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KAP. I. VOKALER I STARKTONIG STÄLLNING. 

Äldre I. 
§ 1. Äldre i --> g regelbundet i gammal kort rotstavelse, 

sluten eller öppen. 
bega s. n. 'beck' EnsBrTöLaRe pn.bga C  v. 'peta, sticka' EnsBrTö 

VoX. 	 Vox. 
bka v. 'becka' EnsBr. 
Ngaka s. 'bägare' Eld., bkait, 

ReHisVoxÖK. 
blka v. 'blixtra' EnsBr. 
kwgg s. n. 'ogräs' EnsBrKu. 
kwka st v. 'skynda sig' Br. 
kvkas. 'köttet i hästhov' HisVox. 
kw6genb adj. 'kvick, snabb' Ens 

BrTöVeKnHis. 
kwkdhd s. n. 'kvickdrag' (häst- 

sjukdom) BrVeKnReHis. 
kwks692, s. 'kvicksand' BrVeKn 

ReHis.  

ska s. 'sank ängsmark' EnsBr 
TöVeReVox. 2  

shkad ipf. pl. 'skreko' EnsBr 
TrVeKn. 

spka v. 'spicka' Br.3  
spkesile s. 'spickesill' EnsBrTö 

Ve. 
spaka v. 'spreta, utspärra' (sär- 

skilt fingrarna) Ve.4  
~stega adj. 'enstaka, avsides' 

KnVoxÖK, -ad Sk. 
stitki s. 'streck' EnsÖk.5  
tiga v. 'piska, ge ris' ÖK. 

a ) beg VessLj. b) kweg Vess. c) prka Vess. d) skrega Vess. 
g) spegepolsa s. 'spicken korv' Vess. f) streg s. n. Vess. 

1) Jfr östsv. dial. prika 'sticka smått med korta uppehåll' Vendell. 
fr Smål. seke 'sidländ äng' Rietz s. 564, no. dial. sik, seek 

Boss, Vidsteen 
Se vFries. SprSt. II, 229 if. 
Se F-T. 1132 f. ock jfr östsy. sprita Vendell. I v e. spika 

kan även föreligga ö E- ffei, se § 14, a. 
6) Åtminstone BrLa. ha en sthk, för övrigt är genus icke antecknat 

1 sms. bbvstriA_g neutr. Dock Br. bövsthkak pl. 
6) Hör möjligen hit, om det är av samma rot som no. dial. tikka 

'berore let, givs et Jet slag eller sted'; Rietz s. 727 tega Sk. Hl. Jfr 
F-T. 1259. 

1-120088 Sv. landsm. Wigforss. 



2 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

vkad sup. 'vikit' Tj. 
vkaa propr. BrSk. 
plAsv6ga propr. Kn. 2  
vegabf4gad propr. Kn. 3  
men, -ad adj. adv. 'mycken, -et' 

ReHisVoxHasÖK. 4  
negal s. 'nyckel' VeTjLaKnRe 

SkHisVox0K. 5  
meg deg segb pron. 'mig, dig, 

sig' TrEldTjSk.; me de see 
EnsVeLaHis.; me de se Ens-
ÖK. 6  

gibabad s. 'grepe' EnsBrTöTrEld 
TjLaReSkilisVoxÖK. 

knEb s. n. 'knip' (i magen) BrTr.7  
kneban p. p. 'knipen' Br. 
knebt adj. 'knepig' EnsBr. 

p03a/k, s. 'peppar' Ens-ÖK. 
ibba se v. 'gå i ax' (om havre) 

Ve (sö.) 
gek i AH 'gå i ax' Ens (by). 
havhaliven, s. pl. 'havrevippor' Sn 

Eld. 8  
haa s. 'havrevippa' Ens(Gr). 
iteba v. 'repa, rycka av' Ens 

VoxÖK. 
knevalhcknt adj. 'stel i fingrarna 

av köld' ÖK.1° 
bede s. n. 'bett' EnsBrTöLaKn. 
beflacif sup. 'bitit' EnsBrTrLa 

ReVox. 
gned g  s. 'gnet' Ens-ÖK. 
liMah s. 'hetta' EnsBrTöVeLa 

Kn. 

a) viga s. 'vecka' Dags, veka OkSvart. b) meg EftVess, deg 
EftAbVess, seg AbVessKö. 	me TorDr. 	d) gibpdagy,eva s. 
SlättEftTvå., grepe, Svart. 	e ) bred VessLj. 	f) bedd Vess. 
g ) gned VessTvå. b) keda, Vess. 

Byar i BrSk.; wyka 1336 SD. IV, 479, wika 1336 SD. 
IV, 508, wika 1340 SD. IV, 714, wikagard 1406 SD. ns. I, 560, 
Wegagard 1406 SD. ns. I, 559 — allt i Sk.; Weke (Br.) 1653. 

By i Kn., Kiörswege 1686, Korsveka GS. 
Gård i Kn., Wekabygget GS. 
Jfr nedan avvik. 9. 	 3) Jfr § 6. 
Jfr nedan avvik. 3. 
Jfr no. dial. knip 'kniben, klemmelse' Aas.; knip, kneep 'smerter, 

isr i maven' Vidsteen. 
Tyckas höra till roten *rIp 'riva, rispa', jfr östsv. dial. ripa, 

rapa 'riva, slita, rycka', ock häntyda på havrevippans 'upprispade' ut-
seende, jfr nedan hUma § 3, f. ock heSp § 4, g. Formen geu 
1j1J från Ens. (Mulet.) tyckes peka på äldre riv, men se under Kons. 
efter starkton. vok. (Tenues). 

2) Jfr no. dial. ripa 'avstryge' Ross o. föreg. not. 
lm) Torde höra samman med roten i da. knippel 'tyk stok', sv. 

dial. knippel, knyppel; eg. bet. vore alltså, att händerna kännas som. 
klumpar; nu 'valhänt'. 	troligen av Si', jfr östsv. knypil, knipil 
'liten bit, stump' Vendell. Se även F-T. 549. 
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k•hbdan adj. 'besvärlig, kinkig' 
BrVe. 1  

.0deoh, v. pres. sg. 'sitter' EnsBr 
TöTrVeTjLa-Vox. 

sleda s. n. 'slit, arbete' Ens. 
sk[d]db sup. 'slitit' EnsBrVe 

LaKnReSk. 
sMcidus propr. As. 
smed sup. 'smitit, sprungit' Br. 
sMda s. 'speta, sticka' EnsBr 

TöK nRe0K. 
spdc'elsk adj. 'spetälsk' EnsVe. 
ved" s. n. 'vett' Ens-ÖK. 
fiithvO.d s. n. 'nyfikenhet' Ku. 
4dad v. 'veta' Ens-ÖK. 
ainvedane adj. 'envis' EnsBrTö 

EldTjHisVoxÖK. 
f4hv «lan adj. 'nyfiken' Ve.; 

förvhlan EnsBrTrTjReHis 
VoxåK. 

v4hg,  s. 'vitling' Re.2  
snydKva s. 'snödriva' VeTjKn 

SkHis. 3  
drva ipf. pl. 'drevo EldVe. 
/9.)a g v. 'leva' Ens-ÖK. 

/atm, s. 'lever' EnsBrTöTrEld.4  
4bain s. n. 'revben' EnsBrTr 

HisVox, — -L TjLaKnReÖK. 
jva s. 'reva, skråma' BrTr. 
heegh&ad adj. 'med intryckta 

revben, sidor; nedslagen' Br. 
hbya ipf. pl. 'revo' EnsBrTöVe 

TjKnVox. 
skava v. ipf. pl. 'skrevo' Ens 

BrTjLaKnRe. 
skivat s. n. 'skrevet, grenen' Ens. 
bet v. pres. 'beder' EnsBrTöTr 

Eld VeTjLaKnReVox. 
fhe s. 'fred' EnsBrKnRe. 
ftt,ab se v. 'freda sig' Ens. 
gkat sup. 'glidit' Br. 
gnet sup. 'gnidit' Br. 

s. n. 'led, grind' Ens-ÖK. 
le s. 'led' (i kroppen) EnsBrVeTj. 
lea  i  6u v. 'vandra åstad' (med 

någon ansträngning, stapp- 
lande) BrLa. 

Uad sup. 'lidit' BrTj. 
mkftan s. 'eftermidd ag(sm ål, vid 

5-tiden) Tr-HisÖK., — Vox.b 

sled Vess. 	b) slut SlättHarpEft., sledat Vess., sMtat Dr. 
d) ved Vess. 	d) vNa StenVessLj. 	a) ecinv6dan TvåVess. 
f) forvedan Vess. g) kva VessLj. h) frea v. 'freda, spara' Ven. 
f) l Vess. 	) lea 'leda, gå' Vess. 

Jfr östsv. dial. kritn s. 'enträgen mänska', kröt v. 'gnata' Ven-
dell, sv. dial. kretig 'stnåaktig, envis, krånglig' Sdm. Bl., 'småaktigt 
snål' Sm. Rietz s. 351; jut. dial. kreäen, krien, kreen Feilberg II, 
295, äda. kridden 'gnaven' Kalkar. 

Jfr no. dial. kviting, viting Aas., kvitel, kveetel Vidsteen. 
Jfr fsv. driv 'yrsnö', se Kock Sv. Ljh. I, 96. Sörbygden (på 

gränsen mot Dalsland) har sn4dHva. Om övriga former i SH. se nedan 
§§ 2, 5 o. 8. 

Jfr nedan avvik. 9. 
Br. mchaftan påvärkat av mEetial? Jfr Kock Sv. Ljh. I, 43. 
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ta v. ipf. pl. 'redo' EnsBrTr. 
se s. 'sed' EnsBrVeLaVox. 
skttkt sup. 'skridit' EnsBr. 
»tf s. 'smed' Ens-ÖK. 
snkabhgat propr. Ve.1  
sn4en, adj. 'sned' EnsBrVeVox.2  
Svikt s. 'svedja, svedjeland' 

EnsKn. 
j'w[a] v. 'sveda, svedja' EnsBr 

ReVox. 
trt,b, räkn. 'tredje' Ens-VeKn-His. 
ve  a s. 'ved' Ens-ÖK. 
ve adv. prep. 'vid' Ens-ÖK. 
va v. 'sätta träringen, löten på 

ett jul' EnsBr. 
v'ega-stinin propr. Ve.3  
vrof s.' vri dnin g, krök(ning)' En sRe 
teoh,m/M s. n. 'tarmvred' Kn. 
vuahvad s. n. 'träbalken i fram-

kärran på en vagn, som vri-
der sig vid vagnens vänd-
ning' Tr., -a,n, s. Ens. 

vrjöi s. 'någonting hopvridet, 
ngt som viras om ngt' Ens 
Br. 

vitMt sup. 'vridit' EnsBr. 
veitane; propr. Vox. 
bes s. 'insekt, som kommer bo-

skapen att bi,sa' EnsBrKn. 
Usab v. 'löpa, besa' EnsBrTö 

VeKnVox. 
bles s. 'bläs, vit fläck i pannan 

på hästen' TjHisÖK4  
blåsad adj. 'bläsig' EnsTöTrVe 

TjKnReHis., bPsz Vox. 
fUsa v. 'fnissa, fnittra' Ens.b 
peso s. 'gris' Ens. 
Osa' [si] v. 'grisa, få grisar' 

EnsBr.6  
kvsa s. 'utslag, blemma' His 

VoxÖK.7  
mbåst s. 'mesost' BrVox. 
wUcte v. Br.8  
VhkSt adj. 'vresig' Br., -ig Vox. 

a) ve Vess. b) besa v. 'kesa' Vess. e) gres Två. d) Osa v. 
'grisa' HarpDr., gresaso s. 'sugga med grisar' Vess. e ) losa Ett. 

1) By i Ve., Smeabygget GB. 	2) Se F-T. 1091. 
S:n o. by; withingi 1269 SD. I, 450, Vidhinge 1421 

&ylle s. 83, Widinghe 1573 V. gr., Weinge 1653. Närmast ligger 
att tänka på en avledning ur fsv. vidher 'skog', jfr strax invid skbab?)-
'Skogaby'. Strax söderut finns ett v4iva 'Vessinge' ock strax norrut 
h uga 'öringe'. 

Jfr da. blis, östsv. d. Miau Vendell. 
Jfr sv. fiissa SAOrd1.7  
Formen måste gå tillbaka till ett *gris med från griss 	griss. 
Jfr östsv. d. kvisäl 'blemma', kvisugär adj. 'behäftad med 

kvesor' Vendell. 
Betyd. 'vara utan ro; inte veta, vad man skall företaga sig'; även 

'förargad', åtminstone i Br.; ja uksah, fon, han gwieljar mg 'uppe- 
håller mig, hindrar mig' Eft. Jfr no. d. kvisa 'bevxge sig uroligt, 
haste stundeslost eller rffld' Rosa; Sk. Bl. vesa 'tveka, vara oviss' Rietz 
s. 803; Osbeck: Hwesa vid. ngt 'ha betänkande vid ngt'. 
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vsana adj 'vissen' Ens-ÖK. 
paa v. 'pela, sakta riva' Ens 

BrRe. 
sila v. 'sela' Br. 
sda, s. 'sele' EnsBrTöVeLaRe 

His. 
ske/ s. 'något som skiljer sig, 

klyka att lägga ryggåsen i' 
EnsTr. 

veepskU s. n. 'vägskäl' EnsEld 
TjHis., -5- ÖK. 

fonska s. 'skillnad' Ens., J-
Vox. 

skac'eva s. pl. 'skälkäppar i 
väv' Tr.; skele,§cepa Eld. 

spel s. n. 'spel' EnsBr. 
spaab v. 'spela' EnsBrTrVe. 
tec adv. prep. 'till' Ens-ÖK. 
vh adj. 	BrVeKnSk. 
gc_gelen d  adj. 'välvillig, frikostig' 

BrTrTjLaKnReHisVoxÖK. 
fina s. 'fena' BrTö. 
lenen, adj. 'len' EnsBr. 

fAksima s. 'visset gräs' BrVe., 
-sen Ens.2  

sena s. 'sena' EnsBrTöTj. 
senap s. 'senap' TöLaRe, -up 

ÖK. 
skene s. n. 'sken' Tö. 
shnabaunad s. n. 'skenbenet' 

La.3, Senekinnat Ens. 
shna s. 'skena' EnsBrVeLa. 
skenal4ogad propr. Kn.4  
shna v. 'skina' VeLaKn, -S- Tj 

ReVox. 5  
skena s. n. 'järnbeslag på jul' 

EnsKn., -5- Vox. 
spbie, s. 'spene' Br. 
tenf s. n. 'tenn' EnsVox. 
faht(ma v. 'förtenna' EnsBrTö. 
mena v. 'vrenskas, gnägga' Ens 

BrVe-ÖK. 6  
fehe, s. n. 'furu' Ve-ÖK., fen, s. 

'fur' KnReSkVoxÖK.7  
;Mig adj. 'tidigt vaken, uppe' 

Ens-ReÖK., -ig HisVox.8  

a ) vesan VessLjTvå. b) spel spela Vess. e) te Vess. d) gc_)-
velas Vess. e ) mennafen s. 'månsken' Eft. 2) ten SlättVess. 
g) Jen, Vess. 

Se F-T. 826. 
Osbeck: sena 'groske som stått öfver vintern'. 
F-T. 999 anta lån; inhemskt enl. Kock PBB. XXIII, 545. 

Se avdik. 3 nedan. Om e här står för Ity. it), ö, bör jämföras § 
14, c, 3. 

By i Kn., Skenebygget 1653; hör möjligen hit. 
5 Inflytandet från skin --> sken s., som ligger närmast att anta, 

kan naturligtvis vara senare än i ---> e. Om eventuell påvärkan från 
den gamla ipf. skön se nedan § 13, anm. 2. Nu ipf. SUnta. 

F-T. 1397. 
Jfr nedan § 6. 
Jfr nedan avvik. 4. 
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Avvikelser från huvudregeln. 
Äldre 'i 	i framlj 

la s. 'bakvatten i ström' VeKn., 
'stående garn i ån' La.' 

lands. n. bst. f. 'bakström men' La. 
adj. 'flitig' BrVe., ?Ånn 'lat' 

Br.2  
7g6k, s. n. 'överord' Br.3  
VO pers. pr. 'er' TrVeKn., yer Ens 

BrRe., jett VeTj., jak His., ,jaa 
Ens., den Kn. 

Fsv. nipor, nipre, niparster, nipan, nipanom etc., nit. 
Den regelbundna utvecklingen av ett fsv. nipan, nipanom 

etc. ha vi i ttbfcnom adv. 'ned om' TrHis., nOlnknig adv. 'ned- 

a) /Å Sten. b) ina inat Slätt., tak iia Harp., fra WessLj. 

Jfr isl. isa. 
Fsv. idhin, isl. iåinn. Anslutning till iå etc, är naturlig. Torp-

Iltegstad ansätta gammal lång vok. på grund av moderna no. dial.-former. 
Dessa kunna dock ha 1 från 1(5 etc, eller förlängning i framljud. Åt- 
minstone Söndbordl., som T-H. anföra jämte Ryf., har la 	Vidsteen. 

Fsv. ivir 	ordh. 
För formerna med börjande j kunde man tänka sig j 	I utan 

föregående förlängning, så Billing s. 84 yen, etc. o. Torp-Falk Lyd-
hist. s. 249; da. jer. Avgörandet beror på åldern av 6-bortfallet. Det 
finnes emellertid ingen anledning att för SH. anta någon olikhet i tiden 
för vokalförlängningeo, ock socknarna med tak ock jett gränsa intill 
varandra. — En helt annan förklaring av da. jer har Boberg Ark. XII, 
360, efter Thorsen Sejero s. 84: i-mr 	jr liksom vi-os —> vas. 
Förklaringen är ju inte omöjlig, fastän paralleliteten mellan I ock vi 
ej är fullständig. Men då Boberg anser Billings förklaring icke kunna 
tillämpas på da. jer, emedan å intervokaliskt kvarstår i da., har han 
förbisett de da. dialekternas vittnesbörd. 	Se t. ex. just för Sejen) 
Thorsen s. 40 ock i allmänhet Benn.-K.rist. s. 110. På någon punkt av 
området med ö -± is kunde väl ett jer vara att likställa med sydsv. 
dialekters celok, an" varpå ex. hos Swenning s. 72. Jfr nedan avvik. 2 
om ner. 

Från Br. finner jag pers. pron. antecknat endast en gång, då 
i formen jet,. Jag vågar icke påstå, att denna motsättning är regel-
bunden. 

ud. 
iathb a[k]t a poss. pr. 'er, ert, 

era' Ens (by) TrEldVeKn., 
mat Kn., jet, jekt jfka His 
Vox., 'yen La., jak jakt Oka 
LaHisÖK., yak His., ycek ja>kt 
y§ka TjLaSkVox.4  — Där- 
emot i,ka, 	?,,,a Ens 
(no.) Br.  5  
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omkring' Tr., av f sv. niparster i nktst adj. adv. 'nederst' Ens 
BrTrEldVe. Då vi därjämte finna nieont Tj., nckanont TjSkVox., 
nielan ÖK., neeandatlan s. 'nerdelen' Br.1, neeast TjKnSkHisVox 
ÖK., neqast KnSkÖK.2, så måste dessa gå tillbaka på äldre former 

, med se, jfr fsv. näpan, isl. ne5an; fsv. nädherster. 
Ur ett äldre *ncep, jfr fSv. nib, näpar, förklaras också det 

över hela området, särskilt i förbindelsen n o nck EnBrEldTjSk 
HisVox., förekommande nce s. 'nedan'. 

Från former med te ha vi väl också att utgå i fråga om 
neehdcbd s. 'nerdel' Ens., n&hdcitil BrKnVoxÖK., nkdi KnYsRe 
HisVox., neekdau/ TöTjLa., n4kdul TrTj. 

Däremot tyckes nN,dåul EldVe. utgå från äldre nipor-. Men 
då detta senare i EldVe. ger 'tank, varom nedan, är jag mera 
böjd för att i niAdåal se riksspråksinflytande. Ett sådant in-
flytande är också den antagligaste förklaringen, jag kan finna, 
till det stundom förekommande slutnare uttalet nåhdciil etc. 

På nier tycks däremot nhcletil His. visa tillbaka. Orden 
ner, nere uppträda nämligen i större delen av området med 
diftong: naun, nauhe, adv. TöTrEldVeTjLa., niakat adv. 'nedåt' 
EldVe., with neethe, ReSkÖK., nopt, nage, nan, flake, KnHisVoxÖK. 
Endast EnsBr. ha nen, nhe,. 

Diftongen är oregelbunden endast så till vida, att den förut- 
sätter en utveckling i 	ö fullbordad tidigare än i vanliga fall. 
Samma är förhållandet i stora delar av det sydsvenska diftong-
området, se Swenning s. 72 if. Även i da. mål finnas former 
som förutsätta mycket tidigt ö. Så det av Kryger Bland. I, 
s. 363 från Fyn uppgivna neir, vilket väl måste förskriva sig 
från Vestfyn, se Benn.-Krist. s. 68. Nielsen Tågeby s. 29 har 
nier 'ner', jfr stien 'sten', sie 'se'; men iieuer 'lever' s. 44, 
lieude s. 46 visa, att i någon utsträckning även i andra fall 
äldre i kan behandlas som äldre ö. I norrejysk finnes nier 
'ner' liksom diel 'del' etc. ock, som det vill synas, inga andra 
ex. på äldre 1 behandlat som äldre ö; jfr uttalandet Benn.-Krist. 
s. 68, att en dylik likartad behandling endast förekommer på 
öarna. Ock därvid hänvisas just till det med nider, som det 

= nedre ock grövre delen av lintyg, motsats: öp/f4d s. 'överdel'. 
De från SnSk. antecknade naasta äro väl antagligen individuella 

eller kompromissformer, föranledda av rspr. nederst, jfr ovan om nerdel'. 
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tyckes, jämställda vider, Horns herr. vie 'stark form af ve'. 
På svensk botten finnas, så vitt jag Vet, inga diftongformer av 
detta ord.' Om de av Swenning s. 132 anförda orden med 
sporadisk diftong av samma typ, viper, smiter, siper, miper-, 
se nedan s. 11 f. 

Att det tidiga é står i samband med just denna ordtyp, 
är högst sannolikt, ock en rimlig förklaring tycks vara den av 
Swenning s. 131 givna, alltså i svagton tidigt i é liksom 5-bort-
fall, varpå följer kontraktion *neer -› *nör; alternativt 5-bortfall 
med ersättningsförlängning. Det finnes emellertid vissa fakta 
som tala mot ett antagande av svagtonens avgörande betydelse. 
De kräva delvis ett närmare ingående på frågan om övergången 
i 	ö i fda. Först må då antecknas, att den förutsatta formen 
nör faktiskt föreligger från mitten av 1400-talet i Dyrer. 2,2 
nedher, ändrat från neer, men rimmande på skeer, se Indl. 
s. IX. Då hskr: är en avskrift (se Indl. s. XX), är formen 
tydligen äldre, men hur mycket kan icke avgöras. Den måste 
enligt min mening ha uppstått betydligt tidigare, eftersom 
diftongeringen av ö säkerligen icke kan förläggas så sent, som 
Swenning föreslår (omkr. eller något efter 1450). Det finnes 
starka skäl som tala för att datera diftongeringen ett århundrade 
tidigare (se nedan slutkap.), ock formen nör bör alltså ha 
funnits åtminstone i förra hälften av 1300-talet. Det synes mig 
i själva värket också sannolikt, att former som nör ock vör 
varit i bruk vid tiden för de älsta da. hskr:s tillblivelse. Redan 
i dessa finnas enstaka spår av i -->- e. Visserligen tycks den 
av Boysen undersökta hskr. av JyL. endast ha i, se B. s. 44, 
ock i älsta hskr. av Eriks L. finnes icke häller något ex. på 
i -› e, se Lis Jac. s. 64. Men i SkL. (Had.)2  finnas följande fä m 
ex.: lewer 5,1o, ner 63,6, wepser 127,1, wepeast 172,4, prepia 
377,4.3  Ock i Harpestreng: wetheerläuth 111,7, bo syk wetheer 

Ett av mig själv i Ve. (Källshult) hört ncen,v62 'nära invid' 
förskriver sig från en person med underligt blandad ock upplöst dia]., 
varför jag inte vågar betrakta det som annat än en individuell analogi-
bildning 

För uppgifterna om SkL. har jag ursprungligen att tacka Fil_ 
lic. N. Hänninger. Sedermera har jag själv haft tillfälle att genomgå 
täxten, ock frekvensangivelserna stå för min egen räkning. 

Det tre gånger antecknade beines för väl Schlyter med rätta 
till gutn. baipas. 
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159,1 (alltså båda från K), se wet bastu! 115,22 (också K), thwar 
see 9,13, em« man see 21,20 (de båda sista alltså från S).1  

Finns det nu skäl att betrakta alla dessa fall med e såsom 
ex. på en tidigare utveckling I 	e i svagton? Knappast. Det 
finnes egentligen intet som talar för att ett ord som ner skulle 
uppträda i svagton avsevärt oftare än den stora mängden van-
ligen som starktoniga ansedda ord. Mina anteckningar från 
dial. ge  för det allra måsta ex. som dah n, koma ncim, hiva 
with etc. För ett antagande, att tidigare akcentlöshet i sms. 
här kunde ha spelat en avgörande roll, känner jag inga skäl. 
Sms. på ner- höra icke till dem, som t. ex. hos Weste eller i 
Sörbygden akcentuera senare leden. Vad vid beträffar, tyckes 
wilmer i Harpestr. snarast vara en starktonig form. Bland de älva 
ex., jag funnit, äro de fäm withcerlauth, wetheerlauth etc. 111,7; 
121,8; 149,6; 161,2; 165,6. Ock även av de säx övriga — 14,3; 
23,27; 26,21; 81,25; 141,5; 159,1 — göra åtminstone de fåna sista 
intrycket att stå i starkare ställning än det vanliga prepositionella 
with. Men av detta, som förekommer i massor av fall, väl på 
varje sida, finnes endast det ensamma ovan anförda ex. med e. 
Om man nu ville anta, att just växlingen mellan svag- ock 
starkton vore villkoret för den tidiga teckningen e, alltså e 
uppkommet i svagton, men först tydligt känt ock därför be-
tecknat i starkton, så bör märkas, att starktoniga with också 
förekomma t. ex. 19,3, 50,2 etc. Vad så see beträffar, vilket 
i Harpestr. står två gånger jämte åtminstone ett 40-tal sie, syk, 
t. ex. 9,2, 20,5, 55,1 etc., kan det under alla förhållanden icke 
till betoningsgraden jämställas med witheer eller, ännu mindre, 
nitheer.2  Se därom även Bultman Håls. s. 31 f. not. I 
Harpestr. växlar också -lie med -1mk, t. ex. itheelie 25,27, ska-
theehek 21,21. 

Det 12eth 'led, artus', som i Harpestr. förekommer åtminstone 
10,15; 30,4; 90,13, måste ha 	E- e, alltså a-omljudd form, jfr da. smed. 
'sed', se Torp-Falk Lydhist. s. 118. 

Det sistnämnda har jag från Harpestr. antecknat åtta ggr, över-
allt med i: 53,18; 55,22; 89,15; 94,19; 126,9; 153,12; 167,23; 180,18, 
ock överallt, såvitt man kan dömma, i starkton. — I SkL. har jag utom 
det nämnda nekar endast funnit niNer 88,s; 188,a ock nipri 85,5. 
Av wilmer finnas däremot massor ex. på var ock varannan sida, åt-
skilligt över hundra. 
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Men om e i neper, wepaari inte har sitt ursprung i ordens svag-
ton, komma vi till den andra möjligheten, en allmän övergång i -3- e. 
Om denna övergång skall stå i samband med stavelseförläng-
ningen ock e alltså måste anses beteckna långt ö, är antagandet 
omöjligt. Det skulle tvinga oss att förlägga den börjande dif-
tongeringen av ö före år 1300, vilket är orimligt (se slutkap.). 
Emellertid är väl något slags sammanhang Mellan förlängning 
ock kvalitetsändring sannolikt, vare sig man nu tänker det som 
rent kausalt rörande artikulationen eller antar, att först det 
långa é (kändes ock) betecknades som e. Ock för det mindre 
sannolika antagandet av kort e återstode alltid det underliga i 
att detta e råkat betecknas just i de båda lika byggda orden 
nipser, wir, ock kanske därtill i en form av det liknande 
vipan.. Om iewa ock prepia se nedan s. 11 f. 

Den enda rimliga utvägen ur dessa svårigheter tyckes mig 
vara det redan ovan nämnda antagandet, att redan omkr. 1300 
det talade språket hade formerna nör ock vör. Skrivarna av 
SkL. ock Harpestr. ha under inflytande härav ändrat förlagans 
i till e,2  jfr Dyrerimenes skrivare ovan. Men om orden icke 
äro svagtoniga, måste 	ha fallit framför r, sonant eller kon- 
sonant.3  Ett dylikt antagande är icke för djärvt. »Försvag-
ningen» av kons. är redan i denna hskr. ganska långt fram-
skriden. På k —› (g)gh finnes åtminstone ett halvt dussin ex.: 
14,7; 72,8; 94,2; 105,5; 147,6; 180,2. gh har blivit j i ord som 
£ein 'egen'. För t skrives th i sitbite 44,2, seethia 218,1, ock 
slutligen ha vi den redan av Kock Sprhist. s. 12 f. påpekade 
försvagningen, av t just framför r i bceprce, inte bara en gång, 
såsom Benn.-Krist. s. 95 uppge, utan åtminstone fäm: 32,5; 42,3; 
55,2; 108,6; 157,7 mot bwtree 143,8; 160,3 ock 2, möjligen något 

Om de tre övriga, delvis dunkla ex. se  nedan. 
Så vitt jag funnit, saknar Cod. Run. av SkL. spår av över-

gången, vilket är mycket förklarligt, om förlagan saknat e. Skrivaren 
av runorna måste alltid först teckna en i-runa, ock tvärstrecken för e 
tvingade alltid till ett ögonblicks eftertanke. 

5) En parallell skulle då finnas i ziir i medelsv. mål, se Hessel-
man Korta vok. s. 147. — Det är tydligt, att fastän SkL. ner icke 
synes mig bevisa något rörande tidigt e i svagton, kan uppfattningen av 
skrivningen såsom pekande på ett uttal nör också förenas med den av 
Swenning antagna utvecklingen. 
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ytterligare. Jfr också, att de da. dial. behandla äldre tr på 
samma sätt som 6r, se Benn.-Krist. s. 98 ock s. 112. Med 
här givna förklaring kan prepia icke vara ljudlagsenligt. An-
slutning till pre torde vara en fullt sannolik förklaring, då en 
utveckling I 	e framför p (i fyra av de råm orden) tyckes 
mig sakna alla fonetiska hållpunkter'. vepeast är underligt även 
genom den bortfallna mellanvokalen. Med hänsyn till denna 
form måste man nog fästa något avseende vid de ovan (s. 8) om-
nämnda moderna diftongformerna. Det är ganska anmärknings-
värt, att de sporadiska fallen med diftong för äldre i, till vilka 
man i annat fall icke kunde finna bättre förklaring än den 
misstänkta analogien ben :  bain„ alltså ved :  rat, sed :  scrt, smed: 
smaz, alla utom lt s. 'led, grind' med sin nominativform höra 
till samma typ som niker, wipwr.2  

Som en svårighet kvarstår ändå till sist SkL. Avner. En 
tidig övergång 	-› e framför v antar Hultman Häls. s. 30. 
En möjlighet vore väl, att skrivaren påvärkats av tanken på 
löva 'efterlemna'. Stället lyder: »Dör kunu oc lewfflr barn 
wftir. oc warpxr skialnap hwilkit therx lxngxr lifthi». Huru 

Märk, att de nuv. sydskånska målen ha tric_lya, trida, alltså 
antagligen i detta ord aldrig ha genomfört I ->  e. 

Den här föreslagna tolkningen av neker förutsätter tydligen, 
att I blev ett öppnare ljud redan före den allmänna stavelseförläng-
ningen ock endast behövde »ersättningsförlängning» för att uppfattas ock 
betecknas såsom e. Jfr häremot Boberg Ark. XII, 327 not ock Hessel-
man Korta vok. s. 228 not 2. Tecken till förlängning blir ju e även 
enligt här gjorda förslag. — Det förefaller, som om även svenska mål 
skulle ha fått I --> e tidigare i ord av denna typ än annars. Doc. 
Emil Olson har haft vänligheten ställa till mitt förfogande sina anteck-
ningar över de rim i Erikskrönikan, som visa övergång 1 --> e. Vi finna 
til rimmande på dål tio gånger: vv. 230-1, 338-9, 544-5, 850-1, 
1210-1, 1890-1, 2828-9. 4032-3, 4254-5, 4360-1, på abel 
en gång 570-1, på vEel en gång — 	: thäll 3696-7. Vidare ha 
vi leek : sik 1098-9 ock leek : mik 3864-5; slutligen widlier : heder 
'99-100, heder : nidher 704-5 ock nidher : vreder 3862-3. Icke 
häller här kan man tänka på en allmän utveckling I -> 'e eller ö. I 
tu l ock mik, sik måste svagtonen på något sätt ha varit avgörande, ock 
nidher : heder etc. tyckes mig icke kunna tolkas på annat sätt än som 
når : hör etc. Att 6 framför r redan fallit, torde icke vara osannolikt. 
Mälardialekternas nir fordrar 6-bortfall före den kvalitativa förändringen 
av i, ock sydligare (i östgötamål), där å faller i större utsträckning, 
bör det väl också ha fallit tidigare. 
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nu än denna svårighet skall lösas, någon avgörande invändning 
mot den här givna förklaringen av ner kan jag icke ur 
formen iewEer hämta. 

Jämförligt med ner finnes i SH. endast mer i meraftan. 
Utgångspunkt är *miperaptan. Detta ger Whaftan Ensl, i 
vilken socken också antecknats neka, ne4. Från Två, ha antecknats 
både mchr attan.  ock neardciii. Enl. Bondeson har VessAs. mur, 
men mer aftan. Under antagande av fakultativ huvudton på andra 
leden behöver emellertid denna motsättning inte vara oförklarlig. 

Hit hör möjligen det etymologiskt dunkla klor a s. 'talltrast' 
Vess., kl a 'trast?' l3r. ock därtill kanske klbakål propr. by i 
Br., Klärekull 1653, Klerekull GS. I Smål. har man enl. 
Rietz s. 331 klära, kledra, klera, av vilka det första ju kunde 
vara från området med dift. åi; SMö. klera, nerdäjl; ÖH:d 
klera, nernäsa. De av Swenning s. 78 anförda formerna stämma 
med motsvarande former för ner. Ögl. klödra Rietz a. st. kan 
jag inte bedörama. I Rietz kledra, Lind. klädra är det ju möj-
ligt att ett d är ursprungligt, alltså *kliära. Detta skulle ju tala 
för ä-bortfall ock ersättningsförlängning. Det hela är visser-
ligen ytterst osäkert. Da. klire är en vadare (tolkas av F-T. 
534 som ljudhärmande). 

3) Utvecklingen av förbindelsen -igh- är oklar. 
Å ena sidan har man: 

fsv. stighi 	 stiaa 'stege' EnsBrVeLa. 
fsv. (fot)stigh 	tråp asa s. n. 'trappsteg', sti s. n. 'stig' 

-BrVe.  2  
fsv. stigher 	sta s. 'stig' EnsBrHis., stia, VeKnÖK. 
fsv. stigh(läder) 	sttb6yla s. pl. 'stigbyglar' EldVeTjLaRe 

HisVox., 	Tö. 
fsv. sighia 	 sa' si Sålt si v. 'säga, -er' Ens-ÖK.3  

stia HarpEftStafs., stcs_ej a AbTor., stdja Dr., sta Vess. 
st(a) Vess. 

Om formen i övrigt se § 1. 
Så långt stycke som vid täckning av halmtak täckes på en gång. 
t akscbj alsa s. 'tacksägelse i kyrkan för en död' Kn. är tyd-

ligen riksspråk. 
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tia tiek v. 'tiga, -er' EnsBrTrEldVeTjHis 
VoxÖK. 

snila. s. 'snigel' EnsBrTöVe., sng TrTj 
Kn-ÖK. 

ila s. 'igel' EnsBrTöVe., 	TjKn-ÖK. 
hiat adv. 'hit' EnsTö. 
diat adv. 'dit' Ens.' 
stå: 
skath sup. 'stigit' EnsBr. 
so,y1 S. D. 'segel' EnsBrTöTrReFlisÖK. 
tejl s. n. 'tegel' EnsBrVe., tal Tö., teed/-

buk s. n. 'tegelbruk' EnsBrEldTjRe., 
t&y/ståln s. 'tegelsten' TrLaKn., tl 
HisÖK. 

Hit tyckes också höra fibbsan adj. 'avvisande, tvär' 3. Det 
är svårt att finna fullt bevisande ex. Vad en övergång igh 
IS[gh] 	cey angår, så bortfaller skat som stående i systemet 
vkla ve iheat etc. ftbs6an är under alla förhållanden en ana-
logibildning efter samma skema. sce,-  Il kan vara påvärkat av 
scseyla4. Återstår tcejl, varpå man inte vågar bygga för mycket. 
Det kan vara sent, såsom Landtmanson s. 20 antar för vgm. 
Det är vanligt i sammansättningar, där möjligen akc.-förhållan-
den ock enstavighet kunna ha förändrat resultatet. 

Å andra sidan äro alla ord med roten stigh- utan värde 
som bevis — så vida de ha i — ty anslutning till stia v. 'stiga' 
har säkerligen ägt rum. Så kan väl redan isl. stigr uppfattas, jfr 
Kock Fsv. Ij. s. 457. Orden hiat ock diat böra säkerligen förklaras 
ur former med äldre i, se Nor. Ark. VI, 373 f. Återstå sia, tia, 
snila. De två första orden ha säkerligen regelbundet i, men detta 
visar intet angående en allmän övergång, utan endast att i blivit i 

sinlabak 'snäcka' Vess. b) steat Vess. 

För övrigt i SH. hid, did. 
Jfr nsv. segel samt de uppl. formerna hos Hesselman Korta 

vok. s. 142. 
Jfr Möller frånsöen adj. 'ovillig, obenägen'. Rör. formen jfr 

fsv. fulsighat, rör. betydelsen SH. fkikvkian 'nyfiken', gödlan 'fri- 
kostig', nsv. förtegen. 

Framför kons. 1 är utvecklingen klar, se nedan § 3 b. 

fsv. pighia 

fsv. snighil 

fsv. igle? igel? 
fsv. highat, is!. higat 
fsv. thigat 

Å andra sidan 
fsv. stighin 
fsv. sigel2  
fsv. tighel, tighel-

sten etc. 
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framför 	alltså en av de ställningar vari det en gång ut- 
vecklats ur el. Pres. sg. stit, tim ha då fått a från inf. o. plur. 
På ila kan ingenting byggas: om det utgår från igle2, är det 
avgjort oregelbundet, ock förlängning eller slutnare uttal i fram-
ljud erbjuder sig som den närmaste förklaringen. Men även under 
förutsättning av ett äldre igel blir i/g, på grund av Vokalens ställning 
osäkert. Jfr att ordet på annat håll visar oregelbunden vokalism: 
Vendelbom. sejl snejl, men ijl, se Jensen §§ 140 b ock 171 d. 
Nda. har igle, d. v. s. ile 1. iyle, men sejl (sajl), snegl (snajl). 
Jfr den växlande kvantiteten i formerna för igelkott, Tamm 
s. 381 f., F-T. 459, Kock Ljh. I, 98. 

Kvar ha vi då snila. Även detta kan i bästa fall endast 
visa i —› i framför -ghl-, en specialutveckling av begriplig natur; 
även här ha vi en av de ställningar, vari é ger I (se ovan). 
Snigel har även på andra håll en utveckling för sig, men lik 
den i igel. Om vgni. zgak, vak, «val, sng,ak etc., men se jak, skak, 
tegak, tejak se Landtmanson s. 17 f., 20. Sejen?' har elle, sneile 
ock därjämte sele 'säga', tele 'tiga', steie 'stege' liksom eis 'is', 
kveie 'kviga' etc., men sceji 'segel'.3  

För en inskränkning av igh 	till ställning framför i, i 
talar i sin mån det ovan från :mell. Hall, anförda stela, stce,m,, 
fastän man ju kunde tänka sig, att gränsen mot götamål just 
ginge här i detta som i en del andra fall. 

Ännu några ord böra möjligen här tas i betraktande, näm-
ligen mi, ck si 'mig' etc. EnsBr. Pron:s övriga former äro 
klara. mg  etc. måste vara starktonsform av mik. Av mg blir i 
svagton me, som åter under starkton givit me. För denna ut-
veckling jfr meat -6- mikit. m9, åter måste till utgångspunkt 
ha ett i svagton uppkommet migh. Under starkton kunde detta 
ge mi --> svagtonigt mi, under förutsättning av en regel igh --> 
Bevisande för denna regel är emellertid ordet icke, då ett svag-
tonigt mi(gh) mycket väl kan ha bevarats med i, tils övergången 

Kock Ark. IV, 175, Ljh. I, 224. 
Jfr Hesselman Korta vok. s. 139 ock Landtmanson s. 17. 
Att anta snigel påvärkat av igel tycks väl till en början vara en 

tanke framkallad mera av ordens beröring i en etymol. ordlista än i värk-
ligheten. Men även den senare beröringen förefinnes ganska stark. ila ock 
snila skiljas ofta inte så strängt. Jfr att snile i Sm. Vg. även betyder 
igel, Rietz s. 642, ock att mht. snegel även är blodigel, F-T. 1092. 
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---> e under starkton är förbi, varpå det under starkton blivit 
. Ett bevarat -igh —> i under svagton ha vi ju i alla adj. 

som Mit 'sjuklig', Mit 'farlig', l 'lydig' etc. 
Slutligen torde hit höra även t adv. 'ej, inte' Ens-ÖK.. 

Fsv. eigh är svårt att ta till utgångspunkt, se § 14 b anm. 4. 
Antagligen föreligger utveckling av en relativt svagtonig farm 
får. ighl. Det moderna i uppträder, så vitt jag vet, aldrig rent 
svagtonigt. Den enda ställningen tycks vara som dubbel negation 
i satser, som nce mcen kan han i, 9m me n han, han i yörbt o. s. v., 
ock tonstyrkan tyckes mig närmast överensstämma med den på 
sammansättningsled med semifortis. Även här gör sannolik-
heten av oregelbunden framljudsbehandling formen betydelselös-
för den ovan diskuterade frågan. 

4) Efter vissa palatala kons. övergår I till i. 
fsv. gita giter 	yida r  yideha v. 'gitta, gitter' Ens.-Vox. 
fsv. giva giver 	yi yi yty, v. 'giva, giver' EnsBrVeLaKnRe 

HisVox.i men samtidigt ye ye yet,b Ens 
BrTjLa0K. 

fsv. gästgivare 	yefivake, s. EnsBrVeTjLa. 
fsv. kip 	 ,t s. n. 'kid, killing' VeKn., bbk§i Ve., 

tåboka,i Ens. 
Övriga fall med palat. + i äro (se ovan): yetti, skel, fah,skél,. 

sken, skena, skena. 
Att föregående palatal i någon utsträckning värkat beva-

rande på i, är det naturligaste antagandet. Om en sådan vär kan, 
på följande ö, som därigenom bevarats eller rent av blivit tp 
se nedan § 14. Då Hesselman Korta vok. s. 77 if. visat, att en, 
dylik invärkan knappast kan antas för de medelsvenska målen, 
ock även så mycket som möjligt vill inskränka antagandet 
rörande västsv. mål, torde några ord om formerna i SH. vara 
nödvändiga. 

Att i icke bevarats efter sk-, tycks omedelbart framgå av 
ex. Emellertid äro dessa knappt fullt bevisande. skel, fonska 
kunna mycket väl gå tillbaka till skial, SkL. skicel. Man 

a) nda Vess. b) j Vess., bapj 'avstå ifrån' Eft. 

1) Se Nor. Aschw. gr. § 146,1. 
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-undginge då att skilja skel från grannsocknars skcel (se § 26). 
skena, skena kunna vara lånord (jfr ovan s. 15). Största svårig-
heten erbjöde shn s., vilket skulle ha fått e från skena v. 
'skina', där e i sin tur måste förklaras genom inflytande från 
ipf. Angående detta inflytande se § 13, anm. 2. Regelbundet 
vore då skin Br. Vad som lockar till dessa specialförklaringar, 
är särskilt ett skibbus propr. Harp., där första leden väl måste 
vara eld") ock för vilket, med I -> e regelbundet efter sk-, ingen 
annan förklaring skulle finnas än påvärkan av skriftformen. 
Men en dylik påvärkan tycks aldrig annars ha fullständigt ut-
trängt det gamla uttalet. 

Men även om här I ---> e föreligger, så behöver man ju inte 
jämställa alla palatala- kons. Vidare bör man ta hänsyn till 
den följande kons. Vad :n ht beträffar, torde det icke vara för 
djärvt att sätta dess e i förbindelse med det följande 	vars 
förmåga att ge vokaler ett öppnare uttal är känd. Till ock 
med ett yeehig har jag någon gång hört i Vox. Det kan dock 
möjligen jämte da. gjerrig vara påvärkat av mit. gerieh, se 
Torp-Falk Lydhist. s. 36, Tamm s. 215. Framför r kunde vi 
även ha fått ,)e,(, 'giver', varefter e inträngt i alla former. Emeller-
tid kan ye även ha uppstått i svagtonig ställning. 

Någon antagligare förklaring av formerna med a, än pala-
talens invärkan torde icke kunna finnas. De av Hesselman 
föreslagna utvägarna äro för SH. icke sannolika. 

Att .,9a skulle vara skriftspråk, förefaller icke troligt. Jag 
har hört det i det naturligaste tal, ock sammansättningarna 
böksi etc. värka också ursprungliga. Även d-förlusten pekar 
ju i samma riktning, fastän å andra sidan anpassning efter 
målets ljudsystem i fråga om lånord inte är något ovanligt. 

Den säkraste punkten är för mig ordet yida. Något beva-
rande av i efter palatal i större utsträckning i svagtonig ställ-
ning (t. ex. proklis) än i starkton kan för SH. icke konstateras. 
Jfr t. ex. 'je bit 'gick bort', ock ord som Vml. yinMn etc. ha i 
,SH. formen jemM, jefivint, issc'el etc. Men vidare är det icke 
sannolikt, att iida skulle representera någon avgjort svagtonig 
form. Visserligen måste man vid förklaringen av a i pret. gad 
anta en åtminstone i någon mån försvagad betoning (se nedan 
§ 22), men den torde icke kunna jämställas med svagtonigheten 
i det parallella värbet sida sad med dess mycket vanliga, tyd- 
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-Egen i svagton uppkomna biformer sa-sad, sida-sad. FÖP 
närvarande användes ordet pda så övervägande i starktonig 
,ställning, att jag bara har en enda uppteckning jida Ens. Den 
ständigt återkommande förbindelsen är med efterföljande nega-
tion, ock värbet förlorar därvid föga i akcentstyrka: han jidah 
utta (ofta utan följande inf.). Att värbet en gång varit synner-
ligen brukligt i svagtonig ställning, måste ju antagas för förkla- 
ringen av geta 	gita, se Hultman Häls. s. 25, Kock Ljli. I, 126. 
Men att en dylik användning fortlevat som den vanligaste eller 
åtminstone såsom mycket vanlig ända till efter den tidpunkt, 
då i 	ö försiggått, följer icke därav. Det förefaller mig, som 
om ex. hos Söderwall ock Kalkar i de allra flästa fall icke 
talade för dylik svagtonighet. Redan i fsv. ock äda. tycks för-
bindelsen med negation vara den brukligaste. 

Om icke ställningen i proklis varit avgörande, återstår an-
tagandet av analogibildning. Värb av 3:e avlj.-kl. såsom binda-
band-bundit kunde ha värkat ombildande. För dialekter med 
förlängning av kons., alltså med ep inf. *Jetta, är ett sådant 
-antagandet rimligt; men för mål med vok.-förlängning, alltså ett 
SEJ. löda (jfr vgm. jeta Holslj.), är det högst osannolikt. Ana-
logien borde då för övrigt med samma kraft ha drabbat seda-
-sad-skt ock be-ba-bbat som *yeda-ged -gidat (ock ye-g .a-gkt). 
Om en analogisk anslutning ägt rum, borde den snarare ha 
skett till 4:e avlj.-kl: bära-bar-burit, ock en sådan har också 
försiggått i fråga om perf part. hos alla fyra värben. 

Det förefaller mig, som om rena rimord i sådana system 
som de starka värbens temaformer borde ha haft det allra 
kraftigaste inflytande på varandra, ock då vi trots be-ba ha 
ja-ga ock trots seda-sad ha jida-gqd, talar detta starkt för pala-
talens betydelse vid formernas uppkomst. Vi ha här för övrigt 
ännu en möjlighet till förklaring av je, om pres.-form ock svag-
ton skulle vara otillräckliga. Det finns väl därför intet skäl 
att anse p för mindre bevisande än jidal. 

1) Utan att egentligen våga ha någon mening om de medelsv. målen 
vill jag påpeka, att jG, je ock bg,. väl snarast tala för att formerna med 
lång vok. lättare undgått analogiinflytande från binda-band. Att detta in-
flytande inte får överskattas, visa väl också de uppl. formerna av bidia. 
De ha trots analogien icke lyckats bevara det ljudlagseuliga i, som ändå 
borde haft stöd i pres. sing., där väl bider skulle ge *bir, liksom nider 

2-120088 Sr. landsm. Wigforss. 
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Slutligen får man inte frånkänna jafivahe, all beviskraft. 
Ett skriftspråksuttal förmedlat uppifrån kan ju antas, men var-
för har då Uppl. nästan gått fritt? Inflytande i SH. från ett icke 
ensamt ji är osannolikt, i synnerhet som det tydliga sambandet 
med värbet ganska tidigt bör ha upphört. Såsom även Hessel-
man a. arb. s. 78 not 2 medgiver, kunna möjligen former med 
i från vissa diål. ha spelat en roll vid stadgandet av skrift-
språksformen giva. Vi finge väl då återvända till Kocks gamla 
förklaring, Fsv. lj. s. 459, d. v. s. utgå från palatalens invärkan1. 
Det stöd för bevarat i, som Kock Ljh. I, 35 f. vill finna i vissa 
värbformer med sluten stavelse, måste jag för min del efter 
Hesselmans undersökningar om 	SY' i medelsvenska mål anse 
ha fallit. 

Urspr. 1, som tillräckligt tidigt förkortats, går naturligt- 
vis med i utvecklingen i' 	e: fsv. sipan, isl. sidan = sen adv. 
prep. konj. 'sedan' EnsBr., sen Tö.2  

Sena lån från rspr. äro: spet s. n. Br., vek s. n. Br., 
vått adj. 'förståndig' Br., uva s. n. 'ovett' EldTjReHisVoxÖK., 
uvaa adj 'ovettig' Re.3  

ger nir, se Hesselman a. arb. s. 147. Kunna inte bröllopsvisornas bier, 
a. arb. s. 116, vara denna ljudlagsenliga form? 

I SH. med nider 	non, är ber inte så svårförklarligt på grund 
av 	--> -ed), 

En viss betydelse måste man under sådana förhållanden till-
skriva MEL. käl), se Nor. Aschw. gr. § 130,1, SmL. kiith, se Kock 
Fsv. lj. s. 395. Jfr Olson Utdr. MEL.: han anser MEL. Ii böra fattas 
som tecken för lång vok. — Några äldre skrivningar, som möjligen ge 
upplysning om sydhall. uttal, må tillfogas. I ett 20-tal Halmstadsdipl. från 
åren 1431-1483 i Lit./ skrives nästan regelbundet giffuit, giffuer etc., 
men screuit, forsereffne etc. Gåvobrevens avslutningsformel är synner-
ligen ofta giffuit oe sereuit. Av något mer än ett dussin ex. på 
perf. part. av skriva finnes endast ett med i: forseriffne (d. 11 aug. 
1483). Bland något över 40 ex. på giva finnas visserligen säx med 
e, 	men de fy ra stå i två sammanhörande dipl. (d. 25 jan. 1455, 
gåvobrev av Arvid Baad), de båda övriga i ett tredje (d. 12 juli 1464). 
I de två första finnas även ex. på i. 

Om övriga former sin, sin se § 5 anm. 2. 
Det en gång i Ens. antecknade is.tvkl är tydligen omformning 

efter målets ved 'vett'. 
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Med utgångspunkt i rspr. har man ainvffig s. 'envis människa' 
BrVe. liksom det i analogi härmed bildade skämtsamma fikvffig 
Br. med samma betydelse. 

Såsom lån från da. bör kanske uppfattas det isolerat 
stående tun s. n. 'steg' Ve., t. ex. ta at thin, ock thåpathiy s. n. 
'trappsteg' Br., det senare enligt uppgift hört av »de gamle»; 
nu thåpasti. Jfr dock nedan under Kvantiteten. 

Då m alltid förlängts, behandlas förbindelsen -Im- i sam-
band med i i lång rotstavelse, nedan § 4 j. 

Labialisering i —> 	(-> g, se § 6) föreligger i: yythnda 
adj. adv. 'mycket' EnsBerbTrEldVeTjLaKnYsSkOK(Gr)1, /4ven. 
s. 'lever' TjReSkHisVoxÖK.1, smirhy propr. Vox.2  

Områdena för labialiseringen i de båda orden täcka var-
andra tydligen icke (se om dessa saker i ett sammanhang i 
slutkap.). Konsonanternas natur gör emellertid övergången be-
griplig. Egendomligare är snga v. 'kvista en trädtopp' BrTrEld 
VeTjKn., men snab EnsHis. ock snia ReSkVoxÖK. Det sista 
går väl tillbaka till en form med i, jfr isl. sni5a. De båda andra 
måste ha äldre i, jfr isl. sni5 'skjxren, afskAren', 
'krumt skjoerejern', no. dial. snidel '12ivkniv, en kort segel til at 
hugge kviste med' Aas. Ett par ortnamn höra också möjligen hit. 
Det finnes ett Siwithruth 1269 SD. I, 450, som möjligen åsyftar 
Sofderyd 1653, Seffdared 1684, Sofdared GS, med modernt uttal 
sbydatia, by i Ve. Skrivningen 1653 kan vara förbättring av 
ett svd-, jfr målens /sv 'lov' etc. Förleden tycks då ej kunna 
vara annat än ett mansnamn Sigwith, Smith, Sivid, se Nielsen 
Pers. s. 83, fastän man väntat ett -s liksom i Siwisthorp 1344 
SD. V, 346, 347; Siwithsthorp början av 14004., Gaveb. s. 9, 
också från Hall. ock Tönnersjö hd, men, som det tycks, omöj-
ligt att identifiera (jfr Möller Fornh. s. 30 not). 

mat HarpVess., mkgat Spann. b) snea Slätt. 

För övrigt har man söder om Nissan ?Ked, Uvek, se ovan 
under § 1. 

By i Vox., Smedjeryd GS. 
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§ 2. Äldre 1 framför kons. + i har växlande öden. 
I —› e framför -tt-, -di-: 

fsv. fit, ack. fitja, is!. ftclje, s. 'garnbunt' LaReVox., fe.cljabög 
fitja v. 

	

	 s. n. 'bandet om feel>: BrTöTrEldLa 
Sk., fbabörd, Tj., feckabån ÖK., fe_clia 
v. 'binda samman garn till en bunt' 
BrVeHisVox., ficka Vox. 

fsv. midhia 	 medja s. 'midja' BrTöTrVeLaKnReSkHis., 
mecka VoxÖK. 

fsv. smipia 	smedja s. 'smedja' TöLaRe., smeja EldTj., 
smedja ÖK.' 

fsv. pripia 	 thedja räkn. 'tredje' Vox., thecka ÖK.2  
fsv. vipia 	 veclp s. 'vidja' EnsBrTöTrEldVeLaKnRe 

SkHisVox., vecka TjVoxÖK. 
Den regelbundna utvecklingen har i allmänhet varit I -> e. 

Om ÖK. med fickabhr„ media, smedja, thecka, vecka ock Vox. 
(södra) med ficka, mecka, vecka se under Kvantiteten 3. Tj. vecka 
står alldeles isolerat ock är möjligen oriktigt uppfattat. I seda v. 
'sitta' Ens-ÖK., fsv. sitia har pres. sing. segrat (jfr § 1, s. 3). 
Därjämte finnas shia EnsBrTöTr., sida AbEnsBr., som säkerligen 
ursprungligen är svagtonsform: seda-fn,cim etc. 

be v. 'bedja' Ens-ÖK., fsv. bipia har likaledes förlorat 9A  
genom inflytande från pres. sing. (se § 1, s. 3 ock jfr ovan 
s. 17 not 1). 

i 	2, 2, e framför 41-: 
fsv. skilla 	 skilja v. 'skilja' La., -2- StenEnsBr., -e- 

BrTr., jaja ReVox., -e- His. 
fsv. vifta b 	vila v. 'vilja' TrVeTjLaKn., 	Br., -e- 

BrVeVox. 
Om en utveckling I -> e en gång förelegat, kan ej avgöras. 

På skilja kan skilde-skilt ha utövat tillräckligt starkt infiy- 

fb/ja VessKö. b) vela v. Vess., velja s. Vess. 
smea EnsBrTrSkElisVox., med anslutning till sme s., jfr § 1. 
Jfr the, § 1 s. 4. 
Märk, att formerna med kort vokal äro från gränssocknarna mot 

Bjäre härad, där kort vok. + lång kons., motsvarande de gamla korta rot-
stavelserna (ock även äldre lång vok. + kort kons.), i stor utsträckning 
föreligger, t. ex. md 'vett', pbda 'påta', SkOd 'skott', titt 'tenn', mirde, 
'möte' (jfr under Kvantiteten). 
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tande, för att alla spär av en regelbunden utveckling I 
skola vara utplånade. vila etc., som tydligen är ombildat efter 
pres. sing. ock ipf.1, har varit synnerligen vanligt i svagtonig 
ställning. Vad för övrigt pres. sing. beträffar, kan väl där även 
en 	utveckling Vii 	völ 	ve l ha ägt rum. falnat s. 'familj' 
LaRellis., farna Vox., som måste vara tämligen sent lånord, 
kan väl inte tjäna till belysning av den äldre utvecklingen. 
Jfr förhållandena med äldre y', § 6 anm. 4. 

c) För snpdjvja s. 'snödriva' EnsBrTöTrEld., snydhvya Tj. 
kunde möjligen ansättas ett äldre .drivja, men något direkt 
bevis för formens ålderdomlighet finner jag icke2. 

§ 3. Äldre i framför kons. + 1, Bl, 11, r har i stor ut-
sträckning behandlats som i + kort kons. 

a) i + pi, si, vi --> e: 
'kniple 3 	 knebla. s. n. 'fröhus av lin' Ens-KnSkVox 

ÖK., knebl2v Br. 
*fisla, jfr da. fisle4 	nsla v. 'smyga ock ställa sig in, tala illa 

om ngn' TöEldTj-ÖK., fesla EnsBr., 
feslaha s. Br. 

nsv. kvissla, jfr fsv. kvesla s. 'litet utslag, blemma' TrEldTjLa., 
kvisa 	 kwesla Ens. 

fsv. visiE 	 vesla s. 'vessla' TöEldTj-ÖK., vesla Ens 
BrTr. 

fsv. prifiika 	trt.vit ad,j. 'trevlig' BrTjRe. 
Utvecklingen -9. e är klar. Kort vokal framför -si-, som i 

EnsBr. är rådande, får väl då anses för sekundär5. Tr. via 
mot kvesla är kanske övergångsstadium med vacklande utta16. 

knevlabrg. s. n. 'bröd bakat av de torkade ock malna frö-
husen av lin' Vess. 

vt/ TjRe., v2/ Ve., vel EnsSkVoxöK., vila Tö-ReVox., vila Tö 
EldKn., va EnsBrVeVoxöK. Om växlingen 2, 	e se § 4 i. 

Jfr Smal. drevja v. 'yra, blåsa i en hög, om snön' Rietz s. 96 
ock i fråga om övriga sydh. former dreva § 1, s. 3 ock dit#Va § 5 anm. 4. 

Jfr knöpple, kneple etc. Smål. Blek. Hall. Sk. ilietz s. 341 f., 
östsv. knipa 'utväxt på trädstam eller gren' Vendel]. Sammanhang 
med knopp? jfr F-T. 549; eller snarare med knippe ock knipa? 

F-T. 221. 
Om senare förkortning av vokalen se under Kvantiteten. 
Vartdera ordet är antecknat endast en gång. 
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Det endast från Br. antecknade tisla v. 'tissla' kan vara nytt 
lånord, men vokalkortheten är annars i överensstämmelse med 
vbsla etc. Om vi här ha urspr. -si-, kan vara tvivelaktigt.1  

i + -ghl- 	cejl: 
fsv. sighla 	 siejla a v. 'segla' EnsBrTöTrReHisÖK. 
änsv. stegla sig2 	stckjla se v. 'stegra sig, om hästar' Br. 
fsv. insighle 	 furscezla v. 'försegla', fokschlmg s. 'förseg- 

ling' Re. 
i + -kl- -›- -egl 	-cel 

fgutn. sikil3 	seejla se v. 'dregla' EnsBrTöTrVeLaKnRe 
Vox. 

*nikla 4 	 nkla s. n. 'nystan' Ve., nkla His., niejla 
s. n. TrTjVoxÖK., nipla Sk., s&labjc_kha 
propr. Tj.5  

fsv. flla 	 fckIlab s. 'fiol' BrTrEldTjHisÖK. 
i + -pr- 	e6 : 

fsv. pipra 	 Mha v. 'peppra' EnsBr. 
i + -am- 	e: 

fsv. bismare 	bbnieche s. 'besman' ReSkVox., 	ReSk 
ÖK., besmcin, Re., lksmduble His., Usmdl 
Ens., bbsmcil TrVe (sö). 

a) segla Vess. (jfr slutkap.). b) fe39.1 Vess. .) besmcpl Vess. 

Se F-T. 1265. 
Jfr östsv. stigit]. Vendell, uppl. stigla 'stegra, höja priset', 

sin. stegla Rietz s. 672, samt Hesselman Korta vok. s. 144. 
Sv. dial. sikkla, sekkla Rietz s. 564, no. dial. sikla Aas., jfr 

F-T. 965. 
<- *315-rk1a, jfr nbjia § 6 anm. 4 c, NH. nöckla Möller, östsv. 

nykka Vendell, da. nogle se F-T. 784. Jfr vidare njr-kil -->- *nIkil 
nedan § 7 n. 

By i Tj. Namnet hört i La., men någon olikhet mellan de båda 
grannsocknarna i ett fall som detta är oantaglig; Sieleberch in hal-
lanclia 1201-23 SD. I, 147, Seglaberga GS. Läget — åtminstone 
i den mån kartan ock andra leden upplysa — torde inte utgöra något 
hinder för en sammanställning med det förut nämnda sikla i bet. 
'rinna sakta', se Rietz s. 564, no. dial. 'risIe, om smaa bxkke Aas. Ordet 
är alltså en parallell till Ejällsökla, tytt på detta sätt Sak. XVI, 74. 

Enda fallet av kons. + r; kwUlta v. 'kvittra' Br., kv3t4a Tö. 
förefaller som riksspråk. 
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fsv. frisma 	 fUsma. s. 'liten finne' Ve., Absma Br. 
*risna-1 	 hesma s. .n. 'havrevippa' -ReHis., ItSMOlt• 

s. pl. La., hUma se v. 'gå i ax, om 
havre' TjVox., rksmas ÖK. 

Övergången I --> e är klar. Förkortning tyckes föreligga i Br., 
liksom framför -s1-. 

I -i- k, s, t, v, 1 	n-: 
fsv. visna 	 vbna EnsTrKnRe. 
fsv. thrivnadher 	tjvnad s. 'trevnad' Re. 
fsv. qvikna 	 kvggna vé v. 'få liv' La. 
fsv. vitni 	 vbtna s. 'vittne' EnsBrTj., 	Tj. 
fsv. vitna 	 vbtna v. 'vittna' BrVeLa. 
fsv. skilnaper 	skgnadb s. 'skillnad' EnsBr., -e- VeTj„ 

fe- EldVox. 
Ex. på I --> e äro icke bevisande, då anslutning till adj. 

vksan, thevli 2, kveg ligger nära till hands. Formen vbtria är 
säkert riksspråk, då tu annars i SH. ger n: våna 'vattna'; skilnad 
etc, måste anses för den regelbundna utvecklingen framför -in-. 
Jfr § 4 i. 

I + ghn -› (ej: 
DSV. segna, signa 	sceina (nå) v. 'segna ner' EnsBrLa. 
fsv. sighna 	 sieyna v. 'signa, göra signerier' Vox., 

sceptehi s. n. Ve., vcelscklna v. EnsTöTr 
EldTjHisVox., vcelscklnalsa s. Ve. 

Dessutom finnas vce/siga v. Br. ock vwlsina ReÖK., som tyckas 
vara försök till rspr.-uttal. 

Utvecklingen av igh framför 1, n visar ingen olikhet med 
(len av Igh framför andra kons. (jfr § 41). 

fresma Vess. b) pinad StafsSpann., ftlna Vess. 

1) Jfr SMöre resma s. 'avrispat stycke tyg, lång trasa' Linder; 
östsv. rismas v. 'upplösa sig i trådar, om tyg' Vendell; rismas up 
'ausfaseln' Lind. Havrestrået alltså liksom splittras i vippan. Jfr att 
dial. i SH. för övrigt ha reba se, geu i iv, havhahbveh, alltså med 
samma grundbetydelse (se § 1, s. 2). Jfr emellertid F-T. 923 ock Persson 
Beitr. z. indog. Wortf. s. 311 if., vilka utgå från betyd. 'svänga, 
skaka' etc. 

2) Märk bevarat v, jfr livna 	lemna. 
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§ 4. Äldre i i gammal lång rotstavelse står i allmänhet 
kvar såsom kort. 

Kvaliteten växlar från spetsigt i över 	e, e., e, a ända 
till a. De fyra sista ljuden — a, e, a, a — uppträda i mycket 
begränsad omfattning, nästan uteslutande framför r-förbindelse. 
Huvudmassan av gamla långa rotstavelser med I visar alltså 

eller e. Vilken kvalitet som väljes, är med all sannolikhet 
beroende på de omgivande konsonanternas karakter, men reg-
lerna äro icke alltid klara. De olika sockenmålen äro varandra 
tätt olika med avseende på graden av öppenhet hos vokalen, 
men även inom samma socken växlar uttalet, ock t. o. m. hos-
enskilda individer torde uttalslatituden kunna vara ganska stor. 
Åtminstone förekommer tillfälligtvis ett uttal ganska mycket 
öppnare eller slutnare än det, som för individen kan anses som 
det regelbundna. Då mitt material nu är mycket begränsat, är 
det i hög grad sannolikt, att dylikt tillfälligt uttal kommit 
med, som jag icke äger möjlighet att skilja från det vanligen 
förekommande. Slutligen är det tämligen säkert, att former, 
som antecknats, medan uppmärksamheten varit riktad på andra 
för tillfället intresserande företeelser, i viss utsträckning blivit 
missuppfattade. 

Vad beteckningen beträffar. måste vidare märkas, att i ock 
e avse slutnare ock öppnare ljud, utan att jag vågar an-

svara för noggrann överensstämmelse med det av lmalf. avsedda 
uttalet. 1  

Den följande framställningen gör under sådana förhållanden 
inte anspråk på att ge mycket mer än det upptecknade mate-
rialet. Likväl har jag ansett mig böra påpeka de tendenser, 
som på vissa punkter med större eller mindre grad av sanno-
likhet kunna upptäckas. 

Materialet är ordnat efter den följande konsonantens natur, 
fastän den föregående stundom spelat en icke obetydlig roll. 
Översättning bifogas inte vid allbekanta ord, där läsaren endast 
behöver insätta vokalen i för att erhålla riksspråksformen. 

1) Mina älsta uppteckningar från Ens., vars mål var det första jag 
undersökt, torde i en mängd fall ha tecknet 2 för ett ljud, som jag 
senare genomgående måst återge med 2. Någon förnyad kontrollering 
av materialet har jag ej varit i tillfälle att företaga. 
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• 

a) Framför pp: 
41§ivadah, adj. 'utmattad' Br.1  
thdek/49 s. 'träklave, om halsen 

på tjudrade kreatur' Eld.2 
	pipla4cl s. 	Br.8  

po nipan 'nätt ock jämt' Ens.7  

hep s. n. 'tid av tre månader' 
Ve.9  kleva. v. BrEldVeTjReHisVox., 

slipa. v. VeRe., 	BrTjLa., -i- Tr. 
TrKnRe. klåpa s. 'kärve' VeReVox., 	

snev s. 'snibb, flik' EnsBr., smp Ens.3  
Br.1° klivan propr. Vox.4 	

smovepad adj. 'som har små nbglakniva s. n. 'nyckelknippa' 	
vippor' Tö. 

vepa s. n. 'vippa, på havre' kn49al s. 'påk' Ve.5 	
EldVeTjLaReVoxÖK., Vox. ibrp.?h,nab s. pl. 'läpparna' TrTj 

OK.8  

a) klepa Vess. 	b) lipekna Stafs. 	C) sleva Vess., trepa v. 
'trippa' Vess. 

Jfr förkipped 'utmattad' Sk. Rietz s. 321 samt Olson Från Fil. 
Fören. i Lund III, s. 68. 

Både kleVa 'kärve' ock kle_p kunna hänföras till klepa v. För 
kliva 'kärve' jfr no. kippe 'bunt, knippe', som av F-T. 51-1 hänföres 
till ty. kippen 'skära'. I så fall kan man utgå från den vanliga bety-
delsen av Neva v. ock jämföra kärve s., karva v. Däremot torde 
klep fordra en betydelse 'klämma, knipa', som emellertid inte ligger 
alltför fjärran, jfr isl. o. no. dial. klipa 'knipa, klämma' F-T. 539. Även 
kleva 'kärve' går kanske snarast tillbaka på en stam med denna bety-
delse, jfr sv. knipa v. ock knippe. 

Jfr klippe Rietz s. 329. 
Enligt GS torp i Vox., längst upp på åsen. Jag känner ingen 

äldre form. 
Ada. knippel. 
Fsv. lippona, jfr nedan § 19. 
Jfr da. paa nippet, F-T. 766. 
Ingen anslutning för förleden är mig bekant. Möjligen häntyder 

den på ljudet vid uppblossandet. 
3) Jfr sv. dial. repp, räpp 1) 'en viss tid, stund'; 2) 'tiderymd av 

tre månader' Rietz s. 529. Formerna med e måste gå tillbaka på I. 
Om betyd. 2 utvecklats ur 1, kan man jämföra jut. rep 'en hastig, 
kort bevwgelse' Feilberg ock no. ripp 	Roas. 

10) Äda. snip, snippa.. 



26 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

Framför bb: 
greba s. 'flicka' BrTöVeTjKnFlis sebadckeh s. pl. 'söliga männi- 

Vox. 1 	 skor' Kn.3  
heba s. Br., 	Ens. 	 sibap propr.4  
saa s. 'sölig, saktfärdig kvinna' sbalt propr. Kn.5  

BrRe. 2  
Som synes, är söder om Nissan e framför bb regel. Endast i 

s3balt höres mellanljudet, liksom i det nordligare sibap. Från 
MH. har jag för övrigt endast ett ex. från Vess.: ege,kiba s. 'ved-
trä av ekgrenar', som av flera anledningar inte behöver visa 
något angående den vanliga utvecklingen. Dels kan föregående 
palatal ha något att betyda, dels visar det bevarade k, att vi 
ha att göra med en sekundär avljudsform till kabb, kubb, varvid 
skemat inte behöver förskriva sig från ställningar med i 	e. 

Framför pp har MH. endast e, ock även söder om Nissan 
är tendensen klar. Ens. klipa är säkerligen i, Re. slipa har 
därjämte e, likaså Vox. vipa.. Tr. klipa härstammar från en 
meddelerska med i många fall märkvärdigt (individuellt?) slutna 
palatala vok. (jfr § 18). Återstår Kn. slipa. 

Framför kk, k + kons.: 
bi,kt Ens.6 	 dhekab v. BrLaRe., 	EnsBrEld 
bleksav.'blixtra' El dTj ReHis Vox TjKnVox., 	ReVox. 

bli•ksa TrKnRe. 	 &åka s. 'svagdricka' EnsBr. 
bhksta s. Ens. 	 fika s. Sk. 
blekstha v. Tö. 	 fek. ipf. EnsBrHisVox., -i- Ens 
elhek s. 'dryck' Br., 	EnsBr. 	BrKn., -i- SkHis. 

a) blekstor s. n. 'blixt' Vess. 	b) dreka Vess. 	.) fek Vess.; 
fe, fe 'fick' Kn., fe VeRe., je 'gick' ReHis. måste ha förlorat kons. 
under svagton; fe har sedan fått vok.-förlängning i starkton. Möj- 

'Åda. gribbe, grebbe, se F-T. 346. 
Jfr sibba, sebba v. 'söla' etc. Rietz s. 562. 
Anslutning till det bibl. Sebedeus, jfr Billing s. 82, Hjebuquist 

Bibi. pers. s. 196 f. 
S:n i NR., uttalet hört i Dags.; Sigbiornathorp 1334, Sibbiorne-

torp 1444 Styffe s. 86, Sigbiornathorp o. 1400 Gaveb. s. 222, i 
Sibbiörnanthorpti sokn 1415 BD. ns. III, 90. 

By i Km; Sibhuult 1653. Förleden är väl samma namn som 
i föreg., kanske i kortform-en Sibbe, se Nielsen Pers. s. 81. 

Om alla ord med k + kons. jfr nedan avd. 1. 
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fika s. Ens. 
hikaa v. EnsTö. 
sekb ipf. EnsBrVeReHisVox., -2-

EnsSnBrLaKn., -z- TjRe. 
ykt s. Ens., -i- TrTjRe.,)Vetvc'et,k 

s. BrVox., sikt His., 'it- Vox., 
it- Kn . 1  

klikapina s. Ens.' 
likna v. EnsKn.3  
liknalsa s. Ens.3  
mbkadåla propr.4  
naan s. 'näcken' EnsTrEldVe 

Tj ÖK. 5  
peka (f6k) v. 'spela krona o. 

klave' Br.6  
_pikal(hcbta)s. 'toppmössa' EnsVe. 
påkalsbö, •e- propr. Br.7  
pohme.clik s. 'perpendikel' BrLa 

ReVox., 	His.8  

adj. 'ricklig, ranglig' Ens. 
hi•kt2te adj. n. 'riktigt' Ens., 

/Akta Ve. 
kektthäid s. 'rättighet' Br.3  
siken pron. 'sådan' Sk., -2- Tj. 
skbkad v. VeKn., -7- EnsBrTö., 

fe- ReÖK. 
skbkali adj. 'hygglig, präktig' 

BrVeTjKn., -2- Tö., fe- Vox., 
TrHis. 

slikapht  e  s. 'pekfinger' Tr. 
sn/ja s. 'snäcka' BrLa.10  
snbkahaf s. BrVeVox., -2- Ens 

BrLa. 
snikha v. Br. 
sphbkag v. Ve., -2- EnsBr. 
stbkah s. EldVeReÖK., -2- Ens 

BrTöReÖK., TjSkVox. 
stika v. Br. 

ligen har vägen varit: fikk --> fik (fig) i svagton fög i starkton -› 
fe, fe i svagton, jfr Hesselman Korta vok. s. 36 om upp!. former. 
je måste vara svagtonigt även med hänsyn till vok.-kvaliteten. 
Starktonigt vore "ji enl. § 1, avvik. 4. e) heka Vess. 	b) sek 
Vess, neka v. Vess., pekalsa s. n. 'dopp av mjöl ock mjölk' 
Vess., kekarom s. n. 'hälvete' Vess. 	e) kekti Vess., solseka s. 
'ringblomma' Vess.", ansekta s. n. Vess., sektamsol s. n. 'siktat 
mjöl' Vess. 	d) rika EftAbDags., -e- Vess., jek s. n. Vess. 
e) sleka v. Vess. 	f) snekara Vess. 	g) spreka s. o. v. Vess. 
11) steka v. Vess, stek s. n. Vess. 

Om alla ord med k + kons. jfr nedan avd. 1. 
Betydelse? 	 -  3) Jfr under Kvant. 
By i Vapnö s:n invid Halmstad; hört i La.; Mykkiudal 1437 

Styffe s. 84. 
Jfr sv. dial. nikk, nekk Rietz s. 466 f., Osbeck Neckamannen. 

De sydh. formerna visa tillbaka på en form med lång kons. 
Jfr fsv. pikka 'picka, klappra'. sv. dial. pikka 'slå' Rietz s. 499 f. 
By i Br., Pickelsbodh 1653. 	8) Jfr nedan avd. k. 

9) Ada. rigtighed 'rettighed, ydelse'. 
19) Jfr mit. snigge 'snigel, snäcka' ock mit. snicke 'litet fartyg'; 

se F-T. 1092 f. 
11) Jfr da. solsikke, se F-T. 1105. 
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s. pl. 'stenskvättor' 

vai s. 'vicker' Br. 
wace,nb pron. 'vilken' EldVe 

TjReVox., EnsBr., Br.3  
viti1s.bc440 s. n. 'ett slags borr' 

EnsTö. 
vrcikla té v. 'göra en krängande 

rörelse' Br.4  

stiksciv s. n. 'sticksåg' Ens. 
stkan adj. 'snarstucken' EnsBr., 

-i- Ve. 
seelsallickh, s. n. 'krusbär' Br., 

EnsBrVe.' 
tia s. n. 'stycke' VeTjLaKnRe 

SkHisVoxöK., sta Ve., nona 
stkana' några stycken' Ve. 

fwek. s. 'svicka, tapp i tunna' 
Br., 	EnsBr. 

Tendensen till öppnare ljud är i detta fall i SH. icke fullt 
så stark som framför pp, bb, men dock oförtydbar. De värkligen 
slutna i-ljuden äro fåtaliga. Talrikast uppträda de söderut. Utom 
i Tr. har jag tecknat ? endast i TjKnReSkHisVox. I alla dessa 
socknar stå dock (efter vissa kons.?) tydliga e därjämte. I Vess. 
höres endast e. 

Anmärkningsvärt är emellertid ordet stilsa, som över hela 
området, där denna form — ock icke stpte,, stålse, — förekommer, 
har slutet i.5  Att observera är vidare, att orden med k + kons. 
måste vara relativt sena lånord. Ordet keektit ock kanske också 
kbktiliciid torde vara antingen kompromissformer mellan rspr. ock 
målets urspr. heejti (jfr avd. 1.) eller också påvärkade av rätt. 

d) Framför -gg: 
gidakbiga s. 'etterbigge' Br.6 	pig adj. 'pigg' Br., -t- Re. 
criga s. 'liten gris som lever av saga ska s. 'snöpt galt' Br.7  

mjölk' Ve. 	 tegae v. Br., 	EnsBrTö., 
/egad v. TjReÖK., EnsBrTö 	TrLa., Num s. Br. 

KnHisVox., tiga LaSkIlis viga f s. 'vigg, kil' KnVox., 
Vox., aligana s. n. Ve. 	Vox. 

peg s. 'pigg, tagg' Br., 	Br. 

sweka Vess. 	b) welsan Vess. 	c) vreka v. Vess. 	d) hga 
Vess. e) tiga v., tigcla ipf. Vess. f) vcege, Vess. 

Åda. stikkelbcer. 
Jfr nedan avd. e sMnsvitah, båda orden ombildningar. 
Tidigt i -+ i. 	 4) Jfr sv. vricka. 
Ve. stelsa (jämte stike.na ) är det enda belägget för öppnare ljud. 
Se anm. s. 29 f. 
Jfr sv. dial. sigg 'snöping' Bietz s. 563. 
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Även av sådana ord finnas ex. från de sydliga socknarna 
med slutnare ljud. I Vess har man regelbundet i, d. v. s. i 1. 

Anm. I ordet eildaithige är den andra leden tydligen maskulin-
form till senare leden i argbigga. Om föreslagna etymologier se 
Kock Ark. XXVIII, 167 if. Från betydelsens synpunkt är onekligen 
den först av Kock motiverade sammanställningen med bikkia synner- 
ligen tilltalande. 	Jag ser likväl icke annat, än att den är formellt 
oantaglig, ock det av följande skäl. Det finnes ingen värklig parallell 
till övergången kk 	gg. Det av Kock TfF. nr. IX, 160 anförda goss- 
flygga är naturligtvis högst osäkert ock anföres icke häller i Kocks 
senaste uppsats. Men då ha vi endast Swerike -› Swerighe, som ju 
även av Kock endast betraktas såsom en analogi. Där ha vi enkelt 
k, ock säkerligen har utvecklingen skett icke under semifortis, utan 
under levis på andra leden. Om en ljudlagsenlig utveckling kk 	gg 
under semifortis förelåge, borde vi haft inte så få alldeles säkra mot-
svarigheter till bigga. Även ord, som i andra sammansättningsled under-
gått de av Kock Ark. IV, 163 if. uppvisade förändringarna y 

i (jfr Kock Ljh. I, 225 f., 44211.) ock därvid åtminstone delvis 
tyckas fordra en betoning ännu svagare än semifortis, ge oss inga ex. 
på kk -->- gg. Varför sammanhanget med det enkla ordet skulle vara 
starkare i t. ex. samtycke, otäck än i ett *argbikka, inser man ej. 
Det avgörande beviset mot etymologien ger emellertid, så vitt jag kan 
finna, de av Kock senast i diskussionen införda bornholmska formerna 
arribigga, arribikka, d. v. s. ungefär aubega, atabelsa. I de skånska 
slättmålen finnes som Kkant en övergång k, lik, g, gg i vissa ställningar 
till fp, t. Samma är förhållandet på Bomb, med k' + j, kk + j 
efter äldre ib' , 	Om affrikatans måhända från Skånemålens något 
avvikande natur se Espersen Indl. s. 8 (jag omskriver med lmalf. 
40. Vi finna alltså Bomb. tcelp v. 'täcka', bcep s. 'bäck', Aba 
v. 'släcka', lya ebse 'inte'; InegVa pron. 'bägge', /2Mt ie975,a v. 'ligga', 
tyka v. 'tigga' etc., Indl. ss. 52 o. 54. Vore bigga gammalt bikkia, 
borde vi alltså haft *bibsa (indga). Bomb. k, g förekomma icke 
såsom representanter för äldre 	-ggi-• När k, g uppträda efter 
palatala vokaler, är det egentligen i lånord, se ex. ock uttalanden 
Indl. ss. 61 o. 63. Ordet argbigga tyckes tyvärr icke brukas i 
Sydskåne — jag har åtminstone inte funnit det i lmför:s samlingar, 
man använder i stället atylbeda, an,ibena — men bomholmsformerna 
tyckas mig vara tillräckligt bevisande. I betraktande av dubbelformen 
bigga, bikka bortfaller också möjligheten att anta en oregelbunden 
utveckling i semifortisstavelse. 	För övrigt finnes intet stöd för ett 
dylikt antagande. Redan ett ex. som tjp torde göra det omöjligt. 
Det är klart, att även den Lidenska etymologien är oförenlig med for-
merna från Bornh. 

Även på ett par andra håll kunde formen bigga ge anledning till 
misstankar. Det från Utsy. dial. anförda haltbigga förskriver sig enl. 
Vendell från västra Nyland ock Åland. Från samma platser i v. NyL 
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(IngåKaSn) har Vendell brOrmtjo 'ledstång på en bro' ock från v. Nyl. 
brydjo 'brygga'. Enligt Hultman östsv. dial. § 43 (s. 264) blir i v. 
Nyl. kkj, ggj -› ttj, ddj. Även bigga från Uppl. (Rosi.) Rietz s. 31 
synes på samma sätt vara oregelbundet, jfr Hesselman Sveam. s. 5 f. 
ock bryggt s. o. v. 'brygga', lapa v. 'lägga' Schagerström Vätöm. s. 37. 

Det är väl inte omöjligt att anse de östsv. ock uppl. formerna på-
värkade av riksspråket. Men för Bornh. är en liknande utväg stängd, 
då da. rspr. saknar ordet. Att för ett gammalt nordiskt ord anta lån 
ur någon da. dial. med bevarat k, g är föga lockande. För övrigt är 
ordet i de da. målen knappast belagt, vilket emellertid i betraktande 
av vår ofullständiga kännedom om de da. ömålen inte behöver vara 
alltför bevisande. 	I Vendelbom. (se Jensen s. 53) finnes visserligen 
ett bek 'bikke, skwIdsord', som man möjligen bör föra samman med 
bomb. -bikka. Men icke häller detta bek talar för inhemskt ursprung 
ur' bikkia. Äldre kkj., ger J, alltså /0/ "'Mike' etc. enligt Jensen s. 97, 
Benn.-Krist. s. 101.1  

Om kritiken av äldre etymologier alltså synes mig avgörande, är 
det däremot vanskligare att ge en fullt övertygande ersättning. Då vi 
tyckas ha att göra med ett lånord, ligger det emellertid för bigga 
ganska nära till hands att tänka på det på lågtyskt område väl styrkta 
bigge kerker. Det finnes bigge 1) 'ein ferkel', 2) 'dn kind'. »Da 
sagt man auch bigbalge oder bikbalge» Brem. Wört. s. 85; ndl. big, 
äldre bigge Franck; fries. bigge Halbertsma; emsländ. biye SchönhofE 
s. 108. Även från hty. område har man ett biok, binkferkel, blek-
schwein Grimm Wört. Vad betydelsen beträffar, torde de gamla ållon-
svinen ha uppfyllt alla fordringar på ondsinthet, som sammansättningen 
argbigga kan medföra. En fullständig parallell skulle vi ha i Holslj. 
btarbafe; jfr även vildbasse. 

Formen bikka står emellertid kvar, ock dubbelformen tycks vara 
oförklarlig. Visserligen saknas inte k-former av bigge alldeles på Ity. 
område. Från ndl. anför Franck ett vikken, ock även Schönhoff s. 207 
har som lockord ett bikil ock jämför ett bikö 'schwein', som tycks vara en 
sammansättning, men vilken form jag inte kan bedömma.2  Även den 
ovan anförda sammansättningen bikbalge kunde anföras. Möjligheten 
av ett ävenledes inlånat bikka kan väl därför into alldeles bestridas, men 
mycket mera än en möjlighet synes det icke vara. Under sådana om-
ständigheter vågar jag framställa följande hypotes, vilken tyckes besitta 
en ganska hög grad av sannolikhet. Det bör inte vara tillfälligt, att 
k-formen endast är funnen på da. område. Nu har som bekant da. 

Kanske förhållandena här dock icke äro fullt klara. Vendelb. 
har också slok v. 'slukke' Jensen s. 27, flEek v. 'fifekke', wEek y. 

vaakke' etc. s. 39; visserligen, som det vill synas, endast värbformer, 
där analogien kan ha spelat in, delvis tydligen har gjort det. 

Jfr dock som snieknamn eller lockord till svin på Orknöarna 
kuts, isl. kussa Jakobsen Sv. Lm. 1911, s. 341. 
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rspr. ock de da. örnålen låtit gammalt kk, pp, tt ock gg, bb, dd i 
slutljud ock framför G- sammanfalla i klanglöst g, b, d eller »svagt k, p, t 
(se t. ex. Jerspersen Fonetik s. 340 ff., Benn.-Krist s. 81). I paus kan 
ett slutljudande bb etc. ljuda som p etc.; jfr Dania I, 41, 43, 52 ock 
att Nielsen Tågeby s. 27 skriver vibk : viegen, pliet : plwdene etc.; 
vidare Thorsen Sejens s. 6 lap : laber etc. På Jyll. tycks i allmänhet finnas 
kraftigare aspiration efter den gamla tenuisgeminatan; mediagem. har på 
olika sätt förlorat explosionen. Dock finnes i Vestjyll. ock delar av Slesv. 
former som sgEek 'skägg', cek 'ägg', vffik 'vägg', plyk, plok 'plugg' 
etc. (se Benn.-Krist. s. 104 f.). Det sista har betydelse, endast om en 
urspr. enstavig eller i jut. synkoperad form kan tagas med i räkningen, 
jfr Vendelb. bek. Hypotesen bleve nu den, att ett Ity. bigge, som över 
de da. målen med klanglöst gg lånats till Bomb., där uppfattats som 
ett bikke. Formen bigge skulle då ha lånats direkt. Eller mera 
sannolikt, om man vill undvika svårigheten med dubbelt inlån: ett jutskt 
eller ödanskt bigge har av brornholmare uppfattats dels som bigge, dels 
som bikke. 

Något i ock för sig osannolikt tyckes mig inte denna princip till 
förklaring av dubbelformer innebära. Ock ett par, kanske ej fullt klara, 
men åtminstone ett otvivelaktigt exempel av samma slag som bikka, 
föreligga just från Bornh. Orden med mediagernin. äro ju alltid något 
osäkra, men då Bornh. har knoppes v. 'knuhbes, om heste, naar de i 
venskabelighed gnave el. kloe hverandre med txnderne', men da. sv. 
o. Ity. dial. former med -bb- (jfr F-T. 552), ligger det väl längre bort att 
tänka på en urgent). parallellform med -pp-. Bomb. magga v. 'gjore, 
lave, rede' i samma betyd. som da. makke, sv. d. makka om arbete 
med obetydliga ting (se F-T. 690, Rietz s. 426), Ity. maken eller hty. 
maohen. I Indl. till Espersen sättes gg i paritet med gg i logga 
s. 'lucka', togga s. 'dimma', alltså av gammalt kort k. Men i de 
säkra orden med förbindelsen -k- torde i bomb. vokalen regelbundet 
ha förlängts, alltså (med lmalf.) gga, bqg, nugga, tag, vultga. 
Det enda -agg-, son) Exil. anför jämte magga, är hagga s. 'en fandens 
fyr, pokkers karl', Ity. hake. Det är därför naturligast att fatta dessa 
båda såsom tillhörande ett senare lager av Ity. lånord, i vilka k be-
varades ock föregående vok. blev kort (se Torp-Falk Lydhist. s. 43 f.), 
såsom i makke är fallet. Båda orden måste då ha kommit till Bomb. 
över andra da. mål. Men on) dessa båda fall kunna betvivlas, ser jag 
ej, att det är möjligt med bor. loggerujll, lokkerujll s. 'valse, hvorom 
en logline (logge- el. lokkelina) rulles'. Logg har i alla germ. språk 
endast former med g. Ock att detta ord just kommit den västliga vägen, 
är också säkert. 

En förutsättning för den givna förklaringen — så vida man inte 
vill göra orden sena på Bomb. — är tydligen, att sammanfallet av kk 
ock gg i da. sträcker sig rätt långt tillbaka i tiden. Några direkta 
bevis för detta antagande känner jag emellertid inte; jfr Kristensen 
Ark. XV, 56, som knappast tror, att företeelsen är ny. Den svaga 
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punkten i sammanställningen ovan ligger naturligtvis däri, att det 
enkla bigge icke uppvisats i bet. 'svin' på nordiskt område. Man kunde 
väl därför också tänka sig ett nord. bigge nybildat till bagge med 
samma betydelse av något runt ock klumpigt, djur eller människa, se 
vFries. Mediagem. s. 97 if. ock Björkman IF. XXX, 257 JE Jfr då 
även t. ex. etterpase. Att senare leden inte behöver ha något inre 
samband med den förra, visar ett sy-nonyin till dadgitbiga ävenledes 
från Br.: 42dakke4Ug eg. 'etterkung'. Här avser efterleden tydligen 
endast att antyda något utomordentligt i sitt slag. 

Framför tt-: 
bi adj. 'bittida' BrTj., -x- Br. 
bitehlia adv. 'bitterligen' Ve. 
hbtaa v. 'hitta' BrTöTrTjLa, -2- 

Br., EnsTrKnReSkflisVox 
ÖK. 

pahitak s. pl. 'påhitt' Ens. 
kw itb adj. EnsBrVeKnVox. 
kwita v. Br., kwito s. Br. 
initc adv. mitt(i)' TjLa. 
mitast adj. 'mellerst' Ens. 
sitaktroju s. 'tråd att snärja gädda 

med' Ens. 
Framför dd: 

mMag rnia s. 'middag' EnsBr., 
EldTjLaKnReVoxÖK. 

Ett slutet ljud torde förekomma i något större utsträckning 
framför tt, dd än framför förut behandlade förbindelser. Märk 
särskilt det endast med i hörda tita; så också Vess., trots annars 
regelbundet e. Båda t-na ha åstadkommit resultatet. 

Framför sJförbindelser: 
diska v. Br. 	 &sken, adj. EnsBr., 	Tj., Amt 
feski s. BrEldVeLa-ÖK., -x- Ens 	adj. n. Tö. 

BrTöTj., -z- Tr. 	 hb.2a v. 'hetsa' BrVox., - Tr 
fiska v. EnsBr., fiska s. fl. 	His. 

Ens. 	 hx,9. s. 'hiss' Br., hka v. Br. 
fiskala s. Ens. 	 ibgt v. 'gissa' HisVox., -i- Sk. 

a) heta Vess. 	b) kwet Vess. .) met Vess. d) smeta Vess. 
e) spretana spreta v. 'spritta' Vess. 	tita Vess. 	g) midasti 
Vess. 	b) Lszdakrceglig, hedara s. Vess. 	i) fesk Vess. 

smbta s. Br., -2- Ens., basmita 
v. Tr. 

smitasam adj. Re. 
smitad (0) v. 'smita, smyga ut' 

Br. 
sphitehe (t. ex. glan) adv. Vox. 
tia f v. EnsBrTrTjLaReHisVox 

ÖK. 
tita] s. 'titel' Br. 
kneviten, pl. 'vip.or' LaRe. 
stgnsvitek s. pl. 'stenskvättor' 

Tj. 

pianab s. pl. 'killingarna' Ens, 
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kråma v. 'döpa' EnsTöRe. 
knisnad p.p. 'döpt' TjKnHisVox., 

-t- Tr. 
khasnanämn Vox. 
kjstana adj. Ens. 
kwest s. 'kvist' BrVeEldTjLaRe 

Vox., -t- BrTöVe. 
plo1cv4tan s. 'ploghandtag' Eld 

TjLa. 
ku4sta v. 'kvista, avhugga kvis-

tarna' Br. 
laspa v. 'läspa' OK.' 
test s. 'list, till svepning av barn' 

EnsBrTrEldTjLaHisVoxÖK., 
-t- Kn., bstery, Br., -i- Ens. 

lasta v. 'svepa' Ens. 
lastab se v. 'lista sig' TöLa., 

-z- Ve. 
m46make s. 'midsommar' Ens 

BrTj., viks- EnsBr. 
lnisbaleutan adj. Ens. 
mistjan adj. 'misstrogen' VeTj., 

-t- Re. 
mastad v. EnsEldVeTjSkHisVox 

ÖK., .4- Ens., -i- Tr. 
nasa propr. 'Nisse, Nils' Br., 

TrVe. 

nksabffiga propr. Vox.2  
nisan propr. 'Nissa-ån' Br., 

Kn.3  
pasa v. EnsBrTrEldVeTj., Re. 
pisaphöus s. 'liten, usel talgdank' 

Sk. 
rdsbch, hisbckh, s. n. 'vinbär' Br.4  
hisal s. n. 'såll' EnsTrEldTjKn., 

kéla s. n. SkHisÖK., en h4la 
Vox. 

hasla v.'sålla'VeLaKnllisVoxÖK. 
hbspa e v. 'rispa' Ens. 
hasta v. 'rista, skaka' VeLaHis 

VoxÖK., nista EnsBr. 
fi6skan s. n. 'sviskon' Ens. 
thesaie 'trissa in' EnsEld 5., -i- Tr. 
&sta s. Ens.-ÖK. 
v6stga propr. Ve. 6  
v6en,g adj. 'viss' VeReVox., te 

vasa 'säkert' Ve. 
vest adj. n. EnsTrEldVeLaKn- 

ÖK., -t- Ens., 	La. 
vbstah ipf. EldVeTjLa., -t- Ens., 

vest sup. Vox. 
v(steklitis s. n. 'visthus' La. 
bitsvaskehi s. pl. 'halmviskor' 

Vox. 

a) krestali Vess. 	h) lesta seg 'begiva sig, bärga sig' Vess. 
c) mem soarsaftan Vess. d) mesta Vess. 	håvhan4sp s. 'havre- 
vippa' Ett. 	'testa Vess. 	g) yes Vess. 

Jfr mlty. wlispen, holl. lispen, nhty. lispeln, ock se F.-T. 636. 
By i Vox.; Nissabygget 1. Kongsbygget GS, Konnungsbygget 

1,653. Kortformen Nisse 1405 SD. ns. I, s. 444. 
anm niz VGL. IV, 10; i Nyssaa 1539 DKR., s. 104. 
Jfr da. ribs (lat. ribes). 
Eg. 'föra in på trissor', hört i bet. 'håva in t. ex. pängar'. 
By i Ve.; Wesinge 1673, Wessinge GS. Hellquists samman-

ställning Ortn. -inge s. 193 förbjudes av vok. e. Jag har intet att föreslå. 
3-120088 Sv. landens. Wigfors s. 

h) veste, Vess. 
i ) veska 'vifta' ess.  
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vesp s. 'visp' BrSnTrEldTjLaKn vispa s. 'geting' VeLaKnReHis 
ReHisVox., -i- ÖK. 	 Vox., -i- ÖK. 

vispa v. EnsSn., -i- Sk. 	mest s. 'vrist' HisVoxÖK.1  
Trots enstaka undantag tycks övergången till e över hela 

området vara klar. Från Tr. finnas som vanligt några slutna 
former. Ordet kista är här som på många andra håll egen-
domligt. Samma motsättning som i SH. mellan öista ock mista 
ha vit. ex. i Albo hd: bistoh adj. 'bister', sist. jpista, men mista. 
Även Sejero har kiste gentemot leste, ~sto, kvist. Att inte det 
vanliga ej 	i inträtt, kan bero på föregående palatal, jfr kile s. 
'kil' 2. Da. rspr. har också 1 enligt Benn.-Krist. s. 139. Den slutna 
kvaliteten kan ju bero på den palatala kons., men kan inträdandet 
eller bevarandet av förlängning hänga samman därmed? Jfr 
under Kvantiteten. 

framför if, ft: 
ditOtakat s. 'kringdrivande katt' j§ifta v. 'kippa efter andan' Br. 

BrTöTrEldVeLallnHis.3 	itgla s.• 'reffla' Br.5  
fift adj. 'fiffig' Ens. 	 kåk s. 'skiffer' Br. 
jifta se v. 'gifta sig' EnsEldVe., skift, -t- s. n. 'skift, avskilt 

EnsBr., 	BrTöEldKn 	stycke' Ens. 
ÖK., iifta se BrTrEldVeKn skifta v. 'skifta, dela' EnsBr., 
llisVox.4 	 Br Ve. 

iifta 'fästmö' s. Ens. 	 pfta s. n. 'skifte' His. 
jifta s. n. Tö., 	Ve. 	skkeft s. EnsBrTöVeTjKnRe. 
blöfoviftrag Ens., meelamjift s. sktheeftlet adj. n. 'skriftligt' Tj. 

Ve. 	 vifta v. Br. 
Efter r är övergången till e regelbunden; 4-formerna av 

gifta sig etc. måste stå i samband med den föregående palatalen, 
men uppträda snarast blott vid förlängning. Har sk- värkat 
i samma riktning? 

framför i-förbindelser: 
bali adj. 'billig' Br., -i- EnsBr., VeHis., -i- TrKnRe., -i- Eld 

TrEldTjLaKnReVox. 	TjLaKnReVoxÖK. 
lebila v. 'inbilla' EnsVe., -i- Tö bilda v. Br. 

Jfr nedan avd. n. 
Se Thorsen ss. 15, 20, 22, 63. 
1 övrigt dkilftakcit, se nedan avd. o. 
Vox. har även jPfta se, se nedan avd. o. 
Jfr Ity. riffel, F.-T. 898. 
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c/t1 s. Br. 
felk s. n.? 'flik, ngt slags 

orenlighet' Br.' 
naa adv. EnsBr., 	BrTj. 
ibcii adj. Ve. 
nbeibg s. 'genstörtig, svårhanter-

lig människa, särskilt pojke' 
Br. 

ncktg s. 'självdött kreatur' Br. 
nmdni adj. EnsBr., i- Ve. 
nwianas. n. 'förskräckligt tjut' Br. 
yil_ah b  adj. 'grann, präktig' EnsBr. 
jnac s. n. 'gille' EnsBrLaKnHis 

VoxÖK. 
ji/ti adj. 'giltig' Ens. 
kia v. 'kittla' EnsBr., 	Br. 
kgan adj. 'kittlig' Ens. 
[kwib]ga propr. BrTj., 	Ve.2  

-z- s. 'killing' Ens. 
lhld adj. EnsKn., -t- Tj. 
mUdhae v. Ens. 
inna v. 'töa' Ens. 
niateh, s. 'mjälte' Br., -2- Ens 

BrTöVeTj., -t- EnsTr., mtlt 

Kn., matas b. f. Re SkHisVox 
ÖK. 

nels propr. TöTj., fals Ens. 
pila propr. 'Pernilla, Pilla' Eld. 
phlz adj. 'klen, dålig' Br. 

s. pl. 'syror' (växten) 
Br.3  

pilka f v. 'ljustra' La. 
sejil s. n. 'sigill' Tj. 
se g s. Br., -t- EnsBrKn., -t- Tj 

KnHisVoxÖK. 
Mya s. 'sölja' BrTöTrTjKnRe 

HisVoxÖK. 
selkah s. n. EnsBr., -t- Br. 
saveh, s. n. BrTöTrTj., selv 

Ve. 
selv s. 'solv' BrTrEldLaKn.4  
sav il adj. Br.5  
skcebg s. 'skilling' TrLa., Sce-

ReEns., ske- BrVe, Se- EnsKn., 
sh- Tö. 

fistitsnila v. Br. 
spbla v. Br., -t- EnsBr., -i- Ve 

Vox. 

a) 21 adj. 'ilsken' aska s. 'ilska', i/a Vess., Ua Dr. b)ju Vess. 
c) jza Vess. 	lela Vess. 	e) Mil adj. 	vänlig' Vess. 
f) pi& v. 'peta' Vess. 	g) sel Vess. 	h) selka Vess. 

Jfr sv. d. inka Rietz s. 135, Osbeck: filket 'slaskigt 1. glatt'. 
S:n o. by; hört i BrVeTj.; quitbillas 1314 SD. III, s. 187, 

Qnitbille 1433 L.Ä.U. 3, s. 125. 
Jfr sv. d. su.rbilla, syrbilla 'bärgsyra' Rietz s. 700. 
*silv ± *sylv, se Kock Ljh. I, 459 o. nedan. 
Dels i den vanliga betyd. 'civil', dels också i uttrycket den 

~ila hålan 'vildhösten, grässlåttern på skogsängarna' i motsats till 
i.eghaltåstan, på den besådda «kan. Att en anslutning till ~il i 
första betyd. nu  föreligger, är väl säkert, ock formen får därur delvis 
förklaras. Ursprunget ligger väl dock i ett ord motsvarande inity. swelen 
'versengen; dörren, bes. vom dörren des grases, heu inachen' Liibben., 
holl. zwelen Franck, emsländ. zvil ii. 'reihe heu' SchönhofE s. 107. 
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Spi/ta°.  s. EnsBr., -i- Tö., spalt tråla s. Ens. 
Vox. 	 tvgaga 'tvillingar' Eld, -i- TjKn 

stila' adv. EnsKn., 	TrVeTj 	ReHisVoic. 
HisVox. 	 vita s. 'villa(byggnad)' Br. 

stnas v. Tj. 	 vOehf adj. 'vild' Br., 	EnsBr 
stelko s. 'stjälk' Ens. 	 His., -i- TrKn., fokviltan, p.p. 
tildah adj. 'lättillgänglig' Br., 	Br. 

tilvåhka v. Ens. 	 vbiag ipf. EnsBrVeVoxÖK., -a- 
Mad s. n. 'golvtiljorna' Br., 	TöEldKn., 	TöTrEldVeTj 

BrKn., BrVeVoxHis. 	LaKnRe. 
s. 'telning' TjKnReHisVox. vbilco4 s. n. 'villkor' BrVe., -i- 

s. pl. Tj. 	 Br., 	ReVoxÖK. 
inklae v. Br., -i- Ens., -i- Tö. vIltabffiga,t propr. Ve.1  

En tendens till olika behandling framför dentalt ock supra-
dentalt 1 torde finnas. Framför lk, lv, lj föreligger intet slutet 
i mer än i vilkoh, ReVoxÖK. ock pika La. Det senare kanske 
sammanhänger med pil, ock i det förra är väl förbind. lk sen, 
jfr mlty. willekor. Framför dentalt 1 åter äro rena e ytterst 
sällsynta, utom i Br., ock där höres oftast i jämte e. vbla är 
naturligtvis påvärkat från pres. Däremot stå sel ock lela, i Vess. 
något svårförklarliga. Svagton jämte föreg. 1 ha kanske betytt 
en del i det sista ordet. Vad slutligen skilling beträffar, med 
e ock ce, ser jag ingen annan utväg till förklaring än de 
många sammansättningarna. 

j) framför mm, mp, ms: 
bhem s. 'översta delen air neken' 

Ens., bhem s. n. BrVe.2  
hems s. 'brörns' EnsBrTrEldVe 

TjKnReHisVoxÖK. 
dinia s. EnsBrTr., 	Br. 
dimad adj. n. His. 
dempa, dcempa n6, v. 'falla' Br. 

empa s. 'ympkvist' EnsBrTrEld 
VeÖK., eempa BrTr.3  

napa v. Br., ånapavcivs s. n. 
'ympvax' Br. 

hbmalb s. BrTrEldTjReSkHis 
VoxÖK., 	BrTöTj., -a- Br. 

hbmatbige, s. n. 'himmelriket' Ens. 

8) spalta v. 'spola' Vess. b) stila Två. c) stelk TorDrAbAsSten 
StafsSpann., stålka Två. d) telda s. 'golvplanka' Vess. e) trala 
Vess. 	val Vess. g) vela Vess. 	hem al Vess. 

Gård i Ve., Viltrabygget GS. 
Jfr Slev. bremm, eng. brim 'kant', se Tamm s. 67. 
Jfr nedan avd. o. 
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ilmka s. 'tacka' Br. 
fimal69n s. n. 'honlam' Br., -1,-

EnsBrTö., 'inte/då/y TrVeKn., 
-e- Kn.1  

kUma s. 'klämma, stenklyfta' 
Ve.2  

klemp s. 'klimp' BrVe. 
klbmpad adj. OK. 
lem  s. 'lem' EnsBrVeKnRe. 
tema öp v. 'uppmjuka' Vox.2  

adj. 'mjuk' Br., lbmad adj. 
n. EldVox. 

Untna v. 'lämna' EnsVeTjLaKn 
ReSkVoxÖK., -ce- EldVeVox.4  

mbmsa, nubmsa v. 'mumsa' Br.6  
nåman adj. 'som har lätt för 

att fatta' Eld., neri V ox., lckt-
nby IlisVox., leetnbnd ÖK., 
~an La., tunnan 'trög-
lärd' La., niman niman, Ens., 
nimta pl. Tr. 

vålma v. 'vara grätten' Br.6  
pbmpan s. 'buken, även cunnus' 

Br. 7  

a) lem Vess. 

Jfr nedan avd. o. 
Jfr vg. klemmer, klammer Rietz s. 332, ufity. klimmen 'gripa, 

klämma', se F.-T. 530. 
Jfr sv. d. limmi(g) 'mjuk, seg' Rietz s. 404. 
Fsv. lifna, limna. I SH. bereder ordet inga svårigheter. Ensam 

är ffi-formen antecknad endast i Eld., där e-formen också bör finnas. 
I anseende till enstaka te framför mp kunde man ju tänka sig även iffiMna 
såsom inhemskt, men sannolikt är det rspr. Anmärkas bör kanske. att 
ett *lämna med ö från löva 'lämna' i SH. måste ge lbmna, alltså icke 
bidrager till ffi-formens förklaring. 	Jfr Kock Ljh. I, 169 f., 
u. Br. s. 12 f.; å andra sidan Hesselman Korta vok. ss. 15. ff., 139 f., 
152, Lindroth Bureus s. 241 not. 

2) Jfr sö. sk. mimmsa 'röra läpparna' Rietz s. 447 f. 
Kan ordet föras samman med pims s. 'liten gosse' Hs.-B1. Rietz 

s. 501, alltså 'bära sig åt som ett barn'? 
Jfr sv. d. pimpug 'bukig, dräktig, havande' Rietz s. 501, 

östav. pimpug 'havande', pimpo 'cunnus' Vendell. Likaväl som föreg. 
adj. böra väl från ett pimpa 'buk' utgå sv. d. pimpa 'dricka ofta ock 
mycket', pempa i sej 'till överflöd njuta mat ock dryck' Rietz s. 500, 
liksom bälga i sig av bälg 'buk'. Vidare hör väl därtill pimpla. Denna 
uppfattning är att föredraga framför den av F.-T. 827 framställda, enligt 
vilken pimpa v. vore nyare avljud till ett pampa v., jfr äda. pompa 
'trinken, zechen', no. d. pampa 'sich vollessen'. I stället torde detta 
senare förhålla sig till ett *pampa 'buk' liksom pimpa v. till pimpa 
s., ock detta *pampa passar ju då synnerligen väl till lett. bamba 
'kugel', varmed KFJohansson KZ. XXXVI, 342 not (akcepterat av 
F.-T.) sammanställer sv. d. pampen 'uppsvullen'. Det sekundära av-
ljudet skulle då föreligga mellan *pampa s. ock pimpa s. Slutligen 
har man säkert icke häller att med F.-T. a. st. i sv. d. pempa 1 sej se 
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hbma s. 'hylla omkring sängen' tatehb s. n. 'timmer' EnsBrKn., 
Sk. 1 	 Br.3  

vIthnan,vbmans. b. f. 'hyllan vid frimUmek s. ii. EnsBrKn., 
tvärväggen i ryggåsstuga' Br. 	EnsBr. 

thbmsa s. 'remsa' BrTr.2 	timalt propr., 	Br.4  
sånpal adj. 	BrTj., -ce- timjan s. Vox. 

B rTrVeTj LaKn HisVox ÖK. 	vbnat adj. 'vimlig, yr i huvudet' 
fwbmia v. 'svimma' BrTrEld 	BrTr.3  

VeTjÖK., -t- Brits. 
Övergången till e tycks vara regel. I jimetdöm bör föreg. 

y ha spelat en roll. dima torde ha haft förlängd vok. framför 
mb, jfr t. ex. Skyttsm. dimad 'dimmigt'. Övriga i stå rent 
enstaka. Möjligen har det någon betydelse, att blott ett enstaka 
i är antecknat framför gammalt kort rn. 

k) framför n-förbindelser: 
binac v. 'binda, sticka' (t. ex. binsla s. n. 'bindsle' Ens., -2g- 

strumpor) Ens., biva BrTöEld 	BrVe. 
LaKnRe0K., -e- KnRe. 	biva s. 'binge' BrÖK., -e- Br., 

biv s. n. 'stickningsarbete'BrVox. 	bin Sk. 
Ugasa s. 'stickerska' Re. 	bigyon, propr. Hass1.6  

a) swemla Vess. b) temra v. 'timra' Vess. 0)Wita Slätt., -tn- Vess. 

ett *pampian. Rietz' e är säkert e <- i. Men även det no. pempa 
seg torde ha samma ursprung. Formen hos Rosa s. 571 är från Tel. 
(Rauland, Wille), ock dels tycks Willes ljudbeteckning inte vara så nog-
grann (se Ross, Fortale s. VI, not 3), dels kan en övergång i -± e 
mycket väl ha ägt rum (se Ross No. Bygd. II, s. 9 o. 16, där just 
från Rauland i Tel, anför es teme 'timme' ock åtminstone från vissa håll 
lem 'lem', temmr 'timmer'). — Samma uppfattning om bamba-i-sa 
bamba etc. ha Grip s. 56, LicUn SNF. I, 12. 

i) Jfr isl. rim 'spile', sv. d. rimene, remme Rietz s. 529, 532. 
Jfr änsv. rimsa, kanske med gammalt I, se Hesselman Korta vok. 

s. 172. Mot 	-E- é eller 	-E- I -E- ö (se Kock Ljh. I, ss. 174 
o. 179) talar möjligen luimskait adj. 'hemsk' (jfr nedan § 14 el, antn. 2). 

Jfr nedan avd. o. 
By i Br.; Timmershult 1653, Timmerlault 1. Timrilt GS. Första 

leden är timmer. 
Jfr nsv. vimmelkantig. 
By i Flassl.; i ÖK. hört i formen binjah; Bingsgerdhe 1653, 

Bingsgärde GS. Om en möjlig tolkning jfr SOÄ. XIII, 23 Bingared. 
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blot adj. 'blind' BrVe., fek-
Hivad p. p. Br. 

Ogka v. 'blinka' BrTö. 
blåna v. Ens. 
blizek s. 'brink' Ens., 	Br. 
hiva s. Br. 
dinten, s. pl. 'dynt' EnsTrEldTj 

La.1  
finaa v. Ens., -n- BrVeKuSk., 

-e- Br. 
fgett,b s. EnsTjVox., -2- TöVe., 

-e- La. 
fina s. 'finne, utslag' Ens., -ee-

Re. 
fia ipf. 'fingo, finge' EusEld 

Vox., -2- BrVeKnVox., -e- Ve 
La. 

fika s. 'finka, polishäkte' Ens. 
figkehc s. pl. 'smältgrevar' Br.2  
Nstan, s. n. 'fönster' Br.3  

. figsbo propr. ÖK. 4  
fhk adj. Eld. 
flint s. 'flinta' SkVox., -2- BrTr 

TjRe., -ig- Tö. 
flintarp propr. OK."  

pin s. 'grind' Br., 	Vox. 
hinabca s. n. 'hallon' Ens., 

-er- Br., higbiek Eld.6  
hina v. Ens., hinteid v. 'hinna 

fatt' Ens. 
higka v. 'hindra, sinka' Ens 

TrVeHis., -2- BrVeTjRe., -e- 
ÖK.7  

hinst s. 'hingst' Kn., -ig- Br. 
e  adv. 'in' Ens-ÖK., te Ens. 

iea adv. 'inne' Ens-ÖK. 
iean .adv. konj. 'innan' EnsBr 

VeÖK., e- Br., i.eom adv., 
iyat adv. Br. 

.ge,/2,a adv. 'innerligen' Br. 
f pron. 'ingen' Ens-ÖK. 

.eamansbåg propr. Br.8  
3gictn, prop. 'Ingegärd' Br. 
inta adv. EnsRe., 	EnsLaSk 

ÖK., ig- Tö. 
igva4sbPga[d] propr. Vox.3  
4kal adj. 'enkel' EnsHis. 
ågka adj. 'enstaka' Ens.io 
jiea ipf. 'gingo, ginge' EnsVe 

Tj K n Hi sVox0K., -2- BrTö. 

a) fina Yess. 	b) fieer Vess, c) figker Vess. d) hinten Vess. 
e) 	övrSlättHarpStenEftDr., ga, Tor., in, Vess., kan Två., 
inf& s. pl. StafsTvä., 3gf4a Mor. i) gan Vess. g) iealstkp 
propr. Ab. 

Jfr fsv. dintooht adj. ock nedan avd. o. 
Lty. finken, se F.-T. 219. 
Fsv. finstir; se nedan avd. o. 
By i ÖK., Fynssbo 1673. Förled är väl Finn, Nielsen Pers. s. 25. 
By i Hassl.; hört i ÖK.; Flintorp 1653. 
Jfr da. hindbear, hinbcer. 
Säkerligen kontam. av senka, sinka + hindra, jfr nedan avd. o. 
By i Br., Ingemarsbodh 1653. 
By i Vox., Ingvarsbygget GS. 

19) Jfr nedan s. 45. 
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Apigkan s. bst. f. 'platsen bakom 
örat' Br. 

»inb adj. 'kinkig' Br., jsigki 
Ens. 

klia v. Br. 
klinka s. 'dörrklinka' Ens., -2-

Br. 
omkag adv. prep. KnSk., -e- Ve. 
kwina s. 'kvinna' Ens., -ig- Tr 

VeTjSk., BrTöEldVeTjKn 
ReHis. 

linabetst s. 'lindbast' Br., liga s. 
'lind' Kn., -i- Ve., /igatt a  propr. 2  

linebta v. Ens. 
linka v. Br. 
mina s. n. Ens., -it BrHisVox., 

-eg- BrRe. 
minan adj. 'med gott minne ut-

rustad' BrVeKnHis., -e- Re., 
Tj. 

inis pres. 'minnes' LaReVox. 
minahb adj. adv. 'mindre' Ens., 

2g- BrTjKnVox., imga, adv. 
La., »tåga Tj. 

minst adj. adv. Ens. 
minstigan adv. 'åtminstone' Kn., 

V ox. 
minska v. Tj. 

Mao s. Ens., -ig- BrEldVeTjRe 
Sk., -e- BrRe. 

piga v. 'sätta i pinnar, t. ex. i 
en räfsa' Br. 

pii adj. 'pinnig' Br. 
s. n. 'piggsvin' BrVe.3  

pinka v. Br., pink s. Br. 
pinst s. 'pingst' Ens., pis[t] Br 

Tö. 
pligsalt propr. Ve.4  
phygsd s. 'prins' Br. 
pcehmaclink s. 'perpendikel' Tö 

Tr.3  
kiticce v. Ens., -ig- His., -2- Br 

Ve., -e- Kn. 
tag' s. 'ring' Ens., 	BrTöRe 

ÖK. 
tåga v. BrTöKn., -e- Re., higaha 

s. Br. 
sinas s. n. Ens., sigalejv s. n. 

'sinnelag' Vox. 
isiva adj. Ens., basina v. Ens. 

sktilh s. n. Ens., -is Tr., -4- Tö 
VeKnRe., fig ÖK. 

skinka s. 'skinka' Br., finka Tj. 
sko/a/kb/a s. 'skollärarinna' Ens 

.BrKn. 
skog adj. 'mager' BrTj. 

a) linalt prov. Slätt.2  b) minor Vess. c) pina Slätt., pinas° 
s. 'igelkott' Vess. d) prins Vess. e ) tana Vess. f ) tag Vess. 
g) sina Vess. h) 5in Vess. ) skrin Vess. 

Jfr Sk. kinka 'kind' Rietz s. 319. 
Byar i BrVeKnHisSlätt. JB. 1653 bar Liunghult Ve., Liungh-

huult Kn., Liungshult Br., däremot Linghuit Br. Ett Linnildt 
1573 Vgr. — vilken av byarna som åsyftas, kan jag ej avgöra 
ock Linden Ve. 1684 visa den riktiga förleden, lind. 

Fsv. pinnsvin. 
By i Ve.; Plingshuult 1653, Plindshult 1684. 
Jfr ovan avd. c. 
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spinaa v. Ens., -is- His., -x- Br 
TöTrVeKnSkÖK., -e- Re. 

spinalvev s. 'spindelväv' Ens., 
sp3sa/ s. By., spigavev Br., 
spigalvev Re. 

spisa v. 'klyva trä till spånor' 
Ens., -3- Br. 

gid.spigk s. 'gulsparv' Br. 
adj. 'spenslig' La. 

spinl2g s. 'armbågsbenet' Ens.i 
sims s. n. Ens., -x- Ve. 
sphisa v. EnsReVox., -x- BrTr 

VeKnSkVoxÖK., -e- Re. 
stinet. adj. 'stinn' Ens., -iv- Br 

TöVe. 
she s. 'sting, en insekt' BrKn., 

-e- Br. 
she s. n. 'stygn' Tö. 
stigka v. Br. 
fahswina v. 'försvinna' Ens. 
fwiga v. 'svinga' Br. 
jafwinta adj. 'snabba' Br. 
Rigg s. EnsHisVox., -x- BrTö., 

-e- ÖK. 
tinana s. pl. 'tinnarna' Tj. 
tig s. n. (även jurid.) EnsEldTj., 

-x- BrVeTjLa. 
igantig EldTj., ieantig Br. 
tiga v. 'tinga, beställa' VeVox. 
thinb adj. 'trind' Ens., thisen, 

TöVeVox.  

kwinac v. 'tvinna' Ens., twiga 
BrTö. 

kwiga v. 'tvinga' Ens., twisa 
BrTjRe. 

twbnixsa d s. pl. 'tvillingar' Br 
Ens. (sii.), -a- Ens. (no.) Tr., 
-.B- Ens. (no.). 

twiela v. 'tappa på en tunna' 
Br. 

[lega se] vig [om] Br. 
vi e s. 'vind, blåst' Ens., vis 

BrTrVeKnRe. 
vin s. 'vridskaft' Ens., vis Br. 
vina v. Ens., 	Sk., -x- Br 

VeTjLaKn. 
vina v. 'vrida' Ens., -is- Br 

Ve. 
vigabmi s. 'vindbro' Tj. 
gåt.viea s. 'garnvinda' BrLaKn 

HisOK. 
viner adj. 'vind, sned' Ens., -is-

BrVeReHisVox. 
viga s. 'vinge' EnsBrTöVox. 
vindrap propr. Vox.2  
vika v. Br., -e- Re. 
vigkal s. 'vinkel' Ens., -x- Br. 
v}gst s. 'vinst' La. 
vintet. EnsReSk., -x- Ve., -is-

BrTöVeKn. 
vbnlz adj. 'vänlig' Ve., veen/i[g] 

Re Vox. 

spna Ab., -in- Vess. b) kin Vess. c) kwina Dr., kwinatrou s. 
Svart. d) kvginhg SlättTor., 	EftDr. e) vin Vess. 	vina 
Vess., miia 'vinda (garn)' Slätt: 

Jfr nav. spindel 'ten' ock F.-T. 1121. 
By i Vox., Hnindroph 1653; möjligen ett *Vindre, jfr Vindr, 

Nielsen Pers. s. 107. 
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vårstett, adj. adv. BrTöLaKnVox., 	mage' BrTöLaKnVox., -a- I. 
-a- TöEldVox., -ce- EnsVeHis 	-ca- Vox. 
ÖK. 	 vh.ensk s. 'hingst' Kn., -ca- Vox.' 

vbnstitan s. 'vänstran, en ko- 
Utom i ett par särskilda fall är övergången till öppnare 

ljud relativt svagt utpräglad. Framför g, gk är medelläget 
avgjort med avvikelse i några socknar åt a, inom andra åt e. 
Br. har som vanligt några ex. på e, även i anmärkningsvärd 
grad Re. I Ens., där n -->- g icke inträtt (utom i in, inne etc.), är a 
säkerligen ganska slutet. För det övervägande slutna ljudet i ji&a 
är det svårt att icke göra palatalen ansvarig. Framför nt höres 
slutnare ljud, utom före nt -› gt. Regelbundet e (a, ce) visa endast 
Nsteh, twbnhg, vnli, v&ster, imensk. Att f, v, yr haft betydelse 
för utvecklingen, förefaller sannolikt2, men begränsningen är mig 
oklar. (e-formerna värka närmast som riksspr. utom vhcensk. 
Kanske vit- bidrager till förklaringen? Jfr nedan avd. n, g. 

1) framför gh, k + kons.: 
clieyta v. 'dikta' TöVeReHis. 	ånsAjta s. n. 'ansikte' TrEldVe 
plcejt s. 'plikt, böter' BrEnsVeRe. 
pliejta v. 'plikta' VeRe. 
hiejti adj. 'riktig' BrTöEldVeRe. 
scejt s. 'sikt' TrReSkVoxÖK. 
seejta v. 'sikta, sålla' EnsBrTö 

TrVeKnHisÖK. 
mita s. n. 'sikte' Ve. 

KnRe., anscbi ta TjLaHisVox., 
etals0a Br. 

sveeita jsch_ta s. 'kärra med fjädrar' 
rrj.  

koda ipf. 'tiggde' EnsTöTrEld 
VeLaKnReSkHisVoxÖK. 

vcejt a s. 'vikt' EnsBrTöTrHisVox. 
Utvecklingen i 	ce är undantagslös före k, g 	j3. De i 

avd. e ovan anförda Ukt, laktzt måste vara sena i målet. Där-
emot kan i ordet gikt det regelbundna vara -tt,  itva4k Kn., jfr 
fsv. iktavärker, med t bevarat i framljud ock därför också bort-
fall av j. jitvettbk Vox. är möjligen kompromissform, men även 
här kvarstår a kanske på grund av det föreg. j. Det kvarstående 

b&kaaveiitan s. 'brunnsvikten, motvikten varmed vattnet vcelas 
op' Sten. 

Jfr sv. d. vrinsk, vrensk ock vrinna, vrena 'gnägga' Rietz 
s. 819 samt ovan § 1, s. 5. 

Jfr Kock Ljh. I, 47. 
Nedre Åtradalen har bevarat k, g framför kons. ock har alltså 

e, r; se ovan avd. c. 
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k i jtkt TrTjRe., yiktvåk His., Oktviekk BrVox. kan knappast 
vara regelbundet (jfr under Konsonantismen). 

m) framför r-förbindelser: 
betbk s. 'björk' Kn., -a- Sk., -a- 	Kn., -ce- BrTrLaKnflisVox., 

His. 	 -a- ÖK., -a- Ens. 
bbhka s. n. 'björke' KnReSkÖK., lhkab  v. Br.5  

-a- ÖK., -ce- HisVoxÖK., -a- matan, -a- s. 'myrten' Ens.6  
Sk., -a- HisVoxöK. 	ska adv. Br. 

beekkathct s. n. Sk. 	 slkkal s. Br., si.kkla v. Ens. 
båkaha propr. ÖK.' 	 spehv s. 'sparv' EnsBrTöVeKn.,-a- 
bcehkabyett, propr. His.2 	EnsEldLaReÖK., spark, TjElis.7  
bithkhilim propr. Vox.3 	stchkna. v. 'stelna' BrVox., -a- 
snibk§c'ehna s. Ens. 	 Vox.5  
åipitna v. BrTöReÖK.4 	fipeka Keu v. 'hastigt förbrinna' 
åcerta/a s. 'körtel' EnsBrEldTj 	Br.3  

8) Farad Sten., -e- Stafs. b) ler/ca Vess. e) stera v. 'stirra' -Vess. 

By i Elassl.; hört i ÖK.; Borokered, Borokere 1653, Birohe-
röd 1673, Bjorkered GS. Förleden är birke. 

By i His., Björkeberg GS. 
Gård i Vox.; Borkeholm, Borokeholmenn 1653, Björkholmen GS. 
Se Kock Ljh. I, 46. 
Se F.-T. 647 ock jfr Kons. under 6. 
mirteiträ Var. rer. 
Motsvarar säkert fsv. spirver. Att med Kock Ljh. I, 114 

ansätta en utgångsform med i-omljud av a är för SH. omöjligt, se om 
äldre ire § 19. Även andra sv. d. uppvisa slutet e, se Rietz s. 654, 
Hesselman Korta vok. s. 212. På samma avljudsstadium torde återgå 
även sp&itv EnsEld., spekv Tr. -E-• *spyrver 	spirver, se nedan avd. o 
ock § 7, avd. in. Liksom en del andra dial.-former med ö-ljud (se 
Billing s. 32) skulle även de sistnämnda hall, formerna kunna förklaras ur 
äldre u-omljudd form; men det finns intet skäl att öka urformerna för ett 
begränsat område. Från denna synpunkt vore det frestande att även 
förklara spaitv i SH. ur spirver. Något formellt hinder föreligger nog 
inte, men frånvaron av mellanformer med a, ce, som vid en dylik ut-
veckling bort förekomma, gör det sannolikare, att man bör antaga äldre 
a liksom i spopy. span.v.  kan naturligtvis vara rspr. Märk, att det står 
jämte speta) i Ens. spon,v i Eld. 

Vox. sterila talar emot en utgångsform stärkna, jfr mlty. 
starke 'stärkelse', sterken 'stärka' F.-T. 1200. Är ett *stiräkna möj-
ligt? Kontamination med stiräna? Se nedan avd. n. 

Jfr sv. d. svirra, sverra 'med fräsande läte hastigt förbrinna' 
Rietz s. 703 f. ock se F.-T. 1221. 
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tiethskal 6. 'tröskel' EnsBr.1  
v3hka v. 'virka spetsar' BrRe., 

-z- Br. 
ahkaa s. n. 'virke' Ens., -ce- Br., 

-t- LaKn. 

veejtka,n s. ii. 'blaggarnstyg' Tö 
VeLaReSkHisOK., -e- TrEld., 
-a- EldKnSkVox., 	Kn.2  

vhval s. 'virvel' Ve.3  
vilda v. 'virvla' Kn. 

Övergången till delvis mycket öppna ljud är klar. Av 
undantagen äro cirkel etc. ock virka säkra lånord från rspr. 
Även vula Kn. ock vaka LaKn. måste fattas på samma sätt. 

nyi 	e --> ö så tidigt, att diftongering till az, etc.4  
kunnat äga rum, 

a) framför r6: 
h4thab s. 'pojke, ung man' Br jUan v. 'sätta band om t. ex. 

KnReVox0K., heptha Ens., 	balja' BrVeKnVoxöK., jaha 
håuha TöTrEldVeTjLa., ha 	EldÖK., jeeha LaKn.6 . 
His.3 	 ståtkna, ståkna v. 'stirra Br. 

13) framför rt: 
fngot, fnaht s. 'sticken manlig phhtan, pbtan adj. 'surmulen' 

person' Re., fnceot Kn.8 	Vox.10  
hånktaha propr. Ens.3  

a) verka Vess. b) Uttra TvåStafsVessDr., heozha AbEftHarp. 
.) jha HarpEft., Alba Slätt., Åra Två., ftka Nössl. 

Fsv. priskulde, fsk. thserskolde, jfr nedan § 7, avd. m. 
Liksom i fråga om skekkna tala även här — ock kraftigare — 

former med e, a för äldre 	trots mlty. werke 'licium', werkgarn, 
werken adj., se F.-T. 438. Jfr jut. hwerken jämte hwwrken Feil-
berg I, 697 f., Sörbygden varkansty. Även SMöre har värke, där ä. 
kan vara av I, jfr värke 'virke'. 

Åven i het. 'trävred att stänga en dörr med'. SH. för övrigt 
har former med a, a, som av flera skäl tyda på äldre a, se nedan § 
24 a 7. 

Jfr §§ 13 A 3 ock 14 c 1. 
Om utvecklingen till hyha, se nedan avd. o. 
Jfr isl. giga; även Jetta en kvinna efter barnsäng. 
Fsv. stirdhna 'styvna, stelna', stirna 'stirra' Sdw. är väl samma 

ord? Enl. Swenning s. 83 finns även i Be. sthtna 'stirra'. 
Från Swenning s. 81 f. 
By i Ens; i Br. hört håmtaha; Hierteredh 1653. 
Från Eld. uppger Swenning s. 82 paz,htan, vilket torde vara miss-

uppfattat, jfr nedan § 13. Däremot kan det av S. i Harp. hörda piguktan 
vara riktigt. Visserligen är diftongen för ö i Harp. Tt, men då jag i EnsVe. 
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plAhta Ahta s. 'sticka att lysa b.ulapciittta s. 'liten ål' Br. 
med' Kn., Axla Re.1 	vit, vaht s. 'vört' HisVox.2  

y) mellan vr- ock -st: 
vh(pstana s. 'vristen' BrSk., y/bg.«, beist Br., Mutan Re., möts-

tan bh- Ens., vhåustan Ve., vhöstan TöTrEldTjLa., -e- His 
VoxÖK.3  

vh4stasb [ha mck] v. 'reda sig under slit' Br.4  
Utvecklingen till diftong framför r6 är regelbunden. Om 
ha se § 14 c 2 ock g. Om staihna går tillbaka till stirna 

(men ej stirdhna), få vi en motsättning till öcs.e.hna v., varom se 
§ 14 C E anm. 1. Sammastädes talas om 65:ehtal : vpht; i övrigt 
ha vi diftong regelbundet framför -rt, då måtan måste vara 
relativt sent lånord. 

Framför st sker utvecklingen, som synes, endast efter vr-5, 
men betydelsen härav är dunkel. I vhaistas, som väl är isl. 
reista 'böja', kunde man möjligen tänka på bevarat e, men 
vrist står ändå kvar. Jfr nedan § 14, avd. g. 

ori 	y i labial omgivning: 
bboa propr. 	vaht s. 'vört' 
bboabffigat propr. 	h#he. s. 'herde' 
bbhka s. n. 'björke' shiver s. n. 'silver' 
böhkaha propr. 	dhOfta v. 'driva om- 
spenv s. 'sparv' 	kring' 	 sliogdhan s. 'blåbär' 
athica s. 'kyrka' 	igta se v. 'gifta sig' 4fpgh adj. 'klumpig' 
åtkoh, s. 'kyrkogård' jåntek/Mits.n.'honlam' oka adj. 'enstaka' 

bhcbistan Slätt., vhdnsten HarpEft., vMstan Två. b) vhaistas 
1nd Ab., vraistas v. 'krångla' Vess. 

hört puttas v. 'tjura, vara surmulen' trots Ens. ö •-› an, Ve. 419- au, au, 
ock då det folkliga målet i Halmstad har pbh,tan — trakten kring staden 
har haft cot 	— är det inte uteslutet, att vi av ett poothlan genom 
förkortning fått pbhtan, som sedan ännu en gång förlängts till .2,99.uhten, 
.2g_tuht8n. 

Från Swenning s. 81 f. 
Jfr isl. virtr; om SH. i övrigt se avd. o. 
Fav. vrist. 
Jfr Smål. vristas 'ivrigt bemöda sig att söka sin bärgning' 

Rietz s. 819. 
Om ex. på I + st för övrigt se ovan avd. g. 

thnieh, s. n. 'timmer' 
Mya v. 'simma' 
dont s. 'dynt' 
hpgka v. 'försinka' 
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f4nsten s. n. 'fönster' wPska v. 'viska' 	wp1sta v. 'kasta'. 
sntistonp propr. 	wPsla v. 'vissla' 

Om målens olika former se nedan § 7; om eventuella regler 
för labialiseringen se slutkapitlet. 

Äldre i. 

§ 5. Äldre 1 kvarstår 
ning som 1.1  
abatit s. 'aptit' Tj. 
adina propr. Br. 
aktiva, adj. 'värksam ock för- 

siktig' Ens. 
4pki/ 'april' Br. 
etvgudata s. n. Ens. 
ba s. n. Ens-ÖK. 
bibc'egic s. 'bänk för bikupor' Br. 

allmänhet som i, vid förkort- 

fistrbi adv. prep. EnsBr. 
bislå s. n. 'bislag, utbyggnad' 

Ens., bislåv BrVe., basliv 
La.2  

ba v. 'bida, vänta' Br. 
bfbal s. Br., bikt Ens. 
b/da s. 'bit' Ens-ÖK.3  
bidab v. 'bita' EnsBrTrEldLaKn. 

a) b/d Vess. 	b) b?da Vess. 

Förkortning inträder i stor utsträckning framför kons.-förb., alltid 
framför geminata ock m, se Kvantiteten. — De många, tydligen sena 
lånorden från svenska riksspråket har jag endast i särskilda fall ansett 
nödigt att beteckna såsom sådana. 

Åda. bislag. 
Ordet förklaras av Hesselman Korta vok. s. 54 f. ock efter 

honom av SAOB. såsom bildat direkt till bita v., jfr supa : sup. För-
klaringen är enkel ock tilltalande, men jag känner mig inte fullt 
övertygad, att man alldeles kan lemna det gamla biti ur räkningen. Det 
skulle ha försvunnit för att lemna plats åt en nybildning av samma 
stam ock med samma betydelse. Tvivlet stärkes av att ett modernt 
bala värkligen inte blott existerar i Närke (enl. Hesselman a. st.), utan 
också är allmänt brukligt i Göteborg (från Vgl. uppger väl Rietz s. 34 
också ett bite), ock även av mig hörts hos småländingar. Enklare än 
Hesselmans tanke på inflytande från rspr. bit är väl att anta påvärkan 
direkt från bita. Det deklinationsbyte, som sedan erfordras, är ju syn-
nerligen förklarligt med tanke på de ytterst talrika sammansättningarna 
— där alla former utom obest. sg. sammanföll° — ock de konstanta 
förbindelserna en bit(e) bh.4, åst etc., där skillnaden mellan de båda 
formerna säkerligen känts minimal ock -a framför vok. väl alldeles 
försvunnit. Även kortstaviga ex. saknas icke alldeles. Åtminstone i SH. 
ock Skåne kb etc. 'läpp', jämte SH. lieba, måste man se ett sådant (jfr 
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våuhtbidaha s. 'gräshoppa, som 
biter av vårta' Kn. 

bis pres. 'bits' Br. 
bis& s. 'huvudlus' Ens., bisa, 

bisak, pl. TrLa.1  
bina propr. Br. 

s. n.? 'bier, öl' EnsBr. 
bil s. EnsBrLaÖK., plöN1 -bel 

Bl-, åtal, 'årderbill' VeLa.2  
bla v. 'bliva' EnsBrTrVeRe.3  
ståhblia v. 'bliga stelt' TöLa. 
bhcenahi s. ii. 'brännvinsbränneri' 

EnsBr. 
da Ens., dia v. tr. o. intr.EnsBr. 
did adv. 'dit' Ens-ÖK. 
digab s. n. 'jordvall' La. 
dila s. 'grisspene', dilana pl. Br., 

dileh pl. Tr., dile'', TöVe- 
ÖK.3  

dila s. 'finne' Br.6  
din dina din dina Ens-ÖK., 

dit Ens-ÖK. 
dikk s. 'dyrk' TrEldVeHisVox., 

dihk ÖK.7  
dihka v. 'dyrka upp' EnsTrTj 

His., dihka ÖK. 
dist adj. 'disig' Br. 
divla v. 'träta, disputera'.8  
(kista se v. Br. 
Åka v. EnsBrTrVeLaKnRe 
Vox.° 

snydhiva s. 'snödriva' LaReSk 
(no.)Vox.1° 

dynamit s. Ens. 

a) bli Vess. b) 4pdigat Ab., disalt propr. Slätt.4  

nedan § 18 a ock exkurs 1). Ock om i medelsv. dial. kortstaviga ex. saknas 
(se Hesselman a. st.), finnes väl intet hinder för att förlägga bytet senare 
än bite -› bita. Då en nybildning bit är så naturlig, inskränker sig 
kanske betydelsen av det ovan sagda till behovet att förklara, hur ett 
nybildat bit kunnat på stora områden undantränga det gamla Viti. Den 
obetydliga skillnaden i form har försvagat det senares motståndskraft. 

Jfr bisse 'liten tand', bissing, bessing 'lus' Rietz s. 34 samt 
Hellquist Ark. VII, 156. H. tycks betrakta bisse 'liten tand' som en 
avledning av ett Vite, is!. biti (väl i bet. 'hjornetand, oientand' Frz.). 
Ordet tillhör väl barnkammarspråket, ock sambandet kan vara mycket 
mera direkt med bis 'bits' ock bita. Även det slutna i talar härför. 

Fsv. bilder, se Tamm s. 36. Det öppna ljudet i Br. har jag 
svårt att förklara. Möjligen kan akeentsvaghet ha spelat in. 

Om former med g, at etc. se  § 14 f, anm. 2. 
By i Slätt.; Diegeshult 1675, Digeshult GS. Förleden är väl 

dike. 
Jfr isl. dili Säck', sv. d dile 'spene' Rietz s. 86. 
År samma ord som föregående. 
Lty. dirk, se Tamm s. 112 f. 
Sv. dial. divis, dyvla Rietz s. 91, Ity. <Utvek, se Tamil' 

s. 113; om y- 	se § 7a. 
3) ÖB. dtPva, se nedan anm. 5. 

10) Om dhCvja se ovan § 1, s. 21, om ch,Pva nedan anm. 5. 
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dusin s. n. 'dussin' LaHis.1  
fabhik s. n. Ens. 
fal i s. adj. 'brist, något galet' 

TjLaRe. 2  
fiana s. 'fiende' EnsRe., fana 

Br., fian Ve. 
fibal s. 'en hästsjukdom' Br.3  
figa v. 'fika, arbeta ivrigt, 

skynda på' BrTöLaKn. 
fil s. EnsBrLa., fla v. EnsBrLa. 
fan adj. Ens-ÖK. 
Pita räkn. 'fyra' Ens-ÖK. 4  
fis s. BrLa., fisa v. BrLa. 
flig s. 'flik' Ens. 
flina v. 'grina, skratta' Ens.6  
flisa s. 'stenflisa BrRe., fluga Ens. 
flisa v. 'lägga tas' (på en väg) 

Ens. 
flit s. Br. 
flitiak adj. Br., flida Kn.6  

fia adj. EnsBrTö., Att adj. neutr. 
Br His. 

fiz seb v. 'freda sig' BrKn Vox., 
flada se ipf. Br. 

Mac v. 'fria' Br. 
fylahi s. n. Kn. 
fojde,hi s. n. BrTöRe. 
glia v. 'glida' BrLa. 
glib s. 'gap, käft' EnsBr.7  
gRsad v. 'lysa svagt' Br. 
gnia v. 'gnida' TjLaVox. 
gnista s. EnsTöTrEldTjLaRe 

HisVox., 	Ve., gnistka v. 
Ens.3. 

baghibae v. 'begripa' EnsBrTj 
La. 

012'10 s. Ens-ÖK. 
glan s. n. Br. 
glana v. EnsBrVox. 
ghtsg s. Ens-ÖK. 

a) flis Vess. 	b) fri v. 'freda' Vess. 	c) fria Vess. 	d) glasa 
Vess. e) baghiba Eft. 	gala» Vess.; grimata propr. G-ng 
g) gris, pl. grisa gresar Vess., glas s., ghisa v. Eft. 

7) Jfr under äldre ö, 
T. ex. so  va da non falk po gfgan 'hästarna' Tj., so bla hun 

falk (för ngt) 'blev utan ngt' Re.; jfr sv. dial. fall 'förstörd, ruinerad' 
Rietz s. 126 ock no. fallit, fr. failli 'bankruttör'. 

Åda. fibel 'en byld paa heste ved orene', mil. viv6r(e) F.-T. 214. 
Fsv. fira, äda. fire, se Kock Ljh. I, 483 f. ock Hultrnan Häls. 

s.92. 
Jfr ög. fira Rietz s. 149, äda. fire 'både le og grmde'. 
flidi är nog lika sent lånord som flita, endast med anpassning 

efter målets ljudsystem. 
Jfr sv. dial. glip 'svalg' Rietz s. 199. 
På äldre i tyda formerna från olika håll, jfr Karsten Kökarsm. 

s. 48, Kallstenius s. 154, även Sejero s. 24. 
2) S:n i NH.; Grimetunm, Grymmtun VJb., Grymätunä 1300 

SD. II, s. 319, Grymituna 1334 Styffe s. 86, Grimetwna 1410 SD. 
ns. II, s. 301, Gremmenthen 1537 DKR. s. 52, Grimeton GS. Förled 
är namnet Grimi, se Nielsen Pers. s. 33. 
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ghisa v. 'få grisar' Ve. 
ghisaså s. 'sugga, dräktig 1. med 

grisar' EnsRe. 
ghtska adj. 'häftig o. djärv' Ens 

Br., Oskar.. gidskan, Ve.' 
ht se v. 'skydda sig, reda sig' 

VeLa.2  
Ma [bot] 'lura bort' BrLa.3  
hia s. n. 'hide, uselt ställe' Ens 

BrVeLaVox. 
bl (bsan,a,hia 'blåsigt ställe' Br. 
hd adv. 'hit' Ens.-ÖK. 
higan adj. 'rädd?'4  
higna v. 	BrEldVeTj 

La., Aina Re., ina Ens. (sö.), 
igna Br., heejna ÖK. 

hisna Ens., hisna Tö.4  

hiskalt adj. VeRe. 
hin,b pron. EusBrEldVox., hin 

Br., htnt BrVeKnVox., hint 
Tö.5, hit EnsBrVoxÖK., hina 
pl. BrEldVox., killa La. 

hintad adj. n. 'disigt, mulet' Br.6  
hisalt propr. F1is.7  

pron. Ens.-ÖK. 
1, a adv. prep. Ens.-ÖK. 
asc v. 'idas' BrVeLa., s pres. 

BrVeLa., idas ipf. BrVe., its 
sup. BrVe. 

Ida propr. EnsBr. 
gaea s. 'ekorre' Ens(K)BrVe 

(no.)La(öst.)KnHisVox., 
Ens(Gr)TöTrEldVe(sö)TjLa 
(sö.)ReVox(no.)ÖK.8  

a) grisk Vess. b) hin g[?] hit htna Vess. c) tas Vess. 

Jfr isl. gris 'heftigbed' Jönsson. 
Jfr is!. hiSast. 
Fsv. higha; mit. hi(g)en, helgen keig. stuprare), höhnen, 

vexieren' Labben; sv. dial. lila 'bedraga, narra', Mori s. Rietz s. 254. 
hun va so higan, so hun hignada, Ve. Jfr sv. d. higen, 

hon 'som hyser stort begär efter, även orolig' Rietz s. 255, samma 
stam som i värbet äda. hige 'snappe (efter vejret)' ock sv. hisna ‹- 
hiskna 	hiksna, se Nor. Sv. Landsm. I, s. 318, Kock Sv. Et. s. 50 f. 
Om den olika kons.-behandlingen jfr Kons. ÖK. heejna tyder på förkort-
ning av vok.; hisna hisna se närmast ut som rspr. 

'Den andre'; möjligen ngn gång 'den där'. Den långa vok. här-
stammar från poss. pron. henstana s. 'grannstugan' Tö. 

Jut. d. himo, tamd 'overtrukken med skyer, om himlen' 
Feilberg. Jfr isl. hima kffire hensunken i sine tanker eller sin grublen, 
sea at man ikke kommer at foretage sig hvad nian skulds'. Rör. betyd. 
jfr no. d. hYmen 'niork og taaget; utilpas; som efter for liden sovn', 
upp!. hijma 'vara butter' Grip s. 52. 

S:n o. by; Itzhult 1475 Styffe s. 83, Hissolte 1569 LSL, 
Hyshult 1673, Hishult GS. Förleden är kanske hide, jfr Idhult 
Norrby s. 155 f. 

Fsv. ikorne, is!. ikorni. Hela sydliga slättbygden har gctit.a, 
med anslutning till gg s. 'ek'. I det östliga området kan även anslut-
ning ha ägt rum i stor utsträckning. I Ens(K)BrVe(no.) med igan,a, har 

4-120088 Sr. landsm. Wigforss. 
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ighalvålt propr. Kn.1  
ila v. 'dröja' Br. 
ima s. Tö. 
ss s. EnsBr. 
isahPna s. 'isbjörnshona' Ens.2  
istatt, s. n. 'ister' Ens., s- BrTö. 
istka s. 'fett kring inälvorna' Br.3  
ivlas v. 'sträva ivrigt' EnsLa., 

ivla Br. 4  
jisna v. 'gistna' Ens.3  
i:atm:Ovan s. 'mungipan' VeLa 

ÖK. 
s. BrEnsLa. 

åila v. 'även springa' EnsBrLa 
Vox. 

yi/o s. n. 'kilo' Ens. 
ötv s. n. EnsBrTrLaVox. 
&va. v. EnsBrTrLaVox. 
övan adj. 'trätgirig' BrLa. 

s. pl. 'kli' TrLaReVoxÖK. 

HALLANDS FOLKMÅL. 

klia s. 'listig person' BrTöVe.6  
klistah, s. Tö., 	Ens. 
klistha v. Ens. 
kniv s. EnsBrVeLaSk. 
kolig s. 'kolik' Eld. 
kompani s. n. Ens. 
kub s. n. 'krig' EnsBr., kiis-

vssa s. 'krigarevisa' Br. 
v. 'kriga' EnsBrLa., khida 

ipf. EnsBr., klut sup. Br. 
bida s. 'krita' Br., kod TjVox., 

kod La. 
khian adj. 'besvärlig' (om män-

skor) La. 
khilibuht adj. dets. La.7  
khigan s. 'krikon' EnsBrReSk 

ÖK., khkan TrEldTjLaKnSk 
HisVox.8  

kusk adj. 'syrlig, om äpplen' 
La.3  

a) »Va Vess. b) krt Vess. 

ek nämligen formen 1g. Så också i Kn. (västra: Jons. Udd., alltså mot 
Ve.). Däremot har La. (öst.) eg : igaha, liksom Km i öster o. söder (Ekern. 
TrälsKnäreels by Gunnb.) ned till His., där endast gg : igaha hörts. Inom 
detta område har jag från Ämtön, sö. Kn., antecknat ig :igaha, isolerat. 
Vox. har eg : igaha utom i nordvästra hörnet, där Menl. har eg: 
.g(tha liksom den angränsande slättbygden norr- o. västerut. Utebliven 
påvärkan från ek kan sålunda konstateras endast i sydöstliga hörnet av 
området. I nordvästra Ens(Gr) har man eg : gaa liksom i angrän-
sande del av Slätt. Så ock FlarpVessTvå.; ek : kah,a, Dr. 

By i Kn.; Ykurnahult 1338 SI). IV, s. 595, Ekernahult GS. 
Tillfällig bildning. 
Jfr fsv. ister, isl. istr, istra. 
Jfr sv. d. ivlas Rietz s. 294. En kontamination mellan ivra 

ock ävlas? 
Jfr fsv. gistin, äda. gistne, se Tamm s. 216. 
Jfr sv. d. klis 'klipsk person, skälm' Rietz s. 327. 
Jfr äda. krighård 'trotsig, haardnakket', sv. d. krie dets., kri s. 
Se F.-T. 587. 
Åda. krigske ssble, kriigske ebbel Kalkar. 
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kubik s. Ens. 
kwg [pou] v. 'klaga på' BrLa.1, 

kwida ipf. Br. 
kwia s. 'kviga' EnsBrTöVeLa 

K n Re. 
bin,mcetahi s. n. Ens. 

a s. 'lid' EnsBrTöVeLaRe. 
tiab v. 'lida, tåla' EnsBila. 
/Mo s. EnsBrTöVeTjLa.3  
liba v. 'lipa, gråta'. BrLa.4  
llbesé s. 'lipsill' Br. 
lida [pott] v. 'lita på' BrLaKn. 
lidand adj. 'liten' EnsBrTöVox 

ÖK. 
hg s. n. 'lik' EnsBrLa. 
ligf 	s. 'begravningståg' Ens 

Br. 
ligtån,n s. LaVox. 
hg adj. 'lik' Ens.-ÖK. 
ligast adj. 'bäst' Ens. 
liga v. 'tycka om' Tj.6  
(hola ve) liga 'hålla i gott skick' 

Tj., ve liga La.6  
fohlikniv s. Ens. 
ha [vcel, n0d, ght etc.] adv. 

'lika' EnsBrVeTjLa.  

liasom VeSk. 
/im s. n. 'lim' Br., -i- La. 
lima v. BrTö.7  
lime, s. 'kvast' Tö., 	Ens(sö) 
lin s. n. 'linne' Br. 
lina s. n. 'linne' Br. 

s. n. 'lingarn' EnsBrTii. 
lintp s. n. 'lintyg' TrVe., lintP 

E-nsVeLa., lit p Br. 
linaMt s. ginneto-te Sk. 
linad adj. 'av linne' Ens(sö.)Ve 

HisVox.2  
s. 'linning' ÖK., Ring V ox. 

lina s. EnsBrLa. 
nsa v. Br. 
lit 	s. Ens., lidah, Ve. 
/iv s. n. Ens.-ÖK. 
lotahi s. n. Br. 
maffn s. EnsBrEld. 
mdgasfn, s. n. Ens. 
medasin s. Ens. 
inia v. 'rningere' Br.10  
miahiksat s. Br.10  
mia s. 'penis', hamia, s. La.1° 
mii s. 'mil' Ens.-ÖK: 
mila s., kylmla s. 'kolmila' Br. 

a)l propr. 2 bx )l ha Vess. c) /iaty Vess. d) lide,n DagsKöVess. 
e) bing Vess. 

Fsv, qvipa. 
Gård i Sten., Ly 1675 o. GS. 
Om formen lat söderut se § 13 B3, s. 92. 
Redan av Rietz s. 420 sammanställt med läpe etc. 'läpp', 

sannolikt riktigt. 
Fsv. lika 'behaga'. 
Fsv. lika, like, mlty. like 'jämlik, motsvarande, rätt, billig'. 
Fsv. lim, rally. lim. 	 8) Fsv. lime, is]. limi. 
Jfr fsv. linin, linklae, isl. linkli etc. 
Alla orden hörda endast i samband med tjuren. Jfr fsv. migha, 

is]. miga. 
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mila s. 'munstycke på betsel' 
EnsBrTöEldRe., ml BrLaKn 
His., mila V ox.1  

mina min, mina nuna, mit pron. 
Ens.-ÖK., mig mig Br. 

nianstkph propr. ÖK.2  
nia, räkn. Ens.-0K. 
nian& 'nionde' EnsBrLa., nina Br. 
nitan 'nitton' EnsBrVox. 
nitt 'nittio' EnsBrLa. 
niva v. 'nypa' TöTrEldÖK.3  
nifs pres. 'nyps' Tö. 
pPaa s. 'pipa' EnsBrTöTrÖK. 
pibac v. EnsBrLaHis. 
piga s. EnsTrLaKnReSk., pia 

BrTöLa. 
pil s. (till båge) Br. 
pA/ s. 'pilträd' La., pila VeVox. 
pnad v. EnsBr. 
pistga s. pl. Tö.4. 
plida s. 'utslag' EnsBrLa. 

pldt adj. 'full med utslag' La.5  
plika v. 'plira med ögonen' Br. 
pkadika v. Ens.8  
pkasis adv. Br. 
pas s. n. EnsBrTöLa. 
pkisa v. Ve. 
hiae  v. 'rida' EnsBrTöLaKn. 
hiaha s. 'ryttare' EnsBrLa. 
hia s. 'ria' Br., kiaf v. 'torka 

säd medelst kia' Br. 
hia s. 'stång till torkning av 

säd' Br. 
båknakiakita s. pl. Tödslosmär- 

torna' Br.7  
kigek adj. 'rik' EnsBrTöTrVeLa 

Kn. 
higag s. n. 'rike' Br. 
rum s. n. Br., kima v. TöTr. 
hl,S s. n. 'kvistar' EnsBrLa. 
kisgkPn s. n. Ens. 
kisalth propr. His.8  

a) mina Vess. 	b) ntsk adj. 'nidsk' Vess. 	e) ptba v. Vess. 
d) pina SlättVess. a ) kta Vess. f) kia [scb] Tor. g) kiga Vess. 
h) hisap propr. Eft.8, kisan propr. Sibb.1° 

Fsv. mila, se Kock Ljh. I, 86. 
By i ÖK., Nidingstorp 1653 o. GS. Förleden är niding — 

namn? Jfr Lind Dopn. 789. 
Ombildning av nypa efter knipa, Billing s. 18. 
Hört om den till långa strängar hopkardade ullen; tyckes när-

mast höra samman med ett av mig endast i Halmstad hört (möjl. små-
ländskt) pist 'stripig, om hår'. Vidare släktingar finner .man väl då 
bland de till roten *(s)pi hörande, se t. ex. F.-T. 861. 

Jfr sv. d. plita 'blemma' Rietz s. 506. 
Sent lånord, jfr pkepka nedan § 18. 
Fsv. ridh 'paroxysm, sjukdomsanfall'. Se Liden PBB. XV, 511 f. 
By i His., Rishttlt GS. Förleden är väl subst. ris. 
By i Eft., Risarp GS. Nielsen Pers. s. 76 ansätter för ort-

namnens skull ett mansnamn Risi. 
Gård i Sibb; i Kö. hört kis«, i Dags. isa; Risen GS. 

Tycks vara pl. best. f. av ris, jfr Steenstrup Indl. St. s. 15, Dyrlund 
Da. St. 1911, s. 100f; även SO:k. XI, 76. 
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hiva a s. 'räfsa' EnsBrTöTjLaKn 
Re. 1  

hiva v. EnsBrLa. 
husine'n, s. pl. 'russin' EnsBrLa.2  
s4gahsti s. n. 'sakristia' Br. 
sabina propr. (kvinnligt) Br. 
sia s. 'sida' Ens.-0K. 
siat adj. 'sid, nedhängande' Ens 

Br. 
sivintoh s. 'senvinter' BrLaRe 

His.3  
sid s. 'sankt ställe' BrLaReVox.4  
sidan s. n.? 'siden' Br. 
sa s. EnsBr., sila v. EnsBrLa. 
simi adj. 'simmig' La.5  
simab's. gen.? 'avskrap från bryn- 

sten, som blandat med vatten 
strykes på spånet' EnsBr.5  

sin sin, si, sina sina pron. Ens- 
ÖK. 

skap s. Ens. 
sihsa s. 'syrsa' EnsBrTöTrEld 

Tj., shsa HisVox. 6  

sisaha s. 'sax' TjKnHisVoxÖK., 
sisahae BrTrEldLaRe.7  

sist adj. adv. 'sist' BrTrVeTjKn., 
sist Ens Vox ÖK. 

skida v. 'skita' EnsBrVeLaKn. 
skid s. EnsBrLa., [ont] fit 

Vox. , 
skidan adj. EnsBrKn. 
skina v. Br., sölskin s. n. Br.8  
skiha v. 'rensa t. ex. smör' Br. 
skivad s. EnsBrTjLa., Siva Tr. 
kettaskhi, s. n. 'kattskrik' Br. 
skhia v. 'skrida' EnsBr. 
skhig s. n. 'skrik' BrLaKn. 
skhigae v. EnsBrTöLa. 
itgahashigan s. 'nötskrikan' Br. 
skhin s. n. EnsBrLa. 
skhiva v. EnsBrTöLa. 
sh s. 'slida' Br.3  
sliba v. 'slipa' EnsBrTöLaKnRe. 
sliba s. n. 'sliptyg' Br. 
slida l v. 'slita' EnsBrLa. 
Atm s. 'slem' EnsVoxHis. 

a) hiva s. SlättVess. 	b) sima v. 'spåna, vässa (lien)' Vess. 
c) sisaha Ab. d) fiva EftAb. e) skina Vess. 	f) slida Vess. 

1) Fsv. riva, isl. hrifa. 	2) Fsv. rosin, mIty. rosin. 
Jfr sk. på sihösten 'sent på hösten', siföing 'född sent på 

året' Rietz s. 562, isl. si 6 'silde'. 
Av sidher i bet. 'vattensjuk, sidländ' liksom bredd : bred etc. 
Användes om flytande varor, framför allt om soppor, då de äro 

jämna ock liksom feta. Jfr isl. seinar, även 'honung'; mhty. seim, nhty. 
seim »allgemein iiblich nur in honigs., landschaftl. auch ftir andere 
zähe, schleimige fliissigkeiten (hafers., gerstens. etc.). Dazu seimig, 
nordd. vulgär semig 'sehleimig' (von suppen)»: Paul D. Wb. s. 488. 
Det hall. Ordet visar tillbaka på en avljudsform sim. År det inte möj-
ligt, att sima s. 'brynstensvatten' sammanhänger med detta ord? 

Åtxsv. siressa Var. rer., se F.-T. 971. 
Sv. d. sisare, sissare Rietz s. 558. 
Analogi efter skina; jfr § 1, avvik. 4 (s. 16). 
Fsv. slIdh. 
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adj. His.1  
smia smi v. 'smida' BrLaRe., 

smida ipf. BrRe. 
smid?, adj. 'smidig' EnsBrSk. 
smida. v. 'smita undan, för- 

svinna' Br. 
snib s. 'ett slags hästsjukdom' 

Re.2  
snigan adj, 'sniken' BrLa. 
spig s. 'spik' EnsBrTöVeLa. 
spiga v. EnsBrVeLa. 
spilig s. 'spjäle' Br. 3  
spitia s. EnsBr. 
spis s. 'spisel' EnsBrVox. 
spisa v. 'äta' Br. 
sput v. 'sprida' EnsLa. 
stan,inp4s s. n. Eld. 
stia s. BrSk. 
stab v. 'stiga' EnsBrLa. 
sta/ s. Br. 
stina propr. BrVe. 
stim/k, adj. 'styv' En sBrTöTr 

EldVeTjLaKn.4  
stivalsa, s. 'stärkelse' Br. 
sto, s. 'strid' EnsLa. 
sto, v. 'strida' EnsLa., stiada 

ipf. Ens. 

HALLANDS FOLK MÄL. 

stitien, adj. 'gensträvig, strid' Ens 
BrLaKn., strå 2 bytga,n 'styv 
i strået' (om säd) Tj., stut n. 
Br. 

fwia v. 'svida' BrLa. 
Swiga v. 'svika' BrTö. 
Swan s. n. 'svin' EnsBrVeLaKn 

Sk HisVoxÖK. 
Swiha v. 'svira' EnsBrLa. 
fwin,a s. 'svinrygg, -nacke' Br., 
. fwihigan Br.5  
scetahi s. n. Br. 
ta s. 'tid' Ens.-ÖK. 
tilta adv. 'tidigt' EnsBrEld., tilta 

TjLa Kn., Riga Re. 6  
tinig s. 'tidning' BrTrVeLa. 
tis [nölcl adv. 'tids nog' Br. 
tit adv. 'ofta' EnsBrTöEldLaKn 

Vox. 
tian,ad 'oftare' LaReVox.7  
tiden,6  adj. 'dräktig, färdig att 

kalva vid viss tid' BrLa 
Kn., tfdak, Ens., sbinatitida 
Br. 

tia [öp] v. 'tina upp' EnsBrTö 
LaKn., tida, [6p] ipf. Ens. 

tia räkn. Ens.-ÖK. 

.) smida v. 'smita, slå' Vess. 
d) tiara, tiast Vess. 	e) tid Tor. 

b) stia Vess. 	0) stav Vess. 

   

Fsv. slim, isl. slira; om formen slem i övrigt <— slöra se nedan 
§ 14, avd. e 1. 

Jfr rally. snip 'pips, pestis pulli' Liibben, äda. snibe 'snuva', 
jfr F.-T. 1097. 

Jfr mlty. spile 'ein diinner (zugespitzter) stab' Liibben o. F.-T. 
1122. 

Åda. stiv, mIty. stif. 	5) Jfr isl. svin i 'hals, nacke'. 
Fsv. tidhelika, mlty. tideliken. 
Fsv. tidher, titt, tidhare. 	8) Se F.-T. 1257. 
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tana räkn. 'tionde' EnsBrLa., 
van, tina Ve. 

agan s. 'tionden' Ens(sö.)., tieaa 
EldVeReVox., 	TjLaVox 
ÖK., kvkkga Re.1  

tima s. EnsBrTöTrTjLaHisVox 
ÖK., .4- BrRe. 

tina s. 'stort mjölkkärl av bläck' 
TöLa. 

tista s. 'tisdag' EnsBrEldTjLa 
KnHisVox., tista Re. 

tistal s. 'tistel' (växt) EnsBrTö 
LaKnRe., -i- Ens.2  

tistal s. 'vagnstistel' EusLa. 
tkin s. n. 'steg' La. 
thina 'ta steg, stiga' La.3  
Nyas v. BrVeLaRe. 
twinakga s. 'tvinsjuka' Br. 
kwivlab v. 'tvivla' Ens., twivla 

Eld VeLa. 
ttstlahi s. n. 'artilleri' Br. 

vi pron. Ens.-ÖK. 
wict d v. 'ropa, tjuta' BrVe. 
ilwiana s. n. 'tjut' Br.4  
via s. n. 'vide' EnsBrTöLaÖK. 
1494 adj. 'vid' EnsBr., vzt n. Br. 
viaiya adv. 'vidare' LaVox. 
vgnanj s. n. 'vidunder' EnsBr. 
vitim 	see v, 'förvånas' Br.3  
via v. 'viga' EnsBrLaVox., vi- 

a[s] ipf. EnsBrTrVeTjKn. 
visaln s. 'vigseln' Ens. 
mg s. 'vik' EnsBr. 
minnvigana s. pl. 'mungiporna' 

Br. 
vigha v. 'gnägga' Kn.6  
wilan, adj. 'utvilad' Br. 
wga v. 'vila' EnsBrVe. 
vin s. n. EnsBr. 
vina v. 'stirra' BrLa.7  
vina s. 'ansikte, synen' BrLa 

ReElis.7  

a) tina v. 'taga tionde' •Vess. 	b) kwivla Slätt. e) via 'vina, 
gnälla' Vess. 	vionra seg Vess. 

Det underliga -tet Be. (hört en gg) är kanske en rent till-
fällig förlängning av ett tiga, under inflytande av tionde räkn. 

Här som på så många andra håll visar formen tillbaka på I. 
Jfr F.-T. 1257. 

Fsv. trina, ipf. trön, visar på 1. Subst. har fått sitt i från 
värbet, jfr skina : skin här ovan. För övrigt äro båda formerna an-
tagligen lånord från da. rspr. Former med diftong äro målets inhemska, 
visserligen i sin tur analogibildningar, som undanträngt de regelbundna 
motsvarigheterna till trina, trin (se nedan § 13 aum. 2, s. 94). 

Sv. dial. hwija 'skrika gällt ock häftigt', fno. hvia 'gnägga' 
enl. Rietz s. 270. 

3) Om sammanhang med prep. vid se F. T. 1376; väl omöjligt. 
Så vitt jag vet, utan parallell i nord. dial. Släktskapen med 

ty. wiehern tyckes påtaglig, roten är alltså hwi, se Kluge s. 493; eng. 
dial. whioker, wioker, se Wright Engl. DD. VI, 454. Rör. suffixet 
jfr ty. meokern. 

Sv. dial. vina 'stirra', vina 'kind, käft, ansikte, föraktligt' 
Rietz, s. 808. Subst. är väl bildat av värbet. 
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tvina a v. 'vina' EnsBr. 
viba s. 'vipa' TrTjLaKnRe 

ÖK. 
vika v. EnsTjKnSkVox. 
vis b s. n. 'sätt, vis' EnsBr. 
vs adj. EnsBrTj. 
keetvis adj. EnsBrTöLa. 
kc'etvisa s. Br. 
visa° v. EnsBrLaF.lis. 
visa s. 'sång' EnsBrVe.  

visa s. 'vise bland bin' BrVe 
La. 

widen, adj. 'vit' EusBrTöTrEld 
VeLaÖK., tott n. Br. 

vhiad v. 'vrida' EnsBrTöEldLa 
Re. 

vhia s. 'buskbeväxt plats' Br. 
itvhia s. 'avkrok' La. 
ventil s. Br. 

s. Br. 
Anm. 1. Såsom av en hel rad ex. ovan synes, kvarstår 1 även 

framför gh -› j. Fsv. nigha., isl. hniga motsvaras därför regelbundet 
av nia v. 'niga' Ens(sö.)Tr. Däremot måste nieja v. 'niga' EldTj-ÖK. 
till formen vara isl. hneigja, se F.-T. 761. För sia se [nå] v., ipf. 
sejda 'sänka sig' Br., fsv. sigha, isl. siga finner jag ingen annan 
förklaring, än att vok. i pret., fsv. sögh, isl. seig, inträngt i pres. 
Jfr nedan ytterligare ex. på denna företeelse, § 13 anm. 2, s. 94. 

Anm. 2. Fsv. sidhan, isl. siåan 	sen EnsBr., sen Tö., men 
sot Ens(sö.)TrEldVeTiLaKuTlisVoxöK., Si BrKnSk. Se Kock Urni. u. 
Br. s. 4. De tidigt förkortade formerna ha kanske förelegat överallt, 
men blivit härskande blott norrut. Dock förefaller det, som ona mot-
sättningen sv. e: da. i borde ha en grund i ljudutvecklingen. Bortfall 
av å på da. område — även i starkton ock tidigare i svagton — ock 
därmed följande bättre bevarad längd lämnar möjligen förklaringen. 

Anm. 3. Med e uppträder i alla målen Uta adv. 'lite' EnsBrTr 
EldVeLaKnVox., låta Tö., låta, Ens., jfr isl. litt Dat. Den ständiga 
svagtonen får väl här tagas till jälp vid förklaringen. Samma förklaring 
är nog sannolik för kåsla s. 'lövruska' EnsBrVeTjLaRe., jfr isl. hrisla. 
Sammansättningen lhvhåsla är icke ovanlig, ock även de olika träd-
namnen böra ha ingått som första led. 

Anm. 4. Jämte jyigna v. 'kikna' Br. står pkna La. Den sista 
formen kunde möjligen sättas i samband med att ordet kikhosta i La. 
heter &g[a]hösta, liksom i TrEldTjSibbTvåMorStafs.1, om icke detta ord 
själv vore i stort behov av en förklaring. Att ce-formen åtminstone i Ilarp. 
numera associeras med åska, s. 'käke', är säkert, ock jag förmodar, att för-
hållandet är detsamma med e-formen på de håll, där käke heter åka 
(så i Eld.). Däremot har jag från La. endast antecknat §ctge,. Även 
uppkom sten av -6e-, -e- är man frestad att söka i en dylik anslut-
ning, en möjlighet som framkastas hos Torbiörnsson Sv. Lm. 1904, 
s. 78 not 3. Vad La. beträffar, skulle då även där, liksom i grann- 

wana Vess. 	vm Dr. c) visa StenVess. d) vria Vess. 

1) Därjämte j9ilcalK3sta Dr., å epg[a]ltbsta övrilarpAs. 
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socknarna, finnas eller ha funnits ett jska. Avståndet mellan det 
ursprungliga kik- ock käke är emellertid bra långt, ock förklaringen hos 
Billing Åsbom. s. 43 ur akcentuering av senare leden är kanske att före-
draga. Sedan vi på detta sätt fått ett ug-, kunde förbindelsen med 
&sega, lättare inträda ock ge åeeghösta (jfr Tillägg ock rättelser). 

Anm. 5. 1 	y i labial omgivning:1  
dh,Pvct v. 'driva' 	- 	fyik s. 	 hYvakt s. 'duktig karl' 
clitPvatte, s. 	 ffy v. 'räcka, bereda, ktPva v. 'kliva, klättra' 
snYclityva s. 'snödriva' 	-pryda' 	 sniyg adj. 'vältalig' 
fyha •Cr. 'fira' 	 hyva v. 'kasta' 	styv adj. 

Äldre y. 
§ 6. Äldre y blir g regelbu 

Abel s. 'tungspene' TrEldVe 
TjHisVoxÖK. 

dina. v. 'dundra' TjKn. 
tOjähn s. n. Tj., Nitcl4na v.Re. 
fels. n. EnsB rTöTrVeK n VoxÖK., 

foil Sk., höksfhl 'hingstföl' ÖK. 
the, s. n. 'furu' EnsBrTrEldVe., 

feta s. Tö.2  
fetkla s. n. 'förkläde' Kn.3  
hi s. 'hölj (i å)' SkHisVoxÖK. 
kval s. 'hyvel' EnsBrTöTrVox., 

ho:val His.4  
kika seb v. '(vilja) kräkas' Br., 

kkgas TöLa.5  

a) fet Slätt. b) kligas Harp. e) kneg Sten. d) knthrk Slätt., 
lbna 	Dr. 	e) mb,gan Spann., Inden SpannVess. 	no:gal 
TorSlättHarpEftStafsTvåVessDr. 

1) Jfr under äldre y (s. 78 If.). 	2) Jfr ovan § 1, s. 5. 
Jfr nedan under ö, il. 
Ordet kan naturligtvis vara inlånat med ö, se Kock Ljh. 

II, 37. Fördelningen av formerna med y ock 0 hos Hesselman Korta 
vok. s. 99 visar emellertid på samma utveckling som av äldre y. 

Jfr sv. d. klyka, klöka Rietz s. 332 o. jfr F.-T. 531. 
Jfr fsv. knyla o. se F.-T. 556. 
Ang. det öppnare ljudet jfr nedan under äldre ii). 
Se § 1, avvik. 9, s. 19. 	9) Kan innehålla äldre 

ndet i gammal kort rotstavelse. 
kng/e s. BrSk.6  
idnehd s. pl. 'lönnar' KnVox., 

lånati4. Kn., /Mim, Re., /an Br., 
Una Sn.7  

kven, s. 'lever' TjReHisVoxÖK.8  
mgg s. 'kreatursspillning, smuts 

i allm.' Ens-ÖK. 
mka se v. 'träcka' (om kreatur 

EnsBr. 
nikt adj. 'smutsig' Br., mbgad La. 
m ade 'mycket' EnsSnBrTöTr 

Eld VeTjLaKn. 
nod s. 'nöt' EnsBrTrVox.2  
negalf s. 'nyckel' EnsBrTöEld. 
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Aga v. 'rödja' EnsBr. 	 strå v. 'stödja' EnsHisVox., stifoc 
skkda/a s. 'skyttel' EnsBrTöTr 	Br. 

EldVe. 

Speciella utvecklingar. 

Äldre Sr' --> y i framljud i orden: 
fsv. yvir 	lädher 	s. n. 'överläder' TrVeTjSk., fjvekl 

Eld. 
fsv. ypin 

	

	 Oanb adj. 'öppen' EnsBrTö., p.bad n. Ens 
TrEldVeKn. 

Prep. fåven, EnsBrTr. motbevisar inte regeln. Formen kan re-
presentera svagton. Den kan ha fått sa på det av Kock Ljh. 
II, 128 föreslagna sättet. Den kan slutligen vara påvärkad av 
formen, hos detta ock närstående ord med äldre ö, jfr &van 
adv. prep. 'ovan', bvast 'överst' ock rsiven, 'över' Ens(by)BrTj 
KnSk. Så förklaras då även 4vast 'överst'. Efter gvak ha vi 
också4.ivahliph EnsBr. 

Ett värkligt undantag från regeln skulle däremot föreligga 
i iv s. n. 'inslag i väv' EnsBrTrTjKnReHisÖK., ova i v. Br., 
om det med Lithn IF. XIX, 338 härledes ur ett .yf, jfr mhty. 
wiippe. Då ett slutnare uttal i framljud åtminstone delvis 
har en sporadisk karakter, äro de sydhall. formerna intet av-
görande bevis mot den Licknska sammanställningen. Fullt 
likställda behöva ju för övrigt inte yvir, ypin ock *yf anses 
vara. 

Aldre 	--> o. framför gh -± y ,: 
fsv. böghil, jfr bival s. 'bygel' EnsBrTöEldTjLaReHisVoxÖK., 

isl. bygill 

	

	stfbölla 'stigbyglar' Tö., stib6V1a EldVeTj 
LaRcHisVox. 

isl. tygill 

	

	tb2al s. 'tygel' EnsBrTöEldTjLaReHisVoxÖK., 
j§c'pmattsijal s. 'kärnstav' Br. 

Båda orden betraktas av Kock Ljh. I, 465 o. II, 16 såsom 
lånord. Svårigheten att för orden anta inhemskt ursprung har 

skgdal SlättSten., pda,/ AsAbStafsMorTvåDrSvart. 	b) gban 
Vess. 

1) Något egentligt undantag föreligger icke här, då utvecklingen 
väl får antagas ha varit Sigh ---> [i3gh --> Kkj] ---> 159. 
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för 	KOCK tydligen legat i de moderna formerna med y-  . Då 
denna svårighet försvunnit genom HESSELMANS påvisande av en 
»svensk» regel om bevarat i, y framför nästa stavelses i, u (av 
Kom akcepterad för i-u)', föreligger intet skäl att för sydhall. 
anta lån. Ordet jpeeknat6,98,1 kan väl inte vara alltför ungt. 
Målens former kunna annars förlikas med äldre -ögh-, däremot 
knappast med -y-gh- (jfr nedan § 8). 

3) På samma sätt som framför enkel kons. behandlas 
i vissa fall kons. + i, 1. 

Y -I- ti, di, pi: 
fsv. brytias 

	

	bnhcbas v. 'brottas' Ens-KnVox., bnifelyas Be 
HisÖK., bhbvljaka. s. Ve. 

fsv. nydhiaa 

	

	4,(clja s. 'stor tjuderklubba' EnsSnBrTöVeKn 
ReSkHisVox., nbdia ReSkÖK. 

fsv. drypiab 

	

	dhåbja v. 'idissla' EnsBrVeReHisVox., clnievia 
TrEldVe(sö)rjLaReSkÖK., elhdivat s. n. 'den 
idisslade födan' Br., cinhvad Tr., dhdb Ve., 
dh4vad VeÖK. 

Om formerna med kort vokal jfr ovan fbelje,, ad» § 2, a (s. 20) 
ock nedan Kvant. Då fsv. flytia motsvaras av flita v. 'flytta' 
EnsBrVeLaKnReHisVox., är detta utan tvivel analogibildning 
efter ipf. flåta 	flutte. Den regelbundna utvecklingen 
visar Markaryds (Srnål.) flådja. nåtja v. 'nyttja' BrTrVeTjReHis 
VoxÖK., -y- EnsÖK., -y- TrVe(sö)SkÖK. 	fsv. nytia visar på- 
värkan frän nåta, nja s. 'nytta' ock nåta, nota v. 'tjäna till', 
se § 7, avd. e (s. 62). Kanske ha vi också påvärkan av ett en 
gång existerande nötte motsvarande fsv. nötte, ipf. av nöta, 

neyta? 
+ övriga kons. + i visar egentligen ingen annan utveck-

ling än y'± kons.-förbindelse i allm., varom se nedan § 7. 
y' + p I , vi, si: 

fsv. kryplinger 

	

	hhåbhg s. 'krympling' EnsBrVeRellisVox., 
khåvin TöTrEldTjSkÖK., j,påbliga propr. 
Ys.2  

a) nåd) a AsEftVess. b) cinblo a Slätt., droba Vess. 

Se Kock Unil. u. Br. s. 7. 
By i Ys.; samma uttal hört i Vox. Däremot har La. §f:yhga; 

Kiöfflinge 1649, Kioflinge 1653, Kjoffinge G-S. De moderna for- 
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Sv. hyvel 	kval s., kyla v. 'hyvla' EnsTöTrVeReHisVox. 
sv. dial. pysill = pisl s. 'troll, tomte' TjLallisVoxÖK., pYglig 

pyssling' litet 	Ens., pp,5/vg TrEld. 
troll' 1  

Om kort y, y framför -si- jfr ovan § 3, a. 
e) 	+ kl, gl ock kn, gn: 

nklict a s. 'nystan' EnsTrEld. 
tdvla v. 'tragga, med besvär lära ngn ngt' Ens.3  
fgkjlab s. n. 'fogel, fjäderfä' EnsBrTöTrVeLa., fIbtfyla V ox. 

lbjnac 'i lugne' EnsTöTr., lyna v. 'lugna' Kn(Äm.) 
/69n s. 'lögn' EnsBrTrVe-Vox., log Br. 
stvii adj. 'söcken' Ens-ÖK.3  

I nbjia är den sannolika utvecklingen 5-,"k -->- g -› isty 
jfr nkla, nieyl a ovan § 3 c. I fråga om de övriga kan saken 
vara mera tvivelaktig. Vad fyla ock /via beträffar, kan jag 
endast föreslå en rätt osäker förklaring. g bör ha fallit ganska 
tidigt efter ö, 	i fugl, lugn, jfr bortfall i vgm. framför tauto- 
syll. 1 (enl. Sandström s. 37) ock nedan under ö, ii. Genom 
inflytande från föregångarna till de moderna f/41 'fogel, lon 'lugn' 
etc. skulle egle, lygne ha förlorat g ock fått vokalen för-
längd. Att inte en form som Vess. fyla bör fattas som regel-
bunden, torde framgå av sbgla i samma dial. (jfr under Kvant.). 

§ 7. Äldre srs i gammal lång stavelse. 
Även här gäller, fastän i avgjort mindre grad, vad som i 

§ 4 yttrats om lokala ock individuella avvikelser. Tendensen 
till öppnare ljud är dessutom här kraftigare utpräglad än i fråga 
om 

a) nbjla SlättHarpEft., nAgla StafsTvå. b) fyla Vess. a) i &kria: 
SlättHarpEft., lpgna Ab., lygna Vess. 

merna visa, att man icke med Helig. Ortn. -inge s. 78 kan utgå från 
ett Kyflinge, däremot väl från ett Kyplinge, jfr a. arb. s. 80. 

Se Rietz s. 513 ock F.-T. 860. 
Jfr sv. d. tryglit, trogla, tryla Rietz s. 755, äda. trygle, o. 

se F.-T. 1290. 
Om utgångspunkten är sykn 1. sokn, kan från målens syn-

punkt ej avgöras, se Kock Ljh. I, 487 f. 
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Framför pp: 
dpaa v. 'doppa' Ens-ÖK.1, diva 

Ens. 2  
?Talat.  adj. 'ypperlig' EnsBr.3  

Övergången till ø får väl, 
konstaterad. 

Framför bb : 
kpba s., kpbana pl. 'lockord till kalvar' EnsBr.5  

För frågan om utvecklingen av 5-r.  är ex. icke upplysande, 
då i lockord vokalerna ofta bli slutna. 

Framför kk: 
ckyk s. Br. 
kab s. Br. 
ina s. n. 'inhägnad' Br. 
/?4ad v. 'stänga' EnsBrTöTrEld 

VeTjLaYsVoxÖK., /pipa Ens. 
lålsa propr. Vox.6  

åpanbaka v. 'uppenbara' Tj.4  
åpan adj. Br.4  
bpna v. Br.4  

trots det ringa materialet, anses 

u/plsas v. Re. 
not s. n. Br. 
Anad v. BrTöLaVox., -to- ÖK. 
sthlsae s. n. EnsBrEldVe., -y-Ens. 

EnsTöVeKn. 
v. BrVeLaSkVosÖK., -y- 

gob s. EnsBr., ulna Ens(sö). tia v. BrTöLa., -y- EnsBr. 
Tendensen till ø är utpräglad. Även y är relativt sällsynt. 
d) Framför gg: 

bpgag v. EnsBrVeLaVox., -y-
TrSk., -0- Kn. 

bpga s. n. Br., bpgmg s. Br. 
bhpga s. EnsTj. 

bitygah v. EnsBrEldLaVox. 
bn,pgaka, s. EnsBr. 
glyg s. 'falshål' Ens., g/pga s. 

dets. Br. 

a) cl&pa Vess. b) kroka/9(T Vess. 	d) loka v. 'täcka' Vess. 
d) koka Vess. 	e ) StgOka Ab. 	1) toka Vess. 	g) byga Vess., 
bygt sup. Ab. h) Nysa Eft. 

Da. dyppe, Ity. dtippen. 
Om vissa anteckningar från Enslöv gäller det § 4 (s. 24) sagda. 
Jfr fsv. yppar°, äda. ypperlig. 
Fsv. yppinbara, yppin; men då dessa väl måste gå tillbaka på 

kortstaviga former, äro orden i målet lånord från sv. rspr. 
Jfr sv. dial. kibb, kubbe, kybbe, kobbe 'kalv' Rietz s. 361, 

Vendell s. 430, äda. kip. Utgångspunkten för målet är säkerligen 
kibb- ---> kybb- med y på grund av ordets användning som lockord, 
då läpparna gärna rundas. 

By i Vox., Locke 1653; obl. kas. av lycka 'inhägnad', jfr 
Norrby s. 65. 
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glyga v. 'falsa' EnsBrVox.1  
hirgehOsad s. n. 'hugghuset, ved- 

boden' Vox.2  
myg s. n. EnsBrTö. 
/tyg s. EnsBrTöTj., hyg 

nog Tj. 
'tyga v. EnsBr. 
hygnIg s. 'ryggås' Ens. 

Tendensen till öppnare vokal är avgjort mindre utpräglad 
än före kk. Jfr samma förhållande med i", § 4 c, d. 

e) Framför tt: 
baa s. EnsSnBrTrEldTjRe., 	bahgta se v. 'akta sig' Br. 8  

EldTj., -y- SkÖK. 	 ibtae v. 'lyfta' EnsBrTrTjLaRe 
kulbas adv. 'huvudstupa, under 	HisVox0K. 

kullerbytta' La. 	 nbta s. BrTrTjLaKnReHisVox., 
Mab 	ipf. 'flyttade' EnsBrTr 	-y- Ens., -y- K nÖK. 

EldVeTjLaReHisVox., flyta nota te: v. 'tjäna till' Tj., -y- 
Ens.3 	 Ens.9  

glote s. 'barn' EnsLaHisVoxÖK., ngt  adj. Vox. 
-y- HisVox.8 	 nåtla 'nyttja' v.1-0  

glåtaprity s. 'Gnaphalium' Br. 	nöten, adj. 'nykter' BrTöTrVeKn 
hyta d s. 'hydda' BrKn.7 	HisVox.11, 'Mistat. Ens. 

a) bota Vess. 	 flota flota Vess. e) glo Ab., glyt Slätt., glot 
Två Vess. d) hyta Vess. e) tota Vess. f) nota v. 'nyttja' Vess. 

Jfr sv. dial. glygga, glygg Rietz s. 201, Billing s. 71, Linder 
s. 58 o. sv. glugg. Subst. har väl sitt y från värbet. Om dyl. 
inflytande talar även formen glygga subst. 

Jfr nsv. hygge Tamil s. 343. 
Fsv. skyggia 'beskugga'. Från värbet har subst. fått y, jfr 

F.-T. 1045. 
S. dial. sprygg HL Sk. Rielz s. 662; säkerligen samma rot 

som i spruta, spritta, spröd, sprEek o. s. v., se F.-T. 1134 f. Jfr att 
Bomb. spryjggjer betyder både 'skör, spröd' ock 'skygg'. 

Jfr flåta § 6, Spec. utv. 3 a (s. 59). 
Jfr sv. dial. glytt, glött Rietz s. 202 o. se F.-T. 331. 
Sent lånord från nhty.? 
Äda. behytthw, se Holst Ark. XVIII, 215. 

2) Väl en direkt bildning till subst. nytta. 
Jfr ovan § 6, Spec. utv. 3 a (s. 59). 
MIty. n.uehtern, F.-T. 784; sent lånord med kt --> tt. 

IIALLANDS FOLKMÅL. 

skYga s. 'skugga' EnsBrTj., -y-
TöTr., fy- His.3  

skyga v. 'ge skugga' BrKn. 
sintygan, adj. 'skygg' Br.4  
stgai adj. EnsBrTöTj., -y- Tr 

LaHisVox., -0- ÖK. 
thYgak, adj. Hr. 
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ppta s. 'höna' EnsBr., jigapYta 
'bakvärk i form av pyta' Sk.1  

'Matt s. 'råtta' EnsBrTrEldTj 
Kn-ÖK., -y- KnÖK.2  

skåteh, s. pl. 'skyttar' Tr.3  
2biskifta v. 'genskjuta' Tj.4  

EldTjKn., -u- La., 	Re., 
-u- ReHisVoxÖK., -y- Ens., 
spytabals s. Ens.5  

ståta s. Ber.j.6  
ståta v. Br.6  
tåtac ipf. 'tyckte' EnsBrTrEld 

spot. 'spott' Br. 	 VeTjLaKnRe0K., -y- EnsTr., 
spåtab v. 'spotta' EnsBrTöTr 	-y- SkHisVox.7  

Utvecklingen till o är ganska fullständig utom i KnReSkHis 
VoxÖK., därifrån uppteckningarna med y äro rätt talrika. 

Det från Ens. antecknade spyta är säkert. Kan här före-
ligga inflytande från ett ord motsvarande isl. si4ta? 1 p/ta 
EnsBr. beror det slutna ljudet säkerligen på ordets karaktär av 
lockord. Däremot äro hyty, behYta Br. mig dunkla. 

f) Framför dd: 
hPda v. 'göra i ordning' BrTr khyda,p6bai1 s. 'kryddpeppar' 

TjReHisVoxÖK.8 	 Ve 9  
ickyolen, s. pl. TrTjHisVoxÖK., yeld s. 'oxtöm' EnsBr., yd Kn., 

keda Br. 	 sticelaYei Tr." 

a) ,ta DrVess. b) spota Vess. e) tota Vess. d) ycl TorSlätt. 

Jfr sv. dial. pytta, putta Rietz s. 516. 
Förhållandet till fsv. rotts, ralty. rotte är oklart. Formen svarar 

till lida. rotthe Kalkar, som tidigt måste haft mycket sluten vokal, 
jfr rytthee 'glis' Dyrer. 85, ryttwr Harpest. s. 15821. Hur Lis Jac. 
s. 120 tänker sig omljudd form, är dunkelt. 

Jfr fsv. skytta. 
Vess, har formen ygnfigda. Om vi anta denna form uppkom-

men ur ett gönskYda på grund av andra ledens relativa svagton ock anta, 
att härtill sedan bildats ipf. 20250te. Vess. (liksom 59.da-Y0t4), kan där-
efter inf. ftnfåta ha nybildats efter håta-hht.a. — en visserligen mycket 
invecklad ock osäker förklaring. Jfr Billing s. 36 f. Kortare vore vägen, 
om man antogs -skita : -skYtte efter bita : bytte, varefter *gönsktte 
-› -skotte, jfr bort botte Kock Ljh. 1, 485. 

Fsv. spytta. Formerna i RellisVoxöK. gå säkert, i La. antag-
ligen tillbaka till fsv. spotta. 

Äda. stötte, stytte. 	 7) Fsv. thytte. 
8) Åda. hydde 'pynts'. 
2) Fsv. kryda, krydde även med lång vok., jfr mlty. kråde; äda. 

kryde Holst Ark. XVIII, 218. 
Nu föråldrat i hela sydhall; sv. dial. ydd Rietz s. 834, Osbeck ydd. 
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Så vitt det ringa materialet tillåter några slutsatser, kvar-
står y. 

g) Framför e-förbindelser: 
bhosta s. BrEldTjReSkElisVox last s. 'lust' TjReVox., lastamed 

ÖK., -ro- BrTöKnVox., -y- Ens 	s. Ve. 
B rTrVeTj LaKn HisÖ K. 1 	lasta ceta v. 'vara lysten efter, 

b4stasb V. 'brösta sig' Br., 	längta efter' His.6  
bh4sta se Ve. 	 lastan adj. 'lysten' BrTrVeTjRe 

basa s. EnsBrVeLaRe.2, -u- 'jul- 	HisVoxÖK. 
bössa' Re. 	 lpstha v. Br.7  

hyr s. n. La.3 	 m05 s. pl. BrTjReHisVoxÖK. 
Usad v. EnsBrTrReHisVox nastO s. n. 'nystan' BrTöTrEld 

ÖK. 	 VeLaReHisVoxÖK., -y- Br. 
ååsabcPb s. n. 'körsbär' EnsBrTö pysta v. Tr., c'enaAsta v. 'kasta 

TrEldTjReSkVoxÖK., Mal- 	överända' Br.8  
bc_bn, Kn.4 	 isan s. Ens? 

/05 s. pl. Br. 	 'doja s. Br.10  
laska e  v. 'göra ren från lus' haskag [14.4] v. 'rycka upp (lin)' 

Tj.3 	 BrReHisVox. 

bryst Vess. b) brysta seg Vess. e) hys. Vess. d) j0,2a Vess. 
e) loska Vess. f) nysta Tor., nastan pl. DrTvå. g) 'loska Två 
Spann. 

Antagligast är väl, att urformen i hela sydh. varit brist, jfr 
Kock Ljh. I, 467, Ark. IX, 72, ock att den regelbundna formen 
hyst endast tillfälligtvis icke antecknats från ReSk. kost skulle då 
vara riksspråk, så vida man drar sig för att anta gammal dubbelform 
med »S'r på grund av tidigare förkortning. 

Fsv. byssa, äda. bysse ock bussa, vilket senare bildar ut-
gångspunkt för Ro. 

Jfr nedan vid vyska etc. (s. 65). 
Fsv. kyrsebar. 	 5) Åda. lyske. 
Fsv. lyst. 
Nsv. lystra; är väl sent lånord. 
Sin. pysta 'kasta bort något, vanligen säges hysta' Rietz s. 516. 

Ordet är på grund av sin begynnelsekons. mig fullkomligt dunkelt, ock som 
instans mot -y -->0 framför st kan det alltså icke användas. Kan det möj-
ligen vara en ombildning av wPSta? Även detta har y, varom nedan (s. 65). 

8) Om ex. tyder på sydhall. y, vilket av denna enda form icke 
framgår, jfr Kock Ark. IX, 71, där ordets urspr. långa vokal påpekas. 

im) Enstaka uppteckning, som ej tillåter någon slutsats. Kanske 
icke urspr., jfr Åsbom. hitsa, da. russ. 
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hifsta ipf. Re., 46)sta Br.' 
snistohp propr. Ens.2  
shskan s. pl. EnsBrTrEldTjLa 

KnHisVoxÖK., -y- La., -y- Tr. 
ShSteh a  s. EnsBrVeLaÖK., såsteh 

KnReHisVox. 
thåskab  v. EnsBr.3  
tnifskabep, s. 'Rhamnus frangula' 

Vox., thifska, s. n. Br.4  
tisteh, adj. BrTöTrEldVeTjLa 

HisVoxöK., -y- Ens. 
Utvecklingen y --> ø är tydligen regelbunden. 

a) ulster Vess., shstankch, s. pl. 'systerbarn' Ab. b) tråska Eft 
Två. c) tost Vess. d) wola Vess. 	) wysta Vess. 

Åda. ryske, isl. ryskja. Om ipf.-formen i Br. se nedan avd. 1 
samt Metates. 

Socken o. by; ordet hört i Ens.; Snestorp 1466 Styffe s. 84, 
Snidstrup 1539 1541 1543 DKR. ss. 104, 202, 266, Snedstrup 
1547 DKR. s. 346, Snidstrup 1573 Vgr., Snedstrup 1650?, Snos-
torp GS. 

Om övriga mål se nedan avd. m. 
d) Åda. treske, trydske 'rådent trx', mhty. faulbaum 'Rhamnus 

frangula', se F.-T. 1295. 
Ordet är uppenbarligen ljudhärmande, bevarar därför y, jfr Kock 

Ark. IX, 73. 
Både v#ska ock vOla kunna möjligen förklaras genom an-

tagande av äldre lång vok., isl. hviskra, hvisla. Jfr Kallstenius 
s. 153. Under sådana förhållanden vore emellertid vokalens korthet 
i vOla synnerligen egendomlig; kort vokal borde tvärtom ha för-
längts, se § 6. avvik. 3 b ovan. Här måste väl alltid en påvärkan 
ha ägt rum från det visslande eller väsande ljud, som redan i isl. 
återges med hviss. Men har sambandet med ljudet varit känt, kan 
detta förklara det slutna ljudet, jfr ovan vy. Även ho torde kunna 
förklaras på detta sätt. Jfr Holsh. ho, fastän t"? -› 0 där tyckes vara 
regel. Ordet Osta slutligen måste förklaras på samma sätt, lika-
som hysta (se ovan). Emellertid har t. ex. Åsbom. våga liksom 
våska, vkla. 

Det slutna ljudet förklaras av ställningen i framljud, möjligen 
har här förlängning ägt rum. 

5-120088 Sv. landsm. Wigforss. 

vs vg.s lila kin, Tr.3  
wkska v. 'viska' EnsBrKn., -y-

TöTrEldTjReHisVoxÖK.6  
wPg/ad v. 'vissla' EnsBrKu., 

vMa TöTrEldTjReHisVox 
ÖK.° 

wpstae v. 'kasta' Br., Osta Ens 
(sö.)TrEldTjKnReSkHisVox 
ÖK. 6  

sista v. EnsTöTrEld'PjReHisVox 
ÖK. 7  
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h) Framför ft 	pt: 
elh,gta v. 'ränsa från agnar' Tö 

LaRe.' 
dm)fte,th4 s. ii. 'dryftetråg' Sk. 
dh0fta v. 'driva omkring' 
ditgtalcat s. 'kringdrivande katt' 

ReSkVox., -0- ÖK. 
jytta se, -y- v. 'gifta sig' Vox.3  
klåfta v. 'bryta lin' Sn. 
klgtan s. 'klyvningen' His. 4 	— 	Tö.7  

Övergången Ji --> ø är regelbunden. 

kloftt adj. 'klyftig' Vess. 	b) snofta Vess. 

Sv. dial. dröft, dryfta Rietz s. 101 f. För Tamms mening, 
Et. Ordb. s. 101, att utgångspunkten bör sökas i ett *drypta av roten 
i drypa, ej av *drifta, jfr äda. drifte, drofte, talar i sydhall. den om- 
ständigheten, att dit0fta föreligger från TöLa., där labialisering i --> y 
annars icke tyckes ha inträtt mellan r ock p, f, jfr clhOtakåt TöLa. 
Dock kan i detta ord sammanhanget med driva ditev ha känts för 
kraftigt för att tillåta en dylik utveckling, ock någon avgörande mot- 
instans utgör ordet icke. Att dryfta i sv. »riksspråket» skulle saknas i 
betyd. 'ränsa säd', såsom Tamm anf. st. tyckes mena, eller att det först 
i senaste tid »återinförts» i skriftspråket från dial. (enl. Kock Ljh. 
I, 441), är knappast en riktig formulering av sakförhållandet. Ordet är 
av naturliga skäl icke mycket brukligt i det >bildade» talspråket ock 
endast i speciella delar av litteraturen. Men att ordet icke ansetts 
dialektalt i den meningen, att det skulle vara begripligt endast inom 
begränsade områden, framgår väl tydligt därav, att det upptagits i ord- 
böcker åtminstone från ock med Spegel 1712: hos Serenius 1734, Lind 
1749, Möller 1755, Sahlstedt 1773, Weste 1807, Lindfors 1815, 
Dalin 1850. 

Jfr fsv. driftekarl; om i —> y se § 4, avd. o. 
Här ligger det närmast till hands att anse y bevarat av det 

föregående g 	j. Visserligen visa alla ex. med gr 	0, utom två, kons. 
r, 1 framför vokalen, ock efter dessa kunde särskilda förhållanden ha 
härskat; men de båda ex. snofta, sofict tala avgjort för att utveck-
lingen till 0 bör anses för den regelbundna. Jfr § 4, avd. h. 

T. ex. vigt i kkftan om trä 'snett i klyvningen'. 
2) Sv. dial. kröfta, kryfta Rietz s. 360, äda. krats 'trykke 

hårde. 
Sv. dial. syfta, söfta Rietz s. 718. Lind 1749 har syfta malt 

tu l brygd. 
Kan även vara lånat med ö, se Kock Ark. IX, 78. 

kldte,c 1 a adj. 'Iättkluven' TrEld 
Tj. 

kh0fta v. 'skrynkla till' LaReHis 
Vox., -0- Vox.5  

snåftab [o snöval v. 'snyfta' La. 
Ofta v. 'slå vatten på malt' 

Sk.6  
vil0fti adj. 	EnsBr., 
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i) Framför 1-förbindelser är utvecklingen växlande, 
beroende på 1:ets natur, varför jag vid behandlingen delar upp 
materialet. 

a) Före supra,dentalt 1: 
1Md2a8 s. EnsBrTöVeLaKnRe 

OK. 
Mya v. BrTö. 
fålla s. 'ungt sto' EnsBr. 
fh/,ia b  V. EnsBrTrVeTjLaHisVox 

ÖK., fålda ipf. EnsRe. 
s. n. BrLaReVox. 

ho/i s. 'utvidgning av å' EnsBr 
TrTjKn.1  

kolja v. EnsBr. 
ft) Före dentalt 1: 

bYlta s. n. Br.7  
fylaf v. EnsTjReHisVoxÖK., 

EnsBrLa., fylda ipf. Ens 
Tj., -y- La. 

a) blaja v. Vess. b) Mia v. Vess., folja s. 'fåla, ungsto' Vess. 
5ølja Vess. d) solver Vess. e) solva v. Vess.6, sav s. Sten. 
fola Vess. 

Från Ens. har även antecknats haj; ögtl. hölja Rietz s. 281. Vml. 
hob Hesselman Korta vok. s. 42, Vgl. huld Landtmanson s. 60, jfr 
isl. hylr, gen. hyljar. Om Ittd se ovan § 6. 

Fsv. kölna, isl. kylna. 
Lind 1749 har kjölna 'elda en ugn'. Fsv. kwindla ger *kyndla 

genom anslutning till ett i sv. dial. föreliggande kynda Rietz s. 320. 
Metates ger *kyl(d)na, jfr kwindla 	kwildna Bugge TfFil. nr. III, 
270 f., där kyndla tyckes fattas som belagt. Utan metates har vgm. yon,la 

Landtmanson s. 34 f. Om hela ordgruppen se Olson östglag. 
s. 35 if. Numera associeras ordet, tyckes det mig, i sydhall. mycket 
starkt med China s. Förbindelsen kan vara gammal ock bidraga till 
förklaringen av l:ets supradentala karakter (så vida denna ej i båda 
fallen är analog., se Landtmanson s. 62). Att 	ej *givit o framför nd 
före metatesen (M. Kristensen Ark. XXV, 218), framgår i avd. k nedan. 

Om 2 	y se § '4, avd. o. I Ens, har även antecknats savah. 
OM selv se § 4, avd. i, om y 	i nedan. avd. n. 

talar för urspr. solv. 	7) Åda. bylte, se Tamm s. 75. 
8) By i Sn.; hört i Tr; Föllinge 1413 SD. ns. II, s. 588, Fyl- 

linge GS. Jfr Helig. Ort-n. -inge s. 244. Om härledningen se även 
Noreen hos Norrby s. 151 ock Hellq. Sv. Lm. 1905, s. 93. 

Ulma s. 'brygghus' BrTöEldKn 
ReHisVox0K. 

meolöhlna 'maltkölna' VeTj.2  
åålna v. 'tända upp eld' EnsLa 

VoxÖK. 3  
&Rna s. n. 'bränsle"fjÖK. 
skåliac v. BrXeLa. 
sgflvekd s. n. 'silver' Ens.4  
solv s. 'solv' EnsTj.5  

v. 'solva' Ens.6  

fpl.a s. Tj., fyla s. n. Vox. 
fplaya s. 'fyllhund' Br. 
ffnahi s. n. Br. 
ffitga propr. Tr.2  
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fylabh4 propr. Tj.1  
hyla s. TjVox., -y- Br. 
gyklhYlan s. 'gavelhyllan' Kn. 
iylta 

	

	s. 'ung sugga' Ens. 
s. n. 'Sambncus nigra' Tö., 

hYlatut Tj., håla Br. 
hyttan propr. Tö. 2  
hYlta propr. Vox.3  
hplta propr. Ens.4  
hyla v. 'krulla, krusa, locka' 

Br. 
Ickylt adj. 'krusig' Ens., khylia 

[foutt] Br., k/Mhouri TjRe 
His., bylhoukada Tr.3  

mkla a s. 'kvarn' SnTöReVox 
ÖK., -o- EnsBrHis. 

mylahab s. 'mjölnare' Ens.6  
I det anförda materialet 

i:ets natur vara klar. 

myltan, mylahYltan propr. Kn.7  
kyla v. 'rulla, mangla' TöLaRe 

Vox., -y- BrTrTjKn. 
kyl, hPla s. 'mangelrulle' Ve. 
Matkct s. n. TöVox., h#ka,b6u/k. 

s. YsHisVoxÖK., tålaketvla s. 
Br. 8  

killa, n? v. 'mangla' Br. 
'  st#/ten, s. pl. Re. 

syl s. EnsEld., sylastauna s. 
Eld., syl, sol Br., sylana 
VeLaKn. 

sylt s. n. Br., spik v. Br. 
spltafl&ske s. n. Br. 
syltan adj. 'hungrig' TjReSkIlis 

Vox0K., -y- EldTjLaKn., -0-
Tr., -n- Br.10  

torde utvecklingens beroende av 

PI. 
pl. 

aj te mfyylas Sten., m4la As. 	b) molnara Vess. 	solta s. 
V ess. 

Bro över Fyllettn, strax söder om Halmstad. 
Gård i Tö.; Hylte 1653, Hyn» GS. 
By i Vox., Hylte GS. 
By i Ens.; Hylte 1653, Bylte GS. 
Jfr äda. krylle, kryllet. Det långa y kan möjligen bero på 

inflytande från en stam kr5i1- i t. ex. östsv. krSrlas 'krympa ihop' 
Vendell. 

Fsv. mylna, mylla. Formerna med 0 äro kanske snarast att för-
klara som lånade med öppnare vokal, se Kock Ljh. I, 471. Både Ens. o. 
His, visa nämligen i övrigt inga särdeles öppna vok, såsom t. ex. Br. 

By i Kn., Möllehyltan GS. 
Åda. rylle, rulle. Br. 19 förefaller snarast att vara påvärkat av 

rspr. u. 
2) Fsv. syll, äda. syldesten 'grundsten under sylden)'. Den långa 

vok. beror kanske på att ordet påvärkats av eller sammanblandats med 
äda. stue, syle 'sojle, stolpe', sk. syla-sten, stil-sten Rietz s. 706, se 
F.-T. 1233. 

10) Fsv. sultin, jfr fsv. sylt s. 'svält'. Ens. sålten 	staten 
ger förklaringen till Br. Altan, Tr. såltan, se under ö, 
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Anm. 1. Sr' står kvar som y 
by s. 'böld' EnsBrTöTrEld., bida 

TjLaReSkVoxÖK. 
åyl a s. 'köld' EnsBrTöTrEldVeKn 

ReSkIlisVoxÖK. 
miola s. 'mylla' Ens., nzPla Tö 

Vox. 
myla [no_h] v. Ens., myla [ne] 

TrHisVox. 

, y framför Id --> 11 i orden: 
mylta [n6] ipf. Vox. 
skyr s. 'skuld' EnsBrTö., 5y1 Vox., 

skyl Kn., 5y4 
skyla v. 'erlägga utskylder' Br.2  
f0n,SkY4art s. 'skuld, förskyllan' Br. 
8412 adj. 'skyldig' Ens., skpb Br. 
[haint] ujY/ta adj. [alldeles] obe- 

släktade' Vox.3  
Huruvida y här skall förklaras genom antagande av förlängning fram-

för 1(14  eller möjligen därav, att 1 varit dentalt vid tiden för övergången 5, 
är tvivelaktigt. Jfr under Kvantiteten. 

Anm. 2. tylt s. 'tolft' Ens., -y- TöLa., fsv. tylft, tylt har tidigt 
fått dentalt 1 efter bortfall av f, se Kock Ark. IX, 253. Orsaken ligger 
kanske i dentalt 1 hos tolv genom inflytande från älva, se Kallstenius 
s. 111, Landtmanson s. 60. 

Anm. 3. Fsv. bryllop ger bt&Ylop s. n. 'bröllop' EnsTrLaVoxÖK., 
-y- Kn., bkhlOp EnsBrTrEldTjReSkHisVox. Att y-former skulle saknas 
i de socknar, där jag endast antecknat 0, är knappast troligt. Då det 
vidare bär emot att anta gamla dubbelformer, synes det naturligast att 
betrakta 0-formerna som rspr. Något bidrag till diskussionen i övrigt 
kan jag inte ge. 

Anm. 4. Huruvida snOlta v. 'snylta' Br. haft dentalt eller supra-
dentalt 1, kan av denna enda form icke avgöras, jfr F.-T. 1102. 

Anm. 5. vyla vålla Ens(sö.)VeTj., vilde. ipf. EnsVe., v.yla ipf. 
Tj. ser ut som en gammal pret. konj., isl. ylla, vylda, se Nor. Aisl. 
gr. § 516, anm. 1; men varför denna skulle bevarats i några hall. socknar, 
vore svårbegripligt. Sannolikare förefaller antagandet, att vi ha att 
göra med en analogibildning efter mönstret fsv. hylla : hulde, stypia : 
studde, rypia : rudde, flytia : flutte, lykkia : lukte etc., varvid ipf. 
vulte utgjort likhetspunkten. Jfr vida under äldre ö, ä. 

Anm. 6. ',Ola s. 'klubba' ÖK., fsv. kylva är regelbundet, an-
tingen utvecklingen skett före eller efter v-bortfallet. Däremot står 
Y/avec propr., by i Vox., Ylffwawad 1410 SD. ns. II, s. 301, Yllevad 
1673, Ylevad GS. Förleden är möjligen ett namn *Ylwe, jfr Ylwo 
SD. 1324 (cit. efter Sahlgren Sv. Lm. 1908, s. 53). y skulle då bero 
av framljudsställning. 

a) Olan Ett b) skol s., skola v. 'skylla', skolt adj. 'skyldig' Vess. 

1 uttryck som f0h mig sbl, da a kinsas 846 
skåta o skyla. 	 8) Fsv. uskylder. 
Se Kock Ark. IX, 78. 
Se Kock Ark. IX, 250, Benn.-Krist. s. 49. 
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Framför m-förbindelser: 
baMme4,8 s. n. EnsBrVeHis. 	somn s. Br., somn Ens. 
~hg s. 'träplugg' By.' 	såmni adj. Br. 
2kmen,16m s. ii. 'honlam' ReÖK., Omen, s. n. 'timmer' TöTrEldVe 

-y- Vox.2 	 TjReSkHisVoxÖK.2  
knirmpa v. 'skrynkla' TrKn. 	Aihnthmok s. n. 'fruntimmer' TrRe 
skomt s. 'skymt' Br. 	 Vox., fiticnthmek, EldHisÖK. 2  
skkmmg, o? s. 'skymning' Br. Ompa s. 'ympkvist' EnsTjKnRe 
sona v. 'simma' EnsBrTrEldVe 	SkHisVox. 

TjLaRe.3 	 0mpa v. EnsSkHis.2  
Vi finna 3: 	o utom i 2ymehl6m Vox., där föregående pala- 

tal måste lämna förklaringen. 
Framför n-förbindelser: 

bajgnab v. Ens., -ya- ÖK., -y- flYndita s. 'flundra' Ens., -yg- 
BrVeLaKnRe.,b4ga YsReKn 	Br.6  
Vox., -0- Vox. 	 4fla adj. 'oformlig, klumpig' 

benbgelsa s. Br. 	 Ens.7  
basyash adj. 'besynnerlig' Tr., finston s. n. EnsBrTöÖK., fisinsto 

-y- Tj., -o- La. 	 Eld. 8  
bygka s. n. 'affall, skräp' Tj., gitya s. 'grund' Br.° 

-y- K'n. 4 	 gt4ntad v. 'grymta' Ens.1° 
dyeac s. ÖK., :y- BrVox. 	/tyna s. 'hynda' Ens., -ya- Br. 
dont s. 'dynt' ÖK., ~oh His., 	Töllis. 

~ten, Vox.6 	 hPgka v. 'hindra, sinka' ÖK." 

a) befontor Vess. b) bejyna Vess. e ) dygakcost s. 'dyngkvast' 
Vess. d) gromta v. 'grymta' Vess. 

1) Sv. dial. dymling, dömling Rietz s. 108, is!. dymbill kräkläpp., 
se Nor. Sv. Etym. s. 13. 

3) Jfr § 4 avd. j ock o. 
Fsv. sim(m)a, symma. Om i --> y se § 4, avd. o. 
Sv. dial. bynke Rietz s. 65, kanske urspr. 'hop, hög' i släkt med 

bunke, varom se Tamm s. 71, Nor. Sv. etym. s. 10. 
3) 3: 	i, om F.-T. 1264 har rätt; jfr § 4, avd. k ock o. 

Ada. flynder. 
Jfr is!. ifim1egr 'ubeh~dig' ock ovan § 4, avd. o. 
Fsv. fluster, f3rnster; om y 	i se § 4 avd. o. 

6) I uttrycket sceta po ghge; jfr fsv. grynna 'nå botten'. 
10) Fsv. grymta, äda. grynte. 	11) Jfr ovan § 4, avd. k ock o. 
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klyna s. 'trädklyka' Ens., -yg-
BrEld.1  

k/yrtataka adj. Ens., -ye- Br. 
eyea b s. n. 'husfolk' EnsBrEldKn., 

»Man pl. ReVex.2  
4galsm&sa s. ' kyndelsmäss' BrTö. 
åpeatb! s. pl. EnsBr.3, jpygavis 

Br., §yeavis Ens. 
myra, adj. 'myndig' Ens., -yg- Br. 
fisthmYsah,0, s. Br., -y92, His., 

-ond- Vox. 
mynt s. n. Br. 
skynac v. 'skynda' Ens., -bog- Br 

Tö. 
skgogka s. n. Br. 

gjbaslYga s. 'flickslyna' Br.4  
slPgdhan s. 'blåbär' Br., -ond-

EldLa., slondkan ÖK., Mg-
Kn.3  

sygd s. 'synd' Ens., syg BrVox 
OK., sog HisVox. 

thhniga propr. Tr.6  
tyd s. Vox. 
tggha e  adj. Ens., tyst Ens. 
pgka adj. 'enstaka' EnsBrHis., 

ygka V ox.7  
ggn,af adj. Ens., y- TöTj., 0- Tj. 
ygst Ens., o- La. 
ygnåd s. n. 'ungnöt' Br.8  
4g1tg s. 'yngling' Tj. 

Anm. 1. Om stbnya v. 'stöna' EnsBrTrEldTjLaReVoxöK., stona 
His., dn,bw a v. 'råma sakta; surra dovt' EnsTrEldVeTjLaKnReVoxöK., 
dtf,hja His., ch0Watha s. 'drönare' BrTj., dit0:naha Br. se nedan. 

Anm. 2. Om ord med en eventuell övergång u -÷ y se Kock Ark. 
XV, 210 ock särskilt Hultman Häls. s. 52 if., Kock Ljh. II, 206. Vi ha: 
synan adj. 'sunnan' Ens., -0- Tö sgeeitg s. 'söder' Ens.(86.), -021- Tr 

Vox., 	Br. 	 TjLaRe. 
sPndteum propr. Ens. 9 	shnita adj. 'södra' 	Vox. 

klyMat TorSlätt., klynat Dr., klot Övr., kly,na s. Harp. 
»gan Eft. b) Dna Vess. d) sonapalt s. 'syndapalt' Vess. 

e) tyger Vess. 	f) ygor Vess. 	g) synakb(j s. 'person söder- 

Jfr sv. dial. klysna, klysa Rietz s. 328 (hör väl till roten i 
klyva). 

Jfr fsv. hemkynni. 
'Med avbrott återkommande anfall (särskilt om sjukdom)', jfr sv. 

dial. kyng 'värk hos barnaföderska, hastigt ock häftigt sjukdomsfall, 
omgång etc.' Rietz s. 376, äda. kyng 'sygdomsfald', se F.-T. 611. 

Jfr sv. dial. slynga, slyngja 'slyna' Rietz s. 623; om samman-
hang med slänga etc. se  t. ex. F.-T. 1071. 

Jfr sv. dial. nunnor etc. Rietz s. 624. Om y <--• i se ovan § 4, 
avd. o. I Br. har jag även antecknat en form slyigdråg. 

Socken o. by; Tryningse 1488 StyfEe s. 84, Trynninge början 
av 1500-t. Gaveb. s. 223. Jfr Hellq. Ortn. -inge s. 155, 159. 

.7) Jfr § 14 avd. e3. 
Jfr fsv. ungnot ögm. (Ydre), yngnöt Rietz s. 469. 
S:n ock by; hört i Ens.; Sonderum 1399 Styffe s. 84, Sund-

rams sokn 1431 LÅU. 3 s. 95, Söndrums len 1543 DKR. s. 266. 
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sOnda s. EnsBrTrHis., -0- TöTrLa., 
-0- Br., -u- Von. 

sin,eita adv. 'sönder' EnsBrTrTjLa 
ÖK., -0- TrKn. 

tyna, tkna s. 'tunna' Ens. 
tkeab BrTöLaKnReöK., -0- La., 

tbna TöTrVeTj1KnReHisVon 

tPttaicin. s. n. 'tunnland' Ens., -yy-
Br., -0/1- Vox. 

Nagga s. 'elddon' Re., fw41-
- tffigan Ens., 004/6,08a Tj.1  

tAtan,c adj. 'tunn' Ens., -boy- Br., 
tOnen, BrTöTrEldTjLaSkHisöK. 

thnensci propr. Tr., thnohsa Eld.2  
ÖK. 	 thenk propr. T6.8  

Att en övergång il 	S'r föreligger, tyckes vara ett enklare anta- 
gande än de specialförklaringar, som föreslagits, se Nor. Aschw. gr. 
§ 63,3 ock Hultman a. st. Emellertid äro förhållandena på flera sätt 
oklara. En liten exempelsamling från skånemålen ökar intrycket av 
olikformighet vid behandlingen. Vi finna 
Bjäre:siknan, S'&2930 h' söder' , sik93ast'sydligasf,s6nda,tyr,tyea'tunnland' 
Lugg.: Onda, sot, thna 
Åsbo: sonan, sondka, i ~des, tona, tOn, 
VG6.: setnar 'sönder', stinda, tpna, tytt. 
Vill.: synar 'söder', synra, stinda, tyna, tyy 
(lärds: 02,70/0x 'söder', s6nda, typ, ty& 
Härr.: Ona 'söndag', tja, tyy  
Ljunits: Sim/an, siknda,-  ty ya 
Skytts: sgy94, sY)nda, tYva, ty" 
Bara: Shon, o. sjuor., Onda, thn.a 0. tyna, ton 
öTorna: si4nan, sf,cnoh, sitnha, shnda, tya, tgy. 

Ordet i sönder har jag tyvärr inte funnit utom i VGö. 
Det u-ljud som på skilda håll uppträder, går med allra största 

sannolikhet närmast tillbaka till ett 0. 
Tydligen är det först ock främst söndag som inte följer de övriga. 

Formen med 0 pekar överallt på ii, 6, ock 0-formen är åtminstone i 
SH.•  dubbeltydig, se under äldre ä, 6. Åven sönder i SEL tyder inte 
utan vidare på äldre, ock om vi också bortse från teckningen n i 
ett par socknar, så måste motsättningen st/or  'sönder : ~or 'söder' 
1 Vess. ha något att betyda. Efter s blir det alltså endast sunnan etc. 
som fordra i —> 'y, liksom orden med börjande t. Att emellertid detta 

icke kan ha fullt sammanfallit med äldre Si, framgår av det fakul-
tativt bevarade u (efter äldre 51. alltid e  söder om Nissan, utom i 
no. Ens.), en ytterligare svårighet vid denna ordgrupp varom se Kons. 

ifrån' Sten., snan,pau 'söderpå' Ab., sonorteka s. 'taktäcka på 
södra sidan av huset' Vess. a) st5ttter Vess. b) tåna TvåVess. 
c) ton Vess. 

Jfr fyrtunna Rietz s. 173. 
By i Eld., nära utloppet av Geneyadsån, den gamla Tund, se 

Nor. Gleer. Bibl. II, 18; Thundroshtereth VJb., Tundrushmat o. 1400 
Gaveb..223, Tyndruskeret börj. av 1500-t. Gaveb. s. 223. 

8) S:n ock härad; se föregående not. 
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OM vi bortse från de i anm. 1 o. 2 här ovan anförda orden, 
visa målen ingen utpräglad övergång till o. Möjligen visa de 
sydligaste socknarna talrikare o, men på grund av materialets 
torftighet är det säkrast att icke draga några slutsatser. Någon 
olikhet beroende på n:ets dentala eller supradentala natur kan 
icke iakttagas utom möjligen i stiftga ock dinia, vilka dock ej 
äro fullt säkra, då en utveckling y -› ra parallell med den framför 
enkel kons. icke är utesluten, jfr bhkidlas ovan § 6, anm. 4. 
För en sådan utveckling kunde ju dhijnia, stiMya His, anses 
tala. Jfr under Kvantiteten. 

1) Framför gh, k + kons.: 
hejd s. 'brygd' EnsBrTö. 	162ta s. 'lykta' EnsÖK. 
bytida ipf. 'bryggde' EnsBrTö lOta v. 'lykta, sluta, fullborda' 

EldTjLaKu. 	 Br. 
beyd s. 'bygd' EnsBrTöTrVeTj lbjta, ipf. 'stängde' EnsBrTöTr 

LaKnVox. 	 EldVeVoxÖK.2  
hOta, s. n. 'rykte' EnstrVeLaRe. 
ijta ipf. 'ryckte' EnsBrTöTrVe 

Vox0K. 2  
8410 adj. n. 'styggt' Br., styt 

His. 
Mita ipf. 'tryckte' EnsBrTöVe 

lejn s. 'lögn' EnsBrTrVeTjLa 	Re.2  
KnReHisVox., leg Br. 	tojs pres. 'tycks' Br. 

Övergången är tydligen undantagslös. 
m) Framför r-förbindelser: 

bbyaav. EnsBr., -e- TöReSkÖK., bika s. n. 'björke' EnsBr., -8- 
-o- TjLaKnHis. 

bbnyan s. Tj. 
propr. EnsBr. 

bbhiabykat propr. Ve.3  
buhk s. 'björk' Br. 

EnsBrTr,, -e- SnTöTrLa., -o-
TöEldVeTjKn. 4  

böhkaha propr. Kn.b 
foratb adv. EnsBr., -e- SnKn 

Vox., -o- TrEldTjLaKnVox. 

a) boria Vess. 	b) fajt Vess. 

Fsv. frukt, frykt. 
OM h6Vta. etc. TjLaKniclis. 	*rukte se uuder 6, ä.. 
Fsv. Birghir, Byrghir; om i --> y se § 4, avd. o. 
Fsv. birke, jfr äda. byrokhöns. 
By i Kn.; Biörokered 1653, Björkered GS. 

blvda ipf. 'byggde' EnsBrTöEld 
KnHisVox0K., bejtsup.ReHis. 

div d s. 'dygd' EnsBrTrVeReVox. 
adj. 'dygdig' EnsBrTöLa. 

fitOtatut s. n. 'fruktträd' His 
Vox.' 
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föhsta, adj. EnsBr. 
fatta räkn. EnsBr., -e- Tj., -0-

Vox.1  
Uhkab s. 'kyrka' EnsBrVeSk., 

-e- TöTrLaKnÖK., -o- SnTr 
EldVeTjHisVox. 

ykkalt propr. Kn.2  
mönja s. 'askmörja, eldmöda' 

EnsBrKn., -e- VeKnRe., -o-
TrLaYsVox. 

mkken s. n. EnsBr., -e- TöLa. 
möhkrng s. Br. 
nuikkehe adj. EnsBr., -e- TöLa 

ÖK., -o- TrVeLaVox. 
mit adj. n. 'mörkt' EnsBr., -e-

Tö., -o- TöKnHis., z möhka Ve. 
mönkalt propr. Ve.3  
12M2ht s. 'mört' Br., -e- LaKn.4  

Sk., skot TöTrLa., j'eht ÖK., 
skoht TrEldVeTjKnHis.3  

smöhja s. Br. 
sm&vad v. EnsBrRe., -e- TöKn 

YsReSkHisVox., -o- TrEldLa 
Kn. 

spisqucte v. EnsBr., -e- TöTj. 
stöhke, s. 'styrka' EnsBrTj., stön,- 

ka La., -o- Kn., stbnka Tö. 
shyt v. EnsBr., -e- TöVeReVox 

ÖK., -o- TrTjLaKnHis. 
adj. Ens. 

tönska v. 'tröska' Ens,, -e- Tö 
LaRe., -o- TrEldTjLaYsKn 
HisÖK., -u- ÖK.3  

thskal s. 'tröskel' Ens., -e- Tö 
ÖK., -o- TrEldTjHis.7  

ten,stg adj. 'törstig' TrLa., -o- 
skotå s. n. 'kjortel' EnsBr., föht 	Vox. 8 

Vad de olika vokalkvaliteternas fördelning beträffar, stå 
EnsBr. med 	å ena sidan, alla de övriga socknarna med e, o 

a) foti Vess., föhtinha Eft. b) 'ebn,ka SlättÖvrStenEftAsAb., förka 
Mor. e) mork Vess., mott Eft. d) smörja Två. e ) sporja Vess. 
f) sorja Vess. g) tatst Vess. 

Fsv. fsrritighi 	.f5r-rti. Om förkortningen kunnat ske i stark-
tonig ställning (jfr Kock Ljh. I, 458 om nsv. förtio), är osäkert i 
betraktande av fyk etc. nedan § 8. Snarare beror den på svagton, ock 
kanske man då inte bara behövde tänka på den alltid något ovissa 
fyritighi (så Kock a. st. ock även I, 484 vid förklaringen av firitighi), 
utan mera på sammanställningar som fyretighi ån etc. Om de blott 
äro tillräckligt gamla, böra de ju ha varit i avgjord majoritet. Sdw. 
har endast fyratigi sex (1409), men i det dagliga livet torde propor-
tionen ha varit annorlunda än i vår medeltidslitt. 

By i Kn.; Kyrokehuult 1653, Kyrkhult GS. 
By i Ve.; Morokhuult 1653, Mörkhult GS. 
Åda. morte. 	 d) Åda. skyrt. 
Fsv. pryskia, thorska. 
Fsv. priskulde, thryskule --> lyrskel, "törskel; omställningen 

kan naturligtvis vara senare än y —> 0 framför sk, se ovan avd. g. 
Fsv. thörster; thyrsta v. 
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på den andra. De anteckningar med u, som föreligga utanför 
EnsBr., äro absolut isolerade: Däremot hör man åtminstone i Br. 
även e, o, kanske individuellt. Någon regelbunden fördelning 
av e, o har jag inte kunnat finna, ock jag ger materialet, som 
det upptecknats. Det är möjligt, att det u, som en enstaka 
gång står i en anteckning från ÖK., borde ha kamrater utom 
från ÖK. åtminstone från Re. o. Sk.; jfr nedan under äldre 
6, ä. Materialet från ReSk. är emellertid i denna punkt synner-
ligen magert. 

Avvikelse: ST' framför rp förlänges i allm. så tidigt, 
att det bevarats som y: 
fsv. byrp 	by.a s. 'börda' EnsBrEldHisÖK., be. Ens., biga 

TöTjLaSk., bbig Br., byhag6ma s. 'den kvinna, 
som bär fram barnet till dopet' BrTö., kn,a-
göma, -y- Ens., birhamön,an Sn., &tabb s. 'efter-
börd' (vid födseln) EnsBrTöEldVeLa., cbtalgn, 
Ens. 

fsv. inbyrpie igbbas adv. 'inbördes' BrEldVe., i bas VeTj 
LaKnReFIisVox., igbduts Tr. 

fsv. hyrdhe 	1440 s. 'herde' EnsBrTöVeLaKnSkHisVoxÖK. 
fsv. myra 	mkha v. 'mörda' Br.1, mbig s. 'en mördad, som 

går igän' EnsBrTöVeKn. 
fsv. skyr p 

	

	skyn,c s. 'skörd' EnsBrTöEldVeTjKnHis., 5yt. Vox., 
skgn, EnsTr.2, i skbas adv. 'förra skörden' Br., 

sk,bas Tr., sl4n,a v. 'skörda' BrKn. 
Såsom av ex. framgår, är y regel upp till Nissadalen ; i 

TrSn. ock norr om Nissan däremot g (om Itha se nedan). I 
Ens. äro förhållandena oklara. Uppteckningarna äro detaljerat 
följande: Ull. (sydost): skgn,, i skf?nas, khagölna, eete,43,4; Hert. 
(sydost): skoft, bimagöma, &takt; Ens. by (sydväst): skgn,, skyn, 
bithag6iiia, -y-, bp, &tab; Groms. (nordväst): be., ske.; Karlst. 

kkagyinza Slätt., kr TorHarpVess., bgn,a Stafs., byn, Ab. 
hkbe. SlättTor. e) J  TorEftDrAbStafs., fgr VessMoiTvåKö 

Svaft., skgn, Harp. 

Blott i det skämtsamma han hciint mji nit 'han tar rent 
livet av mig'. 

Över hela området, d. v. s. åtminstone söder om Nissan, blott 
i betydelsen '(råg-)skörden' i motsats till '(hö-)hösten'. 
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(norr) J. J.: b@k, cktabfjk, mim, hilka; J. P.: byk; Ökn. (centr.): 
skfik, byk. 

Att gränsen mellan y ock 	gått genom den av naturför- 
hållandena splittrade Ens. s:n, ock att sedermera dialektblandning 
inträtt, är det enda möjliga antagandet. Men fördelningen av 
formerna är likväl underlig. g är naturligt i Groms. Ens, by 
tycks snarast ha haft y; g-formen torde stamma från det angrän-
sande g-området i väster ock söder. Meddelerskan (94 år 1906) 
var sedan länge bosatt i Fjällgime väster om Nissan. g i sydost 
är däremot oväntat. Meddelerskan från Hert. hade dock moder 
från Fostad i Övraby, väster om Nissan. Däremot är 9. i Ull. 
oförklarligt. Ull. följer i en hel rad punkter målen i öster ock 
söder. Karlst. i norr har snarast y. myug torde säkrare kunna 
räknas för inhemskt än bp.k. Slutligen är i fråga om Ökn. ingen 
gissning möjlig. 

Formen hyka går tydligen utanför området med y. Enklast 
är att anta lån. Jag är inte säker på att ordet i SlättTor. upp-
fattas som inhemskt, jag har endast hört det vid utfrågning. Det 
tycks icke förekomma i mell. Hall. Om ordet hyka här vandrat 
ett stycke över sin naturliga gräns, kunde man vara frestad att 
även i SH. för övrigt anse det för invandrat, i så fall från nord-
västra Skåne, Bjäre o. Luggude, med hyka. Den differentiering 
av hirdhe till dels hpha 'herde', dels håvat etc. 'pojk', som man 
annars måste anta för hela området, är väl inte så alldeles lätt 
förklarlig. Något sakligt, historiskt stöd för en gissning angå-
ende invandring söderifrån kan jag emellertid inte anföra. 

Anin. 1. Fsv. vira 	vyrdha H vördha] blir vitka v. 'akta, 
värdera' Ens-HisöK. Från MH. ha vi Oka HarpEft. 

Samma utveckling efter v visar sig på en del av området i ordet 
vört, jfr isl. virtr: i sydost vagt vakt HisVox. (se ovan s. 45), 
å andra sidan MH. ock Nissadalen mit Två., vakt Eft., -et- Sten., 
-0- Ab., -0- HarpSlättSnTr., -0-, -tt- Ens; mellan dessa områden vuitt 
TöEldVeTjKn., ukt YsReSkVox(Men1)ÖK. Ett vekt från Tj. får väl 
anses vara försök till rspr.-uttal. 

Anm. 2. Samma utveckling visar fsv. yrt -->- tutt TöVeRe., 
uht EnsSnBrTröK., ickta, itkta Br., 44,ten, pl. TrTjKn.; ithtapåtta s. 
'blomkruka' EnsBrTöEldTjYsSkHisVoxöK.; målat s. 'malört' EnsEld 
Tj., -u- TröK., nialiikt Ve. — alltså i hela området söder om Nissan 1. 

i) Att samma form finnes i La., varifrån intet av orden tycks vara 
antecknat, är tämligen säkert. 
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Däremot har man i MH. örter pl. SlättHarpVessTvå., 	Ab., a- Sten 
Tor., et- Eft., 0- Mor. Att här (ock detsamma gäller naturligtvis om de 
sk. ock da. formerna, om vilka senare se Benn.-Krist. s. 53 f.) anta en 
utveckling'Si --> u förefaller mig vara avgjort att föredraga framför utvägen 
att i u-formerna se ättlingar av en oomljudd form, svarande till is!. 
urt. Det senare göra Billing s. 78, Torp-Falk Lydh. s. 101, Lis Jac. 
s. 120. I den älsta da. litt. tycks y vara regel, jfr Lis Jac. a. st., 
som icke från äldre Sjoell. anför ex. på u. Varken Da. Rimkr. eller 
AM. 187 8" ha i gloss. någon form med u. Kalkars u-former (åt-
minstone av enkelt urt) tyckas alla vara unga. Torp-Falk anf. st. 
tyckas inte känna något gammalt urt. Också uppta Benn.-Krist. ordet 
under äldre y utan någon antydan om att de anse dubbelformer före-
ligga. Ordet tycks utgöra ännu ett ex. på oregelbunden framljuds-
behandling, ock man kan möjligen jämföra ögha ---> Kswa —> ua, varom 
se nedan under äldre ä. 

Anm. 3. Ett ex. på förträngning i framljud ha vi antagligen 
i Pitke, s. n. Kn., Pika Ens.(U11.), Phka EnsBrLa.1; Phka v. 'arbeta' Br., 
yrka v. 'idka' Vess., jfr fsv. yrkia. Det är värbet som gör riksspråks-
inflytande mindre sannolikt, jfr Hesselman Korta vok. s. 213 f. Kocks 
förklaring Ljb. I, 457, med antagande av förlängning framför rk 
sonant, kan icke tillämpas på SH., där en dylik skillnad mellan en-
ock tvåstaviga former icke förefinnes (jfr ex. ovan under avd. m.). 

Anm. 4. I fsv. hyrne ---> jhhna s. n. 'hörn' TöTrEldTjLaKnElisVox., 
-e- Ens., -8- Sk., ikna TöTrHis., 	Br., -e- ÖK., theym adj. 'tre- 
hörnig' Tj. torde förlängning ha bevarat det slutnare ljudet. 

Anm. 5. Fsv. kyrkiogarder visar formerna: 
jpst4hgeb, s. His. 	;ikon, KnEft. 	Mhapin, EldSlättAs. 
§ohagem, Eld. 	Ottago4 Ens(sö.)Tr. 	phag6han EnsTj. 
poitagbuh Tr. 	 jOkagetith, VoxÖK. 	Isoragaur Vess. 
Mellan r ock g har k tydligen fallit, varpå ett svarabh.-e inskjutits. 
Därpå tycks 0 ha förlängts ock bevarats. Till en dylik förlängning 
saknas emellertid paralleller. Man borde likaväl kunna vänta den i 
hagott, 'härrgård'. Kan möjligen på vissa håll en anslutning till köra 
ha ägt rum? Jfr itfrit, s. fsv. utfäll) 'begravning'. 

Anm. 6. Dörr ock förr förete följande former: 
dOr TvåVess., chm, SlättEns-ReVox(Men1), dun, SkHisVoxÖK., dem, His., 

doit Vox. 
for Vess., fon, EftEns-ReSk(Veka)Vox(Menl.), fun, Sk.HisVoxÖK., fon, 

HisVoxÖK. 
Att utgångspunkten icke är dyr, fyr, visar väl fåtba 	fyri, se ovan 
§ 6, s. 57. Huruvida dyrr, fyrr böra förutsättas, är emellertid inte häller 
klart. Formerna svara fullständigt till en utveckling ur äldre dor, for. 
Jfr nedan under äldre 6, ii, där även det dubbeltydiga Pm, 'torr' får 
sin plats. 

1) Från Br. har även antecknats ett bitka. 
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n) Delabialisering 
feta s. n. 'furu', fet s. 'fur', se §§ 1 o. 6 (ss. 5 o. 57) 
nkal s. 'nyckel', nkla etc. s. 'nystan', se §§ 1, 3 c, 6 o. 6 s 

(ss. 2, 22, 57 .0. 60) 
stika etc. s. n. 'stycke', se §§ 4 c o. 7 c (ss. 28 o. 61). 

Om de enskilda formerna' se under de angivna §§ ock för 
hela företeelsen Slutkap. 

Äldre y. 
§ 8. Äldre y- står i allmänhet kvar som 	ock vid för- 

kortning y: 
bly s. ii. EnsBrLa. 
bljans s. 'blyerts' Ens., bl#ans- 

[pctn] s. n. BrTöTr. 
bty a se ötn v. EnsBrTjVox.1, 

-brkda ipf. EnsBr. 
bnyan,f, s. n. 'bryderi' Br. 
byn s. n. 'kant' Bi..., b4non, pl. 

'linningar' Tr., 4anabityn'ögon- 
bryn' Ens. 

brpna v. 'vässa' EnsSnBrTr., 
lietbh,pnt adj. Ens. 

bynab -s. n. 'det varmed man 
vässar' Br. 

bye s. Ens-ÖK. 
byga d  v. 'byka' EnsBrEldTj., 

bkacbska s. 'aska till byk' Tr., 
byg s. n. Br. 

1)Pta e  v. 'byta' EnsVeReHis., 
bpta ipf. Ens. 

bOg s. 'bortbyting' TrTjKnVox. 
dhyva v. 'driva' OK. 
dityvaha s. ÖK.2  
snydhyva s. 'snödriva' ÖK. 
dy s. Br., dya Ens., olya Ve. 
dn adj. 'dyig' Br. 
dyna s. EnsBrLa. 
dyka adj. EnsBrTöTr. 
dykab6h, dykabon, propr. Kn.3  
tie v. 'räcka' Sk., 'pryda; laga 

till' LaRe4. 

a) bry seg Vess. 	b) bh#na Tor. e) byalcp s. n. 'byalag' Vess. 
d) b yga v. Ab. e) byta -byta Vess. f) dyna Vess. a) dot neutr. 
Dr. 	11) fly Vess. 

Jfr Tar= s. 63 f. o. 333, Ljunggren Ark. XXI, 163 If. La. btl,@ 
se 6921, skulle möjligen kunna fattas som beroende på svagton jämte 
invärkan av föregående h. En imperf.-form skulle också kunna ha in-
värkat, jfr da. bryde brod. 

Se s. 57. 
By i Kn.; Dyreboo 1653, Dyrrebor 1660, Dyrebohl 1685, 

Dyreborg GS. Förleden är kanske namnet Dyri, se Nielsen Pers. s. 18. 
Av det moderna uttalet att dömma är efterleden borg. 

Fsv. Ma, Ilya; mlty. yllen, se 'ramm s. 156 f. Jfr s. 57. 
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fly s. n. 'kärrmark' EnsBr. 
fly v. 'fly' EnsBr., flYda ipf. Br. 
glynnally propr. Ku.1  
flyhamana propr. His.2  
fp,& s. 'härd, eld, fyrtorn' EnsBr 

TöVe., fiyhtp s. n. BrEld. 
fy_itab v. 'fira' Br-ÖK.3  
fykk s. 'fyrk' EnsBrTöLa., -y- 

BrVe., -y- Ens.4  
gny s. n. BrTö. 
gny v. BrLa. 
ghygad s. 'gryta' EnsBrTrVox 

ÖK. 
gnyskad s. 'skopa' BrTö., gh,Yska 

Ens.b 
Ona v. 'räcka till' Br. 
hy s. Br. 

hYbla s. n. 'hybble, usel koja' 
-Br. 6  

hyla v. 'tjuta' Ens.' 
hyha v. Br., hynda ipf. Br. 
4hgha s. Br., uhyha KnRe. 
hysae v. 'räcka till' Br.8  
hbva v. 'kasta' BrVe.2  
ligvakt 'duktig karl' Br.10  
klyva v. 'kliva, klättra' Ens." 
knydat v. 'knyta' EnsBrVeLa 

knyck s. n. 'knyte' EnsBr. 
kky adj. EnsBrTjLa., khyt n. Br. 
by st v. 'krya på sig' Br., 

khyda sa ipf. Br. 
genstakkgstad adj. 'gastkramad' 

Ve.12  

e) fyr Vess. b) fyha Ab. d) gryda TvåVessEft. d) gwydaRn 
ghyje Tor., -ghge Ab., Oska Eft. e) hysa v. lysa' Vess. 

knyda -Vess., kngilda Sten. - 

By i Kn., Grenally GS. 
By i His.; Flyholmmen 1653, Flygholmen 

i föreg. namn ingår fly s. 
Lty. firen, s. 57. 
Åda. firik, änhty. vieriehen, 

I, 458. 
Fsv. gryta + skedh. 

7) Da. hyle, mlty. 
2) La. hiva, se Tamm s. 309. 

10) La. Nyans 'präktig(t)'; i Halmstad hgvans 'utmärkt', brukas 
både attributivt ock predikativt, om mänskor-  ock livlösa ting, alltid 
oböjligt. Jfr Iversen, Maal og Minne 1912, s. 67 f. ock Reitan MM. 
s. 115 f.; anses av Iversen vara fl. hyvä, 'god, bra', jfr Thesleff s. 43, 
vilket förslag finnes redan hos Lindgren Burtr. s. 26. Sannolikare före-
faller emellertid sammanställningen hos Reitan med värbet hive, jfr 
jut. da. hivert 'slag' ock 'rus', hiver 'stcerk blEest, storm'. Det 
vore alltså i sjömansspråket en övergång från 'god vind' till 'god' i 
allmänhet. 

11) Fsv. kliva, klyva. 
12) Jfr fsv. krYsta, se Kock Ark. IX, 71; Ljh. I, 485. 

GS. I detta som 

se TamM s. 183 f., Kock Ljh. 

6) Jfr isl. hfrbSrli. 
8) Samma ord som hysa, inhysa. 
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/Paa propr. ÖK.2  
/ba v. 'lyda' EnsBrTrÖK., /pc/a, 

ipf. Br. 
1/as v. 'lyss' BrTö., /pclas ipf. 

Br. 
ipt adj. 'lydig' EnsBrTöLa. 
/psab v. EnsVox. 
[da] mYla 	v. 'myllrar' 

Br.3  
nja s. EnsBr. 
mys s. 'kyss' Br. 
mysa v. 'kyssa' Br.4  
mYsa v. EnsBr.6  
ni s. n. 'månny' EnsBrEldTjSk 

His Vox. 
no lu adj. EnsBrVox., ny t n. 

-EnsBrKn. 
nyha adv. 'nyligen' Ens. 
np,5an adv. 'nyss' Ens. 
p/ys s. 'plysch' Br. 

23,91 s. 'pryl' Br. 
pityl s. n.? 'prygel' Br. 
Mia v. 'prygla' Br. 
pyhe, s. n. 'litet livligt barn' Br. 
pjii adj. 'kry, livlig' Br.6  
pys s. Br. 
stönpysara s. 'pösig, övermodig 

människa' ÖK.7  
hYnja v. BrTrTjLaKnSkHis., 

kpmda ipf. LaVox., n,fMa Tj., 
nifmda ÖK.8  

sky s. BrTö. 
skya se v. 'mulna' Br. 
sky" v. EnsBr., skycla ipf. En$ 

Br. 
sky adj. 'skygg' Br. 
skylvjuttan 'ögonhåren' Br. 
skyla v. Ens. 
smyg adj. 'vältalig' Vox.2  
snyda. v. 'snyta' Ens. 

.) lya propr. Slätt.' 	b) lysa Vess. 	c) my/a v. 'kräla, vimla' 
Vess. d) fy Vess. 	e) snyda Vess. 

By i Slätt.; Lya 1675, Lya GS. Jfr sv. dial. ly  'lugn, skydd' 
Rietz s. 417. 

By i ÖK.; Lya 1653, Lya GS. 
Jfr åda. myl 'vrimmel' ock se F.-T. 744. 
Jfr sv. dial. muss 'kyss' Rietz s. 448. Ordet tycks höra till roten 

varom se F.-T. 736, 737. Enklare vore kanske att anta en om-
bildning av kyss genom inflytande från mun; jfr munna = kyssa. 

Jfr nsv. mysa, se F.-T. 744. 
Sv. dial. pyre, pyra, pyrig, se Rietz s. 174. Utgångspunkten 

kan väl vara pyra v. 'brinna sakta, glimma', så pyrig 'livlig' ock pyre. 
Jfr fsv. pysa 'flåsa', pysas 'blåsas upp, svälla, pösa'. Se Nor. 

Sv. et. s. 59. 
Fsv. ryms, isl. r§ma. Att anta tidigare förkortning av vok. 

framför m för att förklara ø (se Kock Ljh. I, 464 om fsv. änsv. ~de) 
är för ett par enskilda socknar icke mycket tilltalande. Lättare vore 
kanske då att på vissa håll anta starkare påvärkan av föregående r. 

Ordet förtydligades genom vc:chola. Kanske motsvarar ordet 
Sk. smydig 'mjuk, undfallande' Rietz s. 635; alltså = smidig. Obs. -ig 
i Vox. 
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spy v. Br., spPela ipf. EnsBrLa. 
sta a v. EnsBrTö. 
stbaha s. Br. 
Aha s. n. EnsBr. 
styv adj. 'styv' ReSkHisVoxÖK.1  
stylvens.EnsLaReSkHisVoxÖK.2  
Se P. EnsBrTö., sa ipf. Br. 
syl s. EnsBr. 
syn s. EnsBrTr. 
0.nas v. EnsBr. 
bjepsyka s. 'bärgsyra' Ve. 
0.sla v. 'syssla, sköta sysslorna' 

EnsTrEldTjLaReHisVoxÖK., 
spgla Ens(sö.)Tr. 

s. pl. TrLa.,spslehna Tr. 3  
thPny,ad adj. 'löjlig, lustig' Sk.4  
thyna s. n. Br., 4namj4l s. n. 

'snus' (skämts.) Br. 
tyac v. 'hinna' EnsBrTöEldTj 

Sk., ty La., tp(a ipf. EnsBr 

EldVeVox.3, ty se M v. 'hålla 
sig till' BrTö.-6  

baga v. 'betyda' Ens. 
n0.an  adj. 'närtyken, när- 

gången' EnsBrTöVox. 
i4s1& s. n. 'råttor, obehagliga 

djur överhuvudtaget' BrVe.,7  
tia s. 'utskjutande bärgig udde' 

Sk.8  
tpyaha propr. Kn.3  
vy s. n. 'vykort' Ens., 0. 1cöht 

s. n. Br. 
iffla [te pi/esten] v. 'ge tionde' 

TrLaReHisVox., yta, ipf. Re. 
ycke, adj. 'yttre' Br., pclaste adj. 

adv. 'ytterst' EnsBr. 
Pelahgfjuh, propr. Br.10  
bchalt propr. Vox.10  
ia s. n. 'löst folk' Br.1,  
vant .  s. n. 'äventyr' Br. 

.) styra Vess. 	b) sy v. Vess. 	c) ty v. 'räcka', tya v. 'hinna' 
Vess 	d) utyska s. mus, liten husrålta' Vess. 	ydajt Vess. 

Jfr s. 57. 
Mlty. staver, nhty. staber, jfr nedan s. 82. 
Jfr isl. sYsla v. 'besorge noget', sYsla s. 'gjerning'. 
Ursprung dunkelt. 
Jfr isl. tja lajwlpe'; sv. dial. ty 'orka, räcka till' Rietz s. 768. 
Fsv. thydas 'hålla sig till'. 
Jfr fsv. othydin 'ovänlig' ock för betydelseutvecklingen ohyra, 

isl. tihYra 'ublid, uvenlig'. Jfr F.-T. 1321. 
Jfr Tylen 1. Tylön, ö med fyrtorn utanför Söndrumsudden väster 

om Halmstad. Kan vara släkt med sv. dial. tull 'topp, spets' Rietz 
s. 762, en sidoform med lång vok., *Imilian; hör kanske samman med 
grek. raog, vi2.11 Fick-Torp s. 185 f. 

8) By i Kn.; Tygered 1653, Tygared GS. Förleden är väl namnet 
Tyke, Se Nielsen Pers. s. 99 f. 

70) Ej funnet på kartan; förleden ytter-. 
n) Jfr fsv. ilhyde, se Tamm s. 342. I Drengs. uppgavs, att h#an 

grannsocknen Tor. skulle användas om 'ungt folk'. h-förlusten-vid 
föreg. neutr. adj. o. pron. 

6-120088. Sv. landsm. Wigforss. 
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Anm. 1. Fsv. tygh, tyghe ger dels ty, dels isy 
ty s. n. EnsBrTöTrTjEn.; skött EnsBr., skötP Ve(no.), skott Ve 

(sö.); f..h.tp 'elddon' TöTr., fhatP En.; nn,tP EnsBrVetöK., 
iint Tr.; -/aitP 'lietyg' YsöK., utp En.; VålnIP 'vagndon' Br.; 
MIM/AP 'bomullstyg Sk., bbmalstt ox.;  sguide,s, akdastt Ens. 

ttala s. n. 'troll, spöken' Ve.1  
to, LaEnReHisVox.; s1cotek2 VeVox.; fhtt La.; iint6,2 Ys., 4,207 

EnElisVox.; iiatev La., kitt6.1 His.; våriitt9 Vox. 
Andra ex. med -Y-gh- saknas visserligen från socknarna med to', 

men att vi här skulle ha en regelbunden utveckling i starktonig ställ-
ning, är dock otroligt. Att ett eventuellt y • ÷ a skulle vara äldre än 
gh -› j, är högst osannolikt, ock efter denna övergång ha vi väl paralle- 
lism med fly 	fiyja, ty 	tja. Det ligger däremot intet onaturligt 
i att de mycket talrika sammansättningarna förkortat vok. i andra leden, 
varefter 	givit e. 

Anm. 2. y 	i föreligger i Stiveh, s. 'styver' BrTöVeEn.2, varom 
se slutkap. 

Äldre 

Samnord. ö har i stort sett sammanfallit med sam-
nord. ä ock behandlas därför tillsamman med detta under äldre 

. Även några enstaka fall med egendomlig utveckling av 
samnord. t5' få där sin plats. 

Äldre i-5. 

Samnord. ö blir i regel tö, ock materialet behandlas 
därför under äldre 553 (§ 20). 

Ett först vid en viss, tämligen sen tidpunkt i målet 
uppträdande ö kvarstår som e. Angående ursprung ock exempel 
se §§ 1 o. 15 (s. 1 if., 109 if.). 

Alla vid en något äldre tidpunkt föreliggande ö be-
handlas däremot enhetligt enligt nedan angivna regler. Ur-
sprunget för detta ö är växlande. Huvudmassan av materialet 
utgöres av ord med samnord. 15-31. Därjämte finnas lånord med 
ö samt en del ord med tidig övergång 	é. 

Att samnord. i, som i målen i stor utsträckning motsvaras 
av diftong, likväl en gång monoftongerats till ö, kan natur- 

1) Jfr otyg, trolltyg etc. 	2) Jfr ovan s. 81. 
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ligtvis tils vidare blott antagas såsom en hypotes. Jag har 
emellertid valt att behandla även denna del av materialet här, 
emedan man därigenom får ett klarare intryck av själva huvud-
argumentet för antagandet, att målens diftong är sekundär. Ty 
detta huvudargument ligger väl just i den likformiga be-
handlingen av ord med äldre diftong ock äldre enkel 
vokal. Diftong uppträder eller uteblir under alldeles 
samma betingelser i båda grupperna. För tydlighetens 
skull grupperas dock i den följande framställningen orden även 
efter synpunkten av ö:s ursprung.' 

§ 13. Huvudregeln blir: äldre ö diftonger» i allmän-
het. Diftongens form är i hög grad växlande. I stort sett är 
grupperingen följande. Jfr kartan! 

Enligt Swenning s. 22 f.2  finnes i norra Halland (delar 
av Himle ock Viske h:der) ett mindre område ined co,k, co, oz , o, 
åj, å. Egna anteckningar har jag från följande socknars: 

Nösslinge CO, Cfn, (»p 	Träslöv: nordspetsen 	oj 
Skällinge o 	 söderut 	 az 
Rolfstorp oi, o 	 Grimeton: sydv., Tjerby ai, 
Hvalinge o 	 men i norr ock öster 
Gödestad o 1. co 	 enligt uppgift 	oj. 
Alltså sträcker sig området åt sydväst något litet längre, 

än Swennings karta anger. 
Större delen av NH. har i övrigt4  az. Jag har egna 

anteckningar från Fagered, Ullared, Svartrå, Köinge, Okome, 
Sibbarp, Dagsås, Spannarp, Tvååker, Morup, Stafsinge. Då man 
härtill fogar Bondesons uppgifter ock Swennings egna jakt- 

För hela framställningen jfr Swenning, Samnord. frei, där äldre 
uttalanden i frågan refereras. Det redan tidigare av Kock framställda 
(jfr Swenning s. 8), men av Swenning utförligare motiverade antagandet, 
att diftongen i sydsv. mål är sekundär, förefaller mig, som synes, nästan 
obestridligt. Några besvärande oregelbundenheter förklaras i det följande 
på enligt min mening mera tilltalande sätt, än Swenning föreslagit. Fram-
ställningen här nedan torde icke häller vara en onödig upprepning, då 
Swennings material just från de sydhall. målen icke är synnerligen rik-
haltigt. 

Delvis efter Möller ss. IX o. XVII f. 
Uppteckningarna inskränka sig till några enstaka ord, ock om 

den riktigaste beteckningen kan ovisshet råda. 
Se Swenning s. 22 f. 
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tagelser, föreligga direkta upplysningar om ar i hela Faurås 
härad, utom från Källsjö. Att diftongen även i denna s:n har 
samma form, torde icke vara tvivelaktigt. I Årstads härad upp-
ger Bondeson ar från Krogsered ock Vessige, Swenning från 
Skrea, själv har jag det från Drengsered.1  I Halmstads härad 
finnes det enligt Swenning i Kinnared. Gränsen för detta nord-
ock mellanhall. al-område går alltså i sydkanten av Ki-
nared, Drengsered ock Vessige fram till Ätran, följer 
denna ett kort stycke för att söder om Skrea gåuttill havet. 

Söder härom vidtar Nissadalens i många hänseenden 
ganska enhetliga mål. Diftongens form är i alla ställningar 

an, (n. Området innefattar följande socknar: Slöinge, Årstad, 
Abild, Steninge, Harplinge, Söndrum 2, Vapnö2, Övraby, Holm, 
Kvibille, Revinge3, Getinges, Asige, Slättäkra, Torup, Enslöv ock 
Snöstorp — alltså en del av Årstads, hela H almstads4  ock unge-
fär halva Tönnersjö härader. Sydgränsen för området går i 
södra ock östra kanten av Torup, Enslöv ock Snöstorp. 

Söder härom, men endast på ett litet område intill 
Smålandsgränsen, påträffa vi åter az, i Breareds ock norra 
Tönnersjö socknar, till en linje dragen genom Tönn. 
söder om Ågarp i väster ock Rorshult i öster, men norr 
om Böghult. 

Den sydhall. slätten, som härefter vidtar, har på om-
rådet norr om Lagan au i alla ställningar utom i slutljud ock 
framför vokal, där cor, or är regelbundet, alltså baun 'ben', sor 
'se', bhUa v. 'breda', samt i orden grep s. ock rep, där resul-
tatet är växlande: ghau[w], hau[w], pcnb, ghoiv, hotb, hOZV (se 
nedan). Till detta område höra socknarna Veinge (ända upp 
till Smålandsgränsen), södra Tönn. (till den ovan omtalade 
linjen), Trönn., Eldsb., Tjärby ock Laholm. Sydgränsen sam-
manfaller alltså med Lagan, där denna är sockengräns. 
Den går däremot ett stycke söder om ån i väster, så att hela 
Laholm hör till au-området, ock följer i öster norr om ån 
Knäreds nordv4stkant upp till Smålandsgränsen, så att hela 
sistnämnd socken hör till de sydligare målen. 

Från det av cit-mål omgivna Askome saknas uppgifter. 
Inga anteckningar finnas. 	3) Enl. Colliander s. 9. 

4) Hit hör dock icke den lilla trekanten Kinnared, som har at 
(jfr ovan). 



VOK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö. 	 85 

Formerna med (21 av grep, rep finnas i östra delen av om-
rådet, nämligen i södra Tönn. samt i hela östra Veinge till en 
linje, som i norr går öster om Öringe ock nedra delen av Gös-
torps by, sydligast väster om Skogaby. Om östra delen av 
Laholms s:n saknar jag uppgifter. Ett efter en därifrån ut-
flyttad meddelare antecknat haub tyckes mig av olika anled- 
ningar misstänkt.' 

VI. Sydligaste Hall, visar liksom de angränsande Skåne- 
målen qi. Hithörande socknar äro: Knär., Ysby, Renn., Skumm., 
Hish., Voxt., Hassl., Ö. Kar. 

Rörande uttalsbeteckningen böra några ord tillfogas. Vad 
kvaliteten hos au beträffar, har jag ofta trott mig höra au, 
ofta au, vanligen dock ett mellanljud alltså au. I första 
komponenten av at har jag icke iakttagit någon vacklan. Där-
emot växlar 01. Slutnast, alltså ot, tycks det mig vara på om-
rådet V: ot framför vok. ock i slutljud, au framför kons. Även 
här har jag dock ofta antecknat wz. Detta sistnämnda tycks 
vara det vanligaste i Nissadalen, dock mera närmande sig at 
längre upp mot mell. Hallands at-område. Jag har normali-
serat än till cot än till ot, vanligen det förra, när ex. från om-
rådena III ock V slagits samman. 

I fråga om kvantiteten har jao•
b 
 överallt i starktonig ställ-

ning framför enkel kons. tecknat första komponenten i dift. 
lång. Säkerligen förkortas den icke sällan, åtminstone till halv-
lång. Redan mina primäruppteckningar ha på grund av med-
veten ock omedveten normalisering huvudsakligen lång vok. 
Särskilt bör märkas, att alltid första komponenten i au — här 
överallt utan längdtecken — alltid förefallit mig kortare än första 
komp. i at, ot. Framför vok. ock i slutljud har jag även vid 
at, ot i så stor utsträckning tecknat första komp. kort, att jag 
vid behov av normalisering, då ordet antecknats i flera socknar 
ock med växlande kvantitet, beslutit mig för att teckna kort 
vokal. I relativt svagtonig ställning förkortas vok, i allmän- 

1) Den något invecklade fördelningen av de olika diftongformerna 
på detta område har icke kunnat framgå ur Swennings knappa ma-
terial. I de säkerligen oriktiga formerna med at framför kons., t. ex. 
ail 'eld' s. 51, fohtAid 'förtret' s. 65 etc. ock au i slutljud: dau 

s. 28 ha vi väl ex. på utfrågningsmetodens vanskligheter. Rik-
tiga former föreligga i t. ex. 'Eldsbärga s. 51 not, da2, 'de', scq., 'se' 
s. 57. Att man i vanliga, icke förkortade eller på annat sätt redu-
cerade former har att göra med värkligt au, icke (såsom Swenning 
också tecknar) a2, bevisas väl av på olika håll antecknade former som 
avt 'ett', havta, 'hette'. 	Om diftongens uttal ock beteckning se för 
övrigt täxten ovan. 
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het ganska tydligt. Jag har i stort sett bevarat primäruppteck-
ningarnas kvantitet. Framför lång kons. ock kons.-förb. förkortas 
i allmänhet första komponenten, även när diftongen i övrigt 
kvarstår, ock jag har följt primärmaterialets beteckningssätt. 
Ex. A) framför kons. 

1) Ord med samnord. 
bud s. n. 'bete' Vox. VI, band 	våd' Br. IV, bhcoid Ens. III, 

Ens. III. 	 baud Ve., bhod Tj. V. 
benda v. 'beta' Br. IV, KnVox. dad s. 'del' Br. IV, KnReSkVox 

VI, beotda Ens. III, båuda 	ÖK. VI, dani AsEns. III, daul 
Tö. V. 	 TöLa. V. 

binda s. n. 'bete' Br. IV, KnRe dada v. 'dela' Vess. II, Br. IV, 
Vox. VD, båta Nössl. I, beolda 	KnVox. VI, dånla Ens. III. 
Ens III, Nada VeTjLa V. 	am räkn. 'en' TvåStafsSvart 

bon s. n. 'ben' TvåDags0kVess. 	DrengsVess. II, Br. IV, KnRe 
II, Br. IV, KnReSkIlisVox 	SkHisVoxÖK. VI, cun Grirn 
ÖK. VI, ben Träskno.), bon 	(T j.), ann AbSlättEns. III, 
GödSkäll. I, bann SlättÖvr 	aun TöTrEldVeTjLa. V, con, 
HarplEns. III, baun TöVe 	Nössl. I, an Två. II, at Två., 
TjLa. V. 	 att Vess. II, at Br. IV, Kn. VI, 

b4tnlig s. 'benbit, litet ben' Br., 	att ReHisVox. VI, coit Ens. III, 
beotnitg Ens. 	 aut TöVe., avt Eld., ot TjLa. V. 

bask adj. 'besk' Vess. II, bask atnskalt adj. 'enslig' Vess. 11.3  
Br. IV, bciskoh Kn., bdtsken, cinnsla propr. Ens. 111.4  
ReHisVox. VI, hist, batst n. ?tina adj. 'ensam' Br. IV, Kir 
'beskt'KuReHisVoxÖK.,bcozsk 	RellisVox. VI, eotna Ens. III, 
Harpl., botst Ens. III, båuskek, 	åuna TöVeLa. V. 
TöVe., böshek La., bavst Eld., åma s. n. 'ene' Vess. II, Br. IV, 
bost TrTj. V. 	 KnReHisVox. VI, eotna Ens. 

bienna s.' blemma' Br. IV, Kn. VI, 	III, åu.na  TöVeLa. V. 
b låuna VeTj. V.2 	 diden, s. n. 'etter' Br. IV5, Kn 

bkatd s. 'bredd, våd' KnReHis 	VoxÖK. VI, tiudeh VehLaKn 
VoxÖK. VI, fighbmid s. 'fram- 	VoxÖK. V. 

i) Även i bet. 'stund, tidrymd'. 	2) Fsv. blena, se Tamm s. 42. 
Jfr fsv. enskelika. 
S:n ock by; Eneslef omkr. 1400, Enislöf börj. av 14004. Gaveb. 

ss. 223, 19, Eneslef 1433 Styffe s. 84, EnslOf GS.; jfr mansnamnet 
Elmer Nielsen Pers. s. 20. 

Blott antecknat i åtdditndia 'etternässla'. 
Blott i åudeit/Pgara propr., en ljungmark omkring åndettfijn propr. 
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åzsa v. 'värka, särskilt i tän-
derna' Br.' 

åsman propr.2  Br. IV, åsmaka 
propr.2  Br. IV. 

fd?den, adj. 'fet' Br. IV, KnReÖK. 
VI, fcbidelz EnsSnöst. III, fån-
den TöEldTj. V. 

nida v. 'göda, göra fet' Br. IV, 
fåucla Tö. V. 

flåtnsbA s. 'spikböld' Br. IV, 
flaunsY1 TöVeTjLa. V.3  

flåniskalt adj. 'flintskallig' Br. 
IV.4  

fliffina v. 'platta till' Br. IV. 
fictitz adj. 'fler' Br. IV, flau flcut, 

KuReHisVox.VI, ficpin, Ens. 
III, flaun TöVeLa. V. 

grain s. 'gren' Två. II, Br. IV, 
KnHis. VI, ghann Ens. III, 
pann TöVeLa. V. 

ghånnalt propr. Ens. 1115. 
gheizna se v. 'grena sig' Br. IV, 

paina se Ens. III. 

hiilor adj. 'hel' Vess. II, Br. IV, 
KnReSkHisVoxÖK. VI, hcbt-
lat Ens. HI, haulen, TöLa. V. 

håzna[bit]v. 'täras bort' Br. IV 6. 
hdader adj. 'het' Vess. II, Br. IV, 

KnRe. VI, hcbidek Ens. III, 
huden Tö. V. 

håida v. 'göra het, upphetta' 
Sk. VI, håuda Ve. V. 

h4zda v.' heta, kallas' Vess. II, 
Br. IV, KuReHisVoxÖK. VI, 
håndaEns.111, håudaTöLa. V. 

kåda ipf. 'hette' Vess. II, KnRe 
SkHisVoxÖK. VI, hetta Br. IV, 
Kn. VI, hånta Ens. III, Muta 
TöTrVe., håvta TrEld., höta 
TjLa. V. 

Utser, adj. 'hes' Br. IV, Kn. VI, 
hcbisek Ens. III, håusen EldVe 
TjLa. V.7  

klåzna v. 	Vess. II, Br. IV, 
KnflisVox. VI, klema Sten 
Ens. III, klauna Tö. V. 

Jfr sv. d. isa 1. esa 'värka, sticka (i tänder eller sår)' Sm. 
Vg. ög. Rietz s. 294, ttjsa Linder. Sistnämnda form ock esa hos 
Rietz peka pä äldre *Ösa liksom hall. eusa. Däremot är väl isa snarast 
en bildning av eller ombildning i anslutning till is. Någon sannolik 
etymologi för esa känner jag icke. 

åsman är en biflod till Fylleån ock flyter österifrån in i Sim-
lången (som egentligen är en utvidgning av Fylleån). Vid åsman 
ligger i östra delen av Tönn. socken byn åsmana Esmared. Byn har 
väl namn efter ån. åsman 	*Urnan kan hänga samman med isl. 
eisa 'fare avsted med voldsomhed'. Namnet bör ha givits vid myn-
ningen, där sluttningen ner mot Simlången är skarp. åsman 4yesah 
(dånar) sades i det 4 km. avlägsna my &tt, när bruset hördes från ån. 
Om suff. -in se Helig. Sjönamn II, 33 f. Formen Ysmaryd 1402 
SD. ns. I, 171 kan icke ange ett vid denna tid härskande dialektuttal. 

Jfr isl. fieinn 'hage, pig'. 
Jfr äda. fienskaldet, no. dial. fiein 'bar'. 
By i Ens., Grenhult GB. 	6) Hör ordet hit? 

7) Se Tamm s. 299 f. 	 8) Se F.-T. 532. 
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kliva propr. Slätt. III. 
lazr s. n. 'ler' Vess. II, Br. IV, 

KnReÖK. VI, lan, VoxÖK. VI, 
lcoan, Ens. III, taun, TöVeLa. V. 

lida v. 'leta' Vess. II, Br. IV, 
KnReSkllisVox. VI, landa 
Ens. III, låuda TöTrVeLa. V. 

låga ipf. 'letade' Vess. II, Sk 
HisVox. VI, låta Br. IV, Kn. VI, 
/csotta Ens. III, luta Ve. V. 

lat sup. 'letat' Br. IV, lcottEns. III. 
main s. n. Br. IV, maun Tö. V. 
mazr adv. 'mer' UllSpannDrengs 

Vess. II, Br. IV, KnHisVox. VI, 
man, KnReSkHisVox. VI, inQr 
Hval. I, MCOth AbEns. III, 
main TöEldVeTjLa. V. 

fohnicitha v. 'förmera, öka' Br. 
IV, foonåuha Tö. V. 

måzda v. 'meta' Vess. II, Br. IV, 
Kn. VI, Meoida Ens.III, måuda 
TöLa. V. 

måtta ipf. 'metade' Vess. II, måta 
Br. IV, meotta Ens. III, måuta 
Tö., möta La. V. 

mcott sup. 'metat' Ens. III, maut 
Tö. V. 

ineoida s. n. 'mete' Ens. III. 
p4ida v. 'peta, peka [i vädret]' 

Br. IV, påuda Tö. V.2  
hciinen, adj. 'ren' Drengs. II, Br. 

IV, KnReSkflisVoxÖK. VI, 
minnen, EnsSn. III, hau.nek Tö 
Eld. V. 

kam s. 'ren, åkerren' Br. IV, 
Kn. VI, hann Ens. III, haun 
TöVeLa. V. 

hosa v. 'resa, uppresa' Br. IV, 
KnRe. VI, heoisa Ens. III, 
hitusa TöVeTjLa. V. 

sciinen, adj. 'sen' Vess. II, Br. IV, 
KnReVox. VI, scötnah Ens. III, 
såuneh TöLa. V. 

Ainas v. 'sina' (om kor) Br. IV, 
Re. VI, såmnas Ens. III, såu.nas 
Tö. V. 

smaid s. 'smet' (till pannkakor 
o. dyl.) Vess. II, Br. IV, smand 
Slätt. III, smaud Tö. V. 

ston s. 'sten' TvåVess. II, Br. 
IV, KnReSkHisVoxÖK. VI, 
stoin Träsl(no.), ston Skäll 
HvalRolf. I, stann SlättEns 
Sn. III, staun TöTrEldVeTj 
La. V. 

ståtnat adj. n. 'stenigt' Br. IV, 
ståtnad Kn. VI, skont mf. Re. 
VI, ståunz Tö: V. 

tatbat adj. 'tafatt' Vess. II.3  
ton s. 'ten' Vox. VI. 
tåtclas v. 'tetas, retas' Br. IV, 

tåudas Ve. V.4  
?Åka& adj. 'retsam, odygdig' 

Br. IV. 4  
thalsh adj. 'trilsk' BrIV.5  
kwait s. 'tvet, spån' SvartDrengs. 

II, tzectid Br. IV, Kn . VI, kwcozd 
Slätt. III, twaud Ve. V. 

1) By i Slätt., Klefva GS. 	2) Jfr osv, peta. 
Jfr sv. dial. tep, tepa, tepug Rietz s. 728 ock F.-T. 1237. 
Jfr isl. teita 	fornsie', teitr 'munter, lystig'. 

3) Fsv. tredzsker, Smål. trailsk Rietz s. 750, no. dial. treisk 
visa väl på urspr. ä' i. Om 1 från ilsk se Kock Ljh. I, 1802. 
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våffla s. n. 'ven, gräs' Mor., vaineh 
pl. Stafs. II, ivettna Br. IV, vitt-
na Kn. VI, /vånna EftSlättEns., 
tveyneh Ab. III, vånna La. V.1  

Lånord med ej, ö: 
braiv s. n. 'brev' SvartSibbVess. 

II, hmv Ens. III, bhev BrTr 
KnRe.3  

foi/ s. n. 'fel' Br. IV, Kn. VI, 
fcotl Ens. III, faul TöVe. V. 

Nia v. 'fela, fattas' Br. IV, 
KnReVox. VI, fåula Tö. V. 

ghatba s. pl. 'smältgrevar' Br. IV, 
Ova Vox. VI.4  

maffia v. 'mena' Vess. II, Br. IV, 
KnReHis. VI, meoina Ens. III, 
mån» TöVe. V.5  

~mig s. 'mening' Br. IV, Kn. 
VI, meonn Ens: III, milumg 
TöVe. V. 

hhtsa s. 'resa' Br. IV, Vox. VI. 
hchsa v. 'resa, färdas' Br. IV. 
honEiuha v. 'ruinera' Tj. V. 
fohtkciid s. 'förtret' Br. IV, Re. 

Ord med ö 	16: 
fna3ht 'sticken manlig person' 
håv& 'pojke, ung man' 
heoihtaha propr. 

drivan våvan daan, adj. 'sträv-
sam, ekonomisk, om sig' Br. 
'Va. 

VI, fohthcitd Vox. VI, foktkäud 
La. V. 

forthcbda v. 'förtreta' Br. IV, 
VoxÖK. VI, fohthdozda Ens. III, 
ftslhthåuda TöVeLa. V. 

fohthdta, ipf. 'förtretade' Br. IV, 
fohthöta La. V. 

fohthcbidali adj. 'förtretlig' Ens. 

dbulthend s. 'dålighet' Br. IV, 
dOthåud Ve. V. 

elc'endthcbit s. Ens. III. 
nihobit s. 'enighet' Ens. III. 

ghått.hend s. 'skönhet' Br. IV. 
ihthdid s. 'girighet' Kn. VI. 
lcithdiad s. 'ondska' Br. IV. 
lighcbtt s. 'likhet' Ens. III. 
omstc'endthcbtt s. Ens. III. 
hatihend s. 'rättighet' Br. IV. 

natt 'ner' 
nåvta 'nere' 
påthla 'sticka att lysa med' 

Se Tamm s. 337 f. 
Jfr Sm. veen dets. Rietz s. 787. År sammanhang med isl. veiåinn 

'ivrig og duelig tu l at vei6a' (fånga, fälla) möjligt? Kanske dock 
våzvan är regelbuudet ock vizian har förlorat v t. ex. i kornpar. o. superi., 
se Möller vajven, vajnare, vajnast. 

bh,ev har säkerligen undanträngt även i sistnämnda socknar 
engång existerande former med diftong. Från Br. uppges bitatv såsom hört. 

Mlty. greve. 
6) La. ja mconah, tydligen förkortning vid relativ svagton i satsen, 

jfr nedan § 17 (s. 116). 
6) Vidare upplysningar om materialet lemnas i §§ 1 avvik. 2 ock 4, 

avd. n. Här ovan blott en uppräkning. 
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patittan 'surmulen' 	 natst 'vrist' 
stittota 'stirra' 	 vitastas nid 'reda sig under 
vaikt 'vört' 	 slit'. 

B) I slutljud ock framför vokal. 
1) Ord med samnord. 

brcizer adj. 'bred' DrengsVess. II, da 'de' obet.Drengs.II,Br.IV,Kn 
Br. IV, KnReHis. VI, bhcbtert 	ReSkHisVoxÖK. VI, dg Slätt., 
Ens. III, TöVeTj. V. 	 da StenEftEns. III, dc t TrEld., 

håla s.1  Br. IV, Re. VI. 	da da TöTrEldVeTjLa. V. 
bitåta v. 'breda ut' Br. IV, Kn at s. 'ed' Br. IV, KnReVox. VI. 

ReHisVox. VI, Imenia Ens. III, gketten, pl. '(gamla) gräjor' Vox. 
TöTj. V. 	 VI.4  

båda ipf. 'bredde' Br. IV, Mola, hat s. 'hed' Vess. II, hcot Ens. 
Tr. V. 	 III, Tr. V. 

bhcsitaita propr. Br. IV, hånar& 
Ens. 111.2 
	

hobtbjen, propr. Årst.8  III. 
hath4sad propr. ÖK. VI 5. 

hettan adj. 'odöpt' Br. IV, KnHis bkatamja propr. Sk. VI.3 	
VoxÖK. VI, Utan Ens. III, håna propr. 'Brehult' Slätt. 
TöTrEldVeTjLa. V.7  

håtanahöukan pl. 'håren på ny- dat pron. 'de' DrengsVess. II, 
Br. IV, KnRellisVoxÖK. VI, 	födda' Br. IV. 	• 
dat Ab., dcotHarp1S1ättEnsSn. hatkvcitda hdan,vetta v. 'banna, 

ta i upptuktelse' Br. IV.8  III, dot TöTrEldVeTjLa. V. 

T. ex. h@bhata 'en viss mängd utbrett hö'. 
S:n ock by; Bredharydh 1402 Styffe s. 84, Bredaredh 1653, 

Breared GS. 
Se nedan anm. 1, s. 94 not 1. 
Se Tamm s. 246. EnsBr. gt,c'evit,, Ens. gåeeja v. 'styra ook 

ställa, lite bråkigt' tyckas vara lånord liksom sv. rspr:s. 
Hedhuset GS. 
By i Ärst.; HAyebiärgh 1415 SD. ns. III, 90, Hiebierg 1537 

DKR. s. 52, Heberg GS. 
Fsv. heDin 'hednisk, odöpt', jfr Rietz s. 248. 
Ordets betydelse utlades genom skam fa 'gå illa åt någon', 

mlty. sehamferen. Möller uppger hörvaja med diftongens senare komp. 
försvunnen (1. reducerad) framför r, vilket icke är ovanligt. Kock PBB. 
XV, 260 ock Ark. VII, 181 förklarar ordet ur fsv. hadhveta 'håna' 
av hiidh 'hån'. Denna etymologi omöjliggöres av sydh. at i första 
stavelsen; ock att detta går tillbaka på äldre ö, visas av formen herveta 
Sdm. ögl. Vml. Sk. enl. Rietz e. 246. Ett hörveta visar alldeles tyd-
ligt tillbaka på en sammanställning 'hödhervöta 'visa heder, hedra', ock 
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/åter adj. 'led, ful, elak' Vess. II, 
Br. IV, KnReHisVox. VI. lånen, 
Ens. III, Wien, TöVeTjLa. V. 

låtas v. 'ledas vid' Br. IV, Kn 
Re. VI, lånas Ens. III, linas 
TöVe. V. 

lcis ve pres. 'leds vid' Br. IV, 
KnReHisVox. VI, löns ve Ens. 
III, lös ve Ve. V; löda,s ipf. 
'leddes vid' Ve. V. 

låta s. 'leda, avsmak' Br. IV. 
laman adj. 'ledsen' Vess. II, 

låsan Br. IV. 
higamt ldsamt adj. n. 'ledsamt' 

Br. IV, låtsam mf. Re., lcitsam 
HisVox. VI, lötsamt Ens. III, 
lösamt Tj. V. 

låta v. 'leda' Vess. II, Br. IV, 
KuReHis. VI, kota SlättEns. 
III, TöEldTjLa. V. 

låda ipf. 'ledde' Br.IV, Kn. VI, 
lånda Ens. III. keda löda V. 

latt sup. 'lett' Kn. VI, /cottEns.III. 
låtana s. n. 'ledande' Br. IV. 
höntldtas adv. 'hemledes, hemåt' 

His., hemlcitas VoxÖK. VI, 
1töml6ts TrEld., hentlötas Tj 
La. V. 

2) Lånord med el, ö: 
åhbdta v. 'arbeta' Kn. VI, åhbota 

TöTr. V.4  

mbk/ås adv. 'markledes, bort, 
hemifrån' Br. IV, måhklåzas 
His., mahlcldtas ÖK. VI, måhk-
lcbts Ens. III, måhklåls måhklds 
TöTrEld., måhklötas TjLa. V. 

mat s. 'med' Br. IV, MCM Ens. III, 
mot Eld. V. 

jplzncit s. 'julmed' i Br. IV,jil-
indn Ens. III. 

slckanzöt 'slädmed' TöLa. V. 
hitta v. 'reda' 2  Vess. II, Br. IV, 

KnReVoxÖK VI, ioza Ens. III, 
höta TöTrEldVeTjLa. V. 

håda ipf. 'redde' Br. IV, hentda 
Ens. III, höda TöTr. V. 

uhcita v. 'oreda' ReVox. VI, 
urtömt TöTr., °höta La. V. 

mått sup. His VI, tchöda ipf. 
Tr., uhöt sup. TöEld., °höt 
La. V. 

Unah6tan s. 'benredan' (benen) 
förakt]. La. V. 

håta s. n. 'rede' Br. IV, KnRe. VI, 
4vahdia s. n. 'överrede', imna- 
håta, 'underrede' Br. IV. 

uh.åta s. 'oreda' ÖK. VI. 
tahds tahds adv. 'tillreds' Br. IV. 
hi:måste/x.2) propr. Slätt.3  III. 

spat s. 'spe' Br. IV, spöt Tö 
La. V. 

betydelseutvecklingen är icke osannolik, fastän jag icke känner paralleller, 
där den ursprungligen ironiska användningen blivit fast ock ~rådande. 
Jfr ja ska iielpa day, le§ha da; vidare ett ordstäv som det från nö. 
Snål. »D'ä pieheder, nor dä setter lokkenät i taket», Sv. lm. 1904, s. 46. 

Slädmedar som fästas vid julaxeln. 
T. ex. reda sig; även reda håret, kamma; Osbeck raja 'kläda, bädda'. 
By i Slätt; Rerstrup 1539 DKR. s. 110, Reastorp GS. Jfr 

RethEer Nielsen Pers. s. 75. 
åhbe S. n. 'arbete' EldRe., 4h14 LaVox., ahU s. n., ahbkc v. ÖK. 
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3) Ord med växlande ursprung till äldre öl: 
bitti s. 'blöja' Br. IV, KnRe. VI, 	att hålla fast lien vid skaftet' 

blot Ens. III, TöEldVeTjLa. 	La. V.3  

V.2 	 sa% v. 'se' DrengsVess. II, Br. 
dco pron. 'den', 'hon' Nöss. II, 	IV, KnReSkHisVoxÖK. VI, 

dat SpannTvåKöingeVess. II, 	soz Rolf. I, sai Ab, scoz Ens. 
dam, da Br. IV, das KnHis. 	III, sot TöTrEldVeTjLa. V. 
VI, daun Ve. 	 somt sup. Ens. III, sot La. V, 

fhdida fhdc_lan s. 'fredag(en)' 	satt HisÖK. VI. 
Br. IV, fhdidan KnReHisVox sah pres. 'ser' Br. IV, KnReSk 
ÖK. VI, fobi& Ens., fhöidan 	HisVoxÖK. VI. 
Sn. III, fhöclan TöTrTjLa., tros räkn. 'tre' Nössl. I, trat 
fhisuda Ve. (norra) V. 	SvartTvåVess. II, Br. IV, 

ids s. 'lie', lady s. n. 'lietyg' 	KnReSkHisVoxÖK. VI, thcoz 
ReS1HisVoxÖK., /ått6.) Vox., 	Ens. III, thoz TöTrEldVeTj 
ldti Kn. VI, löihsg s. 'liering, 	La. V. 

C) FSv. gröp, röp: 
grcpp s. 'grep' Nössl. I, grgiv hcpp s. n. 'rep' Nössl. I, hasp Fag 

TvåStafs., graibVess. II, ghatb 	SvartDrengs., haib Vess., han, 
Br. IV, KnReVox. VI, ghaiv 	Två. II, hatb Br. IV, KnReHis 
SkÖK. VI, ghootb AbEftHarp. 	Vox. VI, hmv SkÖK. VI, hcpib 
SlättEns., ghpzv EnsSn. III, 	AbEftHarpEns., h0211 EnsSn. 
ghosb Ve(norra), ghoiv Tö., 	III, hozb Ve(norra), ANV Tö., 
ghauw ghau TrEldVe(södra) 	haut(' hau TrEldVe(södra)Tj 
TjLa. V. 	 La. V. 

Anm. 1. Ordet mjöl bereder en viss svårighet. Former mot-
svarande fsv. miol, miöl finnas ända ned t. o. ni. Nissadalen, alltså mjgd 
IlarpSlättEnsBi•Tr. 4  Däremot har man söderut inaul TöEldVeTjLa. V, mcal 
KnReSkHisVox5ÖK. VI, visande tillbaka på en utgångsform *mål. I lik-
het med Swenning s. 136 finner jag det icke tilltalande att anknyta till 
ty. mehl, även om detta spelat någon roll vid utvecklingen 6. Sam- 

Se Swenning s. 55 ock där cit. litt. 
Osbeck blaj 'lakan'. 
l EnsBrTrVeTj. Märk nak2 La.; Osbeck laj 'lie'. 
I Tr. uppges dock maul såsom hört. 
måtlasa propr., Menlösa Vox., Meelösa by 1673. 
En obruten form *mel 	möl är icke blott osannolik på grund 

av äda. miel, såsom Swenning i likhet med Billing s. 20 påpekar. 
Den är omöjlig, då ju *mel skulle givit *ml,  liksom bitha, ceda, vco, 
vcej i nordsk. ock hall. dial. 
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bandet med nordöstra Sk. ock Bl. Mei är, såsom Swenning påpekar, 
knappast tvivelaktigtl. Då Sweuning lutar åt att anta miel 	miöl, 
torde han emellertid misstaga sig. Ingenting talar för ett dylikt anta-
gande, som kräver en regel iö -›- ie mellan m ock 1 i det enda ordet 
mjöl, möjligen jämte mjölk. Mot antagandet tala moderna da. dial.-former 
med m, likasoin formerna i fda. Att anta äda. miel <--- mjöl är orim-
ligt, då man hos Harpestr. finner mial t. ex. 64,12, miEel 3243, 82,20 etc., 
miel t. ex. 134,2o ock i AM187) miel 4,15, 27,22 etc., meel 98,22 etc., 
alltså alla de naturligen på varandra följande formerna belagda i den 
väntade kronologiska ordningen. Men att skilja da. mel från syd skånskt 
mel eller detta från nordsk. etc. mad o. s. v. kan icke vara riktigt. 
Vidare torde den omständigheten ha något att betyda, att i Hall. gränsen 
för "ja : *möl ganska nära sammanfaller med gränsen för DO/ : bel 
'bräda, pärm'2. Ingen torde för det senare ordet vilja ansätta annan ut-
gångsform än fsv. fial, ock det ligger alltså nära till hands att i fördel-
ningen av : e se värken av utjämningen lo : ja. 

Vad som förmått Swenning att, om också med stor tvekan, föreslå 
den tydligen även honom själv föga tilltalande möjligheten mjöl --> miel 
är 	det avgörande skäl mot ett antagande *mial 	mj el, som skulle 
ligga i exempelvis Mörr.-målets Mjcka, Dce/ <-- fsv. miare, fial. In-
vändningen är icke avgörande. mj cea kan lämnas ur räkningen, då 
utvecklingen framför r[ä] mycket väl kan ha häjdats vid Db 3. Så har 
hela sö. Hall. t. ex. fleet& 'fjärde'4, men fj ed 	fsv. fiat, Ona 	fsv. 
flala, fl +- fsv. fial. Jfr vidare att den sydskånska utvecklingen ib --> 
icke inträtt framför r (se nedan Exkurs 1, s. 165). Men icke ens mörr. fjce/ 
är bevisande, så länge de högst invecklade reglerna för ja 	-->- le 
icke äro klart utredda. Hela sö. Hall., Åsbo ock Lugg. ha ful, fj ed, 
Gärds fje/. Ett antagande, att mörr. bo/ 5  kan stå regelbundet jämte 
ett myel, förefaller mig tils vidare icke osannolikt. Förklaringen kunde 
ligga i att bevarat sin halvvokaliska karakter efter m längre än efter f. 
För ett dylikt antagande kunde väl j-bortfall tala, såvida det vore 
ljudlagsenligt. Detta är emellertid högst osäkert. Det stöd, Swenning 
finner i mcelk, melk, är svagt, då inflytande från ett molka, m taka -*-
fsv. molka i stor utsträckning torde böra antagas6. Från sö. Hall. 
föreligga för övrigt former med bevarat JO, j e : mj celh BrTö., mj elk 

Även från Hall. har jag en dylik form nu el Ens. 
Se nedan § 25 b. 
Åtminstone delvis på grund av förlängning, se härom ock om 

den växlande utvecklingen av la överhuvud Bock Ljh. II, 354 if., ock 
jfr nedan § 25 b. 

Om enstaka fjba, se nedan § 25 b. 
Formen tillhör säkerligen ett större område, så finnes den i 

Stoby s:n, V. Göinge h:d ock Vill. (Rink.). 
Jfr nedan § 25 a, anm. 2. 
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Ens.' Det är möjligt, att en tendens till bortfall existerat, som blott 
med jälp av andra faktorer lyckats tränga ihnom 2. Jag vågar här 
anta, att mala, mäld, mölla, möllare spelat en roll, man jämföre 
det någorlunda parallella mceik : »MU samt nsv. mjölnare. Även 
ty. mehl kan ha bidragit. Dock talar Kouga h:ds 	*ram för 
att detta inflytande så vitt möjligt bör lämnas ur räkningen. 

Till förklaring av vokallängden i det sålunda uppkomna *möl be-
höva nog inga speciella hypoteser tillgripas, såsom sker hos Swenning 
s. 136. Den allmänna förlängningen av vok. i sluten stavelse — åt-
minstone av de öppnare vokalerna, ock till dem måste ett ö 4- w 
räknas — är säkerligen tidigare än diftongeringen (se härom slutkap.). 

Även nuet med enkel vokal behöver förklaras. Orsaken till den 
uteblivna diftongeringen måste sökas på samma håll solo för ygd, jha 
etc. (se s. 98 if). Det finnes dock intet absolut hinder för antagandet, 
att nya 	*mil på vissa håll varit senare än diftongeringen. I de 
hall, mål, där vi jämte mad etc, funnit fygd, fjel o. s. v., finnes 
däremot anledning att anse de senare såsom oregelbundna. Förklaringen 
blir densamma (se § 14 c). 

Anm. 2. thain s. n. 'steg' Re., tn,au.n La., Mina v. 'ta steg' 
ReSkHis., thituna La., med diftong även i norra Skåne (se Swenning 
s. 77) förutsätta utgångsformer *trän, *tråna, trots fsv. trin, trine. 
Swenning s. 133 kan icke finna någon ljudlagsenlig förklaring; ock 
analogibildning, beroende på växlingen av diftongformer ock ö-former 
inom målet eller mellan målet ock riksspråket, förefaller honom tydligen 
icke häller antaglig. En enkel utväg tycks finnas, om man anknyter 
till den påvärkan, som pres.-formen av vissa värb rönt från pret. Ovan 
(§ 1 avvik. 4, s. 20) antyddes möjligheten att i skena 'skina' se infly-
tande från pret. I § 5, anm. 1 förklaras den oregelbundna utvecklingen 
av fsv. sigha på samma sätt. Nedan (§ 14 f anm. 2, s. 106 f.) skola vi 
se, att pres. av bliva delvis torde kräva samma antagande. Av olika 
anledningar har väl pret. sing. intagit en dominerande ställning. Vad 
fda. trine beträffar, är det enkla värbet huvudsakligen belagt i pret.: 
trön ock trönte, det senare bildat till den nya inf. trene. Även i 
Sk. ock Sydhall. få vi anta en inf. tråna, ock efter denna subst. trött. 
Om tidpunkten för denna utveckling kan väl ingenting utsägas. Den 
kan naturligtvis vara senare än diftongeringen. 

Anm. 3. Fsv. kleia 'klia' visar över största delen av sö. Halland i: 
klia v. BrTöTrTjLaReHisVox. Blott sydligast träffas diftong: da 
klciaah, kldin, SkVox., da klå, ÖK. Det förefaller mig, som om Swen- 

Mot ett ljudlagsenligt bortfall talar avgjort bhatan0 propr. Sk., 
plats vid den fina sandstranden. Detta namn kan knappast vara annat 
än *brådamial 	*mel, jfr isl. melr 'sandbanke'. 

Det kunde tänkas, att bortfallet varit regelbundet i samman-
sättningar, vilka voro ganska brukliga, jfr Harpestr. biugmiEel, rokEelsEe 
mil, AM. 187§L° Eertmmiel, rugh miel, hwetx meel. 
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ning s. 124 f., 127 med rätta anknutit till tanken om en övergång i någon 
utsträckning av öa till la' ock sökt under denna synpunkt sammanföra en 
del annars dunkla fall. Att märka är väl da Man, (alle. 2) : da klang'', 
(ake. 1); likaså bikyi : blai 2. Vad lie beträffar, framgår av Swennings 
material s. 55 if., att ättlingarna av lö tillhöra Skåne ock sö. Hall., de 
av lie däremot Blek., Smål., Västergötl. ock no. Hall. Den noggranna 
gränsen i Hall, framgår av ex. ovan § 13 B3. Diftongformerna gå 
upp till ock med Knäred ock Laholm. I sistnämnda socken, gränsen 
mot området för lie, märkes /ofin : nat62. 

Anm. 4. Ordet kreatur, som Sweuning a. st. tar med för att 
styrka utvecklingen öa ---> la, bidrar knappast till sakens utredning. 
Det visar i SH. följande former: Naket, Ens(Gr)SnBr., kriata;ty& TvåTr., 
khiatuh, Ens(by), ktatut Br., kratur SpannEns(Karlst.), k,atit Tr 
TjKn., /Matua TöEld., kr&tur Ok., kh4atip, His., fekh4atur Tj., 
kt4atun, His., Utah:p, LaReSkVox(Menl.), kakatuh ReÖK., khatun, 
Vox(To.). Det är möjligt, att Billing s. 85 har rätt i att anta kaepatun, 
ombildat efter kacpg, jfr i SH. ich,c§g BrTjSkVoxöK. jämte len,Gg Vox. 
ock kaeg HisVox. (se § 18, anm. 6). 

.Anm. 5. Av namnet Nils har jag antecknat: M/S Ens., nauls TöTrTj., 
nads His. Förklaringen bör väl gå i den riktning, Sweuning s. 132 anger. 

Anm. 6. Ett antal ord med diftong i större eller mindre utsträck-
ning behandlas lämpligen samman med ex. på utebliven diftongering i 
nästa paragraf. 

§ 14. Diftongeringen uteblir i en rad fall. 
a) Enkel vokal står framför k -->- g: 

bigg adj. 'blek' EnsBrTöVeTjLa 
KnReHisÖK. 

brekas v. Drengs., blka v. Ens 
BrTöEldVeTjKn. 

ck s. Drengs., eg TvåVessFlarpl 
Ens(Gr)TöVe(Ör)TjKn(ö. ock 
sö.)SkHisVox. 

ga s. n. 'eke' SlättEns(Gr)Tr 
EldVe(Ör)Kn(ö. ock sö.)Sk 
HisVoxÖK. 

Se Kock Ljh. I, 151 ock där dt. litt.; Nor. Aschw. gr. § 153,3 
(om svagtonigt öa). 

Se Swenning s. 58 ock ovan § 13 B 3 (s. 92). 
By i Vox., Eeket 1653, Eket GS. 
By i Hassl.; Egheryth 1406 SD. ns. I, 559, Eekered 1653, 

Ekered GS. 
Gård i Vox., Ekenäs GS. 	6) By i Vox., Ekebränna GS. 

higa s. juleker' Två., i,sylk 
Ens(Gr)., iNka Tr., ke, 
Ens(Gr)TöTjKn(Trälsh.), got 
Re. 

ga s. 'eka' TvåVessHarplTrVe 
(Ör)Kn(ö. ock sö.)ReVox. 

egad propr. Vox. 3. 
propr. Hass1.4  

gan4s propr. Vox.5. 
gabh,d22,a propr. Vox.6  
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egasnd propr. Vox.1  
gta 4 propr. Vox.2  

kneg s. 'träkrok, i vägg' Ens 
BrVeKn.3  

knb.ga  v. 'gå med krökta knän, 
särskilt tyngd av börda' Ens 
BrVeKn.4  

leg s. 'lek' EnsBrVeTjLaKnRe 
Vox. 

lka v. 'leka' EnsBrTöTrVe 
Re. 

lkasNa s. 'lekstuga' Tr. 

pcsehlk s. 'kärlek' Kn., valg s. 
'väderlek' ÖK. 

Nalkan s. 'grodyngel' ÖK. 
lkana, s. n. Br.5  
neg s. 'nek' EnsBrTrTjReHisVox.6  
nka v. 'binda i nek' Ens. 
19ka v. 'peka' EnsBrTö.7  
steg s. 'stek' Br. 
stega v. 'steka' EnsBrTöVeTjKn 

HisÖK. 
vkah, adj. 'vek' EnsBrLa. 
vka, s. 'veke' Br.8  

Anm. Ek, eke, eka uppvisa i rätt stor utsträckning ö 	2: lg 
Ens(by)SnBrVe(Lossb.)Kn(vä.), iga Ens(by)BrVe(Lossb.), iga4 eker, 
Ens(by)Br.9, iga Ens(by)BrVe(Lossb.). Jfr Swennings materialsamling 
s. 30 if., varav tycks framgå, att i-former äro i majoritet i Småland 
ock mycket vanliga även i norra Skåne16. Angående fördelningen i SH. 
jfr ovan § 5, s. 49 f. not 8. Förklaringen ligger utan tvivel i framljuds-
ställningen (jfr slutkap.). 

Den uteblivna diftongeringen framför k -->- g 4r inte så egen-
domlig. Att den följande palatalen varit orsaken, synes knappast 
tvivelaktigt. Då Swenning s. 109 finner »primär» ock »sekundär-
hypotesen» här laborera med samma svårighet, torde han ha 
förbisett, att ett svagt framträdande efterslag av i efter ö vid 
börjande diftongering väl betydligt lättare kunde »uppslukas» 

By i Vox., Ekesunna GS. 
By i Vox.; Egla 1673, Eglan. GS. 
Säkerligen samma ord som fsv. knek 'bakbog' sammanhörande med 
isl. kneikja 'trycka, klämma', äda. knege 'boje sig, knoekke'. 
Järnögla vid slutet av en kedja, jfr Billing s. 60. 
Fsv. nök. 
Oabecks pajkte 'pekade' måste vara misstag. 
Fsv. veke. 
Från norra Ens(Karlst.) har jag antecknat ga,, fgan,. 
Ex. finnas även från annat håll, så i Uppl. 2kabg etc., se Tise-

Hus Fasternam. s. 58, Grip Skuttungem. s. 83. Jfr Ika 12-33 SD. I, 277, 
Iku 1409 SD. ns. II, 160. Från Skåne (VGö.) finns Eknebiarg omkr. 
1250 Gaveb. s. 127; Eghnebergh 1481 LÄM 4: 330; Ignaberga G S. ; 
från Danmark Egen eller Igen sogn etc., se Steenstrup Indl. Stud. 
s. 92. Jfr från Falster koj 'lek', atmj 'stek', men itrm 'eketräd', 
Benn.-Krist. s. 100. 
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av den följande palatalen än ett tydligt artikulerat gammalt 
Jag ser därför i den enkla vokalen framför k --> g ett relativt 
starkt bevis för sekundärhypoteseni. 

b) I regel blir iSgh 	cej: 
dce.2 s. 'deg' Ens-OK. 	spcklla se v. 'spegla sig' Ens 
cickjna v. 'degna, sätta i deg' 	Br. 

Ens-ÖK. 	 Alen, adj. 'seg' EnsBrTöEldVe 
fc'e2en, adj. 'som silk& skall dö' 	HisVox. 

BrTöTrVeLa. 2 	 fwcb,24gad adj. 'svankryggad' 
lieja v. 'lega, hyra' EnsBrTöVe 	His., sveeirPgada pl. TrLa., 

TjLaKnReHisVox. 	 fwckj4gda Vox.4  
leejalcis s. n. 'legolass' Br., eeja v. 'äga' EnsBrTöVeLaHis 

lee,lahsf,Maka s. Br. 	 Vox. 
neep s v. 'böja sig, niga' Br., ck,2en, s. pl. 'ägor' EnsVox. 

niela EldTjLaKnReFlisVox ielandönj s. BrLaKnReHisVox. 
ÖK. 3 	 [lcega] &ja [po] 'lägga märke 

sp&jal s. 'spegel' EnsBr, 	till' HisVox.5  
Anm. 1. Former med (ej härska antagligen i hela Nissadalen, jfr 

Swenning s. 32. Vess. dej är tvetydigt, då Bondeson tecknar j för 
både kort ock lång kons. Från Två, har jag ett 42 'deg'. 

Anm. 2. I Vox. tcein s. 'tecken'6, fsv. tekn, teken, isl. teikn 
har utvecklingen tydligen varit densamma av ö framför k 	g -› 
jfr nedan under Konsonantismen. 

Anm. 8. Undantag göra motsvarigheterna till fsv. eghin ock 
stekarahus, det förra dock i Halland blott i en enda socken: 
can adj. 'egen' EnsBrTöTrVeTjLaKnReHis., etjan Vox.7  
stqusad s. n. 'brygghuset' Re., stcihsad KnReÖK., stsiuhsad TöVeTjLa. 
Att det senare ordet kan förklaras genom bortfall av k i svagtonig ställ-
ning8, är mycket sannolikt. Vad egen beträffar, måste väl även gh-
bortfall antagas. Rörande de närmare betingelserna se nedan under 
Konsonantismen. 

Det är möjligt, att den följande palatalens värkan kan fattas så, 
att den hindrat ett öppnande av e till a etc., ock att diftongeringen på 
detta sätt uteblivit. Aven i detta fall är sekundärhypotesen begripligare. 

Fsv. fegher. 
Jfr isl. hneigja ock se ovan § 6, anm. 1 (s. 56). 
Jfr is]. sveigr, sveigja. 	5) Möjligen hithörande. 
Blott hört i förbindelserna ta et t.,...,42n 'något med tecken för-

sett föremål' ock sbva po tdjnad ;sova på tecknet' för att bli frisk. 
Ordet är icke antecknat från ÖK. Då Åsbo ock Bjäre i Skåne 

ha at, torde väl ÖK. göra Vox. sällskap. 
Jfr mikit -÷ mat etc., se Swenning s. 109 if. 

7-120088 Sv. landsnt. Wigforss. 
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Anm. 4. Ens-ÖK. 	adv. 'ej, icke', fsv. eigh är oklart. Möjligen 
kunde man tänka sig en helt oregelbunden utveckling i detta ord med 
dess obetydliga ljudkropp, dess gh i slutljud ock vokal i framljud; men 
antagligare är utveckling ur igh, se § 1, avvik. 3, slutet (s. 15). 

c) Enkel vokal står i stor utsträckning efter pala-
tala kons. 

En hel rad fall av utebliven diftongering, till vilka Swenning 
måst söka skilda, delvis högst osannolika förklaringar', bli enkelt 
ock enhetligt begripliga under.  antagandet, att föregående palatal 
kons. förhindrar diftongering2. 

1) Efter 
fsv. get: 

fsv. getunger : 

fsv. gere, isi 
geiri: 

isl. girk: 

g j: 
ju s. 'get' NösslSvart., ykd Två., JO VessEft 

Harp1SlättEns-ÖK., iitor pl. SvartTvå., j é or 
Vess., 3Men SlättEnsBrTöTrVeLaReVox 
(Menl.)ÖK., jdo HisVox. 	prov. 
'Getakulla' Två., Ocligo, propr. Övr.3  

jldig s. 'geting' Två., ,gd2g EnsSnBrTöVeTjLa 
KnReHisVox. 

.j 

	

	s. 'nederdel av skjorta' BrVeVox., je V ox., 
ph,ta„Mha SkVoxÖK., föhta,26:0,an La. 

jha yepha v. 'sätta band om' SH.4  
Den av Swenning s. 117 f. till förklaring av yed antagna 

utvecklingen skulle för t. ex. HisVox. jed, Mon te sig på föl-
jande invecklade sätt: 1) jöd : jetter; 2) gläd :jetter; 3) jöd 
jetter; 4) jöd : jöder. Särskilt den starka påvärkan från plur. 
kort e, Som i sing. framkallar långt e, tyckes mig i hög grad 
osannolik. Men även om förklaringen är möjlig, jälper den oss 
icke vid ftchg, ft/ta, MO. För ja antyder Swenning s. 134 

Ex. hos Swenning s. 39 if., 54, 66, 79 f.; förklaring s. 115 if., 
120 if., 134. 

Detta nära till hands liggande antagande har, alltsedan jag bör-
jade syssla med här behandlade dialekter, tyckts mig vara i .  hög grad 
sannolikt i fråga om urspr. g, k, 	Fil. lic. Ebbe Tuneld, som själv 
uppställt samma förklaring för bevarat é i sk. dial., har sedermera före-
slagit mig att utsträcka den till sk ock möjligen andra palataler. Om 
svårigheterna härvid se nedan. 

S:n; getynge 1298 SD. II, 270, getonge 1298 SD. II, 271, 
Getin.ge GS. Jfr Helig. Ortn. -inge s. 34. 

Om 	-i at etc. se  § 4, avd. n. Där lemnas även detalj- 
uppgifter om *göra. 

Av dessa ingå de två första icke i Swennings material. 
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en mycket osäker möjlighet, ock en enhetlig förklaring är av-
gjort att föredraga. Den föregående konsonantens starkt palata-
liserande värkan styrkes kanske bäst av jt, d, nclze, ock 
förklaringens riktighet tyckes mig därför knappast kunna be-
tvivlas. Om vi skärskåda hela det av Swenning framlagda 
materialet, får teorin ett ytterligare stöd. Orden get, *göra ha 
icke över hela det nuvarande diftongområdet bevarat enkel vokal. 
Det är under sådana förhållanden intressant att se, huru nära 
gränserna för diftong i de båda vitt skilda orden sammanfalla. 
Av get föreligga former med diftong blott från sydliga Små-
land: S. Möre, Konga, Kinnevald ock Allbo härader, under det 
att hela det övriga Småland, Skåne, Bleking (Listers h:d), 
Halland ock Västergötland visa enkel vokal. Av *göra 
är det ungefär samma område av södra Småland: Konga, 
Kinnevald, Norrvidinge, Allho som visar diftong, men dessutom 
också Bleking (Listers h:d) samt i nordöstra Skåne: V. 
Göinge (blott Verum), Ö. Göinge ock Villand (utom Kiaby). 
Enkel vokal finnes i det övriga Småland ock Skåne, Hal-
land ock Västergötland. Att under sådana förhållanden en 
gemensam anledning till den uteblivna diftongeringen måste 
sökas, tyckes mig självklart. Ock annorstädes än i föregående 
palatal torde den icke kunna finnas2. Varför diftongformerna 
av de båda orden get ock *gera icke fullständigt sammanfalla 
till sin utbredning, kunde enkelt förklaras så, att get såsom 
lättare utsatt för riksspråksinflytande fått sitt diftongområde in-
skränkt. Detta skulle då också vara fallet med geting (se 
noten). Om den svårighet, som beredes detta antagande genom 
formerna av igen, se nedan. 

Anm. 1. Med den ovan § 13 anm. 1 (s. 92 if.) antagna utveck-
lingen av Mcia 'mjöl' måste formen nue/ förklaras som yed etc. Från 

Ytterligare former med i hos Swenning s. 40. 
Även av geting ock ge-re har jag funnit ett par ex. frånSkåne: 

,nchg Gärds, Villand (Österlöv); bgjechg Villand; 3420 ih ybte, 'skört 
på kjortel, särk, skjorta' (»oftast kneepayito»), Villand (Ivetofta); jet, 
schkaj6ha V. Göinge (Stoby). Diftongen i gere från Villand är ju 
ett stöd för det ovan gjorda antagandet. Sidoformen med enkel vokal 
i ett dylikt ord tyder på att man inte får vara alltför rädd för att 
antaga analogibildning efter typen bin (måt): ben (rspr.), alltså igno 
(mål) : jO (rspr.). Formerna av geting visa, att diftongen i detta ord 
åtminstone icke kan ha större utbredningsområde, än den har i get. 
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sö. Hall, finnes en hel rad liknande fall av la 	 je, vilka dock lämp- 
ligen behandlas under § 25. 

Anm. 2. Fsv. gen, igen o. s. v. visar följande former: 
je» adj. 'gen' EnsBr., Muck) s. 'genväg' Drengs., ftrtVck2 Br., jhuti 

s. 'genstig' EnsBr., ftnstie, KnöK., nfcÅ  s. 'genfärd, vålnad' Br., 
,Pnslchta v. 'genskjuta' Tj. 

ibnast adv. TöLaRellisVox., 2bnaSt EnsEld. 
jbna v. 'gena, genskjuta' FlarplEnsBrTöTrReHisVoxöll. 
i,96z adv. 'igän' Ens(Karlst.Gr.)Br(sällsynt)TöTrEldHisVox., aign Ens(by) 

TrHis., tickn TvåBrVeTj., våm, Ro., AKen EftBrLaReSkölK. 
Om de fsv. formernas uppkomst jfr längre fram under konso-

nantismen. De fsv. gön, igön, igän föreligga vid tiden för en even-
tuell diftongering. Att de moderna formerna med ce, ce gå tillbaka 
på igän, är naturligtvis i högsta grad sannolikt. Det är emellertid 
möjligt, att deras talrikhet till någon del beror på riksspråksinflytande1. 
Formerna med g , a, från sö. Hall. äro antingen kompromissformer med 
jen eller framkallade genom j:s palataliserande iuvärkan. e-formerna 
däremot föras naturligt tillbaka på de gamla gön etc. Att med Swen-
ning s. 120 förklara dem över hela diftongområdet såsom uppkomna ur 
ett före diflongeringen förkortat gön tyckes mig vara konstlat. För väst-
götaformerna tja, låge det närmast till hands att göra detta antagande, 
men utan närmare kännedom om dialekterna kan man icke våga några 
uttalanden om tiden för förkortningen. Men att den från gammalt all-
deles övervägande brukliga formen gön skulle så gott som försvunnit 
från hela området, är mycket svårt att tro; ock när så därtill kommer, 
att det lilla område, där gön skulle ha moderna ättlingar, är intet 
annat än samma härader i sydliga Småland 2 , där föregående j icke 
förhindrat diftongering i get, *gera, så blir antagandet alldeles otroligt. 
Detta område är det enda där vi av diftongen kunna se, att 
urformen haft långt e. Det vore en underlig tillfällighet, om detta 
område också vore det enda där urformen värkligen haft långt e. 
Emellertid kvarstår svårigheten, att diftongområdet för *göra är något 
större icke blott än det för get, utan även än det för igen3. Mot-
sättningen i ett par härader av nordöstra Skåne ock Lister i Blekinge 
mellan yötka etc. : tik, kan jag endast förklara genom ett antagande, 
som är möjligt, men för vilket jag saknar direkt stöd. Om 7.2.4n ovan 
fått a på grund av palatal, är det intet som hindrar, att utvecklingen 
på vissa håll gått ända till e. Denna utveckling ha vi med säkerhet 
i formerna för ihjäl i sö. Hall., se § 18 b, anm. 2. 

Jämför att Swenning s. 54 i hela södra Halland endast hört 
vdn. 

Bonga, Binnevald, Allbo, Sunnerbo (blott Markaryd). 
Swenning har endast upptagit ordet igen. Ett par andra har 

jag antecknat: från Gärds jen adj., jenast adv., ,gna v., ftne. s. 'hinder, 
stängsel'; Villand (österslöv) ftnast, (Ivetofta)Vnom; V. Göinge (Stoby) 
Jen adj., ,gna v. 
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Anm. 3. Ovan § 4, avd. n, ha uppförts former med G, (e av 
*gers. Närmast ligger att tänka på värkan från jcpt 'järn'. Betydelsen 
av Ma jc_seaa är ju nästan 'järnbeslå'. 

Efter k —> », y: 
Jr adj. 'ked, ledsen vid' Kö., Usam adj. 'ledsam, tråkig' Eft 

'Or TvåEnsTöTj., J9 BrRe 	BrTöVeTjSkHisVox., Usam 
HisVox., p Eld. 	 ReVoxÖK., isamt Eld. 

yggouatt adj. 'kedgången, ut- Usna v. 'ledsna' BrTö.1  
ledserr La. 

Äda. har köd, kedsom. Att vid tiden för diftongeringen 
förelegat långt e, visas av ex. från no. Sk.: Ma adj. Villand 
(Ivetofta, Österslöv, Vånga), lset,,t V. Göinge (Stoby);Mtch adj. 
'ledsam' VGö. (Stoby); »ha v.' göra ngn led, ledsen vid' Villand 
(Rinkaby), jyat,c VGö. (Stoby); penna v. 'ledsna' Villand (Ive- 
tofta, österslöv). Däremot har Gärds h:d (Lyngby)M adj. Då 
Rietz s. 316 anför kjoj, kjöj Bl.; kjeer, kjojer, kjajer Sm., tyder 
allt på att vi här ha diftong på ungefär samma område, där 
vi funnit den efter g -÷ j. Ock även här ha vi ett ex. med t 
till att ytterligare styrka den föregående konsonantens palata-
liserande värkan. 

Anm. Ett par andra ord fordra möjligen samma förklaring. Ovan 
§ 4, avd, ni ock n ha vi stanna v. 'stirra BrRe. 	stir[b]na, men 
öcp.rt,na v. o. s. v. 'kärna' EnsBrTöReÖK. Vidare ha vi -Yrt- —> -ört- —> 

men Ocphtai o. s. v. 'körtel'. Om de båda första orden äro lik-
ställda (jfr ovan a. st.), kan palatalen ha bevarat ett ö, som först senare 
blev (2. Former med e finnas i ganska stort antal över diftongområdet (se 
Swenning s. 82). Ock återigän uppträder diftong blott i sö. Sm å 1.: 
Konga, Kinnevald, Allbo; ock i no. Skåne: V. ock Ö. Göinge, Villand. 

Av e-former i körtel har jag endast antecknat en: fhtlana Stafs. 
Torbiörnsson s. 80 har ytterligare en: j'ehtd/ Tr. Den enda diftong-
form, Swenning s. 82 uppger, är från Villand.2  

Efter sk, kvarstående eller 	: 

ske s. 'sked' EnsSnBrTöTrEld she, s. EnsSnBrKn.3  
VeTjKn., Je TvåStafsVessEft shna v. 'skena' Br. 
ReSkHisVoxÖK. 

Kje 'led vid' Osbeck. 
Österslövs socken. Ännu ett ex. från Villand (Vånga) är Mata/ 

ur samlingar gjorda 1911. I 'Osteria propr. 'Kerstin' Villand (Östers-
löv) ha vi tydligen också ex. på diftongering. 

Blott i uttr. sph3ga, biga, aia she, 'i kapp', fsv. skedhe. 
Från Skåne är pa Villand (Österslöv, Ivetofta). 
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bask s. n. 'besked' EftTr., bak: ske v. 'ske' Br. 
TjVox.1 	 shad41 propr. Sn.2  

sUavetn. s. n. 'skedvatten' BrTö.2  
Swennings material till sked s. 40 f. visar enkel vokal utom 

i det ofta nämnda diftongområdet. Ex. föreligga med dift. från 
Ö. Göinge, Villand, Lister, Kinnevald. 

Bland de få ex. på besked är det enda med diftong från 
Lister (för övrigt finnas inga ex. från ovannämnda område). 
Bland några belägg rör ett fa 'bena', mlty. sehaden, bar likaså 
ett just från Lister diftong. 

Även efter sk- tyckes mig förklaringen vara den allra natur-
ligaste. Även här ha vi ett par enstaka fall med t 4  för att 
bestyrka palataliseringen. Den av Swenning s. 116 åberopade 
relativa svagtonigheten är möjlig endast i fråga om sked. Att 
diftongeringen skulle uteblivit under svag semifortis 5, är väl 
antagligt; däremot föreligger intet skäl för detta antagande 
under stark semifortis. Nu ha, så vitt jag kan se, samman-
sättningarna med sked akc. 2. De ha även ursprungligen haft 
det.6  Om en anslutning till sammansättningar med akc. 1 är 
möjlig, så är det däremot högst osannolikt, att materialet först 
skulle åtnjutit detta beskydd av analogien — tils diftongerings-
tendensen rasat ut — för att sedan återvända till sina oskyddade 
kamrater med akc. 2. Ock så skulle slutligen därtill detta i 
svagton bevarade e ha segrat så gott som överallt ock det stark-
toniga sköd med diftong leva kvar endast på ungefär samma 
lilla område, där vi utav en hel rad andra orsaker skulle finna 
diftong gentemot alla de övriga dialekternas enkla vokal. 

Det i denna sak på olika ställen här ovan sagda skulle 
kunua sammanfattas ungefär så: att det område, som i get 
visar singularvokalens seger gentemot pluralvokalens i övriga 
mål, skulle sammanfalla med det område, där starktonigt gön 

1) Mlty. beseha. 	 2) Mlty. seMden 'skilja'. 
Skethmdalse 1409 SD. ns. II, 97, Skedalm 1413 SD. ns. II, 

730, Skedhedale 1474 LÅU. 4: 191, Skedala GS. Betydelsen av 
första leden är något oviss, jfr Hellquist Ortn. -inge s. 241 f. 

Se Swenning anf. st. 
Se om tärmerna Kock Alt- u. neuschw. acc. s. 158. 
Om också några av dem med enstavig första led en gång haft 

akc. 1, så fanns den knappast kvar vid här ifrågavarande tidpunkt, se 
Kock Anschw. acc. s. 248. 
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lever kvar i motsats till omgivande svagtonigt On; att på samma 
område förlängningen av ö 	ö framför rö ock kanske rt varit 
tidigare än i Sydsverige för övrigt; att slutligen på samma om-
råde det enkla sked avgått med segern, under det att övriga 
mål bevara ordformen i andra sammansättningsled med svag 
semifortis, alla dessa skilda hypoteser för att vid tiden för 
diftongeringen på detta område kunna antaga långt e gentemot 
omgivande kort e — ett dylikt antagande är omöjligt att göra 
för ett halvtjog ord, som alla äro därutinnan lika, att de börja 
med palatala konsonanter, när dessa palatala kons. själva kunna 
ge den allra enklaste förklaring till de anförda motsättningarna: 
de ha blott värkat mindre palataliserande på det lilla ofta 
nämnda diftongområdet — ock dessutom kunna förklara en del 
andra fall av bevarad enkel vokal, geting, gera, gena, skede, be-
sked, som även med de många föreslagna hypoteserna skulle 
kvarstå oförklarade. 

d) Orden svepa, *svete: 
Ditrba v. 'svepa' DrTrEldVeTj brininfwbba s. 'brunnsvepa' 

ReSkIlisVox0K. 	 StenEnsTj.1  
svgalist s. 'sveplist' KnRe. 	 fwWa. s. 'blod' BrTö. 
fwbba v. 'svepa' EnsBrTöTrTj fwMaköltv s. 'blodkorv' Br. 

LaÖK. 
Formerna med 0 kunna möjligen vara äldre än diftonge-

ringen. Vidare kunna naturligtvis sammanställningar som svepa-
in etc. ha spelat en roll. Men förklaringen förefaller mig icke 
övertygande. Ock så ha vi ftveda. Tanken, att fw- värkat 
bevarande av den enkla vokalen liksom de ovan nämnda pala-
talerna, är icke att avvisa utan vidare. Att halvvokalen u kunnat 
ha ett mycket framskjutet tungläge är säkert, se Lundell Sv. 
Lm. I, 57 ock den där nämnda övergången tw- --> pw-. Det 
förutsättes i sö. Hall, av öc) '2' ock eo v. 'två, tvätta'. Från 
Villand har jag antecknat t. ex. »weeta v. 'tvätta', jywao räkn.. 
'två', bswilna v. 'fylla på en tunna' o. s. v. Om cm, uppkommit 
direkt av c, vilket i no. Skåne icke tycks vara orimligt i be-
traktande av diftongformernas fördelning, så förutsätter detta 
också ett mycket palat. y, jfr beteckningen au VGö. (Stoby) 
ock se Swenning s. 146. 

1) Hävstång att ?Ap upp vattnet med ur brunnen. 
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Alltid med enkel vokal ha vi vete: teUe, s. n. Svart., 14.da 
EftSlättEnsBr., vbla TöTrTjLaReHisVox., ock Swenning s. 39 
har ingen form med diftong. 

Emellertid tala andra former mot 'ett antagande av en dylik 
värkan från w-. Ovan (s. 88) hade vi twatd, kwatt s. 'tvet, trä-
flisa'; s. 89 watna etc. 'ven, gräs'. Ock peka v. 'sveda' Gärds 
o. Vill. (Österslöv), 5tia (Vånga), svalia VGö. (Stoby), fweitto 
adj. 'svettig' Vill. (Ivet.), 564. (Vånga) göra saken ännu mera 
tvivelaktig. Även om man vågar sig in på den föga inbjudande 
vägen att ytterligare inskränka regelns värkan till ö framför t, 
ock därvid något byggde på den ovan nämnda motsättningen 
yed, ,ndtg : jb,tha, jetto, vore icke alltför mycket vunnet. Kvar 
stode det underliga tekla : fwato Vill. (Ivet.). Visserligen är 
vete med stor sannolikhet icke inhemskt i vissa skogsbygder, 
men hypotesernas mångfald gör det hela så osäkert, att formerna 
måste betraktas såsom oförklarade. 

e) Enkel vokal kvarstår på grund av tidig förkort-
ning. 

1) Framför mm: 
hem s. n. TvåEns-ÖK., Urna adv. Ens-ÖK., Urnan s. n. SvartRe., 

hbmana EnsBrTjVox., he'mattat bst. Två., hbyyltUt Br.1  
hem s. EnsBrEldTjLaÖK. 
slem s. n. 'slem' BrTrLaKnSkÖK.2  
wem pron. 'vem' EnsBr., vem TöVeTjLaKnReHisVoxÖK.; samt 
fhtj'a propr. 'Femsjö s:n i Smål.' Br.3  
sems måla propr. As.4  

Anm. I. I framljud har den långa vokalen hållit sig längre, ock 
därför ha vi: ernma s. 'imma, ånga Eft., am åma Br., am åtma 
Kn. 	fsv. ember, eem, isl. eimr. I större delen av sö. Hall, har 
jag emellertid blott hört former med 2: ima EnsTöTrEldLaReHisöK., 
2m VeVox., vilka lika väl kunna gå tillbaka till grundord med 1, jfr 

1) Åven i betyd. 'cunnus'. 
2) Fsv. slember, sleem, jfr ovan s. 53 f. 
3) Formen styrker, om så behövdes, ytterligare Hellquists antagande, 

Sjönamn s. 115 f., att utgångsformen haft ö. Även i Br. fem '5'. 
Bevisar däremot tydligen intet om ö 4- i. 

4) Sem 1637 DKR. s. 52, Semb GS., vid Suseån. Jfr no. ort- 
namn Seim t. ex. No. Gaardn. XI, 31, 308, 373 etc. Även vårt sem är 
förklarligt ur *Sseheimr --> *Sthlm -± 	däremot icke, så vitt jag ser, 
ur ett *Sssum, såsom Steenstrup Indl. Stud. s. 71 antar för motsva-
rande da. namn. 
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isl. im'. Det finnes emellertid säkerligen inget hinder för att härleda 
2922 ur öm trots hem etc. Ex. på vokalförträngning i framljud ha redan 
anförts, jfr Slutkap. 

Anm. 2. Det hcimSkah. adj. 'hemsk' Br., jag antecknat jämte hemsk 
Re., hemst Tr., tycks förutsätta senare förkortning av ö framför m + 
kons. än i intervok. ställning ock i slutljud. 

Ordet eld: 
2/ s. 'eld' Ens-ÖK.; däremot: 
ail TvåDrengs., at!. Ab., mil Tor., eni/ s., 'ola v. EftHarp1StenSlätt. 
aut. Tö., Elulsbion. propr. 'Eldsbärga' Eld., iiulsbjba Tö., ilulb,Mha 

Ve(Öringe), iiu/bic'ph La. 
Angående förkortningen ö 	i se Kock Ljh. I, 174 if. ock 

där citerad litt. 
Anm. Då enstaka dubbelformer här ovan äro belagda ock antag-

ligen förekomma i mycket större utsträckning 2, ligger det nära till hands 
att tänka sig formerna med enkel vokal såsom söderifrån inkomna lån-
ord. Gamla dubbelformer tyckas nämligen föga antagliga, då öld Ild 
väl skulle inträtt i alla ställningar. 

Endast enkel vokal står i några ord med ö -± i: 
fresta har jag endast antecknat enkel vokal: fhbsta EnsBr 

TöEldVeTjHis.3; 
vidare hör antagligen även rensa hit: hibIsa v. Ens-ÖK., där 

man snarast får antaga rönsa 	*Ansa -÷ 'Onsa -› isa 
(jfr § 7 avd. k); likaså hata, hista propr. La.4  
Se vidare ovan: in htta, s. 39, 41cal s. 39, bgka kgka 

s. 39 o.71, higka hh,ka 39 o. 70, vifta s. 34. 
Anm. 1. Med växlande e ock i finnes elak, jfr Kock Ljh. 180: 

lak adj. Ens(Karlst.), eldiei  eka LaKuRe., ilakah, Ens.(by), ilak Tj., 
acik ÖK. 

Anm. 2. Om öihz s. 'källa', fda v. 'kastrera', hila 8. 0. v. '(förse 
med) bensnara', vilka i sö. Hall, endast visa enkel vokal, se under 
äldre Sh, § 19 b, anm. 4. 

Enkel vokal står vid 
SwOen s. 'svetten, blodet' Harpl 

Slätt. 
fwet s. 'svett' EnsBr. 

Jfr Kock Ljh. I, 179 f., Swenning s. 37 not 2. 
Diftongformer torde finnas längre söderut, åtminstone i Hall.; 

ock norr om Nissan, där diftong är det gamla, tränger 2/ alltmer igenom. 
Swenning s. 50 har fitaksta Be. 
Restad GS. Jfr SOÅ. XII, 94 f. 

3) Om förkortningen se nedan Kap. V. 

förkortning ö -± e:5  
fw«ah, adj. 'svettig' EnsBr. 
fwbtas v. 'svettas' Br. 
fwetna v. 'svettas' Br. 
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Om plur.-formerna av getter se ovan § 14 c 1; om enkel 
vokal i böjningsformer av ord med diftong se nedan § 16 C. 

Anm. Diftongen i etter (se ovan s. 86) förklaras av utebliven 
förkortning i framljud, jfr under Kvantiteten, Kap. V. 

5) Förkortning vid reducerad akeent: 
I arbeta, arbete — med dels diftong, dels enkel vok. (se 

ovan § 13 B 2) - skulle den enkla vokalen kunna förklaras på 
detta sätt, jfr akc. etitbe, men troligare förefaller mig, att e 
uppkommit analogiskt; likaså i några sammansättningar på 
-ledes (jfr med diftong § 13 Bl, s. 91): åtil4ctite. adv. 'annor-
ledes' EldVeTjLa., heideg adv. 'huruledes, huru' Tj., s6?es adv. 
'således' Tj. 

f) Enkel vokal står i hela sö. Hall. i pret. sing. av 
värb av typen bita-bet: 
bed 'bet' Ens-ÖK. 
&Lev EnsBrVe. 
gne 'gned' Br. 
gig 'gled' Br. 
le 'led' BrVe. 
led 'litade' Ve. 

.1) 'nöp' KnReHisVox., nv Tr 
EldÖK. 

peb 'pep' Tj. , 
hg 'red' EnsBrTrTj. 
itev EnsBrTöKnVox. 
she 'skred' EnsBr. 

Somliga av ovanstående pret. äro tydligen nybildningar, 
kanske senare än diftongeringen, ock i andra skulle ö regelrätt 
stå framför g ‹— k. Men flertalet borde haft diftong, ock den 
enkla vokalen förskriver sig tydligen från plur. (ock perf. part.), 
jfr Sweuning s. 104, 118. 

Anm. 1. Var den noggranna gränsen för enkel vokal skall dragas, 
saknar jag material att bedömma. Diftong finnes icke söder om Nissan, 
knappast på området närmast norr om ån. Redan från Harpl. har 
Swenning s. 46 ett bd, ock Colliander s. 28 har regelbundet diftong, 
alltså i trakten strax intill (Getinge). Därefter torde diftongområdet 
vara sammanhängande. 

Anm. 2. Diftong finnes i hela sö. Hall. i vet ock blev: 
vcptel 'vet', «byx 'vet jag' Ens., yawl va?, vatstu Br., vatd Kn 

ReHisVoxöK., våp /vet jag' Vox., a vcit His., vau.d TöTrEldVeTjLa.; 

sheg'skrek'EnsBrTrVeLaSkVox. 
shev EnsBrVeKnReÖK. 
sled 'slet' EnsBr. 
smed 'smet, smög bort' Br. 
spik 'spridde' EnsBr. 
st e 'steg' EnsBr. 
!we 'sved' Ens. 
Sweg 'svek' Br. 
te 'teg' EnsHrTrVe. 
veg 'vek' Tj. 
wen 'ven' Ens., ven Tö. 
vite 'vred' EnsBrTöTrVox. 
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viittja Tö., «blå vöstu Tj.l. Att anledningen till sing.-formernas 
seger i detta ord ligger i deras större bruklighet, såsom Swenning s. 118 
förmodar, förefaller i hög grad sannolikt. Påpekas bör emellertid också, 
att medan perf. part. i övriga värb spelat en roll såsom stödjande 
vokalen i prat. plur., värbet veta haft bredvid sig .pret. vbsta, -perf. 
part. vest. 

Av bliva anför jag här icke blott pret. sing., utan även pres. ock 
perf. part., då formerna lämpligen behandlas gemensamt. Varje sockena 
former föras samman: 

Inf. 	Pres. sg. 	Pret. sg. 	Prat. pl. Perf. part. o. sup. 
Ens. bli 	 blont ble 	bka (Ull.) blMn bkana 
Br. 	bli ble ble 	— 	blizi bla ble 	— 	bkan 
Tö. bl. 	 — 	— 	blåa bka blttt 
Tr. 	lal bli 	— 	bla 	bl'a 
Eld. "lo] bl; 	— 	— 	— 	— 
Ve. 'bli bli 	— 	bloz ble 	blIssja blot 
Tj. 	— 	blaun, 	bl eo 	Mine,  blot 
La. 	[la] bli blcot blaun 	bleoz 	blbia blot bibin 
Kn. 	 blan, 	bio 	blåta biobio 	 bitit blåte,d 
Re. 	[la] bli blcii blan,blan, blitt blci bla blaia blam, blad blazan 
Sk. [la] blcit 	— 	 — 	— 
His. — blam, blaj 	blåa 
V ox. [la] blcii 	blamblan, bla 	bletia 	bliziad 
ÖK. 'olat 	blas 	bio bla 	— 	blåzan. 

Det är tydligt, att bli är den regelbundna utvecklingen av ett stark-
tonigt fsv. bliva. Det tycks särskilt ha bevarats i la bli 'låta bli', 
kanske emedan sammanhanget med övriga former här icke kändes fullt 
så starkt. Formen ble inf. måste väl förklaras som svagtonig utveck-
ling bli 4 bli -± ble, ock ble är sekundär starktonsform. De hos den älsta 
generationen blott enstaka ble ble i pret. sg. göra avgjort intryck att 
vara riksspråk. Formen bUla TöVeTj. kan möjligen förklaras som labia-
lisering av I, e eller ö efter 1 ock kanske före v; men jag tror 
snarare, att vi ha att göra med en analogibildning efter je ga 
be ba b4a. Återstå diftongformerna. 

I pret. sg. förefaller mig diftongen vara synnerligen naturlig. 
Något direkt bevis är mig omöjligt att prestera, men jag har det be-
stämda intrycket, att singularens frekvens är ofantligt mycket större än 
pluralens. Det ligger då ingenting förvånande i att diftongen från sing. 
inträngt även i plur., ock man vågar gissa, att pret. sedan påvärkat 
perf. part. Men vidare skulle jag trots svårigheterna vara böjd att 
även förklara diftongen i pres. genom inflytande från pret. Det skulle 
då återigän vara den, såsom det tyckes mig, relativt obetydliga fre-

'kvensen av pres.-formerna som möjliggjort pret.-vokalens seger. Vi 
finge då en parallel till tnhina etc. § 13, anm. 2 (s. 94). 

1) vözt ja Nössl., vatt Svart., vand EftHarpl. 
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Förklaringen hos Swenning s. 134: bliver -> bliver -> bläver —> 
bläer -> blör möter ju inga formella hinder; men det måste anses för 
högeligen osäkert, huruvida svagtonsformen bläer är tillräckligt tidig 
för att i sekundär starkton kunna bilda utgångspunkt för diftongeringen. 
Södw. Ordb. har intet ex. Jfr Kock Ljh. I, 58. Vidare torde för 
sö. Hall, en eventuell kontraktion Se —> ö ha varit begränsad till pres. sg. 
I pret. pl. tyckes Swenning själv icke antaga någon, ock i perf. part. 
tyda sö. Hall. blåtan blöt« bian, jämförda med övriga liknande part. 
vhMd etc. (se s. 3 if.), knappast på tidigare former bien blam. 

g) Orden vrist ock herde ha enligt §§ 4, avd, n ock 13 A 3 
(s. 89 f.) i regel diftong. Dock föreligger enkel vokal i vhestan 
HisVoxöK., vrUtan Två, ock ha His. I det förra ordet får 
man väl helt enkelt anta att i dessa tre sydligaste socknar för- 
längning ö 	ö ännu icke inträtt vid tiden för diftongeringeni. 

Däremot erbjuder Äkte, en del svårigheter. Om vi se på 
ex.-samlingen hos Swenning s. 79 f., finna vii Västergötland, 
Halland ock västra Småland så gott som regelbundet dif-
tong i 'hörs ock däremot enkel vokal i "jöra, alldeles som man 
enligt den ovan § 14, avd. c framställda uppfattningen skulle 
vänta. Då vi komma till södra Småland ock Skåne, finna 
vi däremot 'hörs med enkel vokal ock därjämte på det omta-
lade lilla området diftong i *jöra. Nu är det visserligen möj-
ligt, att *höre kan ha uppträtt med diftong även här på en del 
håll. Den enkla vokalen tränger tydligen in på diftongområdet. 
Swenning anför flerstädes dubbelformer. Från Markaryd (Sun-
nerbo h:d), där han blott hört hee, har jag en uppteckning 
hamn. Tillräcklig förklaring är emellertid detta förhållande 
säkerligen icke. I detta fall måste vi utan tvivel tillgripa 
den stora brukligheten av here i sammansättningar som fähere, 
fårahere, vallhere, vaktehere. Ock det bör tillfogas, att det 
torde vara ganska mycket antagligare, att ursprungligen 
kort vokal i denna ställning något fördröjts i sin utveck-
ling till lång, än att urspr. lång vokal förkortats. An-
tagandet innebär sålunda intet försvagande av det ovan § 14 c 3 

uttalade tvivlet rörande kort vokal hos sked i senare komposi-
tionsled. Ett alldeles direkt ock kraftigt stöd för tanken på 
sammansättningarnas betydelse ge oss formerna av just ordet 
herde i de sydskånska målen. Overallt finna vi ø <--• 'sr' i detta' 

1) Av de närbelägna Skånemålen har Luggude vhest, Olåni s. 21. 
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ord, alltså Mita VTo., Skytts, Härrestad, Ingelstad; vigtah4ha 
'vaktherde' Ljunits, Albo; vitteMhe, Färs. Däremot stå byt, 'börda' 
Härrestad, Färs; bphe, Skytts; ig bghas 'inbördes' Ljunfts. Tyd-
ligen har Nita fått vokalen förlängd senare; ock förklaringen 
kan knappast sökas annorstädes än i sammansättningarna. 

§ 15. Ord inlånade med 
uppträda med .e:1  
a1cad6a v. 'ackordera' EnsEn , 

a1cad6mg s. Ens. 
cay6a v. 'skämta, skoja' Br.2  
andp:ha v. 'arrendera' Tr., an- 
da Ens., avand6aKnReVox. 

antah6a v. 'oroa, uppröra' Ens.2  
ahastgka v. Br. 
etvdayng s. Slätt. 
Ndon, s. pl. 'betor' Ve., hoNdehRe. 
bott adj. n. 'grovt' (om garn) 

HisVox.4  
bamb6a v. 'bombardera' Ens. 
bekdli adj. Ens. 
bkev s. n. BrTrKnRe.2  
damg s. Ens. 
damd6a v. 'tala högröstat, skri-

ka, ryta' Ens.6  

ö efter diftongeringen[e början] 

lzas propr. 'Elias' Ens. 
adj. 'evig' EnsBrTrEn., kvig 

Re. 
vali adj. (förstärkande) 'var- 
enda' Br.7  

falaa v. 'brista, fattas, ta miste' 
Ens. 

fig adj. Br.2  
fithmdaas adv. Br. 
fundåa v. Br. 
fonfila se v. 'misstaga, förbryta 

sig' Ve. 
ftsumaa v. 'förmedla' Ens. 
fohmkta v. 'öka' En. 
giyadåa v. Ens. 
Ota propr. EnsBr. 
hantaa v. Br. 

Det är naturligtvis möjligt, att en del ord inlånats tidigare, men 
senare fått enkel vokal från riksspråket. I allmänhet saknas medel att 
avgöra frågan. — Vidare torde ett eller annat lånord med äldre I ha 
inkommit i målet med ö, jfr § 1. 

Möjligen ombildning av raljera (under inflytande av ajera, agera). 
8) Nsv. alterera. 

Ursprunget är mig okänt; uppges från Skåne ock Blek. av 
Rietz s. 

 
 

28. 
Jfr ovan § 13 A 2 (s. 89). 
Jfr no. dominere 'larma' F.-T. 148. 
Även evig i denna betydelse. Ens. im, t. ex. vat ivia 6h 'vart 

eviga ord', för tanken till framljud med slutnare vokal; kanske har det 
.följande i spelat en roll. Paralleller finnas i Fasternarn. ivtga Tiselius 
s. 62. Rietz s. 123 uppger ivigste från Helsingl. (väl efter Unström). 
Burtr. s. 116 har ivanda; Aspeland ivelie, varivveli Sv. Lm. 1906, s. 
122, 126. 

Jfr § 14 avd. b. 
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hNt adj. 'helig' EnsBr., 'heder- 
lig' La. 

tde; s. Ens. 
insthuffita v. 'instruera' Br. 
janzgn adj. EnsBr. 1  
kan4l s. Br. 
kanapg s. 'soffa' Re. 
kahate:h s. 'karakter' Ens. 
kas&ta v. EnsBr. 
kayis s. 'katekes' EnsBrTö. 
49Wia s. TöEldLa.2  
jpngs s. Br. 
klen adj. EnsBrVeTj., klen His 

Vox., klc_egt ReÖK.2  
klba s. 'fågel' (trast?) Br.4  
labakt:4 propr. Br. 4  
komd6a v. 'kommendera' Ens. 
kwahkh s. n. VeVox., kvahtb 

KnRe.6  
kwddha v. Br. 
ldi adj. EnsBrTj., kelig Vox. 
lekcit s. 'lodjur' His. 
malMhadah adj. 'emaljerad' Br. 
mat6za s. (frf. allt) 'var' (ur 

sår) Tj. 
mgdal s. n. Ens. 
paket s. n. Br. 
pap6 s. n. 'papper' VeVox. 
pahgha v. 'slå vad' Ens. 
phh propr. 'Peter, Pär' Tj 

La. 
planta v. Ens., plon4ha v. 

TöTj.  

plontånn s. Re. 
phakta.Oradah adj. 'skicklig, van 

att röra sig ute i världen' Ens. 
phavka '  s. 'försäkringspremie' 

Ens. 
hkal s. 'rigel' BrTö. 
hkla v. 'rigla' BrTö. 
tA/2 adj. 'ordentlig, duktig' Ens 

BrVe., hMtg, idit Vox. 
haj 6ta v .EnsBr., ohai h/z adj. Kn. 
hemaljah s. pl. 'jälpmedel, värk- 

tyg' Br. 
hUa v. Br. 
hb2la s. pl. 'revlar' Vox. 
Itonäa v. Ens.6  
sepahåad adj. (om mjölk) Eld. 
slev s. EnsBrLaRe. 
snedi adj. 'slug' La. 
spand6,a v. 'spendera' BrEns. 
.sp6fa s. 'specie' Br. 
spol6a v. 'fördärva' Br. 
studåa v. Ens., stind(3ha Br., 

stodbta Tj. 
stel adj. Br. 
scehdaas adv. His. 
fenaa v. Ens. 
fakonåa v. 'chikanera' Br. 
taks6hnzgsvethda s. n. Ens. 
taiMd s. 'tapet' Ens., tapagha 

v. Ens. 
te s. n. Br. 
teg tega s. 'teg' Br., teg Tö. 
Vkan s. n. 'tecken' BrHisVox. 

ndn. Jfr Swenning s. 60, som har 
ett par diftongformer från sö. Hall. 

Jfr nedan § 18 c (s. 121). 
Formerna tyda väl på inlån med både ö ock et, mlty. klein, klön. 
Jfr ovan § 1, avvik. 2 (s. 12). 	5) Måttet. 

6) Jfr § 13 A 2 (s. 89). 

1) Nedlåtande; även jamOza 
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klona st v. Br.' 	 dåa Re., vohcl4ha His., VUlb- 
thakt bta v. Br. 	 dåcz Vox. 
thUa v. Ve. 	 cekséia v. EnsBrVeKnVox. 
4tstetfha v. Ens. 	 cestamaa v. 'akta, värdera' 
vard6a v. 'värdera' Ens., vive 	Eld. 

Amn. Det bör kanske anmärkas, att exempelsamlingen ovan, som 
innesluter ganska många lånord på -era, ger intrycket, att dessa ord 
överhuvudtaget äro senare i målet än diftongeringen. Emellertid visar 
ett ItOngvaha v. 'ruinera' Tj. (se § 13 B 2, s. 89), att så ej behöver vara 
förhållandet; Br. homsteithntg s. 'buller, oväsen' 2  likaså. Jfr Swenniug 
s. 63 if., som har ex. med diftong icke blott från Skåne ock Smål., utan 
också ett par från moll. Hall. 

§ 16. Vokalen framför kons.-förbindelse ock geminata i 
böjda former av ord med diftong. 

I sö. Hall, står diftong regelbundet framför 
kons.-förbindelse (ej geminata) i sing. neutr. av adj. 
samt i pret. ock p erf. part. av värb. Om formerna med 
enkel kons. se  § 13. Ex. 
holt adj. n. 'helt' Br., hcotlt Ens. håtsta pret. '(upp)reste' Br. 
'tont adj. n. adv. 'rent' BrKn scbintah p. p. 'sint (om kor)' 

ReSkHisVoxÖK., hcoint Ens., 	Ens.3  
/want Tö. 	 Nita pret. 'fattades' Br. 

sant adj. n. 'sent' Br., scoznt meantapret.'menade'Br., meptn- 
Ens. 	 ta Ens. 

åtsta pret. 'värkte' Br. 	hemta pret. 'reste, färdades' Br., 
kleunta pret. 'klente' Br., kleotnta 	hatst p. p. Br., heotsta Ens., 

Ens., naklotnntah Ens. 	hibusta Ve. 
Framför geminata står diftong utom framför t i 

neutr. av adj. Formerna äro redan upptagna ovan under 
§ 13. Ex. 
bhicid 'bredd' 	båda, 'bredde' 	lågan 'ledsen' 
håtta 'hette' 	låda 'ledde' 	 fhcitda 'fredag' 
låda 'letade' 	heecje, 'redde' 	lcity 'lietyg' 
måtta 'metade' 	lag 'leds' 	 sant 'sett'. 
fahthcita 'förtretade' lödas 'leddes' 

Däremot har man i adj. neutr. 	biet BrTö 
Kn., fet BrVeKnReHis., het BrReHis., le t VeReHis. 

1) Jfr § 14 b, anna. 2 (s. 97). 	2) Se F. T. 920. 
3) En gång ett sbztah Ens. 
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Anm. 1. Neutr. av adj. led. har delvis diftong: /att Br., kott Ens., 
/04 /04 Tö. Räkneordet ett har alltid diftong, då det ej är rent svag. 
tonigt, alltså: alt at ant of etc., se § 13 A 1. (s. 86). 

Det är icke möjligt att med någon grad av visshet avgöra, 
huruvida diftong är ljudlagsenlig eller analogisk framför kons.-
förbindelse i neutr. av adj. Har analogien från formerna med 
enkel kons. varit avgörande, får man väl ändå knappast tänka 
sig, att ett rönt blivit rönt eller fint för att senare lernna plats 
åt ett raint. Den långa vokalen har väl ständigt hållits kvar. 
Emellertid är det möjligt, att ö regelbundet stått kvar fram-
för de kons.-förbindelser, vi här ha att göra med: ut, it, tils 
diftongeringen var genomförd. Man får visserligen vara för-
siktig med att sluta frän förhållandet med den ena vokalen till 
förhållandet med en annan, se dock ang. lång vokal framför nt, 
It under Kvantitetsutvecklingen i kap. V. Någon betydelse bör 
väl också tillskrivas den över så gott som hela diftongområdet 1  
härskande motsättningen rönt 	haznt : hött -› het, hit. Det är 
väl icke alldeles uteslutet, att sambandet rön etc. -rönt kan 
ha känts kraftigare än höd etc. -hött; men att förklara olik-
beten i utvecklingen ensamt härur förefaller knappast tilltalande. 

Att den enkla vokalen framför geminata i adj. neutr. är en 
följd av vokalförkortning före diftongeringen, kan icke betvivlas. 
Undantaget lad etc. visar väl endast, att formerna i sing. 
mask. ock fem. samt plur. här hade en starkare ställning än i 
bred, fet ock het, vilket i betraktande av ordens betydelse 
icke förefaller obegripligt. Framför allt i den nu kanske över-
vägande betydelsen 'elak' har led icke på långt när haft den 
bruklighet i neutr. sing. som bred, fet, het. Vad ett beträffar, 
är kanske det oupplösliga sambandet med ön tillräcklig för-
klaring. Annars håller jag det ej för otroligt, att ställningen i 
framljud här bevarat ö framför tt, tils diftongering ägt rum. 
Jfr att i åter 	audah 'etter' kons.-förlängning uteblir. 

Om kaznt etc. visar den ljudlagsenliga utvecklingen, bör 
naturligtvis detsamma vara fallet med pret. natinta, kista, perf. 
part. hazst o. s. v. — Vid motsättningen hålla 'hette', låda 'le-
tade' : het adj. 'n., let adj. n. kunde man ju tänka på senare 
förkortning av ö framför intervokaliskt tt 2. En motsättning som 

Se ex. ovan ock Swenning s. 88 f. 
Jfr om olikhet i vokalförkortning vid olika akc. Kock Acc. s. 118. 
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Mörrumsmålets »inta 'metade' : leta, le t (av huda 'leta')' kunde 
tydas så, att i förra fallet pret., i senare p. p. avgått med segern. 
Ett dylikt inflytande från p. p. är dock föga troligt, ock enklast 
är onekligen att anse diftong både i pret. ock p. p. såsom ana-
logiskt införd. 

Anm. 2. Förkortning före diftongeringen tycks ha egt rum blott 
före tt. Så vida ej hatt/ s. 'bredd, våd' etc.2  varit starkare påvärkat 
av bröd, än brett varit det, eller så vida ej fitci2da s. 'fredag' etc.3  fått 
kons.-förlängning senare, än man kunde ha väntat4, böra kåda 'bredde', 
låda 'ledde', ååda, 'redde'6  vara ljudlagsenliga. 

§ 17. Diftongens utveckling har väl i stort sett riktigt 
framställts av Swenning s. 146 f. Målen ha tydligen blivit 
stående på olika utvecklingsstadier, så att de geografiskt bred-
vid varandra liggande formerna, här som ofta annars, repre-
sentera i tiden efter varande följande stadier. Spår av de 
olika stadierna inom samma dialekt ock därmed ett mera direkt 
bevis för utvecklingens riktning torde däremot vara svårare att 
finna. Möjligheten av dylika spår är given. I någon viss ställ-
ning kan diftongen ha bevarats i en äldre form, under det att 
huvudmassan av materialet undergått en vidare utveckling. Åt- 
minstone på en punkt (i sö. Hall.) skola vi finna en företeelse 
av detta slag. 

Att ö 	at gått över ett 531., torde ingen betvivla. Då från 
vissa håll i Skåne, Frosta ock Onsjö h:der6, jämte raint, brajja, 
laidda föreligga lädde 'ledde', brädd 'bredd', men britt p. p. 
'brett', litte letade'; vidare från samma härader jämte bhaza 
ett bhede : bhdede, men hat, så kan en förkortning gi 
ligga till grund. Möjligheten av en utveckling lödde 	lödde 
-› lädde kan emellertid utan närmare kännedom om dialekterna 
icke förnekas 7. 

Såsom av redogörelsen i § 13 ock Swennings framställning 
s. 22 f. framgår, stå målen i större delen av Halland kvar på 
stadiet med at, områdena II, IV, VI. Då denna diftong i åt-
skilliga ställningar förkortas, blir resultatet at eller, särskilt 

2) Se ovan § 13 A1 (s. 86). 1) Se Swenning s. 89. 
Se § 13 B 3 (s. 92). 
Se Kock Acc. s. 119 ock där citerad litt. 
Se ovan § 13 B 1 (s. 90 f.). 	6) Se Swenning s. 88. 

7) Formerna ge stöd åt det ovan § 16 sagda, att förkortningen 
framför dd är senare än framför tt. 

8-120088 Sv. landsm. Wi g forsa. 
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framför geminata, a. Breareds socken uppvisar de fiästa formerna 
med denna enkla vokal. Från detta al, går vägen vidare till 
at, cot, ot, som finnas representerade på områdena I, III ute-
slutande ock på V jämte au. Det är möjligt, att på området III 
övergången från am (al) till det i angränsande område II härskande 
at är mera kontinuerlig, än mina fåtaliga uppteckningar ange. 
Resultatet av förkortning blir [ai] an o på området III; på V 
nästan uteslutande o. 

Ett undantag finnes dock i ordet de pers. pron., som i svag-
tonig ställningl har formerna: da SlättTrEld., da da TöTrEldVeTj 
La., da EftStenEns. Sannolikast är väl, att här ett äldre stadium 
bevarats. Möjligheten av ett dan --> da) --> da --> da kan dock 
icke uteslutas, fastän jag inte funnit paralleller. 

Men på vilken väg har området V fått sitt förhärskande au? 
Den underliga motsättningen bota, sor : baun ger oss kanske 
nyckeln. Den naturligaste förklaringen till denna motsättning tycks 
nämligen vara den, att diftongen i slutljud ock framför vokal blivit 
stående på ett äldre utvecklingsstadium, under det att i andra 
ställningar senare komponenten blivit labialiserad. Man kunde 
då antaga, att t, före vok. ock i slutljud på något sätt avvikit 
i uttalet, väl snarast varit mera 'spirantiskt', hur nu än denna 
sistnämnda tärm skall uppfattas. Aven nu tycker man sig höra 
ett mera 'konsonantiskt' uttal av t, i de båda nämnda ställ- 
ningarne. Till belysning kan påpekas, att norska dialekter, som 
förenklat gammal diftong före kons., dock bibehålla diftongen 
i slutljud 2. Vidare finnes det i sydöstra Skåne ett område, 
där man torde få konstatera diftongering i slutljud ock framför 
vokal, enkel vokal i övriga ställningar. I Albo, Ingelstads ock 
Flärrestads härader finna vi nämligen följande former. 
Albo: trcei 'tre', rea v. 	brellickhad 'bredaxlad', men 

visserligen därjämte §e 'sked', be 'lie', bl 'blöja' fkada 'fredag'; 
Ingelstad: thiejmanateilva, h&ja 'tillaga', ta tejas  'till reds', 

bkce2hchad ock fAjda jämte bbc; 
Hä rrest ad: /mej 'tre', 'Åja v., leja v. 'leda', hv,2 'stygg', &Ala v. 

'breda', bhce,2 'bred', an,b&2 'arbete', fhck)da. 

Jfr ovan § 13 B 1 (s. 90). 
Se Larsen Solör s. 6 f., Ross No. Bygdem. VI, 62 f., VII, 10 f., 

IX, 45. 
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Framför konsonant finns aldrig annat än e. Exemplen med 
e även i slutljud, vilka nog kunna ökas, måste fattas som be-
roende av inflytande från riksspråk eller — kanske snarare — från 
angränsande slättmål med e. Jfr att från Härrestad uppges the 
såsom det nu enda brukliga, medan den äldre formen varit th,ce2. 
Även inom Färs härad har diftong i anförda ställningar större 
utbredning än i övriga fall. På denna punkt har jag emellertid 
inte gjort någon närmare undersökning. Gränsen för diftong i 
någon ställning kommer alltså i sydöstligaste Skåne att gå 
ungefär i gränsen mellan Kristianstads ock Malmöhus län,. 

I detta sammanhang bör behandlas det egendomliga beva-
randet av oz i orden grep, rep på en del av området V (se ovan 
s. 92). Att företeelsen står i samband med det följande p --> 
b -÷ v, förefaller genast sannolikt ock styrkes av förhållandet 
i V. Göinge. Här har diftongen i Stoby s:n formen au, t. ex. 
baun, bhåua, nau 'ner', thau o. s. v. En antaglig tidigare form 
cez, har här alltså blivit au även i slutljud ock före vokal. Men 
grep, rep ha formerna ghatb, Aub. Man kommer närmast att 
tänka på något slags dissimilatorisk process. 

Men hur långt hade diftongen hunnit på vägen az --> oz, 
innan senare komponenten förändrades? I första ögonblicket 
tycks vokalkvaliteten i förkortade former kunna ge oss ett svar. 
På en del av området, Tjärby ock Laholm s:nar, möter oss 
nämligen regelbundet 0 2 : böskeh 'besk', bost n., bkod 'bredd', 
ot 'ett', höta 'hette', möta 'metade', fohth6ta 'förtretade', most 
'vrist', fhöda 'fredag'. Vi skulle alltså haft en utveckling az -4-
at -> ot -› *ou -> au, au, au — i ock för sig icke något orimligt, 
jfr det gamla ä -> 	au på skilda håll i Skåne ock Halland 
(se nedan § 26).3  Men mot en dylik utveckling talar, att den 
väl tvunge oss antaga, att förkortningen inträtt tidigare i TjLa. 

Att diftong i vissa ställningar måste gå utanför den av Swen-
ning dragna gränsen, har även — ock tidigare — iakttagits av fil. lic. 
Ebbe Toneld. 

Jfr ovan § 13 A, B (s. 86 f., 90 f.). 
Att diftongen i ett par av dessa former kanske är analogisk 

— höta, möta (jfr ovan § 16) — betyder för denna fråga intet, då 
den av analogien förutsatta intima förbindelsen med pres. på någon 
punkt måste ha upphört. Nu ha vi ju hau.da : höta. Detta kunde 
möjligen andragas som skäl för att anse ett höta ljudlagsenligt. Vad 
kan ha hänt, som gör imperf. mera motståndskraftigt nu? 



116 	 'WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

än i de angränsande VeEldTrTö. Alla dessa socknar bilda dock 
tillsammans ett relativt enhetligt språkområdei. Från Tö. ha vi 
nämligen: bäuskeh, aut, Muta, mua, maut, Mda; Ve. båuskak, 
baud, au, håuta, låuta 'letade', vkaust, fkåuda; Eld. bavst, avt, 
håvta, most; Tr. bost, hånta, Mvta, most, ficka. Av dessa böra 
åtminstone Muskat., vkaust ock bhaud representera en regel-
bunden utveckling. När så det en gång i La. hörda mconak 
'menar' tyder på att ett au eller liknande vid förkortning väl 
kunnat ge o, tycks det vara säkrast att icke draga några slut-
satser. Likväl kvarstår det egendomliga i att ord som besk, 
vrist, fredag, vilka icke varit utsatta för analogiskt inflytande 
från former med enkel vokal, uppvisa de flästa o-formerna: 
besk i TrTjLa. (au i TöVe., av Eld.), vrist i TöTrEldTjLa. 
(au i Ve.), fredag i TöTrTjLa. (au i Ve). Detta tyder väl dock 
på att diftongen tidigare haft en första komponent, som mera 
närmat sig o, även om någon slutsats angående den andra är 
omöjlig att draga. Om då vidare en utveckling au au cou, 
ou är mindre sannolik än en dylik ou, cou --> au, au, au i be- 
traktande av utvecklingen av (ä -->-) 	---> ou 	au, kunde man 
möjligen för vår här behandlade diftong våga gissa på en serie 
as --> as, an (os) --> au, cou --> au, au.2  

Äldre åe. 
§ 18. Äldre kort 20 i gammal kort rotstavelse blir i 

regel ce8. 
a) Samnord. 

beeka v. Ens-ÖK. 	 banat s. n. 'kons könsdelar' 
tianalkkkaka, s. 'de som komma 	Br.4  

för att betala tionde' Br. 	dkeeba v. 'dräpa' Br. 

a) /Wera VessEft. 

Se nedan Slutkap. 
Några egendomliga former vid förkortning har jag antecknat 

från Tö.: tiukt o dascima 'ett ock detsamma', håukta 'hette', en märk-
lig form av »glidljud». Paralleller hos LicMn Ark. XXVII, 282 not 
ock i där cit. litt. Om liknande företeelser i tyska dial. se  Billbring i 
Festschr. Vietor s. 26611. 

Uttalet är i Br. mycket diftongiskt, åtminstone Tf, dock icke 
framför h. 

Fda. bzeramida3 Harpestr. s. 52,1; jfr Rietz s. 76. 
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fmk gan, adj. 'hastigt, högt upp-
skjutande; bräcklig (om väx-
ter)' Br.1  

hc_en adv. 'härifrån, bort' Ens-ÖK. 
dwit heena 'där borta' La., dceh, 

heena Re. 
ke. 	s. n. 'läder' Ens-ÖK. 
kebab s. 'läpp' BrTöVeRe., leeva 

TrEld., lceb EnsKnVox, 2  
hckelctbad adj. 'nedslagen' His 

Vox., Ackert vad TöEldSkÖK.  

fbad adj. 'eg. fyrläppad, har-
mynt' Br. 

beva pciu v. 'prata, pladdra' Tö. 
lisa v. Ens-ÖK., lisa  ksa Tr. 
mce Ince mac adv. prep. 'med' 

Ens-ÖK.3  
imchn prep. 'utmed' TjLaBisVox 

ÖK., trracbn EldRe.4  
mcen konj. 'eftersom' Ens.2  
nce s. 'nedan' (månens)6  
Kkan adv. 'nedan'.6  

a) lcer Två. 	b) lceba TorAbStenHarpSlättÖvr., leva MorStafs. 
0) mce we ma DrengsStenEftVess. 

Jfr isl. frekr, no. dial. frek 'graadig, frisk, dygtig' Aas., Vid-
steen; äda. frag, frek 'dygtig, tapper, skon'. Se Tamm s. 176. Vägen 
till betyd. 'bräcklig, skör' torde icke vara så lång ifrån 'hastigt upp-
skjutande', alltså 'lång ock smal, klen'. Jfr nedan § 22. 

Se Lindroth i Festskrift till K. F. Söderwall s. 135 if. Att 
man i nordsk. 103, lag) (liksom i sö. Hall. iceb) kan antaga deklina- 
nationsbyte, förefaller mycket sannolikt. 	Lindroths första alternativ, 
a. a. s. 140, kontamination med någon av de förut anförda stammHrna, 
är osannolikt, då ingen av dem tyckes spela någon roll i sydliga dial. 
Den enstaviga formen tycks vara utbredd över hela Skåne, så hej) 
Gärds h:d, mogUy (med e ce se Exkurs 1, s. 161) i öTorna, Ljunits ock 
Härrestad. — I sö. Hall. finnes lbpay, (se ovan § 4 avd. a), antagligen 
i större utsträckning än av mina uppteckningar framgår, samtidigt med 
leeba. Detta sista ord har jag måst hört i uttryck som itcke po lckban. 

Inre även i starkton i fall som: hat, a da mce...de o. s. v. 
Under svagton har jag tecknat både MCE ock ma. Om det senare kommer 
av gammalt med i svagton (jfr Kock Ljh. I, 117) eller uppstått av 
=ed —> mce, kan för målet i fråga icke avgöras, då även te i svag-
ton ger a. 

Samma form finnes i största delen av Skåne: man Bjäre, öTorna, 
Bara; 1rnéIj Skytts; mån Gärds; däremot umatt. Villand. Möjligen är 
mån ombildning av um64 under inflytande av de många orden på 
börjande i bredvid även fristående senare led, t. ex. Emot : mot, 
igenom : genom, ifrå, : fra, isamman : samman, isönder : sönder, 
ikull : kull, imellan : mellan, ibland : bland etc. Redan förut bör 
väl den anslutning till maapan ha ägt rum, som måste antas till för-
klaring av det slutande -n. 

Fsv. majmn, män. 
Om former ock förekomst se ovan § 1 avvik. 2 (s. 6 f.). 
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nchaa s. EnsBrVeReVox.1  
heestakc'eh s. 'hästpenis' Br.2  
kcpvb s. EnsBrTöTrEldVeRe. 
hckfsalt propr. Ve.4  
skav. BrVeTjKn.,feeh,a ReHis. 
knivskch s. n. 'knivskåra, -hugg' 

Br. 
ska s. 'släde' EnsBrTöLaRe. 
scev s. 'säv, vass' EnsBr., schen 

pl. KnRe.3  
seevha se v. 'lugna sig' Br.6  
twcek adj. 'tvär' BrKnReSkVox 

ÖK. 
kiveard adj. 'tvär' Ens., kwchthön 

s. '-hand' Ens. 
b) Samnord. 

bceit, s. n. Ens-ÖK. 
den adv. 'därifrån' EnsBrKn." 

tweeha v. 'vara tvär' BrRe. 
vhcbga v. 'vräka' EnsBrVox. 
vce/ adv. EnsBrVe., val Tr., vcel 

KnVox., vcbla La.7  
ill adv. 'likväl', tldl Kn.7  
veela mce v. 'hälla väl med (en 

flicka)' Br.8  
vcen,d s. n. 'väder' Ens-ÖK. 
vckh,cte v. 'vädra' EnsBrTrHis. 
veehat s. 'bagge' EnsBrTöTrEld 

VeLaRe., ven, vckhan 
vcen, vckhan Kn.3  

vlrn s. n. 'baggelam' ÖK. 
vcevg s. Ens-ÖK. 
veva v. Ens-ÖK. 

cicerk, adv. Ens-ÖK." 
depvan adj. 'fuktig' Br." 

a) ncha. Eft. 	b) hc_kvalca propr. Ok.3 	e) j'epra TvåDagsSvart Vess. d) vor DrengsVess. e) 94rcc AbVess. 	v&re. EftVess. g) vov EftVess. 

1) F.-T. 782. 	 2) Jfr isl. hre6r, se F.-T. 931. 
By i Ok., Räfvige GS. Se SOÄ. XIV, 92. 
By i Ve., Räfshult GS. 
Jfr da. siv, isl. sef; F.-T. 972. 
Jfr fsv. siäver, säver 'stilla, lugn', nsv. sävlig, isl. sefa. 

Upptages här, då det väl är en sen bildning av adj. säver, som Rietz 
s. 717 uppger från Sm. Bl. 

Säkerligen förekomma de olika formerna av väl över hela om-
rådet. Däremot är ilchl begränsat till sydkanten; norrut hampi, sa 
ovan § 5, s. 51. 

Bildat av adv. vcel, som det tyckes. 
.8) Anmärkningsvärt är, att Kn. bevarat enstavig obest. form, fastän 

best. form redan fått tvåstavighetsakcent. övergången till tvåstavighet 
i detta ord tyckes för övrigt ha sin gräns just bär. Söderut (llisVox.) 
höres endast vcbhan; detsamma är också fallet i hela Skåne utom-  sydväst- 
spetsen (Skytts h:d). Norrut däremot har man• väre, så Voss., Hols- 
ljunga (Vgl.), Sörbygden, Skee (Boh.). 

Se Kock Ljh. I, 206, 208 f. ock där citerad litt. 
Till ett *drive, jfr no. dial. dave 'vandpyt', enl. vFries. Media-

gem. s. 29 f. 
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fchalt propr. ÖK.1  
g/epa a s. 'glädje' EnsBaj. 
g lcahv. 'glädja' BrTj. 
peso s. n. EnsBrVeKnRe. 2  
gi4st4 propr. ÖK.3  
peva v. EnsBr.4  
helad adj. 'heligt, hälg' TöTr 

EldHisVoxÖK.5  
hcYdd d s. 'hälgdag' EnsBrTö., 

heeladd Tj.5  
hett, s. EnsBr. 
henad s. n. Ens-ÖK. 
udhcbrag s. 'utsocknesbo' Re. 
12,(e. 

	

	s. 'hässja' TrLaHisVox 
ÖK. 

hesa s. dets. BrTr., hepse4, pl. 
EldKn. 

hesa v. 'hässja' BrTrVeLaRe., 
hasa Tr.7  

heevat v. EnsSnBrTrVeKn., 
havde, ipf. Tr.5  

kl&ga v. 'utkläcka' Ens.5  
khAva v. BrVeRe. 
letheevaha s. 'en som kräver, björn' 

Br. 
Incen, s. 'märr, sto' Ens-ÖK. 
yymckiy, s. 'träbock med fyra ben, 

varpå vagnsjul fästas vid lag- 
ning' EnsBrTöLaKn. 

ned s. n. 'nät' EnsBrTö. 
nesag s. EnsBrTrRe. 
nUabhh, s. 'näsborr' Tr. 
sickeb s. n. 'skräp' Br.10 
slievat adj. n. 'vått' Br. 
slievna v. 'bli våt' Br.11  
spckek adj. 'späd' EnsBrKn. 
spcsea v. 'späda' Br. 
ske s. n. 'städ' EnsBrTö., stev La. 

gll§a Vess. 	b) gle Vess. 	e) grcestiga s. f. 'grästuva' Vess. 
d) hcelada) Vess. 	e) h&salt propr. Slätt.6 	f) heva Vess. 
g) nesa Två. 

By i Vox.; Fegerilt 1673, Fägrilt GS. Hör ordet hit? 
Se Ekwall Nord. Stud. s. 247 if. 
By i ÖK., Gräsryd GS. 	4) Se Tarum s. 248. 
Fsv. halagher, varom se Kock Ljh. I, 198. Emellertid är en 

förklaring ur hälgh icke omöjlig, varom se vidare § 19 b anm. 1. 
By i Slätt., Hashult GS. Förleden hglies? Eller kanske 

snarare ett *häslehult -› *heTaslelt med det första 1 bortdissimilerat 
hipsait? 

Se Tamm s. 369. 
Särskilt i förbindelsen Kem& h4 'lägga upp hö på hcbnat'. 

g) Till förklaring av den korta kons. kan jag inte föreslå någon 
annan utväg än att anta inflytande från pres. sing. Att ett dylikt in-
flytande segrat endast här ock icke i 'Ab, teka, va etc., kunde 
bero på ordets förekomst endast i 3 pers., antagligen måst i sing. 

Jfr F.-T. 1022. 
Jfr isl. slefa, no. dial. slevja v. 'sagle, solo, slask& Boss ock 

F.-T. 1050f. 
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stea s. o. v. 'städja' EnsBr. 
sta v. 'städa, ställa i ordning' 

Ens.' 
sterng s. 'städning' Ens. 
st&en, s. pl. 'städer' EnsBrTö 

KnVox. 2  
ÖkSiCkV s. n. 'ordstäv' EnsLa., 

örat& BrTö.8  
bostchveh, s. pl. 'bokstäver' TjRe. 
ftpckha v. 'svärja' Br.4  

c) Lånord med äldre 
bajckhaa v. EnsBrVeVoxÖK.10  
bh" s. pl. 'bräder' Ens." 
beva v. EnsBr." 
&hå ena v. EnsBr. 
cehfdhas adj. Tj. 

tia s. 'träda' EnsBr.6  
/cega t th&e, EnsBr. 
tuba v. 'lägga i träde' Ens. 
itthea s. Br., o- Kn.6  
vceh, [o 	pron. 'var ock en' 

EldVeTjKnReSkVoxöK. 
bbega s. n. 'åbäke' Br.7  
&han s. 'äril, härd' VeTjHisVox 

ÖK.8  

fh4c/a v. 'fräta' Ens.18  
ghipg s. 'grävling' BrTrVeTjKn 

ReHisVox.14  
hela v. 'dölja, särsk. tjuvgods' 

BrTrVeLaKnReHisVox." 

a) baj era Vess. 

År väl samma ord som stega 'städja'. Betydelseutvecklingen 
kan ha gått över 'ställa (på sin plats)', jfr no. dial. steua 'ordne 
tingene i huset, srerlig om at inte og fodre kreaturene' Aas. ock 
därmed sv. dial. städa 'rengöra hos kreatur; utfodra kreatur' Rietz s. 669. 

Även i sms. som cliogastc04, etc. 
Fsv. ordhstäf. Se F.-T. 1160. 
Jfr nedan s. 129. 	 6) Se F.-T. 1277. 
Det kallas ittitcga, när vägarna äro svåra att befara, t. ex. genom 

mycken snö. 
Sammanföres av F.-T. 37 med stammen i avig, varvid anslut-

ning till bag 'bak' skulle ägt rum. 
Fsv. Eerin, arm. Se F.-T. 33. 
Om förlängningen är senare än inlånet, kan i allm. ej avgöras. 
Mlty. begeren. 
I sms. som fbactinabyth kyraalnarsbräder' etc. Sing. är i Ens. 

ej med säkerhet hörd i annan form än bnkda, likaså Br.; i Tö. bhcbdsh, 
Vox. Keda s. n. Se Tarnm s. 66. 

Kanske inhemskt, se Tamm s. 81. 
Mlty. vreten. 
Formen, som icke förekommer hos Rietz ock, så vitt jag vet, 

icke i annan dial.-litt., är den enda jag hört i sö. Hall. Rent lokal 
är den dock icke. Så t. ex. finnes den i Bjäre ock Villand (Skåne). 
Jfr mlty. grevink ock se Tama] s. 248 f. 

Mlty. helen, F.-T. 447. 
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kiv&sa v. 'kväsa' Br.1  
mcbdistahphlsa s. 'ett slags korv' 

Br.2  
p/cpa v. 'pläga' EnsBrVe.3  
pheeka v. 'predika' EnsHis.,pub- 

ka TjKnReHisVoxÖK., phaa 
Vox., phdlsa BrTr. 

phcblsstO s. Ve. 
pikan s. 'predikan' ÖK.4  
pcen s. n. '(skriv-)pänna' BrTr 

Ve. 
piena s. dets. 11.6  
peenab6 propr. ÖK.3  
pckhab s. potatis' Ens-ÖK.7  

Anm. 1. Framför j står kort 
Arvord ock lånord skilje: jag icke. 
angalc'ejan adj. 'angelägen' EnsBr 

VeLa. 16  
d hckja v. 'svarva' La., dheea V ox17  

skcevc s. 'avfall vid linbråkning' 
Br., 5ivan b. f. Re., skivana 
b. f. pl. Kn.8  

stheeva v. EnsBr. 
stAvi adj. EnsBr., stAvan Br. 
&gal s. 'sabel' Tö.3  

gah adj. 'säker' Br.1° 
fohtcbha v. Re.11  
tiva s. Bfflis.12  
Jpa s. 'kedja' Br.13  
visan s. n. 'oväsen' EnsBr.14  
k dalca s. 'ättika' EnsTrÖK., 

idaka EldTjHisVox., Maka 
Re., cbd[a]ka La." 

vokal, säkerligen senare förkortad. 
Ex. 
badaia s. 'spinnrockssvarvare' 

Vox. 
dheejaha s. 'lurifax' Br.18  

a) plcea Vess. b) pipha Eft. c) slccev EftSlätt., fipva pl. StafsDrengs. 

Se F.-T. 610. Jfr dock också Nor. Sv. etym. s. 49 f. 
Jfr fsv. metisterkorver; se F.-T. 708. 
Mlty. plegen. 
Fsv. predika, prädika; om e i Vox. se anm. 6, s. 124. 
Med lång vok. även i Skåne, t. ex. pina Vill., p4n Albo, 

Härrestad, Ljunits, öTorna, ock i jut. dial. pen, pin Feilberg ock Jensen 
Vendelbomål §§ 133, 352, 423. 

Gård i Hassl.; Pennabothum 1406 SD. ns. I, 559, P ennebo 
GS. Betydelse? Jfr NG. IX, 190 ock 354. 

Vanligen enkelt; stundom 29.hpcpite, pl. 'potatis' såsom mot-
sättning till thepete 'päron'; se F.-T. 862. 

Genus hos slocev är säkert neutr. endast i Br. ock väl Re., där 
formen är plur; fsv. linskävor, mlty. soheve, se F.-T. 1006. 

3) Mhty. sabel, sebel, se F.-T. 941. 
10) Mlty. seker; Ens. sdkah. 	11) Mlty. vorteren. 

Skämtsamt ock, så vitt jag vet, välvilligt till liten flicka: din 
tiva; mlty. teve. 

Om andra former se § 15. 
Mit y. y wesen(t), mhty. wesen, se F.-T. 1404. 
Fsv. ätikia, mlty. etik, mndl. edee, se F.-T. 180. 
Mlty. angelegen. Jfr anjaligad Vox. 
Lty. dreien, se Tamm s. 102. Lty. lurrendreier, se F.-T. 665. 
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pkeeyaa v. Ens.6  
speejal s. 'spegel' EnsBrTöLaBnHis 

V-ox. 
spckyla se v. 'spegla sig' EnsBr.7  
vcey 5  s. 'väg' EDS ÖK., vaj Ens. 
veeja v. 'väga' Br., våya kias.8  
ka-kvck)a v. 'övervägar-  Ens. 
ufokv&jat adv. 'oförväget' Tj. 9  

fhita v. 'fråga' BrVe.1  
da feeyasta adj. Br.2  
homcbia s. Br.3  
ledt s. 'lägel, flaska' Br.4  
plegek s. 'slaga' EnsBrTöTrEldVe 

TiLa. 
pick/a/ dets. KnSkIlisVoxÖK. 
plIshrn s. 'söm, spik i pl.' Vox.5  
Det är troligt, att i flere fall, än här ovan uppgivits, uttalet går åt a; 
så särskilt i Ens., mindre neråt slätten. 

Anm. 2. Ordet äta har regelbundet cp i »skogsbygden», d. v. e, 
gränssocknarna mot Småland (utom His.): eeda SlättEnsBrVe(no.)Kn., 
c_eta Drengs., nisolctel adj. 'malätet' Tor., ock lika regelbundet e på 
»slätten»: da TöTrEldVe(sö.)Tj LaReSkHisVoxÖK. Slättbygdens e-form er 
stå i tydlig förbindelse med de angränsande Skånemålens, se Swennings ma-
terial s. 66 f. ock nedan Exkurs 1. Gränsen i SHall. går vid Nissan eller 
strax norr därom. Harpl. har cMa. Förklaringen till det slutnare ut-
talet tror jag med rätta sökes i frtimljudsställningen. I Från Filol. Fören. 
i Lund III, s. 171 hade jag inga ex. från sö. Hall., ock Skånemålens 
sY3-ö-ljud äro ett mycket invecklat kapitel. I sö. Hall, är utvecklingen 
däremot ganska klar; äldre 	tö, sa, ock eda jämte några andra äro 
tydliga undantagsfall, som kräva en specialförklaring. Något kvarstående 
av samnord. e är högst osannolikt. Kock Ljh. I, 120 framkastar tanken, 

prceja Vess.: ce? b) ve, Tor., vcej StafsDrengsSlätt., va2 Eft., 
val Sten., vcej Vess.: ce? 

Tamms förklaring Et. ordb. s. 176 ur Ity. pres. sing. frägst, 
frägt förefaller mycket otrolig för en så vitt spridd dial.-form. Den 
riktiga tydningen ha vi utan tvivel hos Grip s. 55. 

Blott hört i uttr. som: nu a snäkt da feeyasta )6kt d. v. S. 
det viktigaste, mästa, svåraste, huvudsakliga av ett arbete; fsv. fägher-
ster 'fagraste', jfr Kallstenius Sv. lm. 1907, s. 39, not 5. 

8) Den utbyggda dörröppningen till Mat, genom vilken kat 
hcevas ie; här kanske även i allm. 'utbyggt takfönster'; fsv. hogh-
meidh, mlty. hogemeide, homeid. 

Lty. legel, hty. lägel, se F.-T. 631. 
Lty. plegel. Den konkreta betydelsen av pleelskly är icke an-

tecknad, men antagligen är det sömmen i det skinnband, som förenar 
pleeyaln med hon6lan. 

6) Snarast i betydelsen '(med ett visst tvång) locka, lura någon att 
ge ifrån sig mer, än han borde'. 

7) Fsv. speghil, mlty. spegel. 
'Även i betydelsen 'lyfta', t. ex. vceya op vcin 'vatten' (ur en 

brunn). 
2) Mlty. utvorwegen, Tamm s. 201. 
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men påpekar strax dess tvivelaktiga värde i betraktande av sk. former 
som nösa 'näsa', våda 'väta'. Swenning s. 128 begränsar företeelsen 
till svagton, efter Kock Ljh. I, 117. Åven om Kocks antagande är 
riktigt, torde det vara vågat att hänföra ordet äta till denna grupp. 
Det finnes knappast tillräckliga skäl att tro, att äta tipp, äta 'iv kunna 
ha intagit en sådan förhärskande ställning, vad brukligheten beträffar 1. 
Antagandet är också onödigt, om vi se ordet i ljuset av det ganska 
betydliga antal fall, där vokalen i framljud fått ett slutnare uttal. Då 
man har skäl att även räkna med tidig förlängning, får väl kvarstående 
e-  tolkas så, att övergången te 	e icke i allmänhet var fullbordad vid 
den börjande diftongeringen av fsv. ö. Detta har däremot varit fallet 
i vissa skånska mål, varom se Exkurs 1. 

Anm. 3. Att observera äro ex. från Trön. med a, e särskilt fram-
för S. Visserligen har jag dem blott från en meddelerska på 94 år, född 
i Trönninge by av föräldrar från Fyllinge by, så att rent individuella 
uttalsvanor kunna föreligga. Målet i socknen torde vara i det närmaste 
utdött, ock min andra källa, också en kvinna över 70 år, född i Påarps 
by av föräldrar från Trönninge by, hade vanligen ce. I betraktande 
av den starka palataliseringen framför 8 i Skånemålen är det dock 
möjligt, att i uppteckningarna med a, e ett äldre uttal kan spåras. 

Anm. 4. Efter palataler ha vi i vissa fall th -÷ 	e. An- 
gående vdn, vgn se § 14,1 anm. 2. Ihjäl har formerna: va EnsTöTr 
EldVe(sö.)ReSkHisVoxöK., vg/ His., Vd/ BrVe(no.)TjKnReSkHis. Där 
dubbelformer antecknats, tycks det ju vara enklast att anse CE för riks-
språk. Emellertid är saken ej klar. Ex. med d från Re. kan jag nu-
mera ej återfinna i mina samlingar. Mitt ex. från Sk. är (jämte va) an-
tecknat i Lögnäs by vid gränsen till La. Från La. tycks ordet tyvärr 
ej vara upptecknat, men i det angränsande Tj. har jag endast hört ce. 
His, har a, ce i Stubbhults by, alltså österut; jfr att BrVe(no.) ock Kn. 
vid Smålandsgränsen endast ha d. Se för övrigt § 25. Vidare ha vi 
Ue»g s. EnsBrTrLaKnRellisVoxöK. 

s. 'kittel' EnsBrTöTrEld., åel DrengsEnsVe(sö.)LaSkHisVoxöK., 
adla. SlättBnRe., ed/ SvartAbTvåMoStafsAsStenVe(no.)TjKuRe. 

Norr om Nissan tycks endast finnas ce. Då på det sydligare området 
palataliseringen i allm. är större, ock då vidare växlingen '66e/ : åel ganska 
nära sammanfaller med vd/ : va, är det icke sannolikt, att ett "kitil 
i sms. spelat någon roll vid uppkomsten av e-formerna. 

Anm. 5. Ett kvarstående samnord. e kan möjligen föreligga i 
ordet skära i Enslöv: skåta v. sken, s. n. 'skärande, sågtag', itdskb- 

s. 'förning vid gille', sk„onaloin 	s. 'avlöning för skötande av sågen', 
skavån s. 'vatten (i fallet eller dammen ovan fallet) tillräckligt för 
att sågen skall kunna gå'. Vi synas här ha ett ytterligare ex. på den 

1) Åven Hesselman Västnord. stud. s. 76 anser äta höra till de 'svag-
toniga' värben ock anför äta grö't, äta middag etc. Det förefaller 
mig likväl fortfarande, som om starktonigt äta vore det regelbundna, 
med objektet supplerat ur situationen. 
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palataliserande invärkan från föregående sk-, vilken ovan § 14 c 3 fram-
drogs som förklaring av enkel vokal i sked. etc. Om e kvarstår från 
samnord. tid (ock förlängningen av vok. är tillräckligt tidig, varom 
se nedan Slutkap.), ha vi även i skeh,a ett ex. på utebliven diftongering 
efter sk. Jfr Kock Ljh. I, 119 f., där bland spåren av kvarstående ej vissa 
fsv. skrifter just framhålles »den konstanta stavningen med e (efter sk) 
i skera». Huruvida man i Ens. skeka har att göra med kvarstående 
samnord. e, icke med en senare övergång m —> e, faller sig svårt att 
direkt avgöra. Framför r håller sig äldre Ee efter palataler delvis kvar. 
Vi ha alltså Ens. Sita 8., osceh, s. 'tjära', jseenn s. 'käring', jceh, s. 'järn', 
jeeha v. 'gärda', j&ha s. gärde', av vilka visserligen de med se ur-
sprungligen framför kons.-förbind. icke äro fullt jämförliga. Å andra 
sidan finnes i Ens. bjer, s. 'bärg', fjåa, 'fjärde'. Palataliseringsgraden 
torde bero på hur länge ett föregående `1 bibehöll sin (halv-)vokaliska 
karakteri, ock detta har väl varit fallet längre i fråga om 	ock fl- 
än i tl-, kl-, gi-, där slutresultatet blev en sammansmältning av 1 med 
föregående kons. Om man vid sk + palat. vok. tänker sig en utveck-
Bng till skl-, där I senare åter försvunnit2, kan denna förbindelse ha 
stått på samma linje som 	fl-. Möjligheten av skeha sksera kan 
alltså inte bestridas. Om skceh,a s. skära' Ens., antecknat en gång, 
vore av *skiara, lemnade det väl ett bevis för urspr. e i skeha v.; 
men bortsett från utgångspunktens osäkerhet, måste man räkna med 
riksspråksinflytande. Möjligen är ordet ska s. icke målets urspr. be-
nämning, jfr segel 'sädesskära' Möller s. 161. 

Anm. 6. Några fall av slutnare vokal föreligga framför ett föl-
jande k —> g, ehuru formernas utbredningsområde är ganska växlande. 

Ordet naken går i SHall. tillbaka till omljudd form, jfr fsv. nakin, 
näkin8: neega,n TvåVessAbEftllarpSlättTorEns(K.Gr.by)Ve(no.)KnHis., 
nicken Drengs., nkan TöTrEldTjLaReSkVoxöK. Som synes, tränger 
den med nordvästra Skånemålen överensstämmande e-formen upp i ett 
bälte efter kusten, bredast söderut, ända upp till Nissan, Norrut ock i 
skogsbygden åt öster höres ce som i Vgl., Smål. ock nö. Skåne. 

Jfr nedan § 25. 
Detta torde vara ett sannolikt antagande, jfr under Konsonantismen. 

Hur pass tydligt utpräglat ett dylikt I kan ha varit, behöver knappast 
närmare bestämmas. Möjligen få vi ta det endast som uttryck för 
starkare palatalitet hos k. 

8) Denna form, med i-omljud eller palatal-omljud (se Kock PBB. 
23,503 ock F.-T. 784), tycks vara den härskande över ett rätt betydande 
område i sö. ock västra Sverige. Utom i sö. ock mell. HaIl, finnes den 
i sö. Vgl. (Hols1j.) ngean, Smål. näkän Rietz s. 476 (själv har jag 
hört den i västra Smål.), i norra Skåne nepgan Vill., nkan Åsbo, Lugg. 
Däremot har Boh. n ggan Skee, Sörbygden, ock sö. Skåne har former 
motsvarande da. magen, så npgan öTorna, npian 70,n Vernm., likaså 
väl också nkan Onsjö, se 01-rAni s. 20. 	- 
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Ordet kräk 'kreatur' har jämte formen kitTg s. n. BrTjSkVoxöK. 
även formen bag Vox. ock kheg HisVox. I Vox. finnes dessutom med 
e gentemot övriga socknars ce orden pheka v. 'predika', b.gha s. 'liten 
(besådd) äng invid gården' ock hTegla v. 'häckla''. 

Slutligen ha vi iega v. 'läka' ReSkVox. mot icbga i övrigt1. 
Att det inte kan vara tal om någon regelbunden utveckling m 	e 

framför följande k(g), torde framgå av former som vhclega, hc'egla, 
cbgha, klepgandmn, kga, nepga, /4ga2, med ce-former i sydväst ock 
även i Vox. Någon ytterligare faktor måste ha tillkommit i orden med 

så vida de överhuvudtaget skola räknas hit. Specialförklaringar äro 
icke omöjliga. Vox. pika står med sitt e alldeles isolerat. Runtom, 
icke blott i SH., utan även i Skåne ock t. o. m. på det sydliga om- 
rådet, med m 	e i de fiästa ställningar8, härskar i detta ord cp, alltså 
prckka Åsbo, VGöinge, Gärds, phcbjpa ÖTorna, Bara, Ljunits, Härrestad, 
phckipa Skytts. Då i Vox. även antecknats pika, kan e-formen vara 
individuell, kanske påvärkaci av skriften eller rspr.-uttal, vilket senare 
åtminstone i Hall. ock Skåne har så pass slutet e i det förtoniga pre-, 
att en kompromissform pika inte vore otänkbar 4. 

Då kräk både i Bjäre ock Åsbo heter khceg ock e-formerna i SH. 
utom från Vox. förskriva sig från His., peka de snarast på samband 
med östliga former med g, jfr krek i nö. Smål., Sv. lm. 1904, s. 44 
ock 1906, s. 123, samt östra Härad (Gadd). Substantivet torde vara 
bildat av kräka v. 'krypa', se Kristensen Ark. XVII, 89 ock F.-T. 587 f., 
ock krek kan höra till biformen kreka ög. Sm. Kl., se Rietz s. 359. 
Samma dubbelhet ha vi i kräla ock krela, jfr utkrelenes i nö. Smål., 
Sv. Lm. II. 7, s. 15 (kila har jag hört från Smål.). 

Vad Vox. ,git,a beträffar, torde don ytterligare faktorn, utom det 
följande g, vara att söka i vokalens framljudsställning, jfr Bjäre: c_kiha 
VKarup, ga Förslöv, Hjärnarp ock !,,grha Hov. 

I nkan med dess ganska vidsträckta utbredning torde en regel-
bunden utveckling böra antagas, ock det efter k följande i jämte det 
före vokalen stående n ha kanske varit betingelserna för 93 --> e. I 
lega med samma form även i Åsbo ock Bjäre har efter k följt i, jfr 
Kock Ljh. 1, 282, varför även här en regel kan ha härskat. Aga, som 
finnes i hela SH., är med sitt h icke likställt med här behandlade ord. 

Däremot står till sist Vox. hegla (jämte hgla) utan någon skönjbar 
anledning. 

Anm. 7. Det dat 'där', som förekommer jämte dceh, är naturligtvis 
svagtonsform. Emellertid höres också i starkton dah i ems, som då; 
vhman 'därigenom' Br., dåhfba 'därför' Kn. Antagligen har första 
stavelsens vok. en gång varit kort, på grund av akc. 1 eller betoning 
av andra sammansättningsleden, ock därvid fått m 	a, se § 19. 

För sammanhangets skull behandlas här ett par ord, som höra 
hemma under följande paragrafer, jfr ss. 148, 150. 

Se ss. 118, 148, 150, 151. 	3) Se Exkurs I (s. 155). 
4) Ordet är oregelbundet även i Burtr., se Lindgren s. 87. 
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Denna utveckling behöver naturligtvis icke urspr. ha ägt rum just i de 
av mig antecknade orden. Liknande är förhållandet i vcik vatl, vakt 
'varje'. 

§ 19. Äldre s i gammal lång rotstavelse bevarar i regel 
sin kvalitet. Förlängningen har säkerligen inträtt framför kons.-
förbindelse i större utsträckning, än nu av målens former fram-
går, då vid sekundär förkortning inga kvalitativa förändringar 
kvarstå såsom tecken på tidigare längd. Materialet ordnas med 
hänsyn till efterföljande kons.-förbindelse. Några fall av huvud-
sakligen »muta + likv. ock i,L» har jag dock fört samman i en 
särskild avdelning. Däremot torde det vara onödigt att splittra 
ex. efter vokalens ursprung. 

a) Framför r-förbindels 
1) framför rb: 

feen,. s. 'färd' EnsBrTöVeLaKn 
ReSkHis., po fia Br. 

febastc4 s. n. 'färdestall, där re-
sande (kyrkobesökare) kunde 
sätta in hästarna' Br. 

[bp pol Re.kavca 'vara ute ock 
färdas' Br. 

fetas v. 'färdas', även 'föra ovä-
sen' EnsBrLaKn. 

fc_kki adj. 'färdig' Ens-ÖK. 
hcpn s. 'härd' EnsTr.1  
1Ke.a p6u v. HarplEnsBrTöTr 

Vox.2  
hipkana s. pl. 'skuldrorna' Ens 

BrLaKnReSk.3  

a) fcer Vess. b) jeene, Slätt. c) gmYnftoc'ek Slätt. d) vT.r DrengsVess. 
Fsv. hå.rjaer, se Tamm s. 364. 
I uttryck som da, hcek påu. 'det är besvärligt', da hcen, MU. 

påu 'det är inte så farligt, det reder sig nog', jfr isl. her6a at e—m 
'swtte haardt efter en' Frz. 

Fsv. hart, se Tarnm s. 364. 
Fsv. grönsvardher, se F.-T 1222. 
Senare lånord: vekkela s. n. Von., vhda EnsKn., -a- Be., 

våkchg adj. Von., Stextvcihdt adj. 'dryg, högmodig' La. 
Jfr isl. gaverår 'vd förtjent af en'. 
Von. vcekd är lån. 

er 

he.enabrider adj. 'axelbred' Ens 
Br. 

jipkab s. n. 'gärdesgård, gärde' 
Ens-ÖK. 

jct ta v. 'sätta upp gärdesgård' 
Ens-ÖK. 
isetl s. n. 'gärdsle' Ens. 

jcbsgoiy, s. 'gärdesgård' Ens. 
fwcen s. 'svål' EnsBrTöVeKnSk. 
gn&nfwcthe s. 'gräsmatta' EnsBr 

Ve.4  
vc_ek adj. 'värd' Ens-ÖK.3  
gp.vTn, adj. 'tjänstaktig, välvillig, 

angenäm' BrTrEld.6  
vcekd s. 'värld' EnsBrTö.7  
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framför rt: 
smcbtak adj. 'smärt' Br.' 
smeekta s. Ens., -ce- Vox. 
snceht s. 'pisksnärt' EnsBrTöEld 

TjLaHisVox., snakt Tr. 
snåkta v. 'snärta (till)' Kn.2  
steehts s. 'stjärt, även handtag' Ens 

Vox., stekt OK., skut EnsOK.2  
fipiehta v. 'svärta' EnsBrTö. 

framför rk: 
kwahk s. 'kvarka' (hästsjukdom) 

By. 
meehka s. n. 'märke' EnsBrTöTr 

VeLaReSkVox. 
meeh,kav.SlättEnsHisVox.,miekka 

Br., mc'ekta ipf., mceht p. p. 
BrRe., mc'ehtak Br. 

miekkalat adj. n. 'märkligt' Br. 
mahkvcikdat adj. n. 'märkvärdigt' 

Vox. 
stiekkalsa s. Br. 

framför rm: 
bch,ma s. 'drägg' BrTrVeTjLa 

HisVoxÖK. 6  
hiehma v. 'härma' BrVeReHis 

Vox., heekma Br. 

fipcbta s. 'svärta' Br., sveehta 
His Vox. 

po twdhtan 'på tvären' Br. 
igvektas adv. Br. 
l'Advcbtas adv. Br.4  
teekta s. 'tårta' BrTö.5  
&Ida s. 'ärta' Ens-Vox., eehta 

ÖK., akta Tr. 

sehk s. 'kvinnolintyg' Ens-La 
Re-ÖK., sel& Kn. 

vahk s. n. 'värk, arbete' EnsVe. 
veehkt6,2 s. n. 'värktyg' Vox. 
diuwakka s. n. 'dagsvärke' Ens 

Vox., -a- ReHis. 
tilvah,ka v. Ens. 
våkkalian adv. 'värkligen' La. 
vahk s. 'smärta' EnsBrTöTrVox., 

-ce- Vox., -a- His. 
våhka v. 'smärta' Ens. 

skcehm s. Br., shehm Ve. 
baskchma v. Br.7  
fwahm s. 'svärm' Ens., fwcerm 

Br., fwcehm KnReVox. 

a) stekt DrengsAsStenSlätt., stekt Ab., staht Mor. 

1) Se F.-T. 1081. 	 2) Jfr is!. snerta, se F.-T. 1094. 
Att obruten form föreligger, finns väl ingen anledning att be-

tvivla. Jfr att ordet saknar brytning i »ostdansk», Benn.-Krist. § 69; 
ordlistan § 80 visar formen från Själl., Falster, Bornh. Samma är för-
hållandet i Åsbo, ()Torna, Bara, Skytts, Ljunits ock Färs. Rietz s. 693 
uppger obruten form från Bl. Sk. Vg. Egendomligt nog saknas ordet 
hos Lindberg, NWn, Leander, Gadd, Linder. 

Mlty. utwerdes, Inwerdes, se Tamm s. 389. 
3) Da. tette, se F.-T. 1255. 

Mlty. barm, berm, se F.-T. 125. 
MIty. soherm, besohermen. 
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fwIthma v. EnsTö., fifeehma Br 
His., Sweehma TrEldVeKnRe 
Vox. 

freehmatian s. 'svärmningstiden' 
Br. 

framför rn: 
jeehnad adv. TrEld.2 	EnsTö., 

-a- LaKnReVoxÖK., -ce- His. 
jeehrnge s. 'arbete' BrVe.1  
vcelican2g s. TöVe., 	Vox., 

framför 
pcehlaf s. Ve.4  
wh/ag s. 'ärla' Ens., vfjuhdhla Vo 

framför rs: 
pcehs s. 'präss' Br. 
peehsah v. 'prässa' Br.6  

veehmaa s. 'värme, eld' Br-ÖK., 
vahma Ens. 

vevhmab v. VeKn., vithma Ens. 
cehme s. 'ärm' EldTjLaReHisVox., 

cehm Tr. 

-jcihnig LaHis. 
baykang s. 'bård omkring klä-

der' Br.2  
kasckh s. 'kasern' EnsBr.3  

x., ?tida TjÖK., blackhlah, La.3  

twcehsi adv. 'tvärs' Br., kwahs 
Ens. 

framför andra r-förbindelser: 
Uv& v. (t. ex. säd) BrVox., feehia v. 'färga' Br., Nja 

båta VeLaRe. 
bikhyad adj. Ens., veelbethiad adj. 

Ens. 
beehmgåtch, s. ii. 'bärgningsår' 

Br. 
fahdAhvak v. BrEldVox., för-

dhva EnsKnVox., -a- La. 
fcehj s. 'färg' Br., fahj Ens. 

Ens. 
feta v. 'grisa' BrVe., -a- Kn 

VoxÖK., -a- TjLaRellis. 
finskor.' adj. BrTöVox. 
ubahmhdhh adj. 'obarmhärtig' 

Tj. 
heehva v. 'härvla (garn för väv)' 

Tr., /Jean v. SkHisVoxÖK. 

e) varma Vess. b) varma Vess. a) arm Vess. d) jana Vess. 
e ) 'avg Vess. f) pala Vess. g) ala Vess. b) patsajceh Vess.: 
a? i) kwa,s yess.: a? i) bara seg v. 'bärga sig, reda sig' Vess. 
k) fordcirva Vess. 1 ) fa,sk Vess. 

T. ex. ha yeehmgrna nut en hdil dd; fsv. gärning, se Tamm 
s. 264. 

Möller s. 9 har begering, Rietz från andra delar av Sverige 
begärning, Gadd har bija(r)ning. Något sammanhang med gira torde 
väl föreligga, jfr ovan s. 98. 

Slutljud. -n har tydligen abstraherats som best. art. 
Mlty. perle, se F.-T. 821. 	5) Jfr isl. ertla, se F.-T. 196. 

6) Fsv. pärsa, mlty. persen. 
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4P/ahetha a s. 'rullhärvel' Sk.' 
lic'ehab s. BrEldVox., Aba Ens. 
hickag6uk s. 'härrgård' EnsVeTj. 
hiekskåb s. n. 'härrskap' Tr., 

-a- FlisVox. 
ves4a interj. 'vårs härra' ÖK. 
hiehja v. Br. 
9naki s. 'märg' Sk. 

s. 'märgel' Ve., -ce- ÖK. 
inala v. 'märgla' Ve., makta 

La.2  
nakv s. 'närv' Ens., ndkv Br. 
kavåks s. 'revers' Ens. 
.skcekv s. 'skärv' Br.3  
.fcekv 8. ii. 'skärp, brett bälte' 

Tr. 4  
smcikyal s. 'smärgel' Ens.3  
sneekja v. TrRe., -a- V ox., -a-

His. 
sneekpa s. Sk., sneekpa v. V ox.6  
.snchpas4 s. n. Vox.7  
ivaspåka v. 'innespärra' Ens. 
spitkial s. 'spärgel' Ens. 

ftviekja. v. BrTr., -a- EnsTö., 
a- ReVox. 

&k/ta s. BrbkVox., -a- Ens., 
a- SnEldReHis. 

åcsekva s. 'kärve' EnsBr. 
veekja sa v. 'värja sig' Br 

-a- Ens. 
veekja s. 'värja' Br. 
våksalat adj. n. 'världsligt' Tj., 

da våksiza Kn.8  
vdkshi'As s. n. 'värdshus' Tj. 
bsi/avetits/a s. n. 'källa i sump-

mark' Re.3  
vcbka,d adj. adv. Ve., v&ka V ox. 

våka Tr., våka EnsBrTöEldTj 
LaHisÖK. 

vehst Vox., vakst EnsTrVeTjKn., 
vakst LaHis. 

cek s. n. 'ärr' Tr., eth EnsTjÖK., 
EnsReHisÖK., .!sziy,v Br." 

cha v. 'reta (t. ex. hundar)' Ve.77  
cekj s. 'ärg' EnsTrTjVox. 
&vt adj. 'ärgig' Ens." 

hartres s. Vess. b) harre Vess. c) swaria Vess. d) varre 
Vess. 

1) Se Tamm s. 368. 	 2) Nhty. mergel, se F.-T. 714. 
Mlty. soherf, se F.-T. 1005. 
Lty. soherf, soherpe, se F.T. 1004. 
Nhty. sohmergel, se F.-T. 1080. 
en snc_sekpa t. ex. av köld, 'en viss tid, som något varar'; jfr 

Rietz s. 650: vinter-snärpa 'hastigt påkommande skarp köld'. Om detta 
.ord liksom rör. det följande värbet snippa 'dra samman, sy ihop 
hastigt (ock slarvigt)' se F.-T. 1094. 

Betydelsen ej antecknad; hastigt uppkokat st; (soppa)? 
I Kn. hört i betyd. 'det praktiska, ekonomiska' i motsats till det 

av meddelaren skildrade nöjeslivet bland ungdomen på hans tid. 
Jfr värmsla 'kärrkälla' etc. Itietz s. 797; is!. vermsl 'kilde.som 

vwlder fram af dybet (og holder sig varm ved vintertid)' Frz. Jfr 
Nor. Spridda Studier II, s. 66 f. 

19) Fsv. ar, ärr. Se Kock Ljh. I, 248 ock där citerad litt. 
11) Mlty. erren, se F.-T. 467 f. 	12) Se Tamm s. 126 f. 
9-120088 sv. landsm. W i gf o r ss. 
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&roa v. 'plöja med årder' Ens eekjakhkb s. 'årder' BrTö. 
BrTöTrVeKnVox., Itva Ens ltlyva v. 'ärva' TrÖK., aitva Ens 
KnSkVox., åhja EnsLa.1 	BrVeLaKnReHisVox. 2  

Då förlängning icke inträtt eller då den förlängda vokalen 
senare förkortats, märkes framför alla r-förbind. en tendens till 
öppnare ljud. I en mängd fall torde a vara ett riktigare tecken 
än det ce, som blivit använt i mina uppteckningar. Någon 
normalisering har jag emellertid inte vågat företaga, då av-
gjort ce också förekommer ock materialet med sin brokiga väx-
ling ger en riktigare bild av förhållandena. 

b) Framför 1-förbindelser: 
beek s. n. 'häftigt lynne' Br.3  feelabica propr. His.10  
beelja v. 'råma, böla' BrTöTrVe fcelt s. n. Br. 

LaKnFlisVox. 	 yascg 'gesäll' s. Br. 
beelta s. n. Ens. 	 gneela v. EnsBrReHisVox. 
eiNce s. 'fint linne' EftBrVox.4 	hotcg s. n. 'hotell' EnsBr. 
dwcklyac v. 'fördröja, uppehålla' hotcgaha s. 'hotellägare' Ens. 

Br. 	 he11  s. 'fortuna' Tö. 
hcbleitg adv. 'hällre' EnsBrLa 

SkVox. 
hcelst EnsBr. 
heela s. 'sluttning' VeVox. 
heelah v. 'luta, hälla 1. slå (ut) 

t. ex. vatten' EnsBrTrVeRe 
Vox.11  

a) aria Vess. b) eehiaktuk EftHarpSlättTor. c) gweelja AbEft 
StenTor. d) deesalt propr. Slätt.5 e) fwla Vess. f) hel Vess. 

) hwlar Vess. 	kela Vess. 

Fsv. wria. 
Det konstanta a, a måste bero på anx s. 
T. ex. da a et f4ht beela na; fsv. bälde, jfr balder. 
Lty. drell, se Tamm s. 103. 
By i Slätt.; Dalsilth 1447 LÄU. 3:310, Dalshult GS. Ur daI 

tyckes formen omöjlig att förklara. Oro däremot förleden varit däld, 
blir åtminstone vokalens kvalitet begriplig. Se under Kvantiteten. 

Se Tamm s. 116. 	 7) Se Tamm s. 177. 
By i Hassl.; Trwytsfelle 1406 SD. ns. I, 559, Truedsfälle 
By i ÖK.; Frostansfelle 1406 SD. ns. 1, 559, Frestenfel 

1653, Frestensfälle GS. 
By i His., Fälleberg GS. 	11) Jfr is!. hallr leldende'. 

dceld s. 'däld' BrTöTj.6  
fiteelsa v. Vox.7  
fia s. Br. 
fielae v. EnsBrRe. 
taffla s. n. 'tillfälle' VoxÖK. 
thb_asfcga propr. ÖK.8  
Abstansfikl propr. ÖK.3  
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keelas v. 'lyckas' Br. 
ohceb adj. BrTrTjHisVoxÖK. 
itheeh a EnsBr., tchcat TöVeTj 

LaKnRe., ohdia ÖK.' 
helsa s. EnsBrTrVox.2  
heelsab v. EnsBrTöVeTjLa.2  
helt s. 'hälft' EnsBrVeRe. 
kwelyac v. 'kväva' BrVe.3  
kwelmad adj. 'kvalmig' His.4  
åcklaita s. EnsBrVeRe. 
uebg s. 'kattkälling' EnsBrRe 

Vox. 
v. 'få ungar (om kattor)' 

Ve. 
åee/trag s. EnsBrKnReVox.5  
fiunyc'elva s. 'ko som kalvat en 

gång' TöVe. 
monelbehtuk s. n. Vox.8  
meld s. 'mäld' EnsBrTö. 
inzie/ame adv., prep. EldLaRe. 
tmeeiamgd adv. 'emellanåt' Br 

Kn., tmeelomod SkVoxÖK. 
melbi propr. La.' 
meelta v. 'bereda till malt' Br 

Vox. 

meeltaksa adj. pl. 'utan malt' 
Vox. 

neela s. 'nässla' Ens-ÖK. 
neela v. 'bränna med nässlor' 

EnsBr. 
pels s. EnsBrTö. 
pc'ela propr. 'Pälle, Pär' Br. 
skhcelf adv. EnsBrVeKn.8  
skiteelag v. EnsBr. 
sknelathsk s. 'utmärkt präktig, 

duktig flicka' Br. 
skela v. 'skälla, vara ovettig' 

EnsBrKn.2  
skelsöh s. n. 'skällsord' Ve. 
skcelm s. EnsBr., fev/m Vox. 
skeelvai v. EnsBrTr. 
skeelvhcend adj. EnsRe, f- Sk. 
smce/ s. EnsBrTrKn. 
srnee/a i  v. EnsBrTrRe. 
smeeltak v. EnsBr. 
sncel adj. EnsBrLa. 
steda s. n. EnsBrTrVeLaReSk 

Vox., steelad Vox." 
stela' v. EnsBr., bastela v. Ens 

Br. 

a) uhceli Vess. b) kelsa Vess. e) kwcelia 'kvälja, strypa' Vess. 
melda s. b. f. 'mälden' Svart., mceldascek s. 'mäldsäck' Vess. 
imcdomVessTvå. 	) skrcel 'bra, utmärkt' Vess. 	g) skrek 

Vess. h) skrebota 'utmärkt råtta' Vess. i) skeka Slätt., jelva 
Vess., feelvhend Stafs. i) smcela Vess. k) smcelta Vess. i) stcela 
Vess. 

7) Se Kock Ljh. I, 198. 	2) Se Tamm s. 358. 
3) Se F.-T. 609. 	 4) Väl kompromissform. 
5) Se F.-T. 516. 	 6) Se F.-T. 731. 

By i La.; Malby 1653, Mellby GS., mEedhal-? 
Måst hört i betyd. 'ngt ypperligt': da va sickel, 'tamt sh,e1; 

jfr följ. ord ock se F.-T. 1023. Rör. betydelsen jfr sv. dundergubbe. 
3) I det urspr. målet icke om hundar; da 0. 

70) Om den egendomliga förlängningen framför -11- jfr nedan under 
Kvantiteten, Kap. V. 
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fkbastcga v. Ens. 
stielmg s. BrVox. 
fwiela v. EnsBr. 
Swee/ta. v. 'svälta' EnsBrTöVe 

ReVox. 
sedan adv. EnsBrVeTj. 
s&lskcib s. n. 'sällskap' EnsBr. 
scselial) v. Ens-ÖK. 
kelt s. n. Ens. 
vanicblman s. 'evangelium' Ve. 
vcel s. 'den flytande metallen, 

som skall gjutas' Ens. 
veela v. 'koka' Ens. 
veehg. s. EnsBrTj. 
veelda s. n. Br., v&lcit adj. Vox. 
?Alia v. BrLaReHisVox. 
v&lta v. TöVeVox. 

HALLANDS FOLKMÅL. 

vielva v. La. 
celad konj. 'eller', adv. 'eljest' 

BrTöTjRe., idas Ens. 
iehg s. 'liten fisk, mäst pl. fisk- 

yngel' LaKnReVox., ajltg Br 
TöVe. 

6e/rna/te propr. Kn.3  
elmise propr. ÖK.4  

chlkaf adj. EnsBrKnHis., dlehKn. 
e/st adj. EnsBrVeTj. 
fahcblita s. pl. 'föräldrar' EnsBr., 

fohcbldria Eld. 
ee/tag v. 'knåda' TjLaReSkHis 

Vox. 5  
ieivah räkn. EnsBrVeRe. 
eelta räkn. EnsBrVe. 
gcblvohna s. pl. 'inälvorna' Sk.6  

Anm. 1. Framför -1g finnes förlängd vokal i någon utsträckning. 
Vi ha bcel s. 'buk' SlättVeVox., bcplj Ens., bc£4 BrTö.; klyönta s. 
'bälgvante' TrTjHis.; hcp/ s. La.7  I subst. bälg 'buk' förutsättes väl 
en gång härskande lång vokal med bortfall av den slutljudande konso-
nanten utav värbet beela [i se] 'bälga i sig, dricka häftigt ock omått-
ligt' SlättHarpBr-ÖK. Ty att värbet måste ha sin form av substantivet, 
ock att alltså konsonantförlust icke ägt rum i miclljud, framgår väl av 
ord som tckb a v. 'tälja, skära' EnsBrTöVeTjLaReHisVoxÖK., fwcaja v. 
'svälja' BrTjLaReVox., Svieb ana s. n. 'svalg' TjReVox.8  Den av- 

swcelta Vess. b) scelja Vess. c) vceligagryda 'vällinggryta' 
Vess. 	d) cela Vess. 	ielmby c'en, propr. Ab. 2 	celar Vess., 
wist Drengs. g) celta Vess. h) celavco Vess. 

Jfr no. dial. elde 'yngel, slaege Rosa ock se F.-T. 1412. Om 
ordet utgår från en form med -1d-, vilket är troligt, blir vokallängden 
i vissa socknar egendomlig, se Kvantiteten. 

Namnet hört i Ab., samma som Elmås GS.? 
By i En., Elmhult GS.; innehåller trädnamnet alm. 
Mosse i ÖK., Ellemosse GS. Jfr da. elletrce 'al'. 
Jfr knåda nedan under äldre 6, 11, 
Se Tamm s. 389 f. 
Eg. 'hälg'; blott i uttryck som da ska han ha hckl ta 'det 

skall han ha tillfälle till, det skall han allt få, d. v. s. det skall han 
alls inte få'. 

ceD s. 'älg' TöLa. är knappast nedärvd form. 
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vikande utvecklingen i teelkniv s. 'täljkniv' Re., teelakniv TrE1dTjöK.1  
måste förklaras genom bortfall av g mellan kons., varefter svarabhaktivok. 
inskjutits. Specialutveckling, möjligen beroende på ordets betydelse, 
måste också föreligga i helan SlättEnsBr., i uttrycket da va heelan 
rnc'e, fsv. hälghanda. 

Anm. 2. Ortnamnet hc:elada, by i Vox., visar förlängd vokal 
framför -1v-, så vida den riktiga utgångsformen är Helfvete 1653. 
Yngre former äro Hellede 1673, Hällede GS. Se 0. Rygh NG. I, 269, 
II, 62, 303, Falk NG. V, 457. Däremot Norrby s. 154. 

Anm. 3. Ordet kväll visar delvis lång vokal: kwcel s. SlättVeVox., 
kvcel KnReSkVoxöK.; men också kwel EnsBrVe., kvcel TöTjLaKnRe., 
kweelmgan Ve. Se för övrigt Swenning s. 68 f. ock här under Kvant. 

Anm. 4. Palatalisering 93 --> i föreligger i vissa ord: 
fsila s. 'källa' BrReHisVoxöK., „sila SlättHarpEnsTöTrEldVeTj 

LaKn; däremot iyeladra) s. n. 'källdrag' Vess., pckla DrengsAb., 
piela TvåAsEft. 2  Gränsen för i går alltså norr om Nissan; som det 
tyckes, mellan Halmstads ock Årstads h:der. 

v. 'kastrera' LaReSkHisVosÖK., jckia EnsBrTj. Anteckningar 
saknas tyvärr från några socknar. Emellertid är det tydligt, att gränsen 
för närvarande ej sammanfaller med den för formerna av källa. Egen-
domligt är framför allt jeela så långt ner som i Tj., då Swenning hört 
jaa i Eld. ock t. o. m. Harp.3  

Mia v. o. s. '(förse med) bensnara' Ens-ÖK. Gränsen för kila 
tyckes snarast vara densamma som för åda. 

Att i Cita ock ftia palatalen spelat en roll vid utvecklingen av 
det sluta are ljudet, kan icke betvivlas, jfr T.-F. Lydhist. s. 158. Man 
kunde därför väntat sammanfall av gränserna för i uti båda orden. 
Dialektblandning är naturligtvis inte utesluten. Emellertid kan påpekas, 
att på de punkter, där enligt Swennings material de båda orden visa 
olika vokal, just källa har det slutnare ljudet; alltså Vittsjö (VGö.) 

: jgtyla; Lidhult (Sunnerbo) piia : icela4. 
Då palatalen icke haft någon värkan i övriga ord, t. ex. yep, 

yebg, jieda, måste det följande -Id ha varit avgörande, se Thomse-n 
4 Filo1.-mode s. 226. Detta ld har då säkerligen också varit ett av 
villkoren för utvecklingen i Mia; men då vi därjämte ha &elak, sedan, 
&da (se ovan), måste ytterligare någon omständighet komma till i fråga 
om håla, ock med all sannolikhet ha vi att söka denna nya faktor i 
ordets stora bruklighet i relativt svagtonig ställning. Vi ha ständigt 
kila fåuhan, kila fckad; j_chhila etc. övergången skulle alltså när-
mast vara att jämföra med den i da. abild, arild (se Torp-Falk Lyd- 

Men Br. teelyakniv, teeljabckglo. 
Swenning s. 70 har 0/ct Slöinge, Skrea, jcseta Slöinge, Skrea, 

men s. 69 ji/a EldHarpl.; ha Harpl. : heela SlöSkrea. 
Docent Albert Nilsson, som sedan barndomen är bekant med 

målet i Harpl., säger sig i socknen endast ha hört jeeia. 
Gränssocken till Br. (Hall.), där vi ha Mia : jctict. 
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list. s. 170). Ännu ett dylikt fall skulle vi ha i Tisvilde (på Själ-
land), om 0. Nielsen Bland. I, 265 har rätt i sin tolkning av namnet 
flåSOM Tis Vw1d, d. v. s. 'Tis källa'.1  

c) Framför m-förbindelser: 
dascembas, s. Br. 	 kleemta v. Br. 
dheema [t6] v. 'slå till' Br.2 

	
lcseempa s. EnsBr. 

fseembg s. Kn.3  
fcem räkn. Ens-ÖK. 
	 kweemad adj. 'kvalmig(t)' BrVe 

LaKnRe.7  
Uenta se v. 'kamma sig' TrEld feemta räkn. Br., feemta Sk.4 	

LaKnFlisVoxÖK. fiemtan räkn. EnsBrVeVox. 
fcbmti räkn. EnsBrVeVox. 	snsksåiempa s. 'slagskämpe' Br. 
hiemnas v. Br. 	 kem s. 'läm, stor lucka' Br. 
hcemd s. Br. 	 novcembas s. Br. 
hemtes s. pl. 'agnar' TjVox.5  ncemd s. Br. 
kleemaa v. EnsBrVe. 	 neemde,mciv, s. EnsBr. 
klema  s. 'trång plats' Ens. 	n&nzna v. EnsBr., neemna Tj., 

ncsmda pret. Tö. kleeman propr. Vox.6  
stömnkldma s. 'stenklyfta' Ens. be,ncknina v. Ens. 

satcembas s. EnsBr. kldmsal s. 'magplågor'BrReVox. 

a) klanta Vess. 

I detta sammanhang bör det framhållas, att vi i formerna av de 
här diskuterade orden få ett ytterligare stöd för åsikten om förgående 
palatal såsom hinder för diftongering av långt ö, jfr ovan § 14. Vi 
ha i österslöv (Vill.) pi/a, )ila, men heot/a; i Markaryd (Sunnerbo) 
pi/a, sila, men hin/a; i Angelstad (Sunn.) J$ia, ji/a, men 124/a; 
i Lidhult (Sunn.) fila,sick håla. Ock vidare är det anmärknings-
värt, att det område, där den börjande palatalen icke påvärkat följande 
vokal i orden källa, *gälla — eller i alla händelser blott värkat en 
övergång ca 	e, ock icke sedan hindrat en diftongering — att detta 
område tycks ganska nära sammanfalla med det ovan § 14 ofta nämnda 
området med diftong i ord som get, *gara etc. Det kan häremot an-
märkas, att även diftongen i ordet kväll är begränsad till några härader 
i nö. Skåne, västra Blek: ock sö. Scuål., ock här föreligger onekligen ett 
underligt sammanträffande, som tils vidare får stå oförklarat. 

Jfr sv. dial. dremma, drämma Rietz s. 97, drama Vendell. 
Säkerligen sent rspr.-lån. 
Angående vokallängden se nedan under Kvantiteten. 
Jfr nedan avd. d. 	 6) Gård i Vox., Klämman GS. 

7) Antagligen riktigt förklarat av Rietz s. 315. Jfr sv. dial. 
kva.mma, kvämma 	*kvämna (kvämnä Åm.) 	*kvävna v. 'vara 
kvalmigt, känna kvalm'. 
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skieviaa v. 'skämma, fördärva' 
EnsBr. 

-stcenta s. 'röst; (kommunal)-
stämma' Br. 

,steeniab v. läjda, uppdämma; 
instämma för rätta' EnsBr 
Vox. 

besten:ta v. EnsBrLa. 
_steenipal s. Ens. 
steempla v. Ens. 

tiewa v. EnsBrTöLaReVox. 
ufinifcemd adj. La. 
usenua s. 'osämja' Tj. 
veeinja v. 'väcka äckel' Vox. 
veemalt adj. 'vämjelig' LaKn 

Vox., v&mjalad adj. n. His. 
eemna s. n. 'råämne, material' 

BrTj. 
c'emtefin propr. Kn. 
c'emtbn propr. Kn.2  

d) Framför n-förbindelser: 
) cent s. 'agent' Br. 	 beene, s. n. 'band, följe' Vox. 

s. n. EnsTrHis., wiendo beevlaböri s: n. 'bändelband' Br.3  
Ens., akev,a Tö. 	 Mivabc'ev, s. n. 'tjuvband' Vox. 

h,yeena. v. EnsBrVeTjKnReVox. begk s. BrVeVox., baigk Ens. 
,lnteena s. 'brand, eldsvåda?' Ens. bcegt propr. 'Bängt' Br., baigt 
imena,d s. n. 'bränsle' EnsBrVe 	Ens. 

Vox. 	 &teg s. BrTöVeReVox., ditaigf 
b-en(ä)vin 'brännvin' EnsBrEld 	Ens. 

Ve. 	 dieka v. Br. 
bflätt propr. ÖK.3 	elenda s. n. Ens. 
.1)ceti s. Br.4 	 elen& adj. EnsVox. 
bena .v. 'bräcka, bryta' EnsBr. fickeag v. BrVe., flinga Ens. 

a) 5cevia Vess. 	b) stemalt propr. Slätt.' 	c) brena Vess. 
-d) brena Vess. 	f) ~gsa propr. Drengs.6 	g) flcega Vess. 

By i Slätt., Stämhult GS. Betydelse? 
By i Kn., intill sjö; Elmtön. GS., SOÄ. II, 174. 
By i ÖK.; Brennalt 1653, Brännalt GS. 
Blott hört i uttr. hena i bcbn (om löpska hundar ock kvinnor). 

'Ordet måste väl på något sätt hänga samman med band. Vägen kan 
vara svår att avgöra. Östsv. har bänd(a) etc. i betyd. 1) kesa, 2) streta 
emot, göra motstånd (Vendell). Kan den förra betydelsen ha utgått 
från den senare, vore förbindelsen med sv. bända ock band någorlunda 
klar. Från bända i betyd. 'kesa' är ju steget till 'vara löpsk' ej långt. 
Jfr ränna, löpa i den senare betyd. Emellertid är vägen kanske snarare 
en annan, över band i betyd. 'dåligt folk'. Jfr de följande Veva, 

Skeemålets beev,a 'samling av hundar eller elakt folk' ock 
Skåne (Ljunits) hbgabåtta, 'sällskap hundar under brunsttideu'. 

Smalt linneband; jfr fsv. btendil. 
S:n ock by, Drengsered GS. Förled är namnet Dreng, se Niel-

sen Pers. s. 18. 
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flagskfit s. n. 'flängande skutt' 
(om hästar) Ens. 

fleensan s. 'influensan' La. 
fet s. pl. 'fräknar' Br. 
fhckwat adj. n. 'fräknigt' Br.1  
tbugfcbgdak adj. 'svårantändlig' 

Br. 
feegnaa v. 'fägna' Br. 
gleentab s. 'glada (fogel)' Br 

Vox.2  
gleenta v. Br., po 0614 Br. 
gkcens s. EnsBr. 
pensa v. EnsBr. 
leethcent adj. 'vänsterhänt' Br. 
hetAa v. 'hända' BrTöTjKnRe 

HisVoxÖK. 
hckgaa v. BrTrEld. 
heegsla s. ii. (t. ex. byx-) Br. 
hegsla 6.1) v. Br. 
ithceg s. n. BrTr., uhckg TöEld 

Tj., oh ckg LaKn., uhdyn Ve 
ReHis. 

heenta d  y. 'hämta' EnsBrTöTrTj 
KnRellisÖK. 

justamcent adv. 'just, presis' 
Ens., yustamcent Br. 

kcentok s. 'ett slags handspak' 
Ens. 4  

HALLANDS FOLK MÅL. 

1,9ceftamewta s. n. 'käft, mun' 
Br. 

Mna e  v.EnsBrTrVeTjLaKnVox. 
å een2-p s. 'bekant' BrVe. 
lcen s. 'länd' Br. 
lchnak s. pl. 'länder (av land)' 

EnsBr. 
smalcbmg s. 'småländing' Ens. 
Vega s. 'huslänga' BrVeLaRe., 

1,14ga Ens. 
lega -adv. BrTöTrVeLaTjKnRe.,. 

14ga Ens. 
lcbgak adj. adv. 'längre' Br. 
lcegst Br. 
lcegd s. Br. 
ink s. BrEldRe. 
leenta [ceta] v. 'längta' LaVox.. 
mcegd s. Br, 
meenskaf s. Ens-ÖK., meenska 

s. n. EnsBr.5  
neenas v. Br. 
ornstdndiUd s. Vox. 
pkaseentaka s. 'ockrare' Ens. 
pckga s. pl. 'pängar' BrEld 

VeTjLaKnReHisVox., lagga 
Ens. 

kavendaka adj. 'bekvämare' Vox. 
/Ana g s. Br. 

a) fcegna Vess. b) gicenta Vess. ) hcega Vess. d) hcenta Vess. 
) 19Cetta Vess. 	f) menaska Vess. 	g) ken* s. n. 'ansats.' 

Vess. 

1) Jfr nedan avd. g (s. 142). 	2) Se Tamm s. 217. 
I förbind. 36tha uhckg 	etc. 'go"ra ohägn' d. v. s. gå över eller 

bryta ned gärdsel. Konsonantismen talar för påvärkan från rspr. i senare 
tid, se Kap. III. 

Hört av en skogsarbetare, som vistats i Amerika. Ordet är an-
tagligen engelskt. Den enda möjliga anknytning, jag funnit, är eng. 
kent 'a long staff; a punting-pole' NED. V2, 673. 

3) Om kvinna, blott nedsättande, t. ex. et  lciit meenska. 
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/Ana v. 'springa' EnsBrKnVox. speene, s. n. Kn. 
heena s. n. BrTöEldVeKn.2 	spcbgeh s. pl. 'skalmar' (på glas- 
h rålasla propr. Re.3 
	 ögon) Kn. 

mee s. 'rägn' Br. 	 stedcent s. 'student' Br. 
/dega. v. 'rägna' Br. 	 stmegekt adj. BrTöTrVox., 
/Av adj. 'rägnig' Br. 	 stidtmak Ens. 
heenta s. '(pänning)ränta; inälvor skeet,  s. Br. 

av slaktat djur' EnsBr.6 	stheesa v. Br.6  
Acenta v. 'betala ränta' Ens. 	steega v. BrTö. 
Å &nal s. 'rännil' EnsBr., beeka- steep s. n. 'staket' Br. 

«Malan Br. 	 st&gka v. Tö. 
skeenab v. 'skämma, fördärva' [c_in]stns adv. 'annorstädes' Ens 

EnsBrVeTjKn., skcenas bht 
	

BrKnReSk. 
'fördärvas' Ens. 	 Qsastcenta s. Sk.7  

skcegk s. 'gåva' Br., icegk TrTj. litiefwc'en s. EnsBrTjVox.8  
skcegktah adj. 'beskänkt, drucken' fivcen propr. Vox. 

Br. 	 ftveega v. 'svänga' Br. 
sicsega e v. BrTö. 	 fzvcensan propr. 'Svensson' Br. 
po sleenta adv. 'på glid' Ens. 	 fweensaMgat propr. Ve.3  
spheegad v. LaKnRe. 	 fwdnsalt propr. Kn. i° 
spcen s. n. 'takspänne i hus' Ens. fwcenstohpg propr. Vox.12  
speena. v. EnsBr. 	 sveenska s. (språket) Tr. 

a) /Agna Drengs.4 b) j'ena v. 'skinna, bedraga' Vess. e) skeva 
Vess. d) sprcega Vess. e) sprena Vess. f) sthkeak Eft. g) fcen-
tov) propr. Eft." 

Även i betyd. 'vara löpsk'. 
Vanligt i betyd. hibckna 'logloft av ofta lösa bräder eller stänger, 

där höet upplägges'. 
S:n ock by; Randersleef 1351 Styfee s. 83, Randirsleff sokn 

1410 SI>. ns. II, 301, Renneslöf GS. 
Om sydhall. formen i övrigt se nedan avd. g. 

5  ) Väl samma ord i båda betydelserna. 
stmega laj 'räfsa höet i långa stAckga till torkning'. 
Sv. dial. stinta, stunta, stanta, stant Rietz s. 678. Jfr fsv. 

stunter 'kort ock i fråga om betyd. t. ex. liten stumpa 'liten flicka'; 
se f. ö. F.-T. 1191. 

Om betyd. se  Rietz s. 389. 	9) By i Ve., Svensbygget. 
10) By i En., Svenshult GS. 	11) By i Eft., Svenstorp GS. 
12) Gård? i Vox., Svenstorp GS. 
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-seena v. 'sända' BrVox. 
swea s. BrTöVeReSkHis., sa 

Ens.' 
ska v. BrTöVeLaÖK. 
tastamdnta s. n. EnsBr. 
theegab v. Br. 
pbsathc'egdan, adj. Br. 
kenae v. 'tända' EnsBrTrVe. 
94tckntg s. 'nymåne' Br. 
nytena 8. n. dets. BrEld. 
tcbnek s. pl. 'tänder' EnsBrLaRe 

His. 
hseeragatc'enan, s. pl. 'Lotus eorni-

eulatus' Br. 
åtntdnt adj. Br.2  
teegk,a, d  v. BrTöTjKn. 
tdyen, s. pl. 'tänger' Vox. 
vheega v. Br., vhinga Ens. 
vhdysal s. n. Br.3  
veenae v. 'vända' EnsBrTöTrEld 

VeLaVox., «sega LaVox.4  
viena s. 'gång, omgång, stund' 

Ens. 
veenig s. 'vändning' EnsBr. 
3ymenas adv. 'invändigt' Tr. 
futtvdna s. n. 'hinder' Re. 

HALLANDS FOLKMÅL. 

vienja v. EnsBrLa. 
vdnka s. 'kjortel' Br.5  
cenf konj. EnsBr. 
eena adv. 'ända, äv. förstärk. 

mycket, riktigt' t. ex. cena 
låugt EnsBrRe. 

eenadhet v. 'draga ngt vid ena 
ändan' Ens. 

eenang s. b. f. 'änden, ändan' 
EnsBrRe., &lian BrVox., iean 
EnsBr. 

c'eney, s. pl. 'änder' BrTrVeTjKn 
Vox. 

&Ona, v. TrEldHisÖK. 
eendhig s. Re. 
cey s. BrTöVeReVox., airy Ens. 
eegka s. BrTöTrVeLa., gqgka 

Ens., eegkalnlb? s. Br. 
eegslas v. Ve. 
[ja] eegda [dom inta] ipf. 'upp-

hann' Kn.6  
eentalian adv. 'äntligen' BrVe 

Tj. 
dntan, s. pl. 'agnar' Br.7  
eentanh konj. 'antingen' VeKn., 

eentan Tj. 

a) scegaskåb s. n. 'sängskåp' Vess. 	b) trceya Vess. 	e) tcen,a 
Vess. d) teka Vess. e) «ena Vess. 	cen Vess. 	g) eva, 
wan Vess. h) centan Vess. 

Om ce kommer av Ee-  , är förkortningen antagligen så tidig, att 
ordet lämpligen upptages här. 

'(Väv) med blott en tråd i var tand'. 
knPda vhcegsal 'knyta så att knuten inte kan tas upp'. 
Blott hört i uttr. viga i bckan 'vända blad i boken'. 
Numera obrukligt; map. wenneke, wenke, av want, se Schön-

hofE s. 74 f. 
Tycks trots betyd. icke kunna vara annat än det från andra 

håll kända ånga v. 'tränga, trycka' Nb. ög. Sm. Rietz s. 841. 
Se F.-T. 190, 408 ock jfr hcemtah ovan avd. c (s. 134). 
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ce kvarstår, som synes, i stort sett utan förändring. Endast 
framför g inträder i stället ett ganska diftongiskt a, alltså 6q, i 
så gott som hela Nissadalen. Företeelsen börjar redan i det 
:sydvästliga hörnet av Br., vidare finnes den i EnsSlättÖvraby 
Harp1StenEftra. Däremot bar jag tecknat e så långt upp vid 
kusten som i Sn., alltså ungefär upp till Nissan. Norrut börjar 
ce på nytt i TorDrengsAb. Antagligen går gränsen här rätt ut 
till havet ett stycke söder om Ätran. Jag har ingen anteckning 
förrän från kustsocknen norr om ån, Stafs., med (e. Jfr nedan, 
.avd. k, om samma utveckling framför gg. 

Anm. 5. Någon förlängning kan, som synes, icke konstateras 'utom 
i ordet ände. Att vi i former som &an ha att göra med förlängning 
framför -ud ock icke blott med en företeelse av samma slag som i 
mell. Hall. (ock nordligare) men 'mun', mcm 'munnen' o. s. v., är 
sannolikt. Om villkoren för den senare förlängningen se Kapp. V ock 
VII. Vidare visar ände oregelbunden lång vokal eller tecken till tidi-
gare sådan även på andra håll. I vissa sydjut. dial., som för övrigt 
ha kort 93 framför ud, visa dock »enkelte ord, isatr ordet ende, langt 
-me», Benn.-Krist. s. 74. Från VGöinge (Stoby s:n) anger upptecknaren, att 
ce framför n aldrig får det diftongiska uttalet cei, ut om i ordet ände. 
Man har alltså ständigt «sena, men c'ema. Skeemålet har bena v., hena 
v., tem v., viena v., men ena s., ienavietta v. 'vända upp ock ned'1; 

.Sörbygden likaså 2  biena v., heena v., teena v., va v., men eena s. 
Att framljudsställningen varit avgörande, tyckes antagligt. 
Anm. 6. Pronomina denne etc, ock hänne ha i SH. former, som 

tyda på äldre i. De anföras här från varje socken för sig: 
Ens. dåna m. sg., dena m. f. sg., Kn. dbya, dita, dita 

dena håna 	 dita hållna 
hbna, heya, hbga 'hennes' 	hiva, her, hiva, heya, heya 

,Br. dena, dena, dbtd,dbna'dessa' 	möu, hena 
dena hua, deta heuna 	Ys. dita 
hen,a, håla, ha 	Re. dega, dega tucean 'dessa 

Tö. d&ga, 	 träden', dita 
'Tr. da, dia, dita 	 ha, ha 

ha, has 	 Sk. dega, dikt 
Eld. dhya — hår, 	 Mya, 
Ve. dåla, dega, dita, dta, dceta His. cUri a 

hciuna, dåna 'dessa' 	 heya mcin 
her, hena, hena 'hännes' Vox. cbga, chya håna, dita, titta 

Tj. dia,, dbya, dita 	 7Auna 
La. da, dega cinua, dita 	ÖK. diva — hbya, 

hena, heya 
1) Visserligen också ett fena v. 'gräla (på ngn)', av f sv. skända? 
12) Transkriberingen till lmalf. av mig. 
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Rörande äldre i uti dessa ord se Lidå Ark. IV, 107 if., Nor. Aschw. 
gr. § 509 ock om en övergång €e -->- e §§ 147 ock 503 anm. 8,. 
Kock Ljh. I, 6 f., 125 f. Det är mycket frestande att såsom en åt-
minstone bidragande orsak till den starka förträngningen av rotvokalen. 
i denne tänka på inflytande från pron. hinn. Om dylikt inflytande i 
fråga om den börjande kons. se  Nor. Aschw. gr. § 509 anm. 1, ock 
jfr pronominets former i vissa skånska mål: Härrestad dina dia disa 
(Bromma s:n), håna /tia hisa (St. Köpings s:n); Albo hitta kåta hisap. 
Gärds håna, låta hi$A, (Ö. Sönnars13v s:n), hane, 12,ta kåsa (Vä s:n);. 
Villand hien_ a heta  hfese,. (Ivetofta s:n); för övrigt dina dia dia 
Ljunits; dina dia dia Skytts; dåna dbla cli•ta di a Bara; dina 
dia da Ö. Torna; dina, dina dita eka Onsjö. 

Visserligen tyckes ju hanne fordra en enhetlig förklaring. 
e) Framför s-förbindelser 
1) framför st: 

best. adv. Ens., bcest BrTöVe 
LaKnReHisVox. 

bestafdn, s. 'svärfar' Ve., besk-
Aub V ox. 

bestalt propr. Ve.,  
festa v. 'fastgöra' EnsBrVe., 

festa BrTöTrTjLaReHis., 
fasta Tr. 
stnig s. 'fästning' Br. 

festamån, s. 'fåstman' Br., festa- 
mån BrTöTrLaReHisVoxÖK. 

fcbstamf'2 s. Tj. 
yTst s. 'gäst' BrTö., icest BrVox. 
kest s. TöKn., hest EnsBrVe 

TjKnReVoxÖK., hast Tr. 
hestalt propr. Br.2  
kst s. 'läst' EnsBrTö., lcest La 

Den långa vokal, som i 
skilda ställen ock i olika ord, 
räst av en tidigare allmän förlängning. Att från den egent- 

a) bcest HarpSlätt., bcest Sten. 	b) da Inesta Slätt. 	c) ptest 
EftflarpSlätt. 

By i Ve., Bästhult GS. Förleden är möjligen bäst 'vilddjur' eller 
en omljudd form av bast s., jfr nedan § 24 e 1. 

By i Br., Hästhult GS. 	3) By i Kn., Westralt GS. 

ReHisVox. 
mTstb adv. Ens., mest BrTöEld 

VeTjKnReHisVox., mast Tr, 
nest s. n. 'stygn' EnsBrTö., nesti 

LaVoxRe. 
nesta v. 'ta stygn' EnsBrTr., 

nesta TjLaKnHisVoxÖK. 
nesta s. n. (fogel-) Kn. 
pheste s. 'präst' EnsBr., pn,cest 

BrVeTjKnHisÖK., phast phgstr 
Tr. 

fon, hestan adv. Ens. 
vcest s. 'plagget' BrKn. 
vestan, s. 'väster' EnsBr., vestan,  

EnsBrVeRe. 
viestha adj. TrLa. 
veskalt propr. Kn.3  

denna förbindelse uppträder på 
gör avgjort intryck av att vara 
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liga sydhall. slätten endast kort vokal antecknats, stämmer väl 
med de där talade målens mera »framskridna» karakter. Den 
långa vokalen träffas överhuvudtaget blott hos de allra älsta. 

2) framför övriga B-förbindelser: 
ackds s. Kn. 	 pheesa v. Ens. 
,bh4b&sa s. 'tjock brödskiva' Ve ålaskes adv. 'överallt' VeTj. 

Tj.1 	 steesla s. 'städsla' Br. 
ficesk EnsBrVeKnReHisVox. 	weesa v. 'vässa' Br. 
Msk° s. 'hästsko' Br. 	veesla v. 'växla (pängar)' BrTö 
/Åskan, adj. 'hätsk' Ens. 	VeTjLaKnRe. 
inthc'esa, s. n. Ens. 	 veeska s. 'väska' EnsTj. 
jeespa v. Br.2 	 ces konj. 'om' Ve. 
kitnnaåcbisa s. 'hundkäx' BrTö &ska s. 'liten ask' BrHisVox. 

KnVox.2 	 skat propr. Br.5  
kesa v.'lasta'EnsBrTrVeReVox., eeskalstöhp propr. ÖK. 6  

leesaståue s. 'lasstång' EnsBr.4  eespaha propr. Vox. 
f) Framför f-förbindelser: 

.bah&ft s. n. 'villkor' TjKnHis.5  skeeft s. 'vagnsstång' BrTrVeTj., 

.hckftl, adj. 'häftig' Br. 	 fc_eft Tr. 
Ahckfta s. BrHisVox. 	 ghintaskceft s. 'grimskaft' TöTr 
fa,dfah s. (en sjukdom) Br.2 	VeTj. 
heefsa v. 'räfsa' EnsBrVeVox., skeeftt adj. 'skäftig' (om väv) Br., 

heefsta pret. Re., heesta Ve. 	skeeftt Tö., Feftad n. Vox. 
heefsasa s.'räfserska'Ens.,heesasa fihskfti adj. 'fyrskäftig' Ens., 

EnsBrVe. 	 •  ntskkft Tr. 
Kan det hänga samman med basse 1. bjässe? Se Tamm s. 

27, 39; F.-T. 53. 
Se Tamm s. 264. 

8) Ånsv. hundakex, se Tamm s. 327, F.-T. 431. Det i Br. också 
använda hionnaMewsa, lawnnajOvsa kunde i betraktande av sv. -kax 
,(se Tamm a. st., Hellquist Ark VII, 50) möjligen förklaras som kontarn.-
form med ett en gång existerande *kaws *kavs. 

Stång som lägges tvärs över t. ex. hölasset ock sedan fastbindes. 
By i Br., Eeskolt 1653, Askhult GS. Förleden innehåller träd-

-namnet ask. 
By i ÖK., Eskilstorp GS. 
Gård i Vox., Esperöd GS. Ett Äsperöd 1209 SED. VI, 146 

syftar väl på Espered i Ens. s:n. Förleden är aspe av asp. 
Jfr mlty. heheften belleohten. 'einschliessen, verbinden'; ba-

hdit ds., se nedan avd. g (s. 142). 
Bältros? Jfr nafal 'bältros' Bjäre o. se Rietz s. 476. 
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åinjcefta ÖK., åinj(kftb ReFlis tniefa v. EnsBrLaKnHis. 
Vox. 	 fahtvbfala adj. Ve. 
g) Framför j + konsonant: 

bk2sa/te propr. Br.3  
beepia s. n. 'bräken, ormbunke' 

Ens.4  
flee.ita v. 'arbeta ivrigt' Br.5  
t:ee.2nas., -n, pl. -a 'fräknar' Ens., 

fitiejno,t pl. TöVeLaReHisVox 
ÖK. 

fdepat adj. 'fräknig' EnsReSk.6  
fie2d s. Br. 
Mya v. 'fäkta, arbeta bråd-

skande' BrVe. 
hal&lsa hald.is s. n. 'liten lax, 

laxöring' La.' 
kyla v. Br. 
licsej_ta v. 'häjda, hindra' BrTö 

VeTjLaKn.8  

bahd2t s. n. 'villkor' BrTr.2  
kneejt s. 'knekt' EnsVeLa., stbv—

lakneit s. Br. 
lceyd s. 'tvärbjälke' BrKnRe 10 
lcejt s. 'läkt, smal bräda' BrTä,  

s. n. dets. Ve. 11  
lckita v. 'belägga (tak) med läkt' 

leejtaka s. 'läktare' TöVe. 
neejlett, s. pl. 'naglar' EnsBrTr 

VeKnReSkVox. 
kcejn d s. n. 'rägn' EnsTö-ÖK. 
itcb.21na v. 'rägna' EnsTö-ÖK.13  
hckpaa v. 'räkna' BrHis.14  
skiejta s. 'skäkta, vägglus' Br 

frVeKnRe.15, feeyta Vox. 

a)ainfc'eft TvåMorDrengs. b) ihinfc_bft StafsEft., c'eftha propr. Eft.2-
.) bdjsbl propr. Slätt.12  d) kcejn Harp. 

Jfr fsv. skapta, isl. skapt. 
S:n ock by; 2Eftrre 1415 SD. ns. III, 12, Eftra GS. 
Gård i Br., Bexhult GS. Förleden är väl back s. 
Jfr bkeekna Br., Tamm s. 67. 
Jfr fsv. fläkta ock Tamm s. 159 f. Rietz s. 155 har ett fläkt v. 

'skynda sig, springa så att kläderna fläkta kring en' Vb. 
Jfr ovan under avd. d (s. 136) Br. fkiegat, ock se Tamm s. 176 f. 
Av ett *halvlwkse 'halvlax'; så redan Rietz s. 238, som emeller-

tid blott har enstavig andra komp.-led: hal(v)lakks 'ung lax, liten lax 
under 4 eller 5 marker' Hl. Tvåstavelseformen är väl ursprunglig. Om 
ia-bildningar med samma betyd. som huvudordet se särskilt Ekwall 
Suffixet ja, ex. från nord. s. 39 if. 

Mlty. hechten. 	 9) Jfr ovan avd. f (s. 141). 
Jfr Rietz s. 403. 
I Br. även i betyd. 'läktare'. Se F.-T. 631. 

72) Gård i Slätt., Backsbol GS. 	13) Jfr ovan avd. d (s. 137). 
Mlty. rekenen, se F.-T. 887. Formen från Br. anfördes av med-

delaren efter en gammal gumma. Jfr hnena nedan avd. h. 
Samma ord som fsv. skäkta 'pil'? Om detta se F.-T. 1000. 
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sla9t s. adj. 'släkt' EnsBrTöEld 
VeTjLaKnHisVox. 

sicsepg s. 'släkting' EnsBr. 
sieejta s. n. 'släkte' Br. 
sph,ayta, ipf. 'spräckte' Tr.' 
fipcklsa [th6b].v. 'svetsa' Br.2  
sejs räkn. 'säx' Ens-ÖK. 
seistan räkn. 'säxton' BrVe. 
&bott räkn. 'säxtio' BrVe. 
theelta, ipf. 'träckte, drog' Br 

Vox.(Menl.), thce2t sup. 'dragit' 
Br.3  

tceyn, s. n. 'tecken' Vox. 
teepla s. 'träskomakareyxa, hål-

järn' Br. 
keysla v. 'använda t.' Br.4  
tee2ta ipf. 'täckte', -a- Br. 
tcgt sup. 'täckt', -a- Br.3  
vckjta ipf. 'väckte' Br., vcejt sup_ 

'väckt' Br.3  
h) Framför kk ock k 4. kons: 

bkeZ s. n. 'skrivbläck' EnsBr. idk s., duva jc'ek Ens. 
heeka v. TöVeTjLa. 	 hcek s. BrHis., dinishdk 'vagns- 
beekna s. n. 'bräken' 	 häck' Br. 
bceka s. Ens-ÖK. 
flcek s. EnsBrVeKnVox. 
fleekaten, adj. 'fläckig' EnsBr 

Kn. 

a) bcek TvåSlätt. 

Jfr nedan § 24, avd. f (s. 247). 
Da. sveise, mhty. sweizen. Från Ens. har antecknats ftpbsa v. 
Jfr nedan § 24, avd. f (s. 248). 
Jfr isl. Dexia; vox. Vevla, da. tEengsel F.-T. 1252. 
Jfr ovan avd. g (s. 142). 
I no. dial. finnes heksa v. '1) sluge; 2) give hvasse ord'; heks 

s. n. 'bidske, hvasse ord'; heks s. m. 'en vrangvillig person, som gjerne 
bider folk av' Ross; tydligen detsamma som sv. dial. hakksa v. 'smäda', 
hakks s. n. 'smädelse' Hs. Rietz s. 279. F.-T. 393 ange no. hekse i 
'scharfe worte geben' ock sätta ordet i förbindelse med no. hest, isl. 
hEekinn 'gierig', sv. dial. hseken 'eifrig' (Rietz s. 279 har haken 'ifrig, 
flink att arbeta' Vg.). Bortsett från betydelsen, är sammanhanget omöj-
ligt för ett sydhall. hcelss, då inhemskt -ks- måste ha gett -cejs-, 
se nedan under Konson. Vidare torde det vara svårt att icke samman-
ställa ordet med det från skilda håll uppgivna Eeks i samma betydelse: 
sv. dial. äksa 'tukta, aga, gräla' Vg., akser 'en som småträter, ofta 
säger detsamma' Sm., akksa '1) upphetsa Bhl., 2) gräla' Vg. Rietz s. 845. 
Från da. dial. ha vi Eeksa 'ave, tugte' Bornh. (Espersen); ags v. 'irette-
sxtte', Scet t 8,gs ds. Jensen Vendelbornål ss. 47 o. 120. Detta da. 
ekse 1. egse 'hofmeistern, einen zu etwas treiben' föra F.-T. 186 till 
roten i aga, jfr ags. egeso, flit. egiso 'furcht, schreck'. Hur detta 
skall kunna förenas med k, g i dial., utredes icke (Kryger Blandinger 

Br.5  
[hola] hcbles [po Kan] 'hålla ngn 

i styr' Br.6  
heeksa s. Br. 
heekta, s. n. Ens. 
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heelsta v. Ens. 
kneka v. EnsBrTöTrLa. 
fcek adj. 'duktig, snäll' Tr. 
lcek adj. Br. 
keka v. Br.1  
lieksa s. Br.2  
mckIsti adj. 'mäktig' EnsLa. 
hicka. v. EnsBrVeLa.3  
heeknab v. 'räkna' VellisVox.4  

HALLANDS FOLKMÅL. 

heeknig s. 'räkning' Re., bah032- 
nig s. 'beräkning' Br.5  

heektit adj. n. 'riktigt' Ve.6  
heelstaN s. 'rättighet' Vox.6  
fokskhcbka v. EnsBr. 
fisthskh,c'ekalt adj. EnsBrVox. 
smiekta v. 'försmäkta (av törst)' 

EnsBr. 
sneeka s. Br. 

a) 'Akta ipf. SlättVess.4  b) hwkna Vess. c) hieknig Ok., skekt 
s. Ab. 

s. 371 har cejse 'exe, straffe' men också hmjs 'hex'). Jfr angående 
Bornh. inledningen till Espersens Ordb. s. 62, där k framför t ock s 
förklaras endast stå i sena lånord t. ex. hseksa. Gammalt gh 	j, 
se a. arb. s. 55. Om Vendelbomålets g (ock j) se Jensens s. 90, 91 f. 
Angående utvecklingen av äldre gh i da. dial. överhuvud se Benn.-
Brist. §§ 119-123. Både hall. hceks ock da. kse, ekse äro så-
lunda med allra .största sannolikhet relativt sena lånord. Den hos Dahl-
Hammer Da. Ordb. s. 148 ock Kristianson Gadesproget s. 99 föreslagna 
förklaringen: förkortning av eksercere, jfr ty. drillen, förefaller knap-
past rimlig, även i betraktande av akcentens läge. Lika litet förslaget 
korrekse hos Dahl-Hammer. En sammanställning med häxa s. inne-
bär däremot ingenting otroligt. Formerna utan h skulle då ha uppstått 
just i förbindelser som Vendelbom. scet i gs. Betydelseutvecklingen 
från 'förhäxa' till '(skrämma) tukta' är icke utan motstycke. I sv. dial. ha 
vi kusla v. 'trolla, signa, häxa', kuslig adj., kuse s. 'en som sätter far-
hågor i ngn; husbonde', även 'hin onde' Rietz s. 366 f. Sammanställ-
ningen av dessa hos F.-T. 611 med det gamla kiusa 'förhäxa', da. kyse 
'erschrecken' etc, kan väl icke betvivlas. Om det vidare är riktigt att 
hit föra fsv. kuska 'pocka, tvinga', vilket sker hos F.-T. 597 ock även 
hos Noreen Sv. Etym. s. 49, fastän vidare släktingar icke sökas i kiusa, 
utan i kväsa, bleve parallelen ganska fullständig. 

Se F.-T. 674. 
En tidigare lånad form ha vi i böideetgatt s. 'bordsbön' Br., 

säkerligen en ombildning efter Vega v. av ett *bon,lieysan,*- bordh 
leksa., jfr F.-T. 633. I Rinkaby s:n Villand (Skåne) i. ex. finnes bin-
kejSa jämte låtsa v. 'läsa'. 

1 Br. även i betyd. 'breda ut' t. ex. sk y 'skinn'. 
Jfr ovan avd. g (s. 142). 

2) Ens. bakamg, bak_kkna, heekna, tydligen rspr. 
6) Mlty. reohticheit; adj. är väl en ombildning av hckjtt, se ovan 

4, avd. 1 (s. 42). 
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