skogseld, då man avdelade t. ex. horns-ked eller horns-sked.
Jfr att ake. 1 i Skåne användes i kalvskinn, getskinn o. d., vilka
fattats såsom sammansatta med en genitiv.
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Värbet heta har utan tvivel sin enkla vokal (heda) från
förekomsten i tonsvag ställning i satsen. Jfr vad ovan sagts
om fsv. hata; jfr också det isl. hitta (rim. hateka), vilket helt
visst uppstått av *haita i akcentsvag position.1 Vid tonsvag
ställning har é förkortats ock till följd därav undgått diftongering.
Värbet svepa har ävenledes troligen mäst svagtonig användning att tacka för den på ganska stort område förekommande enkla vokalen (sweba o. d.). I sådana sammanställningar som svepa-in, svepa-6m, svepa-kring 0. 8. v.2 har till
följd av akeentsvag position e förkortats ock därför ej diftongerats. Genom labialisering, värkad av de närstående kons., har
e på en stor del av området blivit ö-ljud (swgba o. d.).
En annan omständighet kan även ha bidragit till stadgande av den enkla vokalen i svepa. Framför konsonantgrupp
vid ordets böjning (fsv. svepte, svepter, svept) torde e regelrätt ha varit kort vid diftongeringens inträde (enligt III, bih. 1)
ock därför stått kvar såsom e. Dessa formers vokalskick kan
så ha bidragit till bevarandet av presensformernas e. Jfr härmed, att åsbomålet har svea 1. sve 'sveda', vars e synes mig
snarast härröra från övriga temaformer: svede, svet.3
Den på större delen av diftongområdet härskande enkla
vokalen i ordet get (ad, at etc.) synes mig böra förklaras på
följande sätt. Före den sekundära diftongeringens inbrott hade
t i ordets plur. förlängts framför -er (Nor. Aschw. gr. § 296, 4).
I sammanhang därmed hade ö förkortats. Det förkortade e
blev naturligtvis oberört av diftongeringen, medan singularens
långa e regelrätt skulle diftongeras. Utjämning har sedan skett
till förmån för e på större delen av området, medan på en
mindre del singularens diftong genomförts. På det danskfärgade språkområdet skulle regelrätt överallt ha rått växling
mellan d i sing. ock t i plur. En sådan växling finna vi emeli) Kock Ark. IX: 166 f. Alternativt annorlunda Kock Sv. ljudh.
416; annorlunda åter Liden Uppsalastudier s. 86 noten.
Jfr också f sv. svepa saman ock samansvepa, insvepa, umsvepa.
Däremot Gärds hd (Vd) fwa,2a, fwade; List. hd (Mörr.) 58a,

584a.
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lertid blott i mellersta Halland (j0, jeter); för övrigt har
singularens d lånats även till plur.
5. Då enkel vokal på stora sträckor av diftongområdet är
regel i pret. sing. av värb tillhörande i-klassen: key, bed o. s. v.
(III. A 5), härrör den helt säkert, såsom ovan förmodats, från
pluralen. Det synes sannolikt, att vid tiden för diftongeringens
inträde pluralens korta i övergått till e, men att detta e ännu
var kort. Antingen hade nu redan före diftougeringen singularens långa e på sina håll utbytts mot pluralens korta, eller
ock utövade det senare en konserverande invärkan på det förra,
så att det undgick diftongering. Resultatet blev i varje fall
det, att båda numeri fingo slutgiltig e-vokal. På andra håll
åter lyckades ej pluralens vokalskick uttränga singularens, utan
vardera numerus har följt sin egen , utveckling, vilken lett till
diftong i sing. (ex. dk,ap), e-vokal i plur. (ex. dheva). Som en
möjlighet må antydas, att kanske på detta senare område pluralens ursprungliga korta i vid tiden för diftongeringen ännu
ej övergått till e ock följaktligen haft mindre förutsättningar
för att kunna öva inflytande på singularens vokal.
Det bör anmärkas, att i anseende till den kvalitativa likheten mellan de båda vokalisationerna den här förmodade proceduren är av mindre våldsam ock betänklig art än den från
primärhypotesens ståndpunkt antagna.
Anledningen till att pret. sing. av vb bliva företer diftong
(blal o. s. v.) även i sådana trakter, som i andra i-värb uteslutande uppvisa enkel vokal i pret. sing., torde huvudsakligen
vara att söka i den omständigheten, att samma värb tycks
kunna ha diftong även i pret. plur. ock övriga former med
urspr. kort i (åsb. blam o. d.), på somliga håll även i presensformerna, vilka ursprungligen haft långt i: inf. bio etc. (s. 76 f.,
84 f.). Möjligen har också en flitigare användning av sing. medvärkat.
Detta senare, nämligen singularens ymnigare förekomst i
jämförelse med pluralen, tror jag vara orsaken till förekomsten
av diftong i preterito-presens vet (vald, vqt o. s. v.) även på
områden, som eljes endast uppvisa enkel vokal i sing. av 1klassens värb. Då vet ju även till sin betydelse intar en särställning, kan dess rikliga användning ha förorsakat dess säregna utveckling.
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6. Vokalreflexerna av samnord. sel framför konsonantgrupp (III. A 6) låta sig lätt förklara på sekundärhypotesens
grund. Nuvarande diftong förutsätter endast, att ordet vid tiden
för diftongeringen haft långt e; nuvarande enkel vokal åter förutsätter, att e varit kort. Den vid tiden för diftongeringen rådande växlingen mellan långt ock kort e (-<- tuei) framför konsonantgrupp kan förklaras så, att ett genom den östnordiska
monoftongeringen av cei till e uppkommet långt e i vissa fall
(framför vissa konsonantgrupper) bevarat sin längd, medan det
åter i andra fall blivit förkortat.1 Man skulle också kunna
tänka sig saken så, att e först genomgående förkortats, men
att sedan åter vissa konsonantgrupper, som visat sig tidigt
värka förlängning även av ursprungligen korta vokaler,2 förorsakat ny vokallängd. Vilketdera förloppet varit, är härvidlag
ej av direkt intresse. Resultatet måste bliva detsamma.
Konsonantförbindelsen sk har vid diftongeringens inbrott
över hela området föregåtts av långt e (obs. da. bösk), varför
besk allmänt anträffas med diftong (balsk etc.).3
Framför st har e varit långt ock blivit diftong utom i
Skåne (fibolsta o. d., skå. fhesta).4 De skånska formerna med
enkel vokal härröra möjligen, åtminstone delvis, från akeentsvag
position, t. ex. från det vanliga uttrycket fresta-pi.
Framför id har rått långt e utom på större delen av det
skånska området samt sydligare delen av Halland, där kort e,
kanske redan då utvecklat till i, förelegat. Resultatet har blivit
resp. diftong (og o. d.) ock i (4).3
Framför ns fanns långt e i vissa delar av Smål., Hall. ock
Vgötl. (hamsa etc.), för rästen kort e, som på somliga håll utvecklats till i (nnsa) eller genom labialisering till ö --> u (honsa,
hunsa etc.).6 Som en möjlighet må angående rensa nämnas, att
Nor. Aschw. gr. § 131;' Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 47 fE.
Se Nor. Asch w. gr. § 129 ock där citerade ställen hos Kock;
Falk-Torp Da.-no. lyd h. s. 57 fe.
Se Nor. Asch w. gr. § 131 anm. 2 ock § 129 anm. 2 (efter
Kock i Ark. IX: 71).
Se Nor. ock Kock sist anf. ställen; Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 60 f.
Se Nor. Aschw. gr. § 131 anm. 1 o. § 129; Falk-Torp s. 58.
Angående vokalförlängning framför ns märk List. hd, Blek.
dans(a), ansa o. d.
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det kan ha fått långt e, resp. diftong genom association med
adj. ren, på samma sätt som sannolikt s.-möremålets säjnka
'sinka' fått diftong från adj. säjner 'sen'.

B. Ord med dialektdiftong utöver området för
samnordiskt fel. (III. B).

1. Diftongen i de sydsmål. formerna för igän, gen: vcom,
jcprt- etc. (III. B 1) bör uppenbarligen ledas tillbaka till det
långa e, som ofta anträffas i fsv. i dessa ord (märk särskilt Smålandslagens geen). Dialektformerna med e-vokal (ven)
torde på samma sätt gå tillbaka till de fsv. formerna med kort
e ock de med ä-vokal (2„yen) till äldre ä-former.
En fråga för sig, som i detta sammanhang lämpligen kan
diskuteras, blir emellertid, huru fornspråkets långa e såväl som
ock övriga skiftande vokalskick i dessa ord är att förklara.
Ovan (s. 105) har meddelats den härledning ur äldre (oursprunglig)
diftong, som givits åt gön å ena sidan av NOREEN, OLSON ock
KOCK, å andra sidan av FIULTMAN. Tidigare hade KOCK ock
BRÅTE (å s. 53 cit. ställen) härlett e-vokalen i fsv. gen ur en
form svarande till is!. gegn genom antagande av ett bortfall av
gh före n (enligt Brate i obetonad ställning). Då e är långt i
fsv., skulle detta enligt Emil bero på ersättningsförlängning.
Denna senare förklaring har av Olson s. 29 blivit bemött
med den anmärkningen, att resultatet under alla förhållanden
ej skulle hava blivit ö, utan ffi. KOCK har ju också senare
övergivit den ock akcepterat OLsoNs förklaring. Denna synes
också ha vunnit andra anhängare (så t. ex. Lindroth Från fil.
fören. i Lund III: 51). Jag skall här ej inlåta mig på att i
detalj framdraga svårigheterna i vare sig OLSON-KOCKS eller
HULTMANS diftongteori. Jag vill blott framhålla, att såväl det
gh-bortfall, den förra förutsätter, som den övergång gh —> j
den senare utgår ifrån, måste förläggas till ett betänkligt tidigt
språkstadium (föga efter den samnordiska perioden). Vidare
synes mig förhållandet mellan de olika vokalisationerna hos
ordet i fornspråket ej bli fullt klart ur utvecklingssynpunkt.
gön (On),
Så t. ex. då *gceghin resp. *gEeghn blivit "gagn
varifrån har då fsv. ge3n kommit? Skall man ej härleda det
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direkt ur *gesghin, utan indirekt, så nämligen att *goein med
reducerad akeent blivit geen enligt Kock Sv. ljudh. 255? Dessutom vill jag också påpeka, att de särskilt i Skåne ock Blekinge rådande dialektformerna från vår tid med långt e skulle
vara något påfallande, om värkligen deras långa e ginge tillbaka till diftongen cei. Man skulle väntat diftong, ehuruväl ö
(+- [el) möjligen kunde ha undgått diftongering på grund av
invärkan från svagtonighetsTormer med förkortat e.
Enligt min tanke har följande förklaring av de olika vokalförhållandena i detta omstridda ord goda skäl för sig.
Ett samnord. *geghin blev i starktonig ställning till *goeghin'.
I svagtonig ställning2 däremot förblev det oförändrat, således
*geghins. Såväl *gteghin som *geghin kunde troligtvis vid svag
betoning övergå till ett *gighin 4. Man hade sålunda i tidig
fsv. tid trenne olika former: *gteghin, *geghin ock *gighin,
vilka var ock en för sig sannolikt kommit att användas såväl
starktonigt som svagtonigt. I dessa former blev helt säkert
mycket tidigt ultimas med infortis betonade i till e, särskilt
då ordet stod svagtonigt. Man fick sålunda resp. *ganhen,
*geghen ock *gighen. Så kom bortfall av gh, varigenom uppstodo resp. *green, .*geen ock *gien. Vid starktonighet uppkomme av dessa genom kontraktion resp. fsv. gffin, gön ock gin,
vid svagtonighet däremot rek). fsv. gän, On ock gIn5. Det bör
dock anmärkas, att dessa senare former med kort vokal kunna
tänkas parallellt ha uppkommit av alternativt förefintliga *geaghn,
*geghn, *gighn genom förlust av gh i tonsvag ställning.
Liknande utveckling, som här antagits för ett samnordiskt
*geghin, kan enligt min uppfattning spåras i en hel del sydsvenska ock danska dialekter hos ordet dagsmeja (se III. B 1).
LINDROTH har visat, att detta ords primära form varit ett *dag(s)meg(i)n6. Men vid förklaringen av de sekundära formerna ha
Nor. Aschw. gr. § 113; Kock Sv. ljudh. 140.
Svagtonigt särskilt som preposition ock i sammansättningar (jfr
Kock Sv. ljudh. 99).
Kock Sv. ljudh. 138.
Kock Ark. IV: 171 if., Sv. ljudh. 279 ock isht 99; Nor. Aschw.
gr. § 102,2.
Jfr Kock Ark. XI: 139, Nor. Aschw. gr. § 163 anm. 3.
Se Från fil, fören. i Lund III: 48.
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talrika svårigheter erbjudit sig. Ej minst har detta varit fallet
med dem, som uppvisa -män-, -men(-) ock -min-, -minn- (Lindroth anf. arb. s. 46). Till bedömmande av frågan meddelas
sådana former här, dels efter LINDROTH, dels efter egna excerpter :
ä-former:
Frosta (Munk.) i
damdna v., dc(m&ney, -19 s.
Onsjö (Hall.) f
Bjäre (Hjärn.)
damdna v., damin s.
e-former:
Al bo
damMa v.
Ingelstad
Färs
danMna v., damni g s.
Torna J
Luggude
danMna
N. Åsbo
damena v., daimening 5.
Harjager
Ö. Torna (Veberöd) damnbta v., dan,n4ntg s.
Oxie
damening 5.
Skytt
damene 5.
Skåne efter Rietz
damen a S.
Da. dial. (S. Samsö) dagmen
Ä. da.
dagmen
i-former:
Skåne (Torna)
damina v. 0. 5., damining 5.
Ä. da.
dagminning.
Vad de sist anförda formerna, 1-formerna, beträffar, förmodar Lindroth s. 38 för damina, damining med tvekan en
dialektisk utveckling ö
i, om de skola anses fullt säkra,
vilket han misstänker ej är fallet. I dagminning »behöver ej
ett värkligt i föreligga» (»åtminstone i da. rspr. ligga ju ö ock
i töre nasal varandra ganska nära»). Formerna med ä- ock evokal, vilka »erbjuda en ganska svårlöst gåta», söker han (s.
53 f.) förklara dels på ljudlagsenlig, dels på folketymologisk
grund, i båda fallen med mindre lyckligt resultat.
I sitt resonnemang inflätar LINDROTH bland annat fsv. gön.
Enligt min tanke har han därvid gjort en riktig kombination.
1) S. Luggude enl. uppteckning i Sk. lm.-saml. av 01s6ni: Unika s.
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Likheten mellan
geen, gen, gin ock
samnord. *geghin
*-meghin.
-÷
-mem:, -men-, -minsamnord.
synes mig slående. Jag tänker mig för det senare jämförelseledet följande utveckling.
Ett samnord. *daghmeghin med huvudakcenten på andra sammansättningsleden blev *daghnlieghin, medan det med huvudakcent
på första leden förblev oförändrat (*daghmeghin) för att senare
eventuellt övergå till *daghmighin. Under samma betingelser,
som ovan antagits för gen, genomlöpte dessa sedan utvecklingskedjan *daghmeeghen, *daghmeghen, *daghmighin -->*daghmeeen,
*daghniffen, *daghmön, *daghmin:
*daghmeen, *daghmien
*daghmin.
Från de slutgiltiga ä-formerna i
*daghmebn, *daghmön,
denna utvecklingskedja torde de ovan anförda ä-formerna härröra.
Formen med långt e återfinnes med sannolikhet blott i de av
OLSgNI upptecknade formerna med diftong: elamajna, dammig
(III. 13 1), den med kort e i de många e-formerna ovan1 (jfr
det skånska AM91, 'igän'). Formerna med i återfinnas sannolikt i
de mera sällsynta i-formerna, den med kort i säkert i ä. da.
dagminning.
Icke ombildad form träffas blott i ä. da. ock da. dial.
dagmen (se ovan). För övrigt ha nybildningar utträngt de
väntade formerna. 2 Analogiska ombildningar äro väl damena,
damina ock damene, bildningar på värbet synas substantiven
på -ing vara. Vad värbet beträffar, har det väl snarast fått sitt
skick genom anslutning till de ponerade äldre (numera försvunna) substantivformerna.3
2. Samtliga fall med dialektdiftong för samdialektiskt långt
e (III. B 2) stå uppenbart i överensstämmelse med sekundärhypotesen. Så vida ej av någon anledning e förkortats, har det
regelrätt diftongerats.
Somliga ha möjligen e ee genom särskild dialektisk utveckling.
Huru starka ombildningar i skilda riktningar detta ord undergått,
inses vid en blick i LINDROTHS materialförteckning.
,Då gh ej tillhört levissimus-stavelse, har det tydligtvis ej fallit
bort, utan utvecklats till j. I många dialekter ha därvid uppkomna
former av ordet segrat (dameja, dagmaja o. d.). Förutom de ovan
upptagna synas mig formerna med -mea (Lindroth s. 45) bero på
-meen, som sedan på analogisk väg blivit
bortfall av gh: -meghen
-mea. LINDROTHS förklaring e. 52 är alls ej antaglig.
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Av de från samnord. tid förefintliga orden [under a] företer
fem. sing. av dem.-pron. den (fsv. pe) en oomtvistlig, direkt
övergång av ö till diftong (dal etc.). För de övriga har man,
som ovan nämnts, tänkt på möjligheten att härleda dem ur de
fsv. formerna med hiatusfyllande
Jag vill i korthet söka visa,
att en sådan härledning ej kan anses tillåten, utan att det enda
riktiga blir att utgå från fsv., resp. fsk. eller fda. former med ö.
Först må anmärkas, att formerna med hiatusfyllande i ej
kunna sägas vara särdeles vanliga i fsv. — för fsk. äro de alldeles främmande — varför man kan misstänka, att de beteckna
en särskild dialektegendomlighet. Jag har trott mig finna, att
östgötskan härvidlag kan komma i åtanke. Flertalet fall med
el: pai tyckas tillhöra skrifter, som anses härröra från Östergötland,
så t. ex. Östgötalagen, Cod. Bur., Själens tröst, Klosterläsning,
Suso ock Medeltidens bibelarbeten. Om däremot dylika former
tillhört de dialekter, som här kunna vara av intresse, synes mig
tvivelaktigt. Ja, nutida mål låta t. o. m. förmoda, att ett antevokaliskt ö på sydsvenskt språkområde fått en helt annan utveckling.
Särskilt att observera är det småländska ock västgötska blia
'blöja' (Rietz), vilket helt visst är att återföra till ett äldre blöa, där
således en utveckling av ö till i framför vokal synes ha försiggått.1
Liksom blöa blivit blia, så synes det rimligt att antaga, att
ett äldre *öa blivit klia genom övergång av ö till i framför a.
Härför talar också det tema, detta värb uppvisar i vissa dialekter.
RIETZ uppger för Kalmar län klia kläjde kläjt; på samma sätt
har MÖLLER för södra Hall. klia kläjde kläjt. I tidig fsv. tid
bör härtill snarast ha svarat ett tema *klöa *klöpi *klöt. I de
båda senare formerna har ö framför konsonant regelrätt blivit
öa.2, vilket sedan särdialektiskt övergått till äj.2 1 infinitiven däremot har ö framför vokal bevarats2 för att sedan övergå till i.
Även smö. blya ock Gärds Nyp bära möjligen spår av samma
utveckling. Ett *bliu i obl. kasus kan genom kombinerat u-omljud,
värkat av det före i gående kakuminala 1 ock det följande u, ha blivit
*blyu, varifrån sedan y-vokalen inkommit även i nom. blya. ,
Kock Sv. ljudh. 182; Nor. Asaw. gr. § 114.
Jfr Linder: fEej 'fä', lEejta 'läte'; Möller (språkprov från Tönnersjö ock Höks hd): häjer isl. hm , häjta isl. htetta. OM RIETZ' belägg
härrör från S. Möre hd, kan äj även vara lika med LINDERS äj (se ovan
s. 20) ock då gå tillbaka till från infinitiven hämtat ö.
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i framför a föreligger möjligen i ett hos
Övergång ö
RIETZ upptaget vb. knia 'böja knän av maktlöshet'. Ett *knöa
kan ha blivit knia, medan *knö med ö i slutljud regelrätt blivit
knä (Kock o. Nor. anf. st.).
i i smål. ock
Vidare kan också märkas utvecklingen ä
hall, former för ordet kreatur: Kinnev. hd (Kalvsvik) kriatuo,1 •
Årst. hd (Vess.) 1cnatur.2
i
Av dessa fall att dömma har ö framför a övergått till i-ljud
i de sydsvenska mål, som här intressera oss; öa har blivit la
ock icke eia( --> sia).
Det synes under sådana förhållanden ej möjligt att härleda
de nutida diftongformerna i de under III. B 2 a anförda orden
(sal, tla o. s. v.) från äldre former med bevarat a. Också bör
det anmärkas, att ingenstädes i diftongformer ett sådant a anträffas. Naturligt ock riktigt tycks däremot bliva att anknyta
till äldre former med bortfallet a: lö, aö, tö, thrö, frödagher, blö
ock *klö, vilka också äro de vanligare i fsv. ock de enda brukliga i fda. ock fsk. Äldre blö motsvaras helt naturligt av nutida
blat o. s. v.,3 medan äldre blöa på samma språkområde givit blia.
Lånorden under III. B 2 b böra, såsom förut framhållits,
antagas ha haft enkel vokal vid inlånandet. Av vikt för det
nuvarande vokalskicket är tydligtvis inlåningstiden. Tre olika
skeden kunna lämpligen särskiljas: inlåning före den fsv.
övergången ö
ET3 i slutljud ock före konsonant; inlåning
först efter denna ljudövergång, men före diftongeringen av ö;
inlåning efter diftongeringen. Resultaten ha uppenbart blivit•
resp. ä-vokal, »diftong» ock e. Dock bör bemärkas, att man naturligtvis ej med säkerhet kan sluta sig till resp. ords ålder i de
olika målen av det nuvarande vokalskicket. Ett ä kan ha förefunnits redan vid inlånandet, antingen uppkommet av é i förmedlande mål eller ock förefintligt redan i lågtyskan (vid sidan av ö
i annan lågtysk dialekt). Diftong kan naturligtvis stundom vara
av relativt sent datum ock ha analogiskt ursprung. Ett e kan ha
undgått diftongeringen till följd av fakultativ förkortning; särskilt
i mera sporadiska fall kan det ju också vara hämtat från rspr.
1)

SV. lm. II. 9.
2) SV. lm. 1. 11.
Den i södra delen av det skånska området uppträdande formen
Aceda bör tydligen förklaras enligt Kock Sv. ljudh. 182. Jfr fsv.
hekatter vid sidan av nsv. lekatt.
3)
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Följande må — särskilt i anslutning till dessa synpunkter —
anmärkas för några enskilda fall.
e-vokalen i ordet slev (slev) i västra Skåne ock södra Halland härrör möjligen från ordets förekomst i sammansättningar
(grytslev, grötslev, träslev o. d.), om den ej är sent inkommen
från rspr.;
e-vokalen i ändelsen -het (fitthed o. d.) på det skånska området
kan likaledes bero på förkortning vid svag akcentuering. Särskilt om ordet haft alle. 1, har naturligtvis avledningsändelsens
e fått reducerad längd ock till följd därav undgått diftongering.
e-vokalen i klen (klene), besked (be e) ock fa beror möjligen på sent lån (diftongen analogisk?); i arbete, arbeta (at be,
ahbea o. d.) på sent lån eller kanske snarare på vokalförkortning
vid reducerad akcent.
e-vokalen i ordet brev (b hev) på det skånska området synes
mig svår att förklara, om den skall anses vara ursprunglig för
dessa mål. Ha dessa e-former möjligen inlånats i relativt sen
tid ock då utträngt ursprungligare ä-former (sådana förekomma
ju ännu ganska talrikt)? Egendomligt är dock, att även ordet
grevar på ungefår samma område har enkel vokal (e, eventuellt
genom labialisering ö: ghevan,, ghovan,).
Värbaländelsen -era har kanske inlånats först efter diftongeringen. I så fall skulle diftongen (ex. åsb. thaktatha) vara
av analogisk art (ljudsubstitution). Möjligt är ju dock, att diftongen är det för målen regelrätta ock att e är att tillskriva
senare inflytande från rspr.
ä-formerna i akrädor (skum!, o. d.) gå helt säkert tillbaka
ända till lågtyskan. Att emellertid inlåning med e-vokal från
andra lågtyska dialekter skett, synes nödvändigt att antaga såväl
för åtskilliga fsv. formers skull som ock på grund av nyare
dialektformer med diftong: skhaply, o. s. v. I olika medellågtyska dialekter synes é, ch, å ock 6 ha växlat (yr också Kock
Sv. ljudh. 334).
ä-vokalen i best best beror antagligen på tidigt lån. Där
senare lån (före diftongeringen) skett, har ö diftongerats, för så
vitt det bevarat sin längd (b8Ist o. s. v.). Nuvarande e-former
(best), kunna bero på förkortning framför st (jfr vid fresta) eller
på inflytelse från rspr.
Angående åsb. knaist jämför skrädor ock best.
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Anm. Vi ha ovan trott oss finna spår av en sydsvensk ljudövergång ö -> i framför a. Det ligger ganska nära till hands att i anslutning till densamma tänka på de former med la för ursprungligare
eller åtminstone väntat öa, som anträffas i fornspråket ock som i ett
par fall synas ha trängt fram till nysvensk tid. Hit höra följande:
fsv. Sar (Sam) för föar, gen. sing. av fm (se Kock Sv. ljudh. 189);
fsv. si93 för söa med. sammansättningar: asia, forsla o. d. (Kock
anf. st.);
fsv. 1)ria för röa(r), nom. o. ack. fem, av räkneordet 'tre' (Kock
ib. 109);
fsv. friadagher för fröadagher (Kock anf. st.);
fsv. kriare för kröare 'utropare' (Kock anf. st.);
fsv. ha för *löa, kas. obl. av le, nsv. lie, ha (Kock ib. 100);
nsv. klia för *klöa (Kock ib. 189).
Man har tillgripit olikartade specialförklaringar för dessa fall med
la för öa. Se t. ex. Nor. Aschw. gr. § 164 (Sar, sia) ock framför
allt Kock ovan anf. ställen. Tanken på en ljudlagsenlig övergång ea
-> ja har dock framkastats; så av Nor. Aachw. gr. § 153,a, som förmodar en övergång öa -> la under förutsättning att öa varit svagtonigt; så t. ex. i ord som forsla, asia ock ev. friadagher (anm. 1).
Vidare också av Kock Sv. ljudh. 189; såsom alternativ till några av
sina specialförklaringar antyder KOCK möjligheten av en dialektisk — i
så fall väl också generell — övergång av öa till la i fsv. ock nsv.1
Det synes mig, som om KOCKS antagande vunnit ett kraftigt stöd
genom den förut påpekade övergången av öa till ja i sydsvenska mål. Man
kan med anknytning till densamma på tämligen goda grunder i fsv. ock
nsv. la-former se en ljudlagsenlig utveckling. Ock detta sätt att se saken
torde vara mera tilltalande än de givna specialförklaringarna. Ty visserligen synas somliga av dessa ha rätt goda skäl för sig, men de finnas
också som ej kunna anses giva rum för synnerligen stor sannolikhet.
Särskilt må observeras, att de nsv. orden lie ock klia få en enkel ock
tilltalande förklaring. Med anledning av dem bör f. ö. anmärkas, att
kanske övergången öa -> ja tillhört även mellansvenska dialekter, då
det ju är mindre troligt, att dessa ord från sydsvenska mål inkommit i rspr.
Man kan fråga, vad som varit anledningen till den olika behandlingen av det ursprungliga fonemet öa. Har akcenten härvidlag spelat
någon roll? Man kunde ju t. ex. tänka sig, att a vid alen. 2 stått kvar,
varvid ö övergått till 1, 2 medan a vid akc. 1 fallit bort, 3 varvid resultatet blivit nuvarande e (i sydsv. mål diftong).
Jfr öa -> la -> lå. i fno. ock isl., t. ex. söa -> sia -> sia, samt
fgutn. sia, friadagr etc.
Jfr Kock Ark. XIV: 220 f. angående isl. sia -> sia.
Om ursprunglig akc. 1' i dylika ord se Kock Alt- u. neuschw. acc.
s. 105. Om ljudlagsenligt bortfall (ev. kontraktion) av ändelsevokal
vid hiatus ock akc. 1 se Kock Sv. lm. XV. 5: 41 f. ock särskilt Hultman Häls.-1. s. 175 ff.
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3. För att förklara diftongen på platsen för samdialektiskt
ce (III B 3) måste vi givetvis närmast utgå ej från ett ä-, utan

från ett e-stadium. Ett sådant låter sig också utan svårighet
påvisa i samtliga fall.
Värbet äta uppvisar, såsom synes av de s. 66 f. anförda formerna, e-vokal på många håll i Skåne, även i mål som ej ha
någon övergång av ce till e.' Billing s. 45 förmodar, att åsbomålet i eda »bevarat det isl. e» (jfr Kock Sv. ljudh. 138). Man
finge väl snarast antaga, att så skett vid ordets förekomst med
svag betoning i sådana uttryck som äta-tipp, äta-riv o. s. v.
Detta antagande torde ha sitt berättigande. Återstår då blott
att förklara e:s längd vid diftongeringens inträde i de mål, som
förete diftong i ordet. Det är att förmoda, att den bör förstås
enligt den av WIGFORSS (Från fil. fören. i Lund III: 169 if.)
diskuterade framljudslagen.2 Ställningen i framljud har medfört
tidig förlängning. Ett ö kan således ha förefunnits vid tiden
för diftongeringen ock regelrätt ha blivit diftong. Detta för
så vitt diftongen är gammal ock ej uppkommit senare på analogisk väg.
Diftongen i pronominalformen det erbjuder svårighet så till
vida, som vokalens längd i ordet vid diftongeringen ej synes ha
skäl för sig. Att e-vokal förefunnits i ordet, kan med säkerhet
antagas på grund av de skånska formerna med nuvarande e
(ded), ävensom med stöd av det fsv. pet (jämte pa3t).3 Men att
detta e redan vid diftongeringen varit långt, är mot förmodan,
då diftongeringen tycks ha ägt rum före vokalförlängningen i
kort rotstavelse.
Vad beträffar diftongformer av adv. väl, kan hänvisas till
ä. nsv. weel4 (Kock Sv. ljudh. 255). KOCK ser i detta weel
utvecklingen av ett samnord. "weeil i fortisstavelse. Med sådan
uppfattning borde man hänföra ordet till III. A 1. Jag skulle
dock hällre i weel vilja se en ursprunglig infortisform, upp
Angående sådan övergång se Kock Sv. ljudh. 144.
Se särskilt s. 171; jfr Kock Fsv. ljudl. s. 421 f.
Jag har i materialsamlingen slutit mig till KOCKS antagande, att
e-formen uppstått ur ee-formen vid svag betoning (Sv. ljudh. 271).
Dock håller jag för lika möjligt, att fsv. pet har bevarat ett samnord.
e i svagtonig ställning (Kock Sv. ljudh. 138).
Jfr »Gynga Jeppas» vel (ovan s. 94).
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kommen av %lel enligt Kock Sv. ljudh. 271. I så fall gäller
om diftongformerna vad som ovan sagts om det.
I båda de sist behandlade orden ligger naturligtvis mycket
nära till hands att i diftongformerna se analogibildningar.
ö-stadiet i orden med äldre id låter sig lätt påvisa. Urspr.
kcelda, geelda, hcelda ha som bekant i danskan, liksom i sydock västskånska dialekter, utvecklat sig till former med i för
äldre as): da. kilde, gilde, hilde 0. s. y. (se III. B 3 b). Därvid
har naturligtvis ett stadium med e passerats. , För dessa tre
ord kan nu till förklaring av deras vokalskick i vidkommande
mål antagas, att vid diftongeringens inbrott det ursi)rungliga
ce.ljudet var kvar i de norra målen, medan det i de södra hade
fått ett mera slutet uttal: i en del mål ännu e, i andra t. o. m. i.
De mål, som hade err ock i, uppvisa dessa vokalskick ännu i dag;
de som hade e förete diftong, alldenstund detta e blivit förlängt
framför förbindelsen id. *kälda, *kölda, *kilda ha blivit resp.
fela, stmla, paa; *he-elda, *hölda, landa --> hela, ANN, htla o. s. v.
En särskild förklaring kräver ordet kväll. KOCK har 2 sökt
leda i bevis, att detta ord haft ursprunglig diftong i roten:
urnord. ai, sarnnord. cei. Om Kom antagande vore riktigt,
skulle detta ord givetvis haft sin plats under III. A 6 c tillsammans med ordet eld. Jag har emellertid ej kunnat känna
mig övertygad om riktigheten av KOCKS etymologi. Det fsv.
qualdolfsscm, som i första rummet andrages ock som förekommer
några gånger såsom namn på samma person i några värmländska diplom, behöver väl ej med nödvändighet, såsom KOCK
vill, härledas ur ett *Kvailchilfr. Otänkbar är väl icke en dialektisk utveckling av a3 till a i detta ord, möjligen under betingelse av svagtonighet (11wge1dil1fr). Jämför den av KOCK antagna
övergången ee •-›- a i semifortisstavelse mellan w ock ett supradentalt 1 (Sv. ljudh. 302).3 På liknande sätt kan väl det av Kom
åberopade norska igjcerkvald (Hardanger) förete en dialektisk
utveckling av 93 till a. Det av KOCK från norska dialekter
anförda kveild (Nedre Gudbrandsdalen) kan icke häller anses
bevisande, då även annars ett ce synes ha blivit diftongerat
Märk ä.-da. keldte, gelde, helde; jfr Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 158.
Ark. VII: 175 if., XI: 326 not 1, XVIII: 94 ff. (jfräven Sv.ljudb. 242).
I *kwteld var visserligen 1 dentalt, men dialektiskt har kanske
även mellan w ock dentalt 1 te kunnat antaga ett öppnare uttal (a).
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i norska mål.1 Gamlakarleby-målets kvgsval vid sidan av
kvcelcl behöver ej häller nödvändigt förutsätta ursprunglig diftong,
då ett sekundärt g även annars uppträder i målet (llagfors,
Sv. lm. XII. 2: 50)2 Ock vad äntligen beträffar KOCKS sista, som
det syntes, avgörande bevis: de nordskånska dialektformerna
med diftong, så har detta uppenbarligen förlorat mycket av sin
kraft, då vid dess sida ställas diftongformer svarande till äldre
keelda, ga31da ock hcelda. Jag har därför, i betraktande av
svagheten i de för diftong anförda bevisen, ansett för riktigast
att för ordet kväll utgå från en grundform med 03. Detta ce
har i de- mål, som nu uppvisa diftong i ordet, vid förlängning
blivit ö, på samma sätt som skett i haalda. Vid diftongeringens
inbrott blev så ö diftong (nuv. kwN1 o. s. v.). Observeras bör,
att till väsentlig del diftongområdena för ordet kväll å ena sidan
ock källa, gälla, hälla å andra sidan sammanfalla. Blott en
sak kan synas egendomlig. Av ordet kväll anträffas inga iformer på det område, där de andra tre orden uppträda med
i-vokal. Jag tror emellertid ej, att detta behöver hindra antagandet av samma utveckling i exempelvis hälla ock kväll.
Vokalförlängningen ock den därmed antagligen omedelbart förknippade övergången av te till e framför konsonantförbindelsen
id har troligen försiggått blott i tvåstaviga former, d. v. s. då
id stod framför vokal (se särskilt Kock Ark. IX: 62 f.). Därav
kommer det sig, att den ägt rum t. ex. i mörr. hylla, men
ej i dess del 'däld'. Då nu källa, gälla ock hälla alltid hade
ld i antevokalisk ställning, måste diftong, resp. i-vokal bli
resultatet av utvecklingen. Ordet kväll åter hade i vissa fall
antevokaliskt, i andra slutljudande id. I förra fallet uppstod ö,
i senare stod 93 kvar. På ordets nuvarande diftongområde
genomfördes formerna med ö, tvåstavighetsformerna; på det nuvarande ä-området åter de med 93, enstavighetsformerna.
4. Diftong för urspr. kort i (III. B 4) förutsätter ävenledes
ett mellanstadium med e.
Bl. a. kanske i heeillhoppe (Gudbrandsdalen) jämte andra måls
heellhoppe, heldehoppe o. B. v. 'hoppa med sammanslutna fötter'; troligen till äldre Imelda. Jfr också Rosa under halda: »Oong laBre, gaamxil
heeild» (Nedre Gudbrandsdalen).
Med kvag- jfr särskilt spgs- 'spets'. Har Å något sammanhang med förlusten av ett t-ljud (d) i båda orden?
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Framför enkel konsonant har som bekant ett kort i allmänt
blivit e i östnordiska dialekter, enligt vad som antages ljudlagsenligt i öppen stavelse,' sedan också ofta genom utjämning i
sluten stavelse. Detta e har sedan mästadels blivit ö vid den
senare allmänna stavelseförlängningen. Då vi nu i sydsvenska
mål finna diftong svarande till kort i i kort rotstavelse, förutsätter detta, för så vitt diftongen får anses vara »äkta», ej analogisk, att i vidkommande ord båda de nämnda processerna varit
genomförda vid tiden för diftongeringen av långt e. Blott
undantagsvis synes emellertid så ha varit fallet, eftersom i regel
, urspr. kort i icke återfinnes som diftong, utan som e-vokal.
Pronominet eder ock adv. ned, ner, nere synas, av den
konstanta ock ganska utbredda förekomsten av diftong att dömma,
ha haft ö vid diftongeringens inbrott ock följaktligen ha »äkta»
diftong. Troligen har förloppet varit följande. Båda orden ha
ofta förekommit i akcentsvag ställning i satsen. De ha därvid
icke blott fått e •<- i tidigare, än fallet varit i andra ord med
kort i (Bock Sv. ljudh. 30), utan ha också tidigt förlorat sitt 6.
I prov. eder har detta senare i de sydligare dialekterna t. o. m.
skett före utvecklingen i ---> e, Om BILLINGS förklaring av åsb.
jten, da. jer får anses riktig (iper, ipar, iPart -> *mh "tak, *takt
--> "yeh, yceh, ycehl).» Man har således fått iper, ipar, ipra o. s. v.
-> "eer, *ear, *era ock nip, niper, nipre -›
*nere.
Såsom en följd av 5-bortfallet har tillkommit vokallängd, tydligen blott för starktonig ställning. Hur man härvidlag skall
tänka sig saken, vill jag ej avgöra. Om man får räkna med
ersättningsförlängning, skulle i samtliga former av orden vid
starktonighet vokalen ha blivit lång. Dock tror jag snarare, att
vokallängden uppstått genom kontraktion. Formerna *åer ock
*niåer gåvo naturligtvis vid stark betoning resp. "år ock *nör.
Från dem kan så ö ha överflyttats till andra former. Hur som
hälst, ett långt e synes ha förelegat vid diftongeringen ock regelrätt övergått till diftong (nuv. ok,e, nop, o. s. v.). Där så ej varit
förhållandet, har e •<- i undgått diftongering ock återfinnes numera
vanligen som e, någon gång i följd av labialisering (värkad av r)
som ö (o). Angående jcen, se BILLINGS förklaring ovan. Här ock där
Kock Sv. ljudh. 29 if.; Nor. Aschw. gr. § 115.
Alternativt något olika; se Bill. s. 84.
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e5 bero tydligen på
uppträdande former med äj för äldre 15
j, vars betingelser synas svåra att finna. De
en övergång 5
halländska formerna av ordet eder med bevarat i (ter, sr o. s. v.)
äro möjligen att förstå enligt den förut citerade framljudslagen
(se s. 128).
Om man i det småländska mahaftan (Västbo) vill se en
ljudlagsenlig utveckling till diftong (a -e- g), kan denna förmodas ha tillkommit under liknande förhållanden som i eder
ock ner. Vid fakultativ akcentuering miperäftan har uppstått
*meeraftan, som åter med huvudtonen på första leden blev *möraftan, vars ö sedan diftongerats. Observera med anledning
härav särskilt den växlande akeentueringen i blek. mekciftan
ock rnhaftan.
Man skulle kunna vara frestad att lägga någon vikt vid
att utom dessa flere andra fall med diftong för äldre I framför
urspr. 5 äro antecknade (lat, smai etc.). De synas emellertid
vara blott sporadiska ock härröra åtminstone delvis från dialekter, där diftongens användning numera ej är så strängt preciserad. Det torde därför kunna anses fullt berättigat att betrakta
dem som analogiska nybildningar. Att den följande konsonanten (5) spelat någon roll, är föga troligt.
Den avsevärda utbredningen av diftongformer för namnet
Nils (natts • o. s. v.) synes ej gärna tillåta antagandet av analogibildning, allra hälst som ett egennamn väl ej gärna ombildas i sådan riktning. Det torde ej häller vara svårt att påvisa ljudlagsenligheten hos diftongen i detta ord. Sedan ett
äldre (fsv.) Nighels blivit Näghels, har gh fallit bort i svagtonig ställning (jfr Nils-Nrsson o. d.), kanske f. ö. även i
starktonig ställning, eftersom ordet hade akc. 1 (jfr s. 112). Näghels har således blivit *Mols, vilket med huvudton naturligtvis
kontraherats till "Nöls (märk sydskå. nels). På en betydande
del av diftongområdet har detta skett så tidigt, att ä blivit diftongerat.1
1) Bortfall av gh före övergången i --> e synes även ha förekommit. Skå. nits (Åsbo hd, Rya), da. Niels synes nämligen återgå
till ett *Niels
Nighels. Man kunde ju också tänka, att gh alle ock att ett på så sätt uppkommet *Niels
mänt fallit bort före i
(tvåstavigt) dels kontraherats till nals, dels okontraherat blivit *Neels
(med senare kontraktion nels).

DIFTONGENS URSPRUNG: SEKUNDÄRHYPOT:

1:33

En härmed överensstämmande utveckling har det äldre mikit
'mycket' genomlöpt i skånska mål. Mikit har blivit *meghet,
som senare givit *mee6 ock med kontraktion *ing nuvarande
.skå. med. Möjligen har denna utveckling på sina håll varit
fullbordad före diftongeringen av långt e. i vilket fall den uppgivna formen mald från Göinge skulle ha ljudlagsenlig diftong.
Den kan dock vara analogibildning.1
Den konstanta förekomsten av diftong i tren, trona på ett
visst område i västra Skåne ock södra Halland (titam,-a o. s. v.)
synes tyda på ljudlagsenligt ursprung. Emellertid är det svårt
att finna anledningen till att e (-<- i) undantagsvis varit långt i
dessa ord så tidigt som vid tiden för diftongeringen. Möjligheten av analogibildning får naturligtvis ej uteslutas. Detsamma
gäller om adj. len. Dess mera sporadiskt ock alternativt uppträdande diftongformer (lagt o. s. v.) kunna dock, synes det,
med ännu *mera skäl anses- vara analogibildningar.2
De följande sporadiska diftongfallen falnabens skenben, karv,
reqbaln rev(ben) ock klaffa klera tyckas ej erbjuda någon annan
förklaring än analogibildningens.2
Genomskinliga analogibildningar äro de sporadiska diftong-formerna för äldre hiti 'hetta' (hade etc.), vilkas diftong tydligen härrör från adj. het, som allmänt uppvisar diftong (enligt
III. Al).
Diftongen i äldre i-former av vb veta (va0a etc.) härrör
tydligen per analogiam från det ymnigt använda pres. sing.
Då någon gång diftong kan anträffas i äldre l-former av
starka i-värb, har den naturligtvis lånats från pret. sing. Blott
värbet bliva skulle möjligen i dylika former kunna ha ljudlags.enlig diftong. T. ex. äldre *biivin har i svagtonig satsställning
tidigt fått
--> e (jfr ovan), således *bråven, vilket vid förlust
Det sydskånska mied är väl en parallell till da. Niels. Således
Inled *migheä.
Med analogibildning förstår jag naturligtvis här som på åtskilliga andra ställen ombildning av e-former till diftongformer, grundad
på en växling av e ock diftong i vissa fall i ifrågavarande mål eller
föranledd av den rådande korrespondensen av målets diftong ock rspr. e.
Då ordet är hämtat från dialekt med utdöende aj, får väl ej
fästas någon vikt vid den överraskande motsats, första ledens ak ock
andra ledens e (<— wi) bilda. Skulle möjligen fcq,na- kunna gå tillbaka till
fav skena mlt. sohene? Se Södvi. Ordb. skena. (Påpekat av prof. Kocx.)
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av v övergått till *When ock vid kontraktion *blön. Om denna
utveckling försiggått före diftongeringen, har så ö kunnat bli
diftong (blain o. d.).
Framför konsonantgrupp torde i åtskilliga fall föreligga.
ljudlagsenlig utveckling av kort i till diftong. Konsonantförbindelserna a, rt ock rn värkade som bekant mycket tidigt.
övergång I --> e, där ej i redan fått annan utveckling.1 Mycket
tidigt ägde också vokalförlängning rum framför dem.2 Där nu
båda, dessa ljudlagar värkat före diftongeringen, hade man långt
e, vilket regelrätt blev diftong. Utvecklingen skulle således ha
joga o. s. v. Emellervarit t. ex. 'gira --> *gerpa --> "göra
tid tycks ej alltid utvecklingen till långt e ha varit fullbordad.
vid diftongeringens början. Påfallande är härutinnan olikheten
i diftongområdena för gerda ock herde. Beror den på någon
ojämnhet i förlängningstendensen, så nämligen att i samma mål
förlängning skett tidigare i ett ord än i ett annat?
Diftongformerna av ordet grisk torde böra återföras till en
äldre form med e-vokal, kanske uppkommen av i med anledning.
av det ursprungligen följande ö (jfr Kock Sv. ljudhist. 47 f.).
Observera ä. da. gredsk. Efter bortfall av har så sk värkat vokalförlängning. Ett *grösk har sedan regelbundet blivit gh,osk o. dyl.
Formerna med diftong för äldre hitna ock litna (hatdna,.
faidna etc.) ha tydligen lånat diftongen från resp. adj. het ock fet.
5. Diftongen för äldre långt i uti presensformer av vb bliva
(III. B 5) torde böra betraktas som ljudlagsenlig. Det önskade
mellanstadiet med e-vokal är också ej svårt att påvisa. Sydskånska mål ha allmänt bl: ble 'bliva'. Även på diftongområdet förekomma, såsom synes av materialförteckningen, på stora
. sträckor e-former. Ock i skrift finna vi former med å i ä. nsv.:
- ble(e), ble(e)r o. s. v.3 Detta e har naturligtvis, såsom HELLQUISr
antar, uppkommit vid svag akcentuering i satsen: i har först
Nor. Aschw. gr. § 115,2; Kock Sv. ljudhist. 49; i hade
ofta labialiserats av r till ett y-ljud, som sedan kunnat utveckla sig
-vidare till ö- eller u-ljud el. dyl. (Nor. Aschw. gr. § 108, Kock Sv.
ljudhist. 75 if.). Se materialförteckningen. Vg. Mra har tydligen bevarat i oförändrat. Angående a-former se Kock Sv. ljudhist. 51, Nor.
Aschw. gr. § 115 anm. 3.
Nor. Aschw. gr. § 129 ock där cit. ställen hos Kock.
Helig. Studier i 1600-t:s sv. 24 71; jfr Kock Sv. ljudhist. 66.
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blivit i, vilket sedan övergått till e. I de mål, där numera
diftong användes, måste långt e ha förekommit i ordet vid tiden
för diftongeringen. Åtminstone i en del former av ordet kan
ett sådant é förklaras. Sedan t. ex. *bliver övergått till *bliver
ock detta därpå till *blöver, föll v bort. Man fick således
*blöer, vilket genom kontraktion blev till (starktonigt) *blör
(jfr s. 133 f.). Detta fick så regelrätt ö diftongerat ock återfinnes
i t. ex. åsb. blam -> blak. Möjligen har ö också tillkommit
under andra betingelser.
På liknande sätt som i bliva kan möjligen förekomsten
av diftong i ordet papper fattas, om man vill anse diftongen ljudlagsenlig. Ett ursprungligt pappir fick vid akcentuering av
första stavelsen i förkortat till ock därpå förändrat till e. Det
på så sätt uppkomna papper hade fakultativt huvudakcenten
på sista stavelsen,' ock då e därvid av någon anledning fick
lång kvantitet, blev det diftongerat (papop o. d.)2.
Hur diftongen i åsb. klatt : klak 'kli' skall förklaras, är
däremot ej gott att bestämt säga. Analogibildning vore överraskande, alldenstund det ju vore fråga om ett utbyte av långt
i mot diftong. Skulle möjligen lån från någon tysk dialekt
med diftong kunna föreligga? Jfr holl. kleijen (Tross-Overmanus lex.), mht. kleien (÷- kilen), nht. kleien, alla plur. liksom i åsbomålet.3
6. För förklaring av diftongen i ordet mad etc.. 'mjöl' (III. B6)
har man naturligtvis att anknyta till de sydskånska ock danska
formerna av ordet •med e för sv. rspr. jö: resp. mel ock
1) Observera, att ordets akcentuering ännu är vacklande i hithörande
mål. Angående akeentueringen papper i äldre sv. (Arvidi, Tiällrnann,
Hof) ock i skånska mål se Kock Sv. akc. II: 458.
3) Riktigare hade kanske varit att — såsom jag först själv tänkt
mig saken ock som Prof. Koox sedan föreslagit — som motsvarighet
till formen papper med e i slutstavelsen söka medellågtyskt *papper
(icke pappir), att således antaga, att ordet haft e redan vid inlånandet.
Ordet skulle då haft sin plats i III. B 1 b. Ett sådant *papiAr finnes
visserligen icke upptaget i lexika, men kan helt visst ha förefunnits i
lty. dialekter. Med pappir: *papper jfr avledningsändelsen i vb. hty.
-ieren : Ity. -eren.
3) Prof. KOCK har gjort mig uppmärksam på att BERGHAUS (Sprachschatz der Sassen) upptar formen klee'e 'die kleie des mehls' (Ostfriesland). Kanske har ordet inkommit med e i sydsvenska mål. Det
vore då att hänföra under III. B 1 b.
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mel. Vid tiden för diftongeringen bör en form *möl ha förefunnits i de mål, som nu ha diftong.
Men huru skola dessa e-former förklaras? Falk-Torp Da.no. lydh. s. 129 äro av den meningen, att det danska mei är
»opkommet ved indflydelse af tysk mehl». Jag kan ej biträda
denna förklaring. En dylik tysk påvärkan synes mig vara högst
problematisk i betraktande av ordets ålder ock användning i
var mans mun.
En möjlighet vore, att i da. mel sydskå. mel ordets obrutna
form levde kvar. Häremot talar emellertid, såsom BILLING anmärker (s. 20), den omständigheten, att ä. da. allmänt uppvisar
brutna former. Vidare kan också anmärkas, att vokallängden
i nuvarande diftongmål vid tiden för diftongeringen skulle vålla
svårighet, förutsatt att man vill bevara sammanhanget mellan
den sydskånska e-formen ock den nordskånska diftongformen.
Jag tror, att man vid förklaringen av e-formerna (inklusive
diftongformerna) i ordet mjöl har att utgå från den i nordöstra
Skåne ock i Blekinge rådande anmärkningsvärda formen my el,
vilken också tydligare röjer sin släktskap med den i ä. da.
vanliga formen miel. Sannolikt har inom såväl nuvarande mjelsom nuvarande mei-område på tidigare språkstadium rått en gemensam form *miel (fda. miel). På det förra området har denna
ej undergått någon väsentlig förändring. På det senare åter har
gått förlorat; Fonetiskt bör väl en sådan görlust tänkas så,
att s, troligen genom påvärkan av kons. m, fått ett mera indifferent uttal, övergått till a, som sedan assimilerats med ock uppgått i den följande vokalen e. Således: "miel -› *mg1 -› *ma,e1
mei. Ligger också häri förklaringen till vokalläng-+ *mol
den vid tiden för diftongeringen av ö, så nämligen att ett "mel
på grund av ett slags kontraktion blivit "mel?
Beaktas bör, att ett annat ord i ' vidkommande munarter
tarvar en med ordet mjöl gemensam förklaring, nämligen ordet
mjölk. I da. heter det, som bekant, numera melk, meeikli i
de skånska mål, som ha e eller diftong i ordet mjöl, råder en
form melk eller miik.2 I de mål åter, som uppvisa formen
Även för det da. melk anta Falk-Torp tysk påvärkan. Alternativt betrakta de det dock som gammal obruten form.
Så har jag antecknat formen melk i VGöinge (Nävl. o. Verum), Vill.
(Vånga, Oppm. o. Ivet.). Vill., Ö. Sönnarsl. har enligt Sk. lm.-saml. mdk.
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mjel, tycks man finna formen mjelk ,; i ä. da. är formen mielk
vanlig. Om förklaringen av formen mel skulle vara riktig, är
det tydligt, att melk uppstått av mielk på samma sätt, således:
mik). Att
-> *nuelk --> *m2elk --> *me,elk --> *melk (ev.
ej diftongformer av detta ord anträffas, beror tydligen därpå,
att e vid diftongeringen varit kort på grund av den följande
konsonantgruppens invärkan.
Till. de behandlade formerna ansluter sig emellertid ett annat
spörsmål, som är lika svårt att tillfredsställande besvara: hur har
ie (je) i miel, "yl ock mielk, myelk uppkommit? Närmast till
hands ligger kanske att härleda det ur ise la. Häremot talar
dock alldeles avgjort det faktum, att t. ex. mörr. i Blekinge,
ja uppvisar yce i
som har formerna myel, myelk, för äldre ice
t. ex, "gea fsv. miterpe
miarpe, fycel fsv. &el fial o. s. v.
Det kan då frågas, om vi skola härleda le, je ur äldre iö
+- lo. KOCK har i PB:s Beitr. XX: 123 if. samt i Ark. XXII:
341 ft hävdat den åsikten, att i forngutniska brytningsdiftongen
jo liksom i fsv. blivit iö, där dess o ej redan blivit förlängt,
men att detta iö sedan utvecklats till le, nämligen i orden miel,
mielk, smier, ftelkunnugr ock ev. biern. Ehuru denna av
KOCK antagna övergång iö le ej kan anses alldeles odisputabel
— den möjligheten, att ie i nämnda ord utvecklats av im
la
såsom i fgutn. biera 'bära', är ej helt ock hållet utesluten —
synes dock materialet tala för dess riktighet.2 Har möjligen i
vissa sydsv. ock da. mål en härmed sammanhängande eller
snarare en parallell övergång iö --> ie ägt rum? Då de enda
uppvisbara exemplen på densamma skulle vara orden miel ock
mielk, finge det antagas, att den skett blott under vissa betingelser, möjligen mellan m ock (kakuminalt?) 1. Fsv. biorn
biorn återfinnes nämligen i mörrumsmålet under formen bpon;
jfr också Villands bio)" byoon, Gärds byorn, Ljunits byoh,n,
Bjäre byoh,n, byohn; jfr vidare Ljunits byok
biork ock
Gärds (Vä) myr 'mör'.
Vill. (Näsum) ock List. (Mörrum) ha mjelk.
har i Neuphil. Mitteil. 15/11-15/12 1902 s. 8 f. sökt
vederlägga Koms åsikt med andragande av de nygotl. skild 'sköld',
ban 'björn' ock giån (enl. Pipping) isl. gi2rn adj. f., men blivit bemött av KOQK i Ark. anf. st.
PIFFING
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Prövningen av sekundärhypotesen torde ha visat, att till
förklaring av nuvarande språkskick stora fördelar uppnås genom
densamma. Några större eller väsentligare svårigheter ha ej
mött vid förklaringen av diftongförhållandena. Blott i några få
ord har det ställt sig svårt att finna skälen till den vokallängd,
som bör förutsättas för nuvarande diftong vid tiden för diftongeringen. Detta dock ej i några viktigare ock mera bevisande fall. Ja, det kan med skäl sägas, att förvånansvärt
mycket låter sig förklara med denna teori ock att den står i
bästa samklang med vidkommande måls ljudlagar. Den ger,
så att säga, system åt det hela, medan primärhypotesen ju ej
tillät en enhetlig syn på förhållandena.
Vi kunna alltså anse oss genom en granskning av ifrågavarande måls ljudförhållanden ur språkhistorisk synpunkt ha nått
till det resultat, att den nuvarande sydsvenska dialektdiftongen,
där den svarar till samnord. 93i, icke är en omedelbar fortsättning av detta 93i, utan att satnnord. 93i i dessa mål behandlats
såsom i svenska ock danska riksspråken, således en gång monoftongerats i alla ställningar, men att i senare tid en diftongering
av långt e ägt rum, en diftongering som drabbat dels av äldre
zei uppkommet ö, dels också varje annat ö, förefintligt på hela
diftongområdet eller blott på delar av detsamma.
En fråga, som med anledning av detta resultat tränger sig
på en, blir så, vid vilken tid diftongeringen försiggått. De
viktigaste hållpunkterna för besvarandet av denna fråga torde
vara följande:
1:0. Enkelt ,m efter vokal hade, såsom ovan visats, vid
tiden för diftongeringen undergått förlängning, medförande förkortning av föregående lång vokal på en del av det nuvarande
diftongområdet, på en annan del icke (jfr t. ex. hem ock hat ni).'
Förlängningen av ra började enligt Nor. Aschw. gr. § 300 ock
Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 40 redan före 1400 ock anses av
FALK-TORP anf. st. ha varit fullt genomförd i danskan vid medeltidens slut, i svenskan något senare. Med denna kronologi
skulle diftongeringen ha. ägt rum under 1400-talet, väl ej före
dess mitt i betraktande av att konsonantförlängningen varit
genomförd i större delen av de forna danska provinserna.
1) Om heem, heema ännu på 1900-talet se Kock Språkhist. s. 41.
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2:0. Kort i framför enkel konsonant synes vid tiden för
diftongeringen ha övergått till e i vidkommande mål. Detta
göres troligt därav, att pluralens vokal i preteritum av i-klas-sens värb utövat en konserverande invärkan på sin gularens ö
inom stora delar av området, så att ö undgått diftongering, eller,
-om man hällre vill, lånat sitt till singularen (ex. tv, hed, se
s. 118). Det synes också framgå därav, att enstaka ord, som av
.en eller annan anledning fått sin vokal förlängd, numera uppvisa diftong för äldre I (ngn o. s. v.). Emellertid hade i allimänhet taget det av I uppkomna ö framför enkel konsonant
ännu icke blivit förlängt, vilket visas därav, att målen i allmänhet ha enkel vokal (e) för äldre kort i framför enkel konsonant, icke diftong. Man kan härav förstå, att diftongeringen
skett före den allmänna stavelseförlängningen, som i flertalet
fall gjort en kort vokal framför enkel konsonant lång.
iä framför enkel konsonant ha
Nu anses övergången
börjat på allvar omkr. 1400.' Å andra sidan började förlängningen av kort vokal framför enkel konsonant i danskan enligt
Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 18 redan i fjortonde århundradet; i
svenskan är den enligt Nor. Aschw. gr. § 130,2 vanlig i öppen
stavelse först inemot 15002. För de mål, det här är fråga om,
vilka mer eller mindre intaga en mellanställning, kunna vi väl
alltså förmoda, att i blev till ö ungefär från början av 1400talet ock att vokalförlängningen grep omkring sig först under
senare hälften av samma århundrade. I betraktande härav synes
diftongeringen ha infallit vid mitten av 1400-talet eller något
-efter 1450.
3:o. Vid diftongeringens inbrott hade kort vokal framför
-vissa konsonantgrupper: Id, r, rt, rn (sk, st, ns) blivit förlängd. Vokalförlängningen framför somliga av dessa konsonant-förbindelser tillhör sannolikt 1300-talet3. Detta framgår bl. a.
därav, att för äldre kort a träffas å-vokal (diftong), så t. ex. mörr.
icaule fsv. kalder, haue fsv. harpor. Framför andra förbindelser
har den emellertid varit senare, vilket visas därav, att vi numera
Kock Sv. ljudh. 29 fe.; Nor. Afichw. gr. § 115,1; Falk-Torp
Da.-no. lydh. s. 149.
Se härom f. ö. särskilt Kock Fsv. ljudl. 382 if.
Se särskilt Kock Fsv. ljudl. 393 if, jfr också Falk-Torp Da.-no.
lydh. s. 57 if.
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finna a-ljud, så t. ex. mörr. klon fsv. barn, kasta fsv.
kasta, aska 'aska' o. s. v. Vi torde följaktligen ej böra

förlägga diftongeringen till den ifrågavarande vokalförlängningens första tid, utan måste väl gå utöver 1400, kanske också
utöver 1450.
Med något så när stor sannolikhet synes man sålunda kunna
antaga, att diftongeringen i fråga börjat omkring eller något efter
år 1450. Enligt Falk-Torp Da.-no. lydh. s. 143 monoftongeradessamnord. cei redan omkring år 1000 till ö i danskan', något
senare i svenskan. Nor. Asehw. gr. § 124,2 menar, att ö kan
anses genomfört i svenska dialekter strax efter 1200. Flertalet
av de här behandlade sydsvenska målen
särskilt de som stå.
nära danskan — ha utan tvivel tidigt fått ö, helt visst redan på
1000-talet. Med denna beräkning skulle följaktligen inemot 400
år ha förflutit mellan monoftongeringen av cal till ö ock dea
ådagalagda diftongeringen av långt ö i beträffande mål (e. 10501450). Anmärkas bör, att det naturligtvis är mindre sannolikt,
att diftongeringen varit fullt samtidig över hela området: den
har helt säkert gripit omkring sig efter hand, likasom fallet
varit med den äldre monoftongeringen av oei till ö.

Bihang.
Äldre vittnesbörd om dialektdiftongens ursprung.
Av största intresse vore tydligen, om några upplysningar
om språket på det nuvarande diftongområdet kunde erhållas
från den period, under vilken enligt vårt antagande ö (-K-. 031>
där varit rådande (c. 1050-1450). I första rummet kommer
man kanske därvidlag att tänka på de äldre landskapslagarna:
Skånelagen, Smålandslagen ock Västgötalagen.
De ha alla, på få undantag när, enkel vokal för samnord.
SkL uppvisar intet enda fall med diftong, SmL Cod. 13.
har blott ett enstaka eit 'ett' (Björkman Smålandsl. ljudl. s. 58),
1) Enligt Wimmer Runem. 1: LI var monoftongeringen fullständigt
genomförd i första hälften av det älfte århundradet.
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VgL företer blott några strödda diftongfall, nämligen i VgL
I o. IV.
Vad värde skall nu tillmätas dessa lagars vittnesbörd i den
omhandlade frågan? Av det förhållandet, att de uteslutande eller
på enstaka undantag när ha enkel vokal, kan ej med visshet
dragas den slutsatsen, att enkel vokal tillhört diftongområdet vid
tiden för dessa lagars avfattande. Detta huvudsakligen därför,
att resp. landskapslagar möjligen, ja troligen härröra från de
delar av ifrågavarande landskap, som ännu i dag uppvisa enkel
vokal för äldre Bei. Av de sällsynta stavningarna med diftong
åter kan man ej gärna sluta sig till ett värkligt levande diftongiskt uttal. Som bekant förekomma dylika stavningar med
diftong i åtskilliga fsv. täxter, ock det även under sådana omständigheter att man ej kan anse sig berättigad att i dem se
spår av ett dialektiskt diftongiskt uttal. Så är t. ex. förhållandet med de ganska talrika fallen av diftong i Södermannalagen. Det torde därför vara riktigt att i ena som andra fallet
söka annan förklaring. LARSSON (Södermannalagens språk s. 55)
har i diftongfallen i SödmL sett ett arkaiserande skrivsätt. Detsamma torde vara förhållandet med stavningarna med diftong i
VgL I, så vida ej norsk ortografi här övat inflytande, såsom enligt Läffler Månadsbl. 1879 s. 123 if. troligen skett i VgL IV.
BJÖRKMAN har (ovan anf. st.) beträffande SmL:s eit antagit, att
det måhända betecknar »ett, om ock sporadiskt, diftongiskt uttal», ock erinrar i sammanhang därmed om att »diftongiskt uttal av den ursprungliga diftongen ännu förekommer i trakter
av Västergötland ock Småland». Det synes mig dock föga troligt, att detta eit har något sammanhang med den nuvarande
dialektdiftongen. Om det ej är skrivfel, kan det väl vara en
enstaka arkaism. i Landskapslagarna kunna följaktligen ej anses tala emot det resultat, vi förut nått, angående dialektdiftongens ursprung. Emellertid kunde de ej häller begagnas såsom bevis för detsamma, alldenstund vi ej ha närmare vetskap
om deras härstamningsort. Denna senare brist däremot kan ej
anses vidlåda en annan grupp av urkunder, som vi böra rådfråga: runinskrifterna.
1) Vore det ej möjligt, att medeltida skrivningar med ej någon
gång bero på inflytande från den medellågtyska ortografien, som ofta
vacklar mellan ej ock e: gemeine : gemnne o. s. v.
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Från omhandlade trakter finnas en hel del inskrifter med
runor, tillhörande den yngre runperioden. Dessa måste till
största delen härröra just ifrån det tidsskede, under vilket enligt vårt antagande enkel vokal varit rådande på det nuvarande
diftonggebitet. På grund därav att man ju i varje fall kan
vara viss om deras ungefärliga hemort, giva de rum för
mera bindande slutsatser, allra bilist som de sannolikt alltid
eller i de allra flästa fall torde vara avfattade på resp. orters mål.
Ur LILJEGRENS »Runurkunder» (L), TORINS avhandling »Västergötlands runinskrifter» (T), BRATE-BUGGES »Runverser» (B),
WIMMERS »Runemindesmxrker» (W) samt Nor. Aschw. gr. Anhang (N)' meddelas här nedan de ord i inskrifter från det
nuvarande diftongområdet, som haft samöstnordiskt i (ej) eller
åtminstone kunna misstänkas ha haft sådant.
Skåne.

Dem
Åsum W I. 18
Gårdstånga B 163 W III. 19 stina, piR
rispu, stink
W III. 24
stina
W III. 36
suin, rispi, stina, purgiR
Holmby W IV. 41
Strö L 1447, W III. 32 stin
Onsj ö :
rispi, stin
L 1449
Ej uppgivet I
risa, stin
L
1450
ställe
L 1451
risti, stin
Svin
Luggude: Allerum L 1825

Gärds:
Frosta:

Blekinge.
Östra:

Lösen B 1272
L 1822
L 1823
Sturkö L 2032
Somliga tolkningar hos
Jfr L 1576.
'reste'

risa, steina
s[t]aan
Rainmöt
rasp 3, stin
NOREEN

äro givna av V. FRIESEN.
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Småland.
Svin
rostein, eilifR, reistu,
peiR, sueinaR, s[te]in
stein
Furuby L 1278
raispi, stam, paiRa
Norrvid.: Gårdsby L 1279
paiR
B 110
Ropein, stein
Kinnev.: Däningelanda L 1274
resti, sten
Aringsås L 1270 ,
Allbo:
Fijortsbärga L 1272, B 108 sten
stan
Sunnb.: Dörarp L 1253
Svin
Vitaryd L 1254
risti
Bärga L 1255
rispi, stin
L1262
risti, stin
Ryssby L 1264
sten, suin
Ljunga B 1062
stin, Svin, piRan3
Värnamo L 1246
Östbo:
Tånnö L 1247
resa, stein, Sten
stin, lifstin
Västbo: Forsheda

Konga :

Uråsa L 1276
Torsås N 201

[N 64 ]
Bredaryd L 1252

flnhii
stin

Halland.
Halmstad: Getinge L 1579
Kvibille L 1675

Heip 5
peR, stin

Västergötland.
Kind:

Mark:
1)
3)
5)

Länghem T 115
Svenljunga T 116
Tranemo L 1413, T 118
Nittorp T 121
Orby L 2069

simn (= stin)
stin
stin
risti, stin
resp.

2) Jfr L 1266.
Jfr L 1277, B 109.
'deras'
4) Jfr L 1251.
1 samma inskrift står raita, isl. rata.
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Fenneslunda T 1131
Härna L 1399, T 114
S. Ving T 112 2
Redväg: Kölaby T 88 o. 89
Åsarp T 90
Blidsbärg T 94
Böne L 1409, T 96
Dalum L 1406, T 97
T 124
Humla T 104
Vist T 105
Timmele B 1183
Ulricehamn L 1411
Frökind: Kinneved T 75
Åsarp L 1403, T 76.
Grolanda L 1360 T 77
L 1361
Vårdkumbla L 1358
B 1314
Gäsene: Hov T 615
Kulling: Remmene T 57
Fölene L 1394 o. 1395,T58
Eggvena T 59
T 60
Ås:

rispi, stin
respi, stin
Sven, stenmtestari
rispi, stin
rispi, stin, estlatum
rispi
stein
rispi, stin
u.istin, rispu, stim, purstin
rispi
stin
stein, tstin, hilakR
rais a, stamn
rispu, stan, sten
reispi, stin
rispi, stin
reisti, stein
risti, stin
tuer, enarr, hoat°, per
stin
risti, sti[n], suin
rispi, stin
risti, stin
respi, stin.

Såsom synes, står i det övervägande flertalet fall enkel vokal
(i, e 1. a) för äldre cei (el) i dessa runinskrifter. Undantagsvis
träffas ej eller ai, ibland allenarådande, ibland vid sidan av enkelt
vokaltecken. Om nu enkelt vokaltecken är beteckning för enkelt
vokalljud, vilket torde vara riktigast att antaga, så synes man
kunna sluta till att sannolikt äldre £03i (ej) vid tiden för runinskrifternas tillkomst övergått till enkel vokal: ö. Men fråga
blir i så fall, hur skrivningarna med ej eller al skola uppfattas.
En möjlighet är, att några av de inskrifter, i vilka de förekomma, härröra från ett så pass tidigt språkstadium, att diftong
då ännu användes i uttalet. En annan möjlighet är, att de en=
1)

2)

3)

4)

Jfr L 1398.
Jfr L 1410.
5) Jfr L 1397.

Jfr L 1639.
Jfr L 1631.
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dast äro arkaiserande skrivningar. Särskilt synes detta vara
fallet, då enkelt vokaltecken ock diftongbeteckning förekomma
i samma inskrift'. Huru som hälst, dessa fåtaliga skrivningar
med ej eller af kunna näppeligen åberopas som stöd för det antagandet, att diftongen under den yngre runperioden levat kvar
i uttalet i dessa bygder. Som bekant förekomma i ganska sena
runinskrifter även från sådana trakter, där det måste antagas
att monoftongering av ej skett tämligen tidigt, skrivningar med
ei eller ai. De här åsyftade inskrifterna intaga ingen avvikande ställning i sådant hänseende. Vi behöva alltså ej fästa oss
särskilt vid dessa diftongbeteckningar, utan kunna med stöd av
den vanligare skrivningen med enkelt vokaltecken anse oss berättigade att antaga, att ö rått rör äldre cei i dessa trakter
under större delen av den yngre runperioden eller ungefär den
tid vi förut antagit: omkr. 1050-1450 eller möjligen omkr.
1100-1500.
1) Wimmer Runem. I: LI anser, att den gamla skrivningen med
diftongbeteckning bibehölls »langt ned i tiden,- efter at overgangen
til e for leengst var gennetnfcrt», ock detta »swrlig i almindelig
brugte ord» (rad*, stam).

V. Dialektdiftongens utveckling.
Det får antagas, att den i det föregående påvisade diftongeringen av långt e i vissa sydsvenska mål vid medeltidens
slut tillgått så, att ett palatalt glidljud uppstått efter öl, vilket
glidljud sedan utvecklats till utpräglad halvvokal. Således:
Q

-±

Det halvvokaliska t tycks sedan ha värkat ett mera öppet
uttal av diftongens första komponent, varigenom man småningomfått ce/ (-> cey, o. d.). Detta är möjligen ännu bevarat på en
ock annan ort. Så har t. ex. södra delen av Gärds hd (Skåne)
skeva, mcg4 o. s. v. (s. 25).
Merendels har dock första komponenten gått längre i depalatalisering, varvid (w/ -->) a (-* a -› a) uppstått, ännu bevarat på stora sträckor i Skåne, Halland, Småland ock Västergötland. Så t. ex. i Frosta: stam, mah (s. 25).
I många mål har a övergått till ett mer eller mindre labialiserat vokalljud, varigenom a/ närmast blivit al (--> ct,2 --> ay
e. d.), ännu förekommande i delar av Skåne, Halland ock Småland, t. ex. i VGöinge: stam, lavt, (s. 26).
Detta har sedan gått vidare till ans på sina håll i Skåne,
Hall. ock Smål., t. ex. i Vill, hd: stcom, mune (s. 26),
ock vidare till N eller n på många håll i Skåne, Hall. ock
Smål., t. ex. i ÖGöinge: byx, loje, stam, main, (s. 26).
Jfr sydskånskt gz (eller g) våra dagar i vissa trakter (Malmö),
t. ex. sg 'se', ken 'ren'.
Som en parallell härtill kan anföras diftongeringen av ö i fornfranskan, då t. ex. lat. mö, vörnm blivit ffr. mej, veir, en diftongering
som även i senare faser torde ha företett åtskilliga likheter med den
här avhandlade. Se t. ex. PASSYS »Etudes sur les changement, phon&
tiques» s. 194 f.
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Huruvida den huvudsakligen i Blekinge förekommande öldiftongen: n, ok, el. dyl. uppkommit ur en oi-diftong genom ett
slags omljudande invärkan av kan visserligen ej avgöras, men
torde vara troligt. Så har t. ex. Listers hd bnn, MO" böin,
möir o. d. (s. 27).
Diftongens andra komponent har mångenstädes bevarat sin
intensitet: stceln, stcqn, stap etc. (se ovan). På många håll har
den dock antagit en mer eller mindre indifferent karaktär.
Närmaste steget har naturligtvis varit k, som finnes använt
i ett par uppteckningar från Halland ock Västergötland. Så
t. ex. i Viske hd rnb, stnn (s. 29).
Av k har kunnat uppstå e, så i några uppteckningar från
Vgötl., t. ex. i Kinds hd (Moss.) hacp, laor (s. 29).
Men oftare har k tagit karaktären av 9, , vilket föreligger i
en hel del uppteckningar från Smål., Hall. ock Vgötl., t. ex. i
Kind (Vg.): hy2p, nta2r o. s. v. (s. 29).
För 2 synes ha förelegat tvänne möjligheter. Det kan ha
försvunnit, möjligen genom ett slags assimilation uppgående i
den föregående första komponenten. Därvid har enkel vokal,
monoftong, uppstått.1 Så särskilt i västra Småland, t. ex. i
Sunnerbo kap, lu (s. 28).
Det har också kunnat utveckla sig till en u-vokal. Så i
någon trakt av Halland: Tönnersjö hd day, layn, (s. 28) ock
s o. s. v. (s. 26).
särskilt i VGöinge hd: stceun, Incey4,, /mul, lau
Härmed torde huvuddragen av utvecklingens gång ha angivits. Såsom synes av den föregående materialsamlingen, har
resultatet blivit mångskiftande. Diftongens karaktär växlar icke
blott i skilda mål, utan stundom även inom samma mål, beroende på omgivande ljud.
1) Den mycket utbredda monoftongen framför (urspr.) r-ljud har
helt säkert uppstått på sådant sätt, d. v. s. att k,
,k blivit 2, som
sedan försvunnit.

Tillägg.
III. A 6 b (s. 49). I Vill. hd (Rinkaby) träffas enligt Sk.
lm.-saml. diftong i superlativen mend 'mäst'. Den är tydligen
inkommen från komparativen mr 'mer' (jfr s. 28 not 4).
B 3 a (s. 66). OlsCni § 51 uppger för Gärds hd formerna
hazba ock hettba 'rapa'. 1 somliga skånska mål, vilka annars
ej ha övergång åt
ö, uppträder samma ord med e. Så t. ex.
lugg. heva (01s. anf. st.), Bjäre hd (Hjärnarp) heva (men kesa).
Huru detta e, liksom också diftongen, skall förklaras vid sidan
av det vanligare nordskånska ä (åsb. h(eba; jfr da. rcebe), är

svårt att säga.
I språkprov från Huared i Gärds hd i Sv. lm. II. 9 finnes
ett graida 'gråta'. Eljes ha nordskånska mål ä-vokal (Dc_eda,
da. grtede)1. Diftongen synes därför svår att förklara, så vida
den ej skulle härröra från ett pret. med ursprunglig diftong: fsv.
gröt isi. greit.
BB. A 3 anm. (s. 127). Det torde kunna ifrågasättas,
om icke fall med 93 för väntat e i medeltidssvenskan, särskilt i
handskrifter där de äro talrika, äro av rent ortografisk natur ock
således ej åsyfta ett ä-ljud i samtida uttal. Till stöd för en
sådan åsikt vill jag här anföra ur Sv. Dipl. I (nr 50) ett diplom
från år 1401, daterat i Unnaryd i Västbo hd, Smål. I detsamma står ce för e i fall, där det knappt kan vara tal om ett
värkligt ä-ljud i uttalet (t. o. m. i det lat. geeniti för geniti).
Det lyder:
AIIm thue mxn thwta brxff harm wllx see hmlsar jak Thord
Jonsson,hwrxzhoffdningx i Woesbo, kxrlffika meth Gwdh. lEpptx
tet at Joeppx Horn ok Haqon Stoensson hord° a cet arff som
txra hwstrv bord° at aerffwa wptse Byorn Haquonsson, ta hawa
thx varit a Vxsbo tyngx ok fyra sworin vitxnffl for xnnx
hwraznxmd rxt sin skilskap wptx fornemda Biorn Haquonsson,
1)

ling

Sydskå. mål ha e (gkeda), uppkommet genom särskild utveckÖ.
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ta hawa thx fira sworin witxnx som are Tokx Brodasson,
Haqon Hinnssosson, Johan Vxmmosson, Haqon i Honan° vitanadho thxra skylskap tse xpptx Biorn Haquonsson, ok xppti
ty at nemdxn hawer satt fornemda Jxppx ok Haqon Stxnsson
bwsstrve arwxt tal, ta hawer jak gywit mxn dom txr tsel.
Tx1 vitxnas bir sxtxr jak mxt insegale for txta brseff. Scriptum Vndarit, anno Domini m'ed primo, post quasimodo gseniti.
IV. BB. B 4 (s. 133). Beträffande formerna för ordet mycket
är att märka, att somliga äro enstaviga, andra däremot tvåstaviga:
resp. med ock mead etc. Tvåstavighet sammanhänger troligen
med akc. 2. Kontraktion har ej med nödvändighet ägt rum vid
sådan akcentuering, ehuru den kunnat inträda medförande tvåspetsig fortis. Med akc. 1 däremot har väl vanligen kontraktion
ägt rum. Märk t. ex. mörr. mat --> ma ock met (÷- *mat).
IV. Bihang (s. 140). Kanske hade också medeltida diplom
från orter inom det nuvarande diftongområdet bort granskas med
hänsyn till vokalskicket på platsen för äldre Cei. Jag har genomögnat en del av dem utan att finna några diftongfall. Av Styffe
Skand. under unionst. s. 119 anföres dock ett Alveim för nuv.
Alvhem i Ale hd (se också Kock Fsv. ljudl. s. 209). Hur el
här skall bedömmas, vill jag ej söka avgöra. Av Hellquist Ark.
XVII: 67 anföres formen Angerdhaheyster ur ett diplom från
1412 (nuv. Angerdshester). HELLQUIST ser däri (anf. st. s. 69)
ett bevis för att »den gamla diftongen så sent som i början av
1400-talet kvarlevde i dessa trakter», en uppfattning som ju
jävas av vår föregående undersökning. Märk de talrika fall
med enkel vokal i namnet Hestra ock namn på -hester, som
finnas upptagna hos HELLQUIST.
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Dans quelques parlers modernes de la SuUle meridional, on
peut constater qu'une diphtongue est souvent le repr63entant actuel
de l'ancienne diphtongue cei (anc. isl. ei). Ainsi le v.-isl. steinn
y est reprsenté par stam, atom n ou une forme analogue. D'aprU
l'opinion la plus r4andue parmi les philologues, l'anc. cei de ces
parlers ne se serait jamais monophtongtA, comme cela est arriv
dans les langues 1Mraires suMoise et danoise et dans quelques
dialectes: sten = v.-isl. steinn. Cependant, on a aussi flais
cette opinion qu'une rMuction des diphtongues en monophtongues
s'est faite autrefois dans ces parlers aussi, et que la diphtongue
moderne est le r4u1tat d'un Uveloppement dialectal d'un
e long. En appui de cette opinion, on a cité des cas isol4 oå
ron a pu constater la diphtongaison, dans certains dialectes,
d'une ancienne voyelle simple, p. ex. sai pour v.-su&l. se(a).
Jusqu'ici, cependant, va l'insuffisance des matMaux cMs, on
n'a pas pu r&;oudre cette question. (V. l'introduction p. 5 et suiv.)
Le domaine g6nraphique
se trouve cette diphtongue
dialectale embrasse le nord ou le nord-est de la province de
Scanie, le Bleking, la moitM du sud-ouest du Småland, le Halland et la partie m&idionale de la Vestrogothie (v. I, p. 10 et
suiv. et la carte).
Les formes de cette diphtongue varient beaucoup. Ses
repr&sentants les plus importauts, en Scanie, sont a,
ce?,6
an, om en Bleking, ab j, y; en Småland, wk., ob ab a
(<--. at); en Halland, ab at oh cg; en Vestrogothie, ai, a2 (v. II,
p. 16 et suiv. et la carte).
La diphtongue se trouve pour la plupart dans des mots
oi une consonne simple, dans tout le domaine du vieux scand.,
a été prk&Me de Eei. Mais dans le domaine entier de cette
diphtongue ou dans des parties de son domaine, il n'y a pas
de diphtongue devant un k ou g (gh) ancien, devant m anc.,
dans quelques mots isoMs et dans le pra. sing. des verbes forts
,

lifisumh.

151

de la elasse i. Le v.-scand. Eei precedant un groupe original de eonsonnes est represente tantöt par une diphtongue tantöt par une
voyelle simple (v. III A, p. 25 et suiv.). — En dehors des mots
dont la voyelle correspond å lin sei anc., la diphtongue se trouve
aussi dans bien d'autres mots. Elle represente ö, Ee, I,
(v. III B, p. 53 et suiv). — La flexion et l'accentuation ont
cause certaines alternanees de diphtongue et voyelle simple (v.
III Appendice 1 et 2, p. 87 et suiv.). — Dans les anciens
monuments on trouve, en general, les dipbtongues dans les måmes
mots que de nos jours (v. III App. 3, p. 92 et suiv.).
En examinant « l'hypothåse primaire », selon laquelle le Eei
de l'ane. seand. n'aurait jamais passé en monophtongue dans
les parlers en question, comme dans les langues nationales
actuelles suedoise et danoise, se maintenant comme diphtongue
jusqu'å nos jours, on se heurte contre des difficultes considerabies, lorsqu'il s'agit d'expliquer le developpement de la voyelle
de quelques mots qui en v.-scand. avaient la diphtongue Eei.
C'est cc qui arrive particuliårement pour la voyelle simple devant m et dans le pret. sing. des verbes forts de i, et pour
l'alternance de la diphtongue et de la voyelle simple representant
un Eei ancien devant an groupe de consonnes. Mais c'est surtout
dans les mots qui n'ont pas en le cei du v.-scand. que la
diphtongue devient gånante pour « l'hypothåse primaire ». Cette
hypothåse ne paret done pas trås bien fondee (v. IV AA, p. 100
et suiv.). — « L'hypothåse secondaire », au contraire, d'aprås
laquelle l'Eei anc. aurait ete autrefois monophtongue en ö, dans
ces parlers comme dans les langues literaires suedoise et danoise,
tandis que cet ö provenant de a3i, ainsi que tout autre
aurait ete diphtongue plus tard, explique, dans presque tons les
cas et d'une maniåre trås simple et naturelle et conformement
å des lois phonetiques reconnues, le developpement des voyelles
representant un a3i ancien. Les cas må la diphtongue dialectale
actuelle represente une voyelle originairement simple, sont presque
tons conformes aux rågles de la phonetique, car on peut constater que tons ees mots ont passé par Petape representee par
l'e long (v. IV, p. 108 et suiv.). — Le plus probable, c'est done
que Kel v.-scand., dans ees parlers, a ete autrefois monophtongue
en ö, sans doute au måme temps, å peu prås, que les autres
langues scand. de l'est (au lie siåele), majs que, plus tard,
long s'est partout change en diphtongue. S'il faut juger
d'aprås eertaines eirconstances, cc nouveau changement propre å
certains parlers a dfi se faire au 15e siåele (environ 1450;
v. p. 138 et suiv.). Les monuments littéraires d'interåt de la
penode 1000-1500 parlent aussi en faveur de ees conclusions.
Les inscriptions runiques du temps et des provinces en question
appellent surtout notre attention (v. p. 140 et suiv.).
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Cette diphtongaison constatU pour é a dti se passer de la
manire suivante. Un son transitoire palatal s'est deve1op0 aprs
é, et ce nouveau son a recu pen å peu le caractere d'une véritable semi-voyelle. Done nous avons e --> et --> et. Les formes
actuelles de la diphtongue sont dues å un ihveloppement vari
de ses diff&ents el6ments (v. V p. 146 et suiv.).
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