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Avhandlingen ventilerades för filosofisk doktorsgrad i Uppsala den
23 maj 1910. I tidskriftsupplagan äro i 6:e arket några rättelser gjorda
ock den franska åsumål är tillfogad.

FÖRORD.
Liksom S. LANDTMANSONS avhandling »Studier över västgötamålets 1- ock r-ljud» är föreliggande avhandling ett försök att med
användning av det material, som förefinnes i Undersökningen av
Västergötlands Folkmål's samlingar l, förvarade i Uppsala, lösa en
specialfråga rörande ljudutvecklingen inom Västgötadialekterna. Det
nämnda materialet är — helt naturligt — av olika värde, beroende
på de olika undersökarnes olika förutsättningar för sitt värv. En
svaghet förenad med det hittils gängse sättet för dialektmaterials insamlande är onekligen, att man ofta måst använda även språkligt,
speciellt fonetiskt, otränade personer som undersökare. Man behöver
ej ha arbetat länge med insamlat dialektmaterial för att känna den,
stora skillnaden mellan t. ex. en typordlista fylld av en van dialektundersökare förtrogen med de språkhistoriska ock fonetiska problemen,
ock en annan lista fylld av en ung teologie eller medicine studerande,
utan de nödvändiga förutsättningarna. En annan viktig omständighet
är, att undersökaren — då han ej är särskilt rustad för dialektala
primärundersökningar — på förhand är någorlunda förtrogen med den
dialekt, han skall undersöka. Ett par ex. må anföras, som förtydliga
detta. En lista för en socken i västligaste Västergötland är fylld av
en person, som drivit svenska språkliga studier, dock ej på dialekternas område, men som ej ägde kännedom om den dialekt, han skulle
undersöka; följden blev, att han kom att fylla listan med utläsni ng sformer av typorden.
För norra delen av Vadsbo finnas några typordlistor fyllda av
en medicine studerande för några år sedan. Dessa listor äro värdelösa för den uppgift, jag har tagit till behandling, emedan undersökaren konsekvent tecknat centralvästgötska former av ord med
äldre 6 ock i. Förklaringen är sannolikt den, att upptecknaren ej
känt till det speciellt för vbm. utmärkande sammanfallet av ö ock it
i o eller a ock för den skull sökt åstadkomma enligt hans mening
värkligt dialektala former genom införande av de centralvästgötska motsvarigheterna v ock u, i tro att uttalet hos meddelarne varit försök
att prestera rspr.-uttal.
1) Förteckning häröver finnes t. o. m. 1904 i LANDTmArtsoNs avhandling; för samlingarnas tillväxt därefter hänvisas till årsredogörelserna,
ngs tidskrift.
publicerade i Västergötlands fornminne
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Materialet behöver sålunda begagnas med kritik; men som det är rikligt ock i det stora hela av god beskaffenhet, kan det sovras ock ändock
efter utmönstrande av det underhaltiga vara tillräckligt för ett försök
som föreliggande att behandla en specialfråga rörande ljudutvecklingen
inom dialekten. Av det använda materialet vill jag endast framhålla
HALLANDERS stora samlingar till en ordbok över Barnehäradmålet.
Samlingarna innehålla helt säkert över 20,000 ord ock hava kontrollerats på ort ock ställe av doc. G. DANELL ock mig. Bland de tryckta
källorna för kännedomen om Västergötlands dialekter må här endast
nämnas Hos ovärderliga Dialectus vestrogothica ock för den
nuvarande dialekten de hittils publicerade delarna av S v er g es ortnamn. I övrigt hänvisas till förteckningen över citerad litteratur.
Vad beträffar ljudbeteckningen av dialektorden följer jag upptecknarne. Då ett ord är att betrakta som allmänt inom dialektens
område, har jag ej utsatt urspVungsbeteckning för formen ock sålunda,
då ej de vokalljud, som här behandlas, varit olikartade, ej tagit hänsyn till sådana omständigheter som t. ex. att en upptecknare använder
t, en annan d, t för samma supradentala eller kakuminala ljud
o. s. v. En sak må i detta sammanhang påpekas. Bland upptecknamne har utbildat sig ett slags tradition, att västg.-dialekternas motsvarighet till rspr. öppna å-ljud skall skrivas med 8, en ock annan använder däremot lika konsekvent tecknet e. Då flertalet listor ha 8,
har jag förallmänligat detta tecken i de ord, som kunna betraktas
som allmänna ock, som beteckningsolikheten hos de olika listorna
beror på skiljaktiga skrivvanor hos upptecknarne, ej ansett behövligt
att anföra varianterna med e. Stavningen ock den typografiska anordningen i övrigt är Svenska landsmålens.
Till sist är det mig kärt att här få ett tillfälle offentligen ge
uttryck för den tacksamhet, jag känner gent emot mina lärare, professorerna AD. NOREEN ock 0. V. FRIESEN, såväl för deras undervisning, vilken jag under mina universitetsstudier haft förmånen åtnjuta, som ock för det välvilliga intresse, varmed mitt studiearbete, särskilt
för denna avhandling, av dem omfattats. Ett tack ber jag också få
framföra till professor J. A. LUNDELL, vars erfarna jälp i råd ock dåd
jag vid korrekturläsningen i stor utsträckning fått röna.
Uppsala i april 1910.

Josef Sandström.

Inledning.
Ur synpunkten av hur fsv. 6 ock ii behandlats, låta Västergötlands dialekter indela sig på följande sätt:
sCentralvästgötska dialekter, omfattande folkmålen i
Älvsb orgs län (utom Kinds hd) samt södra ock östra delen av
Skaraborgs län.
Övriga västgötadialekter, omfattande folkmålen i övriga
trakter av Västergötland (utom den del, som hör till Göteborgs
ock Bohus län ock som här ej behandlas).
Det för de centralvästgötska dialekterna gemensamt utmärkande är, att de bevarat den på förhållandena i fornsvenskan
(fornvästgötskan) grundade skillnaden mellan ock fördelningen
av kort o ock kort u; det förra har utvecklat sig till e (0), det
senare till tf, med i det följande behandlade undantag i vissa
ställningar.
I motsättning häremot karakteriseras de övriga dialekterna
inom Västergötland därav, att skillnaden mellan fsv. kort o ock
kort u antingen redan upphävts eller tenderar att upphävas.
Hit höra i söder Kindsmålet. Tendensen till utjämning av
skillnaden mellan ö ock il är visserligen här rätt svag — men
förefinnes. Däremot är skillnaden mellan ljudutvecklingen här
ock i centralvästgötskan i vissa hithörande fall så stor, att jag
föredragit att behandla Kindsmålet som en särskild dialekt.
De viktigaste nydaningsområdena äro dock att söka i norr,
dä,r inom ett sammanhängande område skillnaden mellan äldre
ö ock il antingen fullständigt upphävts eller genom en kraftig
ombildningsprocess håller på att upphävas. Hit höra:
1. Gränsdialekten mot Värmland, målet i Amnehärad,
där liksom i Värml. bärgslagsmålet både ä ock ö övergått till
ett 8-ljud.
1-100027 Sandström, 0 ock i västgötadialekterna.
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Vadsbomålet, där fsv. ä ock ö sammanfallit i o eller et.
Kållandsmålet, där ö kvarstår som 8, under det att
alltmer övergår till a över ett mellanljud mellan u ock et,
vilket av Dr. S. Landtmanson, som undersökt dialekten inom
Kållands hd, betecknas med
Särskilt intressant är, att utvecklingen av tt till a är stadd i kraftig framryckning mot
söder, där den vinner terräng på bekostnad av de centralvästgötska dialekterna.
Det visar sig också, att omdaningsprocessen inom såväl
Vadsbo- som Kållandsmålen är av relativt ungt datum, då den
specialutveckling, som 6 ock ii i vissa ställningar fått, i allmänhet är gemensam för de centralvästgötska dialekterna ock
novationsområdena i norr.
Innan jag övergår till framställande i detalj av de resultat,
jag tror mig hava vunnit genom undersökning av utvecklingen
av fsv. kort o ock kort u i västgötamålen, må tillåtas mig att
med några ord beröra bilagorna, som tillhöra denna avhandling.
I det föregående har jag med benämningen Vadsbomål etc. betecknat dialekterna inom vissa områden, oberoende därav att
de antingen ej sträcka sig över hela området (som förhållandet
är med Vadsbomålet) eller ock sträcka sig utöver gränserna
för • det område, som av namnet betecknas (så är fallet med
Kållandsmålet). Gränserna för dessa dialekter framgå av den
följande framställningen, men ha för översiktlighetens skull
jämväl utsatts på bifogade kartor. Den ena av dessa — en
översiktskarta upptagande hela det behandlade området — visar
de ungefärliga gränserna för viktigare dialektföreteelser, som
här behandlas. Den andra är en specialkarta över novationsområdena i norr, jämte angränsande delar av de centralvästgötska dialekternas område. Här ha de olika sockenmålens
ställning, sådan den framgår av tillgängliga typordlistor, angivits. I ett par fall, då typordlistor saknats, men säkra uppgifter ändock kunnat erhållas, har därutöver sockenmålens beskaffenhet angivits. Så har skett för 'lova' ock H assle sur i
Vadsbo, på grund av upplysningar, för vilka jag har Fil. lic.
1) För Hova också på grund av språkprov meddelade av P. A.
SANDAN, »Gåtor från Fredsbärg ock Hofva» (Sv. lm. VII).
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Sven Tunberg att tacka; samt för S. K e dum s ock Naum s snr
i Barne hd, Lev ene ock Salems snr i Viste hd på grund av
egen kännedom om dialekten därstädes.
Utom den större översiktligheten har jag därmed velat vinna
möjligheten att exakt visa, vad materialet ger vid handen angående de olika dialektegenheternas utbredning, utan att samtidigt såsom på översiktskartan tvingas att mer eller mindre
ungefärligt konstruera gränserna för desamma.
För att få tillfälle att framlägga så mycket som möjligt av
materialet, varpå denna karta grundats, har jag bifogat tabellerna i slutet. I dessa upptagas typord i riksspråksform som
uppslagsord ock i tabellform anföres sedan vokalismen hos de
motsvarande dialektala formerna i de olika sockenmålen. Dessa
tabeller omfatta ej fullt hela det på kartan upptagna området,
fullständigt blott områdena för Vadsbo- ock Kållandsmålen', men
i tabellerna finnas också representerade sockenmål tillhörande de
centralvästgötska dialekterna. Det kunde kanske anses önskvärt, att på så sätt i tabellform framlagts hela typordsmaterialet,
men av utrymmesskäl var detta en omöjlighet, liksom knappast
vinsten av en dylik anordning motsvarat det därmed förenade
arbetet ock tidsutdräkten. Vad därmed kunnat vinnas, hade
huvudsakligen varit att visa fördelningen i vissa ord av u-former
i den östliga ock 8-former i den västliga delen av området för
de centralvästgötska dialekterna. För denna fördelning har jag
nu i stället redogjort å s. 51 f.
i) Dock ej Kinnefjärdings hd, då för detta härad blott två användbara listor finnas.

I. DE CENTRALVÄSTGÖTSKA DIALEKTERNA.
A. Utvecklingen av fsv. ö.
§ 1. Fsv. Ö har (med i det följande behandlade undantag)
blivit s, kort eller förlängt vid upplösningen av den gamla
förbindelsen av kort vokal + kort kons.

a) Vokalen har förlängts:
mrs s. n.
mossa
M8Sa 5. 131.
mosse
18va v.
lova
br8ta s. m.
bråte
br8ta v.
bråka (lin)
Nal 8. f.
fradga
sk8r 2 5. f.
skåra
tr8a v.
trampa
drspa s. m.
droppe
4fsadrdp 2 s. n.
takdropp
h8sa4 8. f.
strumpa
sk8t s. n.
skott

fsv.

mos
mosi

musi
lova
broti bruti

jfr fisl. fro5a
jfr fno. skor
fsv.
tropa
dropi drupi
hosa
skot

skut

Formen fra är belagd från olika trakter, men synes vara i
utdöende, undanträngd av det förmodligen från rspr. lånade fraga. En
kontaminationsform mellan båda är fr8ga. Hof uppger frågga, fråa.
Ordet är i denna form som appellativ belagt från Kåkinds hd:
Varda ock Våmb; uppträder också som ortnamn,. t. ex. Skår (skr), by i
Levene sn, Viste hd, Skär (sker), gård i As hd, Toarps sn (Ortn.
Älvsb. XIV, s. 136) ock Skär (skyr), by i Ale hd, Skepplanda sn (Ortn.
Älvsb. II, s. 94). I formen skara med betydelsen 'hålväg', är ordet
belagt från Kållands hd.
Jfr Hof dröpasehul »ställe där man är fri för takdropp».
Ordet belagt från Barne hd, Ryda.

CENTRALVG. : FSV. Ö -9-

byst s. n.
sksta2 v.
t(ar) adj.
bsra v.
fara s. m.
f8a 3 v.
finit s. n.
fsr s. f.
m8an adj.
mg/ 4 s. f.
gir s. n.
tr.« 5 s. n.
drssa s. m.
drssa
kel) v.
fin. s. f.
siisr s. m.9
k1f8v10 8. D.
hivat s. n. b.
bryna ksvna v.
hsk s. n.
hshr adj
dsvan12 adj.

8.
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brut
brott 1
brot
skotta (snö etc.) jfr fsv. saman skuta
tålig
fsv.
polugher
borra
bora
foli
fåle
föla
fsv. fot
flott
flut
fåra (suleus)
for
molin mulin
mulen
moln
tarminnehåll jfr fsv. gorvargher
jfr fisl. vigprot 6
brist
dråse 7
falla omkull s
fora, fis]. fura
fura
fsv.
snor

andtäppa
kvävas
hål
ihålig n
duven

jfr fsv. kova
fsv. hol hul
hol hul
dovin duvin

underlag under hävstång, benbrott; i betydelsen 'crimen' heter
ordet

br8t genom riksspråklig påvärkan.

Om fördelningen mellan 8- ock tf-former av de tre närmast
föregående orden, se s. 51.
Dialektformen motsvarar en rspr.-form *Ma ock är en nybildning till fgh. Dialektens motsvarighet till rspr. föla är, som längre
fram skall visas, ftdra med tt *- ö.
Dialektformen motsvarar ett fsv. *mon» ock är i så måtto intressant, som den visar, att vokalen behandlats olika vid den förmodligen senare förlängningen före j (d), uppkommet av k + p, ock den
fsv. förlängningen före rp, som i dialekten övergått till Zr, t. ex. bQk
bord. Se Nor. Aschw. gr. § 129. (Om formen »ml se nedan s. 34 f.)
t. ex. i våstrirt vattenbrist
6) Hof: tröt »brist, mangell».
icke rengjord, tröskad säd; Tamm Etyrn. ordb. har en grundform *drosi.
under pågående rörelse, jfr drgsa falla (ur jämviktsläge).
8) Har även biformen snor. Se Nor. Sv. etym. s. 67.
I frasen: dce ce /drav i ven veden låter lätt klyva sig (Barne hd).
Har även bet. 'mörk', 'djup' (om skog).
Formen divan är också vanlig.
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s. m.
hentg s. m.
kns(a) v.
knska
s8 s. n.
klina s. f.
tska v.
sn s. m.
tad s. n.2
(ha x) lsta
ottan ad,j.
kska 3 s. m.
sem v.
mska 4 v.
lsk s. ii.
s. f.
lsan adj.
sska s. m.
lespar s. m.
pisa s. m.
1.* s. n.
ghp s. n.
ghpa v.
nbtara propr.
St89,i ptc.
shag ptc.
hag ptc.
M184 7 sup.
fin ptc.

skör överis
honung
hunagh honagh
knåda
knodha
trycka
spad
sodh
sup
kona
kona
tåla
pola
thula
son
son
var
äga gemensamt jfr fsv. kter lutar
rutten
fsv.
rotin
rutin
råge
jfr fsv. röka vb
sova
fsv.
sova
jfr fisl. moka
lock
fsv.
lok
luk
ludd, ragg
luden
lodhin
ludhin
sula
sola — sula
koppar
kopar
påse
posi
kol
kol
kul
snöglopp
gloppa 5
Nåtared 6
stulen
skuren
buren
svurit
faren 8

Ordet torde tillhöra samma rot som föregående, liksom vid sidan
av tr8(a) 'trampa, träda' står ett trska 'trycka'.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 86.
Ordet har lika ofta formen måtka. Anledningen till denna växling är förf. obekant.
möka stabulum purgare (Hof) 5) Se Nor. Sv. etym. s. 31.
by i Redvägs hd, Knätte sn. Första ledet är gen. pl. av fsv.
not nöt (Ortn. Alvsb. X, s. 126).
Om u-former av dessa participia ock deras utbredning se nedan
s. 50.
: x.
Ordet är en analogibildning svara : syo'. :small= fara

CENTRALVG.: FSV. Ö

8.

11

b) Vokalen har bibehållits kort:
(t8har) adj.
hirjasaha s. f.
vrv s. D.
fr8st s.
t8rp s. n.
t8rv s. n.
81td (8Ng) s. m.
Uh) räkn.
84 s. ra.
18sna v.
b8tan s.
br8da v.
*84 S. M.
i8ft s. n.
leurv s.
k87,m9 s. m.2
f8U s. n.
kyrio s.
h8tna v.
mirstar s. m.
884 S. M.
S. m.
18pa s. f.
knep s. rn.
8fta adv.
br8tla 17.5
mat s. M.
i8hdr

h892d 8.

p81 s. n.

torr
»hors-surra» 1
skaft till lie
frost
torp
torv
orre
tolv
udd
lossna
botten
brodda
kotte
loft
korv
holme
folk
korp
ruttna
must, kraft
sudd
tott 4
loppa
knopp
ofta
bråka
mal
huvud'
takstänger 7

fsv.
jfr fsv.
jfr fisl.
fsv.

thor
hors
orf
frost
Dorp
torf
Orre (som tillnamn)
tolf
odder
losna
botn butn
jfr fsv. brodder
Kotter (tillnamn)
fsv.
lopt, lofft
korver
holme 3
folk fulk
korp er
rotna rutna
moster muster

jfr fisl. motti

ett redskap att skrämma bort hästar med.
Ordet förekommer, åtminstone i Barne hd, i betydelsen 'åker
eller äng belägen på dalbottnen vid vattendrag'.
5) jämte holmber, hulmber
Se nedan exkurs VII.
föra oväsen. Roten är densamma som i bytta v. ock br8t9 subst.
Nor. Altisl. gram. § 94; Hultman Räls. s. 68 f.
stänger som hålla fast takhalmen: Sunden Allmogel. s. 56.
Hof p611 »stänger såmm ligga i takett».
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ARM. 1. Angående u-former av en del hithörande ord se nedan
B. 28 f.
Anm. 2. Dialektens dasa 'dosa' torde vara lån från da. daase,
kanske över Bohuslän, där Skeemålet 1 har dasa.
Från rapr. har inlånats past 'post'.
I motsättning mot rspr. uppvisar västg.-dial. i en del fall

--> e före dentalt 1 + kons.:
so/ s. m.
svinmat 2
jfr fisl. sollr
haltar adj.
kullig(boskap) fsv.
kolloter kulloter
bob s. m.
bolle 3
Ula v.
tulla, taga tull
tolla v.
to/ s. m.
tull
kola s. m.
kulle
ko
kulli
kol s. m.
kull
kolder
kulder
kol adv.
omkull
samt
holt »hult», som är ytterst vanligt i ortnamn, t. ex. hota Hu1ta 4.
Om den ursprungliga vokalisationen i dessa ord råda högst
delade meningar. NOREEN anser, att i de till grund för rspr.
liggande dialekterna 6 övergått till t före urspr. id, 11, It.&
11ULTMAN 6 anser däremot, att fornsvenskan, då den visar u i
denna grupp av ord, står på en ursprungligare ståndpunkt än
västnordiskan ock fornvästgötskan, som visa 6-vokal. Att här
utreda frågan låter sig ej göra. Som en egendomlighet må
noteras HULTMANS påstående (a. a. s. 239) att gul ock mut
skulle i västgötamålen ha inkommit ur andra dialekter. (Jfr
nedan s. 38 ock Exkurs VII.)
Anm. 3. Orden s...hndar adv. sönder ock sirttda s. m. söndag

förutsätta oomljudda former med 6: fsv. *sonder
sunder, sonnodagher ‘s, sunnodagher.
Aug. Ö-formernas förklaring se Nor. Aschw. gr. § 63: 3, jfr Hultman Hels. s. 52 if. Den av HULTMAN framställda förklaringen gäller

Lindberg Skeem. ljudlära s. 15. Ang. genesis för rspr. dosa.
se Tarnm Etym. ordb. s. 96.
Jfr Hof stål »en sammangaddning, en vålldsamm fålkhop».
dryckeskärl
gård i Barne hd, Ryda sim. I de utkomna delarna av Ortn.
Älvsb. finnas talrika ex. Några få beläggställen må här meddelas:
II, s. 6, 42, 84, 104; V, s. 9.
Nor. Aschw. gr. § 111: 2 ; jfr Kock Ljudhist. II, s. 99 if.
Hultm. Hels. s. 227 if.
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emellertid sannolikt ej, som han (a. a. s. 54) antager, för vg.-dialektema, dessa uppvisa nämligen följande motsättningar:
undar sönder
låna s. f. tunna
sånda söndag
tonar adj. tunn
sitnavcer sonampr s. n. sunnanvind.
blutna)
bk8tna v. 'blötna, bliva mjuk' motsvarar fsv. blotna
ock Sol blotna. Adj. bh4tar har den tämligen sällsynta biformen
blråtar, sannolikt har 8-vokalen införts från vårbet.
firtar pl. fötter: dialektformen torde utgå från en i anslutning till
sing. ock gen. dat. plur. analogibildad nom. ack. plur. föter, vilken
senare form liksom fsv. fl-ger förkortatsl. Att 8 ej utvecklats ur ett
genom omljud på ö uppkommet eventuellt öppet ö, visar plur. itifier
till fsv. röt. Åven västgötamålens granndialekter, t. ex. Sörbygdsmålet2,
Bärgslagsmålet3 ock Fryksdalsmålet 4, uppvisa pluralformer med 8 (e),
ock ej häller för dessa dialekter torde en ljudlagsenlig utveckling ur 0
kunna antagas. Sannolikast är sålunda, att f8tar är en analogibildad
form. Denna förklaring bestyrkas därav, att i typordlistan för Gällstads
sn, Kinds hd, jämte f8tar upptages en plural fotar. Om pluralen
fcetdr jämte subst. Nagg jfr Kock Ljudhist. II, s. 40 f.

Exkurser till § I.
I. 8 av annat ursprung än fsv. 6.
Det återstår bär att diskutera en del fall, där 8 har en
annan härstamning än fsv. 6. Följande huvudgrupper låta urskilja sig:
a) ö -÷ 6 --> 8 före långt r eller r + kons.
Bocx5 har påpekat tillvaron av en övergång
r + kons. åtminstone i början av 1500-talet.
Följande fall föreligga från Vg.- dialekter:
9n8rkar adj. o. subst. mörker mörk st8r.k a komp.
sp8rja 6 V.
nultn,tga s. f. best. skymningen
mörkna
brie' s. f.
V.
nurtga
smörja
bins
s. m.
sm8rja subst. o. vb.
dek
först
d8r s. f.
f8,st adv.
den
förste
räkn.
dcen fksta

ö -> 6 före

större
spörja
björk
björn
dörr.

Nor. Aschw. gr. § 435, Kallat . Bärgsl. ljudl. s. 169.
3) Kallat. Bärgsl. ljudl. s. 169.
Nilen Sörbyg dmålet.
4) Nor. Fryksd. ljudl. s. 23.
5) Sv. ljudhist. II, s. 18 if.
6) Vartofta hd, Velinge sn.
7 ) Vedens hd, Vänga sn.
Viste hd, Bärebärgs sn; As hd, Kärråkra sn.
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För vokalismens förklaring i det sista ordet finnas två
möjligheter, troligen hava båda samvärkat. Nom. dörr giver
d8å,, den gamla gen. plur. döra ger *dara, vartill »nom. d8r nybildatsl. Tänkbart vore ju, att h i d8h införts från rspr. dörr.
Osannolikt är däremot, att formen dr skulle utgå från nom.
dörr ÷- dyrr2.
Om twar 'törstig' ock Una 'törsta' höra hit, låter sig ej
avgöra. Båda kunna gå tillbaka på former med 63:
Övergången torde, som KOCK anser, ha inträtt åtminstone
under förra hälften av 1500-talet. Skrivningar med o (å) för ö
i ortnamnen tyda härpå, t. ex. Ortn. Älvsb. XIV, s. 68 (1545);
s. 168 (1560); XIII, s. 24 (1545).
Anm. 4. I några socknar förefinnes en lokal övergång fy, -->- 8 före
n, t. ex. gr8n grön, 5gn skön, h8na höna.
b) 8 har (sporadiskt) uppkommit ur ä före k.

Vg.-dialekterna ha i likhet med en stor del andra svenska
dialekter 4 en tendens — i större eller mindre utsträckning
realiserad — att låta ä övergå till 8 före k, t. ex.
vet adv. väl
yarmatar adj. med brokigt huvuds
58k, jamar, 58kv adj. själv
j8kma n, pr. Jälnm (konamn)
var adv. ijäl
j8kpa v. jälpa6
yrka v. döda (nybildning till 58kva.7 v. skälva
föreg.)
jöknisaras n. pr. Jälmsered
jikahigin s. f. själaringning 5kvaras9 n. pr. Skälvarås.
En utveckling ur ä-vokal föreligger helt säkert också i
ordet 2njark mjölk. Jämte nij8kk finnas formerna nvekk ock
miakk, av vilka den senare är en regelbunden utveckling ur
Nor. Aschw. gr. § 435.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 305 ock Landtm. 1- o. r-ljuden s. 82 f.
Nor. Aschw. gr. § 389: 2, Kock Ljudhist. II, s. 20.
Nor. Fryksd. ljudl. •s. 24; Dalbym. ljudl. s. 181; Hess. Sveamålen s. 15; Hultm. östsv. dial. s. 139.
Om boskap; Barne hd, Ryda sn.
Valle hd, Häggums sn.
Kinds hd: Gällstad, Ljungsarp; Kullings hd: Härrljunga; Redvägs hd: Timmele; Gäsene hd: Ornungå.
Ortn. Ålvsb. X, s. 72 (första led är mansnamnet Hjälm).
2) Ortn. Ålvsb. XIV, s. 136 (första led är gen. sing av skialf, y.
skiälf stol, högsäte).
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form med ö-vokal (se nedan s. 30 f.). "jokk föreligger från Kind,
Kinne ock Kålland ock är den enda form som upptages av Hop '.
I typordlistan för Rackeby, Kållands hd, uppges ce-vokalen
tillhöra de äldres uttal. Således är det sannolikt, att m,j8kk
utgår från ett äldre myekk. Att, som KALLSTENIUS 2 gör, förklara mjekk som exempel på uteblivet progressivt omljud låter
sig ej göra. För bärgslagsmålets vidkommande låter sig ytterligare en förklaring tänkas, då därstädes e, liksom tt i vg.-dialekterna, kan hava utvecklats ur ö före k (se nedan s. 32).
Som exempel på uteblivet progressivt omljud skulle mj8kk stå
alldeles isolerat. Ytterligare en — kanske något avlägsnare —
förklaringsmöjlighet för både bärgslagsmålet ock vg.-målen vore
den, att 8-vokalen inkommit från vb. *marka, belagt från Kinds
hd, Mårdakrev i formen mökkas.
c) Fall där 8 (,

C0

8) möjligen utvecklats ur dift. 0374.

Det ser ut, som om i några ord en äldre dift. oy i vg.dialekterna utvecklat sig till e, w 1. 8. Från början har väl
utvecklingen varit olika i olika trakter av dialektens område,
nu däremot uppträda former med e, ce 1. 8 sida vid sida, ofta
i samma socken, utan att nu låter sig avgöra, varest en form
ursprungligen hör hemma (o-formerna från rspr.?). Fallen äro:
fisl. geyma
gömma
7centa 289ya yonta v.
gleyma 5
gkrenta gkinya gkenta v. glömma
dreyma
drömma
v.6
dr8nta
drfOrta
reynir
rönn
s.
f.
hav,)7
hett
thOti,
tröjas
s.
f.
tr82a
trwja
(treja
Dial. vestrog. ss. 38, 205.
Bärgsl. ljudl. s. 169.
8) Om 0 motsvarande de centrala vg.-dialekternas 8 se nedan.
NOREEN har i Ortn. Älvsb. XIII, s. 69 framställt samma förklaring. Jfr Kock Ljudhist. II, s. 41 f.
Tamm Etym. ordb. s. 224.
Viste hd, Bärebärgs sn.
Svårförklarad är formen M. Möjligen är den liksom det no.
rogn att förklara ur en icke omljudd form raun: Falk-Torp Etym.
ordb. a. 116; Larsen Lydl. Sol«. s. 154.
Nor. Aschw. gr. § 126, anm. 2.
2)
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festamce
teestame' s. f.
tratdr 2 adj.
d)

fästmö
trött

fisl. preyttr.

har uppkommit ur å ÷- ä i icke-huvudtonig ställning:
alar (— alar) s. m. ålder
n?r konj. o. adv. när
li8/a v.
hålla
lata V.
låta
lam S. n.
lamm
granlat s. m.
grannlåt
Utså/ s. n.
hushåll
[balatan adj.
belåten]
8t prep.
åt
geva s. f.
gåva.
ts/8 v.
slå
Exempel på denna utveckling i götalandsdialekter anföras
för Fryksdalsmålet av NOREEN 3. Av hans exempel torde Kar
'bry sig om' knappast höra hit (jfr nedan).
KALLSTENIUS4 uppställer för bärgslagsmålet följande regel:
»Omkring år 1400 befintligt ö (o
ä), vilket kommit att förkortas före mer än en konsonant eller i svagton, övergick därvid
till
samt följde sedan med i utvecklingen till e». Emellertid
medger han, att »oförklarade kvarstå de långvokaliska bel4k,
bmikt 'vårdslös', vg46 sce 'bry sig om'5, dri)pki 'dråplig', grånlåt».
Därjämte förekommer å andra sidan a-vokal i ord, där man
enligt KALLSTENII regel hade att vänta e, t. ex. i ett åtta, ålar
ålder ock sal såll.
Vad de av KALLSTENIUS anförda övgi ock vOra sce angår,
är det mycket tvivelaktigt, om man i dessa ord har att göra
med äldre ä, eller med andra ord om sammanställningen med
fsv. varpa är riktig. Snarare torde de böra sammanställas med
de västgötska, till betydelsen med dem identiska orden ömka
ock viara sek, ock i dessa ligger ett äldre ö till grund för uvokalen (se nedan s. 30 f.). KALLSTENIUS har förbisett, att bärgslagsmålet har att uppvisa en övergång av ö till e före 1t6 , parallell med den nyss antydda utvecklingen i vg.-mål. av ö
a
(resp. a 1. o inom novationsområdena i norra Västergötland). Att
8

msyar.

Växlingen kan ha uppkommit ur böjningen nom. mår gen.
Vokalen kan möjligen ha införts i adj. från värbet tre fra, fsv.

throtna, fisl. Drotna.

Fryksd. ljudl. s. 22 o. 24.
4) Bärgsl. ljud!. s. 145 f.
De båda senare sammanställas av K. med fsv. varkt.
Jfr Nor. Fryksd. ljudl. s. 23.
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Därgslagsmålet äger en dylik övergång, framgår med all önskvärd tydlighet av en del av KALLSTENIUS anförda ord, bl. a.
bga 'börda', vg.-dial. baka. KALLSTENIUS antager (a. a. s. 169)
detta ord vara en oomljudd form, ett antagande som förefaller
rätt djärvt, ty om ordet, som KALLSTENIUS vill, hade äldre ö,
borde det i bärgslagsmålet heta *bQkg vid förlängning före r5
(--> k)1. De övriga tu; KALLSTENIUS anförda exemplen äro —
jämförda med de fall då bärgslagsmålet har a för enligt KALLSTENII regel väntat e — ej tillräckliga för att bevisa en allmän övergång å --> e vid förkortning i starktonig ställning.
Ej häller för här behandlade dialekt låter sig en dylik regel
upprätthålla. De exempel, som tala i motsatt riktning, äro
alltför talrika, så talrika att man som regel kan uppställa,
å kvarstår vid förkortning:
att a
kall
band
/Kik adj.
ban s. n.
ållon, torkålla
brand
ala
s.
f.
bran s. m.
såll
kam
s.
n.
sal
kam s. m.
fåll
blanda
fal s. m.
Unna v.
grand
s.
f.
våm, m. fl.
vana
gran s. n.
Däremot låta 8-formerna förklara sig genom antagandet av
en utveckling till 8 i icke-huvudtonig ställning, så
leta v.,i proklitisk ställn./8ta bh 3
hela, i proklitisk ställning
A8. v., i proklitisk ställn. slåhålla-på' etc.
ålar jfr ganzaMar ålderdom
till, etc.
/8m 2 jfr jbmalm, sblion etc. gem jfr mettnaskiiva, bri,cgdva.
et ock ner 4 stå vanligen i icke-huvudtonig ställning; i h4siel
ock granlåt har senare leden ju stark biton.
Ett intressant fall, som bekräftar det förut uppställda antagandet5, är att i typordlistan för Synnerby sn, Skånings hd,
doc. G. DANELL uppger sammansättningen airla, men simplex
Kand. a. a. s. 149.
En möjlighet vore, att en u-omljudd pluralis hade gett upphov
till vokalen. Även km är vanligt.
Däremot alltid lata ge ljud.
Fil. lic. S. TIINBERG har välvilligt meddelat, att han hos samma
person iakttagit n8r i icke-huvudtonig, my i huvudtonig ställning.
3) Prof. NOREEN meddelade, då en del av denne avhandling diskuterades i Seminariet för nord. språk, att han i föreläsningar framställt
samma hypotes.
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Anm. 6. Är i8da 'låda' inhemskt i dia1.1, har väl dess vokal
uppstått i SMS. bö,s1hda, bår9lirda. Från ett par socknar föreligger
uppgift om ett uttal svada 'sålde' (det vanliga uttalet är seilda). Om
detta uttal är annat än en individuell egenhet hos meddelaren, torde
det ha uppstått i proklit. ställning (scekja-ei försälja, t. ex. han *s8ida-si
on, kraara etc.). baldan torde ha fått sin vokalism från 18ta.
skgp 'skåp' är låneord.
Anm. 6. 1281a 'vålla' torde ej vara At hänföra till de ord, som
ha 8 ‹— å. Vid sidan av 8-vokalen står i en del trakter en u-vokal,
så i Åse hd, Särestads ock Flo sur, samt Gudhems hd, Hornbärga sn.
Den gamla böjningen hos värbet är bevarad i Kinds hd, Gällstad (inf.
vala, pret. valda
valda). Dessa former ge enligt min mening förklaringen till infinitivens vokalism. 8 har införts i inf. från ö-form
av pret. (fsv. volte) ock u från u-former av pret. (fsv. vulte) 2.
Anm. 7. skr8ka 'skråla' torde vara att med NOREEN3 härleda ur
ett *skrola.

e) 8 går i följande fall åter på u-omljudd voka14 :
01c4 s. f.
ofruktsam ko
get 06 v.
vara ofruktsam
fisl. g2ld
s8p S. m.6
svamp
snapp; soppr
nitQk s. (genus?) kvällsvard
Ottverär -v2rär
ast s. f.
slåtter
Hof slötterrtid
,s18tar S. m. j
t918tar
cs18tar s. n. slaktdjur
Hof slötternöt, slötterr.
Det sistnämnda ordet är ursprungligen identiskt med det
likbetydande fis]. slåtr, neutral a-stam'. Vid sidan av detta
finnes i tis!. s*tr, maskulin u-starn med betydelsen 'slåtter'.
Av vokalismen att dömma är ej vg.-målens tslst fem, identiskt
med fsv. slät (fem. i-stam). Snarare förhåller sig väl ,9/8t. till
slQttr som skar till skurär (se nedan s. 34). Mask. ,s18tar ock
neutr. agtar (-80 torde ha ömsesidigt påvärkat varandra, så att
det förra bibehållit (eller ånyo fått ?) sitt -r genom inflytande
Bibehållandet av intervokalt d tyder på motsatsen.
Nor. Aschw. gr. § 543:2.
Nor. Sv. Etym. s. 65. Jfr Kock Ljudhist. II, s. 112f.
Om spåren av u-omljud av a i Vg.-målen se nedan exkurs VI.
ö) Vokalens kvalitet låter sig ej förklara ur en form med ä, men
väl ur en fem. sing. med U-omljud (för denna förklaring har jag
prof. NOREEN att tacka).
Se Nor. Aschw. gr. § 72.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 219.
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från det senare, vilket i sin ordning fått det öppna oljudet från
det förra».
II. Det öppna å-ljudet (8) i äldre källor.
Bröms Gylleumärs' visbok, i vilken visserligen rätt mycket
danskt inflytande gör sig gällande, visar det oaktat en stor
mängd utpräglade drag av västgötadialekt. I detta avseende
är dock olikheten stor mellan olika dikter; man jämföre t. ex.
den utpräglat dialektala nr 26, »En uisa när slagit sto vidh
stångha brodh», med den rent danska nr 85, »En lystig och
skön vise, huru ledes paris bort förde helenam, Och huru ledis
tröieborg bleff vonden». I allmänhet är i visbokens början
språket starkast dialektfärgat, här äro också dikterna av enklare visekarakter. Mot visbokens senare del blir språket mindre
dialektalt ock dikterna mera »lärda». En förklaring härtill är
kanske den, att visbokens nedskrivare först upptecknat de dikter,
han hade i minnet eller hört föredragas, ock sedan ökat samlingen med avskrifter av skrivna original. Härför talar också
den stora skillnaden i ortografien. I de dikter, som äro utpräglat
dialektala, är ortografien synnerligen vacklande ock inkonsekvent,
där förekomma hypersvecismer som brodh (bro) vid sidan av
dialektformer som sto (för stod). Just dessa dikter ha två beteckningar för ft-ljudet, som tämligen regelbundet hållas i 'sär:
dels o, som i allmänhet motsvarar äldre kort o, ock som
sålunda motsvarar den nuvarande dialektens 8 ; dels å, som
vanligen användes i ord med äldre ä. Att här betecknas två
å-ljud av olika kvalitet, framgår därav, att ä-ljudet ofta tecknas med o i sådana ord, där dialekten har 8 ur äldre ä; under
det att omvänt ft-ljudet tecknas med å i ord, där dialekten har
a ur äldre 6. Exempel härå äro å ena sidan talrika skrivningar holla, holler för 'hålla, håller', där den dialektala formen
är h8la, vondh för 'våld' (dial. v8/d), vollir för 'vållar' (diaL mila);
ock å andra sidan skrivningar med å, t. ex. låckat för 'lockat',
ståekar för 'stockar', plåckar för 'plockar', klåcker för 'klockor',
dåek för 'dock', ty dialekten har, som nedan visas, a •<-• 6 före k.
1) Jfr Rydqv. 2, s. 154. 1 ett fall synes kompromissen ha medfört genusväxling för slåtr neutr. RYDQVIST uppger efter SÅVE, att i
dalmålet finnes ett mask. slåter slakt.
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HOF meddelar i sin 'Dialectus vestrogothica' s. 31 följande
upplysningar om 8-vokalen:
»Inter o & å medium quoque habent vocalem, quam o obscurum voco atque heic per ö designo. Maxima Svecorum pars
hane vocalem vulgari sermone agnoscit, licet illa ab Uplandis,
Sudermannis & Ostrogothis rarius usurpetur, qui pro 6 plerumque
å dicunt, atque ideo non hölla, kört, bört . . .
pronunciant,
sed hålla, kårt, bårt
, quam consuetudinem etiam alii,
qui paulo elegantius loqui volunt, solent wmulari. Ceterum hTc
vocalis a nostratibus in syllabis longis et nudis usurpata, ingratum quid auribus incorruptius loquentium sonat. Ex. gr. slö
pro slå, skåp pro skåp, skåda pro skåda, hål pro hål, låta pro
låta, löda pro låda, söwa pro såwa vel såfwa». Om fördelningen hos HOF av 0- ock u-former se nedan s. 30.

Dial. har i samma utsträckning som rspr. ö --> o
vid den redan i fsv. tid inträdda förlängningen före ria (-->• ?.)
ock rn. (+ n, yt ),1 t. ex.

bok s. n.
bord
skara v.
stötta2
s. f.
jord
hon s. n.
horn
nökavier s. n. nordanvind
ko,1 s. n.
korn
o s. n.
ord
ton s. ii.
torn.
Vid förlängning före antesonantiskt rt har 6 givit o, som
sedermera förkortats, t. ex. rata/ (-k) s. m. kjortel, ,f(*c s. f.
skjorta.
Anm. Före k + d (-÷ I) har förlängning inträtt i senare tid
med 6 —› g, t. ex. mo (se ovan s. 9), tgcla pret. av taka tåla, fsv.
polde
thulde). Ibland ersättes detta av tOd i frasen do toa
han inta ve det tålde han inte vid (fsv. Dorpe av Dora).
Om behandlingen av 6 i uddljud se exkurs VI.

Fsv. ö ger vg. a i ställningen före långt k-ljud samt
före k + kons., t. ex.
skak s. m. skock fsv. skokker saka s. m. socke3 fsv. sokker
stals S. m. stock
stokker
kaka s. f. klocka
klokka

'hak s. m. rock

rokker

14-akara s.m. klockare

Nor. Aschw. gr. § 129: 1, 2 ock anm. 1.
Jfr fisl. skor6a, med samma betydelse.
även som skymford

CENTRALVG. : Ö —}

ph5tka v. plocka
bketk s. n. block'
fkak s. m. flock

fsv. plokka

0, a.
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etksa s. m. oxe
jlakna v. slockna
tretkka v. tråckla 2.

flokker
I de hittils publicerade delarna av »Sverges ortnamn» finnas
talrika exempel på denna utveckling. Ett par fall vill jag här
diskutera, nämligen lakara Låekered i Vassända-Naglum, Väne
hd, ock leiktar Låektorp i Ale-Skövde sn, Ale hd4.
Låekered (ltikara, ä. litkaru) skrives älst (1540) Låekarid
ock 1550 Lockeridtt. Sedermera växla skrivningar med o ock
å, k ock ck. Första led är enligt Ortnamnskommittén fsv. fda.
mansnamnet Loki. Utgångsformen för namnet vore sålunda ett
*lokaredh. Detta skulle emellertid ge en dialektal form *lokara
(jfr ovan § 1), ty vid upplösning av den äldre förbindelsen
ö + kort k-ljud har o förlängts ock blivit (ex. finnas ovan
under § 1). Det slutna korta å-ljudet i letkara visar, att kljudet måste i fsv. tid ha varit långt2. Vid sidan av Loki
som mansnamn har sålunda stått ett Locke. Är det förra identiskt med fisl. gudanamnet Loke, så är det senare identiskt med
dess östnordiska form Loeke6.
Låektorp (biktar) skrives före år 1600: Lykkothorp 1396;
Lakatorp 1426; Lockat(orp) 1546, 1550, 1581, 1594; Locket(orp)
1547, 1550, 1564, 1590; Låcket(orp) 1564, 1576; Låekat(orp)
1576, 1578; Låektorp 1581; Luckagorp) 1584; Lokat(orp) 1587;
Lukat(orp) 1581. Kommittén förklarar namnet på följande sätt:
»Byn synes från början ha haft två olika namn med alldeles
Tamm Etym. ordb. s. 43.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 380.
4) Ortn. Älvsb. II, s. 10.
2) Ortn. Älvsb. XII, s. 90.
De båda formerna ha uppstått genom gammal växling i paradigmet. KOCK »Etymologisch-mythologische untersuchungen» i Ig.
Forsch. X, s. 94 f., ger i anslutning till v. FRIESEN Mediagern. s.
120 f. en förklaring på växlingen logi
loki. Däremot lemnar KOCK
ej någon förklaring på växlingen loki ••••• lokke, kanske emedan han
anser den östnord. formen Lokke vara regelbundet uppkommen genom
stavelseförlängning. Växlingen loki
lokke förklaras av AXEL OLRIK,
»Loke i nyere folkeoverlevering» II (Da. Stud. 1909, s. 80).
Olrik a. a. s. 69 ff. Om Loke ••••• Lokke som personnamn
(tillnamn) se 01,rik a. a. s. 83; HyMn-Cavallius Vär. o. vird. I, s. 98,
136 f.; jfr Lundgren Språkl. intyg om hedn. gudatro s. 79 f., Spår
af hednisk tro i fsv. personnamn s. 42.
2-100027
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motsatt betydelse (jfr lat. Maleventu.m och Beneventum såsom
namn på en och samma ort). F. led är i det ena, det berömmande, fsv. gen. sing. av lycka (med bif. lukka); i det senare,
klandrande, som avgått med segern, är den däremot best. form
ntr. sg. av fsv. lak 'dålig' (ännu bevarat i e-lak), no. låk».
Denna både intressanta ock fyndiga förklaring är emellertid
föga antaglig. Med en utgångsform *1åkatorp kan man nämligen ej förklara den konsekventa förekomsten av långt k-ljud
i formerna med bindevokal från 1500-talet (först 1587 komma
de två formerna med enkelt k, ock den enda formen utan
bindevokal är från 1581). Även för detta namn göra de äldre
skrivningarna sannolikt, att första ledet är det ovannämnda
Locke. En annan fråga blir den, huru de båda medeltidsformerna skola förklaras. Formen från 1426 kan vara en »omvänd skrivning», den från 1396 är väl felskrivning.1
Locke ingår väl även som första led i Locketorp, sn i
Vadsbo hd. Namnet skrevs 1497 Loekatorp2. Däremot föreligger ej Locke i Lockryd, Säxdräga sn, Kinds hd. Dialektuttalet är leckry3, ock namnets älsta uppvisade form är (de) locrydhi (dipl. av 25/9 1312), båda visande att bindevokal ej förefunnits.4 Från senare tid föreligga skrivningar med ock utan
bindevokal, i de förra är väl bindevokalen analogiskt införd.
Övergången 6 -÷ t / k har genomförts över hela Västergötland, även i novationsområdena i norr (se nedan)5.
Som förut påpekats (s. 19), visa vissa skrivningar hos Bröms
Gyllenmärs, att a i ställningen före långt k-ljud redan då förefanns. Likaså har Hop å (= a) i denna ställning, t. ex. ståkka
hattar, råkkrea (= rockreda, banna), åxe. I allmänhet saknas
i hans ordlista just hithörande ord, väl på grund av att uttalet
överensstämmer med rspr.
Anm. Man kunde vänta, att framför långt g-ljud ock framför
g-ljud 6 skulle övergå till a, då dels ä övergått till 0 före k-, g- ock
Belägget taget från Styffe Bidr.
Styffe Skand. unionst. s. 143.
Enligt välvilligt meddelande av doc. S. LAMPA.
Första leden torde innehålla fsv. (luk
lok, i dess i VGL I,
jb 7 förekommande betydelse 'gräsbete i skogen' (se Schlyt. GI o ss .
s. 401 f.). I Sv. dial. finnes ordet i betydelsen 'ogräs': Rietz. s. 414.
Även Väru31. bärgslagsmålet har denna övergång, se Ballstenius
a. a. s. 159 f.
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B-ljud, ock dels 'å' givit a i samma ställning. Emellertid saknas exempel på 6 i ställningen före g- ock B-ljud'. I ett ord med äldre
representeras nu detta Q av CL i ställningen före långt g-ljud, nämligen i dag dagg, fsv. dog. Formen motsvarar rspr. dugg. HULTMAN
uppställer regeln, att »kort Q har övergått till öppet o framför gutturalkonsonant». Detta 6 har sedan deltagit i den allmänna utvecklingen av
6 i dialekten. Före ggw övergick Q till u 3, således förklaras motsättningen dag doga vb
dugga, se nedan s. 40 f.). Vid sidan av detta
senare står ett till dag nybildat chiga dugga.

§ 4. Psv. 6 övergår till
i ställningen framför gh (i
dialekten uppträdande som y, g, y, k) i ursprungligen kort—
staviga ord; i övergången synes även i viss utsträckning 2
hava deltagit.
I de ovan kännetecknade orden med i fsv. växlande ö — i-i-

vokal ha vg.-målen endast g 4. Detta ger ju redan en antydan
om att man här har att göra med en ljudövergång. Ex.
ktcy5 s. m.
råg
fsv.
rogher
rugher
trgy s. n.
tråg
trogh
jfr Hof soug vattendrag, källåder
peelasgy s. n.
s. rn.
håg
fsv.
hugher hogher
tgy s. n.
tåg 6
togh tugh
bz_tya s. m.
båge
boghi
bughi
tya s. m,
låga
loghi ••• lughi
fkilykcht27 s. n. flogrönn
jfr fsv. floghflu.ghdrEeki
tayna v.
tågna, töja sig
firgya s. f.
fluga
fsv.
flogha
flugha
tjåg
tiogh
99L9' s. n.
dtiya v.
duga
dogha dugha
ligya v.
komma ihåg
rivas s. ro.
råge
Jfr för Värml. bärgslagsmålet Kallst. s. 160 anm. 1.
Hels. s. 69 f. Som nedan skall visas, ha Västgöta-målen i
större utsträckning, än av HULTMAN antages, bevarat 2 (exkurs I).
Nor. Aschw. gr. § 109.
I en ock annan typordlista föreligger en ock annan enstaka form
med a, tydligen beroende på inflytande från rspr.
Jag har ej ansett mig behöva anföra växelformer med -g, 9, -k.
även 'bantåg'
Hallendere ordsamling.
Gudhems hd, Ljunghem. Ordet heter vanligen Alika
kaka.
Från Redvägs hd, Blidsbärg ock Kåkinds hd, Bredvik föreligger ett
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Anm. 1. Hof (Dial. vestrog. s. 37 f.) har i de av honom upp
tagna hithörande orden ou (= u).

Det kunde ju tänkas bero på en tillfällighet, att i dessa
ord växelformen med u segrat över hela linjen. Ett bevis för
en ljudövergång ogh —> ty, ser jag emellertid i det förhållandet, att 2, som enligt Hultm. Hela. s. 69 f. övergått till 6
före guttural konsonant (ock sedan deltagit i den allmänna
utvecklingen av 6 i dial.), i åtminstone ett fall utvecklats till
före gh, nämligen i ordet drgy s. f. 'sumpig sänka i terrängen',
rspr. dråg. Som ordet ej är upptaget i typordlistorna, finnas
-blott sparsamma belägg. Själv har jag antecknat formen dra"
från Barne hd, ock doc. LAMPA har välvilligt meddelat, att han
anträffat samma form i andra trakter av Västergötland. dniga
är namnet på en sänka i terrängen vid Axvalls exercis-plats».
Vid sidan av druy står ett drag (y), så t. ex. uppger HALLENDER blott
formen dray. V. FRIESEN 2, som först utrett ordet drågs etymon,
anför från Värmland ock annorstädes former, som visa 2 —>
före gh, d. v. s. att Q undergått en annan utveckling än kort 6.
Sannolikt har i Västergötland i vissa trakter utvecklingen varit
lika med den värmländska, till a, under det att i andra 2 i
detta fall behandlats som 6 i allmänhet3.
Utvecklingen druy ±- *dr2gh jälper oss till en förklaring
av ett ord med annars svårtydd vokalism, nämligen Nya sek
(Barne hd), rspr. löga sig, bada. Dialektens laya kan i fråga
om vokalen ej vara en utveckling ur fsv. lögha, fisl. lauga,
enär å ena sidan ø i dialekten kvarstår såsom sådant före y,
t. ex. bar, plur. av kJ', ock droy oskodd kälke, ock å andra
sidan u ej kan vara en direkt utveckling av diftongen au, enär
denna i dialekten utvecklats till 0, som följande, rent dialektala
ord visa:
high, som möjligen är kompromissform mellan h8ka ock mitp? För
förklaringen av växlingen g
k se vEries. Mediagem. s. 121.
Min meddelare, själv riksspråkstalande, som för flera år sedan
där fullgjort sin värnplikt, uttalade nu ordet med ett mellanljud mellan
u ock

8.

»Ett språkhistoriskt spörsmål» i Nord. Studier s. 274 if. Jfr
Kock Ljudhist. II, s. 121.
Jfr vad V. FRIESEN s. 280 anför om utvecklingen i södra Östergötland.
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hgka s. ni.
halta v.
idPa s- f.
sgi s. m.

10a 2 s. f.

sädesstack
råma

lodjur
får
skum 3.

fisl. raukr
rautal
gaupa
sauär

Anm. 2. I preter. sing. av andra avljudsklassens värb ha de
(RIV, krup etc.). Vokalen är här inlånad
centrala västgötamålen
från plur. ock particip.

lya torde få förklaras som en till subst. *kv vätska (‹- legh,
fisl. Lur) gjord nybildning4. Sannolikt finnes ordet som första
led i ordet liciatr4y ho vari slaktade svin skållas.
I typordlistorna för Tråvads ock Längjums socknar i Laske
may måg. Osäkert är, hur denna
hd upptages en form my
form skall bedömmas. Tänkbart vore ju, att den vore en utveckling ur *m2g, fisl. m2gr son. I så fall hade väl ett sammanfall ägt rum mellan fornvg. *m2ger ock mäger (jfr fisl.
m2gr 'sohn', mågr 'verwandter durch heirat', Nor. Aisl. .gr.
§ 163). Emellertid finnes även en annan förklaring. Laske hd
är ett gränsområde mot novationsområdet i norr (Kållandsmålet), ock Kållandsegenheter finnas i en socken söder om
Tråvad ock LIingjum. Detta gör, att man kanske får förklara
mgy för max som vuta för va (u-formen är belagd från ett
par socknar i gränsområdet, se nedan).

Behandlingen av ursprungligen kort eller i fsv. tid förkortat5 o ock u i ställningen före m är synnerligen inkrånglad
ock oklar. Det vill synas, som om t. o. m. en övergång av
ursprungligen långt ö till i förelåge. Jag föredrager att i ett
sammanhang behandla frågan om både o ock u i denna ställning ock hänvisar till § 10.
Ordet finnes med a,u även i nutida norska dialekter (Aas. Ordb.
s. 584).
Kinds hd, Mårdaklev; troligen motsvarande ett fisl. lada (Ortn.
Älvsb. II, s. 175, jfr s. 62).
vid sjöstranden
Om förekomsten av detta 12gh i svenska dialekter se v.Frieseu
a. a. i Nord. Studier s. 280.
3) Nor. Aschw. gr. § 132.
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B. Utvecklingen av fsv. kort u.
§ 5. Pay. kort u övergår (med i följande paragrafer behandlade undantag) till u, kort eller förlängt vid upplösningen

av förbindelsen kort vokal + kort kons.
a) Vokalen har förlängts:
stuga
fsv.
smula
s. n.
bud
kuta v.
tälja 2
duvan adj.
duven
man adj.
mulen
bruna s. m.
brånad, feber
huk s. n.
hål
huk s. n.
kol
månar adj.
mån
månar3 s. pl.
skuta v.
skotta
jfr fsv.
skut s. n.
skott
brut s. n.
brott 4
strapa5 s. m. strupe
bruka 6 V.
bruka (jorden) Hof
pckeatriitan7 adj. utan pängar

stuva' s. f.
smaka s. f.

stuva
smula

stova

bula
duvin dovin
mulin moln
bruni
broni
hol
hul
kol
kul
mun
mon; fisl. munr
saman skuta
skot
skut
brot
brut
brouka

stuva är i de centrala vg.-dialekternas område så gott som enarådande. steva, utgående från form med 6, är belagt från Väne hd,
Gärdhem ock Laske hd, Lundby; på senare stället som växelform till
stuva.

utan skicklighet. Om ordets etymon se Nor. Sv. etym. s. 50.
Förekommer i frasen: se sina månar 'se sig tillfälle att (göra
någonting)'.
underlag etc. Om fördelningen mellan 6- ock il-former av dessa
tre ord se nedan s. 51.
6) Dialektens form utgår från ett *strilpi, som står i avljudsförhållande till fsv. strape, fisl. strUpi, vilket i sin ordning är en avljudsform till fisl. striapi (Nor. Aschw. gr. § 170).
Ordet synes i västgötamålen ha inlånats med kort vokal, bruka
är lågtyskt låneord i svenskan (Tanim Etym. ordb. a. 62).
Sista leden är formellt ett pret. part. till truta tryta.
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strouke = stråke
Hof
strgkal s. m. stråke
strouk = stråk
nåtastrgk s. n. nattstrykande
bos 2
fsv.
boss
bis s. n.
bios
blus
blgs (bkgs) s. n. bloss
påta
pgta v.
jfr fsv. lupu pret. plur.
lopp
lip v. pret.4
Hit höra också participia ock supina med ti i rotstavelsen,
t. ex.
runnit
nuant
bundit
-bgant
spunnit
spuant
vunnit
vgant
funnit
front
brunnit
brgant
krupit
krgpat
hunnit
hgant
supit
supat
skjuten
slogan
bruten
brutan
skjutit
skgat
frusen
trasan
nyst
ngast
strukit.
strukat
fruset
frgast
b) Vokalen har bibehållits kort:
burk 5
bak s. m.
knottrig
hårdnad deg jfr
knutra s. f.
ulver
fsv.
varg, ulv
varv s. m.
buske
buske
buska s. m.
tupper ,,, topper
tupp
tup S. m.
skorpas
skarpa $. f.
skorver skurff 7
skorv
skarv s. m.
jfr rspr. smolkg
avfalls
smickka s. n.
blunda
fsv.
blunda
bhtna v.
Barne-Åsaka struka ett slags lång hyvel; Humla, Redvägs hd
struka strömdrag (Nor. Sv. etym. s. 70).
Tamm etym. ordb. s. 54 f,
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 68.
4) Formen är belagd från Vartofta hd, Gustav Adolfs sn (Nor.
Aschw. gr. § 542: 2 ock anm. 7).
8) Tamm Etym. ordb. s. 72. Om k för r se Landtra. Västg.
1- ock r-ljud s. 66.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 194 f.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 210.
i vedbodar, lador etc.
g) Kanske ej hithörande, möjligen har ordet ursprungligen ö-vokal
lygle, kollektivt neutrum
ock är bildat på samma sätt som fugka
till ferak fogel.
8)
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Mar s. n.
sorl
sulra v.
sorla
lj s. m.
lund
jfr fsv. lunder
netba s. m.
nubb
nub s. rn. (koll.) nubb 2
muta v.
morra 3
muskan adj.
murken
brusk s. n.
brosk
fsv. brusk
surk s. m.
sork
surker
sorker
stark s. m.
stork
storker
knaka v.
knorra
knorra
gukv s. n.
golv
gult
golf
stupa s. m.
stolpe
stulpe
stolpe
sputa v.4
spotta
sputta
spotta
dupa 5 P.
doppa
duppa doppa
bitnta6 s. f.
bolmört
dual adj.
dubbel
dobbell dubbel
han s. m.
hund
hunder
stan s. f.
stund
stund
stab s. m.
stubbe
stubbe stobbe
kkuba s. f.
klubba
klubba klobba.
Anm. 1. is-formerna av 'golv', 'stolpe' äro så gott som enarådande,
gekv ock ste?Ta finnas blott från Vättle hd, St. Lindby. De ha sannolikt uppkommit genom inflytande från rspr.

I nedanstående fall äro former med 6 de vanligaste, följande ii-former föreligga emellertid:
/agan adj. rutten Kinds hd, Gällstad ; Marks hd, Kinna; Vättle
hd, Lerum. Möjligen är vokalismen inlånt från rspr.
skutt v. skåda Gudhems hd, Segerstad; fsv. skona
skupa.
knua v. knåda Vättle hd, Lerum. Enligt Södw. Ordb. är uformen belagd en gång i fsv.
Nor. Sv. etym. s. 67 f., Hess. 1VIetatesen rl
(Spr. o.
stil IV).
Nor. Sv. etym. s. 57.
Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 530.
6-formen av ordet är ej belagd i materialet.
is-formen är så gott som den enda brukliga.
Barne hd, Ryda. Kanske utgår dialektformen från fsv. former
med ö, so Tamm Etym. ordb. s. 62.
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suvat sup. sovit. Formen är belagd från Vilske hd, Floby, där
värbet böjes: S8Va ssvda suvat.1
luft s. n. loft Kåkinds hd, Bredvik. ii-formen av ordet är i
fsv. sällsynt, finnes i Cod. Bur.2
drttpa s. m. droppe Gäsene hd, Od; Kullings hd, Siene; fsv.
dropi drupi.
tnttsa s. m. mosse Vättle hd, Skallsjö; Kullings hd, Siene; fsv.
mosi must
håntg s. m. honung Bjärke hd, allm.; fsv. hunagh honagh.
fr s. f. fåra Kåkinds hd, Svenstorp; fsv. for.
hyla pret. Valle hd, Bolum ock ta pret. Åse hd, Flo, 'tålde',
thulde. tub är en kontaminationsform mellan
fsv. poide
tttola ock toa (se ovan s. 20).
halma s. m. holme Marks hd, Kinna; Vättle hd, allm.; Kinds
hd, Grönahög; Kullings hd, Siene (— blivna); Redvägs hd,
Strängsered; Kinne hd, Vättlösa; Kinnefjärdings hd, Husaby;
fsv. holmber hulmber.
fulk.
fulrk s. n. folk Vättle hd, allm.; fsv. folk
Anm. 2. Från Kinne hd, Vättlösa, föreligga följande ord med u
i stället för 8, i alla ex. står vokalen före r + kons. eller långt r:
kurv
korv
turv
torv
kurs
korg.
turp
torp
utla
orre
Kanske föreligger här en lokal utveckling, kanske bristfällig ljudbeteckning? Man observere, att Vättlösa, som enligt typordlistan hör
till centralmålen, ligger alldeles i gränsen mot Kållandsmålets område.
Exkurser till § 5.
III. Hof 3 meddelar om u-vokalen:

»Ådhuc una intermedia nostratibus est vocalis inter u & 6,
quam heic ou scribere atque itidem obscurum u vocare liceat, quia
eius sonus propius ad u, quam ad 6 accedit. In syllabis brevibus, qux consonautibus terminantur, Vestrogothis est usitatissima, neque non multis aliis, immo vero plerisque Suecorum
familiaris: sed eorum, qui optime loqui existimantur nonnulli eam
ignorant. Sic gubbe, stund, kunna, luft, tumme, pump, lund,
Samma böjning sova, SQV, sova sun, finnes i Skagershults sn,
Närke (Vg. u motsvaras i listan för Skagershult av ett mellanljud mellan
tu ock u).
Nor. Aschw. gr. § 163, anm. 2.
3) Dial. vestr. s. 32.
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rubba, tupp, lust, grund, non claro, sed obscuro u sive ou effari

solent, quod tamen heic non tam facile animadvertitur, quam in
longis syllabis, & iis, qute in vocalem desinunt, ubi horrido &
agresti sono teretes aures offendit, v. gr. brouka, flouga, stroupe,
moulen, mouster pro bruka, fluga, strupe, mulen, moster».
Här må för övrigt påpekas, att HOF har väsentligt samma fördelning mellan vc- ock 8-former som de nutida centralmålen',
t. ex. iköll, kalle, rötenn, bölle, ghlöp, bröta, bråte, ödde,
örw, sö, 13611 0. s. v. å ena sidan, ock bhloushållare, mourra,
gouhlw, knourra, stouhlpe, strouke, bouge, troug, skourpa,
kouhl, houhl, douppa, spoutta 0. s. y. å den andra.
IV. ik av annat ursprung än fsv.
a) ö
u före k, (d), t (t),
t. ex.
du?ria v.
dölja
ffut s. n.
skört
bita s. f.
valhilkina S. m. vallgosse 4
börda
btf7t 2 s. f.
fita• s. f.
fjöl
fukja v.
följa
105 s. n.
öl
Mua v.
skölja
9nitfk s. n.
rnjöl6
vut s. f.
vört3
huv s. n.
hörn
jgh pret. till §gra köra
poia s. f.
kölna7
lagra pret. till hgra höra
fz_dr8 s. f.
skörd
mut s. m.
mört
Intdu 9 v.
mörda
Anmärkas må dock, att Hof s. 36 uppger en del former med

ö, där ej den nutida dialekten har 8.

btlk föreligger från Vartofta hd, Sandhem, Korsbärga ock Yllestad. Formen är identisk med fsv. *byrp (Nor. Aschw. gr. 403).
Fisl. virtr neutr.
4) Jfr fsv. hyrdhinge.
Vanl. gi.• genom påvärkan från rspr.
SWENNING (Samnord. ai s. 87) anför ett par former mj(2?r
från södra Vgötland. Dessa former äro säkert felaktigt uppfattade,
vilket förf, också till hälften medgiver. Vokalen a betecknar han egendomligt nog såsom »svåruppfattlig».
Landtm. Vg. 1- ock r-ljud s. 62.
Ordets förekomst i dialekten är inskränkt. 'Skörd' uttryckes
vanligen med bcerpg. Understundom förekommer ordet i formen 04
(litterär form). 5i_tk är belagt från: Gudhems hd, Borgunda ock Segerstad; Kinne hd, Ledsjö Kainds hd, Våmb; Viste hd, Bärebärg; Vartofta hd, Brandstorp; Åse hd, Särestad ock Tun (från Flo föreligger
kontaminationsformen 5t_t4).
Ordet är i allm. litterärt lån ock har formen mgcla. mgka
är belagt från Redvägs hd, Humla; Ås hd, S. Ving; Åse hd, Siirestad.
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Hit höra också två ord, där u över ö har utvecklat sig ur
21, nämligen burk(a) s. m. balk mellan lador (VGL: I bolkser)
ock mak s. m. mal, fisl. m21r.
Övergången var genomförd på Hofs tid: ö uppträder som »ou,
ut kiouhlna (kiölna), mouhlnare (mölnare, mjölnare), bouhlja
(bölja), fou.hlt (fölgt), bouhla (börda), quffl tamen fere sunt rusticorum» 2.
Ett tillfälle att erhålla en närmare tidsbestämning erbjuder
ortnamnsmaterialet. Av namn, där ö i ovannämnda ställning
har blivit ib f dial., föreligga i några fall äldre skrivningar med
u. Jag anför här nedan några sådana:
Bolstorps, bbs,torp, b4s,4erp, biasterp. is-formerna utgå från
ett *kgrastorp -› *boksterp, en form som intygas av skrivningar
från 1600, 1607, 1656, 1680. Behandlingen av konsonantförb.
+ dental har i vg.-mål varit olika 4. Detta gör, att man ej med
Ortnaninskommittön behöver antaga en förkortning av långt ö till
ii före konsonantgrupp5. Skrivningen Bölstorp förklaras av kommittön bero på anslutning till det med bol liktydiga böle. Gissningsvis skulle man kunna uttala en förmodan, att namnet egentligen innehåller böle som första led (skrivningen med ö 1600
är den älsta). Skrivningarna med ö kunna vara framkallade av
försök att till riksspråk omforma dial. busterp, bulsterp. Jfr
rspr. bolster. bes4erp synes vara en kontaminat. ex. bulstar
tionsform mellan utläsning av skrivningen Bolstorp ock dialektens biosterp. Skrivningar med u förekomma 1642, 1681,
1682.
2) Dial. vestrog. s. 38.
Nor. Aschw. gr. § 104.
Ortn. Ålvsb. X, s. 32.
Jfr Landtm. Vg. 1- o. r-ljud s. 63 ff. Man behöver dock ej
stå så tveksam som LANDTMANSON inför antagandet av en ljudlagsenlig
övergång k -› 1 före dental. Ex. på sådan föreligger i sockennamnet
skcilfil ur äldre Skalfzö (1529, Ortn. Ålvsb. XIII, s. 102); i bynamnet
icasno.8 ur äldre Hielmsnes (1446, Ortn. Ålvsb. XIII, s. 70); i
gårdnamnet tnsdra för äldre Ultfsrid (1542, Ortn. Ålvsb. XIV, s.
74); i 4/st8rio Ulfstorp, gård i Viste hd. Hit hör förmodligen också
sockennamnet Kasta för äldre Hälfstadh (1268, Ortn. Ålvsb. XIV,
s. 50).
3) Jfr Nor. Aschw. gr. § 112. Det av kommittén anförda ex. på
övergången ö -›ii vid förkortning före konsonantgrupp, ansuls (d. v. a.
anSuS) för andsols, förklaras bäst som en utveckling ur fsv. andsolis.
1)
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Bolstorpl bit.gerp, y. belsterp. Kommittén antager på grund
av äldre skrivningar, att första leden ursprungligen är böle, senare
utbytt mot bol. Uttalet belsterp antages vara framkallat av
vissa äldre jordeböckers skrivning Bollstorp för Bolstorp (jfr
emellertid ovan). Skrivning med u föreligger från 1631.
Kölaby 2 §åkabu. Skrivningar med u finnas från 1576, 1578.
Ulvarp 8 itharp. Ortnamnskommittén förklarar namnet på
följande sätt: »Förra led tycks vara det fsv. mansn. rnve (latiniserat inpho), möjligen dock på grund av de älsta skrivningarna
kvinnonamnet Ylva, som i så fall med tiden utbytts mot det
förra». Enligt min mening är förhållandet följande: första
leden är Ylva; Ylvatorp (1545) blev över Ylvarp (1542) Ölvarp
(1551); genom övergången ö
vt i dialektuttalet tillkom skrivformen. Ulvarp, som på grund av folketymologisk anslutning
till au blev den härskande. Skrivningar med u föreligga frän
1561, 1574, 1578, 1616, 1629 ock senare.
Av ovanstående framgår enligt min mening, att övergången
ö -› a I k etc. inträtt redan vid mitten av 1500-talet. Övergången har ägt rum över hela Västergötland, även — fast
kanske ej så konsekvent genomförd — i novationsområdena
i norr. I Värmlands-dialekter finnes motsvarande övergång
ö
e. För Fryksdalsmålet har den uppvisats av NOREEN 4.
Av en del hos KALLSTENIUS5 meddelade ord framgår, som
redan förut (s. 16) påpekats, att även Bärgslagsmålet har
denna övergång. KALLSTBNIIIS har emellertid förbisett, att en
utveckling ur ö föreligger, ock antager för den skull oomljudda
biformer till riksspråkets omljudda. Vi finna
bärgsl. v6Vra so
vgm. vuNt sek
bry sig om
ö veki
ö vak%
vårdslös 6
bfj.ka
buka
börda
me
mut
mört
V8'
vin 7
vört.
1)

Ortn. Ålvsb. XIV, s. 88.
2) Ortn. Ålvsb. X, s. 138.
Ortn. Ålvsb. X, s. 62.
4) Fryksd. ljudl. s. 23.
Bärgsl. ljudl. s. 146 o. 169.
Dessa former hänföras av KALLSTENIUS till fsv. valla.
Jfr fisl. virtr. neutr. »vorter, urt,. maltextrakt tu l olbrygning»
(Fritzner Ordb., jfr Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 416). Utvecklingen
3)
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För de tre senare antager KALLSTENIIIS oomlj udda biformer med
ö. Att detta ej låter sig upprätthålla, har förut visats för bbka.
Ej häller för ve., är sådant möjligt, då i en form med 6 det
uddljudande w- borde ha fallit'. De av KALLSTENIIIS anförda
no. vört, vyrt, vurt torde få förklaras såsom uppkomna ur
virtr2. Kanske är övergången ö -› o / k etc. i Värmland, liksom
fallet är med motsvarande utveckling i Vadsbomålet, ej så konsekvent genomförd som ö -÷ u / b• etc. i de centrala vgm. Huru
som hälst — e-ljudet i de ovan anförda bärgslagsmålets ord är
liksom it-ljudet i deras västgötska motsvarigheter avgjort att
förklara såsom uppkommet ur ö, detta så mycket hällre som
samma utveckling finnes i Fryksdalsmålet.
b) u har i några fall uppstått ur äldre ö i svagton.
Orden ~tar moster, Indrbrc? morbror m. fl. ha u ur äldre
ö i svagton vid ordens användning i proklitisk ställning3.
§ 6. Fsv. ä övergår till u vid förlängning före ?('
s. f. jordkula (Barne hd), jfr no. urd »hob af nedstyrtete
stene, stenet grund»4;
Ma, Act pret. o. supin. av ftarja följa, fsv. fulgdhe;
skwla, slettt pret. o. supin. av 51;d9a skölja. I den ursprungliga
böjningen fvaPia :
51;dua : skyla har analogisk utjämning inträtt, så att nu former fgcla, sharja, jgcla, Ma föreligga.
smukar adj. klibbig. Ordet är ursprungligen ett pret. partie.
av sm8rja smörja, fsv. smurper. HOF har smuhl smord.
Från Barne hd föreligger pret. smuda smorde. Socken- ock
bynamnet sm0a Smula Redvägs hd förklaras av *ortnamnskommittén såsom säkerligen sammanhängande »med dial:s
adj. smul 'hal, fet' avseende jordmånens beskaffenhet»3. Förhar varit i
y --> o med labialisering framkallad av angränsande labiala kons., jfr vira --> vörda (Nor. Aschw. gr. § 108:1).
Nor. Aisl. gr. 227: 1.
Larsen Lydl. Solor. s. 157.
Nor. Aschw. gr. § 112.
Falk-Torp Etyrn. ordb. II, s. 415.
Ortn. Ålvsb. X, s. 191.
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klaringen synes något osäker, ty även om man får antaga,
att rp vid slutet av 1300-talet blivit k i en del dialekter',
är likväl sannolikt, att smurper då hade kvar sin participbetydelse, eller m. a. o. att ordet relativt sent har fått den
adjektiviska betydelsen »hal, fet», varmed jordmånens beskaffenhet kunde betecknas.
skuk, skidfa s. f. inskärning i trä etc. Ordet skuk kan vara
identiskt med fisl. skur6r mask. med grundbetydelsen
»skjxren i alm.», även sädens avskärande ock produkten av
skärande: 'ränna, kanal, skåra' 2, ock är en sidoform till rspr.
skörd (se nedan). Genusförändringen har väl genomförts
efter r-bortfallet, då ordet dragits över till den talrika gruppen av feminina på 1.5, 16.3 Övergången har underlättats
*skura, jfr
av det vid sidan av sktde stående skuka
fisl. skor5a fem.), ifall detta ord ej är en nyare ombildning
av skuk. Jämte skuk finnes ett sked. slåtterskår, fsv. skardh.
Båda orden ha biformer på -r: skur, resp. skar, väl beroende
på en kompromiss med siar skåra (se ovan s. 8). Till skuk
har bildats ett vb skuka 'göra små inskärningar' (Barne hd).
dular adj. dold (Barne hd), eg. partie. pret. till fsv. dylia dölja;
spula pret. av sporja spörja, fsv. spurpi; belagt från Kinds
hd, Mårdaklev; Kållands hd, Otterstad ock Rackeby; Gudhems hd, Segerstad; Redvägs hd, Humla ock Knätte.
gut adj. neutr. av gul. Detta ord har ursprungligen ii, man
kunde sålunda vänta en växling mask. gukar, neutr. gut.
Formen gukar är också belagd från Marks hd, Kinna ock
Kungssäter 4. I övrigt har guhr trängt igenom. Förklaringen härtill kan vara tvåfaldig: dels en analogibildning
mask. gukar till neutr. gut liksom fukar till neutr. fut (tisl.
fal), dels kan också invärkan från rspr. ha bidragit till
det slutna u-ets seger.
Ett undantag från regeln om ii -› u
±- + d synes
M84, se ovan s. 9) vara. Formen tillhör
muci fem. 'moln'
2) Fritzn. Ordb. III, s. 395.
Nor. Aschw. gr. § 275.
Möjligen kunde ju tänkas, att ordet motsvarar ett fsv. fem.
*skurdh, som förhöll° sig till skyrdh som fsv. stuld till styld (Nor.
Aschw. gr. § 409: 3 b).
I listan för sistnämnda socken säges uttryckligen, att vokalen
ej är u.
1)
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de östra delarna av Västergötland (Vartofta, Redvägs, Kinds,
Ås, Frökinds ock Laske hdr). Från västliga delen föreligger
formen endast i Åse hd, Flo. Vid sidan av mu/ finnes emellertid ett neutr. mala, belagt från Redvägs hd, Solbä,rga ock
Strängsered; Kinds hd, Gällstad; Ås hd, Södra Ving. Detta
neutr. går tillbaka på ett *mokda (neutr. ia-stam) med n ljudlagsenligt utvecklat ur ö (se ovan s. 30 f.). Härifrån har enligt min
mening u införts i mu/. I åtminstone ett fall' uppges, att mu/
är neutr. (Ås hd, Kärråkra). Både som fem. ock neutr. är mu/
resultatet av en kompromiss mellan neutr. miga ock fem. *mu/.
Det senare torde föreligga i mu7t fem. moln (Vättle hd, Bärgum).
Ett ord, vars förklaring erbjuder ganska stora svårigheter,
är jsuci köld. yucl är den allmänna formen, vid dess sida står
ett mindre vanligt pli. En utväg att förklara" vokalismen i
ordet vore, ona man finge antaga en övergång ö -›- n / k etc.,
så tidig att detta n deltagit i förlängningen. Ett sådant antagande förbjudes emellertid direkt av de å s. 30 anförda exemplen
(baka etc.). Återstår sålunda att antaga, det u går tillbaka på
ett ii. Fsv. ock fisl. ha båda ett svagt mask. kulde. De älsta
fisl. skrivningarna ha 4-.2 Ordets grundform är sålunda ett
'kulipan, då u i rotstavelsen visar, att den synkoperade vokalen
varit i, ej a. Detta kulde skulle i västgöta-dial. ge ett *kuria.
Formen sty/ torde vara den ljudlagsenliga motsvarigheten till
rspr. köld. Visserligen antager TAmm3, att ordet är en ti-bildning. TAMMS åsikt har upptagits av LANDTMANSON, SOM förklarar det »tjocka» 1-ljudet i vg.-målens former vara infört analogiskt från besläktade ord 4, en förklaring som dock synes mig
föga övertygande. FALK-TonP5 förklara det no. kjeld ock det
sv. köld som -ipa-bildning men ansätta eia grundform "kölipö;
som prof. NOREEN haft vänligheten påpeka, omöjliggöres dock
antagandet av långt ö i rotstavelsen genom fsv. ock ä.-nysv.
kyld. Ordet köld har i ett stort antal svenska dial. k; så utom
västgöta-målen i:
Sörbygden (NiMn Sörbygdmålet):
Fryksdalen (Nor. Fryksd. ljudl. s. 65):
Sannolikt flera, då uppgifter om genus vanligen ej förekomma i
typordlistorna.
Larsson Ordförr. s. 191.
3) Fem. på -ti ock -*a s. 28.
4) Vg. 1- ock r-ljud s. 62.
5) Etym. ordb. I, s. 422.
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Värml. Bärgslagen (Kallst. Bärgsl. ljudl. s. 88):
ygd
Skee (Lindberg Skeem. ljud!. s. 78):
Fasterna (Tiselius Fast. ljud- o. forml. s. 98):
kxed
Skuttunge (Grip Skutt. ljudl. s. 139):
/96424
Kökar (Karsten Kökarsm. ljud- o. form!. s. 22):
bsgd
Degerfors (Åström Degerforsm. ljudl. s. 98):
1904.
Detta gör antagligt, att ordet är ej en ti-, utan en ipa-bildning
(grundform *kulipö). Omljudet torde få förklaras ur växling
inom paradigmet av synkoperade ock osynkoperade former,.
Är pild sålunda den ljudlagsenliga motsvarigheten till rspr.
köld, får sj /g4 förklaras som kontaminationsform ur detta ock
det ovannämnda legcla.
En fullständig parallell härtill bildar förhållandet mellan
Nyp, hl ock by/. Ma är identiskt med fsv. buldi boldi);
hl motsvarar rspr. böld, ock btyl måste förklaras som en kontaminationsform (den är belagd från Skånings, Valle, Gudhems,
Redvägs, Kinds, Vättle ock Ås hdr).
En överensstämmelse med västnordiska språken visa vg.målen däri, att de ibland liksom dessa ha oomljudda former,
där rspr. har omljudda. Om sk0 = fisl. skurär har förut talats
(s. 34). Ett annat ex. är stöld. Ordet finnes blott sällsynt i
dialekten, den vanliga formen är stoid, som tydligen är ett
rspr.-lån. Från Åse hd, Flo föreligger dock ett stt.y/ stöld, som
kan motsvara fisl. stuldr 2 på samma sätt som ski_O det fisl. skurar.
pcl, hl ock p_df• 'skörd' visa, att de östnordiska formerna också
förefunnits, en dylik blandning är ju naturlig för ett gränsmål
som fornvästgötskan.
Anm. 1. Förlängningen före rå (--> 4) har inträtt redan i fsv. tid 2.
När förlängningen före .4, t(- + d, resp. t) genomförts, är osäkert.
Sannolikt är den ej synnerligen mycket yngre, i varje fall är den äldre än
övergången Ö -->• a i k etc., då det på så sätt uppkomna wc ej drabbats av
förlängningen i fråga3. Som förut påpekats (s. 9), har 6 vid förlängningen
före rö, men ej före I (<-- + d) blivit slutet. Egendomligt nog har
som framgår av ovanstående, behandlats olika, då det i båda fallen blivit
slutet. Kanske innebär detta, att 6 övergått till 8 tidigare än il till vt.
Nor. Aisl. gr. § 151.
n-form av ordet är belagd i det älsta fragmentet av Västgötelagen: vFries. Vår älsta handskrift på fornsvänska, s. 44 f.
Nor. Aschw. gr. § 129.
a se ovan s. 32.
Om dateringen av
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Anm. 2. Exemplen här ovan visa, att i vg.-målen ii ej övergått
till 6 före rä etc., såsom fallet är i de dialekter, som ligga till grund
för rspr.1
§ 7. Fsv. Ii övergår till u vid ersättningsförlängning,
då gh fallit i tautosyllabisk förbindelse -ghl.
I följande ord har dialekten u tör fsv.
fsv. *mugh12
mögel
miltyak s. n.
fUghl
fågel
fikrak s. m.
sughl.
sufl
sovel
sakyak s. n.
Vad som här gör en vokalförlängning av annan art, än den
som inträtt vid upplösning av förbindelsen kort vokal + kort
kons., sannolik, är u för väntat i. Man observere också, att
Vadsbo- ock Kållands-målen ha u för väntat o (503.
Till fkralr, stArak finnas eller hava funnits biformer Nk, suk:
Barne hd: HALLENDER uppger båda som förr brukliga;
Kinds hd: Mårdaklev har ftd• (växlande med final, plur. fugla
flt.tbw);
foga.
fQgal, plur. fika
Marks hd: Kungssäter har fga?r
dialektuttalet
Ale hd: Östads sn har för gärdsnamnet Fåglaryd
f4kara. Första led är fsv. mansnamnet Fughle4. Dialektformen är ej ljudlagsenligt utvecklad ur Fughlarydh (jfr
nedan), men torde ha tillkommit genom folketymologisk
anslutning till fig. fågel.
Tillvaron av ett *muk 'mögel' intygas av adj. mukt 'möglig'
(Åse. hd, Tun ock Marks hd, Kungssäter)5.
Dessa former antyda, att -gh- fallit i tautosyllabisk förbindelse ghl med ersättningsförlängning för vokalen. I heterosyllabisk förbindelse -ghl- däremot förlängdes gh till g 6. Således
uppstod i böjningsschemat för fsv. fughl en växling sing. fyk,
pl. fugglar. Denna utjämnades åt ömse håll: ftar, fuka fttcy0',
fugglar. Pluralis fugglar övergick till foga (se nedan s. 41).
Böjningsschemat fuya?r, fora utjämnades i sin ordning åt ömse
Nor. Aschw. gr. § 120.
Jfr fsv. moghlas. Form med il ligger till grund för adj.
mögki(a)r möglig, jfr s. 40.
Se den formförteckning, som finnes hos Landtm. Vg. 1- ock rljud s. 11 f.
4)Ortt. Älvsb. II, s. 134.
5) Jfr Olåni Lugg. ljud. s. 17.
Nor. Aschw. gr. § 296: 2.
3-100027 Sandström, 6 ock rt i västgötadialekterna.
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håll till fuyak, fuglra ock krak, foga, former som i nutida
dial. äro ungefär lika vanliga.
suyak är sannolikt att förklara som en kompromiss mellan
suir ock best. sughlet, som utvecklar sig till saxat. Utjämningen
har gett till resultat suyak ock sufak, båda ungefärlika vanliga.
Enär fsv. adj. *mughligher ljudlagsenligt utvecklar sig till
vgm. mogh(ar), måste den ovannämnda formen mukt ha tillkommit genom inflytande från ett subst. *mak. Genom inflytande från den på samma sätt som suyalr bildade kompromissformen muyak har adj. även fått formen mugh(ar).
§8. Fsv. kort u uppträder som u
1) före intervokalt eller slutljudande /:
ut s. f.
ull
bula s. m.
bulle
full'
fular adj.
biclahas s. f. Trollius europxus
gull 2
gul s. n.
tula v.
blåsa i lur3
mul s. f.
mull
kul s. n.
hull.
Från HALLENDERS ordsamling föreligga dessutom följande
ex. på u före l:
pula s. f.
höna
•
gula v.
bestryka (bröd)4
(gm o)lula v.
gå ostadigt
tula 5 v.
hopskrynkla
siApalåla s.m. drinkare
krula v.
krusa6.
Ur ortnamnsmaterialet må anföras några ex.:
Gullestorp gulastorp: första leden är väl gen. av det fsv. mansnamnet Gullif (äldre Gullef, Gudhlef)7 ;
Gullered gålara: första leden är Gulle (kortnamn av föregående)8;
Tullebo titlabu: första leden är möjligen ett mansnamn Tulle,
biform till Tolle, kortform av Thorlef 9;
Trullsäs truisms: första leden torde vara gen. av fsv. truu tro1132.
Ex. på utvecklingen ä. -->u/
föreligga redan hos Hop,
som uppger, att »attamen in syllabis correptis quze consonis
Jfr för dessa båda ord Hultm. Häls. s. 192 f.
Jfr Hultm. Häls. s. 189.
Kinds hd, Gällstad; Hof: tulla. Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 387.
med äggvita
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 388.
Ordet torde ha uppstått ur kuria. Jfr Hess. Metat. rl -› 1r
(Spr. o. stil IV, s. 99 f.).
Ortn. Älvsb. XIV, s. 203.
8) Ortn. Älvsb. X, s. 70.
9) Ortn. Älvsb. IV, s. 56.
Ortn. Älvsb. XIII, s. 107.
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terminantur nonnumquam u elarum adhibent ut in mull, gull,
full ete.»1

Att övergången är förhållandevis gammal, framgår därav,
att den inträtt i Vadsbo- ock Kållandsmålen ock sålunda är
äldre än dessas sammanfall av ö ock ii i a (o).
Anm. 1. Där tt står före dentalt 1 + kons., uppträder det vanligtvis
som a, t. ex. kulta v. rulla, bulta v. bulta, bulstar S. m. bolster.
Likaså där ii tidigare stått före lr ock mellan 1 ock r svarabhaktivokal
uppstått, t. ex. bilar s. n. buller, ktibr s. n. kullersten, salar s. D.
sorl. Från denna regel bildar ordet pulsa 'vada i snö' i några socknar
undantag. Från Kinds, Redvägs ock Vartofta hdr föreligger nämligen i
typordlistorna ett pulsa. — smultron 'smultron' från Marks hd, Kungasäte? är riksspråklig läsform. Så torde också -hult för dialekt ns hat i
några ortnamn 2 få bedömmas. Däremot torde en ljudlagsenlig utveckling föreligga i iabcer 'hallon' ock ti/st8rp Ulfstorp (gård i Viste
hd).3 I båda fallen har 1 uppstått ur ZP, då det efter V:s bortfall kommit
att stå före labial explosiva, resp. dental spirant.
2) ti u framför långt n (ofta äldre nd) samt n + kons.
Övergången är sporadiskt genomförd i vissa trakter.
I typordlistorna för Vättle hd finnas följande ex.:

stun •s. f.
stund 4
hund
hun s. m.
hundra.
hånra räkn.
under
unar adv.
Samma ex. finnas från Kullings hd, Alingsås iförs. ock Siene,
från de båda sistnämnda dessutom una v. unna. Denna form
är ävenledes belagd från Gudhems hd, Ljunghem. Från Väne
hd, Gärdhem ock Gudhems hd, Sjogerstad föreligger ett isolerat
hun hund.
Anm. 2. Inom ett sammanhängande område bestående av Vilske,
Vartofta, Gäsene, Ås ock Redvägs hdr (samt Ljungsarp i norra delen av
Kinds hd) förekommer mer eller mindre talrikt representerad i typordlistorna en biform sure 'sork' till den i övriga Västergötland vanliga
surk. Formen surk torde gå tillbaka på ett syrk, enligt Rietz s. 653
belagt från Skåne3 ock i sammansättningen mullsyrk från Svea- ock
Götalandsdialekter.
Anm. 3. I en del fall, där ursprungligen it ligger till grund,
kvarstår detta u som slutet före vissa konsonantgrupper
t; s + t,
k), t. ex.
Dial. vestrog. s. 32.
Se t. ex. Ortn. Älvsb. XIV, s. 2 f. (3 belägg).
Se ovan s. 31.
4) Från Skallsjö: stut/.
5) Jfr Olsåii Luggudem.. s. 16, där förf. av obekant anledning
antager y representera ett äldre kort o eller u.
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5usa v.
jus s. in.
struta v.
pusta v.
pusta s. 1.

skjutsa'
frusta v.
frusta'
skjuts
»Astra s. f.
strutta onakring 2 'tatar s. n. f ljuster 5
pusta3
hustru s. f. hustru.
rast under arbete
I några fall går U tillbaka på ett framför bortfallen konsonant en
gång förlängt ii, så i
juska s. m. ljumske;
bastar s. m. bolster. Växlingen balstar
bustar har utjämnats åt
ömse håll, så att jämväl formerna buistar ock bastar förekomma.
Med bibehållet långt u är ordet belagt från Åse hd, Flo.
t'xstar 'Ulfstorp' Ale hd, Starrkärrs sn ock Flundre hd, Fors sn 6.
I ett par fall går U tillbaka på y före s + kons.:
brusk S. C.
bruska s f. brosk
bruska s. n.( brosk
brust s. n.
bröst.
Från de trakter av Västergötland, där y ej övergår till u, föreligga
nämligen formerna bryska s. f. ock bryst s. n. (Kinds hd, större
delen av Redvägs hd, Bollebygds hd, Björketorp). I bryska etc. föreligger samma avljudsstadium som i fvno. briösk i förhållande till sv.
brosk 7; bryst, brust är identiskt med fsv. bryst ur äldre brinst. Jfr
fvno. briöst. I stora delar av Västergötland har brust undanträngts av
rspr. brost, så i Barns hd, där dock enligt HALLENDER brust varit de
äldres uttal.
§ 9. Fsv. il övergår till o i ställningen före k-, g- ock
B-ljud, utom i de fall då vokalen förlängts vid upplösningen
av äldre förbindelse av kort vokal + kort kons.

a) Ex. på övergången före k-ljud äro:
drokna v.
drunkna
tokt s. f.
jota v.
sjunka 8
frokt s. f.
okan adj.
unken
frokta v.
mokan adj. möglig, fuktig9 sprokan adj.
koksa" v.
ivrigt eftertrakta drokan adj.

tukt
frukt
frukta
sprucken
drucken

Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 212 f.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 309 f.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 82.
Jfr frusa, fisl. fråsa (Tamm Etym. ordb. s. 175).
Jfr fvno. liöstr till liösta slå (Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 480).
Ortn. Ålvsb. II, s. 118; V, s. 16.
Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 79.
Från Vättle hd, Lerum, Kullings hd, ödenäs ock Bollebygds hd,
Björketorp föreligger en form so/ja, tillkommen genom utjämning av
böjningen foka pret. sak. Vanligen har utjämningen gått i andra
riktningen: jolsa, jak.
3) Jfr fsv. mukna.
10) Jfr fsv. hugsa, huxa.
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vuxen
voksan adj.
lukt
lokt s. f.
sucka
soka v.
skrynkla till
knokka v.
pyssla med ngt.
mokka v.
fukt
fokt s. f.
Det
I en del ord har dialekten o, där rspr. har å-ljud före
framgår av vad förut (s. 20 E) sagts om utvecklingen av ö -->
i denna ställning, att dialektens former med o utgå från fsv.
former med u. Hithörande exempel äro:
thiokker
fsv. thiukker
tjock
,okar adj.
bukker bokker
bock
bok s. m.
buga sig
bolsa sek v.
pocka'
poka v.
med pock.
(nue) pok subst.
Anm. 1. Exemplen drokna, joka, olsan visa, att västgötamålen
vid tiden för denna övergång haft ä även före

+- nk 2.

b) Exempel på övergången före g:
ho ga v.
glugg
gkog s. m.
tugga
pkog s. m.
toga v.
snoga s. f.
mugg
mog s. m.
ogka s. f.
dugga3
doga v.
fogka s. m. pl.
lugga
toga V.
soga5 s. f.
kugge
kogd s. m.
c) Exempel på övergången före g-ljud:
dunka
tosa s. f.
dogka v.
doa s. m.
gunga
gosa v.
kok s. m.
sjunga
joya v.
tosar adj.
lunka
loka v.
kkoga s. m.
ung
osar adj.
sproga v. opt.
bunke
bok a s. m.
jos s. n.
tvungen
tvosan adj.
lognar adj.
lunga
loga s. f.
Övergången torde i ställningen före k ock
landsegenhet, men förekommer jämväl som

hugga
plugg
(pip-)snugga
uggla
fåglar 4
sugga.
tunga
dunge
klunk, klimp
tung
klunga
sprunge
ljung
lugn.
g vara en GötaGötalandsdrag i

Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 78 f.
Jfr Nor. Aschw. gr. § 84: i ock Kock Ljudhist. II, s. 58.
Den senares antagande, att vg. drokkna ock okken haft en utveckling analog med fvg. roppa +- rumpa, saknar, som framgår av ovanstående, fog.
Om n biformen daga se ovan s. 23.
5) Vanligen Sca.
Se ovan s. 37.
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Sveamål'. I värmlandsdialekterna synes den ej vara fullt genomförd 2. För Västgötamålen i äldre tider är den styrkt genom
talrika exempel hos HoF3, som även omtalar, att de latinkunniga
västgötarna brukade uttala nogk 4 (nune), oggo (ungo), frokt8s
(fructus) etc. Således synes ljudlagen på Hon tid ha varit fullt
genomförd.
Framför g har ljudlagen värkat redan omkring år 1600 enligt
i Bröms Gyllenmärs' visbok befintliga belägg (se nedan).
Anm. 2. I några fall har dialekten 0 före k- ock g-ljud, där

rspr. har y eller i. Att man för dialektformernas förklaring har att
utgå från äldre former med kort n, visa motsvarigheter i övriga
skandinaviska språk. Jag antecknar här de för mig bekanta exemplen:
moga s. f. mygga: oomljudda former av ordet föreligga från svenska
ock norska dialekter. Enligt Rietz s. 249 finnes mogg fem. i
Småland, mugg mask. i dalmål3; mugg finnes också i no. dialekter6 ; mugg s. n., mugga s. f. äro belagda från Ydre hd7. I
fsv. är ordet en gång belagt i oomljudd form: muggotiald (dipl.
av år 1340?);
boka v. blinka, da. no. blunke;
spraka s. f. spricka, no: sprokka;
skroglan(ar) adj. skrynklig: jfr da. skrunken, no. skrukka;
/beska s. f. rynka, fisl. hrukka, no. rukka;
yökkig(a) s. ni. kycklings;
jögar adj. skygg: dialektformen utgår från ett *skiugg9. Brytningsdiftongen, uppkommen framför ggw, vederlägger LINnaoTus mening
att skygg är att härleda ur *skuggia-1°.
Mansnamnet Yngve uppges i typordlistan för Ekby (Vadsbo) heta
ögva. Denna form torde bero på folketymologisk ombildning i anslutning till ogar ung.

Hess. Sveamålen s. 38, s. 48 f. Övergången i ställningen före

B-ljud har större spridning, den finnes också i nordsvenska dial. Se

Lindgren Burtr. gr. s. 112; Åström Degerf. lj. s. 44.
Nor. Fryksd. ljudl. s. 20 f.; Kallst. Bärgsl. ljud!. s. 161.
Dalbymålet har endast ii --> o / B-ljud: Nor. Dalbym. ljudi. s. 178.
Dial. vestrog. s. 37, 41.
Jag transkriberar här HOFs beteckning med landsmålsalfabetets
typer.
Upptages även hos Nor. Ordlista över dalm. s. 128.
Se Aas. Ordb. s. 514; Boss Ordb. s. 526.
Rääf Ydremålet s. 55.
3) Liden Uppsalastud. s. 92 härleder den dialektala formen ur fsv.
* kiuklin.ger.
9) Nor. Aschw. gr. § 127:1.
10) Ark. 24, s. 340.
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Anm. 3. I vissa typordlistor, från Bjärke, Bollebygds, Kullings,
Redvägs ock Vartofta hdr, uppges u-former av följande participia i
stället för de ljudlagsenliga formerna med 0:
stuckit
stakat
vuxit
vaksat
sprungit.
spragat
druckit
drukat
spruckit
sprulcat
0 i denna ställning för övrigt är genomförd, beror
Då ljudlagen
tt i dessa participia helt säkert på systemtvång (anslutning till övriga
kl.).
starka participia av
Ett annat undantag från regeln bildar ordet kasa lucka. Ordet
i fråga torde vara ett relativt ungt låneord i dialekten. Ett stöd härför
ser jag i den omständigheten, att Hor ej upptager ordet, men väl dess
synonym /cent, som han översätter med lukka. Ordet är sannolikt
0 / k värkade. Framför k
inlånat efter den tid, då övergången il
i samma ställning blir a ock 6 blir a.
har u blivit slutet u, liksom
ett par fall har 'lucka' genom försök att ansluta det till det i dialekten inhemska /sk 'lock', fått ändrad form, så i det från Vartofta hd,
Brandstorp belagda /ska samt i laka från Kinds hd, Holtsljunga (kok
= lock).
Anm. 4. Här ock där uppträder sporadiskt 0 för ii även framför
andra konsonantförbindelser, dock utan att man kan skönja någon konsekvens. Tämligen talrikt förekommer skorpa för det annars vanliga
skarpa: belägg från Bollebygds hd, Björketorp (skorpa betecknas som
äldre i förhållande till skurpa); Marks hd, Kungssäter; Redvägs hd,
Solbärga; Vedens hd, Vänga; Vilske hd, Floby; Ås hd, Kärråkra ock
S. Ving. — Före b står 0 sporadiskt utan regel i
goba gubbe Bollebygds hd, Björketorp (men dual, kkuba);
klroba klubba Gudhems hd, Hornborga (men i övrigt nlb);
kan best. f. kubben Kåkinds hd, S. Fågelås (men i övrigt u/b).
övriga fall av 0 för u äro:
mol mull;
mölskojaa ett jordbruksredskap;
målvcirp mullvad (belägg från Kållands hd, Rackeby ock Bollebygds
hd, Björketorp);

boska buske (Vättle hd, Bärgum);
hon hund (Bollebygds hd, Björketorp; i övrigt u / n

nd).

§ 10. I ställningen före m — långt eller med följande
kons. (i vissa fall) — ha fsv. 6 ock ä behandlats på ett från
den vanliga utvecklingen avvikande sätt (även då de gå till-

baka på äldre, i fsv. tid förkortade ö ock ä)1.
Som redan förut anmärkts, behandlas i ett sammanhang
utvecklingen framför m av. både ö ock (resp. förkortat ö ock
1) Nor. Aschw. gr. §§ 132, 300.
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ii). Skälet därtill är, att i vissa fall osäkert kan vara, om dialektformerna utgå från grundformer med ö eller med ii.
Ursprungligen kort o uppträder vanligen som a;
t. ex.
am' s. in. ugn, fsv. omn;
damar adj., damt adv. 'skum, svagt lysande' i fraser sådana
som just hcsar so damt, 'ljuset lyser svagt'. Ordet torde
utgå från en fsv. form domber, växelform till dumber: 1)
'stum'; 2) 'slö, svag, skum' (Södw.).
kantig s. m. kummin, 1Sv. komin;
kama v. komma, fsv. korna kuma;
hamka2 v. svira, rumla (Barne hd).
Anm. 1. Osäkert är, huru det från Vilske hd, Floby se belagda
darna s. f. 'damm' skall bedömmas. Den vanliga formen är doma av

äldre dumba (se nedan). Man kunde tänka sig a-formen motsvara ett
.domba; men som den synes vara helt enstaka, är väl antagligare, att
den har fått vokalen från värbet darna 'damma, ryka'. Detta torde
ha a E- a före ni.
Anm. 2. Vanskligt är att förklara vokalismen i ana
uma 'en
hirvart' 3. u-formen synes förbjuda att omedelbart identifiera ordet med
no. aame, jfr fisl. amusött ock nisl. amumaåkr. Emellertid synes i
ett enstaka ord, nämligen prum4 'pråm', fsv. präm5, ur å över å ha
utvecklat sig6 ett a. Detta gör, att man kanske får antaga, att
även i ama
urna ett å ligger till grund för vokalismen 7.
Anm. 3. 1 ortnamnet Hofmansgården, hamasgark 8, synes föreligga ett ex. på en utveckling
tt. Detta är visserligen det enda
av mig kända ex. på en dylik övergång, jfr emellertid utvecklingen
av ö --> a (se nedan).

Ursprungligen långt ö uppträder som 0, (8), a
eller n; t. ex.
Belägg från Åse, Laske, Barne ock Kullings hdr.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 123.
Därmed betecknas ej, som HOF uppger, 'kålmask', se LAMPA,
Västgötaord från 1700-talet (Sv. landsm. 1909). Kallas vanligen skams

anm:

Käkinds hd, Bredviks sn. Hof: prumm färja. Ordet har i sv.
dial. ofta formen pramm, se Rietz s. 509.
Om ordets etynion se Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 72.
Jfr Nor. Fryksd. ljud]. s. 22, Kallat. Bärgsl. Ijudl. s 162.
Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 3, II, s. 31.
Ortn. Älvsb. XIV, s. 84.
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stoin (stsin), stum' s. m. stomhemman;
tomt 2 (t8mt), tvtmt 3 s. f. tomt;
tomta4, Unita s. m. tomte;
tornar, tam. ar5 adj. torn, fisl. t6mr;
dom, desin6 s. m. dom, utslag, fisl. dåmr;
(bloma) blama (bk-)7 s. f. blomma, jfr fisl. blämi;
gam, gams (gom) s. m. gom, fig. gåmr;
barn, bom° s. m. bom, träslå;
bitmalskkda s. n. bomullskläde;
lna§ceni° (sjönamn) Lommatjärn;
lönt§enli (Sjönamn) Lomtjärn;
riimala, ~alt, ronialt" (sockennamn) Rommele.
Anm. 4. Det vanliga uttalet av de tre första orden är

8. Då emellertid ej 8-vokalen finnes belagd för övriga hithörande ord, är det kanske
sannolikt, att 8 i dessa ord inkommit genom ljudsubstitution efter den
vanliga ekvationen rspr. öppet A-ljud = dial. 8.

Vanligt som gårdnamn, t. ex. steman, ä. staman gård i Vättle
hd, Bärgums sn (Ortn. Älvsb. XIII, s. 22). Ordet antages hava ursprungligen långt 0: NOREEN i föreläsningar 1896, KOCK i TsFil. IX,
s. 158 noten ock Ljudh. II, s. 167.
Jfr bågatomta, Baggatomten, gård i Björketorps sn, BolleIV, s. 2).
bygds hd (Ortn. .Alvsb.
.
å) Kinds hd, Mossebo sn. En — visserligen avlägsen — möjlighet vore, att u-formen av detta ord utginge från en form med ursprungligen långt Il: Nor. Aisl. gr. § 108:1, Kock Ark. 15, s. 346 f.
Uttalet föreligger från Väne hd. Ordet är avlett av tomt:
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 370.
Denna form uppges i typordlistan för Bollebygds hd, Björketorp.
Björketorp.
Jfr Landtni. Västg. 1- o. r-ljud, s. 41. Troligen är ordet ej,
som LANDTMANSON framkastar, lånord från Ity.: Tamm Etym. ordb. s.
44, Kock Ljudhist. II, s. 167.
Kåkinds hd, Kyrkef alla, Varola ock Värsås samt Bollebygds hd,
Björketorp.
2) Inlånat med ö från Ity.: Tamm Etym. ordb. s. 52.
Ortn. Älvsb. IV, s. 79.
Ortn. Älvsb. IV, s. 84. Första leden innehåller i båda fallen
fågelnamnet lom, fisl. lömr.
Ortn. Älvsb. V, s. 32. Första leden är mansnamnet Romund,
fial. Hrömundr (Romundalef 1353, Romondhaleff 1409): 0. Rygh
Personnavne s. 208 f. RYOR anför ex. från no. dial. på en utveckling
—> ii i ortnamn sammansatt med detta ord.
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Ursprungligen kort u uppträder som u eller o.
Vid sidan av den vanliga utvecklingen it
u uppträder
it jämväl som o före m. Utvecklingen till o är att jämnställa
med motsvarande övergång it -› o före k-, g-, g-ljud (se ovan
s. 40 f.), men har uppenbarligen ej omfattat så stor del av västgötadial. Man kan urskilja två fall: 1) då it står före intervokalt eller slutljudande m; 2) då it står före ni + kons.
1) Utvecklingen av ä före intervokalt eller slutljudande m l.
u: sumar s. ra. sommar, fsv. sumar
somar;
bruma v. brummas;
lamas s. m. ficka;
sum pron. som, fsv. sum;
suma pron. pl. somliga, fsv. sumir;
uni prep., konj. om, fsv. um ;
fruar adj. from4;
ditntbygar6 s. f. pl. blåklockor (Campanula);
kanta, kumar6 v. komma;
gama s. f. gumma;
brunt blum7 axändan av en sädeskärve.
o: donta s. f. damm (i synnerhet damm i lador, på logar
etc). Ordet är identiskt med fisl. dumba med
samma betydelses. Till subst. har bildats värbet
donta damma, ryka.
C)

1) Utvecklingen synes ha varit densamma, vare sig ni uppstått
genom förlängning eller ur assimilerat mb.
3) Tamm Etym. ordb. s. 62.
Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 468.
Tamm Etym. ordb. s. 173 f. Kanske
Ö.
Nor. Sv. etym. s. 11.
Belägg från Frökinds hd, Börstigs sn ock Kullings hd, Lena sn.
Dialektens växling a
u finnes som en växling mellan 6 •-•., tt i västgöta-urkunderna (Hultm. Häls. s. 285). Ang. vokalväxlingens förklaring
se Hultm. Häls. s. 290 f. Jfr Nor. Aschw. gr. § 163: Ej Kock Ljudhist.
II, s. 71 f., Ark. 26, s. 125 f.
brum är den urspr. formen, som finnes i no. dial. (se Aas.
Ordb. s. 84). blam har väl fått sitt / genom folketymologisk anslutning till b/anta 'blomma'.
Tamm Etym. ordb. s. 86.
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Ont S. m. ugn. Formen utgår från ett fsv. *umni ock
är biform till ani
fsv. omn.

loma s. In. ficka, biform till lama (se ovan);
goma2 s. f. gumma.
2) Utvecklingen av ii före m + kons.
I allmänhet uppträder här som a. I ett sammanhängande
område böljande med Åse hd i Skaraborgs läns ock omfattande
västra delen av Älvsborgs län (Väne, Flundre, Bjärke, Kullings,
Vättle ock Bollebygds hdr 4) övergår ii till o före m + p [ock
m + k], t. ex.
stomp s. m. stump
somp 8. m. sump
fkömpana (slump-)5 n. pr. Slumpån
komp s. in. svans
pbmpart n. pr. Pompereds.
kompa s. f. rumpa
Parallell med övergången i --> o före mp är ofta inom nyss
nämnda område en övergång ä -› a i samma ställning, t. ex.
hampa, svamp, kamp, lampa.
Till samma område höra också i-i -->- o före m + k i ordet
Undra 'humle'. Formen är belagd från Bjärke hd (allm.), Bollebygds hd, Björketorp ock Kullings hd, Hemsjö; dessutom• i ortnamnet homkaycer från Flundre hd.
Anm. 5. I Bollebygdsmålet, företrätt av typordlistan från Björketorp, finnas jämsides med 0-formerna av dessa ord även former med
a före m + kons., t. ex. stamp, kamp, samp, hamb. Att här
föreligger en utveckling ur i, framgår därav, att en liknande utveckling
ur långt a förefinnes (se anm. 6). Ett enstaka kamp (men stump,
sump) uppges i typordlistan för Ornunga i södra delen av det till
Bollebygds hd gränsande Gäsene hd. Likaså synes en utveckling ii
a föreligga i ortnamnet fbnakamka Finnekumla8.
Anm. 6. Ursprungligen långt ii har i allmänhet, så vitt av de få
beläggen låter sig avgöra, blivit u. Men på spridda punkter har ii
deltagit i
utveckling till 0, så i Vättle hd, Skallsjö ock Bollebygds
hd, Björketorp. Exemplen äro: åom s. n. rum, fisl. rim; skon e. Il.
1)

Jfr Kallst. Bärgsl. ljudl. s. 162.
2) Kullings hd, Siene en.
Inom Kållandsmålets område har dialekten i den till Åse hd
gränsande Lava su samma övergång.
Från Ale hd saknas ex. Ett enstaka komp (men sump, stump)
föreligger från Stenstorps sn, Gudhems hd i Skaraborgs län.
Ortn. Älvsb. V, s. 68.
Ortn. Älvsb. V, s. 10. Namnet skrevs 1600 med n, 1605 ock
senare med o.
Ortn. Ålvsb. V, s. 8.
8) Ortn. Älvsb. XIV, s. 100.

48

SANDSTRÖM, Ö OCK Ö 1 VÄSTGÖTADIALEKTERNA.

skum, jfr flit. sutmi. I ett par typordlistor finnas slutligen i dessa
båda ord ei-vokal (kam, skam), nämligen i listorna från Bollebygds hd,
Björketorp ock Laska hd, Trävad, på senare stället växlande med u 2.

Av denna redogörelse för materialet framgår, såväl att utvecklingen av 6 ock ii framför ra delvis gått andra vägar än de
vanliga, som även att förhållandena äro skäligen brokiga ock
förvirrade, enär olika utvecklingstendenser ha korsat varandra.
Att utvecklingen före m avvikit från den vanliga, är något
som kan påvisas från en stor del svenska ock no. dia1.3 I
den skenbara oredan, väl vållad genom en stark dialektblandning, kan man dock urskilja några riktlinjer, varefter utvecklingen gått. Det har redan förut påpekats, att utvecklingen tt
--> -o före m + kons. ännu kan lokaliseras till ett visst sammanhängande område i västra delen av Älvsborgs län, samt att i
södra delen av detta område möter en utveckling av å
Utvecklingen ti --> o före m (intervokalt eller slutljudande) låter
numera ej på samma sätt lokalisera sig, ej häller utvecklingen
av det långa ö till a. I det senare fallet synas dock exemplen
vara talrikast för samma trakt, där å. ger a. Man torde ej för
mycket misstaga sig, om man antar, att vgm. i detta som i
många andra fall visar sig vara ett gränsmål, där inflytanden
från olika håll mötts.
o är utmärkande för dialekterna i
väster ock norr, så i Bohusläns'', Värmlands5 samt i norska&
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 209 antager, att nord. skum är
avljudsf orm till nht. schaum, fht. som — troligen med orätt. Jfr
Lindgr. Burtr. gr. s. 94.
I båda dessa socknar föreligger dessutom dam adj. 'dum'.
Kanske är ordet ursprungligen identiskt med det å s. 44 behandlade
&mur 'skum, svagt lysande' ock bör förklaras som detta. Jfr Tamm
Etym. ordb. s. 107.
8) Se t. ex. Nor. Fryksd. lj. s. 21; Kallst. Bärgsl. ljudl. s. 145 anm.
samt s. 162; Larsen Lydl. Solor. s. 154 f. Jfr Kock Ljudh. IT, e. 174,
224 o. flerstädes.
NiMn Sörbygd.: kkompar, stomp, stom körlägen'; Lindberg
Skeem. s. 174.
Kallst. Bärgsl. ljudl. s. 162 (före mp., i övrigt sporadiskt); Nor.
Fryksd. lj. s. 21 (som det synes, av samma omfattning som i bärgslagsmålet). Något direkt samband mellan den västgötska ock värmländska
utvecklingen före mp finnes ej, då den saknas i det mellanliggande
området i norra Västergötland.
Larsen, Lydl. Solør. s. 155.
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synes däremot vara en sydsvensk2 företeelse.
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a ock ö -->

Sammanfattning.
Skillnaden mellan fsv. ö ock ii bevarad. Förhållandet till VGL. I. Fördelningen av 8 - ock si-former
i den nutida dialekten.
Av framställningen i det föregående framgår otvetydigt, att
de centralvästgötska dialekterna bevarat den på förhållandena i
fsv. grundade skillnaden mellan 6 ock ii, sådan den bestämts
av det s. k. a-omljudet. Någon mera genomgripande övergång
-->- å-ljud eller ö -› u-ljud låter sig ej påvisa. I exkurs VII
skall jag söka ge en framställning av a-omljudet i de centralvästgötska målen i anslutning till HULTMANS i Häls. s. 182 if.
framställda teori. Här må emellertid redan nu beröras den märkliga överensstämmelse, som föreligger i fråga om fördelningen
av 6- ock ii-former mellan de fornvästgötska urkundernas språk
ock nutida centralvästgötska dial. De exempel, som anföras —
utan anspråk på fullständighet — äro tagna ur Äldre Västg.lagen. I allmänhet är det fall, där Vgl. I ock den nutida
dialekten ha mot rspr. avvikande vokalisation:
koldcer af mandr. 1 (2 ggr), fedi).
1c8/ s. m. kull
b. 5 (3 ggr), 6; kollee aerfp.
b. 2; kol aerfp. b. 2; kollum
xrf1). b. 3
drukknoe xrfp. b. 13
droknas v. drunkna
skutit oerfp. b. 17
slutat sup. skjutit
Så i Burträsk (Lindgr. Burtr. gr. s. 112 f.) ock Degerfors
(Åström Degerf. 1j. s. 44).
01ni Lugg. 1j. s. 36. Det korta
övengång till ä-ljud
är spridd också i mellersta Sveriges dial.: Hess. Sveam. s. 15 (märk
dock ej a, utan 0). Denna utveckling hör förmodligen ej samman
med den sydsvenska övergången, då utvecklingen i fråga synes saknas
i småländska ock östgötska dial. Se MIN. KARLGRENS Folksägner fr.
Tveta o. Mo hdr (Sv. landsm. 1908) ock IMF Ydremålet.
Jfr ovan s. 41 (anm.).
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k8t2n' adj. rutten
brutan ptc. bruten
bzilstar (bustar) s. m. bolster
stakp9 2 S. m. stolpe
bpn 3 ptc. buren

roten h. miulnu etc. (2 ggr)
brutin kb. 7, 12, bardagkeb. 1
bulstaar af-mandr. 11, gipt. b. 2, 9
stulpter kirk. b. 6, h. miulnu etc.
borin af mandr. 14; boret kb. 1;
borno iorp2erb. 1
skam, st8at ptc. stulen, stulet stolen Kb. 7; af mandr. 8; piuvwb.
3, 5, 15, 17; stolet af mandr. 8,
xrfp. b. 20, piuvxb. 17
sv8ag, svilat ptc. sup. svuren, svoret kb. 8; svornum kb. 9,
svurit
netlesTb. 8, 9, piuvxb. 1,
formera. b. 9
8d s. m. udd
ocl af mandr. 1, 3
mun s. (gen. ?) mån
rann kb. 15
8-formen är så gott som ensamt rådande. hut» är antecknat
blott från Kinds hd: Gällstad, Marks hd: Kinna ock Vättle hd: Lerum.
Enda formen (8-form från Vättle hd, St. Lundby, rspr.?).
6-formerna han, sk8ag, st?, sv8ag äro de övervägande. Jfr
Belfrage Verbet i Vestg. s. 24. il-former förekomma huvudsakligen i
utkanterna av de centralvästg. dialekternas område (häri denna gäng
inbegripet Kinds hd). De viktigaste il-områdena äro: K åkind s hd: s:ne
Bredvik, Kyrkefalla, Varola, Värsås, Våmb ock Sventorp (däremot 6-former
i Gredbeck, Hjo if., Korsbärga, N. o. S. Fågelås). Till detta område
hör också södra delen av V ads bo: s:ne Beatebärg, Bellefors, Bärg (växelformer), Ekeskog, Horn (växelfonner), Mölltorp, Ransbärg, Säter, Väring
(växelformer). Ett annat område utgöres av södra delen av Vartof ta
hd: Gustav Adolfs kapell o. Habo; växelformer från Bjurbäck, Brandstorp, Visttorp liksom från angränsande sur av Red vägs hd: Kölingared ock Strängsered (södra delen av socknen har 6-former, norra iiformer). Ett tredje sammanhängande område med it-former är sydöstra
delen av Kinds hd: s:ne Mossebo, Ambjörnarp, ö. Frölunda, Mårdaldev
ock Kalv. I övrigt äro ibland i typordlistorna uppgifna u-former av
dessa participia (listorna uppräknas nedan). I vissa fall äro väl uformerna här att tillskriva riksspråkligt inflytande; i andra fall äro
listorna av den art, att deras tillförlitlighet ej är höjd över allt tvivel,
så är fallet med vissa av de nedannämnda listorna för Kullings ock
Ale hdr, som äro fyllda av samme person, som »gjort» de i förordet
nämnda, misstänkta listorna från Vadsbo. De socknar, i vilkas dialekter
enligt typordlistorna il-former förekomma, äro utöver redan nämnda:
Åse: Flo (växelformer), Särestad;
Vättle: St. Lundby, Skallsjö, Lerum;
Mark: Kinna (listan misstänkt),
K ullin g: Lena, Hemsjö, ödenäs,
Örby;
Siene, Bälinge;
Lask e: Tråvad (växelformer);
Ale: östad ock Skepplanda.

CENTRALVG. : SAMMANFATTNING.

gukvl s. n. golv
smukar adj. fet, smord
lo ortn. Long

51

gulfte af Valmesarum 1
nysmurlace Lek. r.
Lungbo bon pinglot etc.

Av dessa exempel framgår, att de centralvästg. dialekternas
fördelning av ö- ock ii-former är densamma som den älsta 2 fvgt.
urkundens, eller med andra ord att dessa dialekter, som redan
påpekats, bevarat fördelningen mellan ö ock i-i, sådan som den
bestämts genom a-omljudet. Vid behandlingen av dettas omfattning i dialekten får jag ytterligare tilfälle att påvisa överensstämmelsen mellan den nutida dialekten ock västgöta-urkunderna.
I allmänhet låta ej växelformerna med 8
a av samma
ord hänföra sig till skilda delar av dialektområdet; huf, kvd•
exempelvis tillhöra den ena socknen, under det att grannsocknen
har har, kar. Fördelningen kan också vara den, att det ena
ordet i en socken har 8, det andra u, men i grannsocknen tvärtom. Ofta upptagas i typordlistorna båda vokalisationerna i
samma sockenmål. Det är blott i en grupp av ord som en
bestämd geografisk gräns mellan 8- ock u-former kan dragas,
men där är också skillnaden så mycket skarpare markerad.
Orden äro bryt
brut 3 brott, sk8t — skut skott, skita
skuta 4
skotta (snö). Fördelningen är den, att u-vokalisationen tillhör
den östliga, 8-vokalisationen den västliga delen av Västergöt.
land (se bifogade karta).
Endast u-former förekomma i Kåkinds, Gudhems, Vartofta,
Frökinds, Redvägs ock Kinds hdr. I gränsområdena växla helt
naturligt 8- ock vt-former, fullt exakt kan därför ej en gräns
uppdragas å kartan, endast ungefärligt. vt-former föreligga dessutom från Valle hd 2, Varnhem ock N. Lundby; Vilske hd,
Floby, Gökhem, Göteved ock Grolanda; Gä sen e hd, Od, Eriksil-formen är så gott som fullständigt enarådande (g8?rv blott
från Vättle hd, St. Lungby).
Bortsett från det av v. FRIESEN utgivna fragmentet av Västgötalagen.
I betydelsen 'brott å ett föremål', 'underlag under hävstång'.
I betydelsen 'crimen' är formen britt (rspr.).
Från Gudhems hd, Segerstad föreligger dessutom fkuta 'flotte'.
is-former föreligga också från den till centralvästg. dialekterna
hörande delen av Vadsbo.
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bärg ock Hov (växelformer i dessa sockenmål, däremot endast
e-former från det öster om Hov belägna Broddarp); Ås hd,
Hällstad, Härna, Kärråkra ock S. Ving.
Här föreligger sålunda i dessa ord en utpräglad dialektskillnad mellan östra ock västra Västergötland. Denna dialektskillnad gör sig märkbar redan i de fvgt. urkunderna', varom
mera i exkurs VII.
1) Hultm. Häls. s. 335.

II. ÖVRIGA VÄSTGÖTA-DIALEKTER.
A.

Novationsområdet i norr.

1. Gränsdialekten mot Värmland (Amnehäradsmålet).
§ 11. Karakteristiskt för Amnehäradsmälet är, att fsv.
ö ock t — med i det följande nämnda undantag — sammanfallit i ett gemensamt ljud 8.
Målet saknar ljudet u2, ock i ord, där de centralvästgötska
dialekterna ha ft, har målet härstädes 8. Följande belysande
exempel må anföras (i övrigt hänvisas till vokalisationstabellen
för Vadsbo hd):
smakar
sp8119
stekpa
depa

smulor

Nyar

flugor

spunnit
brena
brunnit
stolpe
gekv
golv
doppa
speta
spotta.
Detta sammanfall av tt ock 6 i 8 är karakteristiskt för vissa
värmlandsdialekter, så för bärgslagsmålet. KALLSTENIIIS har
förbisett, att ett sammanfall föreligger, ock ansätter för den
skull fsv. former med 6 för varje dialektens e-form8. Han bestrider uttryckligen antagandet av en övergång ii •-> e med
hänvisning till de av honom i § 129 anförda ex. på en överAmnehärads an räknades i äldre tid till Värmland. Se Sv. dipl.
nr 1762 (26/7 1413).
I typordlistan finnas endast två fall: f7;1?('k
fekk (båda vokalbeteckningarna avvika från det vanliga ock få troligen anses som försök
att beteckna ett ö-haltigt ljud) samt «GM (men duirt), troligen beroende
på inflytande utifrån.
•
Kallat. Bärgsl. ljudl. s. 144 f. ock s. 171. Särskilt att
observera är 0 i orden spåna spunnit, th6pt.4n sanamanrunnen, bn
bunden. KALLSTENIUS antar, att a-omljudet analogiskt inträngt i dessa
ord (s. 171 anm.).
4 -100027 Sandström, ö ock iii västgötadialekterna.
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gång ä -› u (u). Granskar man emellertid de av KALLSTENIIIS
här anförda 11 exemplen, är det dels sådana ord, där ett äldre ä
även i Vg.-målen i allmänhet har blivit u (t. ex. före /), dels
sådana där u (ut) tydligen beror på en specialutveckling, som
tillhör även Amnehäradsmålet (se nedan). Ett skäl för antagande
av ett sammanfall av 6 ock tt i o är, att u finnes över hela
området kvar som en mycket sällsynt variant till oi. Detta förhållande tyder också på att sammanfallet är av relativt sent
datum (jfr nedan s. 69). Även i Fryksdalsmålet synes ett dylikt
sammanfall ha ägt rum med ungefär samma undantag2.
Anna. I typordlistan föreligga en del fall av 0 för väntat 8:
lgga
låga
bgga
båge
hgka
råge
bok
botten
skgt
skott
/01G
lock
bgra
borra
bgr
borr
koppar
Opar
menat
mulet
sicgta
skotta
ker
kol.
stgka
stulit
Det är att märka, dels att i en del av dessa ord 0-typen modifierats så, att strecket dragits från vänster till höger, dels att i en del
fall på annan plats i listan vokalen i samma ord tecknas med 8; så i
/okat locket, kopar koppar, bonar bottnar, ~kat mulet, hk kol,
otoka stulit. Påpekas må också, att ett äldre 0 tecknas med 8 i ordet
sto/sa stycke. Förklaringen torde vara den, att 8 ibland — kanske
individuellt hos meddelerskan — företrädes av en variant närmare 0,
om 3 vars beteckning undersökaren varit villrådig. Emellertid förtjänNr
det beaktas, att över hela novationsområdet det centralvästgötska stuva
uppträder som skyas.

§ 12. Amnehäradamålet uppvisar gemensamt med vg.målen i övrigt följande specialutvecklingar av ö ock ft:
o före k (-<-- ra), n («<— rn) — exempel lemnas i voka6

lisationstabellen för Vadsbo hd.
6 --> o före långt k-ljud (samt före k + kons.). Ex. stok

stock, /bok rock, kkoka klocka 4.
Bärgsl. lj. s. 39.
Nor. Fryksd. Ij. s. 22 f. Se även FRÖDINGS »Räggler å paschaser».
Jfr Nor. Fryksd. 1j. s. 30, Kallat. Bärgsl. 1j. s. 169. Se också
Lindberg Skeem. s. 160.
Tillfälligtvis finnes i typordlistan intet exempel på utvecklingen
före k + kons. upptaget.
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å -->- u före /. Ex. td, gul.
ä --> o före k-, g- ock g-ljud, i samma utsträckning som i
de centralvästg. dial. Ex.
sjunka
jol_ea
bocken
bok ta
skugga
skoga
glugg
g kog
uggla
og ka
tugga
toga
bunke
boka
ung
og
lunga
loga
tunga
toga
sjunga.
joga
ljung
Joe
Anm. 1. I sup. draka 'druckit', spraka 'spruckit' har ii kvarstått
på grund av systemtvång ock sedan deltagit i den allmänna utvecklingen av ii (jfr ovan s. 43).
Anm. 2. Målet i Amnehärad uppvisar liksom bärgslagsmålet några
ex. på övergången 0 --> (tt -›) 8 före k etc. Men för båda målen
synes gälla, att övergången ingalunda är genomförd i samma utsträckning som i de centralvästg. dialekterna. Exemplen äro b8kg 'börda'
ock V8t 'vört'. Exemplen i typordlistan äro för få, för att övergångens
omfattning av dem skulle kunna framgål.
I Amnehäradsmålet övergår ä till u före n (ock

n + kons.), t. ex.
stund
stun
hund
han
hundra.
hunra
brunn
brun
Anm. Dessutom föreligger u i orden g?4a, duna, mun ('mulen',
men neutr. nagkat, jfr ovan), duga ('dugga', förmodligen på grund av
rsprligt inflytande).

2. Vadsbomålet.
I Vbm. ha fsv. Ö ock ä sammanfallit i a (o)2.

Följande ex. hämtade ur typordlistan för Ullervads må
anföras:
knåda
knaa
son
san
låga
laxa
lov
/av
fåle
kol
kak
feib
orre
aha
hål
hak
Jfr för vbrn. nedan s. 58.
Några regler för förekomsten av a ock 0 låta sig ej uppställa.
Växlingen mellan båda ljuden synes vara individuell.
Se för övriga socknar vokalisationstabellen för Vadsbo hd.
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tråg
traj,
gokv
golv
taka
tåla
stoppa
stolpe
sova
sava
dopa
doppa
skott
skat
bara
borra
lock
l ak
stora
stulit
sk
skata
skjutit
sic ra
skurit
spana
spunnit
bora
burit
bona
bundit
smaka
smala
laft
luft
hamka
humle
undan
ana
han
hund
kona
kunde
brand
brunnit
stan
stund
hondra
hundra
stoba
stubbe
dabal
dubbel
kkoba
klubba
gaba
gubbe.
vunnit
vona
Detta sammanfall av ö ock ö karakteriserar dialekten i ett
sammanhängande område omfattande ungefär västra hälften av
Vadsbo (se kartan), representerad av typordlistor från Bärga,
Björsäter, Ek, Ekby, Fredsbärg, Leksbärg, Odensåker, Trästena
ock Utby', samt nordligaste delen av Kinne hd, representerad
av typordlistor från Bredsäter ock Lugnås. På grund av typordlistornas otillförlitlighet, som omnämnts i förordet, kan tyvärr intet sägas om dialekterna i nordöstra Vadsbo (Tiveden) 2.
Dialekten på Torsö — på kartan betecknad som tillhörande
Vadsbomålet — har utan tvivel mäst frändskap med detta mål,
det synes dock, som om sammanfallet ej vore fullt genomfört. Dr
S. LANDTMANSON, som undersökt Torsö-dialekten, gör om vokalernas kvalitet följande anmärkning: »Jag har varit oviss, huruvida
det långa vokalljudet i dessa (sen, lev etc.) ock många andra ord
borde betecknas med e eller o, vilket senare det står mycket
nära. Jag har dock beslutit mig för att beteckna det med e,
lova hör också säkert till Vbm:s område. Detta framgår dels av
upplysningar meddelade av fil. lic. S. TUNBERG, dels av språkprov (SANDAN,
»Gåtor från Fredsbärg ock Hofva» i Sv. lm. VII).
Fil. lic. JÖRAN SAHLGREN har välvilligt ställt till mitt förfogande
en av honom ifylld typordlista för målet i västra delen av Skagershults
an i Närke, belägen på gränsen mot Västergötland. Här upprätthålles
skillnaden mellan fsv. 6 ock il, ock det är för den skull antagligt, att
så är förhållandet även i angränsande delar av Vadsbo (Tiveden).
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då det synes mig ha en avgjord, om ock svag dragning åt öhållet. Det är en stor skillnad mellan detta uttal ock 8-uttalet
t. ex. i Kålland. Motsvarigheten till det korta 8 synes mig
mera likna rent o, ock jag har därför i det följande så ,betecknat den, ehuru jag stundom varit oviss, om ej även här ett svagt
ö-element ingår.» Motsvarigheten till centralvästg. a betecknar
dr. L. med a, men anmärker, att »detta a stundom närmar sig
åt a» (jfr förhållandena i Kållandsmålet).
I socknarna närmast öster om det egentliga V bm. förekomma
övergångsmål, som karakteriseras därav, att äldre kort ii liksom
i de centralvästg. dial. kvarstår som u, under det att äldre ö
liksom i Vbm. blivit a (o). Hit höra målen i Ekeskogs, Bellefors ock Horns snr. Om vokalförhållandena i den senare anmärker upptecknaren följande: »I avseende på de här ofta parallellt förekommande o- (a-) ock 8-tecknen må anmärkas, att 8 ofta
synes förekomma i socknens nordvästliga del (omkr. uppt:s hena),
där o (a) förekommer i socknens sydöstra del (Mårum). Vidare
synes i ord som t. ex. ljugit förekomma ett ljud, som varken
är sr, 8 eller o ock som av uppt. vanligen, betecknats med 8.
Synes hava en dragning åt mycket öppet sr-ljud.» Å annat ställe
anmärker upptecknaren, att »det ljud, som här tecknas med 8
(i ord med äldre ii), synes närma sig både 8 ock u, dock så
vitt upptecknaren kunnat urskilja, mera 8». Tydligen är det
här fråga om en sukcessiv övergång till Vbm:s ljudförhållanden 1.
Uppenbarligen är förhållandet i fråga om vokalernas kvalitet
detsamma i Väring. Härför talar det fullkomliga virrvarr, som
råder i beteckningen: u (ej al), 8 ock a användas om varandra2.
Förklaringen härtill kan ej vara annan än den, att ö ock här
representeras av ljud, som stå varandra så, nära, att upptecknaren (ej fonetiskt tränad) trott sig höra än det ena, än det
andra 3.
Till de centralvästg. dialekterna höra sockenmålen i sydligaste Vadsbo: Mölltorp, Ransbärg, Bärg ock Säter. I typordlistan för sistnämnda sn antydes dock, att vokalernas kvalitet
Jfr LANDTMANSONS ovan anförda anm. oni målet på Torsö, väster
om Vbm:s fastlandsområde.
Se vokalisationstabellen.
På kartan har Väring — något oegentligt — betecknats på
samma sätt som de övriga gränsmålen åt öster.

58

SANDSTRÖM, Ö OCK Ö I VÄSTGÖTADIALEKTERNA.

ej är fullt densamma som i centralvästg. dial. Upptecknaren
söker skilja mellan e ock 8, men anmärker, att osäkerhet råder,
om vokalen riktigt betecknats, en skillnad kunde dock uppfattas.
I fråga om tt-ljuden anmärkes, att vt ofta ej är den fullt korrekta beteckningen, ofta är det »ett mellanljud mellan u, e ock
u». Så anmärkes t. ex., att's i skstai har »dragning åt u eller u».
i de centralvg. dial.
Anm. 1. Parallell med utvecklingen ö
(se ovan s. 30 f.) finnes i Vbm. motsvarande övergång ö •-> a (0). Inom
Vbm:s fastlandsområde är emellertid övergången blott sporadiskt genomförd, liksom förhållandet synes vara i Amnehäradsmålet ock Värmlandsdial. Följande belägg finnas:
Leksbärg: Ud/ja
Bärga: vett, bedja
Lugnås: vOt( v0), fokja( ,, fokja)
Björsäter: bQka bfika, bedja
Odensåker: vat, bedja
Bredsäter: vot (.. 0), Mua
Trästena: ?Maj, fearja (i övr. 0)
Ek: vOt
vet, baja
Ullervad: bakja
Ekby: vet, fokya, boja
Utby: bak), fedja (i övr. 0).
Fredsbärg: vt, faba, bedja
Från Torsö äro exemplen på utvecklingen ö -› a talrika: saka 'söla',
baka 'börda', pak 'pöl', filth 'förde', ved 'vört', fakia 'följa'.
I gränsmålen mot öster liksom i de socknar, som höra till

de centralvg. dial:s område, är övergången ö -> u genomförd i
ungefär samma utsträckning som i centralvg. dial. Anmärkningsvärt är, att i typordlistan för Säters sn vokalen betecknas
med ej men detta får sin förklaring därigenom, att u där representeras av ett mellanljud med dragning åt 8, tydligen har
upptecknaren här trott sig böra beteckna detta ljud med 8.
Anm. 2. Fsv. ö har övergått till 0 vid förlängning före de ovan
s. 20 nämnda konson.-grupperna. Ex. anföras i vokalisationstabellen.
§ 15. Fav. ii övergår i Vbm. i samma utsträckning som
i de eentralvästg. dialekterna till o före g- ock B-ljud.
Övergången före k-ljud förefinnes blott i de sydligaste till
Vbm. hörande dialekterna liksom på Torsö.

Övergången u --> o före g- ock -g-ljud är som sagt fullständigt genomförd, följande ex. tagna ur typordlistan för Ullervad må anföras:
tugga
glugg
toga v.
gkog s. in.
skugga
uggla
skoga s. m.
ogka s. f.
bunke
ung
boka s. m.
oyar adj.
tunga
lunga
toga s. f.
loa s. f.
1)

Målet ligger inom u-området.
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loka s. f.
lunka
ljung
jo& s. m.
kog s. m.
kung.
sjunga
joea v.
Anm. 1. daga 'dugga' gör undantag; för förklaringen se ovan
s.23.
o före k-ljud år däremot
Utbredningen av övergången
inskränkt. Inom det egentliga Vbm:s område förekommer den
blott i de sydligaste målen samt på Torsö. Som förhållandena
äro olikartade även i de dialekter, som höra till det centralvästg. området, anföres här nedan vad typordlistorna kunna
upplysa om förhållandena i berörda hänseende i hela Vadsbo.
Övergången har inträtt i:
Bellefors: bok 'bock', poisar 'tjock', sota 'sucka', bok/ta 'buckla',
lokta 'lukta';
men daktiar 'duktig', vak,sat 'vuxit', jaka 'sjunka', drata(t)
'druckit', sprakat 'spruckit';
Bärg: bok, ;okar, jota (s, jaka), soka, bok/ta, dokttar;
men drakat, sprakat, lakta, vaksae.
§ak), soka, drokat, sprokat,
Björsäter: dokti, lokta, yok
voksat);
voksat
men bok;
joka), soka, bok/ta;
Bredsäter: lokta, doktiar, 'oka
men voksat, droka(t), sprokat;
lakta), Joh
jaka), bok, 'okar, soka;
Horn: lokta
men daktiar, vaksa(t), dralsat, sprakat;
a), doktor (— o), sota, lokta;
Lugnås: drol_ca(t)
men bak, staka(t), sproka(t), foka, voksat;
Ransbärg: jolsa, bok, 'okar, bok/ta;
men lukta, dukttar, drukat, sprukat, vuksati;
Säter: lokta, dokkar), 5oka, drokat;
men sprulsat, vuksatl, suka;
Torsö: dokkar), joka, soka, bok/ta, sprolsa;
men takta, dralsa, vaksa;
Väring: lokta, doktiar, sota, bok/ta;
men dralsa, spraka.
Övergången har ej inträtt i:
Bärga: joka, doktzar, soka, droka, sproka, voksa;
men lokta;
1)

Märk, att sprungit har formen sprugat.
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Ek: dokti(ar), bok, gok_ar, soka, droka, sproka, voksa;
men lokta;
Ekby: doktiar, bok, okar, soka, droka, sproka, voksa, lokta
(,. lokta);
Ekeskog: -,sakar, balc_, 5aka (supin.; inf joglea), draka, staka,
spraka, vaksa, suka, lukta, duktur;
Leksbärg: soka, doktzar, sproka, droka, voksa;
men lokta, 5o/ca
jogka)1 ;
Mölltorp: bu, suka, lukta, duktiar, druka, spruka, fuka (sup.;
jogka), stuka, vulcsa;
Odensåker: joka
yogIca), doktor, soka, droka(t), sproka(t),
voksa(t);
men lokta;
Trästena: lakta, falsa
5ogka),-daktzar, saka, draka, spraka,
vaksa;
Ullervad: soka, doktor, droka, sproka, voksa;
men lokta, joka2 ;
Utby: saka, daktor, faa, dra, spraka, vaksa;
men lokta.
Anm. 2. Typordlistan för Fredsbärg har växlande former: bak,
yakar, draka, spraka, vaksa; men soka, lokta, doktir. Här är
emellertid att märka, att meddelaren är född i Fägred 1828, samt att
han vistats därstädes till 1863. Således är det sannolikt, att uttalet
i listan i hög grad är påvärkat av Fägreds-mål. Om man å en karta
insätter gränsen för övergången il --> 0, visar det sig, att den söder
om Fägred gör en bukt mot norr; kanske går den ända upp till Fägred.
Bestämt låter ju detta ej bevisa sig, då lista för Fägred ej finnes.

Som synes, är det ej möjligt att exakt skilja mellan de
socken-mål, där övergången inträtt ock där den uteblivit. Helt
naturligt för övrigt, ty dialektblandning måste i detta fall som
i andra hava inträtt. Materialet i typordlistorna är ju ej häller
så omfattande, att därav i denna punkt bestämda slutsatser kunna
dragas. Emellertid torde framgå, att övergången ii -› o före
k-ljud ej tillhör det egentliga Vadsbomålet. En del förhållanden
äro att observera: i sup. drukat
draka(t) etc. kan ii ha bibehållit sig på grund av systemtvång. Att så är förhållandet i det
2)

5oka torde ha fått sitt 0 från pagka.
joka torde få förklaras på samma sätt som Leksbärgsformen.

Enligt muntlig upplysning av fil. lic. SVEN TUNBERG finnes också formen lokta.
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ovannämnda sprzgat spragat, är uppenbart, då övergången före
B-ljud är genomförd. Vidare torde vissa a-former i gränsmålen mot
öster (Ekeskog etc.) vara att betrakta som lån från grannsocknarna
tillhörande Vbm, liksom i dessa lokta (som jämte lokta synes
vara spritt över hela området) torde vara lån från omgivande
dial., där o är genomfört även i ställningen före k. Man kunde
kanske vara frestad antaga, att o även i Vbm. vore det äldre
ock att det redan ersatts av o (a) efter den vanliga ljudekvationen rspr. ii = Vbm. o (a). Häremot tala dock två skäl: dels
har så ej skett med o +- 1-i. före g- ock B-ljud, dels omfattar
uteblivandet av övergången
o före k även. angränsande
trakter utom Vbm:s område'. Dialekterna i Närke, särskilt i
det till Vadsbo gränsande Edsbärgs hd 2, sakna fullständigt utvecklingen ä
o före k-, g- ock B-ljud. Värmlandsdialekterna
ha, som redan förut påpekats, utvecklingen till o före B-ljud,
sporadiskt(?) före långt k, Fryksdalsmålet dessutom sporadiskt(?)
före g 3.
§ 16. Vbm. har i likhet med de centralvästg. dialekterna
äldre 1-1 i följande fall:
u har uppkommit av il genom ersättningsförlängning,
när gh fallit i tautosyllabisk förbindelse -gh14; exempel anföras
hos Landtmanson Vgm. 1- o. r-ljud s. 11.
u har uppstått ur ii före 1, t. ex. ul ull, gul guld.
u har uppstått ur ii. vid förlängning före k
r5 ock
d
+ d, t. ex. bud böld, ‘,94.ftd köld.
Från Bellefors, Ekby, Ekeskog, Mölltorp ock Rapsbärg föreligger dessutom ett buka 'börda'. Liksom • de å s. 34 f. nämnda
exemplen är även detta att förklara ur en oomljudd biform till
rspr:s omljudda (jfr fisl. burar).
tt -E-

Konsekvent synes tt kvarstå som zo i t. ex. Mölltorp, som i
övrigt hör till de centralvästg. dialekterna. En parallell utveckling
finnes också i en del av Kindsmålet.
Utom den förutnämnda listan för Skagershult har jag haft tillgång till listor för Kvistbro ock Knista snr i Edsbärgs hd, Götlunda sn
i Glanshammars hd ock Kräklinge sn i Hardemo hd.
2) Nor. Fryksd. lj. s. 20 f. Kallat. Bärgsl. ljudl. s. 161. Dalbymålet synes ha utveckling till o endast före E-ljud (Nor. Dalb. lj., Sv..
lm. I, s. 178).
4) Se ovan s. 37.
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3. Kållandsmålet.
§ 17. Kållandsmålet karakteriseras därav, att fsv. Ö liksom i de oentralvästg. dial. uppträder som 8, under det att
Im ii har övergått eller tenderar att övergå till a över ett
mellanljud mellan g ock a, som i det följande tecknas 111.

På utvecklingen 6 -› 8 må ur typordlistan för Gillstad,
Kållands hd, anföras nedanstående exempel (för övrigt hänvisas
-till vokalisationsta bellerna) :
son
k8k s. n.
kol
802 B. Dl.
sava v.
sova
hak s. n.
hål
spår
spar EL Il.
t8ka y.
tåla
lova
lava v.
lcns v.
knåda
fåle
far s. 1.
fåra
fkka s. m.
torv
terv s. 11.
t8rp s. n.
torp
folk
fen s. n.
hekma s.
holme
korg
hr» s. m.
fr8st s. m.
frost
troll
tr8l. s. n.
sk8t s. n.
skott
lock
/gk s. n.
brr s. n.
borr
skotta
skata v.
b8ra V.
borra
fksta s.
flotte
drepa v.
droppe
mosse
stat sup.
stulit
masa s. m.
sktit sup.
skurit
bit sup.
burit
fura
far s. f.
trea s. f.
fradga.
På utvecklingen av fsv.
må ur samma lista
u
:anföras följande ex.:
s. m. råg
hea 2
hetto(11) 8. m. håg
tråg
trah s. n.
/aha s. m.
låga
båge
golv
baha s. in.
gakv s. n.
stolpe
surk u.) s. m. sork
stakpa s. m.
duva (. a) v. doppa
spata
v. spotta
fluga
smaka s. f.
smula
Tkaha s. f.
spaant (', g) spunnit
braant g) brunnit
Fil. dr. S. LANDTMANSON, SOM undersökt dialekten inom Bållands
hd, använder ett tt med båge över.
DT DANDT/VIANSON anmärker, att »på detta ord det varit sär'skilt lätt att iakttaga, att precis samma ljud användes i början ock i
4dutet».
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laft (', u) s. f. luft
1,apat (.u) sup. sluppit
stan
s. f.
stund
hund
ha92,1 s. ra.
sup.
bundit
baant
kunde
kana V.
f.
klubba
14412a
s.
stubbe
staba s. m.
samp s. m.
sump
dubbel
dabal adj.
stump.
stamp
s.
m.
rump, svans
kamp s. m.
Anm. 1. Det framgår av föregående ex., att fördelningen av fsv.
6 ock ii varit densamma som i de centralvästg. dialekterna, liksom
Kållandsmålet synes ha ägt övergången 6 --> a före (vilket i Gillstadsmålet uppträder som 4).
Anm. 2. Dr LANDTATANSON, som undersökt dialekterna inom Kållands härad, har ägnat särskild uppinärksamhet åt förskjutningen
Jag anför här nedan hans anmärkningar i typordlistorna:
Gillstad: »Det vanliga västgötska a, kort eller långt, ersättes
i Gillstad liksom i Kålland överhuvud ofta av a. Detta torde väl
nästan vara det regelbundna, men i dess ställe finner man dock ofta
(individuellt ock tillfälligt) dels tt, dels ett eget mellanljud mellan
tt ock a, vilket jag betecknat med n, t. ex. huk, nua.).2 Intressant
belyses förekomsten av detta a genom en handskriven visa, som skrevs
upp åt mig av en gammal Gillstadbo; där förekomma stavningarna
mannar (munnar), sand (sund, adj.), stånd (stund), ganst (gunst)».
ör sl ösa: »Liksom Kållandsbor i allm. ha örslösaborna ej öra för
olikheten mellan a ock a. Hav. u blir vanligen a, då det ej på annat
sätt förändras; men också ofta i st. f. a (individuellt ock tillfälligt) u
eller n, varmed jag menar ett eget mellanljud mellan u ock a. Obs.
a, ej o! Ofta också u, 1. u för a motsvarande hsv. 0 (t. ex. brask,
brask, brusk) ock hsv. u, t. ex. Pta, fbitha, Nita. (Ej för hsv.
‹- ä, . Med andra ord: där vi i en västgötsk dialekt skulle vänta
u, kort eller långt, där står ofta i Kållandsdialekten i stället u eller a,
ock folket självt hör ej skillnaden. Då a synes vara det regelrätta,
har jag här satt det, men tillfogat de event. a, u inom parentes». —
Su nner sb ärg: »Det vanliga västgötska u, kort eller långt, ersättes ofta
av a. Dock ofta individuellt 1. ockasionellt u eller ett mellanljud
mellan u ock a, som jag betecknat u, jfr Gillstadlistan». — Lava:
ett tt med stark dragning åt a; individuellt kan det bli nästan
rent a; hos andra mera åt n; jag har betecknat alla dessa skiftningar
med u, då det synes mig som det vanligaste». — Otterstad: »u betecknar ett mellanljud mellan u ock a. Det synes för övrigt, som om
folket i denna socken hade svårt att böra skillnaden m,ellan u ock a».
Järp å s: »Om as, u, as se Gillstadlistan. a synes vinna terräng,
stundom ha de äldre u (u), de yngre a». — För Råda hänvisas till
anmärkningarna i Gillstad- ock örslösa-listorna.
I detta ock följande ex. anges a ofta växla med a 1. u.
Åven här i citaten har i stället för ft insatts u.
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Det är tydligt, att man här har att göra med en pågående
utveckling, därom bär den växlande vokalkvaliteten vittne.
Intressant är ju särskilt dr LANDTMANSONS anmärkning om
målet i Järpås vid den nuvarande gränsen mot de centralvästgötska dialekterna, tydande på att man har att räkna med ej blott
en geografisk, utan också en generationsgräns. Ansatser till samma
utveckling som i Kållands hd för övrigt finnas -- fast ännu ej
genomförda i samma utsträckning — i Norra Kedurn, Tranum ock
Tädene, belägna i sydvastra hörnet av häradet. Dr LANDTMANSON
anmärker, att »stundom förekommer ett u med dragning åt a».
En egendomlig relikt är målet i Rackeby i norra delen av
Kållands hd. Där har nämligen u bevarats liksom i de centralvästg. dialekterna. Visserligen anmärker dr LANDTMANSON i
typordlistans början, att »u betecknar ett mellanljud mellan u
ock a», men beteckningen användes ingenstädes, det enda som
tyder på inflytande från Kållandsmåi i övrigt är växlingen
fukia fakia.
Under benämningen K ållan dsm ål inbegriper jag, som redan
i inledningen påpekats, ej blott dialekten i det eg. Kålland, utan
även målen i angränsande härad, i den mån som de uppvisa den
för dialekten i Kålland utmärkande egenheten Till Kållandsmålet räknar jag sålunda även följande dialekter (se kartan):
samtliga sockenmål i Kinn efjärdings hd, målet i större delen av
Kinne hd' ock slutligen dialekten i nordvästra delen av Sk ån in gs hd (Saleby, Härjevad ock Jung, delvis Synnerby).
Det är klart, att man ej av alla utsända upptecknare, på
det sätt varpå dialektundersökningarna hittils varit organiserade,
har att vänta eller ens kan fordra den goda iakttagelseförmåga
ock den fonetiska träning, som utmärka de av dr LANDTMANSON
upprättade typordlistorna för Kållands hd. Särskilt märkbara
bliva vissa brister i detta hänseende, när man som här har att
göra med en pågående utveckling utan stadgade förhållanden
i fråga om vokalernas kvalitet. Ock när som här den fonetiskt
oskolade upptecknaren ställes inför skiftande mellanljud, som
han förut ej känner ock för vilka han saknar tecken i det nödtorftigt inlärda landsmålsalfabetet, blir följden lätt den, att han.
1) I norr höra dialekterna i Bredsäter ock Lugnås till Vbrn., i
söder Vättlösa ock Ledsjö till de centralvästg. dialekterna.

yOVATIONSOMR.

I NORR; KULANDSMILET.

65

tror sig höra än det ena, än det andra ljudet, eller om han
märker någon avvikelse, tillgriper något av de kända tecknen.
Att så är förhållandet, framgår rikligen av det följande. Emellertid ger just denna vacklande ock inkonsekventa beteckning i
de sämre listorna — jämte direkta upplysningar i de bättre
detta fall bevis för tillvaron av den för Kållandsmålet karaku
teristiska utvecklingen till vt
a. Som det på grund av
dessa omständigheter ej utan vidare av vokalisationstabellen
framgår, att de resp. sockenmålen höra till Kållandsmålet, tilllåter jag mig att i det följande i korthet kommentera de olika
typordlistorna, ock börjar med Kin n efj ärdings hd.
Typordlistan för Husaby visar i en del fall 8 i. 0, där
man — förutsatt, att målet hörde till de centralvästg. dialekterna
blema, mi8k 'mjöl',
— skulle vänta ir , så t. ex. bl8ma
'kölen', pirk 'pöl' (men fmk, svdra); mak 'mal', b8ant ••••• banat,
,sp82nt, mul ock alla övriga med förbindelsen -iigh-. Denna
brokiga beteckning låter förklara sig, om man antager, att
upptecknaren här stått inför ett ljud, om vars beteckning han
varit osäker. Man kommer onekligen att tänka på den av
LANDTmANsoN från Kålland påpekade variationen vt u
Sannolikt är det även här fråga om ett mellanljud, som upptecknaren uppfattat som 82 ; har det legat närmare a, har det
betecknats med e. Denna antagna förklaring styrkes därav, att
enligt iakttagelse av doc. LAMPA ett dylikt mellanljud för äldre
-ä finnes i Husaby. — Samma vacklan förekommer i typordlistan
för det närliggande Käll by3. Om det överhuvud kunde dragas
några slutsatser av listorna för Hangelösa ock Hasslösa på
grund av det ytterligt slarviga sätt, varpå de fyllts, torde de
gå i samma riktning som ovanstående för Husaby ock Källby.
I listan för Hasslösa förekomma beteckningar, som visa förefintligheten av Kållandsmålets utveckling, t. ex. brant, spant,
sark, mjedr etc, Hangelösa har på kartan betecknats som tillhörande Kållandsmålet på grund av välvillig upplysning av doc.
LAMPA.
Något bättre situerad är man för Kinne hd. I listan för
Medel pl an a har upptecknarinnan fil. dr ANNA PAUES gjort
1) »Närmare &tv», uppt:s anm.
3) Här, har på ett ställe, så vitt

kont, genom radering ändrats till

2) Ex. »ko, närmare agy».
jag kunnat se, ett be2ant, ev.

bttant.
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följande anmärkning: »För u (e) finnes ett parallellt uttal a,
vilket endast kvinnor tyckas ha bland de äldre, bland den yngre
generationen tämligen spritt, t. ex. Kajsa i Rödjan (över 80 år):
hant rn stgva runtom stugan, gama gumma, blamberg (så!)Blomberg, gaba». Dessutom finnas i listan en del skrivningar med
8 1. e (a) för väntat u, tydande på tillvaron av det ovannämnda
övergångsljudet, t. ex. blsma, fkva,
tro), clou
dal,.
spant. — Även listan för F orsh em uppvisar samma vacklan
i beteckningen, som låter förmoda, att Kållandsmålets utveckling
u här föreligger2 : gaba
gaba, fint, spånt
d), mg>
try, lgya, bua, samar
sumar, fhya. 1 två fall anger upptecknaren osäkerhet om vokalkvaliteten, det ena genom ett rött
streck under vokalen i clupa, det andra med anteckningen
»ht (e)?». Beteckningen gal2a, samar hänvisar ju på Kållandsmål, 8 för väntat u får bedömmas som i föregående fall. --1
Listan för Göten ed är högst slarvigt hopkommen med ständiga
ändringar från ett ljud till ett annat. Så är t. ex. fhyar ändrat
till fkuyar, smarar till smTkar, don till daya. I sin mån tala
ju dessa ändringar för tillvaron av ett för upptecknaren svårbestämbart övergångsljud. Direkt visa beteckningarna med a,
för centralvästg. u, att den för Kållandsmålet egendomliga utvecklingen även här förefinnes. Utom de i vokalisationstabellen
anförda ex. föreligga i listan följande a-former: sark (sork),,
bakk (burk), kebka (börda).
Anm. 3. Listan för Vättl ös a synes ge vid handen, att målet
hör till de centralvästg. dialekterna. Emellertid må påpekas, att listan
kanske är mindrevärdig, då den är gjord 1904 av en prästman, som född
i socknen 1856, vistats där till 1873, ock som antecknat språkformerna
ur minnet. Listan visar också stark påvärkan från rspr.

Av typordlistorna från Skånings hd visa listorna för Härj evad -Sal eby ock Jung, såsom framgår av vokalisationstab.,.
klart ock tydligt en utveckling u -› a. Från Synnerby föreligga två listor: den ena, ifylld efter meddelande av en i Synnerby bosatt bonde, visar u för äldre ii; den andra upprättad
På olika ställen i listan.
Att så är förhållandet, bekräftas genom meddelande av doc. LAMPA.
Listan för Forshein är fylld av en person, som även i en typordlista»
för område tillhörande de centralvästg. dial. dokumenterat sig som eit
alltför god undersökare.
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av doc. G. DANELL efter meddelande av en vid listans fyllande
i Uppsala bosatt person av överklassen, född ock uppvuxen 1
Synnerby, visar i talrika fall a för äldre it Utöver de i vokalisationstabellen anmärkta fallen äro i typordlistan även följande
exempel härå tecknade:
kusk
kask
buske
b aska
humle
rusk
hamka
rask
svulten
luft
svaltan
laft
hundra
handra
ana unna
dubbel
stump
dabal
stamp
sump
ham
rum
SaMp
skamt
skumt.
dum
dam
På grund härav har Synnerby på kartan betecknats som tillhörande övergångsmålen mellan Kållands- ock centralvästg. dial.
Anm. 4. I ett par fall förekommer inom Kållandsmålets område.
eller därtill gränsande socknar n (11, a) för äldre a <-- 'å. Så har
typordlistan för Kållands hd, Kedum »tet ‘s, vara ock Rackeby vara.
Kinnefjärdings hd, Husaby va.a, Skånings hd, Åsaka vu.a, samt
Kinne hd, Forshem maran (Mårten). Uppenbarligen föreligger här ett
fall av dialektal »hyperism», framkallad av det växlande uttalet u ,s, u_
a i ord med äldre il.
Anm. 5. 0 har liksom i de centralvästg. dial. utvecklats till u;
före k etc. (se ovan s. 30 f.); detta ii deltager i den pågående utvecklingen till n ,s, a. För Kållands hd må ur Gillstadlistan anföras föl
jande ex.:
b gg?i .a (1) börda
fakja (n) följa
hörde
körde
hetka
pgka
mittk
mjöl
öl
t!tk
fjöl
Seitk
söl
fitik
pöl
vett
vört
PO
jalya
skölja
mg&
mall.
Ock för Skånings hd följande ex. ur listan för dung:
MO, helka hörde
§tlitia, oka körde
mieik
mjöl
fjöl
fk
börda
va
vört
kam
följa
jjja
feja
skölja
bölja
baki a
lobak.kan log-balken.
,
För Kinne ock Kinnefjärdings hdr finnas ex. ovan s. 65 f.
1) Dr LANDTMANSON anmärker, att vid sidan härav ett yngre uttal_
med 0 förekommer i vissa ord. Från Kållands hd, Otterstad föreliggervid sidan av mink ett svårförklarat "Nk'.
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§ 18. Kållandsmålet uppvisar gemensamt med de centralvästgötska dialekterna följande speciella utvecklingar av
fsv. Öl:
1) Fsv. 6
o vid den redan i fsv. tid inträdda förlängningen före r5 (-> k), rn (-› , n) ock anteson. rt
t, t. ex.
bok, ok, not, hog, kon, jot, pta.
2) Fsv. ö --> a i ställningen före långt k-ljud samt före
k + kons., t. ex. stak, laka, kaka, hak, aksa.
Anm. Om man bortser från de ovan diskuterade beteckningarna med
8 i typordlistor från Kinne ock Kinnefjärdings hdr, har Kållandsmålet före
gh i ursprungligen kortstaviga ord med äldre 6 ' ii liksom de centralvästg. dialekterna endast sr u
a. Således synes Kållandsmålet ha deltagit i den centralvästg. övergången 6 -->• u i denna ställning (se ovan s. 23).

§ 19. Kållandsmålet uppvisar gemensamt med de contralvästg. dial. följande speciella utvecklingar av fsv.
Fsv.
vid förlängning före k
+d
rä, cl (d)
eller r + d, t (4)
+ t (jfr ovan s. 33 f.), t. ex.
skuk 'skåra' Källands hd,
figla, fgt 'följde, följt' allm.
Otterstad
ffucla, Akt 'sköljde, sköljt' allm.
j9g4 'köld' allm.
spwia 'sporde' Kållands hd,
bzcla 'böld' allm.
Otterstad ock Rackeby.
Fsv.
u med ersättningsförlängning, då gh fallit i
tautosyllabisk förbindelse ghl (jfr ovan s. 37). Ex. anföras
av Landtm. Vgm. 1- o. r-ljud ss. 12, 19.
Fsv. ä. uppträder som u före /. Typordlistornas ex. äro
u/ ock gm?.
Fsv. ä övergår i samma utsträckning som i de centralvästg. dialekterna till o före k-, g- ock g-ljud, t. ex. lokta, doktz(ar), soka, 5o/a, drokat, sprokat, gkog, toga, skoga, ogka, boka,
toea, lova, loka, Joe, pea m. fl.
Exkurs V (till §§ 11-19).
Allm. anmärkningar om novationsområdet i norra Västergötland.
Som jag i det föregående sökt visa, finnes i norra Västergötland ett sammanhängande område utmed Vänern, där den
1) Jag har ej ansett nödigt — då målet härutinnan är enhetligt —
att anföra belägg från mer än en socken. Exemplen i denna ock följande § äro, då ej annat angives, tagna ur Gillstadlistan.
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från fornspråket nedärvda skillnaden mellan ock fördelningen
av 6 ock it antingen utplånats eller håller på att utplånas. Det
senare tror jag vara fallet i såväl Vadsbomålets gränsdialekter
åt öster (Ekeskog, Bellefors, Väring ock Horn) som i Kållandsmålet, ehuru här utvecklingen ej ännu genomförts som i Vbm.
Intressant är ju, att man på Torsö enligt dr LANDTMANSONS upplysningar i typordlistan synes ha ett övergångsstadium mellan
Vbm. ock Kållandsm. (se ovan s. 56 f.). Till det västgötska novationsområdet sluta sig i norr vissa Värmlandsdialekter, representerade av Fryksdals- ock Bärgslagsmålen (se ovan s. 53 f.). Däremot hör ej Dalbymålet i Värmland till dialekterna med sammanfall av 6 ock ii'. Även Närkesdialekterna — åtminstone i den
till Västergötland gränsande Skagershults sn — synas ha bevarat skillnaden mellan 6 ock ä. Sammanfallet av 6 ock ä
tillhör sålunda dialekterna i de kring Vänern belägna trakterna
av Västergötland ock Värmland. Detta sammanfall tyckes vara
en relativt sen företeelse. Därför tala en hel del omständigheter, först ock främst den att novationsområdets dialekter —
för så vitt sådant efter sammanfallet är märkbart — genomfört
samma specialutvecklingar av 6 ock tt som de centralvästgötska
dialekterna. Vidare är, som redan förut påpekats, utvecklingen
alltjämt pågående inom Kållandsmålet, ock vokalkvaliteten är
där växlande u
u
a. Intressanta äro de från ett par ställen
föreliggande meddelandena om olikheterna i utvecklingens genomförande hos den äldre ock yngre generationen (Järpås ock
Medelplana): den äldre generationen har u eller u, den yngre
alltmera a. Gissningsvis skulle man kunna uttala den förmodan,
att Kållandsniålets utveckling u -> u -›- a ej pågått mer än
tre eller fyra generationer. Tecken finnas också, som tyda på
att denna utveckling griper omkring sig söderut. Så finnas
från Halvås sn i Barne hd belagda Nuna 'blunda', grana 'begrunda, grubbla över ngt', vid sidan av de vanliga formerna
bhzno, grana. I typordlistan för Laske hd, S. Lundby upptagas
följande växelformer:
1) Nor. Dalbym. ljudl. s. 180 if. Dalbymålet företer en fördelning
av 0 ock u, som i hög grad överensstämmer med de centralvästg. dialekternas. Kanske ha före den ljudutveckling, som medfört sammanfallet, Värml.- ock Vg.-dial. i fråga om fördelningen av 6 ock il utgjort
en relativt enhetlig grupp.
5-100027
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baska (pl.)
buska
guba
gaba
kung
kana.
hun han
clubal —
Från Längjums socken i samma härad ha blott växelformerna
kkaba antecknats..
kkal2a
Sammanfallet av äldre 6 ock 6 är ej det enda drag av
likhet mellan norra Västergötlands ock Värmlands dialekter i
motsättning till de centralvästgötska dial. En annan överensstämmelse må i detta sammanhang påpekas. I Värmlandsdialekterna har tempusböjningen av värb tillhörande andra
avljudsklassen utjämnats på så sätt, att ö från pret. sing. inträngt i particip ock supinums. Samma utjämning bar inträtt
inom novationsornrådet, så inom hela Kållands, Kinne ock Kinnefjärdings hdr (även i de sockenmål, som tillhöra de centralvästgötska dial.), av Skånings hd i Hendene, Härjevad, Jung,
Saleby, Synnerby (växelformer), Åsaka (d:o), ock slutligen i
Vadsbo inom det eg. Vadsbomålets områdes (Bärga, Björsäter,
Ek, Ekby, Fredsbärg, Leksbärg, Odensåker, Torsö, Trästena,
Ullervad ock Utby), däremot ej inom övergångsmålen mot öster
eller inom de delar av Vadsbo, som höra till de centralvästg.
dial. (Beatebärg, Bärg, Bellefors, Ekeskog, Mölltorp, Ransbärg,
Säter ock Väring4). I de centralvästgötska dial. däremot har
utjämningen skett på motsatt sätt, så att a från ptc. inkommit
i pret. ock böjningen sålunda blivit t. ex. frusa frus fruast,
medan nov atiousområdets dial. ha fros frost (frost). Intressant är att observera, huru noggrant gränsen för utjämningen
till 0 följer novationsområdets gräns, den går blott något sydligare genom Skånings ock Kinne hdr (se kartan). Även i fråga
om utjämningen till 0 i ovan berörda fall kan man, liksom för
a, konstatera, att novationsKållandsmålets utveckling av a
övriga ord ha blott to för äldre it.
Kallat. Bärgsl. forml. s. 47; Nor. Frykad. ljudl. s. 30; Nor.
Dalbym. s. 215 f. överensstämmelsen med Värmlandadial. är påfallande.
Närkesdial. ha, så vitt jag av tillgängliga typordlistor kunnat dömma,
bevarat fördelningen av o ock u.
2) Väl finnes i enstaka fall kvar den gamla växlingen pret. 0
ptc. a (o), men ej utjämning till a, motsvarande förhållandena i de
centralvästg. dial.
4) Horn ock Timmersdala visa växelformer.
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dialekterna vinna terräng på bekostnad av de eentralvästgötska.
Så uppges i typordlistan för Jung, som ju utgör sydspetsen av
Kållandsmålets område, att böjningen bred breot etc. tillhör
den äldre, brot broat den yngre generationens språk.
Av stort intresse är också att studera novationsdialekternas
geografiska utbredning. Det har redan förut påpekats, att det
värmländskt-västgötska området för sammanfallet av fsv. 6 ock ä
utbreder sig utmed Vänern. Samfärdseln över Vänern torde ha
spelat sin stora roll för företeelsens utbredning. De olika dialekternas utbredning inom det västgötska novationsområdet står
också i beroende av de geografiska förhållandena. Så har V bm.
sin utbredning över slätten i västra delen av Vadsbo (omkring
Mariestad), under det att skogssocknarna i öster (inom Tiveden)
ha bibehållit de gamla förhållandena. Kållandsmålet tillhör
bygderna omkring Lidköping ock är, som jag förut framhållit,
statt i framryckning mot söder över Västgöta-slätten. Även här
finner man sålunda, att samfärdseln är bärare av de språkliga
nybildningarnas utbredning; där samfärdseln mellan de olika
bygderna är mindre stark, kommer gränsen för deras utbredning
att dragas eller kanske rättare: framryckningen går så långsamt, att gränsen för densamma blott obetydligt förskjutes med
de olika generationerna.

B. Kindsmålet.
§ 20. Skillnaden mellan fsv. Ö ock Å upprätthålles,
man har nämligen Ö -› co, o, e ock ii —› a. En tendens till
utjämning förefinnes dock, i det att tt uttalas med en dragning
åt a 1. e.
I södra delen av målets område — representerad av typordlistor från s:na Ambjörnarp, Holtsljunga, Kalv, Mjöbäck,
Mårdaklev, Redslared ock Ö. Frölunda, — uppträder 6 som co, då
det förlängts i äldre förbindelse kort vokal + kort kons., men
som o, då det bibehållits kort, t. ex.2
Undersökningarna äro gjorda av doc. P. LEANDER.
Exemplen äro tagna ur listan för Holtsljunga.
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scon s. m.
son
sava v.
sova
kncpa v.
knåda
fåle
fcoka s. m.
bcor s. n.
borr
lott (andel)
hot s. m.
rutten
ncotan adj.
samt ptc. sta, skepat, bcpa4;
torv s. n.
torv
folk
fokk s. n.
korg
kon; s. f.
korv s. m.
korv
frost s. m.
frost
trol s. n.
troll

tcoka v.
tåla
lcova v.
lova
fåra
fcor s. f.
lcok s. n.
lock
spcpra s. m. pl. sporrar
flotte
fkcota s. m.
mcosa 8. m.
mosse
torp s. n.
hokma s. m.

torp
holme
Oh9 s. DL
orre
torr
tonar adj.
doppa
dopa v.
bok s. m.
botten.
I norra delen av häradet' uppträder fsv. 6 som (2-2, (Länghem 0-9)2, t. ex.
sen s. 113.
son
lev s. n.
lov
sova v.
teka v.
tåla
sova
spar s. n.
spår
knea v. .
knåda
lock
feka s. m.fåle
lek s. n.
fura
fer s. f.
trea v.
trampa
notan adj.
rutten
stulit
stat sup.
burit
skurit
bbt sup.
skö't sup.
torp s. n.
torp
torv s. m.
torv
hekma s. m.
holme
folk
fekk s. n.
trel s. n.
troll
frost s. m.
frost.
dopa v.
doppa
Listan för Länghem har i dessa ock övriga ex. o.

Typordlistor från Grönahög, Gällstad, Ljungsarp, Länghem,
Mossebo ock Tvärred; undersökningarna äro utförda av prof. E. EKWALL
(utom för Gällstad).
0 torde här beteckna ett närmare 0 liggande ljud än 8 (0) i de
centralvästg. dial. I uppteckningarna från Västergötland användas eljest
8 ock 0 (det förra dock vanligare) utan annan skillnad än de olika
upptecknarnes skrivvanor (se förordet). Att Kindsmålets motsvarighet till
det centralvästgötska 8 ligger nära 0, bar redan LUNDELL påpekat: »1
Kind i Vgötl. är jag tveksam om man icke har 0: åtminstone står dess 0 på
övergång mellan 0 ock mitt 0» (Landsmålsalf. s. 117).
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Fsv. ii uppträder i typordlistorna som u, t. ex.1
hål
kuk s. n.
kol
kuk s. n.
stolpe
skapa s. m.
golv
gukv s. n.
skotta
skuta v.
skott
skut s. n.
smula
smaka s. f.
spotta
sputa v.
flutit
fkntat sup.
stuga
stuva s. f.
strukit
strukat sup.
skjutit
sktdat sup.
brunnit
brunt sup.
spunnit
spanat sup.
stubbe
stuba s. m.
stund
stun s. f.
stump.
stump s. m.
klubba
kkuba s. f.
u uttalas med dragning åt e i det av EKWALL undersökta
området — enligt anteckning i listan för Tvärred. I listan för
Gällstad 2 finnes en anteckning tydande på att u där har dragning åt a.
Kindsmålet har gemensamt med de centralvästg.
dial. samma specialutvecklingar av ö ock ä, varför ovan redogjorts i §§ 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Jag har ej ansett behövligt att här ånyo redogöra för dessa
ljudutvecklingar med anförande av samma exempel som i de
ovan nämnda §§ anförts. En avvikelse från de centralvästgötska
dialekternas ljudutveckling behandlas däremot i § 22.
Målet har it •-> o före g- ock B-ljud i samma utsträckning som de centralvästgötska dialekterna; däremot är
motsvarande övergång före k-ljud ej genomförd i vissa delar
av Kindsmålets område.
Ex. på övergången före g- ock g-ljud:
uggla
glugg
og/ta s. f.
gkog s. m.
skugga
tugga
skoga s. m.
toga v.
bunke
ung
boka s. m.
ogai adj.
lunga
tunga
/osa s. f.
toga s. f.
sjunga
lunka
sona v.
loka v.
kung.
ljung
ko
g
s.
m.
Pe ,,- n.
uvergåugen före k-ljud däremot har genomförts endast
i vissa delar av h:det. De olika sockenmål, för vilka typordlistor finnas, förhålla sig på följande sätt:
Ex. äro tagna ur typordlistan för Holtsljunga.
Undersökningen är gjord av rektor 0. W. SUNDAN.
Tagna ur listan för Holtsljunga.
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Ambj örn arp: 0-former (även i
ptc., jfr nedan anm. 1); undantag gör pulsar 'tjock':
Grönahög: endast ii-former;
Gällstad: växelformer;
Holtslj unga: ii-former, undantag
gör lokta 'lukta':
Kalv: 0-former (även i ptc.);
Ljungsarp: ii-former;

I

VÄSTGÖTADIALEKTERNA.
Länghem: ii-former, undantag gör
§ok 'tjock';
Mjöbäck: 0-former;
Mossebo: 0-former;
Mårdaklev: växlande vt ock 0;
Redslared: ii-former;
Tvärred: 0-former, undantag gör
juka 'sjunka':
Ö. Frölunda: 0-former.

Förklaringen till den brokiga växlingen synes mig vara den,
att målet från början ej haft övergång till o före k-ljud, men
att o nu håller på att genomföras, troligen genom inflytande
från granndialekterna. Härför talar den omständigheten, att
det huvudsakligen är i häradets inre delar som ii-formerna äro
bevarade.
I Brönis Gyllenmärs' visbok finnas ganska talrika skrivningar med o rör äldre u före g-ljud. Man torde ej misstaga
sig, om man anser, att ett uttal med o-ljud ligger till grund
för dessa skrivningar. Bröms Gyllenmärs var bosatt i Kinds
hd, där han ägde några gårdar. Han bodde på gården Borrarp
i Dalstorps snl, ock man kan förmodligen förutsätta, att han i
Kind tillbragt större delen av sitt liv. Här nedan meddelas
— utan anspråk på fullständighet — en del ex. från visboken
på skrivningar med o rör u i ställningen före g-ljud jämte den
nutida diaks motsvarande former:
oyar adj. ung
ongha 1, 12, 492; onghe 39, 49;
ongdom 11, 56
Jonan ptc. sjungen
songhen 33, 53
toyar adj. tung
tonger 33
skoga v. ge genljud, bullra
skonghar 14
*Idrogka v. klunka
kloneka3 5
tvogan adj. tvungen
otvongen 88
kon s. ni. kung
kong(h) 18; konghens 62 ock
flerst.
Enligt välvilligt meddelande av doc. S. LAMPA, som funnit anteckning därom i kyrkoarkivet för nämnda socken.
Siffrorna ange visornas ordningsnummer.
»Hvar korpen ser en åthel, begynnar han kloncka». Värbet är
identiskt med det centralvästg. kkoley 'skrocka' (om höns).
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Dessa skrivningar synas visa, att övergången i -->
var genomförd redan i början av 1600-talet. Något exempel på
övergången i ställning före k- ock g-ljud finnes, så vitt jag vet,
ej i visboken.
Anm. 1. Sup. drukat, sprukat, vuksat ha u i stam-stavelsen över
så gott som hela Kinds hd, även där målet har ti —› 0/k i övriga fall.
Detsamma gäller om sprvtgat, ehuru övergången ii ---> olg är genomförd över hela området. u:s bibehållande beror på systemtvång (se
ovan s. 43).
Anm. 2. Svårförklarade äro vissa västgötska former av ordet
socken. Inom de centralvästg. dialekternas område är allmänna formen
sålsan, men inom Vadsbo liksom i Kind finnas former med u ock et (o).
Inom Vadsbomålets område är den allmänna formen seikan (sök»),
ock inom de delar av Vadsbo hd, som höra till de centralvästg. dial.
ock där ä ej övergår till 0 före kl, finnes formen stidegn (Mölltorp,
Ransbärg ock Säter).
I Kindsmålet finnas följande former:
sicken: Ambjörnarp, Grönahög, Holtsljunga, Ljungsarp, Länghem, Redslared, Tvärred;
sökan: Gällstad ock Mjöbäck;
siikan
seikan: Mossebo, Mårdaklev, Ö. Frölunda;
såkan: Kalv.
seikan
Slutligen förekommer inom de centralvästg. dialekterna formen salsan
0); Laske hd, Tråvad; Valk hd, Varnhem
i Minds hd, Bredvik
ock Vättle hd, St. Lundby.
a-formerna torde bero på tidig förkortning av Ö 2. u-formerna
däremot torde bäst förklaras som dialektala 'hyperismer t, framkallade av
motsättningen mellan de centralvästg. dialekternas 0 <— ii före k å ena
sidan samt rspr:s ock Kinds-, resp. Vadsbomålets kvarstående u i samma
ställning å den andra. Jag är dock ej blind för att en viss svårighet
är förenad med antagandet av en dylik parallell nybildning inom två
skilda områden. Att med Kock3 antaga en övergång ö -3- u vid förkortning erbjuder ävenledes svårighet, då en sådan för Vgm. ej är
bestyrkt av något annat säkert exempel undantagandes i ställningen
före m.
Se ovan s. 59 f.
Kock Ljudh. II, s. 164 f. Formerna i Vbm. äro naturligtvis
tvetydiga, då för dem även n kan tänkas ligga till grund; detta är väl
också sannolikt. I så fall har i Vbm. sammanfallet av ö ock i inträtt
senare än den centralvästg. övergången ii •-> Ok.
Kock Ljudh. II, s. 173.

Exkurser till avhandlingen.
VI. Spår av u-omljud på a i västgötamålen. Behandlingen av ö i
uddljud.
I det mig tillgängliga materialet finnas följande exempel
på utvecklingen av genom samnord. u-omljud ur a uppkommet
2. De flästa exemplen ha redan i det föregående anförts, men
anföras här ånyo för översiktlighetens
1) 2 har utvecklats till ö' ock deltagit i dettas utveckling:
gi4k4 s. f.
ofruktsam ko
ga gål v.
vara ofruktsam
fisl. g2ld
sno s. m.
svamp
sugppr
ditt s. f.
slåtter
jfr fisl.
letar s. m.
n8tQk s. ?
kvällsvard
fisl. nQttv2r5r
nu02 förstärk. adv. alldeles
mra
drgy3 s. f.
dråg
deig 4 s. f.
dagg
skrals5 s. n.
skrock.
Anm. 1. På ett yngre dialektalt u-omljud synes utvecklingen av
ä
0 bero i leda- för ladu- som första leden i en del ortnamn 6.
Om värkligen ortnamnskommittens förklaring av första leden som gen.
sing. av lada är riktig — en svårighet vid förklaringen gör d — torde
utvecklingen'å --> 9 vara en parallell till den från andra svenska dialekter bekanta utvecklingen till ä, e, 947.
Ang. dessa ord se ovan s. 18. n8t0 är belagt från Redvägs
hd, Brunn ock Hössna samt Kinds hd, Ljungsarp.
Nor. Aschw. gr. § 104, anm. 3. Jfr Hultm. Räls. s. 65 f. not 2.
Se ovan s. 24.
4) Se ovan s. 23.
Nor. Aschw. gr. § 109.
Ortn. Älvsb. IV, s. 48; XIII, ss. 56, 72. Den äkta belagda
namnformen är från 1545.
So härom Hess. Sveam. ss. 15, 27, 63; Hultm. Vokalförlängning (Nord. studier, s. 229 f.); jfr också Larsen Lydl. Solor s. 168.
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Anm. 2. Som redan förut antytts, har fonemet —ggh utvecklats
på två olika sätt, dels till -ögh —› tty, dels till ay (se ovan s. 24).
På utvecklingen till -ety finnes ett annat exempel i sety7. 1 södra
Västergötland ersättes denna form av sag (ofta neutr.).
Q --> 0 före k ock r 2. I förra fallet utvecklas det vidare
till a8 :
fisl rri2lr
mal
rntrk s. m.
lndkr, VgL. I bolkxr
balk
buirk(a) s. m.
21
öl
nk 8. n.
lin
h2rr.
hor s. m.
Liksom i rspr. uppträdei 2 som före samnord. ggw4,
t. ex. hoga 'hugga', doa 'dugga', toga 'tugga'.
HULTMAN5 har formulerat regeln för behandlingen av kort
g på svenskt område så, att g delabialiserats till a utom vid
förlängning före ra (möjl. rt) samt före guttural konsonant ock
11, id, it (då det blivit öppet o), före kakuminalt 1 ock före
r (då det övergått till ö). Exemplen här ovan ge dock vid
handen, att västgötamålen i större utsträckning bevarat den uomljudda vokalen, än av HULTMAN- antagits; ty även om den
ovan lämnade förklaringen av astar kan anses något osäker,
kvarstår dock exemplet rtstok. Utöver de från rspr. kända
exemplen på samnord. u-omljud visar Vgm. även andra —
en överensstämmelse med västnordiskan, som är naturlig för
ett gränsmål som Vgrn. Hit höra utom de redan anförda orden:
tsiolca6 'släcka' fvn. alokkua, stokal 'stänka' fvn. stokkua, &gas
'dugga' fvn. doggua.
Anm. 3. Det vill i några fall synes, som om förbindelsen kwai uddljud utvecklats till ka- i denna ock vissa andra sv. dial. Mate-

rialets knapphet medger ej att draga några bestämda slutsatser. Jag
vill dock anföra de för mig bekanta exemplen, som antyda en dylik
utveckling. De äro:
V. FRIESEN i Nord, studier s. 278 f.
Nor. Aschw. gr. § 104.
3) Se ovan s. 30 f.
Nor. Aschw. gr. § 109. Om tus övergång till 0 i denna ställning se ovan s. 40 fe.
Hultm. Räls. s. 65 fe.
6) Allmänt.
Belagt från Vartofta hd, Yllestad.
Belagt från Redvägs hd, Blidsbärg ock Timmele; Kåkinds hd,
S. Fågelås samt Kinne hd, Medelplana (i listan för sistnämnda sn också
i formen dna).
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kast s. m. kvast: NOREEN1 förklarar sv. dialekters kast som en
kontaminationsform mellan kw2st- ock kost-. Mot denna förklaring
talar den omständigheten, att ordet har a för 8, som man skulle väntat,
om det vore att härleda ur *112st (jfr ovan).
kem s. f. 'kåda' kan höra hit. Fsv. kådha, nsv. kåda förklaras
av NOREEN 2 ock Kocx8 som kompromissform mellan nom. kwåpa ock obl.
115pu. Sv. ock, no. dialekter ha även former med å: kvadal.
bilan n. pr. Kållands hd: fsv. Qualni (dat.) VgL. I. I de i
Dipl. suec. ock Sv. Dipl. tryckta diplomen möta följande former: quaidinsh0 (5/12 1288), Qualdins 0 (19/12 1298), vpa qwallen (15/4 1343),
Quallen (1/4 1403, 18/3 1406), Ka1dhen (4/io 1409), aff Qualue (28/7
1413, fel för Qualne), Quallensöö (28/7 1413), a Qwale (2/6 1415),
Kallen (29/6 1418), Qualden (21/9 1418), i Qualne (5/2 1419), QuallEen
(2/2 1420).
I ortnamn utom Västergötland synes samma utveckling förefinnas:
Kånna sn i Sunnerbo hd, Kronob. län, skrevs i äldre tid Qwanna
(15 1406)5, Quannw sogn (7/1 1407)5, Qwanda (c:a 1520)6;
Kållersta sn i Västbo hd, Jönköp. län, skrevs Quallerstada i början
av 1500-talet 7 ;
Mlf() gård i EIovsta sn, Närke, skrevs i äldre tid Quadowi (27/S 1299),
quadhowj (13/12 1304), quadhowi (19-27/5 1315)8, Kadhowi (början
av 1400-talet)6.
WIGFoRssi° har fäst uppmärksamheten på, att urspr. korta vokaler ofta i uddljud såväl i rspr. som i dial. uppträda som slutna
i ställningar, där samma vokal i inljud ej blivit sluten. Nedanstående exempel på dylik utveckling av 6h1 finnas från vg.-dial.:
6tar12 s. in.
utter
ok s. n.
ok
oka s. m.
tvärslå
orm s. tu.
orm
Aschw. gr. § 72. Jfr även Kock Ljudb. I, s. 301 f.
Aschw. gr. § 65: 7.
3) Kock Ljudh. I, s. 349.
Rietz s. 373. Falk-Torp Etym. ordb. I, s. 427.
Sv. dipl.
6) Script. rer. svec. III, s. 289.
7 ) Script. rer. svec. III, s. 282.
8) Dipl. suec.
9) Dipl. suec. 2016 a.
to) »Några fall av oregelbunden behandling av framljudande vokal i
de nordiska språken» (Från Filol. fören. i Lund III, s. 169 if.). Jfr
Kock Ljudh. II, s. 134. Om man behöver antaga en förlängning,
är osäkert. Därför kunna ,möjligen tala fall som Otar, samt det från
Kållands hd, Rackeby belagda orm.
Om i något av dessa ex. 0 bör återföras på ä, låter sig ej
avgöra; men i betraktande av utvecklingen
Og etc. är ej sannolikt, att så är förhållandet (jfr dock urka).
Den allm. formen. — åtar är belagt från Kinds hd, Holtsljunga,
åtar från Marks hd, Kungssäter ock 4tar från Bollebygds hd, Björketorp.
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ost s. rn.
°nar' adv.

ost
undan

orka v.

orka2.

Anna. 4. 1 motsättning till rspr. har dial. ej övergång 6 ---> 0 i
ksa s. m. oxe. Hit höra däremot sannolikt två ord, där 0 utvecklats
1.1r

1.

:

ga ola (ol) gå vall
pra ol köra vall
0 /a valla
blbaka beteshage

ölpuk
Opaek
ölpeuk

'vallpojk' 3.

Trots den svårighet, som antagandet av ett eljest obestyrkt w-:
bortfall i uddljud inom dialekten gör, få dessa former förklaras ur uomljudda former w211-, där 2 efter w:s bortfall utvecklats till o liksom
45 i ok, orka etc. Detta 0/ ingår även i åkernamnet oltrcena (Hassle
Vadsbo hd)4, vilket torde som sista led innehålla best. plur. av
trcea träda.
2. Allon med följande former: or s. f. pl. Vadsbo, allm., ola
s. f. sing. Gudhems hd, Hornborga, olan (genus?) Kinds hd, Ljungsarp.
0 förbjudas därav, att ex. på
Att här antaga en utveckling a --> å
en dylik utveckling för övrigt saknas, liksom därav att ala, alar äro
de vanliga formerna i vgm. Däremot synes förklaringen här vara densamma som ovan angivits för 0/. Ordets böjning torde engång hava
varit sing. oldin (-an), plur. *21din (*21dun). Då pluralen väl oftare
användes, ligger nära till hands att antaga, att dess vokalism införts i
nöt, nötter), 2 har sedan liksom 6 i uddljud
sing. (jfr not, nötter
utvecklats till 05.
Belägg från Kållands hd samt från Vadsbo hd, Trästena ock
Ekeby.
Hof: 'orka, sv. årka, härrka'. Jämte orka, som är den allmänna formen, förekommer ofta nrka (belägg från Barna, Kinne, Kåkinds, Skånings, Vadsbo ock Valle hdr), sällan srka (Käkinds hd,
Versås; Valle hd, Stenum; Vartofta hd, Brandstorp. På alla tre ställena
växlande med orka).
Samtliga dessa former äro belagda från Redvägs ock Kinds hdr
(allm.). Hor: »ohl, oh, olle Elfsb. Sv. i wall . . . släppa i wall, in
pascua agere. Elfsburgenses lösa ohl vocant. Hinc est ollhehle, sv.
wallgässe» (Dial. vestrog. s. 219). Någon form med k är ej belagd i
mitt material.
LAMPA, Fålebärg s. 32 (Sv. lm. XIX: e).
Om ordets etymon ock dess utveckling i dial. se LIDEN Språkhist. bidrag I, s. 16 if.; SCHAGERSTRÖM Svenska bär- ock fruktnamn på
-on; BECKMAN Sekundära nasalvokaler s. 12 f.
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VII. Några anmärkningar om a-omljudet i vgm.

HULTMAN har i sin stora avhandling »Hälsinge-lagen och
Upplandslagens ärfdabalk i Cod. Ups. B 49» till förnyad behandling upptagit frågan om a-omljudet i de nord. språkenl.
Det torde kunna fastslås, att genom HULTMANS behandling av
detta problem, varvid ett så omfattande material använts, detsamma förts ett stort steg mot sin slutgiltiga lösning, om också
på en ock annan punkt invändningar kunna göras mot HULTMANS framställning2.
Av de resultat, HULTMAN uppnått, må här antecknas, att
fvno. i större utsträckning än fsv. genomfört a-omljudet, i det
att i fsv. omljud ej inträtt före vissa konsonantgrupper, samt att
a-omljudet inom fsv. genomförts i olika utsträckning i olika
dialekter. Då, som jag redan förut påpekat, överensstämmelse
råder mellan fördelningen av o- ock u-formen i västg.-urkunderna,
särskilt VgL. I, ock de nutida centralvästgötska dial., har jag
ansett det vara av intresse att undersöka, huruvida de av HutamAN
uppställda reglerna för omljudets inträdande i fornvästgötskan
äga giltighet för det större material, som här står till buds.
Jag följer här nedan HULTMANS uppställning.

1. Urnordisk förbind. r + kons. efter rotvokalen.
I likhet med förhållandet i de nord, språken i övrigt har i
Vgm. a-omljudet inträtt i t. ex f8,s, st8rm, bok, hon, kori,
tdrv, t8rp, 8rv, s8r,i, 8d, k8rp.
skarpa torde få förklaras som tillkommet genom utjämning
av böjningen nom. skorpa, obl. skurpu 3. En överensstämmelse
med vno. visa Vgm. därutinnan, att ii ej övergår till 6 före r + 5,
t. ex. smula, smukar, dar, spula.
2. Urnord. förbind. dent. 1 + kons. efter rotvokalen.
Vg.-dialekterna visa växlande vokalism: 8 U (u) (exempel
på ord med 8 finnas å s. 12, ock med u u å s. 38). Den
A. a. s. 182 if. (exkurs I).
Sådana ha redan framställts av KOCK i Ark. 26, s. 97 if.
Jfr Hultm. Häls. s. 199 f.
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motsättning, som råder mellan 6-former i vno. å ena sidan ock
'ä-former i fsv. å den andra, förklaras av HULTMAN därmed, att
a-omljud i fsv. ej inträtt före urnord. förbindelse dent. 1 + kons.
Från denna regel göra vissa fsv. dialekter undantag, bland
dem fornvg. De exempel på n-former, som finnas i västgöta-urkunderna, söker HULTMAN förklara på annat sätt: ful.ar ock u/
göra undantag även i vno.1; likaså gt.t?, vars ii-form av HULTMAN förklaras både, för vno. ock vg.-dial. vara inlånad från öno.
dial., där a-omljud ej inträtt2. Om nu också gul kan tänkas
vara lånord, har man däremot svårare att med HULTMAN göra
samma antagande om mul.3 ock hu14. Det senare har i vg.urkunderna både 6- ock ii-form (VgL. I Retl. b. 9 hold; VgL.
H Retl. b. 20 huld). Vill man sålunda ej med HULTMAN tillgripa lånevägen för ii-formernas förklaring, erbjuder sig en annan
nära till hands liggande möjlighet. Vg.-dialekterna äro i
detta som i andra fall gränsmål, där utvecklingstendenser från
ömse håll mötts, ock det är sålunda ej ägnat att förvåna, att
vg.-dial. förete överensstämmelser med vno. å ena sidan ock med
.öno. å den andra. En annan möjlighet, vartill jag återkommer
längre fram, är att genom utjämningar åt ömse håll av den en
ii inom paradigmet parallellforgång förefintliga växlingen 6
mer med 6 ock il uppstått i större utsträckning, än HULTMAN
synes vara böjd att antaga. För exemplen hu, gul, mul är den
senare förklaringen dock föga trolig.

3. Urnord. förbind. kakuminalt i + labial explosiva 1. spirant efter rotvokalen.
Liksom VgL. I ha de nutida centralvästg. dialekterna så gott
som uteslutande ii-former av gukv ock stukpa (jfr ovan s. 28).
-cd-v är den enda för mig kända formen, HoF uppger dock 6h1w6,
men u.hlwa »tiuta såmm ullwar»6. Här synes alltså föreligga
en överensstämmelse med öno. dial. i motsättning mot vno.
1)

Häls. s. 192 f.
Häls. s. 239. Hof har mull.
4) Häls. s. 238.
6) Dial. Vestrog. s. 305.

2)

Häls. ss. 189, 239.

5)

Diat. vestrog. s. 36.
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Urnord. kakuminalt 1 + kons. (utom labial explosiva
1. spirant) efter rotvokalen.
I likhet med vno. har fsv. — med undantag enl. HULTMAN
för vissa dia1.1 — a-omljudd vokal i denna ställning. Ex. från
dialektmaterialet äro f8kk ock h8kma, båda de allmänna formerna
(om förekomsten av u-former se ovan s. 29).
Urnord. förbind. explosiva eller spirant + likvida eller
nasal efter rotvokalen.
Såväl .de sparsamma beläggen i Västgötaurkunderna som
det nuvarahde dialektmaterialet visa, att i västg.-dial. a-omljudet.
inträtt i denna ställning, t. ex bidan, otar, r8tna2 , lesna, bretla,
,sletkna, trakka, s8mna. knatra gör undantag ock får förklaras
genom utjämning till förmån för ii-formerna av växlingen 6
i paradigmet på samma sätt som i fråga omn skarpa (se ovan
s. 80). Om fuyak
fa k se Hultm. Häls. s. 185 f.
Urnord. geminerad tonande explosiva efter rotvokalen.
I olikhet mot rspr. har vg.-dial. 6 före -dd: VgL. I o. II
ha (3d 'udd'. Dial.-materialet visar följande ex. med 6: 8d, lida,
br8d, br8da, scid, br8c_lat8rp3, hbo_lara 4, 8tar 5. Däremot synes
dialekten ej ha a-omljud före -bb-, t. ex. naba, staba, kkuba,
kaba, icbhob-man6 , ?4arp7 , itbara8, toks% titbarpi°, ticbarall.
Om stab ock kulja jfr dock Hultm. Häls. s. 197; khcba är kan-

ske ej häller fullt bevisande, då dess vokalism kan vara att
förklara som i skarpa.
Häls. s. 244.
Ordet är kanske ej så beviskraftigt, då dess vokalism kan ha,
påvärkats av rean.
Sockennamn i Gudhems hd, Skaraborgs län.
Ortn. Älvsb. X, s. 98.
ö ) Ortn. Älvsb. II, s. 100.
6) Ortn. Älvsb. X, s. 176.
S. st. X, s. 244.
s) S. st. X, s. 80; XIII, s. 106.
9) S. st. XIV, s. 200.
10) S. st. X, s. 78.
11) S. st. XIV, s. 146.
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7. Urnord. geminerad tonlös explosiva efter rotvokalen.
Liksom i de flästa sv. dial. har också vgm. låtit a-omljndet
inträda före geminerad tonlös explosiva, t. ex. skak, hak, stals,
saka, p?raka, /kat, le_szkara, biktar», Mit, k8t_9 2, t8pa, kr8v,
sktaa, 18.pa.
Anm. 1. Hit hör sannolikt även t8t »en knippa ull, lin, hö, hår».
Ordet förklaras vanligen vara identiskt med fisl. Ditttr med grundbet.
»en av de totter som sammensnoede danne et reb»3, fsv. thatter, taatter, totter med samma betydelse (Södw. Ordb.), nsv. tåt. Så göra
KOCK 4, NOREEN 5, FALK-TORP8. Det lider väl ej häller tvivel, att nysv.
tåt liksom no.-dial taatt, pl. ta3tter »traad i en snor» etc.7 är identiskt med det nämnda påttr.
Däremot synes mig osäkert, huruvida ts i den ovannämnda betydelsen »knippa lin, ull etc.» är identiskt härmed. Betydelseskillnaden är,
om ej oöverkomlig, så dock rätt stor.. Rietz s. 747 uppger för tott, som
har biformen tutt, följande betydelser: 1. »totte, kavle på spinnrocken
varomkring vid spinning linet viras»; 2. »totte, så mycket lin, hampa,
blånor, ull, som på en gång viras kring kavlen». Hof s. 295 upptager
tött, 'Vitt° »enn sammannlagd bunnt, tapp, knippe, flage aw liii, hampa,
blår, ull; tåtte». Den nämnda biformen tutt låter blott med svårighet
förklara sig ur påttr, Wttr8. Bättre synes mig vara att sammanställa
tutt med no. dial. tutt 'top, spids' ock tutta
sv. dial. totte, tott
Upp »stikke op som en kutt'» 2, fno. tuttr »person af dvergagtig skikkelse»10, sv. ock no. dial. tummetott, tommeltot 11, sv. dial. tutte
'liten gosse', tutta 'liten flicka' samt det av V. FatEsEN12 supponerade
fvno. *tuttr, *tutti 'hårtofs'.
Grundbetydelse') torde vara den av Ross anförda: 'spets, topp', använt om kaveln, varpå linet etc. viras, även om kaveln + linet, sedermera om det å kaveln virade linet" ock slutligen för att beteckna en
obestämd mängd lin, ull etc. Med den ovan antydda förklaringen av
2) v. Friesen Mediagem. s. 94.
Se ovan s. 21 f.
Fritz!). Ordb. III, s. 1011.
Ark. 5, s. 97; Ljudb. II, s. 165; I, s. 430.
Etym. ordb. II, s. 373.
Nor. Aschw. gr. § 73: 2.
has. Ordb. s. 803.
Jfr Kock Ljudh. II, s. 173. Utvecklingen ö --> u i huvudtonig ställning synes relativt svagt bestyrkt. Jfr Nor. Aschw. gr. §
112. Däremot kan ju här utvecklingen tänkas ha försiggått i sms.
10) Fritzn. Ordb. III, s. 732.
8) Ross Ordb. s. 846.
Falk-Torp Etym. ordb. II, s. 370.
Mediagem. s. 96; jfr Schlyt. Glosa. s. 655.
18) Jfr SPEGELS av KOCK cit. uttryck »all tutten på sin slenda» ock
Medeltidsordspråkens tutta 'göra tottar .
1)
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tott slipper man undan antagandet av en krånglig utveckling Nttr -->
tutt, varjämte betydelseskillnaden mellan tåt ock tott, tutt får sin förtutt kan osökt förklaras genom hänvisning
klaring. Växlingen tott
ii före tenuisgeminatal.
till den av HULTMAN påpekade växlingen ö
Anm. 2. I en del ord uppträder ii före tenuisgeminata, så i sota,
som torde vara rspr.-lån, bok 2, sputa, clupa. Vad sputa beträffar,
torde dess avvikande vokalisation få förklaras- på samma sätt som i bok,
ty vid sidan av sputa står spytta, spta, sp-Sita3. Samma förklaring
torde gälla för dupa4 .

8. Urnord. förbind. explosiva 1. spirant + annan explo-

siva 1. spirant efter rotvokalen.
Liksom å nord. språkområde i allmänhet har även i vgm.
a-omljud inträtt i denna ställning, t. ex. fr8st, ost, m8star, kast,
18ft, etksa. Förhållandet med brusk s. n., braska s. f. är något
oklart. Det från en socken belagda luft 'loft' torde få förklaras
ur-form inom Paradigmet (dat. sing., som i detta ord torde ha
ofta använts) 5.
9. Urnord. Intervokaliskt kort r efter rotvokalen.
Även i detta fall anser HULTMAN att a-omljudet inträtt i
samma omfattning i ;no. som i vno. Vgm. visar följande exempel:
b8r, bara, fr, gar, snar, dar, skar, spar, Ann, han, mm991.6
10. Urnord. intervok. kort 1 efter rotvokalen.
Västgöta-urkunderna ha i denna ställning enbart ö-vokalisation. Att a-omljudet inträtt i Vgm., visa också exemplen fara,
taka, saka, sign, kåkar. Ordet snigka har fått sitt ii genom utjämning till förmån för ii av den en gång förefintliga växlingen
ö —iii paradigmet (jfr ovan s. 80 if.). De två hithörande neutrala
a-stams-Subst. visa däremot växlande ö- ock it.-former: kg' kuk, hk
Hultm. Häls. s. 251, östsv. dial. s. 200; Hess. Sveam. s. 35. För
förklaringen av fvno. tuttr se Hultm. Häls. s. 186 f.
Jfr Hultm. Häls. s. 186 f.
Falk-Torp. Etym. ordb. II, ss. 270, 277; Nor. Sv. etym. s. 68.
Jfr Tamm Etym. ordb. s. 95 f.
Jfr Hultm. Häls. s. 254 f.
Jfr Hultm. Häls. s. 261 f.

a-OMLJUDET I VGM.

85

huk (se ovan s. 51). Förklaringen till denna Växling ligger i
växling av 6- ock il-former inom paradigmet. Att utjämningen här
kommit att ge dubbelformer, är helt naturligt, då kasus med ii
i rotstavelsen i dessa ord, där pluralen ofta användes, väl hade
samma frekvens som kasus med] 6.' Härav förklaras också,
att i den nutida dial. 8- ock u-former ungefär lika talrikt förekomma ock äro jämt fördelade över Vgms område. Drager man
konsekvenserna härav, synes stöden falla för den av HULTMAN
uppställda ljudlagen, att i vissa dialekter a-omljud ej vållats
av synkoperat, men väl av kvarstående a, ty den behövs då ej
för att förklara 6.-vokalisationen hos neutr. a-stammar i motsättning mot 6-vokalisationen i övriga hithörande ord.2

11. Urnord. intervok. kort n efter rotvokalen.
HULTMAN anser, att »ett av urnord. intervokaliskt kort n
efterföljt u i fornsvenskans samtliga dialekter liksom i västnordiskan varit omottagligt för a-omljud.»' Häremot opponerar
KOCK på det bestämdaste4, ock hans bevisning för a-omljudets
inträdande även i denna ställning synes vara bindande. Att
närmare ingå på frågan ligger ej inom ramen för denna exkurs, det må dock påpekas, att Vgm. har 8-former av de ord,
ii, så i sn ock kuna.5 Ordet
'Som i västgöta-urkunderna ha 6
mun har ii-vokalisation, då det är gammal i-stam ; så har även
bruna.
12. Urnord. intervokaliskt kort m efter rotvokalen.
Den osäkerhet, som råder i fråga om utvecklinien av fsv.
ii före m6, gör det ej möjligt att av det nutida dialektmaterialet draga några slutsatser om a-omljudet i dial. Mot HULTMANS åsikt, att det uteblivit i denna ställning utom i en del
2 ) Hultm. Eläls. s. 269 f.
i) Jfr Kock Ljudh. H, s. 54 f.
4) Ark. 26, s. 100 if.
HllitM. Häls. s. 281.
Man observera, att 6-formerna i detta ord segrat, tvärtemot vad
eljest brukar vara fallet med ön-stammarna, t. ex. skurpa, smtoka etc.
Se ovan s. 43 if.
6-100027 Sandström, ö ock ii i västgötadialekterna.
8)
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MEM. dial., tala — som det vill synas — tungt vägande skäl, an-

förda av Kocx i hans nyss citerade kritik av HULTMANS åskådning.
13. Urnord. intervokalisk kort labial spirant efter rotvokalen.
Vgm. har med ett par undantag -- om vilkas förklaring se
nedan — endast 8-former av hithörande ord, t. ex. Ina, leksv,
lesvat, skrsvis, ssva; av stava äro ii-formerna de vanligaste redan
i vg.-urkunderna, ordet har liksom ofta ön-stammarna förallmänligat ii-vokalisationen. Sup. savat (se ovan s. 29) torde få förklaras genom den av HULTMAN s. 262 uppställda ljudlagen, ifall
KOCKS av HULTMAN akcepterade åsikt, att i i ptc. bundinn etc.
uppstått av äldre a (got. bundans), är riktig. HULTMAN anser,
att i vissa fsv. dial. a-omljud ej vållats av ett synkoperat -a,
då rotvokalen står före intervokalisk kort labial spirant. Till
dessa dial. skulle även fvg. höra (ruf VgL. I ock II). Bevismaterialet lämnas enl. HULTMAN av de neutrala a-stammarna.
Emellertid synes denna bevisning skäligen svag — så mycket
mera som Vgm. nu visar omljud i dessa ord — ty någon svårighet att antaga tillvaron av dubbelformer med ii
ö i dessa ord
synes ej föreligga (jfr ovan).
14. Urnord. intervokalisk kort explosiva eller icke-labial
spirant efter rotvokalen.
Västgöta-urkundernas språk hava enligt HULTMAN1 bestämts
av tvänne dialekter, av vilka den ena, som gjort sig betydligt
mera gällande, kännetecknats av ett till former med kvarstående
ändelsevokal begränsat a-omljud framför kort explosiva eller
icke-labial spirant, den andra av a-omljud i samma ställning
utan någon fi.ylik inskränkning. Dessa båda dial. spåras i såväl
VgL. I som VgL. II; i den senare dessutom en dialekt, där a-omljudet uteblivit i denna ställning, även då ändelsevokalen kvarstått. Finnes i nutida centralvg. dialekter några spår af en dylik
dialektskillnad? Jag vill först anföra det material, som finnes
för frågans bedömmande:
1)

Hultrn. Häls. s. 335 f.
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br8t2,
Former med 8: Ms, M8S9, h8sa, dr8sa, dr8sa, pysa
bryta, fht, tr8t, nit", (hg z) leta, sksta, sk8t, bryt, fhtal — fra,
tr8(a), kn8(a), sy, 18an — dr8pa, ofsadroa, gp, g•Zr8pa -- 18k,
tr8ka, knaka, meka. 2
Former med tt: bus, bkus, musa3 — kuta, inta, skuta,
skut, brut, fatal — bu, skym, knua 4 — strypa, drgpas — struka,
natastruk.
u-former uppvisa också ptc. frusan, skatan etc. Som synes,
företer dial. en blandning av ö- ock ö-former i denna ställning.
Man kunde ju kanske med KOCK (a. st. i Ark. 26) finna sig
tillfredsställd med förklaringen, att växlingen berott på dubbelformer uppkomna genom utjämningen av motsättning mellan
omljudda ock icke-omljudda former inom paradigmet, om icke en
annan omständighet tillkomme. Jag har ovan s. 51 påpekat,
att formerna slogta, sk8t, br8t — skuta, skut, bryt fördela sig så,
att 8-formerna tillhöra den västliga, u-formerna den östliga delen
av Västergötland, samt att gränsen mellan dessa områden är
skarpt markerad (se kartan). Detta är alltså en ännu i dag existerande dialektolikhet, ock det är kanske ej för djärvt att
häri, liksom i växlingen 8
n i hithörande ord i övrigt, se bevis
för riktigheten av HULTMANS antagande av den ovannämnda
dialektskillnaden i Västgötaurkunderna. Tillvaron av växelforr över dialektens hela område låter otvunget förklara
mer
sig genom en dialektblandning, som väl med naturnödvändighet måst inträda under århundradenas lopp, samma dialektblandning Som HULTMAN iakttagit i Västgötaurkunderna. HULTMAN
har i första rummet fäst sig vid den skillnad, som i dessa urkunder uppenbarar sig i avseende å ord med kvarstående ock
ord med syn k opera d ändelsevokal, ock har lagt denna till grund
för sin karakteristik av de två dialekterna i Västgötaurkunderna.
Vore skillnaden ej en annan, funnes emellertid enligt min
mening ej tvingande skäl att antaga en dialektolikhet inom Vgm.
i avseende på a-omljudets genomförande före kort explosiva eller
icke-labial spirant, ty exempel på ord med synkoperad ändelsevokal
äro neutr. a-stammar. ock för dessas vidkommande kan man gott
reda sig med antagande av genom växling ö — ö inom paradigBåda formerna äro belagda från Gudhems h:d.
Om ord med intervokalt -gh- se ovan s. 23.
4) Se ovan s. 28.
Se ovan s. 29.

88

SANDSTRÖM, Ö OCK Ö I VÄSTGÖTADIALEKTERNA.

met uppkomna dubbelformer (se ovan s. 84 f.). I VgL. II finnas,
som EIULTMAN påpekat, ex. på uteblivet a-omljud även i ord
med kvarstående ändelsevokal, ock det kan mycket väl bero på
en tillfällighet, att ex. härå ej finnas i VgL. I. Det nutida dialektmaterialet synes däremot ge vid handen, att inom Vgm. funnits
en skillnad bestående däri, att inom en del av dialektens område
— den östliga — a-omljudet över huvud ej inträtt före kort
explosiva eller icke-labial spirant. Att inom östliga Västergötland en dylik dialekt funnits, är ej ägnat att förvåna, då de fsv.
dialekterna i Östergötland ock Småland ha samma karakteristiska
egenhet'. Att över huvud antaga dialektmotsättningar redan
på den tid, då a-omljudet värkade, synes mig ej vara så betänkligt, som KOCK anser; ty intet tvingar till antagandet, att a-omljudet på en gång /genomförts över hela det nordiska språkområdet. Likaväl kan antagas, att det sukcessivt utbrett sig,
liksom fallet är med senare ljudföreteelser, ock därvid i
större utsträckning genomförts på västnordiskt än på svenskt
område. Vi funno också, att gränsområdena mot det vno.
området härntinnan som eljest förete överensstämmelser med västnordiskan.
Som resultat av denna lilla undersökning om a-omljudet i
de centralvg. dialekterna synes mig kunna antecknas: Vgm. har
genomfört a-omljudet i något mindre utsträckning än
vno. ock i något större än fsv., dial. i övrigt. Omljudet
bar ej inträtt 1) före urnord. förbind. kakum. 1 + labial
explosiva I. spirant, 2) före -bb-. Dessutom har inom
vgm. en dialekt funnits, där omljud ej inträtt 1) före
urnord. förbind. dentalt 1+ kons., 2) före kort explosiva
eller icke-labial spirant.
Detta resultat stämmer i allt väsentligt med HULTMANS
undersökning av västgötaurkundernas språk, ock häri ligger en
bekräftelse å vad förut i denna avhandling sagts, att de centralvästgötska dialekterna bevarat skillnaden mellan ock fördelningen av fsv. (fvg.) 6 ock i.
Till sist kan följande anmärkning förtjäna framställas: I
flera fall visar det sig, att i avseende på fördelningen av 6 ock
1)

Hultm. Häls. s. 326 f.
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VgL. I bättre än VgL. II överensstämmer med de nutida eentralvg.
dialekterna. Några exempel härå må anföras:
VgL. I har endast stulpi, VgL. II (Kyrkobalken inberäknad)
2 ggr stolpi, 1 gg stulpi. De nutida centralvästg. dial. ha
nästan uteslutande stukpal;
VgL. I har endast bulster, VgL. II bulster bolster, dial.
ha endast bulstar, bustar 2 ;
uxi, dial. ha endast
VgL. I har endast oxi, VgL. II oxi
aksa, som utgår från en form med 63 ;
VgL. I har endast gor-, VgL. II har gur-, dial. ha endast ggr;
VgL. I har endast kona, VgL. II har kona kuna, det senare blott belagt före kasusändelsen -u (-o)4 ; dial. ha endast
Una.
Sannolikt få dessa ock andra avvikande former i VgL. II
förklaras som inkomna genom icke-västgötsk skrivare5.
2) Se ovan s. 40.
Se ovan s. 28.
4) Hultm. Häls. s. 275.
Se ovan s. 20 f.
5) Jfr HULTMANS Häls. s. 335 uttalade åsikter om en dialektskillnad
i fvg.
1)
3)
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Anm. 1 (s. 92-93). Med Mölltorp överensstämmer Beatebärg.
Anm. 2 (s. 94). Med Gillstad överensstämmer Väla; med
Järpås: Häggesled; med Kedum: Tranum ock Tådened; med
Otterstad: Senäte.
Anm. 3 (s. 95). Med Medelplana överensstämmer österplana.
— Listan för Götened är synnerligen slarvigt hopkommen med ständiga ändringar från ett tecken till ett annat (från 8 till vc eller a,
t. ex. fkgyar ändrat till firgyar, smiikar till ~likar etc.). — Ledsj ö
bot är påvärkat av i listan omedelbart föreg. strokat, igyat.
Anm. 4 (s. 96). Med Bolum överensstämmer Broddetorp.
Anm. 5 (s. 96). Listan för Eggby är ej medtagen på grund
av dess dåliga beskaffenhet, ej häller för öglunda.
Anm. 6 (s. 97). Synnerby a = Wilson, b = Danell.
Anm. 7 (s. 97). Listorna för Händen e ock Marum ha på grund
av deras dåliga beskaffenhet ej medtagits. De synas emellertid visa central
västg. dialekt.
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Förteckning över en del viktigare, under förkortning
citerad litteratur.
AASEN: Norsk Ordbog. Kra 1873. (Aas. Ordb.)
Arkiv för nordisk filologi. (Ark.)
Diplomatarium Suecanum, ed. J. G. Liljegren. (Dipl. svec.)
FALK og TORP: Etymologisk ordbog over det norske og det danske
sprog. 1—II. Kra 1903-1906. (Falk-Torp Etym. ordb.)
V. FRIESEN: Om de germanska mediageminatorna med särskild hänsyn
till de nordiska språken. Uppsala univ:ts årskrift 1897. (vFries.
Mediag.)
FRITZNER: Ordbog over det gamle norske sprog. 1—III. 2 uppl.
Kra 1886-1896. (Fritzn. Ordb.)
HESSELMAN: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala 1905. (Hess. Sveamålen.)
HOF: Dialectus Vestrogothica
dissertatione philologica et vocabuloruin vestrogothorum indice explanata. Sthm 1772. (Dial.
vestrog.)
HULTMAN: De östsvenska dialekterna. Finländska bidrag till svensk
språk- och folklifsforskning. 1894. (Iltiltm. östsv. dial.)
Hälsingelagen och Upplandslagens ärfdabalk i Cod. Ups. B. 49.
Språkhistorisk undersökning I. Jämte tvänne exkurser. Helsingfors 1908. (Hultm. Häls.)
KALLSTENIUS: Värmländska Bärgslagsmålets ljudlära. Akad. avh.
Sthlm 1902. (Kallst. Bärgsl. ljudl.)
KOCK: Svensk ljudhistoria I: 1-2, II: 1. Lund 1906-1909. (Kock
Ljudhist.)
LANDTMANSON: Studier över Västgötamålets 1- ock r-ljud. Akad. avh.
Sthm 1905. (Landtm. Vg. 1- o. r-ljud.)
LARSEN: Lydlxren i den solorske dialekt. Kra 1894. (Lydl. Solor.)
LARSSON: Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna. Lund 1891.
(Larsson Ord förr.)
LINDBERG: Skeemålets ljudlära. Akad. avh. Gbg. 1906. (Lindberg
Skeem.)
LINDGREN: Burträskmålets grammatik I. Sv. Lm. XII:1. (Lindgr.
Burtr. gr.)
NOREEN: Altschwedische grammatik. Halle 1897-1904. (Nor. Aschw. gr.)
Altisländische und altnorwegische grammatik. 3 aufl. Halle 1903
(Nor. Aisl. gr.)
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NOREEN: Fryksdalsmålets ljudlära. Åkad. avh. Uppsala 1877. (Nor.

Fryksd. ljudl.)
Dalbymålets ljud- ock böjningslära. Sv. Lm. I. (Nor. Dalbyrn.
ljudl.)
-- Svenska etymologier. Uppsala 1897. (Nor. Sv. etym.)
OLSENI: Södra Luggudemåiets ljudlära. Sv. Lm. VI. 4. (01Ani Lugg. 1j.)
RIETZ: Svenskt dialekt-lexikon. Lund 1867. (Rietz.)
Ross: Norsk ordbog. Bra 1895. (Ross Ordb.)
RYDQVIST : Svenska språkets lagar. 1-6. Sthm 1850 — Lund 1883.
(Rydqv.)
Sveriges ortnamn Ortnamnen i Älvsborgs län, på offentligt uppdrag
utgivna av Kungl. OrtnamnskommiOn. Del. II—V, X. XII—XIV.
Sthm 1906-1909. (Ortn. Älvsb.)
Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Utgifvet af Riksarkivet.
(Sv. Dipl.)
TAMM: Etymologisk svensk ordbok I. Uppsala 1890-1905. (Tamm,
Etym. ordb.)
ÅSTRöm: Språkhistoriska studier öfver Degerfors målets ljudlära. Sv.
Lm. VI. 6. (Åström Degerf. 1j.)
Ovriga förkortningar, här ej anförda, torde utan vidare förstås.

RsurIA.
L'auteur etudie le developpement, dans les dialectes de la
Vestrogothie, de l'ö bref et de Pö bref de l'ancien suedois (de
l'anc. dialecte vestrogothien) et constate qu'å cc point de vue,
les dialectes actuels se divisent en deux groupes:
Les dialectes de la Vestrogothie centrale, on la
difference entre l'ö anc. et hi anc. et leur repartition sur le
domaine linguistique, telle qu'on la rencontre dejå dans la
premiåre redaction des lois de Vestrogothie et qui est fondee
o du scand. prim., sont toujours
sur le « changement de u
conservees, å l'exception de l'ö suivi de y, ot ö passe å u, et de
l'ö suivi de m (intervocalique ou final). Aux dialectes de la
Vestrogothie centrale il faut ajouter le parler du Bind, au
sud de cette province, ml la qualite des voyelles est un pen
modifiee, il est vrai, majs oit la difference entre l'ö et Pö de
l'ancien vestrogothien est toujours conservee.
Les dialectes du domaine des novations» du
nord, qui, tous, sont caracterises par le fait que la difference
entre Pö et Pil a dejå tout å fait disparu ou tend å le faire,
cc qui est aussi le propre des dialectes voisins vermlandais.
Comme il a ete constate -3ar la repartition de l'ö et de Ptt
que les dialectes actuels de la Vestrogothie centrale s'accordent
d'une maniere frappante avec Panelen vestrogothien tel qu'il
se presente dans les monuments littéraires, l'auteur a juge
o
interessant de verifier si les rågles du changement u
produit par un a posttoniaue exposees ,par M. Hultman dans
son grand ouvrage, « Helsingelagen », s accordent avec la matiåre plus riche que nous offre la langue moderne, et ses
recherches (Excurs VII) ont confirme, sur tons les points
essentiels, la justesse des resultats oit est arrive M. Hultman.
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Innehållsförteckning.
Förord
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» 5.
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A. Utvecklingen av fsv. 6.
§1. 6 .-> 8
» 8.
Exkurser till § 1.
I. 8 av annat ursprung än fsv. 6
» 13.
II. Vgm:s öppna ft-ljud i äldre källor .
» 19.
6 -->- o vid förlängn. före ra ock rn
» 20.
6 --> a före långt k-ljud ock k + kons. . . » 20.
6 (ock 2) övergår till n före gh i urspr. kortstaviga ord
» 23.
B. Utvecklingen av fsv. ä.
§5. ii --> n
» 26.
Exkurser till § 5.
III. HOF om n-vokalen
» 29.
IV. n av annat ursprung än fsv. ä
» 30.
ti. ->- u vid förlängning före rå, k + d, k + t » 33.
ä --> u vid ersättningsförlängning före bortfallet gh
» 37.
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» 38.
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» 40.
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Ger. Stab. Lit AnstStockh.

Vadsbomål (10> 0 eller ef.)
Gränsmål (ö> 4a;-11>a)
Kållandsmål (t-i>kii>o,ez)

( Centralvästg.

dialekt med tendens åt

Kållandsmål.
• Centralvästg. dialekt.

Bilagor:

HULTMAN, Nuckömålets »fyra».
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan.
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser.
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»).
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål.
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180.
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; 1I—V, s. 35130; VI, s. 1-26.

Årg. 1907: STORCKENFELDT, Västgötasägner.

Bilagor:

DANELL, Nöckömålets ilur 'fyra'.
SAEILGREN, Om Svenska apiko-gingivaler.
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära.
BORTHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet.
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa.
II. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1).
Kungl. bibliotekets visbok i 8:0, s. 81-159. (Bih. III. 2).

Ärg. 1908: CAPPELIN, Arvid i öshult.
LAMPA, Bjärke härad.
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn.
OLSSON, Visor.
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen.
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452. (VIII. 3).
Bilagor:
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1).
L ÄFPLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader(B. 2.)

Årg. 1909: P. JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben.

Bilagor:

ULRICH, Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrättningar.
MEDEN, Hverdagsliv blandt danske almuefolk.
NORDLINDER, Bärgsjö-mål.
STYFFE-LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet.
KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål.
ULRICH, Rommancspråket. Sigenarspråk.
LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3).
HERMELIN, Sägner ock folktro, seder ock sagor, s.
1-96.
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1--128.

Ärg. 1910:

HULDA RUTBERG, Bomärken från Kalixsoeknarna.
K. E. KARLSSON, Seder ock bruk vid frieri i Mo härad.
AND. BJÖRK, Orsamål.
H. PALM, Hemliga språk i Sverige.

Bilagor:

C. W. v. SYDOW, Två spinnsagor. (B. 3.)
JULIUS SWENNING, Utvecklingen av samnordiskt ud i
sydsvenska mål. (B. 4.)
SAM LARSSON, - De uppländska spelmanstävlingarna
1909. (B. 5.)
GABRIEL TUDERUS, Om the österbothnishe lappar under Kiemi gebiet. (XVII. 6.)
En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.)
K. P. LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.)

Årg. 1911:

Fästskrift till Fl. F. Feilberg på 80-årsdagen.

Tidskriften svenska landsmål utkommer fr. o. m.
1910 årligen med omkr. 38 tryckark (608 sidor).

Priset för årgång är, då subskription sker hos utgivaren, 4 kronor med tillägg av postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande av årets
första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste
postanstalt. Tidskriften är även tillgänglig i bokhandeln.
Genom överenskommelse med • Universitets-Jubileeets
danske .Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tidskriften »Svenska landsmålen» att mot nedsatt årsavgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år bliva .medlemmar av nämnda samfund
ock erhålla av detsamma Utgivna skrifter. De som önska begagna sig ..av denna förmon, böra därom underrätta professor
J. A. Lundell i Uppsala. Nya medlemmar få förut utgivna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/4 av bokhandelspriset.

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner 1912.
120088

