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.sneekalt propr. Br.1
ittckk adj. 'otäck' Tr.
späka v. EnsBrVeLa.
täkao v. EnsBrVeTjLaKn.
stheeka v. EnsBrLa., sthälsa s. batielca v. Ens.
Eld.
teeka s. n. BrSk.
.steeken. adj. 'kortare' BrTrTjHis tekaka s. 'taktäckare' Ve.
Vox.
veeka v. EnsBrVeLaKnRe.
veeksan adj. 'vuxen' Ens.3
..steelsat adj. n. 'kort' Br.
steekadaha komp. Br.2
veektaha s. Kn.
scel_ca s. BrVeLaKn.
cbkad s. 'åkning, körsla' EnsBr
TöVeReVox.
sceksb räkn. Ens.
seekstan räkn. Ens.
eelslz adj. 'äcklig' Br.
scbksti räkn. Ens.
äkta [mce non] v. 'hålla väl;
driva otukt?' Br. 6
Ihels s. e. o. n. 'spillning' Br.
.theeka v. 'draga' BrLa.4
Orden äro i stor utsträckning sena lånord, delvis med ursprungliga former vid sidan. Angående bevarat k i mell.
se under Konsonantismen.
i) Framför pp ock p + kons.:
skheepag v. 'skryta' EnsBrVe
kiwi) s. Br.
kncep s. 'knäppning, knäppande
La.8
Br.
släpah v. EnsBrLaHisVox.
kneepae y. Br.7
teepa v. EnsBr.
4cep- 8. EnsBrTrEldVeTjLaSk. täpa s. n. 'det varmed man täphesäpt s. ii. Tj.
per, t. ex. störar vid en grind'
skäpa s. BrTrVeTjLa., Säpai
EnsBrRe.
R-eSkKnÖK., ,gpa Vo x. teepastjus propr. OK.3
stekavc_ev s. m. 'säckväv' Vess. b) säkshonra Vess., Fakta
s. 'vägglus' Ab.3 e) täka Vess. d) eeka EftVess. e ) knäpa
Vess.
fäpa Två. g) skräpa Vess. b) skeva Vess.
By i Br., Snäokhult GS.
Br. stäket har fått sitt ce från den gamla komp. ock sedan
nybildat en regelbunden komp.
Jfr ovan avd. g (s. 142).
4) Mlty. trekken.
Jfr nedan § 24, avd. f (s. 248).
Hänger samman med äkta (man) etc.?
'knäppa en knapp', även 'ge ett knäppande ljud'.
Se F.-T. 1026.
Gård i ÖK.; Täppesätts 1673, Täppesäs GS. Första led
namnet är väl täppe s.
10-120088 Sv. landsm. Wig fors s.

146

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

Framför tt ock t + kons.:
piet s. 'fläck, liten plats' Ensbahcbta v. Br.'
BrReVox.3
bt1,90. s. EnsBr.
pothcbt s. n. BrKn.
bocbt s. Br.
bdteh a adj. adv. 'bättre' EnsBr skeda v. 'jaga, driva framför sig,
t. ex. höns, får' EnsBrTöKn.4,
EldVeReSkVox., bc'eden, TöTj
yeta ReSkVox.
Re.
fact v. 'skaka (lin)' Vox.,
beetn,a se v. EnsBr.
Vox.5
gleeta v. 'göra glatt' Br.
heetab s. 'hätta, mössa' EnsBr. sphcet s. 'öppning i kläder' Br,
könshc'etan s. 'en av idisslarnas spe« adj. n. (av 'späd') Ens.
speetaden, adj 'fläckig' Ve.6
magar' BrKn.
hceta [dvah] v. 'hölja över' Br.2, s&tad v. EnsBrVeLaSk.
heeta se v. 'ta på sig hatt' Tr. Manne räkn. EnsBrVeLa.
theetana räkn. 'trättonde' Br
kleetha v. Br.
öc'eta s. 'kätte' EnsSnBrTöEldVe Vox.
thcbtif räkn. EnsBrVeReTjKir.
TjLaKnRe.
&tag adv. prep. 'efter' Ens-ÖK.
mcet adj. EnsBrTrVe.
eetast adj. adv. 'efterst' EnsBr.
mckta v. Tr.
&tita sr v. 'sakta sig, bli efter
ncet adj. Br.
(om klocka)' Br.
nc'eten,c s. pl. EnsBrVe.
Framför gg ock g + kons.:
beega räkn. BrVeLaKnReVox.7, lceg s. 'vad (på ben)' BrTjLa.
Zeegai v. BrTöTrEldVeTjLaKn
biqga Ens.
HisVoxÖK., låna Ens.
hceg s. Br.
skceg s. n. BrTöVeKn., skag Ens.
heegah s. n. 'häggträd' Br.
Två.
bcedar adj. o. adv. 'bättre' Vess. b) heta Vess. e)
2) trcett Vess. g) cetar Vess.:
e) treetan Två.
sceta Vess.
heegabc5 propr. As.8 i) lcega Vess.
Även 'bereda till nattvarden', jfr f sv. berätta.
T. ex. hcata cknan 0Vdh h4dd 'hölja dynan över huvudet';
av hatt, hätta.
Mlty. piet, se F.-T. 836.
Jfr sv. dial. skäfta 'hasta; driva på' Rietz s. 616. Hör ordet hit?
e ock ce hörda av olika personer.
Se F.-T. 1118.
Br. biegan tå 'båda två' om en man ock en kvinna; annars

beega J,9 c_5 , beega.
8)

By i As., Häggebo GS.
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skckgad adj. 'skäggig' Br.
vceg s. BrVeLaRe., varg Ens.
sleega s. BrTöLa., slårga Ens. cega s. n. '(fogel)ägg' BrKnSk.,
steega v, 'vara brunstig' (om
arg Ens.
baggar) Br.1
eg s. '(värktygs)ägg' Br., ("qg
En s.
sarg s. 'ett slag gräs' Ens. 2
sitrgmbsa s. 'mosse med klent eega v. 'uppägga' Ve.
gräs' Ens.
1) Framför bb ock b + kons.:
heebahab s. n. 'stort rum, som nobe s. BrVox.
användes till förvaringsrum' &Imma propr. Ve.3
EnsBrTö, hiebah(a)shik Br.3 eeba(h)p propr. La.6
heeba s. n. 'stuga' Sk .4
m) Framför dd, d + kons.:
bed s. Br.
leedae s. 'vagnshäck' EnsBrVe.9.
bod S. EnsBr.7
hcbda v. EnsBrTrVox.
bctdad v. EnsBrVe.
skcbda s.
EnsBrTöVe
15.10
gleeda impf. 'gladde' Br.
j'eda s. EnsBrKn.
dicugskckda, bskcbda s. Br. 11
114dickda s. Ens.8
skeedat adj. n. 'dimmigt' Br.

a) arg Harp. b) heebar VessEft., fdhstahdahat o kAbahetbahat
Slätt. e) nceb s. n. Vess. d ) bceda Vess. e ) leda Kö.
1) Jfr isl. andarsteggi 'hanfugl blandt fflnderne, andrik' Frz., se
F.T. 1155.
g) Jfr sv. dial. sagg 'gräs som stått över vintern ock frusit; småsäv i ängar' Sin. Rietz s. 714; Holsljungam. sag 'magert gräs,
som växer på torra backar'; map. segge 'carex, e. art sumpfgras'
Lfibben.
g) Utvecklingen till a beror på det en gång befintliga r; fsv. härbärghe.
En ombildning av föreg. ord.
By i Ve., Ebbared GS. Förled är namnet Ebbe.
By i La., Ebbarp GS. Förled är namnet Ebbe.
Se Tamm s. 78 f.
•
I uttr. sla fliglicbda 'kasta smörgås' (med en flat sten utefter
vattenytan).
g) Mlty. ledder 'leiter, bes. die wagenleiter, die leiterförmige seitenwand des Mene' Liibben.
10) Jfr sv_ dial. skadda, skädda Rietz s. 576. Ordet sammanhängerväl på något sätt med ty. sehatten, mlty. sohade, sehede. Direkt
lån från det senare? Jfr F.-T. 1016 f.
il) Eg. 'dagg- (el. dugg-), åskdimma'; närmare bet. ej antecknad-
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n) Några fall av ä framför muta + likvida:
skheegla v. 'skrävla' Br.
adj. 'bräcklig' Br.'
weedja v. 'vässa, slipa' Br., vckelja
hgla s. 'linhäckla' Br.
TöTrEldVeTjLaReSk., vc'eclia
hegla v. 'häckla (H)' BrEldVe
HisVox.
KnReHisVoxÖK., Iggla Vox.,
heello EnsTöTrTjLaSkÖK.2, weed,ia s. 'slipinrättning' Br.,
vcecba s. Tj.6
Kela Sk.
hefs/ab s. n. 'växtplats för hassel' heollwcPlja s. 'handbryne' Br.
s. 'äng invid gården, vanBr.
ligen ingärdad ock besådd'
heeslad propr. Vox.3
EnsBrVeLaKnReÖK., grx,a
peella s. 'kägla' Br., peellaspg
Vox., cs;eirt,a TrEldTj.7
s. n. Br.
ePb
la s. n. 'äpple' EnsBrTö.,
'slå
ner'
Br.4
j§e9la [nå] v.
1)18, TöTrEldVeTjLaKnReSk
s.
'mäklare'
Ve.
mkglatte,
8
HisVoxÖK.
s.
mässling'
BrTöTrVe
Ineesbg
'sköta'
Br.3
epvla
v.
TjLaKnReHisVoxÖK.5

Äldre ffi.
§ 20. Äldre Ce kvarstår som cp, blir vid förkortning ce.
be,ftpch, s. n. 'besvär' BrTrKn. bligsat adj. n. 'blåsigt' Br.
bh,cc v. 'smälta (t. ex. smör)?
bafteckha v. Br.
TöVeLaHis.
blcha s. 'urinblåsa' EnsTöLa
bkcede, ipf. Eld."
Re.
hepga v. 'bräka' EnsBr.11
blefsad v. 'blåsa' Ens-ÖK.
b/cpst s. 'blåst' EnsBrTöVeKnRe clkeetah s. pl.'stugudragning' Br.12
Sk., blcest EnsLaHisVoxÖK. chcktat6.2 s. n. Vox.
a) hgula Eft., hckgla Två. b) hceglexQd 'hasselnöt' Vess. c) cfbla.
Vess. d) bleesa VessAbDrengsEft.
Fsv. brakeliker, nalty. brekelik.
3) By i Vox., Hasslet GS.
Mlty. hekele, se Tamm s. 351.
Mlty. kegel.
Jfr äda. masel, mlty. mas(e)le, mesel-.
Fsv. hvätia.
Jfr isl. ekra. Om den slutna vokalen i Vox. se nedan § 20 anm.
Om den slutna vok. i framljud se Exkurs I (s. 162).
T. ex. &via 20.4an 'ansa, sköta om jorden'; fsv. tefla, isl. efla
'styrke, bereds, istandbringe'.
11) se Tamm s. 66 f.
Fsv. brädha, isl. bras6a.
12 ) Jfr isl. dråttr ock se F.-T. 160.

VOK. I STARKTONIG

/lida v. 'fläta' EnsBrTöTrVeTj
LaHisVox.
fhipsa v. EnsBr.
fot, s. n. 'kreatur' Ens-ÖK.
fipnad s. EnsBr.
fipladan s. 'utmarken' EnsBrTö
VeLaReVoxÖK.
feewsab s. n. 'fähus' BrTrVe.,
fipysa SnTrEldVe, fipse, Ens
Eld., fwhiks TjKnSkElis.
~ha v. Br.
fisvbfbit adj. Br., fonfc'egt BrLa.1
Uclayckt s. 'ulltapp' Br.2
hiphlad adj. n. 'härligt' Vox.3
his/ca s. n.'hushåll' BrKn., kaka
TrEldVeTjLaReHisVox. 4
keda v. 'upphöra' Br.3
14/ s. EnsTöVeTjLaKnReHis
ÖK., 3e1 Br.
heela s. n. 'lugn, gömställe' Ve
KnRed
lues adv. EnsBiföVeSk.
[della] hcPita 'den här' BrSk.,
daga hckitna Tj., dana hckhniga
'den här' Br., -a- ReVox., deta
håna, håhn2,ga EnsKn.
&Har, adj. 'duktig' EnsBrVe.

STÄLLNING: då, tt.
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ices s. pl. EnsBrTrLaKnSkVox.
3ipslig s. 'gåsunge' BrTöEldVe
LaKnReHisVoxÖK., ieshg Tr
TjSk.
3c'eta v. 'gissa' EnsBrTöTrEldVe
TjLaSkVoxÖK, jeedaKn.,ibta
His Vox.
ktipgc:m s. n. 'skällsord' Br.
kliegancimn s. n.'öknamn' TrVe.7
klipac s. n. 'kläde' EnsBrTöVe
KnHis., kegklep s. n. Br.
lacertd s. pl. 'kläder' EnsBrVeLa
Vox., klepan s. 'kläderna' Kn.
Icke v. 'kläda' EnsBrTöVeTjLa
KnReHisVoxÖK., klieda ipf.
Ens-ÖK.
kliennf s. EnsBrTj.8
kl&se,1 s. 'klädsel' EnsBr.
knw s. n. Ens-ÖK.
knipa v. 'gå m. krokiga knän' Br.
kneela v. 'böja knä' Tj.
kw:ha propr. Kn.3
biema v. 'sälja som krämare'
Ve. 7°
khcemaha s. 'krämare, gårdfarihandlare' BrVeReVox.
kheemakabhgad propr. ÖK."

a) fr Vess. b) fephijs SpannTvåKöDrengsAbEft. e) UT. s. n.
Vess. 0 klcetkig
'kläde, duk' Vess. d) kl EftSlättTor.
Vess.

Mlty. vorveren.
2) Fsv. tala fä,ä.t.
Fsv. hwrliker, se Tanini s. 366.
Fsv. haskaper, se Kock Ljh. I, 132 f.
Jfr isl. hsetta 'ophcre med'.
6) Jfr is!.
Jfr isl. klsekisnafn, k1wk1sor6.
I Ens. är ordet hört även om mansdräkt.
3) S:n ock by; Knärydha sokn 1410 Sil ns. II, 301, K/utred GS.
16) Mlty. krenner.
11) Gård i Hassl., Krämarebygget GS.
1)
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Utan adj. 'kräsen' EnsBrVe.1 leetna v. Ens.
lega v. 'läka' EnsBrTöVellisÖK., [da slok] leg [i vige,n] '(blir) lä'
Br.
lka Tr., ko ReSkVox.
fisklela s. n. 'fiskeläge' Br.2 [da] legalt, [i »Kan] 'kölden
lcen s. n. Br., lc'ensman s. Ens mildras Br.
mc'e2an s. b. f. BrLa.8
BrVeVox.
ånmela v. BrKn.
lena v. 'låna' Tj.3
1.6wmcYt adj. 'lågmält' BrLa.
lc'phaa v. Ens-ÖK.
mcesk s. EnsBr.
lem& s. Ens.
meeska v. Br.3
/cfbaik,a, s. Ens.
mestaha s. EnsBrKn., bPgamc'ess. KnVox.
&that s. n. 'lärft' EnsBrTöTrVe., taha Br., gliitsmestaha Br.
lct VeLaRe., kal ÖK., le- ne adj. 'näj' EnsBrEldVox."
ne. gao v. 'neka' EnsBr., neka
hadb TjKnSkVox.
letbka s. KnHis., lekka BrTr., TrLaVox."
-a- EnsTö., -a- Tj ReVoxÖK.4 nch_n_ 044 adv. 'närmre' EnsBrTr
leda s. n. 'läte' EnsBrTöVeTj., VeKnHisReVox., nemste Ens
4leda s. n. 'eg. olåt' Br.3
BrEldVeTjVox.
leta s. 'vänster hand' BrLa.3 nert, adv. 'nära' BrVeVox, neka
leta v. BrKn.
EnsTöTrEldTjLaHisVox.
lcetes adj. EnsBrVeTjLaKnRe nemckalit adj. n. 'lätt tillhands,
VoxÖK.
bekvämt' EnsP
a)
a)

/cera Vess.
iCedt Vess. a ) nega Vess.
ncemst Vess. f) nebra Två.

d ) niemar Vess.

2) Jfr isl.
Jfr sv. kräsen, isl. krås.
Fsv. läns., isl. 1Sna.
4) Se F.-T. 635.
Det blir itleda, då några ha blivit oense.
I motsats till 'betan 'högra handen'.
Jfr sv. lä, isl. hlå.
Ang. betydelsen jfr maja s. f. best. f., Rietz s. 453.
2) Br. även mask.
Ens. iika v. 'neka' kan fortsätta fsv. neka. nega kan ha
fått sin vokal från neg. partikeln. Emellertid är detta ne oklart. Den
av Kock Ark. XI, 140 föreslagna kompromissen ne : ncey skulle i våra
dialekter ha fallit före diftongeringen av é. En motsvarighet till isl. né
är då kanske lika trolig, Kocks andra alternativ Ljh. I, 166, så vida
man inte i ett ord med så stark emotionell betoning vågar anta en alldeles individuell utveckling. Ett överlångt necey kan väl ha mistat
sista komponenten.
Jfr sv. dial. narmaklig Rietz s. 477.
1)
3)

TOK. I STARKTONIG STÄLLNING:

adj. 'närgångna?, tjuvaktiga?' La., nchiga Kn.
härn&st adv. BrTjVox.
-ne§sta s. 'nästa' Ens.
.neestan adv. EnsBrTjKnVox.
ncb.veh, s. EnsBrVeKn.
_NO s. 'liten påle' EnsVe, öhpl a
s. 'tjuderpåle' EnsBrTö VeSk.
pc'ehstokp propr. Re.1
:pckksalt propr. Vox.2
hcbdon, adj. 'rädd' EnsBrTöVeTj
LaKnReVoxÖK.
heesla s. 'rädsla' Br.
Da] ktks v. '(jag) rädes' Ens.,
ja kds La.
Aga, s. 'spott, saliv' EnsBrTr
HisVoxÖK.
Aephb adj. 'ful' Ens-ÖK.
met s. EnsBrRe.
dteetan s. 'högra handen' Tj.
hcbton, adj. 'rät' EnsBrEldVeTj
LaKnReHisVox.
Aeetae v. 'räta, rätta' EnsBr.

ffe.
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u[d]hcbta v. 'uträtta' TöVe.,
uncbta EldTjLaKnReHis.
skheea s. 'kärnhus etc. (t. ex. av

äpple)' BrTrVox.
shiead v. 'skräda' EnsBr.
skkieda ipf. Ve.

sicheeelpa s. 'skrädyxa' EnsBr.
skidedaha s. EnsBrRe.
sheema v. EnsBrTrTjRe..
skckht(Itsta s. skärtorsdag' Br.3
shbven, s. 'engelska sjukan' Ens
BrTöTr., jckveit ReVox.4
sheevahbeant adj. 'som har ben
såsom efter skekvahn' Br.4
skee.la v. 'skela (med ögonen)'
Br. 5
skee.161,244, adj. 'skelögd' Br. 5
skcboild adj. dets. Tr.6
skak s. pl. 'slåar, ribbor' Br.7
slceb s. n. 'släp' Br., slce s. n.
Br.
skebae y. EnsBrVox.8
slcet s. EnsBrVeTj.

po.1 Eft., årpc'fl SvartTvåAsStenSlätt., pkik,p(b1 Stafs. b) n,cplx
Vess. e) Åta VessAb. d) skrce Vess. e ) slba Vess.,
.11olna.
-a)

2) By i Vox., Pershult GS.
By i Re., Perstorp GS.
Se F.-T. 1008 f.
Måste väl hänga samman med sv. skev adj., men kan för vokalens
skull icke gå tillbaka till ö. Det kan vara lån från mlty. sehåf, så vida ej
även i nord. språk funnits ett avljudsstadium *sköf, motsv. nhty. schief.
Åven Gärds har jckvan, ock VTorna jcpv 'skev', Vill.5c_kvbeitnad 'skevbent'.
-Två. visar den egendomliga formen ffvar. 1 norra Hall. o. sö. Vgötl.
finnes fl, p 'sked', se Swenning s. 40 f. Dock har Två J. Att skilja
på ordens ursprung i no. ock sö. Hall. är häller icke tilltalande. Någon
tfolketymologisk ombildning? Jfr M. Kristensen Ark. XVII, 88.
Mlty. sohålen.
e) Kan vara ombildat av föregående efter *skcev.
7) Analogi efter Get& 'åar', tet, 'tår'.
-5) Mlty. slåpen.
1)
8)
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klökaslcbt s. n. 'klockslag' Br
TöLaHis.
sVetajils, s. n. V ox.1
slcbtecha adj. 'slät' Ens-ÖK.3
siestan propr. His.4
sköt Inta 'rakt inte' Ens.
siesta v. 'släta' EnsBrRe.
[jaha] snut [ou] 'försmäda' Br.
smchs, EnsBr., -a- Kn., sm&ha Tr
K nVox., - a- Tr., smcehst Ens Vox.
sthepda s. n. '(trång) bygata' Re
.His.
stega v. 'lukta illa' Br.'
steeta s. 'stätta' EnsBr.
ftpcPonön, s. 'svärmor' EnsBr.
sceb s. 'säd' Ens-ÖK.
s4ba. s. 'såpa' EnsBrKnReHis
Vox., sva TrEldVe(sö)TjLa
ÖK. 6
scbdal s. 'sedel' HisVoxÖK.,
scbdal TöTrTj.7
sida' s. n. 'säte' BrRe.
stela v. 'sålla' TrEldLaSkHis
VoxÖK.

scbmha e adj. adv. Br., scbyen, La.,.
s&mn.a BrLaVox., scemst BrTji
LaVox.
ser adj. 'egendomlig, tvär, för—
argad, egensinnig' EnsBrVox..
seehdåiles adv. 'särdeles' TrKa
Vox.
sectskiid adj. BrEld.
thce' s. n. 'träd, trä' Ens-ÖK.
theeala s. n. 'trädbevuxen plats'.
VeLaReVox.
th,cen, s. pl. 'stugudragning' VeVox.
tt e p4u v. 'träda på' (en tråd>
EnsBr.
keda v. 'arbeta o. slita' Ens.
thcasalt propr. Kn.'
thcbtag v. 'träta' EnsBrTöVeLa,
Re.
twepskc'eft 'tvåskäftig (väv)' Br.,
tvcdwft ReHisVox., tviesk&ft
TrEld.
twcet s. 'tvätt' EnsBr.
tweetahv.BrTöTrVeTjKnReVox.

sVetaha propr. Slätt.'
b) sce SvartTvåVessDrengsSlätt.
c) sieba Harp. d) seds, Vess.
e) scemar Vess.
trce Vess
DrengsStenSlätt. g) trceta Vess.
kwceta Vess.
a)

Slåtteröl. Jfr § 32.
S:n ock by; Sletagre sogn 1447 LÅU. 3,310, Slättakra GS.
Ve. även i betyd. 'dålig'.
By i His.; Sla3tohult 1300-1310 SD. II, 703 (vilket SI. som,
åsyftas, kan jag icke avgöra), Slatthult GS.
Jfr isl. stwkr 'stor' Frz., 'hersk, beisk' H.-T., sv. dial. staka
etc. Rietz s. 693 ock isl. stgekja 'stinken' F.-T. 1168.
Mlty. she F.-T. 1229 f. Se vidare Exkurs I (s. 161 f.).
Jfr Kock Ljh. I, 144.
Blott plur av tht2u s. 'tråd', liksom ek : ce.n, etc.?
2) By i Kn.; SD. ns. II, 301 (1410) finnes ett Tralsrydh i Knärydha sokn, som icke tycks kunna åsyfta något annat än det nuva—
rande Tralshult GS.
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veeska s. 'vätska, det våta' La.
tia s. pl. 'tårna' EnsBrTö.
tkoaa adj. 'tät' EnsBrTöTrVe veskat adj. n. 'vätskigt' BrTjKu.
uhcbda, s. n. 'det foder kreaturen
TjLaKnReHisVoxÖK.
lemna kvar i krubban, dåligt
Veta v. 'täta' EnsBrTj.
foder' VeTjReÖK., okc-eda La.3
adj. 'kär' EnsBrVeRe.
0.426g s. 'kärlek' Kn., ykilk La. csehae s. Br.
iteka s. 'vanära' Br., ock. ha s.
jpeeda • s. 'gödselvatten' Br.,
'vanheder' Kn.
Oda VeKn.1
&han(td s. n. 'ärende' EnsBrTrVe
jOgla v. 'göra bördig' Br.
TjLaHisVox.
pchdat adj. n. 'om mark där
gödselvatten rinner ner' Br. odug s. 'missväxt' Kn.

mktya s. 'lustighet' Br.
vhekkna s. pl. 'vrårna' EnsBr.
v?pda s. 'väta' EnsBrEldTj.
veMa v. 'väta' EnsBr.
v&nta b v. EnsBrVeVox.
vietbstohp propr. Re.2
wå,sa v. 'väsa' EnsBrTöVe.

öckagspin, s. pl. 'onyttiga djur'
La.
chhen, adj. 'ärlig' EnsVox., &hit
HisÖK.
ociith adj. La., ocbat Kn. ,
rbhna e s. pl. 'åarna' EnsBrTöVe
TjLaReHisVox.

Anm. I. Ordet än, 'fadd, äcklig' torde ha gammalt tö, se F.-T.
190 ock jfr sv. dial. amt Sdm. Rietz s. 840. m finnes ännu i några
Skånemål: c_bninah,
,
'än' Bjäre, ckinnan, 'fadd' Onsjö, em 'än' Skytts;
för övrigt cen öTorna, Ljunits, Ingelstad, Färs, Albo, • Gärds. över-

e)

tcet Vess. b) vcenta Vess. c) era v. Vess.
ckn,na övr.

d ) erana Vess.

Jfr sv. dial. kitta Sin. Rietz s. 380. Ordet föres av Rietz,
ock även av Billing Asbom. s. 40, till ett is!. keita 'gammal urin',
vilket, så vitt jag kan se, blott finnes hos Haldorson. Åsbos /ode går
formellt samman med detta, men icke ce-fortnerna. Säkerligen ha vi
en utveckling av det gamla fsv. kale, isl. ka3ta 'munterhet' ock överhuvud 'överströmmande livskraft'. Jfr adj. isl. katr, som i sv. dial.
visar utveckling till betyd. 'frodig, kraftig; om växter, åkrar' Rietz a. st.
By i Re.; WEeristorp 1406 SD. ns. I, 559, Waristörp 1410
SD. ns. II, 301, Wärestorp US. Hör ordet hit? Av ett namn *VETarer?
Med uit- i samma betydelse som it-, jfr o-äde Hl. Rietz s. 490
ock isl. årlifi = tilifi etc.; isl. theti n. 'hvad der ikke maa tedes, er
uspiseligt' Frz. ock se Hellquist Ark. VII, 39, Ekwall Suffixet ja s. 40.
Den annars icke i shall. målen förekommande växlingen uir, : Qn, 'ur' förklaras väl så, att första leden icke längre associeras med ur, utan med
o-, sball. u-,
Förbindelsen med äta v. måste också tidigt ha upphört att kännas, eftersom Ee står kvar även på »slätten». Jfr dock
i Bjiire on,Man. Br. ita4da s. n. ds. står isolerat.
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n förklaras tydligen ur den antagligen oftast brukade
_gången m
formen ferat •-> änt, da, smc_ion, so cknt. Den långa vokalen, som
_ även står framför bevarat m, är oregelbunden (se Kvantiteten) ock torde
få sättas i samband med framljudsställningen.
Anm. 2. Ordet rapa visar i de sydhall. målen i allmänhet ce:
hipba v. Ens(no.)BrVe(no.)KnReHisVox., Ava TrEldVe(sö.)TjLaSkÖK.1
Utgångspunkten torde vara å ; jfr no. dial. rapa v. '1) udstöde tynde
ekskrementer; 2) lade munden lobe, mest tu l sladder' ock isl. reepa s.
-'diarrhoeat Vigf. samt F.-T. 928. Jfr vidare Exkurs I om formerna i Skåne.
Anm. 3. Folketymologisk omtydning tycks föreligga i savan,in adj.
'suverän' Br., savohin La., sevakfnshig s. EnsVox., savokin(s)koe La.
Formen kunde ju förefalla tillfällig; men märk, att samma form föreligger i Ljunits h:d (Skåne): sivakin kav. De många främmande orden
'på -in ha attraherat.

Exkurs I.
Äldre ib', fe i Skånemålen.

Redan i det föregående ha åtskilliga gånger skånska former
_av ord med äldre ce blivit anförda för att belysa utvecklingen
i de sydhall. målen. I det följande, särskilt vid behandlingen
av det kronologiska förhållandet mellan vissa ljudövergångar,
kommer likaledes utvecklingen av äldre Le i Skånemålen att
spela en roll. Här meddelas därför ett försök att i vissa huvud-drag utreda denna delvis ganska invecklade fråga. En sådan utredning har för flera år sedan värkställts av fil. lie. EBBE TIINELD,
ehuru resultaten icke publicerats. Redan våren 1909 meddelade
mig Tuneld sin iakttagelse, att äldre £13 i de ställningar, där
de sydskånska målen visa ö, i nordöstra Skåne motsvaras av
-diftong, ett förhållande som av flera skäl kunde anses tala för
-en tidigare nästan allmän skånsk utveckling ea
ö. På grund
av vissa yttre förhållanden har den Tuneldska utredningen icke
kunnat bli mig tillgänglig, ock genomgången av materialet har
måst göras om. Under mitt arbete med frågan har emellertid
lie. Tuneld, på utrikes ort sysselsatt med studier på helt annat
-område ock utan tillgång till sina anteckningar, sänt mig en
resunA av sin uppfattning. Då denna i det hela stämmer med
min egen, meddelar jag huvudresultaten i Tunelds formulering.
_Den närmare diskussionen om de enskilda fallen, som sedan
följer, får däremot helt stå för min egen räkning.
Tuneld skriver:
»Alla ce, som vid en viss tid voro långa, blevo (oavsett sitt
ursprung eller urspr. längdförhållande) é. Här stannade sydsk.
1)

Blott i Ens. är antecknat h4ba (Gr.) ock toka (by).
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(hal.; de nordsk. fortsatte till diftong, som dock i de flästa fall
kvalitativt skilde sig från diftongen av ö
Vi få följande kategorier:
I. ursprungl. långt fe
framför kons.: valda : våda 'väta':
i slutljud: knal: knö 'knä', fal : fö 'fä':
Anm. 1. 'fä', 'knä', 'trä' äro något. oregelbundna (inflytande från
sspr.).

Anm. 2. ET3 framför (sedermera bortfallet) d är oregelbundet såväl
i söder som i norr: (sal), s : s1 ib 'säd'. Dock heter det t. ex. i Osby
4saiasai 'utsädessäd'.

ursprungl. kort se
A. inljudande:
1) framför s
omljuds-se: naisa : nösa 'näsa', grais : grs 'gräs',
hals : hös 'hövålm':
÷ e: laisa : lösa 'läsa':
2) framför 1: hall : hål 'häl (mors)';
3) framför t (--> d): daid (da) : död 'det' (fler ex.?);
B. anljudande:
e: aida : öda 'äta';
omljuds-se: aible : öble 'äpple'.
Anm. 3. Brytnings-ae deltager aldrig i denna utveckling.
Anm. 4. Det är möjligt, men icke alldeles säkert, att övergången
inträffat så tidigt i II B, att denna grupp deltagit i utvecklingen av
ki
asi). För sammanfall talar endast ett isolerat Aida på en trakt,
där det t. ex. heter grams; men formen är icke att lita på'. Att företeelsen emellertid är tidigare i eda (icke i &ge!) än i ord av grupperna I ock II A, visar Frosta 2. Men där är diftongen av é (<-- EG])
-också at; ock al
sel) är ett relativt tidigt stadium av diftongexingen, så att ett sammanfall på en relativt sonare tid måste inträffa,
om icke detta al (ö
sel) utvecklats vidare, t. ex. --> ål, vilket det
.som sagt inte gjort på detta område. Swennings antagande s. 128
<jfr s. 67), att icke blott aida, utan även daid, vail varit så tidiga,
att de deltagit i utvecklingen av ö (<-- sel), är säkert felaktigt. I
SVilland (men icke i mell. eller norra) har diftongen av
överhuvud
sammanfallit med diftongen av ö.
Med här diskuterade företeelse får icke förblandas en annan, ännu
:senare, diftongering i nö. Skåne, särskilt Göingelaäraderna. Det gäller
ett kort, säkerligen aldrig förlängt 83. Diftongen är kortdiftong ock
motsvaras i S. Skåne, så vitt jag kunnat förstå, icke av långt ö. Det
T. avser förmodligen ett Aida från österslöv (Villand), Tecku.
Toner s. 104. Jfr nedan.
2) med aida (liksom batn, ston), men ded, ghces etc.
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gäller fall av diftong framför st, t. ex. phaist, kast, laist — just i
detta fall är kanske ändå förlängning den riktiga förklaringen (i SSk.
har man dock phast — med senare förkortning?); vidare aioke
tainka 'tänka' (i de flästa fall dock blott tcezyka, tcemka o. s. v.),
överhuvud framför palatal eller palataliserad konsonant.»
För fullständighetens skull må här strax tillfogas ännu ett
undantag från regeln om ss --> ö, nämligen framför r, vilket
såsom välkäntl icke av T. upptagits.
Den i första hand intresserande företeelsen är utvecklingen
framför enkel konsonant samt i slutljud. Det förefaller icke
nödigt att skilja orden med hänsyn till ursprunget för 93. Ordningsföljden bestämmes av den följande kons. (eller frånvaron
av kons.), ock fallen med tydligast utpräglad övergång till ö ock
diftongering sättas först. Målen tagas i den ordningen, att.
början göres i nordväst, där förhållandena äro tämligen lika dem
i SH. Därefter följa slättmålen i sydväst med 03
ö liksom
söder ock sydost, varpå sist komma diftongmålen i nordost ock
norr2 (se tab. s. 157-158).
Utvecklingen framför s är klar. Undantag existera knappast.
Det från Färs ock Ljunits antecknade våsan s. 'oväsen', v4art
Skytts, antagligen vidare spritt, har antingen inlånats med kort
vokal eller av någon anledning ersatt den mIty. halvlånga vokalen med kort; jfr Torp-Falk Lydhist. s. 42 if. Vill. (Ivetofta)
~sa s. 'smeknamn på får (väl egentl. tacka)' har väl en ständigt förnyad ljudhärmning att tacka för sin form. Ett ypsltg.
i VTorna kan ha rönt inflytande från yes ock står dessutom alltför
isolerat för att tillåta några slutsatser. Detsamma gäller md,sltg
OTorna.
Tillräckligt många säkra ex. finnas även framför 1, för att
den regelbundna övergången skall kunna anses klar. Till de
ovan anförda orden må fogas smamaakna »Småmälarna, namn
på ett område vid kusten i Löderups s:n» (Ingelstad), vilket väl
är isl. melr 'sandbanke, grusbanke,
Utvecklingen ce -3- ö
kan föreligga i pel 'ett rymdmått, ungefär 5 kvarter' Ingelstad; jfr Åsbo peelaglets 'dricksglas'4, äda. pEe1
mlty. pegel,
peil. Att det ovan anförda sydsk. fel(an) hör hit ock till is!.
Prelinn, da. fee12, kan inte betvivlas, varemot Åsbos finten 'blyg,
rädd' liksom is!. feilinn, feilast bör föras till Ity. folien, jfr
Vigf. ock Fischer Lehnwörter ss. 83, 140. ing ock 00/»intt
VTo. o. Harj. får man knappast tillmäta beviskraft gentemot
hel, nlacl, ehuru en förklaring till olikheten kan vara svår att
Jfr Kock Ljh. I, 120.
Materialet är hämtat ur Sk. lm.-för:s samlingar utom för Åsbc.
(Billing), Luggude (Olsåni) ock VGöinge, sydost (Weiland, Göingen).
Bruten form med bortfall av i? Jfr ovan s. 94, not. 1.
Se Billing ss. 137 o. 210.
5) Se F.-T. 287 f.
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finna1. Slutligen är det nästan genomgående v42 i slättmålen
så mycket underligare, som det föregående) frambragt e även
i nordväst. Kan Bara tig/ tyda på tidigare kort vok. + lång kons. även på andra håll?2
Den egendomligaste formen i denna grupp är otvivelaktigt
mell. Villands ill, norra Villands lai[l]. Diftongen för äldrete är på detta område annars at, cei, jfr val., 2huruvcitl. Så vitt
jag ser, saknas hållpunkter att bestämt avgöra, hur utvecklingen.
här. förlupit. Att den gått över ett ihiöis -›- *fi.M. --> ill /ae,.
liksom bön
betan, är tydligen oantagligt. Däremot torde förhållandena i ett äldre likaväl --> ligevel ha erbjudit beröringspunkter med Nikolas --> Nigels ock mikit, av vilka det förra I
största utsträckning, det senare någon enstaka gång visar samma diftong som äldre ö (se Swenning ss. 74 f., 132 if.).
Vi ha vidare m före t
d (tab. s. 160).
Regeln tyckes mig otvivelaktig på grund av väta, mäta,
*gxäta. Emellertid erbjuder materialet en hel del svårförklarliga egendomligheter. såda på slätten skulle nog kunna förklaras som senare inlån. I Ingelstad t. ex. uppges det icke
existera, ock det har även i SH. förekommit mig såsom icke
särdeles vanligt eller fullt naturligt. Men skåda, också på
slätten, kommer man väl svårligen på detta sätt undan. Däremot kan yada, oda ha uppfriskat sitt m från ipf. gliette,
ptc. gtett4. nät gör intryck av att dels vara lånord, dels ha
fått konsonanten förlängd5. Men trots slättens sGcla, stka.cla finnes
norrut ett par ex. på diftong: sazda, sthazda. Vidare uppträda
i OTorna pteda ock i VTo. o. VHarj. både ghcla ock vceda6-med ce, jämte OTo. vecla, meda ock VTo.-VHarj. mfta. Någon
övertygande förklaring finner jag inte.
Slutligen står äta för sig själv med förträngning till e även
i nordväst ock en del av SH. 7 Åtminstone på vissa håll har ö
i detta ord varit tidigare än i de andra ock möjliggjort en
diftongering samtidig med ö
:Tel etc. Det enda direkta beviset
synes emellertid vara Onsjös o. Frostas azda. Det ovajl s. 155,.
not 1 anförda åida uppgives i Teckn.-Ton. vara från Osterslöv.
De nyare skånska lm.-samlingarna ha emellertid från hela norra
ock mell. Vill. (däribland även Osterslöv) endast aida. Blott i de
Danskt rspr.?
Skytts anmaa v. 'anmäla' Ljunits mala th6mp, viv etc. (endast i kortspel), Ingelstads måla inhmil 'trumf' äro liksom da. melde
regelbundna lån från mlty. melden; se F.-T. 710.
Jämställt med Åsbos
Ur dessa former måste ju även da. gjintte förklaras, se Jessen
Et. Ordb. s. 77, F.-T. 321.
Om inflytande från mlty. nette se Torp-Falk Lydhist. s. 213.
Därtill möjligen nced.
7 ) Se s. 122 f.
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äldre samlingarna har jag på ett ställe funnit formen &Ida angiven från Grödby, Ivetofta s:n, alltså från mell. Villand. Emellertid uppge de nyare samlingarna även från Ivetofta endast
oda, ock det är nog bäst att intet bygga på den äldre uppgiften. Alldeles uteslutet är det dock icke, att åida även i
mell. Vill, kunde representera ett äldre uttal ock aula en modernisering med anpassning efter de många övriga rit för rspr. ä.
Om det se Kock Ljh. I, 219, Swenning s. 128.
Overgången har icke inträtt framför -q-, lika litet som
framför andra kons.-föKbindelser. Så finnes våta s. 'brynsten'
Bjäre, våda v. 'vässa' OTorna, vedast4 Skytts, media v. Gärds,
wcla v. Vill. (Ivetofta), ivipida v. Vill. (Osterslöv)i.
4) Äldre ce framför p -÷ b -÷ v.
Åsbo:
t4ba2, /cpbs, sepba4, Härrestad:n4wa, mo0v, sewa,
0)16,5
abla
Bjäre:
kba, &tya, ebla
Ingelstad: Ula
Luggude: hba, .bla
Albo :
fiba, rbmc
Onsjö: 1 t4 ba6 , . bl a
Färs:
leb, sleba, abla
Frosta:
Gärds:
raiba, rgoba6 , lceib,
VTorna: 1 seya
seba, abla
Yllarj.:
Vill. s.: ilitbla
OTorna heva, moglbv, abla
m.: ratba, latba8, -latb,
Bara:
hem, sem, ebla
seba, azbla
Skytts: neva, seva, ebla
. n.: Kbba, M ia
Vem:hög: keva, muglev, seva, öGöinge: atbal
ebla
VGöinge 9 : Mia
Ljunits: heva, mogUv, seva, (sydost): seba.
sleva7 , ala
Så vitt materialet räcker, visar lceb etc. den regelbundna
fördelningen". De övriga äro mer eller mindre oregelbundna.
01sUis uppgift om hatba i Gärds kan möjligen förskriva sig
från en punkt av häradet med utveckling liknande den i södra
Villand. Ordet rapa skulle då erbjuda oregelbunden form endast
i Luggudes o. Bjäres heva. Kan här föreligga en sidoform *ripa?
Jfr Dalmålets npo, Nor. Sv. lm. IV. 2, s. 146, östsv. räp(a), röp
Vendell. seba i Gärds, Vill. o. VGö. med utebliven diftongering
-

i) Diftongen i den sista formen har intet att göra med här avhandlade övergång. Den är att jämställa med 64, S.) i fall som stoina v.
'stöna' -E- stynia, nkyla s. 'klubba'
nydhia efe, från österslöv.
2) rapa
8) 'läpp; (mun)läpp'
4) 'såpa'
5) 'äpple'
6) Enl. Olseni s. 20
7) 'släpa'
8) 'prata på'
Stoby.
70) De två beläggen på släpa ha den väntade formen, men tillåta
inga slutsatser angående målen i norr.
11 -120088. Sv. landsm. Wigforss.
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är dunkelt'. För övrigt ha vi den väntade fördelningen av e
ock ce under förutsättning av äldre 93. Slutligen måste av ordet
äpple e-formerna i nordväst förklaras genpm förträngning i
framljud; diftongformerna i Villand samt 0. ock VGöinge bli
regelbundna, e-formerna på slätten likaså. Däremot står alla i
OTorna, Ljunits, Härrestad, Ingelstad ock Färs som undantag,
så till vida som de icke tyckas ha fått vokalen förlängd. Även
a i Gärds torde böra sättas i samband med detta förhållande.
Oregelbundenheten sträcker sig för övrigt också till konsonantismen (se utförligare under kons.).
5) Äldre te i slutljud:
Ingelstad: fe, kne, the
fe, knce, thce
Åsbo:
Albo:
fi, kne, tre, thce
Bjäre:
fr, fet, knce, knet
Färs:
fe, kne, thce
Luggude: fe, kne, the
fceih4ra, fakrk, trcej
Gärds:
Onsjö:
Vill. s.:
faj, knai,knp, 4zblaFrosta: 1 kei, fce
traj
VTorna: 1
M . : far, fej, knai, knaj,
YHarj.: i r.6- '
th'6
azblatr, fipdtrets
OTorna: fe 2, kne, thce
n.: fethiAs, kit cez, ne,
liBara:
fe 2 knce, thce
•
trcei
fe), kne, the
Skytts:
ÖGöinge: fal, kiwi, knal, thai
Vem:hög: fi
VGöinge 8 : failtås, knat, that
Ljunits: fe 2, kne, thce
(sydost): fai, traai.
Härrestad: fe2, kne, the
Vi finna regelbundet e i nordväst, liksom diftong i norr
ock nordost. I Gärds fakrk, fej,90 'nötkött', faldjr 'oxläder'
får väl den uteblivna diftongeringen sin förklaring just ur sammansättningar med alic. på andra leden. Detsamma bör vara
fallet med motsättningen fe: fah6e (ock väl även filad, som då
skulle ha sekundär betoning av första leden).
Slätten i sydost har regelbundet e utom Färs .fh,e, Albo the
jämte tre. Däremot finna vi i syd ock väst, d. v. s. OTorna, Bara,
Skytts (Vemmenhög?), Ljunits, en egendomlig motsättning mellan
fi ock knce thce. Då slättmålen i Härrestad, Ingelstad, Albo ock
Färs, som i övrigt ju alltid tyckas ha gått tillsamman med de
västligare, ha fe, kne, (the), är det icke troligt, att vi här ha
att göra med en genomgående olikhet, betingad t. ex. av de
föregående konsonanterna n ock r. Däremot kan en utjämning
av i olika ställningar hemmahörande dubbelformer väl ha skett
i olika riktning. På en dylik förklaring pekar det faktum, att
i) Lånord från slätten?
Finns blott som skällsord; däremot Ila öTorna falch(i) s. 'kreatur',
filad s. 'filur; Bara fahhe s. 'fähund', filad; Ljunits faluiva,
fakh0; Härrestad fah6e, faltdwa; Ingelstad filad.
8) Stoby.
2)

VOL I STARKTONIG STÄLLNING: ih-E73 1 SKÄNEMILEN.
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fe på slätten nu icke, eller endast i undantagsfall, förekommer
i betydelsen 'kreatur, boskap'; egentligen blott i uttrycket 'både
folk ock få'. För övrigt användes ordet genomgående blott såsom skällsord. Men detta innebär, att den obestämda formen
— framför allt i sing. ock i uttryck som dit f6 etc. — är den
avgjort förhärskande. Det ligger under sådana förhållanden
icke fjärran att anse e vara det regelbundna resultatet i slutljudsställningenl, under det att ce skulle ha kvarstått framför
konsonanterna i best. sing. o. plur. Böjningen av ifrågavarande
ord är nu i alla slättmålen den, att obest. sing. o. plur. heter
fe, kne, knce, the, the; best. sing. fed, kned, thed utom i Bara
thcead ock Skytts kncead. Best. plur. tillägger -n, varjämte från
Bara uppges thcgan, Skytts kncena, Albo knia, tina, Färs knftia.
Om vi anta, att dessa former med artikelns begynnelsevokal
synkoperad äro senare än den diskuterade övergången ge -> ö,
är det då möjligt, att trtöit etc. med Ce framför i bevarats,
under det att trgö blivit trö? Eller kan man utgå från synkoperade former ock anse från regelbundet bevara tö framför n
(jfr nedan osäkerheten i fråga om denna förbindelse)? Ock om
den best. plur.-formen icke spelat en avgörande roll, kan man
antaga, att i sing.-formen artikelns konsonant, som kom att
omedelbart följa å, icke var fullt densamma som ett i starkton
utvecklat d <---• t, kanske mera närmande sig 5, vilket, som vi
skola finna, hindrar
-> p? Ingen av dessa utvägar förefaller
mig särdeles lockande. A andra sidan tyckes mig utgångspunkten för en förklaring dock vara att söka i den ovan frami obest. form.
hållnaanvändningen av
Åldr
e im före 5 (tab. s. 164).
Att ingen övergång till e inträtt på slätten, är tydligt. Hur
förhållandena på diftongområdet skola bedömmas, är svårt att
avgöra. Diftongformerna måste väl antagas vara ljudlagsenliga;
men att t. ex. anse alla (e för rspr. är knappast rimligt. Kan tiden
för 5-bortfallet — olika i olika ställningar -- ha spelat en roll?
Äldre ce före v (tab. s. 165).
Att 93 kvarstår i nordväst, är tydligt, liksom att inte häller
någon diftongering kan konstateras i norr ock nordost. Vad
»slätten» beträffar, har den tydligen övergång till g, där icke
labialisering inträtt till to 2. Att denna labialisering är senare
än ce --> e , kan icke direkt bevisas. Den kan emellertid vara
det, såsom framgår av former som Ingelstads how s. 'brev',
dow s. 'slev', Härrestads bhow, lbwa 'leva', Ljunits' hOV ipf. 'rev',
hbvad sup., lbva. 'leva', 56vor ad,j. 'skev', Färs' bhov etc. Ock
formen heva i OTorna, Bara, Skytts, Vemmenhög mot hbwa
Märk, att även obest. form. plur. heter fe.
Endast Färs hc.eva sa får stå oförklarat.
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(Tab.: re före v;)
kheeva neve
—
—
Åsbo:
—
— nieva7
Bjäre: 'vev 2
neen.
—
Lugg.: h«
_
_
Onsjö: I. kcev
Frosta:j —
—
VTo.: j Itt9V
—
—
YHarj.: j kcev
— 9Ava8
OTo.: hov Uva 4
— n6voh
Bara: hov Uva
—
—
— hävd
Skytts:
—
—
Vem:h.: - - Uva
Ljun.:
— hova nbt Ichbva —
—
—
H ärr.:
—
—
— ntsiwoh
how /tima
Ing.:
— ntssrve,
/Mas 5
Albo: hov
hcevasa6 kana nbve,
Färs: hov
—
krieva —
Gärds: rcev
—
—
—
Vill. s.: —
— ncbvor3
Ill: rew3 hievas3

skeva
—

—
seval°

— neivadt,
—
—

vev
—

—

sthva sov
—
—
sthva sov, my
—
—
—
—
—
sthha
stjva sov
sWva
—
— sow
— sov
—
—
—
—
—
—
—

. fl: — — — — — —

öGö.: hel heeva
VGö.:1 — heeva
(s.-o.): räv
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—
—

vov,
—
—

VM

vov
Mwd s.11
—
hbvatka1 2
—
v&wa
—
_ _ 8,11
tbva
Ikey
veva
ven
_
väva v.

i Ljunits ock Ingelstad, håvas i Albo talar väl snarast för att ee e
värkligen är äldre. Vi få då visserligen alldeles bortse från
sthba, som tyckes peka åt motsatt håll; men den alldeles uteblivna labialiseringen i detta ord, även t. ex. i Ljunits med hova,
ock det t. o. m. efter h, gör formen så pass misstänkt, att den
kanske hälst bör lemnas ur räkningen13. Under vilka betingelser
i övrigt labialiseringen framför följande v'4 kan utebliva på
slätten, har jag icke material att med säkerhet bedömma. Vad
den geografiska utbredningen beträffar, bör påpekas, att »slättmålen» i väster börja med VTorna o. VHarjager. De h«, My,
vev, som där uppträda, jämte former med to., äro nämligen resultat av en senare »återgång» till ce. De förskriva sig från
2) 'räv' S.
Stoby.
4) 'häva'
ock ir,T.
'kasta sig'
'jäsa (om (lod
8) ock 'ikon,.
ock ncevohdeios.
79) 'stånd av säv'
ock b4ricpvad 'barnävad'.
11) synda,
12) 'rävhona'.
Nytt inflytande från Ity. streven?
Det gäller v <- äldre v, däremot icke v •<- p.
7)
3)
5)
7)
9)
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Löddeköping, där vi också finna drev adj. !döv', sckva v. 'sova'

<--- sova -<--- sova etc.

8) Äldre te framför k -› g --> 4, 3:
Åsbo:
khc.eg 2 khken9 lka5 hep. ga6 nken9 —
Bjäre:
kheg
kh,ckgan lka kgh,a7 —
Lugg.:
—
—
— g•iy,a ngn
—
Onsjö: I kkee
bhcegen,-e_ii
Frosta:
-VTo.:i het
—
YHarj.: j
OTo.:
khey
khe,n 4 Bara:
lch4.2
—
14.ja — —
—
houtio
Skytts: khey
— lk)a, hkja
—
Veni:h.: fedakhej —
la hk)a
hkyan
Ljun.:
kh,k)
khklan leja hk)a — hk)an
Hän.:
—
k43.an — — — haMan —
Ing.:
km* k4san —
— — kedgan —
Albo:
—
—
—
ke*an bh&3.an
Färs:
brkdan
Gärds:
fa,krk krkan
rka,
— brkan
Vill. m.:
—
— nckgan heegan
—
yili. n.:
—
ktga — — — —
0Gö.: — — —
neega,t —
VGö.l: — —
lepga — — — —

(s.-o.): kräg
-läga
— nägen —
—
Huruvida kheegan, khkan etc. överallt går tillbaka till former
med E73, kan ej säkert avgöras (jfr mlty. kråke ock se F.-T.
587). Mot ce talar möjligen Åsbo med khegan jämte khdeg ock
hega. 1 övrigt finnas e-formerna på »slätten» samt i Gärds, där
det även heter -kreg 'kräk' ock rka. De fåtaliga ex. av denna
ordgrupp från nordost ock norr visa för övrigt endast cp, alltså
ingen diftongering. På »slätten» finnes i regel e. Endast Bara
har kh,a), la ock Albo ett Utan. Det är väl inte uteslutet, att på något håll eller individuellt a ock e kunna vara
svåra att hålla i sär. Så har jag från Färs antecknat ett bada
s. 'kastrerad bagge', annars alltid Ude, ock bete, baitaväre
(Rietz s. 30). För Onsjös buken jämta bhegen har jag ingen
1)
3)
5)

Stoby.
2) 'kreatur'
'krikon'
4) ock khkjan
'läka' V.
6) 'spott, saliv'
7 ) ock gita, (aha 'gräsbevuxen åker'
ock hk ja
9 ) 'naken'
'ivrig; begärlig; lysten'; Jfr isl. lawkinn 'haekjen, graadug'
Torp-Hnstad.
Ibräkne, ormbunke'
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förklaring, jfr kneg ock även beklaga v. 'tala illa om' väl till
isl. kkeki 'vanxre' etc.
9) Aldre 93 framför n.
Materialet är litet ock delvis etymologiskt oklart. De enda ord,
som föreligga både från »slätten» ock diftongområdet, äro advärben
hän ock dän, i vilka 5 tycks ha fallit så tidigt, att det icke
hindrat utvecklingen ce -› e. yi finna: hen 'bgrt' Färs, Härrestad,
dcen hena Härr., han Ljunits, OTorna, håna OTorna, hen Skytts,
kon, &em Vill. (mell.), Kan Vill. (norra), hamn VGöinge (Stoby),
hain VGö. (sydost); vidare den Färs, dam Vill. (södra), don
dcetn Vill. (mell.), datn VGöinge (Stoby), dain VGö. (sydost)1.
Om gammalt cc framför n föreligger i hena s. 'galltacka' Onsjö o. Frosta, Ljunits, Härr., Albo, Färs, hena Skytts, kan jag
icke avgöra. En sammanställning med no. dial. hmna v. 'fortorres', hcena s. 'grxsmarkens forterrethed' är kanske möjlig.
Bjäres pcen adj. 'snygg', Ljunits' pen 'nätt' visa ju den vanliga
fördelningen av (e : e, men ordet är säkerligen inte så gammalt
som här ifrågavarande ljudövergång». Jfr även att Bornh., som
annars saknar den syskånska utvecklingen 93 --Y ö», har formen
pöner. Vad är pena s. 'hårstrå på mänskor' Ljunits, Ingelead, hetnpåta 'hårtest' Ljunits? Kan icke vara pänna, jfr pan
OTorna, Ljunits4, Albo. De väst- ock sydskånska formerna av
dagsmäja ordna sig tämligen väl efter den vanliga regeln om
fördelningen av sa ock e (se materialsamlingen hos Swenning
s. 122) 5. Om man bortser från Klinghammars uppgift om NÅsbo
damening6, eftersom Billing s. 82 endast har dattiKeyna, står
endast SLuggudes dambta med e utanför området för slättmålens
e. 1 betraktande av oklarheten rörande utveckövergång ce
lingen hos detta ord i övrigt torde det dock icke kunna brukas
som bevismaterial i denna fråga (jfr under Kons.). Slutligen
kan jag varken förklara uppkomsten eller utvecklingen av scena
v. 'sina' 1. 'låta °sina' (om kor), sn dj., va m sn med ce i alla
uppteckningar (Asbo, Bjäre, VTorna, OTorna, Ljunits, Härrestad,
Albo, Villand) utom Skytts se.na7 . Med urspr. ea framför m,
som blivit n framför t», finnes dmnor» adj. 'fadd' Bjäre, chmnat»,
Däremot höres ständigt kort vokal i IMMT.t. 'utmed' Bjäre öTorna
Bara, må% Skytts, uMåtb Vill., mån Gärds.
Se HPedersen Ark. XXIV, 301, F.-T. 820.
Se Espersen Indl. s. 23 f. o. 26.
Från Ljunits är även betyd. 'hammarspets' antecknad.
Tillfogas kunna dan,Wna, danmåtty Ljunits, dambta,
Härr., ock rättas bör öTorna (Veboröd) danmana etc. till dahM(Ma.
Se Lindroth Fr. Fil. För. i Lund III, s. 46.
Jfr samma fördelning i hcena : hena strax ovan.
Se ovan s. 153 f.
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chteth, Onsjö-Frosta, ten ÖTorna, Ljunits, Ingelstad, Albo, Färs,
Gärds, men em Skytts. Utvecklingen m -9- n är möjligen så
sen, att ordet intet visar rörande Ee framför n.
10) Framför r finnes, så vitt jag vet, intet exempel på övergång 83 -› e söderut. Vi ha alltså t. ex. i Ljunits: mceh s. 'sto', vcer
s. 'bagge', vipha v. 'vädra', hceh, adv. etc., Skytts: bipha v. 'bära',
fem adj. 'färdig', .§nepha v. 'snärja', Feha v. 'skära', Bara: bceha,
mceh, feeht, 5c_seha, OTorna: moh, vceh, VTorna: bc_eha, mceh, Härrestad: bceha, mceh, vceh, Ingelstad: bhcellickhad 'bredaxlad', Albo:
bhceyhckhad, Färs: beeha, hcend s., lek s. 'läder', Meh s. I nordväsf ha vi Bjäre: be.ha, vceh, Asbo: beaa,mcph, lceh, vceh„ Luggade:
Upta v., we/b, hceh, adv. »Diftongotarådet» har likaså i VGöinge:
keha, mer, ct ha s. 'härd', field, 0Göinge: la , lcea s. 'läder',
nesa adv., Villand: Vera, peera s. 'potatis', vcer s. 'väder', hcer
adv. Märk särskilt t. ex. i Ivetofta klc'ea s. 'kläder', men klatan
o fan 'kläder ock födan', i Gärds kler 'kläder', ver 'bagge'.
Utvecklingen av äldre w framför lång kons. eller kons.förbindelser har för den *närvarande framställningen icke den
betydelsen, att jag närmare behöver ingå på frågan här. I stort
sett stå i Skånemålen liksom i SH. olika nyanser av Ee. Framför vissa palatala kons.:förbindelser uppvisa emellertid, såsom
ovan s. 155 f. blivit nämnt, målen i norr ock nordost ett ganska
diftongiskt uttal. I ett fall, framför st, kunde det till ock med
sättas i fråga, om icke diftongen har sin grund i en tidig förlängning av ce, varpå fe skulle diftongerats samtidigt med Et
framför enkel kons. eller i slutljud, i båda fallen möjligen först
efter en övergång ib
ö.
Några tämligen tillfälligt antecknade exempel må åskådliggöra förhållandena:
Bjäre: hast s. 'häst', na,st s. n. 'styng';
YTorna: hast, fcesta v., fleta v. 'fläta';
OTorna: hast, mast adv., 14,.sltg s. 'mässling';
Bara: hast, fasta v. 'städja', flata v, båta 'bägge', ha, ha
v. 'hänga', maslty s.;
Skytts: best adv. 'bäst', mest adv. 'mäst', ta adj. 'tät', blay,a v.
'blanda', beybs s. 'bänk';
Vemmenhög: flata v. 'fläta', thata v. 'träta';
Ljunits: last s. "skoläst', flata v. 'fläta', thata v. 'träta', Utta v.
'bända', vana st v. 'vänja sig', viga v. 'bläddra';
Härrestad: flata v., kwal s. 'kväll', ~slig s.;
Färs: hast s., flata v., thato v.; även Gärds: prat s. 'präst',
siat adj. 'slät'.
I Villand ock Göingehäraderna ha vi däremot
Villand (södra): hatt 0. 'häst', latst s. 'läst', pratd s. 'präst',
vekto 'väster';
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Villand (mell.): haut s., lost s., prost s., vaistor, bart ock
belst adv. 'bäst', maislig ock meisltg s. 'mässling';
Villand (norra): hcetst s., fcetst s. 'fäst', prcest s., veetstan adv.
'västan', bcetst adv„ mast adv., lcettar adj. 'lätt', twetta v.
'tvätta', ficeilsa v., 'fläcka (upp)', blcena v. 'blanda', vetna v.
'vända', flcetea v. 'flänga', lata adv. länge';
ÖGöinge: hest s., phcest s., metst adv., vesto 'väster', mcetsltg s.,
bceik s. 'bäck', scetk s. 'säck', cetg s. 'ägg', flada, 'flätade',
kweta v. 'tvätta', keit adj. 'lätt', sic& adj. 'slät', tcett ock tent
adj. 'tät', ',vetta s. 'nässla', «etta v. 'vända', cetyka s. 'änka';
VGöinge (Stoby): bcest ock betst adv., kncetka v. 'knäcka', skcetta
v. 'skämma', vcena v. 'vända', cetna adv. 'ända', betgk
s.
VGöinge (sydost): praist s., faisteman s. 'fästman', naistans
adv. 'nästan', lätt adj., tätt adj., slätt s., fiaick s. 'fläck',
knalcka v. 'knäcka', laigga v. 'lägga', aigg s. 'ägg', tainka
v. 'tänka', draing s. 'dräng', värma v. 'vända', tjänna v.
'känna', änne, vänta v., hänta v. 'hämta'.
Att man i allmänhet framför dessa kons.-förbindelser icke
kan tänka på förlängning av vokalen, torde vara säkert. Något
direkt samband eller någon samtidighet med diftongeringen av
å (ö) behöver alltså icke föreligga. Det är endast framför -stsom diftongens form i södra Villands haut, pratst etc. gör det
så lockande att tänka på samband med diftongeringen av äldre
häst
ö (--> ål etc.)1 ock alltså tänka sig en utveckling hwst
---> höst -> hart. Om vi se på förhållandena i Villand, finna vi,
att norra ock mell. delen av häradet står med ar- (1. cei-)former
framför enkel kons. eller i slutljud (t. ex. gros, lotsa, låtsa,
-perl, fat, fet etc.) jämte at, cet framför -st (haut, hetst
etc.), under det att södra Villand med grats, kasa låtsa etc.
också visar karst etc. Så vitt man av ursprungsbeteckningarna
i Lm.-för:s samlingar kan se, sammanfalla gränserna för de båda
grupperna fullständigt. Det ligger då ganska nära till hands
att här tänka sig en gemensam utveckling. För ett dylikt antagande talar kraftigt det förhållandet, att det endast är framför •
st, ock icke framför övriga palatala förbindelser, som denna. utveckling till at inträtt. Om diftongens form skulle vara beroende av den följande förbindelsens kvalitet — ock något annat
alternativ tyckes vara svårt att finna -- förstår man ej, varför
at-at skulle stå utan åtskillnad framför växlande enkel kons.
(ock i slutljud), men däremot av kons.-förbindelserna endast
framför st. Om däremot förutsättningen för at-at är en gång
föreliggande ä (ö), blir at framför st begripligt. Förlängningen
framför -st- är tidig, jfr att i SH. most 'vrist' etc. förutsätter
långt ö
<-• I före diftongeringen av ö (<-• if3i. etc.). Om
1)

gfr barn 'ben', stamn 'sten' etc.
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häremot invändes, att åtminstone Id ock nd böra ha förlängt
föregående vokal ännu tidigare än st', blir svaret något osäkert.
Framför nd ha möjligen betingelserna för diftongering saknats 2,
men framför Id kan detta svar icke gälla. Vi drivas därför till
det i ock för sig alls icke osannolika antagandet, att vid tiden
för diftongeringen av å (ö) den sekundära förkortningen framför id (ock nd) redan inträtt, under det att den långa vokalen
framför st ännu kvarstod. Också kvarstår i SH. ännu i stor
utsträckning den förlängda vokalen framför st, under det att
förkortning inträtt framför id ock nd 3.
De konsekvenser för uppfattningen om tiden för diftongeringen av ä (ö) ock om dess förhållande till diftongeringen av ö
etc., • som måste följa ur den sist framställda förklaringen
av haut liksom ur en jämförande behandling av materialet i övrigt,
få lämpligast sin plats i slutkapitlet, där fakta från annat håll
kunna bidraga till frågornas utredning. Däremot må här tillfogas några ord om det ovan s. 154 av Tun eld gjorda antagandet,
att även i norra ock nordöstra Skåne en övergång å± ö en
gång ägt rum ock att diftongformerna närmast äro att förklara
ur dessa tidigare ö-former. Antagandet är tydligen frestande,
då ö-former på slätten ock diftongformer norrut i så stor utsträckning sammanfalla, ock vidare t. ex. framför r diftongformerna utebli liksom övergång till ö på slätten. Man får
emellertid uppmärksamma, att kvarstående ä framför ä på slätten
icke kan betvivlas, men att vi likväl ha tydliga exempel på
diftong i denna ställning i norr ock nordost. Ock å andra sidan
ha vi på slätten konstaterat övergång E7a -› ö framför v ock
k —> g etc., under det att i dessa ställningar å i norr ock nordost synes odiftongerat kvarstå. För min del finner jag inga
avgörande hållpunkter för en bestämd mening ock föredrager
att lemna frågan öppen.
Äldre ö.
§ 21. Äldre förekommer endast i ett fåtal ord ock ställningar. Att skilja på ursprunglig lång ock kort stavelse är onödigt.
a) Framför kk, gg:
slhkaa v. 'släcka' EnsBrTrLaReHisVoxÖK,
Kn, -y- Sk.
snirger adj. 'snygg' Br., -y- EnsBrTö 4.
a).

slOsa Slätt.

Se t. ex. under äldre
§ 24, b 1, c 1, e 1 ock i allmänhet
under Kvantiteten.
Jfr ovan OM 93 framför n (s. 167).
Se kvantiteten, Kap. V.
4) Se Kock Lj1). II, V+
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Framför k, g + kons.:
slbjta a ipf. 'släckte' EnsBrTöTrEldVeReSkHisVoxÖK.
snoyt adj. n. 'snyggt' Br.
tusab s. 'yxa' EnsBrTrVeKu, bjsa EldTjLa.
Anm. Att p.sa s. 'yxa' ReSkHisVox(51C. är oregelbundet ock har
sluten vokal i framljud, visar väl ordet 49.9ea s. pl. 'byxor' EnsBrTö
TrVeTjKnVoxt5K. Om utgångspunkten är äldre ö, bli orden fullt likställda; om det är y, finnes väl ännu mindre skäl att anse ka regelbundet.
'Även i Skåne finnes motsättningen: Gärds ha : bbjsa; Bara p,54, fka:
btsa, bbisa. Däremot ser VGö. P,5a : bysa underligt ut. I porrejydsk
finns på en punkt i öster oregelbundet yws, märk jämte yw 'öga', se
Benn.-Krist. s. 611.
Framför rr, r:
nbrAg.4144 propr. Br., nfkapjuh, propr. Ve.
ilIa propr. Bn.2
v. 'göra' BrLaHis(Göli)Vox., jtia EnsBrTrEldVeTjLaKnRe
ÖK., jbha, juha His(St), jbkah4na s. 'värphöna' His.(St).
nics§jOrdi adj. 'medgörlig' EnsTr., — -t- TöEldTjLaReVox0B., moj6,12, La.
Efter k i ordet kött:
Ro.
KnReSkHisVoxÖK.,
s
ö!/dc s. ii. EnsBrTöTrEldVeTjLa., e@d
Ju;
De sydligaste formerna stämma med Bjäre
däremot har Åsbo ind, sällan jod Billing s. 24.

Äldre ö.
§ 211/2 Å. Äldre 5 blir — oberoende av ursprung — i
regel o, vid förkortning oftast 0 (a).
a) Samnord.
kgeh d s. pl. 'böcker' EnsBr
v. 'blöda' Br.
Ve.
bfkla v. 'lappa, laga' EnsBrTö
bigae s. n. 'boke' EnsBrTöEld
EldVe., bbta ipf. Br.
a) slOta ipf. Slätt., slykt sup. Ab. b) kisa HarpSlätt., oks Vess
Två. c) åyd SlättStenAsAbVess., öot EftStafs., öyt Dr. d) bdkara
bst. pl. Svårt. e) bka Slätt.

Märk även Burtr. es, Lindgren s. 69, ock jfr Burtr. oregelbundna #.5tar 'blånor' a. arb: s. 98.
By i Kn., Norlida GS.
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VeTjKnVox., bag s. 'bok, fa- ufahana s. n. 'utförande, talegus' BrTöHis.
gåva' KnHisVox0K.
bagalt propr. TöHis.1
fahnig s. 'till gille medförd mat'
bagahettan propr. Hi5.2
BrTrKnRe.
balahp propr. Ve.s
flaga s. n. 'stycke (åker t. ex.)'
babga propr. Vox.4
EnsBrTöTrEldTjLa.6
damdeh p. p. 'dömd' BrVeRe.
glavehd s. pl. 'glöder' Ens-La
darnastohp propr. ÖK.s
ReVoxÖK.
fia s. 'föda' EnsBrVeKn.
ghaa s. 'gröda' BrTrEldVeTjKn
fa[a] v. 'föda' EnsBrTöEldKn.
HisVoxÖK, ghaa Ens.
faclaa ipf. BrVeLaKnVoxÖK.
ghaa se, Ola se v. 'gro' Br.
f6thfada v. 'sätta fot på (en hadae v. 'höta' Ens-ÖK.7
strumpa)' Br.
hata ipf. TjRe0K.
f4clehb s. pl. 'fötter' EnsBrTöTr hava s. Br.s
VeLaKnReÖK., EnsBrTö ja v. 'göda, gödsla' EnsBrTö.
VeLaKn., -g- HisVox.
ipf. 'Br.
kittafireleh s. 'Gnaphalium' Vox.
s 'gödsel' EnsBr.
føj adj. 'kraftig, i stånd till' jaigaheil s. 'gödselhög' Ens.
BrVe.
jhsal s. 'gödsel' EnsBrTöTjKn
fahae v. 'föra' EnsBrTöTrEldLa
HisVox.
ReHis.
jfkla v. 'gödsla' EnsBr.
fahda ipf. BrÖK.
kkh. s. pl. 'klor' BrTö.
faha s. n. ksläd)före' BrTr.
khagaf v. 'kröka' Br.
a ) fålar p. p. Spann.
b ) fiffar TvåDags. e) fara Vess. d) glav
sing. Vess. e) hada Vess.
kraga Vess.
Byar i TöHis.; Böghult (Tö s:n) 1648, Böghult (Tö), Bögilt
(His) GS.
By i His., Bökehatten GS.
By i Ve.; Böllerup 1573 V. gr., Bölarp 1653, Bölarp GS.
By i Vox.; Böllinge 1653, Bölinge GS. Jfr Hellqu. ortn. -inges. 22.
Härregård i Hassl. s:n. Första leden är möjligen personnamnet
Döme; se Lundgren Pers. s. 47.
"flökia med samma avljudsstadium som isl. fiöki 'flundra' — se
Ha3gstad-Torp — till roten i sv. flak, varom F.-T. 231, 232.
ÖK. även hata, efter ipf. hata, liksom theeta : theeta se Nor.
Aschw. gr. § 297, anm. -.3 ock där cit. litt. Annorlunda Lindgren
s. 137f.
2) Endast hört i uttr.: da a utta din hiva
nceh 'det är into
din ära för när, du har ingen anledning att beklaga dig'; fsv. höva
'det som anstår', isl. höfi.
9) Fsv. klöör.
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mgdaa v. 'möta' EnsBrTöKn.
måfa, ipf. EnsBrTöLa.
mgda s. n. 'möte' BrTjKn.
hhdek s. pl. 'rötter' Ens-TjKn.,
-u- EnsBrLa., -g- HisVox.
vinstipg s. 'enstöring' Br.l.
skdeh b adj. 'söt' EnsBrVeTjRe.
sot n. Br.
sgga v. 'söka' EnsBrTöTrTjLa

KnReHis.
fondg s. n. Ens.
sgh, s. pl. 'suggor' BrVeVox.2
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sima v. 'söva' Br.
b,h[a]tg g s. n. 'ordspråk' Kn.3
tårna v. 'tömma' Vox.
åk lad adj. n. 'kyligt' TrEldVe
ReHisVoxÖK.4
fohöglmga s. 'förkylning' TjRe.
stpåga propr. Kö.5
gh, adj. 'yr (i huvudet)' EnsBr
TrEldTjKnHisVox.
kylad v. 'vara nära att svimma'
BrVeKn.
kat adj. 'lidande av yrsel' Eld.

b) Samnoud. 2u:
be s. n. 'bröd' Ens-ÖK.
fhg s. 'groda' EnsBrÖK.
bgla v. 'böla' EnsBrVeKnHis.
logg s. 'hök', BrTöTrTjReHis.
Aunt s. 'dröm' EnsTöVeTjRe., gngla v. 'gråta' EnsBrTöKn. 6
-n- Br.
hggalt propr. BrHis.7
s. 'död' EnsBr.
hggaltakndl propr. ÖK.8
ckekt adj. 'död' Ens-ÖK.
hggahålma propr. His.2
dut n. EnsKn., -Is- Ens.
hgga4 propr. His.10
a ) mgda KöVess.
b) SOOSt s. 'sötost' Vess. C) funyd/tgit, 'förkyld' Eft., pglngd s. 'nöt som äger förmåga att sprida köld'
Vess. d ) er, forgrad 'yr, förbryllad', kila v. Vess. e ) brg Vess.
f ) dor Vess. g) hgg Vess.

7)

Tamin s. 125.
2) Fsv. seer.
Jfr is!. orätiSki 'udsagn' =-- oråtak, vilket senare också bet.
'talemaade' Frz., no. d. ordtoke 'ordspråk' Aas., jfr nedan § 211/2 B, a.
Äda. kolen 'kölig', is!. fsv. kiäla, fsv. förlaga. Ens(Gr) jsNat
beror snarast på inflytande från rspr., vars kyla är nht. lånord -enl.
Kock Ljh. II, 37.
S:n i NH.,,se Hellq. Ortn. -inge s. 68 f.
Nor. Sv. gym. s. 32.
Byar i BrHis.; Höekhult (Br), Högshult (His) 1653.
Högsta punkten på Hallandsås, i gränsen mellan Vox. o. Hassl.
Hört i ÖK.
By i His., Högeholm 1653. Om det antecknade uttalet är
målets urspr., bör detta liksom de båda föregående innehålla ordet hök.
70) By i His., Högery 1653. Förleden är möjligen ett mansnamn
Höks, se Nielsen Pers. s. 49. Jfr emellertid med anledning av alm
kap. VI.
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hosta s. 'höst, höskörden' EnsÖK., -n- Br.
hirsta v. 'skörda hö' EnsBrTj.
hgvda[dyna] s. 'huvuddyna' Br
La.
'galt propr. Br.'
jgbe,nb s. 'göpen, handfull' Ens
BrTrVeTjLaReHisVoxÖK.,3f?mg Eld.
joge s. 'gök' EnsBrVeTjLaReHis.
v. 'böla, råma' BrTöVeLa
KnVox.
jhstohp propr. Ve.3
ibstohpshålt propr. His.3
Nov s. 'klöv' EnsBrTöTrHis.4
krtgse,n s. 'lingon' EnsBrEldRe.3
Qbad v. 'löpa' EnsBrTjLaRe.
lgg s. 'lök' BrTö.
lgs adj. 'lös' EnsBrTöTrVeLa
HisVox.
lgv s. n. 'löv' EnsBrTöTrReHis
VoxÖK.
lgva se v. 'bada' TöTrVeLaKn
ReSk.

node s. n. 'nötkreatur' EnsBr
LaKn.
ngt s. 'nöd' Ens-ÖK.
ho:oh adj. 'röd' Ens-ÖK.
hot n. EnsVeTjReSk., -n- Br.
host s. 'röst' Ens-ÖK., -uBr.
Akta v. 'rösta' Br.
spg s. n. 'spö' EnsBr.6
sthom s. 'ström' TöLaRe.
stod s. 'stöt' Br.
stgdag v. 'stöta' Br.
stoh, s. 'stör, stång' Br.
sia" s. 'honfår' BrVe.
som s. 'söm' EnsBrTöVeTjKn
ReHis., -n- Br.
sgh, adj. 'murken (om kärnen i
träd)' Br.7
tom s.-'töm' EnsTöVeKnReÖK.
tgsi s. 'flicka' Ens-ÖK.8
eob s. n. 'köp' EnsBrTr.
v. 'köpa' Ens-ÖK.
åkpta.k ipf. EnsBrTöVeReHis
Vox., eåfta TrÖK.

kost KöAb. b) jgban EftSlätt. e) pyg Vess. d ) lgba Slätt.
id SpannVess. g ng Vess. g) stgda Vess. b) S@a Vess.
i) tgs TvåMor: i) å4ba SpannVessAbAsEftSlättTor. k) Opta
AbEft.
e)
e)

By i Br., Giöphult 1653. Antagligen är förleden *j.gba 'lodjur'
(ej hört av mig), jfr vgrn. jgipa, isi. gaupa, Sandström s. 25.
By i Ve.; Giödstrup 1573 Vgr, Giödhestorp, Göstrup 1653,
~torp GS.
By i His., GiOdstruppeholt 1574 PO. Första leden i detta
som i föreg. ord torde innehålla mansnamnet fda. Goti, se Nielsen
Pers. s. 37.
hbnklgva s. pl. 'handklovar' Tö., folketymologisk anslutning till
klov. Jfr Kock Ljh. II, 125.
6 ) Jfr Nuckö krays, Danell s. 153.
Jfr no. d. spau, spaug 'en tynd stang' Aasen.
8) Jfr no. d. taus Aas.
Jfr isl. saurr 'smuts'.
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,sgm.ga propr. La.1
ggngmn s. n. 'öknamn' EnsBr
TjÖK. '
øn adj. 'öm' TöTjRe.,
Br.
adj. 'torr, sandig (om jord)'
Vox.
444 s. 'sandjord' BrElisVox.
sbn,gita s. n.? 'sandig jordbit' Tr.
?fuga propr. Ve.2

bra s. 'laxöring' EnsBr., laksgha
Ens. 3
bsaa v. 'ösa' EnsBrTöTrKn.
hsa s. 'öskar' Br.
4stek s. 'öster' TjÖK., Mast adj.
Re.
i(stan, adv. Br.
Osap propr. La.4
4ston.p propr. La.4

c) Samnord. åky:
[hep i] bi4d s. 'blöt' Ens.
blgda v. 'blöta' EnsBrReVox.
ködblgda s. 'rotblöta' Br.
Hilda s. pl. 'kärrmarker' Vox.
bgsta b V. 'slå, banka, klappa' Ens.,
-o- BrTöVeTjLaKnRe., Er.
bgstal s. 'klappträ' Ens., -0- Br.
[fleeska]bg:stac s. n. 'stort fläskstycke' Ens., -0.- BrLaTrHisVox.

dhåma y. 'drömma' EnsBrTöLa
Br.
Re.,
dgd y. 'dö' Ens-ÖK.
dge,e ipf. EnsBrTrEldVeLaReHis
VoxÖK.
dba v. 'döpa' EnsBrTöVox.
dOptas ipf. Vox.
f lgda ou v. 'skumma av grädden'
BrTrVe.5

a)
e)

gsa Vess.
dga VessAb.

bosta Vess. e) ficeskabosta Veis. d) dø Vess.

i) By i La.; Kiöbinge 1649, Kiöpinge 1653; hör samman med
de av Helig. Ortn. -inge s. 240 anförda.
2) By i Ve.; Öhringe 1653, Öringe GS., se Helig. Ortn. -inge
s. 185 f. H:s andra alternativ, härledning ur git 'grus', är att föredraga.
Byn ligger upptill en åskant, på sandjord. Samma tycks vara förhållandet med Öringe i Getinge s:n, se Geol. k. Jfr Steenstrup Indl.
Stud. s. 329 if., särskilt s. 337.
3) Jfr isl. aurri6i 'orret', fsv. "Oradh, se Nor. Dalm. s. 224,
SOÅ IV, 59.
östrup 1649, östorp 1653, ösarp 1653, Östorp, Ösarp GS.
Om förhållandet mellan de båda byarna vet jag intet. Förleden är väl
mansnamnet äda. Othi, se Niels. Pers. s. 111, jfr SOÅ II, 143.
Jfr no. d. 110y-ta 'afficide, aftage noget som flyder eller ligger
ovenpaa; f. ex. fedt' Aas. Om fkd s. 'grädde' Br. går tillbaka till en
form med ggy 1. au, kan icke avgöras. Vi ha isl. flautir pl. 'melk,
sur melk som er pisket i skum' Frz. Dalm. fkcptar 'grädde' visar
emellertid tillbaka på -oy-, se Nor. Dalm. s. 50, Sv. lm. I, 733. Direkt av fbjd har kanske värbet bildats.
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fasa v. 'fösa' Br.'
Olaglgban s. 'tjällossningen' Br
Ve.2
hga s. n. 'hö' Ens-ÖK.
h4itab v. Ens-ÖK.
hgltda ipf. VeTjLaHisVox., -0EnsBrTjSkVox., -u- Br.
jg v. 'skälla (om hundar)' Br
VeLa.
Mia v. 'gömma' BrTrVeTjRe
SkHisVoxÖK,
låba s. 'löpe' EnsBrReVox.3
lgbas v. 'ysta sig' Vox.
/bbna v. 'löpna' EnsBrTrEldVe
TjHis.
lgsac v. 'lösa' EnsBrTjReHisVox
ÖK.
losta ou ipf. Sk.
MI411, adj. 'mör' Br.
nga v. 'nödga' EnsBr.
iåda ipf. Br.
hog s. 'rök' EnsBrTöVeKnReHis
VoxÖK. 4
Aga d v. 'röka' EnsBrReVox.
4ggalsa s. 'rökelse' Vox.
skok adj. 'skör' Ve.
ståtmgy(t s. n. 'stenröse' Br.3
skgda v. 'sköta' EnsBrTrVeLa

Kn., pdae SkVox.
ska ipf. BrVeKu., jiffat ReHis
Vox0K.6
stm(g v. 'strö' EnsBrTöVeKnRe
HisVoxÖK.
skåda ipf. La.
stia s. 'ngt man strör med, t. ex.
halm' EnsVeSk.
stkifma v. 'strömma' EnsTöLaRe
Vox., -n- Br.
s/ou z stgb 'slå i stöp' ReVox.7
stgba v. 'stöpa' Ens-OK.
stOpta ipf. Ens.
stgvaha s. '(1jus)stöpare' La.
sila v. 'söla' BrKn.8
thistah v. 'trösta; våga' EnsTö
Ve ÖK., -n- His.3
thhteh, adj. 'trött' BrTrEldKuHis
Vox., -y- Ens.
thhtna v. 'tröttna' Vox.
v. 'töa' BrKnSk.
ta ipf. His
åkba i v. 'köra' Ens-ÖK.
öhltda ipf. EnsBrTrVeTjReVox.,
-g- EldVeKuHis.,
Br., -nVeÖK., -u- ÖK.
åkAccha s. EnsBr.
0.1 s. 'ö' Ens-ÖK.

.) hg VessAbAsEftÖvr. b) hgra Vess. e ) Qsa.. Ab. d) 'toga
Vess. e) jgda Vess. f) pta Vess. g) Stil@ Ovr., strg Vess.
trosta 'trösta; gitta' Vess.
1ra VessGäll. 1) o Två.
Jfr no. d. foysa, se Liden PBB XV, 520 f.
Hör hit enligt Nor. Sv. elym. s. 31, jfr Tanini s. 222.
Jfr no. da. loype, loyper 'lobs = kjmse' Rose.
5) Jfr isl. hreysi 'stenros'.
4) po hggan 'berusad' Br.
Sgda öm åtminstone i Vox. med bet. 'bry sig om'.
Slå vatten på korn till malt.
Jfr no. d. sela, se Persson Uppsalastud. s. 192 f.
2) Om bet. se F.-T. 1295.
2)
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ga v. 'öda; ödsla; ödelägga' Ens ca s. n. 'ök, häst' Ens-ÖK.

BrVeKn.

,bab s. 'öra' Ens-ÖK.

hda ipf. EnsVeKnRe, -9- Br.

gke, s. n. 'öre' Ens-ÖK.

d) Lånord:
bacboka v. 'bedröva' Br.
bachgvalsa, s. Ve.
bah4va v. 'behöva' EnsBrVeLa

pg om pd 'småningom' Vox.

s. 'pöl' EnsBrKn.

phgva v. 'pröva' Ensl3rTr.
KnReVox.
Aba v. 'röv& EnsTjLa.
bahgvda ipf. BrEldVeVox.
hgvaka, s. EnsBr.
behOfspr.pass.Kn.,bahhftsup.Tj. spkad v. 'spöka' Br.
bgha v. 'böra' EnsBrVeKnHis spbgae s. n. 'spöke' EnsBrTj.
VoxÖK.1
spkalse, s. n. 'spöke' VeVox.
bgst [vet] adj. 'ruskigt (väder)' stgv s. n. 'dam, stoft' EnsBr

Kn.2

HisVox.

tva v. 'dröja' BrTj.
fohmdgan, adj. Ens.
iggla v. 'gyckla' Br.3
Og g s. n. 'kök' EnsBrVeTj.
la v. 'löda' EnsBr.
hvh adj. 'ohövlig' Ve.
mangTva& s. Ens.
ggla s. 'ögla' BrTöLaRe.
mgbal s. EnsBr.
iva [se] v. öva (sig)' EnsBr.
§ 211/2 B. Äldre ö övergår i vissa fall till ett öppnare
eller slutnare ljud
a) vid förkortning framför j
gh, k:
don s. n. 'dygn' EnsTö-ÖK. hiljtahe, s. EnsBrTöLaVox.
fib s. n. '(åker)stycke' Skiljs Avd s. 'slöjd' Ens.
VoxÖK
. 4
.4/116,2 s. n. 'ordstäv' LaÖK.4
adj. n. 'löjligt' Vox.
bol h s. 'hög' EnsTöTrVeTjKn.
nbja se v. 'nöja sig' Ens.
MIshi adj. 'hög' EnsBrVeTjLa

s. n. 'nöje' EnsBrKn.
nr4,9den. adj. 'nöjd' EnsBrTj.
pR2a v. 'plöja' EnsBrEldTjKn

KnReHis.
hb2a v. 'höja' Ens.
hcvd s. 'höjd' EnsBrVeTjLaKn

Vox.

ReHis.

plojcla ipf. BrEld.
hbjela v. 'lyfta upp högre' Ens
hbyta v.'rykta'EnsBrTöVeLaVox.
Br.
a)øg TvåVess. b )
e) spgge, VessEft.

i) Ulan. Slätt.
1)
3)

&a TvåVess. c) bgra Vess.
spgga Vess.
f) tgiva Vess. g) ågg Vess. h ) htit2 EftGäll.

Se Tamin s. 83.
Se Tamin s. 256.

12-120083

2) mlty. boss, Me.
4) Jfr föreg. §, avd. a (ss. 172, 173).

Sv. landsm. W ig foras.
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tjjoh adj. 'trög' EnsTöLa.4
Moti s. 'högtid' EnsHis.
hevtia v. 'krusa (för ngn)' BrTr bbja 'böja' EnsBrTöTrVeTjLa
His.
EldTj.
"dua« adj. 'som låter krusa sig' bk2da ipf. La.
ditiva v. 'dröja' EnsBrTöTrVe
Br.
TjLallnHis.5
propr.
Slätt.1
h6lalt
ta
v. 'töja' EnsBrTöVeKnHis.
h6,2ashfv propr. ÖK.2
'tvätta,
bada
sig'
Br.3
clkia
v. 'utstå (ont)' Br.6
Nia se v.
Inklatt
adj. 'möjlig' EnsBrKn
16,18,vån s. n. 'vatten vari det nyVox.
födda barnet tvättas' Br.
Anm. 1. I ap v. 'töa' HisVoxÖK. 7 har mellan vokalerna utvecklat sig ett glidIjud8, som sedan haft samma värkan som j ‹- gh, k.
Samma glidljud har funnits i ett par andra fall, där emellertid en särskild omständighet förändrat resultatet. Vi ha: ja propr. Ens. 8, a,jhrt
propr. Br.16, Ona propr. Br11. Att det första ock sista av de anförda
ex. innehålla plur. av subst. ö, kan inte betvivlas; båda i den gamla
betydelsen 'upphöjning över vattensjuk mark, strandäng'. öja ligger
invid Sennaån. Vad Ofin beträffar, finnes väl ingen anledning att
skilja namnet från de båda andra orden. Helig. Sjön. s. 752 vill föra
de flästa ya-namnen till ett änsv. yde n. 'tät småskog'. Han har möjligen ansettjr" vara en alltför oregelbunden motsvarighet till äldre å, för att
det skulle kunna uppträda i så stor utsträckning. Vidare kan man göra den
iakttagelsen, att öar icke alltid förekomma i ya-sjöar. Det senare är emellertid, som Hellq. s. 794 f. själv framhåller, även fallet med Öja-namnen.
Det är mycket möjligt, att dessa sjöar fått namn av strandängarna
omkring, jfr 'haj@ 'kärrsjön' 12. Vad formen beträffar, ha vi säkerligen förträngning av vok. i framljud. Villkor har varit glidljud framför
följande vokal. Den vanliga plur. a, bh, i SH. har
från sing.
I propr. kändes sambandet mindre starkt ock, då ö fick sin mera inskränkta betydelse, i vissa fall alls icke. För samband mellan yasjöarna ock ö talar vidare kraftigt, att i Hall., Blek. ock södra Smål.
ordet yde icke är belagt, medan de flästa ya-sjöarna finnas just här
By i Slätt., Höghult GS; ligger på en ås.
Gård i ÖK., på Hallandsås; Höghskogh 1653, Högaskog (IS.
I båda dessa namn ingår väl adj. hög.
Jfr föreg. §, avd. b (s. 174).
Jfr isl. trauk Nor. Sv. etym. s. 40.
6) F.-T. 177.
Tamm s. 104.
2) Jfr föreg. §, avd. c (s. 176).
8) Se Nor. Aschw. Gr. s. 118.
9) By i Ens., Öija 1653.
19) Jag kan ej med säkerhet identifiera sjön.
Betesmarker på ett stort madområde i sydöstra delen av socknen;
med spridda höjder.
SO.Ä. XI, 145.

(
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(se Bygli Elven. s. 301), ock vidare att i samma sydliga provinser
förträngningen i framljud tycks ha den största utbredningen' (se även
nedan anm 2).
Anm. 2. Ett fall av oregelbunden vokalbehandling i framljud
föreligger även i de växlande formerna för ordet öga: iva s. n. BrTr
Tor., hva KnÖK., iva TöTrEldVeTjReSkHisVoxöK(Gr)., va La. 2,
EnsSlättHarpStenEftAbVessLjStafsTvåSibbDagsSpann. Då Tr. har Pva
jämte åja, är det senare säkerligen ny form. På flera håll i Hall. har
jag funnit, att &ja anses för ett finare uttal än de inhemska 4a, ?,va
etc.3 Tor. byt saknar jag material att bedömma. Det sluter sig antagligen till närgränsande Smålandsmåls &ja: Fenisjö apian, se Sv. lm.
II. 9, s. 34; även i andra ting går Tor. med de smål. målen (se nedan).
Br. gva är möjligen också en sen form. Den är visserligen numera
den enda brukliga, ock även de älsta ha aldrig hört talas om någon
annan, men Schonaberg (1729) uppger för Br. formen ufwa, som väl
bör vara liktig. Vi ha alltså ta ner t. o. m. Nissadalen. Gränsen i
norr ock nordost är okänd. Icke alltför långt norr om SpannTvåDags
Sibb. bör väl vidtaga det av Möller från NH. angivna aua. Söder om
Nissadalen härskar pva utom i La. med iva mitt i området, ÖK. med
hva4 liksom de angränsande Skånemålen i Åsbo ock Bjäre; slutligen En.
hva, isolerat så vida ej angränsande Smål.-mål ha samma form. Även i.större
delen av Skåne uppvisar ordet oregelbundna former, till en del de
samma som i Hall., så i norr ock nordost: VGö. ija; ölGö. Pva : hgle
adj. 'hög'; Villand iva : hoj; Gärds va; på slätten: Albo ja : fusv
;
'trög'; Färs o. Ingelstad klo& : haj; Härrestad ja : hal; Skytts
Bara ta : 4,9; Torna b : haj; Harjager hå. På danskt område
finna vi slutnare vokal än väntat, åtminstone i en del av Sonderjyll.
på någon punkt i östra Norrejyll. höw : yw, samt på Bomb.
höj :
håjer : va, se Benn.-Krist. § 60, Espersen Indledn. §§ 29 ock 47.
Om vi bortse från behandlingen av den följande kons. — varom
se Kons. under gh — ha vi i åm en regelbunden form. Genom förträngning i framljud få vi pva. Därvid kvarstår En. hva på det äldre
stadiet; en isolerad arkaism i denna skogssocken är icke förvånande.
På samma sätt få vi de ovan anförda sk. o. da. formerna med y. Av

I Skåne ha vi ya-namn, t. ex. Po, 'öja', by o. socken i Härrestad inOystathte, se Nor. Gleer: bibl. II. 7, som säkerligen har rätt
vid Ystad
gentemot Steenstrup daHist. Ts. 6 R. VI, 375 f. Förklaringen synes
mig på grund av sockennamnet även sannolikare än den hos Sahlgren
Sv. lm. 1912, s. 69 föreslagna; trots det onekligen oväntat tidiga
y. — Om sö. Smål. se Linder s. 199: ø, . 'ö', pl. ya, yana om
öarna i blek. skärg. samt om invånarna i byar på -ö; vidare PabP s:n,
Kinnev. h:d, Smål. (uttalet hört av fil. lic. E. Elgquist), Yite Oyie (1-402)
SD. ns. I, 112.
Enligt Möller även i Ve., där jag dock ingenstädes funnit det.
Danskt rspr. (skriftspråk)?
1 byn Gräsryd, norr i socknen, har jag även antecknat pya.
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'yva blir genom avrundning iva, regelbundet på Bomb. med iiva 'ljuga'
1.5iva (i äldre uppteckningar även yva), se Esp. Indl. § 47.
Däremot är iva isolerat i La. med lpva 'ljuga', ,pyv s. 'tjog', h#va.n
s. 'nypon' etc. ock, så vitt jag kan se, även i Gärds med yitwa
yyb 'djup', Nja v. 'flyga' ock Vill. med psga, yyb, smpa. Åven i fråga
om denna avrundning skulle jag våga peka pi ställningen i framljud'.
iva står nämligen icke alldeles ensamt. Åtminstone ett parallellfall bar
jag funnit. I Bjäre hd har 0 -E- ö i stor utsträckning blivit u, liksom
på skånska slätten (se nedan avd. f.), alltså hut adj. n. 'rött', blut
adj. n. 'blött', dhum s. 'dröm', Sum s. 'söm', tum s. 'töm'. Avrundningen till 2 (varom nedan a. st.) känner jag endast i glima v. 'glömma',
v. 'gömma', alltså i de båda värb som i största delen av det gamla
da. området delabialiserat vokalen, samt i ordet Öm 2m adj. Även Ingelstads
isnagha s. 'Pulsatilla vulg., oxöra', VGö. isflak yxna- höra kanske hit.
Mell. Hall. o. ÖGö. ita har tydligen gått över ett öwa, samma
väg som på ett mindre område (Ens.) givit AM s. 'råg' E- it024
Slätt. -E- h6t2t, Harpl.
*hOw (jfr Ab. my)
rögh, sku s. skögh,
jfr nedan § 29, avd. 13. Hur utvecklingen till u på det större området i
sa skall fonetiskt sättas i samband med förut kända framljudsföreteelser,
är ej fullt klart. 0
u innebär ju säkert en högre tungställning'
ock väl även en slutnare läppartikulation: Att utvecklingen tagit en
annan riktning än i gva, kan möjligen bero på en allmän olikhet i
behandlingen av w
gh, varom nedan under Kons.
Anin. 3. Förträngning i framljud torde även vara förklaring till
ilsbP propr. Ys., s:n ock by, Osby 1569, Ysby GS. Sannolikt ha vi
väl här ett Östby, namnet kanske givet i förhållande till den 'straxt
väster om Ysby liggande byn Hof.
Anm. 4. För Vess. skriver Bondeson Hall. sag. höj, d. v. s. hg),
s. o. adj., ploa v. 'plöja', toa v. 'töja'. Ljungby skall ha hyyar adj.
Vilken utbredning detta slutnare uttal har, undandrar sig mitt bedömmande. Jfr emellertid do, do 'deg' § 14 b anm. 1 (s. 97).
Anm. 5. hMtga v. 'hög
- tida' Vox., hOlsckh adj. 'som vill bli
krusad' Vox. sluta sig till angränsande Åsbomåls hPt.2 etc., Billing s. 30.

b) under inflytande av ett efterföljande eller föregående h,.
1) Kort vok. framför A-förbindelse:
stolta, adj. EnsBrVe., -8- Ve., -e- TrEldVeKnVox., -o- TrEldVe
LaHis.
sten.« EnsBr., -e- TrKnÖK., -o- TrLaHisVox.
ok s. 'stor skog' Ens.2
Så även EAMeyer Festschrift Victor s. 219.
Endast i krickahas glitle, namn på en stor skog i norra delen av
Enslövs s:n. Jfr Möller, som från Harpl. uppger användning i bet. 'skog'.
Det är fsv. i3Dkn med -n uppfattat som art. Jfr Helig. Sjön. s. 806.

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING:

181

Här ha vi tydligen den ostörda utvecklingen, jfr --> a, o
framför h-förbindelse § 7, avd. m (s. 73 f.). De böjda ock avledda
former av ord med -ah-, vilka enligt ex. i föreg. paragraf i
största utsträckning visa o, ha alltså detta genom anslutning till
formerna med lång vok. De enstaka formerna med a, u visa
den 'regelbundna' utvecklingen.
Anm. 6. En särställning intar Torup. Mina egna anteckningar inskränka sig till ett hot 'hört' från sockendelen norr om Nissan ock ett
några gånger hört Mita, 'körde' från två olika byar söder om ån.
Emellertid anföras just dylika former i grannsocknarna såsom kännetecken på en Torupsbo, ock socknen ansluter sig häri till angränsande
Smål.-mål, t. ex. tjore Femsjö, Sv. lm. II. 9, s. 34. Obs. å-bortfall
i ipf.

2) Lång vokal:
Mellan två A står o i en stor del av området i orden
ht2h s. n. 'rör' EnsBrTrEldVeTjLaKn; Ve. även 1z8h, His. (St) st4inhOlt, -u-; däremot tigh ReSkVox., tttlic ÖK. Ordet förekommer
[vcev] His(St.).
oftast i sms. 'stenrör', åtnhiihad,
h4ha v. 'röra' EnsBrTrEldVeKn., hoha His(St.), däremot hgha
VoxÖK., alltså även här g i de sydligaste socknarna (utom
His.). Jfr Bjäre hgha v.
Ithcla ipf. EnsBrTrLa., såsom naturligt är, men även Vox. 6phOhdah adj. 'upprörd' ock hbhda, -u- ÖK.
hbha s. BrHis(Gö.h.).
Att utvecklingen betingas av båda h-en i gammal tid, visar
väl bhgha 'bröder' EftEnsBrVeTjLaKn. — Nedre Ätradalen är
oberörd: hgra v. Vess. liksom brgra; likaså Holslj. hgra, hgr.
1 snima s. n. 'snöre' EnsBrEld., snima v. 'snöra' EnsTö. tycks
a ha värkats av efterföljande h ensamt. Från Tr. har jag sngha v.
Med öppnare 5 efter h ha vi Holslj. gr0 s. 'gröt', iv s.
'anus' ock Vess. grod s. 'gröt'. Söder om Nissan har jag endast
hört hav EnsBrVeTjKnReVox; av gröt däremot i stor utsträckning dubbelformer..gh0 EnsBrTrEldTjKnVox., ghod TöKn., ghgd
EnsBrTrSkilisVox0K. Jämte hov finnes i SH. hgva v., phgva v.
(se föreg. §, avd. d, s. 177). Visserligen äro dessa lånord, ock man
kunde häri söka anledningen till olikheten. Ipf. khgv 'kröp'
står under systemtvång ock har för övrigt v <--• p. Man kunde
alltså möjligen konstruera en utveckling 5
a mellan h ock
v i detta enda ord. Utvägen är likvisst icke riktigt tilltalande,
då övergången 5
a därigenom blir väl gammal. Formellt
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kan den sydhall. formen (samma i Luggude, Skåne) förklaras ur
ett röf, avljudsform till is!. rauf, Ha. rov, såsom Kallstenius
s. 172 föreslår för Bärgslagsm. rov. Utvägen bör väl tillgripas
först i sista hand, ock jag tror den oregelbundna utvecklingen
riktigt förklaras på det sätt, som Larsen Solör s. 127 använder
för de norska oregelb. formerna »i de fleste egne med en hoiere
materiel kultur» genom »vekselvis optrxden af snerperi og cynisme». Vad Feilb. Ordb. III, 128 anför om det jyll. ordet, att
det »kan bruges i det bedste selskab og er ikke usommeligt»,
kan numera knappast tillämpas på ordet i SH., icke ens i avlägsna bygder, åtminstone inom tongivande kretsar.
För det öppnare ljudet i gröt vet jag ingen förklaring. På
något håll (Tr.) har jag hört med bestämdhet uppgivas, att det
slutnare uttalet vore det äldre ock att »de unga» börjat säga
gh.å.d; men riktigheten av påståendet kan jag icke bedömma.
Jfr ang. det växlande uttalet i just detta ord Lyttkens-Wulff
Ljudl. s. 71, Nor. Vårt språk I, 510 f., Danell Sv. ljud!. s. 74 f.
c) Å nu anförda ställen omtalas också det flerstädes uppträdande öppnare uttalet av ö framför ii. Företeelsen är
också vanlig i Hall.
Av samnord. ra' ha vi endast .f! i ordet bin s. 'bön' HarpEns
BrTöVeTjLaRe., Nnadå s. 'böndag' BrTöTrEldReHisVoxÖK. ock
i Åm adj. 'smutsig av gödsel' Br., vilket emellertid omedelbart
ansluter sig till jg s., samt km)na v. 'kröna' Br. Däremot ha vi
gym adj. HarpSlättTr., gin BrTöTrVeHis., gh@n ReSkVosÖK.,
gina se v. 'bli grön' Ens., -g- Br., gr&nlig s. 'kart' Vess, låna s.
TrVeTjSkHisVox.,
'höna' VessHarpEnsTr., -g- EftBrTöVe.,
håns s. pl. Slätt., -19- TöTrVeKn., -o- TrTjReSkVox.
Med samnord. au ha vi Una s. 'böna' Br., ist ock -8- Br., men
Vess
hma HarpEnsTrEldLaReSkVoxÖK., l s. 'lön' BrTö.,
HarpEnsBr., -8- Br., lisma v. Vess., -g- BrTö., men lot Eld VeTjLa
KnRellisVoxÖK.
Med samnord. oy: bna v. 'lamma' EftEns-ÖK.1, [fm]
'dräktig om får' BrVox.
Någon värklig klarhet kan med det ringa materialet ock
på målens nuvarande ståndpunkt knappast vinnas. Tydligt
1) Jfr gotl. åina, ags. öanian — så redan hos Möller o. Rietz
s. 114; urnord. *aunian.
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är, att de sydligaste socknarna ha slutnare ljud. En skillnad
beroende på ursprunget för 5 kan icke konstateras. Däremot är det frestande att i olikheterna spåra inflytande av
föregående kons. eller frånvaro av kons. Någon annan form än
itcc är icke belagd, icke ens i Br., som annars visar de öppnaste vokalerna. Ursprunget till i detta ord kan knappast förklara saken,
då vit, ex. i Br. ha lgn s. 'lönn' (jfr ovan § 6). Vidare finnes
endast bgn ock endast i Br. något annat än bgna. Även kw ock
höna ha vi så gott som upp till Nissadalen. Däremot finns ghgn
blott allra sydligast. Jfr att Holslj. har bgn, bgna, lgn 'lönn',
lgn 'lön', lgna, men griJnar, 4.na. Visserligen är en dylik värkan
av h underlig, ock lugna Br. bidrar icke att uppklara förhållandena.
Vid förkortning fås i några fall ett slutnare ljud:
bhnek s. pl. 'bönder' SpannTvå yek, s. 'ömkan' Br., -y Vess.
KöBrTöTjKnSk., bgeoh, Br pyka v. 'ömka' EnsBrLaHis., yVess.
Ve., bjugh, -y Ens.
bYeka v. 'tigga ock be' Ens.1 Ygkli adj. 'ömklig' EnsBrTj.
ghYtiga s. pl. 'grönlingar, kart' pnia ock ynta v. 'vakta (får)'
Ens.
Vox.
yntapbug
s. 'vaktepojk' Ens.2
yena v. 'ögna' Vess.
Följande palatal eller dental kons. har tydligen varit orsaken.
Så också i dy y s. n. 'dygn' Vess, -y- Två., men dag Br., varom
se Kons. under gh. Jfr Kock Ark. 1X, 84, Hultman Häls. s. 79.
Anm. 7. Särskilt anmärkningsvärd är utvecklingen av isl. reynir,
fsv. röne 'rönne'. Från SH. har jag håna DrengsTjKn., h4916,, -y- Ens.,
hytt Slätt., higea, Br. med samma vokalförkortning som i rspr. ock en
mängd dial., se Rietz s. 547. Jag kan icke föreslå någon annan förklaring , än sammansättningar med huvudtonig andra led, t. ex. rikebger,
ränetra-a. Under antagande av sidoformen med samnord. au (jfr no. d.
rann, rogn) kanske ur denna akc. även kunde förklaras någon del
av oregelbundenheterna i detta lite varstans besvärliga ord. Jfr Kock
Ljudh. II, 61 f. om au -+ o(u); se formerna hos Rietz s. 547, Ross
ock jfr Larsen Solör s. 54, 153 f., Nor. Palm. s. 152, Kallstenius
s. 107, Sandström s. 15; samma förklaring hos Lindgren s. 138.

Palatalisering genom föregående kons. måste antagas i åyva v. 'kväva' Ve(örSkg)En., öipda ipf. Tj., åyydet, p. p.
'kvävd' tj. Jfr fsv. nidherköva 'nedtrycka', isl. kåta 'kväva'.
Jfr bönka, bynka Rietz s. 79.
Till roten i ana.
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Däremot heter det öva VessHarpEnsBrLaVox. Noggranna
gränser kan jag alltså inte ange, men företeelsen är tydligen
begränsad till ett ganska litet område. Längre i söder ha vi
liksom i norr lava Åsbo, pkva Holslj.
4 Dela b ialiser i ng uppträder på ett par skilda punkter i ordet
glömma: glima v. Ens(by)TöTrEldVeTjLaKnHisVox., gl‘fmskon,
adj. TöHis.; däremot glbma ReSkÖK. med anslutning till Åsbo
glema (men 'åma som i SH.), Bjäre glima, 'åma v. 'gömma';
ock glbma EnsBr., gkmskan Br. möjligen med anslutning närmast
norrut. Emellertid har redan Harp. glema, Vess: gloma. Vi ha
här tydligen ett slags »dissimilatorisk» process, som med olika
styrkegrad uppträder över hela det gamla da. språkområdet.
Största utbredningen har den i glömma, därnäst i gömma,
kanske beroende på svagton hos värben. Om de moderna da.
dial. se Benn.-Krist. s. 58 if., särskilt s. 62. I Skånemålen finnes
glima (-i-, -e-) över största delen av området. Utom Åsbo ock Bjäre
har jag antecknat det från Luggude, Torna, Bara, Härrestad,
Färs, Albo, Gärds h:der. Färs har även glama — med den i
v. o. s. Skåne allmänna övergången o
u — Ingelstad glimta
(men jima), alltså motsatsen till förhållandet i SH. ock Åsbo.
jima (-i-) är antecknat från Bjäre, Torna, Bara, Ingelstad, Gärds.
Mäst gripit omkring sig har delabialiseringen i Bara med dram
s. 'dröm', sth,un s. 'ström', hm s. 'töm', »n adj. 'öm', dn,ima v.
'drömma', strama v. 'strömma', tima v. 'tömma". För övrigt ha
dessa ord o-, u-, t. ex VGö. om; ÖGö. dkom, tom; Villands o. Gärds
drum, tum, um; Albo drum, tum, um, sum, drama; Färs dnum,
sum, tum, um; Ingelstad &tum, tum, um, dua 'dömma' ; Härrestad dhum, tum, stnum, um; Torna dum, tum, am, dimma,
stnama, dama. Om Bjäre se ovan avd. a, anm. 2 (s. 180).
g) Ordet lördag har formen lOnda s. Br-ÖK., alltså i hela
området utom Ens. le:in,da.
Om Noreens förklaring av fsv. löghordagher, isl. laugurdagr, Sv. etym. s. 42, vore evident, funnes ju skäl att trots
betänkligheter rörande avljudsstadiet *io5r, 1.115r gå med även
på förklaringen av dial.-formen lordag. Emellertid tyckes mig
Kock Ark. XX, 63 if. ha .rätt i sin motvilja mot att etymologiskt skilja laugardagr från laugurdagr, ock i stort sett även
1)

dåtta 'dömma' bör vara riksspråk.
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rätt i sina övriga invändningar mot den Noreenska etymologien.
Jfr ävenledes avvisande F.-T. 1513. Men den förklaring, som
Beckman Ark. XI, 234 ock Kock a. st. s. 68 f. ge av /onda ±laugardtigr, förefaller mig knappast övertygande. Enda beviset
för en dylik akcentuering ligger i vok.-kvaliteten just hos ordet
lokela. Åke. 2 på första leden, vilken finnes i Burträskm., se
Lindgren s. 40, ock i äldre rspr., se Kock Acc. s. 151, Beckman
a. st., ock som B. tycks anse behöva stöd av förklaringen till
lordag, är ju regelbunden. Numera har även 16hda endast
akc. 1 i SH. ock Skåne, så vitt jag funnit, ock även i Vgm.:
lOok Holslj., likaså i Bohuslän: Nek Skee, /04a Sörb. Däremot
heter det Mda i Markaryd (Smål.). Men då övriga veckodagar
icke visa något spår av huvudton på andra leden ock förbindelsen mellan namnen bör ha känts ganska starkt, är en annan
rimlig förklaring att föredraga. En sådan torde också finnas i
inflytandet från dialektformer av ett subst. motsvarande fsv.
lagher 'vätska, lag', isl. 12gr dels 'vatten' i olika betydelser,
dels 'saft som presses ud af noget' Frz., äda. lov 'vand til
brygning; lud' Kalkar. I dial. lever den omljudda formen i
stor utsträckning kvar. Jfr SH. björke/Q, ene/o nedan § 29, avd.
13 dels i betyd. 'saft', dels 'avkok på ngt t. ex. enris, även på
aska vid bykning', alltså Harp. io ungefär lika med 'lut'. Från
Skåne äro antecknade 4inalå Bjäre, biaN Ingelstad. Från da.
område har man t. ex. Sejen, 111,w 'vand, der koges til brygning' Thorsen s. 159. Om no. dial. se Aas. Om ordet från ett
par håll i Sverige se vFries. Nord, stud. s. 280, om Vgm. Sandström s. 25. På sistnämnda ställe finna vi också ett ex. på den
förbindelse mellan 15gh, Higha ock *12gr, som uppkomsten av
1Qhda förutsätter ock vilken med hänsyn till ordens form ock
betydelse är synnerligen begriplig. I Vgm. (Barne h:{1) luga scek
'löga sig' synes den enda möjliga förklaringen på vokalens
kvalitet vara att med Sandström a. st. söka i inflytande från ett
äldre 12gh. Samma påvärkan bör möjligen antagas i SH. Qva se,
för tolkningen av konsonantismen (se under gh). Om beröringen
mellan de båda stammarna talar vidare no. dial. iaug Trondh.
i bet. log, se Aas. under log. Även jut. dial. myr etc. (Feilberg II, 510) i bet. 'kogende vand til brygning og br2endevinsbrxnding' bör utgå från laug, men har fått bet. från bur.
Även äldre påvärkan eller sammanblandning kan påvisas. Till
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is!. laugarker 'kar som bruges till lang (bad, tvättning)', fsv.
lögha kar 'badkar' svarar regelbundet äda. lov(e)kar 'badekar'.
Men jämte detta står ett lovkar 'bryggekar' med biformen
loukar. Jfr bryggkarets användning vid tvätt. Ock finge man

tro Moth, skulle äda. haft både love 'vaske', lovt 'vaskning' etc.
Jfr Kalkar II, 836 o. 842. Jag tror alltså inte, det är djärvt att
i lohda se ett äldre *löghardagher, löwerda(gh)1. Hur gammal
formen är, kan naturligtvis inte bestämmas. I vgm. med "puh
/gg måste den ha varit med om ö
o framför rd. Då /o
'lag' på vissa håll i SH. äro säkert såsom starktonsform (jfr nedan
§ 29, avd. 13) får man väl även här gå rätt långt tillbaka. Endast
Ens. leihda talar möjligen för senare ursprung. Den enstaviga förleden tyckes i mål med gh --> w [-->
icke innebära någon större
svårighet. Men även ett vg. lögherdagh•-›*löghrdagh -›*1.6-rda(gh)
i ganska gammal tid är naturligt. Man kan tänka på de mycket
vanliga ställningarna i lördags, lördagmårron, -kväll etc., där
andra stavelsen i ett *lögherdagh bör ha haft den minsta möjliga betoningsgrad, jfr Kock Acc. § 320. Ett nsv. lögerdag
lördag kunde ha samma ställningar att tacka för sin uppkomst. I lördagmårron etc. få vi som bidragande moment
den relativa svagton, som Kock Ark. XX, s. 69 alternativt antar
som förklaring, utan att behöva tillgripa det åtminstone för mig
osannolika lögerdåg2. Emellertid är jag snarast böjd för att
Korr.-not: Jag har förbisett, att samma inflytande från loghantages till förklaring av Bomb. laurda, Espersen Indl. § 24.
Den i skilda Skåneinål uppträdande formen )Q/da har jag icke
hört i Håll. Emellertid uppges den av Osbeck. I Kn. påstods den
förekomma i His., där jag dock ej funnit den. Däremot har det angränsande Markaryd (Smil.) Mda. I en mängd Skånemål, t. ex. VGö.,
Härrestad m. fl. finns jåhda liksom i Åsbo. En ombildning av /ohda bör
väl föreligga. Men att med Kock Ark. XX, s. 69 not anta 'jord-dag' i
anslutning till 'mån-dag' förutsätter hos folket en känsla av 'måndags'
ursprung, vilken säkerligen icke förefinnes nu ock kanske icke funnits,
sedan första leden blivit enstavig. Jfr att alla ex. hos Kalk, ha formen
mondagh, mandag. De äro visserligen ganska sena, men tidigare finnas
säkert. Tillfälligtvis har jag antecknat mandagh (1433) från Kjol).
Dipl. II, 44; AM 187°. har mandagh 48,15, ock redan SkL s. 222,6
(början av 1300-t.) har sundagh. lordag ock mänedag ha alltså
kanske icke existerat samtidigt. Något eget bidrag till förklaringen kan jag
icke ge. Emellertid vill jag icke undertrycka en gammal Knäredsgubbes
tydning: 10hda kala da jdhda, ftA ala tig ska bagravas.
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bortse från dessa möjligheter ock i stället betrakta lördag etc.
som analogibildning efter alla de övriga veckodagarna med enstavig första led. Vad de no. dial.-formerna (se Aasen) beträffar, kan jag endast framställa förmodanden. Bortfall av g
efter vok. är på stora områden regel, se Ross No. Bygdem.
VI, s. 65, VII, s. 12, VIII, s. 28 f., IX, s. 47, XII, s. 8, XIII,
s. 55, XIV, s. 77, XV, s. 104, ock Kocks förklaring av lau(r)dag
Ark. XX, 69 har därför all sannolikhet för sig. laugurdag Tel.
visar väl intet om urformen, då Telemål ha g även av w, se
Ross a. a. II, s. 16. Slutligen ha vi lordag ock lurdag. De
visa antagligen båda tillbaka på fno. logurdagen (DN. XIII, 9,
1333)1, som står jämte laugordaghen (DN. XIII, 21, 1359).
Även här skulle jag hällre vilja antaga inflytande från 12gr än
starkton på andra komp..leden. lordag uppges av Ross från
Nedenes, där g enligt Ross No. Bygdem. XIII, s. 55 faller, samt
av Aas. ock Ross från kederen (Ryfylke), där g visserligen tycks
falla efter au ock mellan fl ock a, däremot kvarstå efter o, u.
Vi ha alltså samma eventuella svårighet som i nsv. lördag. Konsonantismen tycks förhålla sig på samma sätt i Numedal o. Hallingdal, varifrån Aas. uppger lurdag. Om u anger något liknande lmalf u, torde svårigheten med förklaringen ur logurdag
försvinna. I både Num. o. Hall, finnes nämligen tilljämning
av Q --> U framför följande stavelses u, alltså Num. gutu 'gata',
(eann)sugu 'sannsaga', Hall. gutu, eulu 'svala', flugu, se Ross
No. Bygdem. III, s. 5, IV, s. 16. Då sydöstliga no. mål ha
samma tilljämning (Ross a. a. VII, s. 4, VIII, s. 21), kanske direkt förbindelse finnes över till Skeem. Wcda. Detta synes nämligen icke kunna förklaras ur vare sig iaug- eller lög-, vilka
borde givit lay- ock l8y, se Lindberg s. 176. Varpå Lindberg själv
stöder sitt antagande s. 199 av l4da lau3urda3r, nämner han
*lur- skulle vi ha
*lugur
icke. För en utveckling 12guren parallell i Skeem. hu 'huvud', med samma tilljämning som i
rspr., varom se Kock Ljh. I, 420. Skeem. stiara 'stuga'
styrker möjligen antagandet, se Lindberg s. 177 2.
Även laurdag kan i viss utsträckning förklaras ur logurdag,
d2gurbr etc. hos HEegstad Vestno. maalf. s. 8.
jfr daur
Om uppkomsten av själva det -ur-, som tolkningen av de sista
formerna förutsätter, har jag knappast någon mening. Kocks förklaring
innehåller alltför osäkra utgångspunkter ock synes överhuvudtaget alltför
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Äldre ä.
§ 22. Äldre ä framför urspr. enkel kons. blir a eller
u, beroende på tiden för förlängningen.1
a) Framför k-+ g [-> bortfall]:
4gaa v. 'åka' Ens-ÖK.
binalsa, s. 'bakelse' Vox.
41:Kb s. 'åker' Ens-ÖK.
tebdga[ns] adv. 'tillbaka' Br
boncigha propr. Hassl., böndgha
Sk.
OK 2.
bccg-e 'bak(-ben etc.)' Ens-ÖK.
4gahao s. n. 'ållon' EnsBrTöVe ktgvinte4 s. 'senvinter' Vox.
TjLaKn., 4gah VeKnVox.
bl4ga v. 'slå, falla' (t. ex. om
Ing s. n. 'bak(bröd)' Br.
rägn) BrVe.3
biggad v. 'baka' EnsBrTrVeTj bh4ga 2 v. 'braka' Ens.
KnReSkilisVoxöK.
chögab61 propr. Ens 4.
biggara s. 'bagare' BrTrSk.
fl4ga s. 'yta, markstycke' Br.3
evga Två., åka Drengs., aga Vess. b) ager Vess., 4gay, Sten
HarpSlätt.
kara TvåVess.
d ) bgga Vess. e) bag adv.
prep. Vess., bcoltegas 'baklänges' Vess. ) brgga Vess.

a)

komplicerad för att värka övertygande. Det fno. laugurdagr tycks
förbjuda den annars enklaste förklaringen, kontamination av löghar- ock
lögho-, framställd av Piehl, TfF. Nr V, 281 not 1, kritik av Kock PBB
XV, 254 not. Jfr fsv. löghokar 'badkar', loghokarl 'badare?' Sdw.,
Var. rer. lögobalyo loghowadh ock sv. d. löga 'badvatten, bad' Kahn.
ögl. När. Rietz s. 388. Det torde väl även vara för djärvt att helt
enkelt se inflytande från sunnodagr, ett inflytande som Kock Ark. XX,
67 not tänker på i fråga om r-förlusten i legho(r)dagher ock som man
inte gärna kan låta bli att tillgripa för isl, mitnudagr, fno. månodagr,
se Bugge Stud. t. Unger s. 21 not 1.
Det låga, slutna å har jag vid mina uppteckningar nästan överallt skrivit a ock bibehåller denna beteckning. En dragning åt Go finnes
nog. men knappast så stark, att co vore det riktigare tecknet. I Tö.
har jag flera gånger skrivit cp, i åka, åker t. o. m. Q. Även i uppteckningarna från Två, står co. — Under denna § upptagas också ord
som lånats med långt 'å efter övergången å, --> ä.
By i Basel., Bondåkra GS.
Hört också i uttrycket sOlan blkan, peju, vilken betydelse icke
uppges av Möller ock Rietz; kanske påvärkat av Una po:u (om solen).
Gård i Ens.; Drakabottl 1678 Tgsh., Dragabol GS. Förleden är
möjligen namnet Drake, se Nielsen Pers. s. 18.
Se Tamm s. 149, La. flå_ga i bet. flöt lcin d. v. s. platt, slät
mark.
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Br.1
h4gaa s. 'haka' Br.
hktgab s. 'hake' EnsBr.
a)
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kinac s. 'kaka' EnsBrTrVeRe.
kro propr. ÖK.'
kl4gekd adj. 'klen, svag' EnsBr

TöTrVeKnHis.3

hgga Vess. b) hgga Vess. d) kgga Vess. d) klc9g Två.

Betydelsen tycks närmast peka på fsv. braker 'bräcklig', sv.
dial. brak, braken Rietz s. 49; men begynnelsekonsonanten strävar
emot, för den som inte vill gripa till den urgamla växlingen p : bh
(jfr om bräken : fräknar etc. Noreen Urg. Lautl. s. 186 f., Tamm
s. 67, F.-T. 100, 1130, Walde Lat. et. Wört. s. 312), en föga tilltalande utväg. Från formens synpunkt ha vi däremot den naturliga
anslutningen i sv. dial. frak 'god, rask, duglig, stark', östsv. dial. frak
god, ansenlig, stor, mycken' Vendell, no. d. frak, jut. frag Feilb. i
ungefär samma betydelse (se F-T. 279 under frk).
Om urspr.
betydelsen är 'full av kraft, yppig etc.', blir utvecklingen över 'hastigt
uppskjutande'
'lång, smal'
bräcklig' begriplig (jfr ovan s. 117
om faga). I Skånes (Ingelstads) f4g0h, 'rak i ryggen ock med god
hållning, lång ock smal' ha vi mellanleden mellan 'kraftigt växande'
ock 'bräcklig'. Kanske ett en gång existerande *bhågatt, medvärkat.
Jfr betydelseutvecklingen i kkgok nedan not 3.
S:n ock by; Kagerupp 1569, Karuph 1653, Ö. Karup GS.
Förleden är väl ett namn fda. Kak, se Nielsen Pers. s. 54.
I Skåne (Ingelstad) klqg 'smärt, spenslig, tunn', (Härrestad) kidgon,
1) 'smärt, tunn, sviktande'; 2) (om deg, murbruk, torvdy o. dyl.) 'tillsatt med för mycket vatten'; (Gärds) lagg '1) klen; 2) len, lös (om
deg)'; därjämte (Villand) kigg 'bördig, frodig'. Rietz s. 323 har ett
klak, klag 1) 'skör, klen, spröd'; 2) 'böjlig'; 3) 'sjuk, svag, maktlös';
'smärt ock smidig'; dessutom även formen klök. Därjämte har
Rietz a. st. ett klak, klåk, klok 'frodig, fet'; 'bördig, väl gödslad';
'mäktig, stark; storväxt; kry, munter'. tt-formerna torde vara av ö
eller Q, jfr Linder kloker 'frodig, yppig, fet' ock a. a. s. 4, där 0
uppges vara ljudet i kol, hål etc. av äldre ö, ii, samt Gadds klöker
'bördig, frodig (om jord, växande säd ock jordfrukter)', där 6 är av
äldre 6, ii (se hål, föle a. a. s. 3). Det är svårt att skilja de båda
orden. Ock ännu mera ovillig därtill blir man, då man i no. dialalekters
klek (loss) finner båda betydelserna 1) 'ikke feestnet i vwksten; ung,
saftig, los og myg; noget svampet' = klokk; 2) om personer d. s. 0:
'svag paa grund af ungdom'; 3) 'blod, svag; om egredskaper'; 4) 'om
jord som er fed og som derfor afgiver klokt grffls'. Belysande förbindelsen mellan de båda betydelserna står så klekfuld 'fodret saaledes
at vwksten er bleven rask og lidt svampet (svag)'. Vi skulle här
alltså ha en parallell till det ovan behandlade frak, Acigak. Vad formerna beträffar, har man kanske att räkna med både ett *klaka ock
ett *klakua. Emellertid är dt väl möjligt, att Q-formerna skulle kunna
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kAga. v. 'kraka' (säd) Kn.
spdgah adj. 'spak' Br.
kAgaha propr. Ens.'
öienaspck adj. 'som känner igän
14gab s. 'lake (t. ex. salt-)' Tö
folk' EnsVe.
ReVox.2
stkah s. 'stake' EnsBrTöVeSk
HisVox.
14ganc s. n. 'lakan' EnsBrSk.
sparkgan s. 'sparlakan' ReSk. stctga (Ad v. 'utstaka' Re.
4dst dgadan, adj. Ens.
ntka adj. 'maka, jämn".
nikaa s. 'make, like' EnsVox. ta v. 'taga' Ens-ÖK.
kgj s. n. 'tag' EnsBrVox., tqg
m4gali adj. 'maklig' Br.
ReVox.
4m4g s. n. 'omak' Br.
[sko]m4garta s. 'skomakare' Ens t4gk s. n. 'tak' EnsBrTöVeTj
LaKnReHisVoxÖK.
BrVe.
temigalsa s. 'lakrits' Vox.5, MnAgg adj. 'rak' EnsBrTöRe.
h,cigalsa La. (uppgives ss. hört),
Agna v. 'rakna' Ens.4
thepAgalsa Br.
Aga. v. 'raka' EnsBrVe.
Aga s. 'raka (t. ex. ugns-)' Br vctg s. 'vak' Ens.
v4gan adj. 'vaken' EnsBrTöVe
SkVox.
TjLaKnReVoxÖK.
scigf s. 'sak' EnsBr.
Makstiatbst s. n. 'sakristian' Br. tagg s. n. 'vrak' Ens.
vAga v. 'vraka, bortkasta såsk4gag v. 'skaka' Br.
som oduglig' Ens.
sk4gel s. 'skakel' EnsBrTöEld.
Anm. 1. Lånord med k: nosdkad adj. Ens., 4n,s4k s. Br., spetdkal s. n. Kn.
a) kAga Tor. b) 14gagryda Vess., 14ga v. 'laka (ur)' Ab. .) 14gan
Vess. d) Mlitga Vess. e ) aga Vess. f) sqg Vess. g) sk4ga Eft.
h) st4ga Vess. i) tco Vess. i) tqg Vess., tcpg Två. k) tqg
Vess., tcpg Två.
förskriva sig från u-omljudda kasus i *kloka-, *klaku etc. Om vi se
på formerna hos Rietz, finnes med betydelsen 'svag etc.' klök endast i
Hl. (tydligen från Möller, N. Hall.) ock Vg.; cl:iremot med betydelsen
'bördig etc.' regelbundet klåk, klök, ock endast ett par klak. Ordet
bör i den senare betydelsen ha använts om jord fem. klak- bör vara
avljudsform till klek, varom se vidare F.-T. 541.
By i Ens.; Kragarydh 1678 Tgsh., Kragared GS. Förleden
är namnet isl. Kraki. Se Lind o. Nielsen Pers. s. 59. Jfr NG. III,
183 m. fl., men även NG. XVII, 93.
Även t. ex. betkkaii_zga, s. 'björklake, -saft' Vox.
1 uttrycket icda cela In4ga 'udda eller jämnt'.
Efter hqg 'rak'.
2) Ombildningar av fsv. treakilse; om andra former se Rietz
e. 728.
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Anm. 2. Lånord med g: tiga s. o. v. Br., kiqg s. n. Br.,
boldg veKn., h4gt6hn s. Br., klka v. Kn., tqg s. 'lex' EnsBr.,
lkom adv. Ens., lkom Br., lesåga v. Ve., md_tgeh adj. BrTj., fwqg
adj. Br., v4hnagal s. Br., vahnågal HisVoxoll.
Anm. 3. Då hela området' tycks ha småuga v. 'smaka' Sten
HarpEnsBrTöTrVeLaKnHisVox., smeug s. 'smak' Br., smbugen, pl. 'smakbitar' Kn. mot nordligare snika etc., beror detta knappast på tidigare
inlån — ock ännu mindre på senare utveckling å —> å — söderut, utan
på växlande ljudsubstitution. Härvid kan visserligen någon olikhet i
målens å- ock å-ljud ha spelat en roll. De tär icke omöjligt, att de sydligare målens äldre ä vid tiden för inlånet legat högre än de nordligares, ock att ett mlty. djupt ä därför söderut hällre anslutit sig till
gammalt å —> å. Jfr den talrika förekomsten av a i Skåne ock Sydhall. mot Nord-Hallands a, ca (se § 22 c, 24 f.). I alla händelser går en
gräns något norr om Nissan. Norrut finnes a, t. ex. i Vessige (Hall.),
Holsljunga (Vgl.), Skee (Boh.). Hela Skåne har däremot ä: smquga
i Åsbo ock Luggude, smaug VTorna, smauga VGö., smaoga vill.,
smetga Härr., Ing., Ljun., Färs, Skytts, Bara, smega Vemm.
Anm. 4. Med a finnes endast tag s. n. 'tag ReVox., ad tkad
'i taget, på en gång' Vox. Samma undantag träffas på skilda håll i
Skåne, antagligen genomgående. Vi finna i Asbo tqg s. 'tak' : tqg s.
'tag', VGöinge tqg : tag, tka s. 'tidrymd, stund', Färs tag : tagas
v. 'brottas', tka s., Härr. tcg : teg, Ljun. tag:tag, tetga v. 'brottas'.
Förklaringen är otvivelaktigt att söka i svagtonighet hos substantivet i
de ganska talrika sammansättningarna (se ex. hos Rietz s. 721 f.), varvid a kan ha fått stöd av ett i det svagtoniga värbet säkerligen ganska
länge kvarstående öppet a. 2

b) Framför p --> b -› v:
btbas v. 'stirra' Br.4
4bala s. 'apel, äppelträd' Ens
BrTöTr., ?tbulathA Ve., åbt'Alatub Re., ethi/ Vox.
a)

Mab v. 'gapa, även råma' Ens
BrVeLaKnReHisVox., Ova
Ens(by)TrSk(StrLö)ÖK., g4va
Tö., getba Br.

4.ba2 AbSlätt., 4pal Drengs., 4bl propr. Ab., 4pal Drengs.3
ge_tba VessAbTorSlätt., getba EftHarp.

Jag har visserligen från Ens. även uppteckningen smana, men
den tillhör de älsta ock osäkraste. Den kan också bero på försök till
rspr.-uttal. Skulle den vara riktig, sträcker sig det nordligare området
här — nordligaste spetsen av Ens. — ett stycke längre mot söder, än
fallet är åt västkanten, i ock för sig ingenting ovanligt.
Vid bortfall av w •<— g •<- k har nu värbet överallt formen tq.
S:n; Abelt 1467, Apell 1496 Styffe s. 85, Abyld, Abbild
1489 SRD. VIII, 36.
Jfr sv. dial. apa 'gapa, stirra' Sm. Rietz s. 12, fsv. apa 'se,
stirra'.
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ggba s. n. 'gap' Ens.
»iiakvgva s., pl. -ek 'sumpig
plats krill°. källa' ÖK. 2
Mab v. 'lapa' EnsBrVe(no.)La
KnReSkVeHisVox., lava Sk
(StrLö)ÖK., låva Ens(by)Tö
TrEldVe(sö.)Tj.
skjtbo s. n. 'skåp' EnsBrVeLa
KuReVox., skav TöTrVe(sö.)
Sk(Ve)ÖK.
hatlskgb'(galen-, härr-)
skap' EnsBrVeLaReFlisVox.
Fördelningen av g ock a i
c) Framför t
d:
bhåda g v. 'braka; även pedere' Br.3
fgdh s. n. 'fat' Ens-ÖK.
&den,' adj. 'flat; snopen' SnTrÖK., flad EnsBr.
fl44t propr. Br. 4
flådalt propr. VOK. 5

skåbad v. 'skapa' Ens(by).
sknitbae v. 'skrapa' EnsBrEldVe
skhåva Ens(by)TrSk
(StrLö)ÖK.
sncibal s. 'snabel' Br.
ståbal s. '(ved-)stapel' BrRe.
stabla 6.1) v. 'uppstappla' BrRe.
v. 'tappa' EnsBrVeKnRe
HisVox., tåva SkÖK., tåba
La., tåva Ens(by)TrEldVe(sö.)
TjSk(Ve).
denna grupp diskuteras s. 211 f.
ggdi ipf. 'gat, gitte' EnsBr.
gådak s. 'gata' Ens-ÖK.
kadi adj. 'morsk' Br.6
kvcideh s. 'pinne att fästa kilabållan vid foten' Vox.7
adj. 'lat' Tr-ÖK.

gab Vess., gab Sten., gåbaliga propr. Slätt.' b) kba Ab
Tor., låpa Drengs., låva Stafs., låba HarpSlätt.
skap Drengs.,
skab EftHarpSlätt. d ) skaba Vess.
) skraba Vess. f) tåpa
Drengs., tåba Ab., tåba EftHarpSlätt., tåva Tor. g) bhåda Harp
Slätt. h) fat Svart. i) flqd Två., flad AbHarpSlätt., flat Drengs.
) gad Vess.
k) gåda TvåVessAbEftFlarpSlätt., gåta Svart
Drengs. 1) lad TvåVess., lat Svart., lad AbSlätt., lat Drengs.
By i Slätt., Gabelynga (IIS. Efterleden är ljung, förleden
anger möjligen ljungmarkens läge eller utseende (jfr NG. V, 74).
Måste höra hit, alltså till en stam "kvap-, jfr no. dial. kvapen
'vwdskefuld's då -av- regelbundet ger -av-, icke -av- (se nedan denna §
avd. c). Det kvaver s. t. dets., som Rietz s. 370 uppger från Hall.,
får alltså icke häller med vEries. Mediagem. s. 67 föras till "kvav-.
Det måste härstamma från området med p --> v (se Kons.). Rietz har
för övrigt med säkerhet ordet från Möller, ock denne anför det efter
Osbeck, alltså just från den trakt, där det av mig upptecknats.
3) Sv. dial. brata Rietz s. 50.
By i Br.; Flathult 1653, Fladhult GS.
By i Vox.; Fladdalt 1653, Fladalt GS.
Sv. dial. katig Rietz s. 313.
Jfr Sk. kvadrik, kvader etc. Rietz s. 368 f. Hör ordet hit?
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phadd s. n. 'prat' EnsBr.3
pitada e v. 'prata' EnsBrEld-ÖK.,
Imelda Tr.
KuReVox.
phådan f adj. 'pratsam, -sjuk' Ens.
madb s. 'mat' Ens-ÖK.
sadg ipf. 'satt' EnsBrVe-ÖK.
mula v. 'mata' Br.
mådnadan s. 'mathållningen' Br. skåda" s. 'skata' EnsSuBrTrVe
TjLaKnReVoxÖK., skåda Tr.
_p/etda s. 'något tunt, utbrett,
lapp, stycke' TöTrEldVeTjLa tocii vci pron. 'vad' VeKn., wci
Ve., va TjVox., va EldKnVox
ReVoxÖK., pla,da Br.1
ÖK., wco Ens., wa EnsBr.
placlabOl propr. Br.2
Om fördelningen av a ock a se s. 208 if.
Anni. 5. Lånord med t: potantåt s. Ens., phevåtskåla s. Ens.,
sepahhtan s. 'separatorn' EnsBr., [ha] stat [hos 49194] s. (om statare)
Ens., komn4ta4, s. pl. 'kamrater' Vox., saldot s. 'soldat' VeTj.
Anm. 6. Lånord med d: ådal s. Br. ådlz adj. Br., Stå& adj.
Br., vådan s. (på benet) Br., th4da s. 'tråkig, pratsjuk kvinna' Vox.
lad EnsBr.
la, la a v. 'låta' EnsBrTrVeLa

d) Framför gh, v -› v --> bortfall:
4vanOgi adj. 'avundsjuk' BrTj.
åvdanzgk s. Ens.
rägn' EnsBr.4
åvstån s. n. 'avstånd' Br.
4valan s. 'frukten' Br.
4va s. 'agg' EnsBrEld.5

åva v. 'aga' VeKn.
åva v. 'visa tecken till att bli

a) la Eft. b) mad AbStenSlätt., mat SvartDrengs., mcod Vess.
c) pl4da• Harp., plada Slätt. d) phad Eft., pred Vess. e) prasyla
AbHarpSlätt., prada Vess., pråta SvartNössl. f) pra dan Vess.
g) sal TvåVess. 11) skåda TvåVessAbEftHarp., skåta Drengs
åvdanzg Slätt.
Svart. i) tya) Vess. ) avansyg Vess.
-

FsV. plata, mlty. plate; även' 'fläck', t. ex. mbgpldda 'plada
av gödsel' •Re.
By i Br.; Platteboo 1653, Platebol GS.
Mlty. praten.
Sammanställas av Rietz s. 16 med ava, ave etc. 'vik, sjö
o. s. v.', som skulle höra saminan med got. ahwa. Emellertid torde orden
i bet. (hos Rietz) 1-4 vara riktigt förda samman med av, alltså eg. 'bakström', av Bugga hos Nor. Sv. lm. IV. 2, s. 226; så även Hellq.
Sjönamn I, s. 18, 19 f. Försiktigast torde därför vara att söka även förklaringen till ava v. på närmare håll. Antagligen är det samma ord som
ava v. 'aga', med den mycket naturliga betydelseutvecklingen 'skrämma,
hota' -± 'hota (med rägn)', jfr no. aga 'hota' ock se Tamm s. 3. Från värbet
kunde sedan möjligen ha utgått ave s. i bet. 'moln' hos Rietz anf. st.
laga ava pa [non] 'fatta agg till ngn'; det är fsv. avund
*ava,n med abstraherat -n; jfr nästa ord.
13-120088 Sv. landsm. Wigforss.
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gv44an adj. 'vresig, tvär' Ve.1
båga adj., adv. EnsBrTrEldVe

hav s. n. EnsBrTöVe.

v. 'hava' Ens-ÖK.
h4vana1 adj. 'havande, gravid'

Re. 2
bk4a si 'bli bättre' Br.
db s. 'dag' Ens-ÖK., t

VeKnHis.

håva,i s. 'hage, trädgård' EnsSkVox., h4e, Br.
Kn.
håan propr. Ens.°
s. 'dager' Ens.
deiven,n s. 'frukost' SnEldVeTj tiahdva propr. ÖK.7
KnReHisVoxÖK., clgvek BrTö brcenahdv propr. Vox.5
håstdnnt propr. Ens.°
Tr., dgvha EnsBr.
dvit propr. 'David' Ens., defind kliva v. 'klaga' LaHisVoxÖK.
klåvak s. 'halsklave (om får)'
Br.
Ens.
Ägd v. 'draga' Ens-ÖK.
hav s. n. EnsBr.
clhav s. n. 'svinmat' BrVeRe.
ficjvah s. n. 'flaga, blåsa (på khgva1 s. 'krage' EnsBrTöVe-ÖK.
o dga

järnet i lien)' Br. 4

gae ipf. 'gav' EnsBrVeTj.
gngvaf v. 'gnaga' EnsBrLaRe.
ghgv s. EnsBrTöVeTjLaRe.
ghdvag v. 'gräva' Ens-ÖK.
bagheiva v. EnsBrTj., -g- Tr.
bagigivni,g s. La.
gkgvakabhgad propr. His.5

kwgv

adj. EnsBrVeKnRe.

lavm s. n. 'lag, sällskap' Ens-

ÖK.i°
bPald s. n. 'byalag' Sn.
shala s. n. 'vari skeden sättes'

(i väv) EusTö.
ktvan v. 'laga, ställa till' Ens-

ÖK.

brco Vess.' b) da TvåEftStenSlätt. n) «war Två., davar Vess.
drco Vess., dkåaua, &tårta propr. Slätt. 3. e) gco Vess. f) gnava
Vess. g) grgva Vess. h ) ha AbNöss., hco Vess. 1 ) hgvana
) håva EftHarpSlätt., hiva VessDrengsAb., hga Tor.,
Drengs.
k ) klava Vess. 1 ) krava Vess. 321) la
khciva,n propr. Eft.°
Eft., /cp Vess. n) looa Vess.

a)

d)

1)

av- (i avig) + vurdhen.

2 ) Lty. brav.
By i Slätt.; Draerodh 1675, Drared GS. Förleden är kanske
ett namn Drage, se Lundgren Pers. s. 46.
Jfr sv. flaga o. se Tarmn s. 149. Formen är väl egentligen plur.
Gård i His., Grafvarebygget GS.
Ej funnet på kartan.
Gård i ÖK., Tiehaga GS. Förleden?
Gård i Vox., Brånnehaga GS. Hör namnet hit?
Gård i Ens., Hafstenshult 1678 Tgsh. ock GS. Förleden är
väl personnamn, se Lundgren Pers. s. 89.
19) 1 många sammansättningar, t. ex. ploglag, nabolag, vardagslag.
5)
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låva s. 'lave' EnsBr.l.

/dva propr. 'Lagan(ån)' Kn.,2
låvan Br., låvan,a propr. Kn.2
lå.va propr. 'Lage' Ens.
låva s. 'sav i björk' Ens.4
låvana adv. 'lagom' Ve.
mayo. s. 'mage' Tö-ÖK., mås,
EnsBr.
nav. s. n. (i jul) EnsBrTjKn
Re.
nåvahb s. 'stort borr' BrReflis.,
nåvaha EnsBrTj.
sav e s. n. 'såg' EnsBrVeReHis
VoxÖK. 5
såvad v. 'såga' EnsBrTöVeKn.
såva s. 'sav' Br.
skåva v. EnsBrTrVe.
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sköskåv s. n. Ens.
skabdga propr. Ens.6
sk4bc3 propr. Br. 7
slav s. 'slav' Ens.
slav e s. n. 'slag' Ens-ÖK., slit

Ens.
baslå s. n. 'beslag' Br.
sktb oh, s. n. 'slagbord' (i väv)
Tr., sia4s Tr.
sl4atf sup. 'slagit' EnsBrReTö

Vox.
slåvelb s. 'slaga' TöTrEldLa.2,
skiva Ens.
slåva 'råsten av säd' EnsBrRe. 9
snetva v. Br.12
ståva v. Ens-ReSkVoxÖK.
stav s. 'stav' Tj.

a ) måva HarpSlätt., mcoa Vess.
b) nc_tvar Vess. e) sav TorEft
Harp., 36_2, v s. m. VessAb. d ) SqVa Vess. e ) sk VessDrengsEft.
f) slåat Svart.

Jfr fsv. badhstovulavi.
Jfr fsv. lagher 'vätska etc.' ock se Helig. Sjönamn I, 330 if.
By i Kn., vid Lagan; Laure 1685, Lagered GS.
Fsv. lagher 'vätska'.
Fsv. sagh, so vFries. Nord. Stud. s. 278 if. M. Kristensens antagande, Ark. XV, 58, att sägh med långt ä är utgångspunkten, motbevisas av vFries med smål. sag, jfr tvekan hos Benn.-Krist. § 26 på
grund av de jut. formerna utan stöt. Sydhall. (o. skånska) dial.
med gh -± w, v visa på urspr. ä genom sav i motsats till kw, kv
etc. 'låg', gowa, go-va 'gåva', plbua v. 'plåga' sö. Hall., lov, gova
Åsbo ock Luggude, jfr §§ 25, 29. Vad genus beträffar, har jag endast
hört neutr. söder om Nissan, däremot -an i AbEft. ock mask. i Vess.
By i Ens.; Skaffböge 1569, Skaböge 1678 Tgsh., Skafböke
GS. Förleden tyckes vara fsv. skaf 'avskavd bark' (till foder), jfr
t. ex. no. gårdnamnet skavhaugg NG. XV, 142 m. fl.
By i Br., Skall» GS. Samma skaf som i föregående ord + bod?
Vokalkvaliteten oklar.
slag + val, se § 30 anm. 1.
Det som icke är stort nog att samlas i neker, det sämsta; kan
väl föras samman med slå, slag liksom slagg, varom se F.-T. 1053.
Mlty. snaven.
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bkgastc'evan, s. 'bokstaver' Ens.
bostciv s. 'bokstav' Tj.
gustav propr. 'Gustav' La.
stavflana propr. Vox.'
svåvalblöma s. Re.2

thåaa s. 'trave, sädeskyl' Ens
Br., tnhva, TöVeTjKnReVox.3

vcoub s. 'väg, sida' EnsBrTöTr
EldVeTjLa., van EldKn., vau
(obet.) Re.4
Det är tydligt, att i det egentliga SH. resultatet regelbundet
blir a, då v kvarstår, däremot €1, då den följande konsonanten
— antagligen w — fallit. De enda orden med civ-: 4vst6tt ock
några liknande i Br., 4valan Br., äro utan tvivel att uppfatta
som påvärkade av riksspråket. Från ock med MA.5 ha vi däremot regelbundet -av-, vid kons.-bortfall i Vess. cp. Se vidare
s. 207 f. ock rörande villkoren för kons.-bortfall under Konsonantismen.
e) Framför 5 —› bortfall:
la s. 'lada' Ens-ÖK
4lakan s. 'gödselvattnet' Br.6
bct o ipf. 'bad' EnsBrTalis.
kag ipf. 'lade' Ens-OK.
»Kila s. 'mad' EnsBrVe.
s.
n.
'blad'
BrTö.
bla
maalt propr. Br.10
blåa v. 'ta av bladen' Br.
ha s. 'rad' BrTöRe.
filad s. 'fader' Ens-ÖK.
sql ipf. 'sade' Ens-ÖK.
Ve.7
s.
'fradga'
BrTö.,
fia
f4,4ae
s. 'sadel' EnsBrVe., sal
sal&
v.
'bli
fradgigt'
Br.7
fbacts
Tö.
adj.
'glad'
EnsBrVeKn
glden,f
sala v. 'sadla' Br.
VoxÖK.
s. 'skada' EnsBrTöVe-ÖK.
skaak
h4sla propr. ÖK.8
TorEft. b) vyn Ab., van Sten. .) bw Vess. d) fcpr
Vess. a) frcpa Vess. 0 ) glco Vess. g) lce Vess. b) wo Två.,
) sa)/ Vess. k) slecpa Vess.
meta propr. Slätt.6 i) sam, Vess.
a). tia

Två små sjöar i sö. Vox., Stafsjöarna GS. Se Hellq. Sjönamn I, 572.
3) Fsv. Drav'.
Om svavel jfr s. 200.
I förb. dbna vcbv, higvan etc., fsv. -vagh, se Kock Ljh. I, 243.
De sydligaste ex. antecknade i Ab.
Jfr ko-adel Rietz s. 6, jut. ajle v. 'pissa, om kger' etc. Feilb.
Fsv. fradha s., fradhas v.
5:11 ock by; hört i ÖK; Hatherslof 1406 SD. ns. I, 559,
Hasslöf GS. Förled är namnet *Hadhar el. *Hadhir, se Lundgren
Pers. s. 89.
0 ) Jfr isl. CO 'även inhägnad väg', trahr 'ställe, där många
bruka trampa', se. F.-T. 1277.
10) Malt 1653, Mahult GS. Förleden är väl mad.
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spha 'spade' EnsBrTöVe-ÖK. th,a s. 'upptrampad väg' Br.2
th,å,a v. 'trampa, gå' Br.
sp4_14 S. 'spader' Br.
va s. '(fiske)vad' Kn.
stål) s. 'stad' Ens-ÖK.
Unstdana s. pl. 'de understa vcce s. n. 'vad(ställe)' Ens.
våa v. 'vada' Ens.
kärvarna i ladan' Br.1
Resultatet är, som synes, regelbundet g, Vess. cp.
Anm. 7. Ordet stanna heter regelbundet ståna v. EnsBr., med
förkortad vokal skona EnsTöTrEld. I Ve. har jag tecknat StRtia.
Däremot ha vi sta VeTjLaKuReSkVoxöK., vilket hör vara den relativt svagtoniga formen; kanske med mycket tidig assimilation av

6n —>
f) Framför s:
4sad v. BrTöVox.4
kisa (5U e y. 'springa,skynda'Br.5
fåsalif adj. BrEldLaVox.
flås s. n. 'fjäll från huden i
huvudet' Br.6
flåsa s. 'fåne' Br. 7
g/c_zsg s. n. EnsBrTj.
kåsa v. 'asa, åka, glida' Br.9

locacish s, n. BrVeTj.
k,alåsa v. His.
klåsa s. Br.
khåsai v. TrReHis.
låsa s. 'trase' BrKnReSk.9
låsa s. 'en av idisslarnas magar'

Br.
låsat6kans. 'sjukdom i lasan' Br. 1°

a) spopatag s. n. Vess. b) sko Vess. e) ihava As.3 d) opsa
Vess. e) basa du Vess. f) fcpsall, Vess. g) glcoskqb s. n.
'glasskåp' Vess. h) kaltim Vess. i) kraDsa Vess.
Jfr isl. star 'stabel eller lag, som dannes af det i Men idbragte ho eller korn'.
By i Slätt., Maa 1675 ock GS; plur. av mad.
By i Vess.; hört i As.; SeonEelvath VJb., Sjönevad GS.
Ansv. arsa (sig). Se Kock Ark. XIII, 316. Någon utveckling rs - 5 finnes icke i SH., jfr däremot kåsa v.
Mlty. basen 'rasen, losfahren' enl. F.-T. 53.
.Jfr sv. dial. fas, fasa etc. ock se Tamil] s. 149 f., F.-T. 233.
Antagligen hör flåsa jämte en mängd andra former i sv. dial.,
t. ex. ilas 'överdrivet skämt' etc., fasa 'handla lättsinnigt' o. s. v. av
en rot lias, samman med 'flis i fksa 'fnittra' etc. liksom fana
s. v. med flina; om formerna se Rietz s. 146 f., 148 f. Alltså flåsa
'den som flinar på ett enfaldigt sätt'. Om vidare släktskap se F.-T.
235, 237, Tamni s. 153.
Se Kock Ark. XIII, 316.
9) Se F.-T. 625.
to) t&ha 'torka'. /4sa 'mage' är väl samma ord som /gsa, 'trase',
se Rietz s. 393, där för N. Asbo (Skåne) lase uppges vara 'den innersta fransade magen hos idisslande djur', ock jfr Vendelbom. raj 'radde'
(tarm) Jensen s. 5.
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Rist adj. 'trasig' Br.
mgs s. n. 'arbete, ansträngning'
Br.
m4sav. 'arbeta trögt (i solen)' Br.1
mdsal s. 'mässling' Tj., mcise,/
TrEldSk. 2
p4.86, a s. 'enfaldig, mindre vetande person' EnsBrVe. 3
p4si adj. (till föreg.) BrKn.
pafkisa s. 'berättelse' Tj.
has s. n. Br.
Asa v. Br.., Asa« adj. BrVe.
Vokalen är regelbundet a,
g) Framför 1:
41a propr. La."
4/ac s. n. 'ale' Ens."
ala öp v. 'föda upp' Br.
ijhd adj. 'fruktbar, frodig' BrVe.
zlan s. 'aln' EnsBrTrTjReVox.

FoLxmiL.

nåclatets s. n. 'nötter i hylsa' Br.4
thhsa s. Br.
tAsib adj. 'trasig' Br.5
visa v. 'gå i vatten(sjuk mark)'
Br. 6
vetse, s. 'stackare' KnVox.
våsig adj. Vox.
Wasa s. 'lövruska' Br.7
våsay'eha, s. n. 'gärde av vasar'
Ve.
nasa v. 'slösa, slarva bort' Ens
Re.
Vess. co.
ålun s. n. Br.
etluna v. 'bestryka med alun' Br.
bila [nå] v. 'nedtrycka' (t. ex.
kläderna i en säng) EnsBr.13
b4l2.t adj. n. 'stormigt' B/..14

p4sa Sten. b ) trcpsat Vess. .) al s. 'al' SlättDrengs., etlapn
propr. Slätt. d )tli Eft., coli Vess.

a)

1)
3)
3)
d)

Se F.-T. 702f.
Mlty. masel(e), jfr meeshg s. 148.
Jfr Rietz s. 495.
SV. dial. tase 'hylsa kring nötter' Rietz s. 725.
Se F.-T. 1280.
Jfr mhty. wase 'fuktig mark', se Efellquist Ark. XVII, 76;
eller no. vasse
*vaåsa, F.-T. 1356?
Se F.-T. 1356.
8) Jfr Rietz s. 817.
9) masa/ kan ha inlånats med (j.
15 By i La.; Ala 1402 SD. ns. I, 171, Ahla 1653, Ala •GS. Se
SOL II, 1 ock där citerad litt.
Gård i Slätt.; Ahlarp GS. Förleden är trädnamnet al eller
ett namn "Adhle, se Lundgren Pers. s. 8.
Om formerna i övrigt so s. 217.
Hänger väl samman med sv. dial. bale 'näste' ock skulle enl.
F.-T. 45 stå i avljudsförhållande till bol, vilket i sv. dial. också betyder
'näste'. Närmare ändå ligger kanske Tamms antagande Et. Ordb. s. 21:
badhul —› bale jämte beepil
bä,le. I så fall borde ordet uppförts
under avd. d.
Jfr bal-vår s. 'oväder' Rietz s. 21. Innehåller väl, som Rietz
redan föreslår, samma rot som got. balwa-, is1.1321 'skada', jfr F.-T. 46.
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bbsmga s. 'besman' Ens., lksmcil kwe.t/Ovd adj. BrLa. 4
9224la f v. EnsBrTöTrVeVoxÖK. 5
s. TrEldTj.
74.kiht s. 'malört' ÖK., m4/t(a)
dal" s. EnsBrSk.
BrTrEld.
sUadål propr. Sn.2
daleibe s. 'daler' EnsBrVeLaRe. mat41 s. 'metall' Br.
salg s. Ens.
dciltah, s. pl. (blomman) Br.
såla v. 'sala' Br.
fal adj. 'till salu' BrVe.
fipla v. 'bjuda' (på ngt som säl- s4,/i adj. 'salig' Br.
skal s. EnsBr.
jes) BrVe.
skla v. EnsBr., i bet. 'springa
falna v. (om aska) Br
Br.6
b.hafg s. n. 'talesätt' Br.3
shal adj. Br.7
fesked s. 'fiskal' Tj.
fodhed s. n. Ens., fotamil s. n. Tö. smal adj. Br.
'småkreasm4la[k4b,
g4lad v. EnsBrVeRe.
turs-, får(kryp, -lår)' EnsBr
galane adj. Ens-ÖK.
TöVeVox.
hålan, adj. 'hal' Br.
stal' ipf. EnsBrTrHisVoxÖK.
kal propr. 'Karl' VeTj.
fal s. 'schal' Tr.
*anda s. EnsBr.
Jwczli adj. 'sval' EnsBrVeLa.
kapagl s. n. 'kapital' Ens.
knceskalan s. 'knäskålen' Ens fw4la v. 'göra sval' Br.
fwga s. 'svala' EnsTrEldKnHis.
BrEldTjLaReHisÖK.
fwåalt propr. Br.
s.
'kommunen'
Ens.
,komanalan
propr. His.6
sv4lash6,2
s.
'korporal'
Ens.
leophål
besmcpl Vess. b ) dal Kö., detta propr. Eft.1, dcola v. 'sjunka,
gå ned' (om solen) Vess. e ) dcoler Vess. d ) gopla Vess. e) galan
Vess. f) mcpla Vess. g) scpl Vess. h ) smalalaur Vess. 1 ) skol
Vess. ) fwal Slätt., swcpina v. 'svalna' Vess.
2 ) Se ovan § 14, s. 102.
By i Eft., Dahls GS.; plur. av dal.
Ordet finnes hos Möller s. 139 ock uppges ännu såsom känt.
Jag känner inga paralleller.
Enl. Möller 'den som blivit väckt utan att vara fullsövd'. Jag
har närmast uppfattat betydelsen lika med 'den som sover illa, kväljes
av onda drömmar', jfr Rietz s. 708 f.
Även kcitan m4lait, 'spinner', jfr Burtr. meka Lindgren s. 166.
Hör möjligen till en rot 'skel i skalk, isl. skalkr 'tjänare', se
F.-T. 981.
Lty. sehre,l, F.-T. 1023.
2) By i Br.; Swahlhult 1653, Svalhult (IS. Tydligen har 1 bortdissimilerats. Förleden är väl snarast adj. sval.
9) By i His., Svaleshög (IS. Intill, på andra sidan Smålandsgränsen ligger Svale myr. Innehåller kanske namnet Svale?
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tcl s. ii. Tj., tc_tl Tö.
bakda v. 'betala' EnsTjReHis
tiga. v. EnsTrVeTjReSkHis
VoxÖK., Utkila BrTöTrEld
VoxÖK., tla BrTöTrEld., tqlt VeLaKn.
sup. Kn.
batcilmg s. BrKn.
talan s. 'talan' Tr.
vil s. 'handtag' Ens.
månt41 s. n. HisVoxÖK., mantcil v4lanb adj. 'stelfrusen' EnsTö
EnsBrTöTrLaRe.
TöVe., vålhcknt adj.'
,fgukatal s. n. 'årtal' BrVe.
ghånvcilana s. pl. 'grundvalarna'
inatci/ s. n. 'veckotal' Br.
Ens.'
Vi ha sålunda huvudsakligen g, Vess cp; om undantagen
se s. 207.
Anm. 8. Med försvunnet r framför 1: falt adj. 'farlig' Ens
BrEldVeLaReVox.
Anm. 9. Ordet skvala har den »regelbundna» formen fw4la v. i
KnHis. Däremot visar skola SlättEns., skhyla Br., s4.1a Tö. en
utveckling skvala
*skvöla ---> *skola (jfr nedan § 28).
Anm. 10. Ordet svavel heter: fwgi s. n. EnsBrTöTrVeTj.; däremot Svou./ KnReSkHisVox. Att föregående labial haft sin värkan,
är väl givet, men någon förklaring till den olika utvecklingen har jag
icke att föreslå.
h) Framför n:
gaic EnsVe.
kota v. Ens.

båna s. 'järnvägslinjer Ens
BrTj.
gan s. 'gom' BrTrLaHisÖK.
gAna s. n. 'gran(trä)' EnsBr
KnHisVoxÖK.

hånad s. 'tupp' EnsBrTöVe.
hånabycklka, s. EnsTrVe.3
kina s. 'släde' BrTöEldLa
Re.4
mane s. '(häst)man' Ens.

tåla AsDrengs. b) vana v. 'stelna av köld' Vess. e) ghan
Slätt. d) håna AbEft. e) MOO Vess., 'tana öuv. 'springa åstad' Ab.5

a)

De sydh. dial , som ha dwc1a, gwielja, divalda, gwalda,
tala avgjort emot ett urspr. *dvalin. För säkerhets skull må några
Skåneformer tillfogas: vålan VTorna, Bara, Färs, Ljunits, Härrestad,
vao/an Villand (Vånga s:n), men dvga s. 'dvala' Bara, Färs, Ljunits,
Härrestad, citaaa, Gärds, dwåla Villand (österslövs s:n). Sammanställningen med isl. valr 'de fallna' hos Schagerström Sv. lm. II. 4, s. 23
not., Tamm Nord. Stud. s. 31, förefaller sannolik.
Se Tamm s. 242 ock jfr nedan s. 207.
'tvärbjälke i takresning'; jfr föreg. -ord ock se Tamm s. 283.
Se Tamm s. 413.
Möjligen hör hit sv. d. rana 'växa hastigt upp i vädret' Rietz
s. 524.
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tkan s. EnsTrSk.
mana v. BrVe.1
tkeinabc'ek s. n. 'tranbär' Br.
fakmana v. Ens.
tykån s. 'tyrann' BrLaVox.
plan s. EnsReHisVox.
vinet, adj. 'van' Ens-ÖK.
sktna s. 'slå, ribba' Br.
vizna s. 'vana' EnsBrVeLaKn.
spana v. Br.
vånla adj. 'vanlig' .Br.
splana s. 'ribba' Ens.'
fak(in s. 'chikan' Br.
Resultatet är, som synes, regelbundet g.
Anm. 11. Pers. pron. honom har formen 124nom Ens-ÖK. Det
är svagtonsform.
Anm. 12. Honung heter hemak BrVeTjLaKnReSkÖK., hånak
EnsTrEld., hcinak BrSk. hi,mg HisVox.
i) Framför r:
fatta s. EnsBr.
gvdt.a S. n. Br., a/vciha La.
fatta v. Ens-ÖK.
akon propr. Br.
[ta]
fejkval 'farväl' Ens., fetkvcd
åtavaka propr. Br.3
Kn.
babakisk adj. 'barbarisk' Ens.
s Nit 'dräktig (om suggor) Pi.
Up, ipf. 'bar' EnsBrVeVox.
ÖK.
bakb adj. EnsBrVeTj.
febakvaki s. 'februari' Br.
bakkjad 'barhuvad' Sk.
glåk[lian] etc. s. pl. 'glasögon'
bakskålad 'flintskallig' Kn.
EnsBrTöVeÖK.
beckfht. adv. 'barfota' VeTjSk.,
håka. s. VeKnRe.
bc_hf4tas TrVe.
mlelkaham, s. 'mjölkhare' Sk.
belkOk s. 'barjord' Ens.
bakad adv. BrTrVeTjVox., bana hi.tsdit s. Br., hitshåka Kn.
janavådti s. 'januari' EnsBr.
Vox.
kakf s. n. 'kärl' EnsBrReVox.
gentgbc_ik adj. 'gångbar' Br.
dbaketk s. n. 'dörrkarm' Ens.
bakamt.s,a propr. ÖK.4
alvcora s. f. Vess.
Vess.
e) hawa Vess.

a)

bao Vess. e) barfat Vess. d ) Nora
f) kawapalt s. Ih. 'disktrase' Vess.

Även binas surrande strax före svärmningen.
Kanske en (tillfällig?) ombildning av slana ds. jfr sv. dial.
slana Rietz s. 620.
By i Br., Attavara GS. Förleden är namnet Atti se Niels. Pers.
s. 9, belagt just för Halland t. ex. SD. I, 100 (1177). Efterleden betyder möjligen -'strand', jfr SOÄ. III, 26. Läget är invid den lilla
Attavarasjön.
By i Hassl.; hört i ÖK.; Baramus Vjb., Baramosm 1406 SD.
ns. I, 559, Baramåssa GS. Förleden är namnet Bare, från Halland
SD. I, 100 (1177).
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4ttal(a)a s. n. 'kärl' EnsBrTö [ble] veth, adj. '(bli) varse' Ens.
VeHis.1
dusk. v. Br.
ki_thasktiwan propr. Ve.3
[ta] v4ha [po] '(ta) vara (på)'
kl qh adj. EnsBrTö.
Ens., via Tj.
kkha [ju] v. 'klara (av)' EnsBr. boveths TöVox., bemötts Ve.
fohklethyttg s. Tj.
fohvetha v. Br.
man s. bst. Br.
vah s. n. 'överdrag' Ens.3
Hma/ab adj. 'illmarig' EnsTö våh ipf. 'var 'EnsBrVeKn., va Eld
EldTjLaHis.
VeKn., vå LaSkVoxÖK., vd Ve
lnc)hsvin s. n. Sk.
Sk., va EldVeTjReSkHisVox.
pahe s. ii. KnReHisVoxÖK., pqh, vina v. 'räcka' TrEldVeKn.

EnsBrTöTrEldVeTjLaKnRe
vaha s. '(handels)vara' Br.
His Vox.
vaka v. 'vara (esse)'., vaha v. Ens
hqh adj. Vox.
La., våha La., v4 Ve., vaKn.,vci
sigdh s. 'cigarr' EnsTj.
EnsBrTrVeVoxÖK., va SkVox.
skahd ipf. 'skar' EnsLa.
valsa s. Br.
skiithe, s. Br.
bnvetha v. 'undvara' Ens., buret
spiithae v. EnsTö.
Kn.
sphOlon s. 'sparögon (glasögon)' ibrdhad adj. n. 'långvarigt' Vox.
Ens.
hitsvahn2.g s. Vox.4
Swah s. n. 'svar' BrTj.
vat 'varit' Ve., vat EnsBrLa
5w4haf v. BrVeTjVox.
Kn., vad EldReHisVoxÖK.,
fohfwcih s. pl. 'försvar' (i brudvad La.
följe) EnsBrTj.
ncehvåho s. Tj.
Regel är cc, Vess. c9, men ganska många q uppträda. Om
fördelningen se nedan s. 206 f.
Anm. 13. Sammansättningar med Nk: f4hRth s. EnsTö., fAidh BrKn.,
fetlqh fetfah, La., fetfat Be., fethmtjh s. Ens., fåntoh Br., fethm0h,
ock fåhmoh La., fitm4h, Kn., Who s. La., fkikbhat ock fethbhoh,
Tö., fkii2h0 Tr. La., fäho Ve.
k) Framför m:
cigtan interj. Br.
/Urna, adv. BrKn.
fh,am adv. Ens-ÖK.
fhcimat adv. 'framåt' Ens.
a) kcoral Vess.; kithzg propr. 'Karin' Två.
tlmcori Vess.
per Vess. d ) ska)r Vess. e ) spcora Vess. f) sweora Vess.
g) vco Vess., va Eft. h) va) ipf. Vess.

e)

Fsv. kitralde; ombildat efter kvh (så redan Billing s. 90).
Gård i Ve., Karaskogen GS.
T. ex. piide,väh, 'örngått'.
4) hus, tak över huvudet
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fhåmast adv. 'främst' Tj.
frjimada adj. 'främmande' Ens

BrVeTjLaKuReHisVoxÖK.,
-a- Tr.'
gåmalb adj. Ens-ÖK.
/tame s. 'efterbörd' EnsBrReVox.2
håmal s. 'svängd' (på vagn) Br.3
håmaha s. 'hammar' EnsBrVe.
håmha v. EnsBr.
beniciman propr.'Benjamin' Ens.
kåmaha s. EnsBrTö.
hcimeh adj. 'kram' (om snö)

BrTöLaRe.
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fahlcim ad adj. 'förlamad' Re.
fohlcimmg s. Ve.
phcim s. 'pråm' BrTöTrLaKnVox

ÖK. 4
h,am s. 'ram' Tr-ÖK.3
same. adj. EnsBr.
sanian adv. EnsBr.

ibinsciman e adj. 'ensam' Ens.
skånialt s. 'pall' BrTr.
ståma v. (i talet) Br.6
sthameh, adj. 'stram' BrTöVeLa

Sk. 7
sthåzna v. 'strama' Br.
tcimeh adj. 'tam' EnsBrTöTrVe

kdonad v. 'krama' BrflisVox.
LaReVox.
lcinzeh adj. 'lam' Br-ÖK.
Anm. 14. ceksåman s., 'examen' Tj. har anpassat sig efter målets
ljudsystem; däremot har man ceksciman Ens. liksom åms propr. Vox.
med ett slags kompromiss mellan målets a ock riksspråkets långa vokal.
Anin. 15. Om bitutdma s. 'brudtärna, som kläder bruden' TjVox
fsv. bruttu mo se Bugga Tffil. III, 260. En nom.-form -mar
(Bugga a. st.) är väl onödigt att ansätta. De många fem. på -a ha
attraherat kraftigt nog, så mycket mer som ett *biactarna (regelbundet
av bruttu mo) bör ha uppfattats som obl. kas. till ett *båtarna.
Vid akcentomkastning fås *bhmtcbma. övergången till butdma ligger
det ju ganska nära till hands att förklara genom inflytande från brudframma, så 01ni s. 43. Emellertid tyda lokaluppgifterna hos Rietz
s. 56 på att det sistnämnda ordet icke är sydsvenskt.

Resultatet är tydligen överallt a ock förlängd konsonant.
Intet undantag finnes. Det föreligger således ingen direkt anledning att anse endast vissa av dessa former för ljudlagsenliga,
under det att andra skulle vara analogiskt bildade. Emellertid
ha för svenskt riksspråk ock sv. dial. regler blivit uppställda,
e ) hama sek v. 'göra sig i
b) gamal Vess.
a) framat Vess.
ordning' Nössl. 3 d) krama Vess. e ) aznsaman Vess. f) skamal
Vess.
Jfr no. dial. framand ock se Tamm s. 177.
Jfr isl. harar ock got. hamdn 'kläda', se Tamm s. 279.
Jfr no. dial. humul ock so F'.-T. 376.
5) på fönster, tavlor.
Mlty. präm.
7 ) Se F.-T. 1176.
6) Se F.-T. 1147f.
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i vilka skillnad göres mellan utvecklingen i öppen ock sluten
stavelse samt under olika akcent. Om dessa regler, som delvis
gå stick i stäv emot varandra, se Kock Sv. lm. XI. 8, s. 42 if.,
Hultnian Nord. Stud. s. 226 not, Flesselman Stav.-förl. § 110,
Nord. Stud. s. 388; Noreen Aschw. gr. § 300 anm. 2. ock Grunddragen av fsv. gr. § 79,2.
Kocks regel: konsonantförlängning i sluten stavelse ock i
öppen. under alm 1, däremot vok.-förlängning i öppen stavelse
under akc. 2, skulle i våra dialekter sakna varje stöd. Den
parallellitet mellan behandlingen av a + m ock vok. + kort
tennis, som Kock a. arb. s. 42 anser finnas i sv. rspr., kan i
SH. intet betyda, då i dess mål vokalen förlängts framför kort .
tennis i såväl öppen som sluten stavelse. En olikhet mellan
öppen ock sluten stavelse kunde likväl finnas, ock finnes helt
säkert också, men i en riktning motsatt den av Kock antagna,
så nämligen att förlängningen av vok. säkerligen .är tidigare
i enstaviga former än i tvåstaviga (se nedan under Kvant.).
Även om Bobergs regel för den danska kvantitetsutvecklingen
är riktig, vilket här icke kan diskuteras, får den alltså icke
i fråga om våra mäl anföras som stöd för en regel analog med
den Kockska för sv. rspr. Slutligen finnes ett direkt bevis
för att inellanvokaliskt m förlängts tidigare än m i slutljud.
Utvecklingen av förbindelsen -öm- visar nämligen på ganska
många ställen av det sydsvenska diftongeringsområdet diftong
i slutljud, däremot kvarstående e framför. följande vokal, alltså
t. ex. hatm,ham : hema (se Swenning ss. 36 if., 114). Det
finnes nämligen ingen möjlighet att iså många uppteckningar
från skilda håll anta riksspråksinfiytande i hemma, medan hem
skulle ha bevarat den ljudlagsenliga formen. Under sådana
förhållanden är det onödigt att diskutera möjligheten av .de utjämningar, genom vilka den långa vokalen skulle ha fullständigt undanträngts till förmån för den korta.
En regel om vok.-förlängning i enstaviga, kons.-förlängning
i tvåstaviga former kunde då synas ha mera skäl för sig. Analogiskt kort a ock långt m skulle föreligga i substantiverna
ham, /tam, adj. Imam, lam, stnam, tam samt adv. fnam. Något
direkt bevis mot att tvåstaviga sidoformer i dessa ord segrat,
torde icke kunna framletas. Högst osannolikt blir emellertid
ett dylikt antagande, om vi besinna, att alla spär av den långa
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vokalen här skulle ha undanträngts, medan vi t. ex. i fråga om
dubbelformerna -at -›- -ad, -ata -› -Mal finna singularformen
som segrare i subst., ock i adjektiven med dess många tvåstaviga
former likväl den enstaviga på vissa håll lyckats få överhanden.
Regeln om förlängning av m i alla ställningar tycks härska
över ett ganska vidsträckt område. I Skåne finnes knappast
något undantag. Några exempel från olika delar av landskapet
skola tillfogas. Det torde vara onödigt att för alla häraden
uppräkna ungefär samma ord.
håmaha s., la,m adj. 'lam', tam adj. 'tam'
Bjäre: gåmal
Bara: fhålnad adj. 'främmande', gåmal,-kålnaha s., kdmohs s. dets.,
tant adj.
Ljunits: gåmal, håmal s., håmaha s.. kåmaha s., kham adj.,
/mima v., haM s., sth,am adj., tam adj.
Villand: håmara s., ram s. skåmal s.
Endast från Skytts har jag jämte ftåmad adj. håmah s.,
kåmaha s., lam, adj. antecknat tam adj., vilket sistnämnda kanske
snarast är försök till rspr.-uttai.
Aven Småland har åtminstone till större delen m:
,SMöre: gammel adj., tammer adj. 'tam'
()Härad: lammer adj. 'lam', tammer adj.
Likaså Sö. Västergötland (Holsljunga): fram, fråma,
gåmal, håniar, kår, kråma v. lcimar, tiimar.
Qm Värml. bärgslagsmå:let med m se Kallstenius s, 117.
Aven Bohuslän har regelbundet In, men vokalens kvalitativa utveckling erbjuder egendomligheter, på vilka jag här ej
kan ingå. Under alla förhållanden sträcka sig formerna med
kort a ock långt m över en god del av södra Sverige.
Jag har uppskjutit diskussionen om växlingen mellan a
ock a för att kunna behandla frågan i ett sammanhang. Om
vi bortse från det korta a framför m, finna vi av materialet
g,
ock slutsatserna ovan, att a utan undantag står framför k
bortfallande ö, samt framför s ock n. Lika konsekvent står a
framför gh, v --> v. Framför 1 ock h hade vi alldeles överv ännu
vägande a, men också åtskilliga a; framför p -÷ b
d ingendera
några flera a, under det att slutligen framför t
kvaliteten hade sådan övervikt, att man kunde känna sig frestad
att kalla den 'regelbunden'. Det enda undantaget framför k -› g,
nämligen tag s. 'tag', har ovan s. 191 förklarats med tilljälp av
akeentsvasheten. Där har alltså redan använts den ena av de
1)

Se ovan s. 192 f. ock nedan s. 20$ if.
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två principer, som kunna tänkas komma i åtanke vid tydningen
av kvalitetsolikheterna hos a. Den andra skulle vara de angränsande, närmast de följande, konsonanternas värkan. Emellertid synes det mig klart, att man med den sista principen
alls inte kommer till rätta med här föreliggande olikheter. Om
vi ta t. ex. en motsättning som subst. faha : värbet fana inom
samma sockenmål 1, jälper oss den nämnda principen icke. Lika
litet, då pan : pan, föreligga i samma mål. Ock då pah finnes i
en socken, pah i den angränsande, är det högst otroligt, att
konsonanten skulle värkat olika kraftigt »palataliserande» på
dessa båda ställen, varefter »dialektblandning» skulle inträtt.
Detsamma gäller om en motsättning tala : tala etc. Inte häller
förstår man motsättningen fad : gada ock ännu mindre växlingen lad: lqd, flad: flad.
Att akcentsvagheten däremot hindrat en utveckling a .4- a,
stämmer fullständigt med vad vi i övrigt veta om utvecklingen
av a. Ett aldrig förlängt eller mycket sent förlängt ä bevaras
ständigt som a, a, se §§ 23, 24. Ett tidigt förkortat å blir a,
t. ex. nat. Vad akcentsvagheten gjort, är nu inte annat, än att
den hindrat en förlängning av a från att inträda så tidigt, att
a gått med till a. Med denna utgångspunkt förklaras naturligt a
i fana v., som otvivelaktigt hör till de svagtoniga värben. Märk
den överallt antecknade sidoformen fatta. Lika klart är värbet
vaka etc. 'esse' i dess olika former, jfr motsättningen vaha v.
'räcka'. Ävenså baha adv. Par s. står svagtonigt i en mängd
sammanställningar2. I måsvin bör kons.-förbindelsen ha förDenna motsats är genomgående även i Skånemålen. Om en
dylik olikhet i äldre svenska se Lindroth Bureus s. 146 if.
T. ex. ett par ök, stutar, skor, vantar etc. I betraktande
av denna svagtonighet synes det icke vara nödvändigt att med Kock
Ljh. I, 368 anta en utveckling pär till ett icke belagt *pgir, vilket
sedan skulle undanträngts av ett ånyo inlånat pär. Hur stark försvagningen av ordet i omnämnda sammanställningar kan bli, framgår t. ex.
av Holslj. tu,par vanta 'två par vantar' (se Leander s. 110). I
Holslj. finna vi visserligen starktonigt pr liksom Vass. pcfr, men dessa
former, som torde vara spridda åtminstone i sö. Vgl. ock MH., äro
säkerligen att förklara genom en övergång av länge bevarat kort ä.
framför r till se (jfr s. 221, 223 f. Ken, 'barn', ge, 'garn' ock s.
227 kcen, 'karl', så också Holslj. kr) ock utgöra alltså ett ytterligare
stöd för åsikten om ordets svagtonighet.
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dröjt förlängningen. Vad så a-N beträffar, torde inflytande
från värbet fano vara tillräcklig förklaring till vokalkvaliteten.
Jfr att EnsBr. ha formen z-fdhj, likaså Åsbo i-fah,j jämte (vanligen) 2,-fa, se Billing s. 179. Slutligen återstår framför r bechfift i egendomlig motsats till de andra sammansättningarna med
bah,-. Man kunde ju tänka på tidigare akc. bart6tt; men jag
vet intet, som talar för en sådan i detta ord mer än i de andra.
Snarare är det möjligt, att barfött såsom ett synnerligen vanligt ord undgått inflytande från det enkla bah ock bevarat ett
regelbundet a framför konsonantförbindelse. En större samling
av dessa sammansättningar från skilda mål, än den jag för
tillfället förfogar över, är nödvändig för att få någon klarhet
i frågan.
Av undantagen framför 1 blir tala v. genast klart såsom
utvecklat under relativ svagton: tala-6m är kanske den oftast
återkommande förbindelse, vari vi finna detta värb. tala är
tydligen starktonsformen. Subst. tal kan delvis ha fått a från
värbet, delvis helt säkert ur sammansättningar, jfr det övervägande a i senare leden hos de antecknade sammansättningarna.
Värbet batcila (liksom det enstaka talan) har snarast analogiskt
a. I relativ svagton ha vi slutligen grbnvålana ock bbsmål.
Återstå med a kw?dshvd ock galan. Det förra förmodar jag har
a från värbet [kwcelya-]kwalda-kwald, vilket jag visserligen i de
här ifrågakommande formerna endast antecknat från Ve.', men som
bör ha haft a eller a även i BrLa., varifrån kivtashvd stammar, jfr
dwalda, etc. Br., svalda etc. La a. st. Vad slutligen gåtan beträffar, erbjuder dess vokal som bekant svårigheter lite varstädes.
Den ganska sannolika förklaringen tyckes mig vara inflytande
från de synkoperade formerna galne, galnare, galnast etc.,
galnas v. ock galning s. Här torde regelbundet ha stått a, a 2,
vilket fullständigt undanträngt ett ljudlagsenligt a i *Olans.
Gå vi så till utvecklingen framför gh, v •-> v, så kunna vi
visserligen icke åberopa oss på svagtonen; men som vi ovan
funno, låg dennas betydelse däri, att den bevarade vokalens
korthet över en viss tidpunkt, vilken korthet var den omedel•Se nedan § 24, s. 230.
Jfr utvecklingen framför kons.-förbind. i § 24 b 5, s. 232 f.
Jfr M. Kristensen 4. nord, fil.-mode s. 257, Larsen Solo. s. 129
ock Reitan Aalens Maalfore s. 22.
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bara orsaken till att resultatet blev a, icke a. Även andra
orsaker till ett uppskjutande av vokalens förlängning kunna
alltså vara tillräckliga för att förklara a. Ock säkert har nu
gh, v värkat förkortande på vokalen
ett på a följande w
eller fördröjt förlängningen'. På detta sätt får det även i Skånemålen genomgående av -4-• agh, av sin naturligaste förlaring2.
Det är väl inte alldeles uteslutet, att den ovan omtalade invärkan av ett följande w delvis eller på vissa håll kan uppfattas som ett slags dissimilatorisk process, varpå diftonger gärna
ge exempel, jfr den ined tvekan framkastade möjligheten hos
Olséni s. 39. Även utanför området med -av- kan man väl
spåra värkan av den följande konsonanten. Så i MH. (Vessige)
i motsättningen hava etc. : bro etc.
Då vi framför t
d finna a i större antal än framför
någon annan konsonant, med undantag av v, beror detta enligt
min mening också på att ett följande t --> d fördröjde vokalförlängningen mera än alla andra konsonanter, utom w, ett från
fonetisk synpunkt mycket begripligt förhållande, varom mera
under Kvantiteten. Av särskilt intresse blir emellertid utvecklingen av a framför t
d, då den lemnar det enda direkt ur
de moderna ljudförhållandena härrörande bevis jag funnit för
antagandet, att stavelseförlängningen även i sydsvenska mål
ägt rum tidigare i sluten än i öppen stavelse, att a alltså förlängts tidigare framför slutljudande än framför antevokalisk
konsonant. Bortsett från några naturliga undantag ock ett par
dunkla fall gäller nämligen regeln, att a står i ord, där den
enstaviga formen segrat, a i tvåstaviga eller i ord med växlande stavelseantal, där de tvåstaviga formerna segrat. Om vi
strax utesluta de svagtoniga la la ock wa etc. samt de likaledes med reducerad betoning ofta uppträdande sad ock ggds,
ser materialet ut på följande sätt.
Se t. ex. Benn.-Krist. ss. 24 f., 30, Wigforss Från Fil, för. i
Lund III, s. 176 f.
Om tidigare w för nuvarande v se under Konsonantismen.
Om svagtonen i satt talar tydligt TvåVess. sad. Vad värbet
gitta beträffar, har jag ovan § 1, s. 16 f. framhållit, att det icke nu
torde vara — ock kanske icke på länge varit — brukligt i värkligen
svagtonig ställning. Det förefaller mig emellertid, som om det skulle
ha varit tillräckligt med en relativt obetydlig reducering av akcentstyrkan för att åstadkomma fördröjandet av vokalförlängningen den tid,
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Endast tvåstaviga former ock endast a ha bhada, goda,
Anslutning till enstavig form kan här icke komma i
fråga. Däremot hör incida till mad ock phada (jämte phada,
_prata) till ph,ad (jämte prad). Slutligen ha vi genomgående
_plada, utom plada Slätt. ock Br., i Br. dock därjämte pladabal.
De enstaka ock dunkla kvadah ock kadi böra lemnas nr räkningen. Å andra sidan stå med uteslutande a i SH. inad ock
fod, naturligt nog då i det sista även obest. plur. är enstavig
«k i det första plur. bör ha varit obruklig. phad har a utom
i Vess., där det också heter prada. Mellan dessa båda kategoTier stä med växlande a ock q, men i SH. övervägande med a,
<le båda adjektiven lat ock flat. Resultatet är alldeles vad man
borde vänta. I adj. växlade enstaviga ock tvåstaviga former,
snarast kanske med övervikt för de senare.
Det enda värkliga undantaget är SlättBr. plada, för vilket
dock flera förklaringsmöjligheter ligga nära till hands. Så isolerade former kunna mycket väl innebära försök att använda riksspråkets a. Möjligen kan flad — i båda socknarna — ha invärkat.
Mot de undantagslösa bhada, goda, skada betyder under alla förhållanden ett enstaka plada intet. Påpekas må, att utjämningen
(mellan en- ock tvåstaviga former i fiat ock lat visserligen givit
-olika resultat, men dock gått i samma riktning över relativt stora,
sammanhängande områden, att vi alltså icke möta a ock a i
ständig växling från socken till socken. SH. upp till Nissan
visar a utom i EnsBr., där ett a-område tar sin början, som
går norr om ån ock antagligen omfattar en god del av trakten
mellan Nissan ock Ätran (uppteckningar endast från SlättHarp
AbDrengs.). Från ock med Atradalen vidtar a (uppteekn. från
VessTvåSvart.) -- hur långt uppåt mot Västergötland, är okänt.
Redan Holsljunga har fkotar, latar. Däremot heter det i Bohuslän (Sörb.) fhd, lad, (Skee) fkod ock lod (sällan) jämte lod.
SHallands a fortsättes i Skåne av a i Bjäre, Luggude, Åsbo
skada.

som kan ligga mellan förlängningen av den starktoniga vokalen i enstaviga ock i tvåstaviga former. För övrigt vill jag påpeka en möjlighet, vilkens konsekvenser visserligen äro mig oklara. Då gitta kanske
redan vid den tid det här gäller huvudsakligen använts tillsammans
med negation, bör [han] gat [ej, icke, inte] ha varit en ständigt återkommande förbindelse. Kan -at- här ha behandlats som i en vanlig
tvåstavig form med t framför vokal?
1) Enl. privat meddelande av fil. dr G. Billing.
14-120088 Sv. landsm. Wigforss.
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VGöinge, Villand ock Gärds. Däremot har hela »slätten» dt, så.
ÖTorna, Bara, Skytts, Vemmenhög, Ljunits, Härrestad, Inge]stad, Albo, Färs'. På gränsen mellan norr ock söder ha VTorna
flad men lad, Onsjö ock Frosta flad. Som synes, följas de båda
adjektiven i de allra flästa fall i fråga om utjämningens riktning_
Jag har här utgått ifrån att även utanför SH. samma regel
om utvecklingen av a + t gjort sig gällande. Då frågan harbetydelse för uppfattningen av hela kvantitetsutvecklingen i
syd- ock västsvenska dialekter, kan jag inte underlåta att meddela bevismaterialet. Tydligen är det samma lilla antal ord som
återkommer överallt. Början göres norrifrån.
I Bohuslän har Lindberg Skeemi s. 159 iakttagit olikheten i.
öppen ock sluten stavelse, ehuru han icke söker någon förklaring,
Ex. firad, fkada 'åkeravdelning', goda, pkada, prada, skada, men
fad, lad, mai l; håda v. 'hata' bör vara format efter 'had s. (ej upptaget hos Lindberg). Det angränsande Tanumsmålet har enl. L,
anf. st. hada. Sörbygden företer firod, fkada s., fkada 'flatsidan',
goda, lad, skada, däremot fad, mad, prad ock bredvid de två sista
värben måda, pråla. Dunkelt är had s. 'hat' ock håda v. 'hata'_
Västergötland (Holslj.) har gata, hata 2, skata, men fat,
fkgtar, lgtar, mat, prat.

I Skåne ha
Bjäre: goda, hada, lad, skada, men fad, mad; dessutom had
efter värbet;
Lugg.: flod, god ipf., goda, lad, sod ipf., skada ock dessutom
även fad (se nedan);
Åsbo: flod, lad, goda, men mad jämte fad;
VGöinge: bhada, floduk 'liten mager brax', god, goda, lad, skada.
'skata' ock skada 'rummet på en vind'3, däremot fgd mad ;
ÖGöinge: goda, lad, men mad;
Villand: flod, goda, lad, skada, men fgd, mad; därjämte prad r
prgda ock hada, had;
Gärds: flod, gada, hada, lad, men mgd jämte fod;
Albo: goda, skada, men lad, Mad; därjämte plada 'liten tunn
metallskiva', varom se nedan;
Färs: gack skada, men flgdah, lcidah, mad jämte fod; därjämte
hada ock plada;
Ingelstad: goda, men lgd, mad;
Härrestad: gala, skada, men flgd, lad, mad jämte fod ; dessutom
had ock hada;
Ljunits: goda, skada, men MO (ock därtill flada s.), lad, mad'
jämte nal; dessutom håda ock plåda;
Från några ställen äro icke båda orden antecknade.
Ordlistans hata är tydligen tryckfel.
Fsv. skati 'det översta, topp, spets'.
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Vemmenhög: gada, skada, men flad, lad, mad jämte fad; dessutom plada;
Skytts: gada, sad, skåda, men flad, lad, mad jämte fad; dessutom plada ock pkat, imata;
Bara: gada, sad, skada, men lad, mad jämte fad; dessutom

phata;
ÖTorna: gada, sad, skada, men flad, lad, mad jämte fad; dessutom had, hada ock plada;
VTorna: flad, flada s., gada, sad, skada, men lad, mad jämte 10.
Efter den föregående diskussionen av materialet från SH.
torde icke alltför många ord behöva tillfogas om nu anförda former.
Att hat s. ock hata v. visa än a än a, är vad man kunnat
vänta (jfr prata). Formerna i Skåne med t av det sistnämnda
ordet äro kanske snarast nya lån från sv. rspr. Vad beträffar
plada, genomgående på skånska slätten, måste dess a tyda på
förnyat län efter tiden för differentieringen av a. Det enda ord,
som i Skåne egentligen väcker uppmärksamhet, är fat med
på hela slätten ock i väster ända upp till Hallandsgränsen i Asbo.
Däremot har Bjäre fad. Förklaringen ligger med all säkerhet
i de ytterst talrika ock ytterst vanliga sammansättningarna
med detta ord. Alla slags ämnen till kärlet ock alla slags innehåll i det bilda första leden. Dessutom har man sammanställningar som ett fat gråt etc. Att man alltså även i hela Skåne
måste anta tidigare förlängning i de enstaviga än i de tvåstaviga
formerna, tyckes mig inte finnas någon möjlighet att betvivla.
I alla hittils behandlade förbindelser synas mig de givna
förklaringarna till växlingen mellan a ock a vara ganska säkra.
Den sista nu återstående förbindelsen a + p erbjuder däremot
åtminstone anledning till tvivelsmål. I SH. måste visserligen a
anses för regelbundet. Undantaget stabal bör ha a från plur.
stabla ock värbet stabla; om utvecklingen framför p + 1 se'
nedan § 24, s. 249. Från plur. kan också möjligen förklaras
snabel, vilket dessutom som lånord icke har beviskraft rörande
den ursprungliga utvecklingen. itha etc. har nog tidigare haft
starkton på andra stavelsen, ock a-a får därur sin förklaring.
Återstå med olika utbredning gava, lava, tava. 1 fråga om det
sistnämnda tror jag mig utan risk kunna anta svagtonsform såsom
orsak till a, jfr Lindberg s. 179 om Skeem. tåa. Även Sörbygden har taba 1. tåba, men gab, gaba. Ock i Skåne finns
tava i VTorna, ÖTorna, Bara, Vemm., Ljunits, Härrestad mot
taba i Färs, Gärds, tava i Bjäre. Även lava är man frestad
att förklara ur förbindelser som lapa mjålk. Emellertid tyckes,
i motsats till tappa, i Skåne formen lawa i Härrestad stå
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sam mot lava i Ljunits, Vemm., ÖTorna, Bjäre, laba i VGöinge.
Påpekas må här, att i SH. områdena för tava ock lava ganska
nära sammanfalla.
Men varpå beror gava Tö., gqba Br. i det egentliga SH.
ock därjämte a i HarpStenEft. i detta ord samt dessutom i
skab s. SlättHarpEft.? Från ungefär samma socknar uppgivas
även taba, laba. För skab kunde man Möjligen återigän göra
sammansättningarna ansvariga, men Skåne har endast a (Bjäre,
Åsbo, VGö., Vill., Albo, Färs, Härr., Ljun., Bara, Ö. o. VTorna),
ock för gctba har jag intet rimligt förslag att göra.
§ 23. Äldre ä kvarstår i allm. som a framför lång kons.
a) framför kk:
bålsa s. EnsBrTöVeTjKnReVox målsa [me nat] v. 'gå ock småÖK.
syssla' Br.
blåkad adj. 'blackig' Re.
nalsae s. EnsBr.
bhålga s. 'koja' BrTj.1
pålsa v. Br.
chalca ipf. EnsBr.
thilZpalsa s. 'trollpacka' Sk.
gakb imper. 'gå' EnsBr.
palstandlsah s. pl. 'palsternackor'
håkac v. 'hacka' EnsBrTöTrVe
Br.
LaKnReVox.
hålsahaf s. EnsBr 4
håkad s. 'hacka' Br.
skals s. Br.3
håkalsa, s. 'hackelse' EnsBr.
snålsag v. 'prata' EnsBrTrVeVox.
kcika2[4n] s. 'kakelugn' BrTr- sphat ipf. EnsBrTr.
ÖK.2
stab s. (t. ex. halm-) EnsBrVox.
klak s. Br.
stalsi ipf. EnsBrTj.
lak s. n. Br.
stålsaha s. BrEldKn., stålsas adj.
lålsa v. (med lack) Br.
VeKnVox.
mak s. n. 'smått arbete' Br.3
stålsahp propr. Vox.6
drak Vess.
b) gak Vess.
c) haka Vess.
d) haka Vess.
naka Vess. f) hakar& Vess. g) snafsa Vess.; sals ipf. 'sjönk'
AsEftAbVess.
h) sprak Vess. i) stak Vess.

e)

Lty. brakke, fr. baraque, se F.-T. 98.
Jfr da. kakkelovn, mlty. kacheloven, Tamm s. 408.
Jfr da. makke, ty. machen, se F.-T. 690.
Mlty. racker.
I uttryck som da va skcik ta sktd 'det var ett odjur till stut'.
Jfr fsv. skakker 'sned, skev'.
By i Vox. ; Stackerop 1653, Stackarp G S. Förledeu är möjligen stack (hö- etc.).
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stilkada adj. 'kort' EnsBrTrVe tåka v. EnsBr.
LaKnReHis.
vdkahh adj., pl. våka, komp.
tak s. n. Ens-ÖK.
våkaha EnsBr.1
b) framför tt:
?Lian° räkn. 'arton' EnsBrTöTr måtal s. 'barnlinda' BrTöEldTj
EldVeKnReHisVoxÖK., btan
LaKnVox.
Tj. 2
mcita4 adj: 'matt' EnsBr.
citat adv. 'åter' Ens.3
måta v. 'matta (ut)' Ens.
bat ipf. 'band' Br.
måta s. EnsBr.3
bhdten,d adj. 'brant' EnsBrTöTr natg s. Ens-ÖK.
VeKn.
påta v. 'dia' EnsBrVe.
rigga] ddte '(leka) datt, pjätt' påta s. 'spene'l°
EnsBr. 4
. lat adj. EnsBrVox.
dåta v. 'dia, patta' Ens.
såtah ipf. Ens-ÖK., sath sup.
(kåta v. 'falla, släppa' Hr:3
EnsBr.
[ta] fåt_ BrLaReVox.6
skat s. EnsBr.
fåta v. EnsVox.6
skåta v. 'betala skatt' Br.
fått adj. 'fattig' Br.7
skhga v. Tj."
glat adj. EnsBr.
smat [4d]i ipf. 'smet (ut)' Ens
glåta v. 'glida' EnsBr.
Br.12
hat s. EnsBr.
spat s. 'hästsjukdom' Br.
katf s. Ens-ÖK.
statj imper. 'stå' Ve.
kåta s. EnsBr.
ftpat s. 'skvätt' Ve.13
kåtohp, kåtap propr. La.8
våteh,kvcihapl.'vattenkvarnar'Re.
stakat Slätt. ..b) våkaha, Drengs.
Vess. e) dat ipf. 'damp, föll' Vess.
Vess. g) nat Två., natagamal Vess.
i) smat Vess. i) stat Vess.
a)

c) atan Vess.
brat
katastain s. 'kiselsten'
h) sata Vess., sat Vess.

Med stammens -r uppfattat som mask.-ändelse; så redan Colliander s. 22.
Se Kock Ljh. I, 291.
Fsv. apter, atter.
4) Jfr isl. datta 'klappa'.
5) Jfr da. dratte, se F.-T. 153.
6) Se Tamm s. 135.
7) Se Kock Ljh. I, 355.
8) By i La.; Kattarp 1653 ock GS. Förled är snarast namnet
Kati, se Nielsen Pers. s. 55, Lundgren Pers. s. 149.
5 Jfr hålmåtah, s. 258.
76) Se F.-T. 818.
77) Se F.-T. 1025.
12) Se F.-T. 1081.
72) Jfr da. skvat, se F.-T. 1043.
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e) framför pp:
Br.
kåpas v. 'tävla i snabbhet' Br.
kåpa s. (mått) EnsBrVe.
lcdpals766.2 propr. Tj.'
k/ap s. His.
klåpa y. His.
knap s. EnsBrTö.
khcipah. adj. 'trång' EnsBr.
lapb s. 'tygbit' EnsBr.
låp[skig.d] s. n. 'lappskott' Sk.
låphi s. n. 'lappri' Br.
nåpac y. EnsBr.
- d) framför gg 4:
ag s. n. EnsBr.
bågabpgad propr. Kn.5
båga s. EnsBrTöKn.
tc)hbåga s. 'tordyvel' EnsBr.
blågarie s. TrEldVeTjReSkHis
Vox., b/cbgah Kn.
dågahp propr. Tj.6
dagabyth propr. Eld.
&båg s. Br.
dh.åga y. Br.

[Mia] i lcdp

pap s. n. Br.
påp9i s. n. EnsBr.
hap adj. 'snabb' EnsBr.
hap s. n. 'slag' EnsBr., i hdpat
EnsBrVox.
kåpa v. 'klena murbruk' Br.
hdph4na s. Br.
slap adj. Ens., fahsldpad Vox.
slapd ipf. EnsBr.
sncipah adj. 'snabb' EnsBr.3
snåpap prop. La.3
tyhpa s. EnsBr.
fagahna 'i närheten' EnsBr.
flaga s. EnsBr., flag Re.
kaj. s. 'snöpt tjur' 11..7
knåga s. 'träknagg' EnsBr.
knåp adj. 'full av knaggar' Ens.
lågkethalaf s. 'laggkärl' EnsBr
Tö.
[vålbohincesa]någah S. pl. 'frostnätter' Br.8 plagg s. n. 'klädesplagg' Br.

krat) Vess.
b) lapa Y. 'lappa; slå till' Vess. c) nap s. n.
Vess. d) slap VessDiengs. a) blaggarsskjorta Vess.
bråte.. Svart. g) p/aga v. 'kläda; slå' Vess.
1)

Ej funnet på kartan.
2) Åda. snap.
By i La., Snapparp GS.
I Ens.
Så också i sydöstra hörnet av Br. samt i det
enda ex. från Svartrå, jfr s. 146 f.
ö) By i Kn., Baggabygget GS. Förled är väl namnet Bagge, se
Lundgren Pers. s. 21.
By i Tj., Daggarp 1653 ock GS. Både i detta ock närmast
efterföljande namn, vilket hörts i Eld, ock icke finnes på kartan, men
antagligen betecknar någon höjd nära Daggarp i Tj., tyckes ett namn
Daggs ingå som förled.
Se Tamm s. 406.
Jfr naddar Möller, Rietz s. 459. Ordet, som jag endast hört
vid utfrågning, har alltid haft formen med -g-.
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tågi adj. 'taggig' Br., tåge„d V ox.
hag s. Br., någi adj. Br.
.sncigan s. 'synen, ansiktet' Br.1 tkag s. n. 'omtuggande' Br.
tkåga v. 'säga om upprepade
ståga v. 'stadga' BrTö.
gånger' Br.2
ståga s. 'stadga' Br.
våga 5. o. v. EnsBr.
tag s. EnsBrTö.
framför dd:
gnad s. m. 'gnatig man' Vox. 3 pjådat adj. n. 'långsamt' Ve.
hetola.s. 'trase' EnsBr.3
gnåda v. 'gnata' Vox.
hådi adj. 'trasig' Ens.
gnådt adj. 'gnatig' La.
k/åcit adj. 'smutsig, nersölad' Br. sicidan s. 'det sista, eftersta,
sämsta (av ngt)' EnsBr.6
låda v. EnsBrVox.
tahciab [236;u] ipf. 'trädde på
.pia/a s. EnsBr.
(tråd)' TrVeVox.7
pjda s. 'långsam, senfärdig
person' EnsBr.4
Åm. 1. Ipf. ock sup. av ha v. ha formerna:
hiodd VessEns.
håda, ipf. SpannBrVeLaHisöK.,
hat sup. BrVeLaVox., hat EnsBr.,
hade VeKnRe.
hcot Ens.
_h4da TrVeTjReSkVox.
hat Ve., haft Ve.
hada EftEnsBr.
framför bb:
klåba v. EnsBr.
itbas v. 'retas' EnsBr.
klåbt adj. 'klabbig' Br.
bagciba v. EnsBr.
håla s. EnsBrVox.
[te'r] v. 'slå till' Br.8
khåba v. 'småsyssla, ha besvär
fla12. s. 'mun' Brnis.
med' Ve.
h,å12a [se] v. 'misslyckas' Br.
lab s. 'stor näve' Br.
fokhdba [se] v. dets. BrKn.
nåba s. 'udde' BrSk.
[g]habas v. dets. BrLa.9
g011ocil2a s. pl. 'golvbjälkar' La. skab s. EnsBrReSk.
skåbi adj. 'skabbig' Br.
kål2alka s. 'kabbelök' Ve.
nada Vess.
Vess.

a)

b) stacla, ipf. 'stadde' (av städja) Eft.

flab

Jfr sv. dial. snagg Rietz s. 648 f.
Jfr sv. dial. tragga Rietz s. 748.
Jfr isl. gnadd 'knot', se Tamm s. 225.
Jfr padda s., se F.-T. 810 ock pi- med j-inskott.
6) Jfr da. slat, se F.-T. 1058.
F.-T. 869.

Analogibildning efter stå da etc.
Om släktingar se vEries. Mediagem. s. 27 f.
Jfr isl. happ, iihapp ock formerna med -pp- ock -bb- hos
Ilietz s. 243.
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slåba v. 'söla med vatten' Br.
ståba v. 'gå stelt' Br.
statbi adj. 'stapplande (om gång,
hos gubbar)' Br.
rab s. 'trög, sölig person' Ens
Br.
Seth adj. 'sölig' EnsBr.2
ftpåba v. Br.i
framför ff :
gdfal s. BrKn.
Ulka s. n. EnsBrHis., kåfa Re.
måfa, s. 'ngt utmärkt' BrVe.4
rnf adj. 'utmärkt' Br.
0[94 s. 'bältros?' Ens.5
framför ss:
åshabffiged propr. Kn. 7
båsalt propr. BrKn.8
båsa s. 'grov karl' La.
bkadon, adj. 'grov, ohyfsad'
Tö.
vnbeise, s. 'vildbasare' Br.
gåsan s. bst. Br.3
a) kåta Två.

tåbe, s. 'enfaldig person, son/
ingenting kan uträtta' Br.
tål2ad adj. ds. Br.
ååba v. 'prata ihållande, ont
samma sak' EnsBrTj.
åab s. n. (till föreg.) EnsBrVoxeciba s. f. (till föreg.) EnsBr.
påljad adj. Ve.3
skåfab v. EnsBr.
skåfhtes adv. Br.6
skal s. n. EnsBr.
skåla v. EnsBr.

[veda håd o] kds Br.70
kåsa s. EnsBr.
kåsab4gad propr. Re.17
kåge, s. 'korg' Br.
midaketse, s. 'munk9rg (åt oxar)'
Br.
•
klas s. EnsBr.

8) skåla Vess.

Vara fet i hullet, så att det dallrar; jfr sv. dial. skvabba etc..
Rietz s. 610.
Jfr sv. dial. sjabba, sabba etc. Rietz s. 572, 696, F.-T. 941.
Jfr sv. käbbla, mIty. kabbelen; sv. dial. tjabba, käbba, tjagga
etc. Rietz s. 381, 738; käke, da. kjmve; kjevle 'zanken' F.-T. 518.
Jfr Rietz s. 424.
5) Jfr nefan, ovan s. 141.
skf-fåtis Nor. Aschw. gr. s. 76.
Gård i Kn., Assabygget GS. Förledon är väl snarast namnet
Assur, se Nielsen Pers. s. 8 ock jfr SOÅ. XV, 78.
Byar i Br o. Kn.; på GS Basshult Br., Bassalt Kn. Förleden
är väl fsv. basse 'vildsvin'.
3) Hört i förbind. Ida gå„sen (om pojke). Jfr da. gasse
*gässi
'gåskarl', Tamm s. 254, F.-T. 301.
lo) Tydligen detsamma som 'veta hut'; sv. dial. has, hass 'slut'
Rietz s. 246, se F.-T. 383.
11) Gård i Re., Kassbygget GS. Förled är snarast namnet Karel,.
se Nielsen Pers. s. 55.
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ä,.

[en higah]knåsa s. 'knase' Vox.1 påsntg s. 'skötsel' Vox.
khåsa y. 'krossa' Br.2
plas s. 'plats' Ens-ÖK.
stas s. 'ståt' Br.
/as s. n. EnsBrVeTjKnRe.
låsa v. 'lasta, låssa' Br.
ståga v. 'ståta' VeVox.
tas s. EnsBr.
madhds s. EnsBr.
mdsah adj. Br.3
tåa s. 'varg' Vox.
mohdseh, s. pl. 'moras' La.
wciseh, adj. 'vass' Ens-ÖK.
påsa v. EnsBrVe.

i) framför
a/ a adj. Ens-ÖK.4
ala adv. 'allra' EnsBrTrVeTj.,
ålet Re.
åla s. n. 'al, ale' SnBr-ÖK., al
Kn.
ålaksilahna propr. Ve.5
gans propr. Br.6
alt b KnHis.7
ditt adv. 'alltid' EldRe.
båltga propr. Vox.8
bafdla v. Br., bafellac Ens.'
fal s. n. 'fall' EnsBrHis.
a)
)

al Ab.
b) alt Vess.
haltgapqg Vess.

kfcilat s. n. 'kokroppen (slak-

tad)' Br.1°
fålad v. Ens-ÖK.
fohfcilan adj. Br.
var* adv. 'vad befalls' La.
gåla s. 'galla' TöVeVox.
EldFlisVox.
gna ipf.
hal s. 'stenhäll' EnsBrVeTj.
hålahtksad propr. Vox.11
hålan propr.'Halland'EnsBrVe.1'

Utbe s. 'halländing' Br.
kal s. n. 'ämbete' Kn.13

c) bafkola Vess.9

d) fala Vess.

Jfr sv. dial. knas Rietz s. 334 f. ock da. knast, knäs, se
F.-T. 545, 556.
Jfr sv. dial. krasa; sv. krossa, se F.-T. 576, 587.
I uttr. ja a inta so mdsah om at 'jag bryr mig inte så
mycket om det, är inte så ivrig på det'; jfr mass adj. mån, begärlig
efter' Sm. (Västbo), masugr 'böjd för' Nk. Rietz s. 433.
Formen cileh, 'all' är antecknad ett par ggr.
By i Ve.; Allehulleredh 1653, Allehuulerna 1684, Alhult GS.
Gård i Br.; Ahlenäs 1653, Alenäs GS.
Med lång vok.; så vitt jag hört, blott i betyd. 'redan, nog, säkert'.
Gård i Vox., Ballinge 1653 ock GS. Jfr Hellq. Ortn. -inge s. 11.
Om formen i Ens. ock Vess. jfr fda. befaler etc., se Holst Ark.
XIX, 149f.
19) Samma betyd. har fall i många sv. dial., se Rietz s. 125.
Torp? i Vox., Hallahuset GS.
Se Nor. Gleer. bibl. II, 4.
Hört blott om prästens ämbete.
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håla. v. Ens-ÖK.
Imålab s. 'gårdfarihandlare'
Ens.'
kncilan propr. Ve.2
konmil s: 'konvalje' Br.
•
håla. v. 'kräla, krypa.' BrVe.
måla st V. 'må gott, smörja sig'
BrSy. 3
mala' s. 'det mjuka i bröd'
Ens-ÖK.4
sgae s. 'sälg' Br-ÖK.'
skal} s. n. 'skallgång' BrVeKn
His.
skåla v. 'gå på skar Br.
skåla s. 'huvud' EnsBrVe.
skålad adj. 'skallig' Sk.

skicka propr. Br.6
shal ipf. 'skrällde' Re.
spyal. s. n.. 'sprattel' Br.
sphgag v. 'sprattla' BrVe.
stal s. BrTöEldVe., stal Ens(sö)
VeTj. 7
fipcilan s. 'ytveden' Ens.2
Itpcilah s. n. 'skvaller' Br.
tåle4kh s. 'tallrik' EnsBrTörlis.,
tålcen,k VeLaReVox., tålak
TrKn.
thåla v. 'sjunga' Vox.
va/ s. 'vall' Tö.
våla s. 'vassle' Ens-ÖK.
vdlan propr. 'Vallen' Vox.2
valbjetha propr. Br.10
Anm. 2. Den långa vokalen i stg/ ock vciiqt är oväntad. Ehuru

jag icke kan finna någon anteckning därom, tror jag mig med säkerhet

kala Vess. b) knalara Vess. 0) krala 'kravla, arbeta' Vess.
ma-la 'märg' Vess. 0) såla Slätt. f) skal AbEft. g) sprala
Vess. h) talrek Vess.

a)
d)

Väl av värbet knalla 'gå sakta etc?, Rietz s. 333. Värbet kunde
i sin tur hänga samman med knall 'klump'; jfr ex. på förbind. mellan
ord för 'klump, höjd' ock 'hoppa' vFries. Mediagem. s. 46 tf.
Gård i Ve., Knallen GS. Jfr sv. dial. knall 'bärgspets, backe'.
1 Sk. blott hört i uttr. ja ska måla ya/x, 'jag ska ge er', alltså
hotande, jfr håzhvena s. 90. Ordet är väl en avledning av följ.
Från vissa båll antecknat även i betyd. 'märg'; antagligen så
överallt. Jfr lida. malle 'märg'. Fil. lic. Joh. Palm& föreslår att
sammanställa ordet med roten i mild. Detta torde vara riktigt, om
man vågar ansätta ett *mall) -› 'mall-, med vernersk växling i förhåll.
till isl. mold. Om stammen ock dess betydelser se F.-T. 692, 736, 738.
Jfr sv. dial. salle, sålle etc. Rietz s. 556.
Gård i Br., Skallinge GS. Jfr Hellq. Ortn. -inge s. 122 ock
Steenstrup Ind1.1 Stud. s. 90.
Vad genus beträffar, är ordet i 13r. neutr. Från Ens(sö)EldTj.
är antecknad endast best. formen: stalan, stilan, ock då denna knappast
torde vara plur., ha vi alltså realgen.
Sv. dial. svall, se Rietz s. 707.
8) Härrgård i Vox.; Vallen 1419 Styffe s. 83, Wallen 1485 Esr.
s. 143, 187 m. fl., Vallen 1536 DKR. s. 25, Vallen GS..
10) Härrgård i Be.; Walbergh 1653, Vallberga GS.
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också några gånger ha hört kan 'Halland'. Exempel på samma förlängning finnas även på annat håll, jfr SOÅ. II, 73 ?Max (avsöndringar),
XIII, 88 vcilan, ä. vdlan ock XIII, 93 pcilan 'Pallen' (torp m. in.).

framför mm:
skc'tm Ens.
anta s. EnsBr.
adj. 'förlägen' Ens
skåmana[s]b
dam s. n. 'dambyggnad' EusVox.
BrKnHisVox.
flaniabPgad propr. Km'
skåmali adj. 'skamlig' Ens.
månzap propr. La.2
s. 'skrammel' n. Vox.
skhdmal
skarita s. EnsBrTöVeLa.
s.
n.
EnsBr.
skcima 'hin onde' Br., ftelva slam,
framför nn:
johcina propr. EnsBrLaVox.
itna propr. EnsBr.
itnan pron. EnsBr., n. ånat Ens kan, kan pres. 'kan' EnsBr.
BrTöEldKnVoxÖK., dne 'an- kåna s. EnsBrVeTjKn.
malle s. Ens-ÖK.
nan' Ens-ÖK.
vana s. ifrons; kokkärl' EnsBr
,ånas adv. 'annars' Tj.
Tr.
Una v. EnsVe.
han,g pret. Br.3
bånah, s. pl. 'bannor' Ens.
sånnh s. EnsBrLa.
bhan ipf. Br.
Da miniscin BrTöVox.
faricl ipf. EnsBr.3
spani s. 'hink' EnsBrVe., -agn.cinen, adj. Ens-ÖK.
Tr.
han han pron. Ens-OK.
]at s. 'hanne' TrEldTjHisVox., spani pret. Br.3
tank s. 'tand' Ens-ÖK.
håna BrRe.
håna prop. 'Hanna' Br., hana van' ipf. 'vann' Br.3
vanna s. n. 'vatten' Ens-TöEldTj.
ÖK., -a- Tr.
iåna propr. EnsBrLa.
vitna v. 'vattna' EnsBrHis.
propr. Tj.
1) framför rr:
nåta v. Ve
dåha v. Ve.
po nåu Br.
nah å. Ens.
b) skamana Vess. e) ån SvartTvå., aan Vess.
.) skam Vess.
e ) man Vess. f) par s. n. 'stekpanna' Vess.
'd ) fan Vess.
«) han Vess. b) sana v. 'besanna' Vess. i) span Vess. j) span
Vess. k) tan Vess. 1 ) van Vess. ffi) van Vess.
Gård i En.; Flammabygget GS.
By i La.; Mammarp GS.
Om övriga former se nedan s. 235 f.
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pa.4a [i hOb] v. 'para' Br.1
spå a s. EnsTjRe.
skåt_.a v. BrVe.2
st4.blia v. 'bliga stelt, stint' Tö.*
hblisaskh.a s. 'hästskramla' Ve sth,a s. 'stare' EnsBrTöVeTjLa
LaRe.
KnVo X. 4
§ 24. Äldre å framför kons.-förbindelse uppträder i
växlande gestalt: ou% 0, cp, co, a, a, a, a, beroende på om förlängning inträtt, på tiden för denna ock på sekundär förkortning,

a) framför r-förbindelser:
1) framför r5:
oirt, s. n. 'årder' Ens-ÖK.
håuhalt propr. Br. 9
'binda ipf. 'plöjde' (med årder) köukdao v. 'karda' EnsBrTöTr
Ens-OK.
EldVeTjLaReVoxÖK., köuda
goun, a s. 'gård' Ens-OK. 7
Kn.
gönsalt propr. Ve., gös:alt Br.8
köuhda s. 'karda' EnsBr.
/tom») adj. 'hård' Ens-ÖK.
sit6u4da ipf. 'snärjde' ReHisVox.
Att å förlängts till å före övergången å ---> å, är tydligt.
Anm. I. Vi finna med a hethsten s. 'brynsten' SlättEnsBrTöTrEldVe
Tj., hetsten EnsVe., jfr isl. hadsteinn, vgm. haNten, Rietz s. 236. Förklaringen måste ligga i bortfall av 6. Detsamma kunde gälla vethbjb.
propr. 'Varbärg' Eft., vajtbjet, Br., änsv. Wardberg 16, där den tidiga föra) gaur Vess., gour SpannTvå., beouhap propr.8 Slätt. b)
hcor
Vess. 0) kaucla Vess.

2)

Väl lån från da. parre; jfr emellertid under Kvantiteten.

skaha i 11,:can 'i luren'; bör väl alltså vara fsv. skura 'skarra,
skrälla' liksom det följande subst. 7249as/åt0a.
8) Av starr- jämte *star-, jfr no. d. starre 'stridig, uboielig
person' Ross; sv. halstarrig etc., se F.-T. 1197.
Ban stare ha ombildats till starre genom inflytande från starrblind? Jfr att i da. stEerblind, no. d. starablind föreligger påvärkan,
fastän i motsatt riktning, se F.-T. 1197, Ross s. 753.
Om beteckningen se Inledningen!
By i Slätt., &karp GS. Förleden är väl namnet Bardhe, seLundgren Pers. s. 22.
Vid förkortning t. ex. i andra sammansättningsled få vi
o: &agto högahan etc.
5) By i Tö.; hört i VeBr.; Gärdsilt GS. Förleden är kanske ett
namn *Garthar, se Nielsen Pers. s. 28.
5) By i Br.; Härrhult 1653, Harhult GS. Förleden är kansk&
adj. hård i bet. 'stenig, torr', jfr t. ex. NG. XIII, 270.
10) Så alternativt Noreen Vårt språk III, 148.
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länguingens uteblivande även kan förklaras genom äldre betoning av
andra kompositionsleden, se Kock Sprhist. s. 51, Ljh. I, 373.
2) framför rt:
muntan propr. 'Mårten' EnsBr
.1k2uht adj. n. 'hårt' BrEns.1
s. 'kartköntnaval,
TrVeVox.
nagel' TrEldVeKnSkVoxÖK., Munta s. 'tårta' La.
kbuntndval KnRe.
vöwtta s. 'vårta' EnsBrTöTrVe
KnReHisVoxÖK.
feakt s. n. 'kort' BrTrKnVox.,
kount Vox.
Regeln är förlängning å'
å före övergången ä -->
Anm. 2. I fwaten, adj. 'svart' EnsBrKnVoxÖK., jOt Ve., Sweiaten,
BrTöTjLaRe., iwöhtah BrTö. har det föregående w ytterligare labiali:serat vokalen.
Anm. 3. L ånord inkomna efter övergången å --> å:
årttig adj. 'lustig, rolig' MoTrKn kwant s. 'kvart' Br., -co- Br., -aReVox.
Vox.
&ht s. TjLa., -co- Ens., -a- Tj.
kiceoåtga s. n.' kvarter' (rymdmått) Tr.
kuta s. Ens., -co- Vox., -a- Kn vanånt s. Ve.
His., -a- ÖK.
vaneinti[g] adj. VeLaknReHisVox.
Anm. 4. Sen förlängning på grund av anslutning till former utan t
eller därför att rt är sent, ha vi i skull adj. n. 'starkt' KnHis., skutt
TjReVox.5 sk an[p]t adj. n. 'skarpt' Ve.3, vccat adj. 'varmt' VeTjLaKn
ReHisVox0K. 4
3) framför rn.:
ktir,a s. n. 'barn' EnsBrTöEldVe., beennagös s. n. 'omyndigas egenban TjLaKnReVox., ken, Tr.
dom, förmyndaremedel' Tr.
hhseig s. 'barnsäng' Ens.
gahb s. n. 'garn' Ens-ÖK.
,baAlcegsmdd s. 'förning till barn- kw c s. 'kvarn' Br-ÖK., kval,
sängshustru' Br.
Tr., kwan, Ens.
kvad s. n. 'barnsöl' Ens. b4[]- skar, s. n. 'löss ock annan ohyra,
sal Eld Vox., bdsal TjReHis
smuts' EnsBrTrEldVeTjReSk
ÖK.
Vox.5
,bansla v. 'ställa till barnsöl' Br., skånskoka s. n. 'bovstreck' Ens
b4sla His.
Tö., -o- Ve.
bgn, StenHarpSlätt., bar Vess., bcon AbEft. b) gcm, HarpSlätt.,
gub Eft., gr AbStafsMor., ggr Två., gam Drengs., plin, Svart.
0 ) lavan StenEft., kwcor Vess.. kwart TvåSvart.
Säkerligen så även i det övriga SH. Formen är tydligen icke
bevisande.
Jfr s. 228.
3) Jfr s. 229.
5) Fsv. skam 'skarn, smuts, träck'.
4) Jfr s. 227.
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Resultatet framför rn tyckes nästan regelbundet vara a (a,
(e), endast i de allra sydligaste socknarna a i ordet barn. Redan
detta undantag är svårförklarligt, ock att utvecklingen icke är
alldeles genomskinlig, därpå tyda ännu mera de skånska formerna av här ifrågavarande ord:
Bjäre: skah, gah, geh,
Skytts: barm, Ann
Åsbo: kvah, skah, flah, s. 'flarn', Vemm.: bann
bah, g qh,
Ljunits: skahn, bahn, gahn
Lugg.: kvahn
Härr.: bahn, gahn
Onsjö ock Frosta: kvalm, kuli, Ing.: skahn 'troll'
gan»
Albo: bah,n
OTorna: kvahn, kvahn, bahn
Färs: kvahn, bahn
Bara: kvahn, bahn, gahn
Gärds: kwarn, barn.
I så gott som hela Skåne tycks en motsättning föreligga
mellan kvarn, skarn på ena sidan, barn, garn på den andra. I
sydligaste Halland går garn med kvarn, skarn, däremot står barn
för sig själv. Något nordligare bli alla ärn -->- ah. I Mil. (även
Ens.) finna vi åter en olikhet, men så att barn, garn visa a (a,
ce, a), kvarn däremot a, co. Gå vi till sö. Västergötland (Holslj.),
finna vi kwan, men ban, gan; ock i Bohuslän (Sörb. o. Skee)
kven, bqn, gan. I Bob, ha vi tydligen att göra med äldre
kvärn, men detsamma är också med all säkerhet fallet i Vgtl.
Jfr kwan ock Jan s. 'järn', jana s. 'stjärna' (Holslj.). MH. kwah,
kwoor måste däremot gå tillbaka till kvarn, bah, gah etc. bli alltså
oregelbundna. I Skåne vill man gärna lösa motsättningen kvalm
etc.: bahn genom antagande av äldre kveern, så mycket mer
som den sistnämnda „formen är den regelbundna i både äldre
ock nyare danska. Overgången
-->- a framför r-förbindelser
är ju mycket vanlig i Skånemål, se Billing s. 115, Olshli s. 40
ock jfr
Onsjö o. Frosta: bahk s. 'björk' Skytts: styåhna, båta v. 'bärga'
VTorna: Jahn 'järn', 3b,ta s.
jämte j,shna, Meka s. 'kär'järta', jåhna adv. 'gärna',
ve'
jåhna s. hjärna'
Ljunits: Ahnig s.,
yehn,
ÖTorna: Voja sa 'bärga sig',
stjhna, yehna
fait§ 'färsk', vcih,sloAs 'värds- Härr.: sVehna
hus', dåhta, jah,na, jethna, y ahv Ing.: Mpitnat6/
adj. 'djärv' jämte stjif,h,na, Färs: ',ah, s. 'kärr'
styiehna, stjahna
Gärds: mar s. 'märr', jern, jrBara: Fihna jämte pckhna s.
na.
'kärna'
Full säkerhet ge oss de fåtaliga exemplen knappast. Någon
större materialsamling har jag för närvarande icke till hands.
Då alla ca ovan stå efter palatal, torde emellertid ett antagande,
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att kvalm förutsätter kvsern, ha sannolikhet för sig. Särskilt
a vara i sammansättningar (se
antaglig torde utvecklingen 93
Kock Ljh. I, 237). Huruvida den nu för Skånemålen antagna
förklaringen kan tillämpas även för SH., är ovisst, då utvecklingen av sa --> a i »SH. avgjort äger rum i mindre utsträckning än i Skåne (se ovan § 19 a). Det enda andra alternativ, som
kan föreslås, torde vara, att'å blivit a i senare sammansättningsled, medan a uppstått i fullt starktonig ställning. Gränsen
mellan ett kvarn från n3e11. ock s. Hall, samt ett kveern från
Skåne behöver naturligtvis ej ha gått just i landskapsgränsen. Att
utvecklingen i senare sammansättningsled i detta ord skulle ha
segrat, är icke osannolikt, då den vanliga beteckningen för en
större kvarn, driven av vatten eller vind, torde ha varit mölla
ock ordet kvarn alltså huvudsakligen kommit till användning
för smärre inom hushållet brukade kvarnar, jfr fsv. fotqvärn,
grynqvärn, handqvärn, hästaqvärn, piparqvärn etc.1, varvid
specialnamnet, d. v. s. sammansättningen, bör ha varit det oftast
förekommande. Det kan emellertid icke förnekas, att det något bär
emot att på ett sammanhängande område med -a(n), -an (Skåne
ock s. Halland) förklara den ena delen av formerna ur -rn-,
den andra ur -rn- i svagton, ock rimligast är nog att anse
Skåneformerna fortsätta upp till Nissadalen ock att även för
a mellan v ock rn, åtminstone i relativ svagton.
SH. anta 93
I fråga om de övriga ordens former med ah stannar man
till sist vid deras förekomst i andra sammansättningsled såsom
den rimligaste förklaringen. Det är nämligen högst otroligt,
att ett årn i starktonig ställning skulle ge ah,. Vi ha ju å —› a
framför enkel kons. t. ex. r, ock denna förlängning skulle då
vara tidigare än den av å framför rn, vilket är oantagligt (se
härom under Kvantiteten samt Slutkap.).
Sammansättningarna med barn ha utgjort ett betydande
antal, ett 40-tal finnas hos Södw. I, s. 79. De med garn äro
få, men ha väl varit ständigt återkommande: ullgarn, lingarn,
blaggarn, hampgarn o. s. v. Varför sammansättningarnas form
skulle ha segrat just i SH., är emellertid dunkelt. I överensstämmelse med antagandet om relativt länge bevarad korthet
i dessa ord stå formerna med a, g', a. Förklaringen skulle
1)

Se Södw. II, s. 234.
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då ligga i den på skilda håll (ock just i MH.). iakttagna tendensen hos kort a att framför h-förbindelser gå över åt ce-hållet.
Slutligen återstår med a i SH. sk, vilket i betydelsen
'smuts' nog varit brukligt i sammansättningar. Dessutom kan
skarn såsom förled ha förlorat n eller åtminstone undgått vok.förlängning ock därigenom bevarat a, jfr skån,st4ka, ock skarnsfolk, skarstöj, skar(n)s-skänna Rietz s. 580. Även i SH. har
jag hört ett dylikt adjektiviskt brukat skans. För det enstaka
flat Åsbo .har jag ingen tydning att föreslå.
Anm. 5. Vi ha bohnab4 propr. Br.', bolmat propr. Ens.2, buhnap
propr. Br.8, Quhnabictha,
ohnabAha propr. La. 4 Att mansnamnet fsv. Arne här ingår som första-led, är väl otvivelaktigt, ock
formerna visa på tidig förlängning av vokalen i framljud. Jfr no. dial.
Ans, Adne Larsen Ark. XXI, 129 not.
4) framför rm:

ahm. s. 'arm' EnsBrEldVeLa
kahm Tö.
ReÖK., a- TöTr., a- Tj.,
kahma öp v. 'kavla upp' (t. ex.
KnElis.,
Kn., o- Vox.
ärmarna) Br.
ghm adj. 'fattig' Kn.
klahm s. 'klave' Vox.5
bahni s. 'bröst' BrHisÖK., bahm lahm s. n. LaHis.
Tr., bqhm Vox.
tåhma s. pl. 'tarmar' EnsBrTö
hcihmen, adj. 'förtretad, harmsen'
EldLaReöK., -a- Tr., töohma,
EnsBrTjLaKnHisVoxoK., -a-,
töhma KnHisVox.,
Vox.,
-e- Tr.
Kn.
hah,m s. 'förtret' Br.
vahmeh b adj. EnsBrTrVeTjLa
hOhma v. 'harma; förarga' Tö.
ReÖK.,
Tö., -a- Kn.,
kahm s. ('dörr- etc'.) LaReHis.,
-o- His., -a- Vox.

Även till belysning av utvecklingen framför mm bidraga de
skånska formerna6:
a)

arm Vess.

b) vahmeh Harp., -a-,

Eft., varm Vess.

By i Br., Arnaböke GS.
By i Ens.; Ahrnilt 1653, Arnilt GS.
8) By i Sn.; hört i Br.; Arnnetrup 1573 Vgr., Arnarp GS.
By i La.; Ornnebergh 1573 Vgr., Arnaberga GS.
Formen, som jag endast känner från Vox. samt från Färingtofta s:n i Åsbo (se Billing s. 138 not), är möjligen kontamination av
klava,, klamrt ock kahm, vilket senare ord i betyd. 'omgivande träinfattning' icke ligger så fjärran från klava.
Materialet är rätt mycket större än i Min uppsats Från Fil.
för. i Lund III, s. 174.
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Bjäre: am s. (VK. Fö.), oikm s. (Hj.), ahm adj. (Hj.), bart. s.
(VE.), kthmas v. (VK.), lehm s. (VK. ), lejhma v. (VK.),
torlm s. (VK.), varl,m adj. (YK. Hj.)
QhM 8., bQhM s., hdthmeli adj., hon s., klqhm s. (Färingt.),
larm 5., Rama v., tehm, s., vohm adj.
Luggude: gnyn s., behm s., tarm s., vqim adj
.Onsjö o. Frosta: ahm, Cphi,M, bet" filohateihm s. 'fårtarm'
o. Vad.: ghm, tehm, vapn
°Torna: qhm, bahm, kam, idthma, tahm
,
Bara: om, tar" vahm,
Skytts: qhm s. o. adj., bahM, hamn adj., to/Lm, va/Lm
Vemm.: om, vehm
Ljunits: qhm s. o. adj., bahm, km, lahm, tahm, vm
Härr.: ghm, lahm, tohm
Albo: cerm, tarm
Färs: ahm, lahm, tahm
Gärds: arm (VVram), tarm (Efveröd), t.o.rm (Vä)
Villand: arm, barm, (Vånga), barm (Ivetofta, Vånga), term
(Vånga), vcerm (östers1., Fjälkestad)
VGöinge: qh,M, melon (ock vohm).
Här stå tecknen emot varandra. Med de skånska formerna
-för ögonen måste man från början utmönstra ordet tarm vid
fastställande av den regelbundna utvecklingen hos förbindelsen
-ärm-. Formerna med a, o i hela Skåne utom nordväst visa så
tydligt tillbaka till äldre 0, Q, att något tvivel icke tyckes vara
möjligt. Men då är det nog riktigast att också bortse från
ordet i nordvästra Skåne ock sydligaste Halland, där vokalen
är tvetydig', ock icke anse t. ex. te/Lm, eon, kon, vem i Åsbo,
.tamm etc., ohm etc., VCOtiM etc. i sydligaste Hall, representera en
1) Häri kan det enstaka VGAM VGö. icke göra någon ändring.
'VW& har också vimma jämte veehma s., ock en utveckling a3 -›
mellan v ock r, om detta nu är den riktiga förklaringen, gör icke tornz,
.tahm begripligare. Om äldre o, Q i SH. se nedan § 29, 30, om Åsbo
Billing s. 97 if. Vad Luggude beträffar, skriver Olseni s. 45 visserligen
.tcptm, ock s. 46 finna vi regelbundet e för äldre 6, alltså skam,
gorma, to/Lp etc., ock likaså e för äldre Ö, så sto/La, tehska etc; men
med hänsyn till förhållandena i SH. (varom å a. st.) ock uttalslatituden
hos Åsbos 0 (varom se Billing s. 99) är det ingen svårighet att i a
se ett förlängt 0. Jfr att i Lugg. likaväl som i Åsbo morgon heter
mahan, se Olseni s. 45, Billing s. 92. Men hur ett äldre 2, 6 i
ordet tarm skall förklaras, kan jag icke se. Spår av u-stam eller feminint genus har jag icke kunnat upptäcka. En dat. plur. med omljud,
då ordet varit andra sammansättningsled, är bra svårt att bygga på.
Jfr § 30.
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regelbunden utveckling, från vilken [bahm,] kaMn , lahm, hamn
etc. av olika anledningar skulle utgöra undantag. Men vidare är
det svårt att anse t. ex. Åsbos ohm, bohm, 1101M1 för den regelbundna utvecklingen med 'förlängning före å
ä. Det skulle
innebära, att ä förlängts framför rm tidigare än framför rn, jfr
bar, gatt. Men då äldre ö framför rn regelbundet blivit 0, t. ex.
hon, s. 'horn' kolt 'korn', däremot framför rm o, t. ex. storm,
alltså förlängningen av ö är avgjort tidigare framför rn, skulle
det behövas talande skäl för att anta ett annat tidsförhållande
i fråga om förlängningen av ä. Om vi se på de skånska målen
i allmänhet, visar det sig också, att arm med sitt regelbundna
a, a går för sig själv, ock här finna vi omedelbart förklaringen
i tidig förlängning i framljud. 1 ordet varm, som har a; co, o, a
endast i nordvästra Skåne ock sydligaste Halland, måste man i
så fall tänka på labialiserande värkan av det före ä gående v.
Slutligen ha vi även barm i Bjäre ock Åsbo med a, o, ock jag
ser ingen annan utväg än att även här tänka på inflytande från
den föregåenda labialen, ehuru förklaringen synes mig föga övertygande. Den »ostörda» utvecklingen av -ärm- skulle alltså ha
gått till -anm-, -am-. De bevisande ex. för denna utveckling
skulle vara varml, barml, harm, karm2. Åtminstone de tre.
första torde man icke kunna fatta annat än som gamla ock inhemska. Men även ordet karm finnes ingen direkt anledning
att anse för yngre. Det går i da. dial. tillsammans med de
övriga, alltså t. ex. Sxlland ärm, krm, tårm, vårm etc. (se
Benn.-Krist, S. 22).
Mot dessa synpunkter kan å andra sidan framhållas följande. Det vore synnerligen egendomligt, om a, co, o skulle inträda i orden arm, tarm, varm på samma punkt av området
— fr. o. m. linHisVox. i SH. — i vartdera ordet av olika
skäl, eller om vi bortse från tarm, ändå i arm ock varm. Av
orden med -am- är det nog egentligen varm som skulle vara
bevisande, men nu finnes i hela Skåne den möjligheten att anse
a bero på inflytande från subst. värme ock värbet värma: VTo.
våhma s., Bara vahma v., Skytts våhma s., vahma v., Ljunits
våhma s., Albo våhma s. Vill, med viehma v. ock VGö. med
vckona, s. ha vcehm adj.
1)

Utom i Bjäre, Åsbo, SH.

2) larm är sent lånord.
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Av de återstående tre orden barm, harm, karm torde man
i barm ock harm kunna räkna med b-inskott i vissa former
framför följande r. Adj. hcihmeh användes alldeles övervägande
i sing., tycks det, i uttrycket ja [han] bla so hcihmoh, ock barm
är ett singulart ord; jfr alltså fsv. barmber, i motsats till det
i plur. 'mycket brukliga arm. Om slutligen karm är gammalt
i målen, kan man tänka på försenad förlängning i de många
sammansättningarna.
Återstå skulle då det visserligen kanske tyngst vägande
skälet, att förlängningen framför rm icke kan antagas lika gammal som eller äldre än den framför rn. Så länge intet svar på
denna invändning blivit funnet, är man snarast böjd att trots
alla svårigheter anse det första här framställda alternativet
för det sannolikaste eller åtminstone lemna frågan tils vidare
öppen.
Slutligen må tillfogas, att ingen tidig förlängning inträtt
framför -rmtl, eftersom vi jämte vamm etc. ha vaht (se ovan
avd. 2, anm. 4 ock jämför nedan under Kvantiteten).
framför
kam, s. 'karl' EnsBrTöEld-ÖK., kizhana pl. Re.
kan, Tr., -ce- TrVeKn.
1cwi adj. 'duktig' Br.
Ytterligare exempel med bevarat r ock bortfallet 1 saknas.
Formerna med a, ce böra väl förklaras liksom barn, garn
(se ovan s. 223). Möjligt är, att man måste räkna med försvagad betoning i sammansättningar, t. ex. böstakah, döttakah„
byggekan, etc. Härför talar nog Re. kåhana.
framför rk:
ahk S. n. 'pappersark' Br.
hanka [p4u] v. 'knoga iväg??
bahk s. EnsBrEldLaHisÖK., -aHis.2
VeReVox., -a- TrTjKn., -a- mahkb s; 'mark, skog' EnsBr
KnSk., -te- Tr.
TöTrEldVeKnReHis.
baka [4u] v. 'springa' Vox.
mahke s. 'mark (vikt)' Vox.
a)

kg/Y. AbEft., kwit. Drengs. b) mark SpannTvåVessÖvr. e) mark

Vess.
Jfr antagandet ovan om -rmb-.
Betydelsen är ej fullt säker, jfr värben harka 'göra ngt ock
ej ha krafter därtill' Ha., harka 'med svårighet gå' Sm., se om dessa
ord Rietz s. 244 f.
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VeTjReSkVox.,makkadLallis.
rnakka s. 'mask' BrKn., makk
TöTrVeTjKnReHis., man* Tr snåhka v. BrKnReVoxÖK.
•
Tj.
stckkeh adj. 'stark' EnsBrEldVe
mån,knads.EnsBrTrEld.,måkkad
LaReSkVoxÖK., -a-Tr.,-a-Kn.
Resultatet är a eller a.
Anm. 6. Fsv. hwarken, hwatzke: vakan TrVeLaKn., vcin,kan
La., vån,kan TrEld., vcipiskan Tj., wåskan, wagan EnsBr. Hit hör
säkerligen också w4ska s. gallko' Slätt. Jfr Rietz s. 799, som uppger
vaske n. 'mänska som på en gång tillhör båda könen; hermafrodit' Hl.
bhl., värken n. dets. Hl. ock för dem hit.
Anm. 7. Vess. maten s. 'marknad' bör ha förlorat k. Vägen har
väl varit markaden —>- markeden ±"markden -->- *markten marten.
7) framför rv:

akv s. n. 'arv' EnsBrTöReHis
Vox.ÖK.
itit,vtga s. BrHis.
vbuditkv s. 'våtarv' (växt) Br.
gån,vahe, s. Br.
hakvb s. EnsBrTöTrEldVeLa.,
-a- Tr., har VeTjLaKnReSk
HisVoxÖK., håna Tj.
han,va v. 'harva' EnsBrTöEld.,
-a- Tr., Aha Vox.
Hava s. 'kräva' Tr., -a- Tr.'
Resultatet a eller a.

skanv s. Br.
skithva v. BrTöRe., -a- Tö.
81~ s. n. Br.
span,v s. TöEldTjLaReSkVox
ÖK., spak His.2
svånvac v. LaRe., -a- Tr., fwbkva
Vox.2
svåhvana s. Re.
whvald s. 'värvel (dörr-, att stänga med)' Br., van,v TöTjKn.,
-ce- Tr., thevcin, LaReHisVox

ÖK.4

mark Vess. b) harv HarpSlätt., -a- TvåEft. a) swarva Vess.
d) warval Vess., wahv Slätt.
Blott hört i Tr., för övrigt boa, kåna se § 29, avd. 11 h o. § 31.

a)

Rietz s. 309 har karge 'örmage (hos -foglar)' Vg., karve ds. Sdrn;
kanske fsv. karver 'korg', jfr Hua 'kräva' ock da. kurv 'korg' a. st.
Jfr s. 43.
VOX. -0- måste bero på föreg. -w-, jfr Åsbo svon,a 'svarva' etc.
(Billing s. 100), som också står ensamt med sitt -0-. Det i samma mom.
uppförda gom) 'slarv' etc, har väl äldre ä, 6, jfr da. slurv.
Jfr ovan § 4, avd. m (s. 43 f.). Att i orden föreligger äldre ä, styrkes
av Skåneformerna: vbal 'virvel i hår' ikorna, Bara, Färs, Härrestad,
v ital Ljunits, val 'värvel' Ljunits, wan, 'hårvirvel' Villand, van, dets.
VGöinge. Förhållandet bör väl uppfattas så, att ett hvirvel ock ett
hvarv påvärkat varandra. vbnal går väl snarast tillbaka till en äldre
form med a, ock detta bör ha kommit från hvarv. Det sistnämnda
har ur betydelsen 'vändning' utvecklat 'det som vrider sig, värvel'. 1
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framför rg,
dhjoh, adj. 'arg' BrVeTjLaKn vav a EnsBrVeTjLaKnffisVox.,
Vox.
-a- TrVe.,
Re., a- EnsTr., cipg Vox.
meihja propr. 'Maria' Ve.
Resultatet är a (a, e), a.
fram för rp: hahpa s. (för sållning) EnsBrVeLaReVox.,
skcihpohb adj. 'skarp' EnsBrTrVeTj., -a- Tr.
Resultatet är a (a).
framför rs:
tahsk ipf. 'tröskade' LaReSk
hahs s. n. 'harts' Br.
Vox.
kahsk adj. 'morsk, duktig' His.
vechsal s. n. 'varsel' Br., -a- Kn.l.
mats (månad) Br.
b) Framför 1-förbindelser
1) framför id:
ba s. 'fördjupning, dal; lår, fölakniv s. 'fällkniv' Sk.
[moug]fob adj. Xmång)faldig'
binge' TöRe.2
BrVeTjLaReSkVox., 16/di Tö.
6/ske s. 'ålder' EnsBrTöVeLa
gölköd s. 'gallko' BrVeLaSk.,
Kn.
TrVoxÖK.,
ReHis., -oubion s. n. 'ållon' Kn.
KnReHis., -o- His.
ölanb64.a s. pl. 'ollonborrar' Eld
ho s. n. 'håll' BrTrTj., haulVox.
Tj., blonböheh pl. Vox.
hba v. 'hålla' Ens-ÖK.
Malt propr. Kn.3
i bahtjul 'i behåll' Vox.
fol s. 'fåll' EnsBr.
bah6la v. Eld.
föla v. EnsBrTöVeLaKnHis.
kölen, adj. 'kall' Ens-ÖK.
föla s. 'veck' Br.
a)
d)

vahy Tor., -ce- AbEft.
gökö Tor., -a- Eft.,

pau skarpan Vess. c) alar Vess.
Harp., -e- Slätt., -co- Vess.

fråga om beröringen mellan de båda orden jämför ytterligare no. dial.
kvarvil 'liden slaa' ock kverv dets. — Möjligheten bör dock påpekas,
att vi i vokal kunna ha en utveckling hvirvel --> hvyrvel -->- vorvel

vöhal.
a beror på anslutning till vah, dusk?), se ovan s. 202.
Jfr sv. dial. ålla Rietz s. 839, äda. olde(n) 'kar', isl. alda
'bölja', se Liden Bland. spr. bidr. s. 3 if. Vad F.-T. 789 avse med att
ordet ålla skulle stå i avljudsförhållande till isl. alda, är dunkelt. De
tyckas ha förbisett Lidens påpekande, att a icke kan vara äldre 6.
By i Kn.; Bollelt 1653, Bållalt GS. Förleden måste innehålla ett bald-, se SOÅ. IV, 1.
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håla s. 'frysningar, frossa' Br.
TjLaKnRe., -o- ReTrVoxÖK.,
köka propr. Vox.'
EnsÖK.
Int4ninsk6l s. n. 'utslag kring vol" S. n. 'våld' EnsBrTöVeRe.
munnen' Br.
.ves&v6/ 8. n. 'övervåld' Re.
skåla v. 'skålla' BrTrLaVoxÖK. vol s. 'senor' (i kött) TrTj.
s.keejtaskölaha s. Br.2
våla v. 'vålla' Ens(Gr.), våla
sQuldaa ipf. 'sålde' BrTöTrVe
Sk.
Anm. 8. Vi ha emellertid även därjämte
1) dwålda° ipf. 'fördröjde' Ens tålda ipf. 'täljde' Tö-ÖK., tålda
Br., dvålda TrVe.
EnsBr.
kwgdad ipf. 'kvalde' Ve., kwald dutaldah 'avtäljd' Ens.
valda ipf. 'valde' TöTrEldVeTjLa
P- P. Ve•
swålda ipf. 'svalde' Ens., svålda
ReVox(M.), vålda EnsBr., vålda
EldVeTjLaRnReSk., svalda Sk
KnSkilisVox.
HisVoxöK.
veden, p. p. Vox., valt His.
daldha v. 'dallra' Br., gåldha v. 'gallra' (t. ex. rovor) BrTö.,
skåldha v. 'skallra' BrTöVe., fwålha v. 'skvallra' Br.
Fsv. aldrig —> åtu VessEnsKnReVox., tli Rn., eth2 EnsBrTöVe.
Utvecklingen är tämligen genomskinlig. Framför Id + kons. har
ingen förlängning, alltså icke häller någon övergång till å ägt rum.
Härav förklaras a i ordet aldrig. Samma är förhållandet med orden
under 2, så vida man i dem hehöver räkna med så tidigt d-inskott.
För övrigt har tidig förlängning av å tydligen ägt rum framför dentalt 1 + d. Något skäl att tänka på växlande behandling av en- ock
tvåstaviga former finnes icke. Preterita av typen valde ha endast a,
men förete en växling mellan ct, a ock a, som ej är fullt klar. Av
svalde ock valde föreligga nämligen former med a från SkilisVoxöK.,
jämte former med a från KnSkVox(Menl.).3 Formerna med a i sydligaste Halland visa över till Skånemålen, där a torde vara enarådande
i alla hithörande ord; så åtminstone i Åsbo: valda,, svalda, talda
(se Billing s. 91), Luggude: valda, svalda, talda (se Olskii s. 45)
Ock Ljunits: våld, svalda, tålda, kvålda.
Huruvida i SH. a först inträder efter v — se motsatsen dcida,
svalda, men tålda söderut — är omöjligt att avgöra. Av dvalde ock
kvalde saknas tyvärr former från de sydligaste socknarna. Men även

a) salda. Vess. b) val Vess.

e) gwålda Eft. d) kwcolda Vess.

By i Vox., Kållinge GS. Tolkningen av det skånska Kollinge
hos Hellq. Ortn. -inge s. 73 är osannolik, då ett kol- i de nordskånska målen borde gett former med lång vok. Detsamma gäller
Halland. Förleden är väl snarast adj. kall. Jfr NG. I, 13, 64 m. fl.
kvägg)skäkteskållare'; öknamn.
Om gränsen mellan formerna kan dragas någonstädes genom
socknarna KnVoxSk., eller om på gränsområdet dubbelformer förekomma,
saknar jag material att avgöra.
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7 ,da mycket väl kan reem dessa visat a, vore saken icke klar, då t4„
presentera en utveckling i relativ svagton med längre bevarad korthet
hos a, jfr de mycket vanliga sammanställningarna tälja (iv, till, slYnder
etc, tälja pinnar etc. Möjligt är väl också, att valda är regelbundet
av valde, ock att härtill bildats svalda', under det att ett "tal3de
först senare förlängt sin vokal ock blivit tålda,.
Vad så slutligen de sydligaste socknarnas a mot de nordligares a, a
beträffar, får man väl anta, att i de senare kort vokal i pres.-formerna
av någon anledning haft starkare inflytande. Här kunde då möjligen
påpekas, att i EnsBr. ipf.-vokalen är kort ock vidare att i värb av
typen fsv räkkia—rakte de sydligare socknarna bevara vokalväxlingen,
snedan de nordligare genomfört presensvokalen.1
För övrigt böra de andra svaga värben med vokalväxling ha
spelat in, ock ipf. på id kunna inte förklaras isolerade från de övriga
(se Kvantiteten).
2) framför it:
,e0ltaltaa s. n. 'altare' TrVeTj Vox., maltd s. n. EnsBr., mco/t mo/t Tr
EldVeTjLaKnReHisVoxÖK.
anat& Be.
galt" s. 'galt' EnsBr., gcolt Ve blejpalte s. 'blodpalt' Br., pcolt
Be.
KnReHisVoxÖK.
pesaltaha s. 'psaltare' Re.
galt s. 'ugnen, eldstaden' Br.
salt s. n. EnsBr., salt Ve., scolt
galt ipf. 'gällde' BrHis.
TöTrVeLaKnReVoxÖK.
hdlten,c ad,j. EnsBr., haten, Ve
TjLa., hcbltett, VeTjKnReHis salta nå. V. Br., såna Ve., stolta
Ve.
VoxÖK., hånen, Ve.
haltanad s. b. f. 'haltandet' Vox. fipcatg ipf. 'svalt' BrVe.
valtha si v. 'vältra sig' Br.
.kcolt adj. n. 'kallt' Ens-ÖK.
Formerna med a, a, ca, o tyda på en förlängning senare än
ä. Resultatet har i första hand blivit detsamma som vid
förlängning framför enkelt i, n, s, å etc., d. v. s. a. Vid den
sekundära förkortningen drar sig detta a åt o-hållet. Mot en
regelbunden utveckling till a etc. tala icke ipf.-formerna, vilka
tydligen stå under systemtvång. Ock håltanad Vox. (jämte
hcatert) är tydligen ett enstaka fall av rspr.-inflytande.
Emellertid tyckes området med a etc. icke gå längre norrut
än till Nissadalens sydgräns. Vid kusten finns a) nordligast i
b) galt TvåVessStenSlätt. .) halt Ab. d ) malt
salt Eft.,
e) palt s. m. 'trasa' Vess.
TOrprikbEftSteliSlätt.
g) sivalt Vess.
bee&askwcilta s. 'skvaltkvarn' Slätt.

a) altara Vess.

se

1) Gränsen går dock ett stycke nordligare än för.
§ 24, avd. f (s. 247 f.).

valda : valda,
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Tr., från Sn. har jag intet ex. Varken i Br. eller Ens. har jag
kunnat fä uppgifter om något annat uttal än galt, salt etc..
Samma a höres i MH. liksom längre norrut i Vgl. o. Boh.
Söderut har hela Skåne a, a), o.
framför iv:
a/vaitsanta adj. Ve.
kalvd s. EnsBrTöVe., -a- Tr.,
hglb adj. 'halv' Ens-ÖK., -a- Tr.
kal Ve-ÖK.
håla s. 'halva' Br.
kålamånan s. Re.2
hOgeo s. 'halvgård, 1/2 mantal' kålvae v. EnsBrVeLa.
Br.
kålvadcins , s. 'kalvost' Tr.3
heami/b s. 'halvmil' EnsBr.
salva s. BrSk.
h4/ft4 adj. 'halvfull' EnsBr.
skalvg ipf. 'skälvde' EnsBr.
lag[fikly etc.] 'halv-' Br.
walv s. n. 'valv' BrKnRe.
ka/dciv,. adj.' Br.
Resultatet är a, g; förlängningen är sen.
Anm. 9. Undantag bilda (vålvda ipf. 'välvde' Tö., vilda TrEld.,>
«tida ReVoxÖK., vglt sup. ÖK., (wcilden p. p. 'välvd' Ve., vcilden, Ve.,>
vgdat Bellis. "hvalvde, *hvalvd, genom analogi efter valde, talde etc.,
se ovan s. 230, äda. hwalft 'välvt omkull', huald välvd, byggd med valv'.

framför 13,
bl s. 'balja' Eld-ÖK., bå.lja Swali s. n. 'svalg' BrTö.
Tr., bålja EnsTö., balj Br. tall s. 'talg' Ens-ÖK.
dålja v. 'piska upp' Br.
tili adj. 'talgig' Br.
0,0 s. 'galge' BrTö.
•
tggs s. n. 'talgljus' Br.
kancilja s. Ens.
tålja s. 'talja' Br.
målia s. 'malja, ring' EnsBrTö.
Resultatet är a, g; fcirlängningen är sen.
framför 1 + kons. i övrigt:
ålgostönp propr. ÖK.4
?timma s. 'almosa' Tj.
ålma s. ii. 'almträ[d]' ÖK.
aimi adj. 'glupsk' BrVe.
e) alvcpra Vess. b) hal VessAbEftAsSlätt. b) h4/mii As., hgldg
Vess.
d) kalv DrSten.
e ) kalva Dr.
i) kalvadans Vess.
g) skalv Vess. h) galjabalsa Vess. i) tgl Eft., kli Dr.
medelmåttig, tämligen dålig
Tycks vara detsamma som 'efterbörd':
Se Dolin Sv. Ordb. I, 803.
By i Hassl.; hört i ÖK.; Allgudhstorp 1653, Algustorp GS.
Förled är namnet Algot, 'se Lundgren Pers. s. 10.
Jfr sv. dial. almig 'frodig', alig ds., som av Rietz s. 5 väl
med rätta föras till ala v. 'föda, förmera'; fsv. ala.
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sålmabög s. Tö., pesålmbögan
balk s. Br.
Re.
falka s. Br.
skalk s. 'brödskalk' Br.
falsk adj. BrVe.
stalp ipf. 'stjälpte' Br.
gålpas v. 'skämta' Br. 2
fwålpa s. 'skvaltkvarn' Br.
hål/ca v. Br.
halm s. EnsBrTöTrVe-ÖK., -a- fwålpa v. 'skvalpa' Br.
vet/b64, propr. 'Valborg' BrVe.
Tr.
hiamstd ock hålmsta propr. valk s. Br.
vålka v. Br.
SH.3
vålkfjOl s. 'valkbräde' Br.
halsb s. Ens-ÖK
vålmah, s. 'vadmal' BrTr-ÖK.,
&Hsb propr. Ens.4
-a- Tr., vålma Tö.
kalk s. Kn.
waip s. 'valp' Ensl3rTöTrTjKn
kwålma v. 'kvälja' Br.
ReHisVox.
kwålmat adj. n. 'kväljande' Br.,
vals s. VeRe.
-a- Ve.
vals/ca bOnoh 'bondbönor' Sk.5
salm s. BrVe.
c) Framför n-förbindelser
1) framför nd ha vi å ena sidan:
[iebkötzf s. 'eldbrand, eldsvåda'
s.
con 'and' BrTjLa.
Vox., 3labhiin ÖK.
Br.,
v.
'andas'
EnsBrTöTrVe
eona
[hda]gheotta 'lite grand' EnsBr
KnVoxÖK., -s La.
VeKnRe., ghön His.
iogad s. 'ande, andedräkt' Ens
hong
s. 'hand' EnsBrTöTrVe
epna
Tö.
BrKn.,
TjLaÖK.,
haun His., houn
ibndali adj. 'andlig' Br.
Vox.
'blanda'
EnsBr.,
-nblönad v.
håunad adj. 'hanterad' Vox.
VoxÖK.
hb9.1/[k] s. 'hand(led)' EnsBr.
blbnig s. 'blandning' Br.
s. 'handtag' BrTrEldLa
hal
bone s. n. 'band' EnsBrTöTrVe
Sk.
His.
LaKnReSkHis., baun
a) fålkanb,164, propr.Eft.1 b) hals Vess. e ) cona, best. Talt Vess.
bcon Vess. f) brcon Vass. g) hcon Vess.
d) blconbro Vess.
Staden.
Jfr Möller galpa 'skrika, skråla', sv. dial. gall 'genomträngande
stämma', gallm 'skrik', galma 'skrika', gallskrika, vilka alla redan
Rietz för samman med sv. gäll, isl. gjalla ock till roten i gala, se
Tamin ss. 204, 261 f.
Staden, Halmstathtereth Vjb. Se Nor. Gleer. bibl. 11,7.
Gård i Ens., Hallsbo GS. Förleden är väl namnet Hall, se
Lundgren Pers. s. 92.
Fsv. valsker 'välsk'.
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.-lbgaggn s. 'landgång' Ens.'
ston s. n. 'stånd' EnsBrTöTjLa
hon s. 'rand' EnsBrTöSk.,
Re.
KnVoxÖK.
hönas v. 'randas' Br.
fahstön s. n. 'förstånd' Tj.
hbgad adj. 'randig' SkÖK.
[u]femst6124, adj. '(o)förståndig'
son s. 'sand' BrTrTjKnReVox
TöVeLa.
ÖK., sam, EnsBrTöTj.
reoga v. 'ge akt på, bry sig om'

sin_/[bIsk] s. 'sand(botteu)' EnsBr.
Ens.
sbnas v. 'sandas' Re.
Däremot finna vi också
ågalbS prepr. 'Anders' Br.
hånlaha s. 'handlande' EnsBrEld
propr. 'Änder' BrVe.
Kn.
amcinda propr. Br.
klåndha v. Br.
..åndha pron. EnsErKnRe., dyka /an,c s. n. land' Ens-ÖK.
KnVox.
Voitämetkka s. 'riksgränsmärke'
blåna
. v. 'blanda' Vox.
BrVe.
iblcin adv. prep. 'ibland' Ens- lcindah, propr. Br."
TöEld-ÖK., 21)kb; Tr.
mcindal s. Br.
{ve/ il håna 'väl i händer' såna v. 'sanda' Br.
stran d s. 'strand' BrTrLa.
Ens.
[iatitia]heola 'varjehanda' BrVe upstdnaha s. 'uppståndare' (på
:KnVox.
spinnrock) Sk.2
hågal s. 'handtag' Be.
vån[d]hae v. EnsVe.
hdnala s. 'handel' EnsBrVe.
[vahlånha pron. 'varandra' La
, hånlab v. 'handla' EnsBr.
Kn., vohåndha Vox.
De till synes rätt talrika undantagen från eu regel om
a --> å framför nd kunna genast avsevärt reduceras. Personnamnen — de flästa utan assimilationen nd —> 12, — äro tydligen sena i målet, likaså mandel ock möjligen handel. Det
sista kan dock bevara a genom inflytande från handla, handlare,
-klär förlängningen hindrats av efter rid följande 1. Framför
--n,dr- står likaså a i andra, klandra, vandra. blaga, saga,
hava äro tydligen påvärkade av rspr., jfr de regelbundna
biformerna med o. Svagtonens inflytande visar iblcig. De enda
något besvärliga orden äro lag ock sthag, vilka för övrigt på
- flera håll bilda undantag, t. ex. Bärgslagsm. (se Kallstenius
e)

hagal Vess.
vattra Vess.
1)

b) hanla Vess. •e) ian Vess.

Väl Leander.

d) strag Vess.

2) Se Rietz s. 669.
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ss. 81 o. 178), Vgl. (Holsjunga), Skåne, da. mål (blott land, se
Benn.-Krist. s. 15 f.). Förklaringen till lan, hos Kallstenius a.
st, ur de många sammansättningarna som landsväg etc. förefaller ju naturlig. Emellertid bör man lägga märke till att
bortfall av d icke gör saken fullt klar. Så ha vi t, ex. i Sydskåne dans s. 'dans', sans s. 'sans' etc., men lan. Med anledning
av denna motsättning borde man snarare anta, att ä undgått förlängning framför ud s. Dock är det inte uteslutet, att vi i land
,måste räkna med rspr.-inflytande, ock likaså i strand. Ett spår av
,ett äldre /on har jag i det en gång i Ens. (Ullasjö) hörda löttagög.
.Ordet hör till mina allra älsta uppteckningar. Målens tillstånd
i här förevarande avseende var mig obekant ock alltså även
formens intresse, varför någon närmare undersökning av med,delarens mål icke företogs. Någon missuppfattning av formen
torde emellertid icke kunna föreligga. Men i så fall är det
svårt att i lan se en gammal form (ur landsväg etc.), ock tanken
på rspr.-inflytande får ett stöd. Jfr Thorsens upplysningar om
Sejerom. s. 11, not 1: »det fortxlles» om lån (land), men »i
anands minde har det heddet» län. Ock sån är föråldrat; nu sän.
ä bör ha skett före å -9- å, eftersom de
Förlängningen ä
sydligaste socknarna visa au, liksom nordvästra Skåne (Åsbo),
ock eftersom södra Skåne har 4, alltså ban, han etc.
2) framför ut:
.bcont ipf. 'band' TrEldKnReSk fyöntz adj. 'fånig' Br.'
ghant adj. n. 'grant' Br., ghant
ÖK., bcon V ox.
Eld VeLaKnReVox.
bastdnt adj. Ens.
bakcbnt adj. 'bekant' EnsBrTö ghant adv. 'grant, väl' TrEldVe
LaKnReHisVoxÖK., -o- Tö.2
TrTjLaKnReVox., bakönt Tr
kont. s. 'kant' FnsBrTöTjRe
VeTjLa.
Vox.
bhant s. Br.
keonta v. 'kanta' Ens.
b4gdönta v. 'förtala' Br.
/oblitt adj. 'kantig' Br.
,ftont ipf. 'fann' La.
kwåntigh adj. 'duktig, stolt' Vox.3
,fjönta s. 'fåne' Br.'
a) kont TvåEftSlätt.
Jfr sv. fjant o. F.-T. 223.
Framför allt i uttr. som ja Mita so ghånt.
Jfr äda, kvant 'et indbilsk menneske', mlty. quant 'windbeutel', även 'gyckel' liksom fsv. want, sv. dial. kvant; kvantig 'livlig,
frisk, frodig'. Jfr F.-T. 602.
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/qnt adj. n. 'långt' TrEldVeTj spekalcint s. 'spekulant' EnsVeLaKnReHisVoxÖK., -co- La., spn.qnt ipf. 'sprang' VeLaKn,
lcpnt VeKnRe., lont Ve., lougt a
Vox., sphant Re., sphamt Tr
EnsBr., laugt Tö.
LaKn., sphco. Eld., sphont
[q]knt adj. n. 'avlångt' Tr-ÖK.
Ve., sphcog ÖK.
pcont, pontb s. 'pant' BrVeKn. löntae s. 'fåne' Br.'
plönto4, s. pl. 'plantor' VeVox. thqnt adj. n. 'trångt' Tö-ÖK.,
phaclikciant s. pl. 'predikant' Ens.
thougtf EnsBr.
I ante ipf. 'rann' LaKn.
vant ipf. 'vann' Br., vcont TjLa
sqnt adj. n. 'sant' TrVeTjLaKn
Kn.
VoxÖK., scont VeTjÖK., -o- K n. våntag EnsBr., vånta Re., veonts,
slant s. Br.
KnÖK., vönta TöVeVox.
spcont d ipf. 'spann' TrEldVeTj La lugnt adj. n. 'vrångt, vrängt' TrKnReÖK., spant Re.,spcog Vox.
ÖK., vhougt EnsBr.
Övergången till q, a), o är klar ock förlängningen tydligen,
senare än ä --> ä. Undantagen äro dels sena lånord som bastcintr
begclånta, bant, kwåntio4, slant, spekalcint 2, dels analogiska
ipf.-former som hant, vant ock neutr. av adj. ghan3, dels slutligen ordet vante, som i EnsBrSlättEft. av någon anledning varit
utsatt för starkare riksspråksinflytande än på andra håll. Som
synes, sträcker sig området med förlängning så långt norrut som
mina undersökningar. Däremot köres redan i sö. Vgtl. (Hols1j).
kant, vånta etc. Söderut, i Skåne, har man o, a.
3) framför ng:
aheig s. n. 'anhang' Vox.
bernmögal s. n. 'benrangel' Ens.4
&gak s. 'ånger' Br.
fon& s. n.? 'bukrev' (hästsjukbcbeatc, adj. 'rädd' Ens.
dom) EnsBrTrEld.5
a) laugt HarpEft., laugt Vess.
b) pcont Vess.
e) 'tant Eft.
d ) spant Ab.
e) fcontahej s. m. 'tok' Vess. 2) kcougt Harp.
g) vants, EftSlätt.
Väl av fjonta under inflytande av Jetta, fask etc.
Anpassning efter målets ljudförhållanden föreligger däremot antagligen i pitedikånt.
Påpekas må, att adv. grant på grund av betydelsedifferentieringen undgått inflytandet från grann, ock att även i neutr. av adj.
detta inflytande i allmänhet icke lyckats hindra, utan endast uppskjuta,
förlängningen.
Se not till håv,/ s. 237.
Äda. fang 'hold, sting', sv. d. fang dets., Rietz s. 175; jfr
håll, knip etc.
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libkafiug s. n. Br., -au- Vox.'
fiuga v. 'fånga' EnsBr.
fåna s. 'fånge' Br.
geue s. 'gång' EnsBrTrKn., -ouLa., -au- Ve., -au- Tö., -oTrLaKnReVox.
gbggclä s. n. 'gångjärn' Tj.
klauy s. 'klang' Br.
knhuga/ s. n. 'krångel' Br., -oLa.
kjugla v. 'krångla' EnsBr.
Tenbugh[g] adj. 'krånglig' BrRe
Vox.
låuyeita adj. 'lång' Ens-ÖK.
[fon] /piga [sin] 'för länge sen'
EnsOK.
2bugh, adj. 'långlig' Kw
nyaltsbykad propr. His.4
inbuyab adj. 'många' EnsBrTr
Ve., -au- Vox., -au- TöEld.,
-o- TjReHis.
Ineogla v. 'mangla' Ens., -au- Tö.
ii4valthAug s. n. 'nageltrång' Ve.
haSna,/ s. n. 'bråk, slagsmål' Br.6
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såntanh6e s. n. 'sammanhang'
Vox.
skh4uyal s. n. Br.6
staug s. 'slang' Br., -o- Ens.
slbuyamhlan propr. Br.7
soug s. 'sång' Br.
spkaue ipf. 'sprang' Br., -a)EnsOK., -augt Br., -cogt Eld.
stolle s. 'stång' EnsBrReSk.
stelleasd v. 'stångas' EnsBr.
stketuyan, adj. 'frän, skarp' (om
lukt) Br.8
fwetugar. adj. 'mager' BrVe.
talcby s. 'talang' Br.
touy s. 'tång' EnsBrKn., -auTöElis., -au- Tö., -o- ReVox.
tightph e adj.. 'trång' EnsBr.
thöyad propr. His.2
tkliöya adj. pl. KnVox., bhauya
Tr., ohögana La.1° '
vette s. 'vång, fält' EnsBrVeKn.,
-au- Vox.
vougadål propr. Kn.12
vhbueah adj. 'vrång' EnsBr.

/aue Vess., lituyelt propr. Slätt.2, låuyapana propr. Slätt.3
mauya Vess. e) sprauy Vess. d) stauyas Vess. e) trauy
Vess.
7)

Detsamma som nokketyg (på spinnrock) hos Rietz s. 470.
By i Slätt., Långhult GS.
Sjöar i Slätt., Långasjön. GS., lång ock smal till formen.
By i His., N. ock Ö. Långhultsbygget GS.
Jfr östsv. d. rangla 'hopröra', da. rangle 'wanken, unordentse F.-T. 877. Hit hör även benrangel.
lich
Ngt långt o. magert. Sv. d. skrangel Rietz s. 596.
By i Holms s:n; hört i Br., Slangemöllan GS.
Fsv. stranger 'styv, sträv'.
2) By i His.,- Trånget GS. — åsyftar väl läget.
70) Egentligen blott hört om kreatur, som äro vilda, göra skada
t. ex. på gröda eller hägnader. Jfr sv. d. uhangen etc. Rietz s. 283.
72 ) By i lin.; Wangdahl 1653, Wångada1 GS.
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Utvecklingen till å, är klar, ock förlängning å
å, bör ha
ägt rum före å --> å. Även de senare lånorden torde ha anpassat sig efter målets ljudsystem.
4) framför nk:
kåugka v. 'bära med ansträngåugka s. 'anka' BrTöTr.
ning' Br.3
åttelea [poia v. *ångra' EnsBr.,
co- TrHisVoxÖK., ou- TjKn., kogkla [hckn] v. Vox.3
låugkan, s. pl. 'klimpar' (i kötto- Re.'
soppa) La., -co- Vox., -ouitugke,1 s. 'ankel' EnsBrTöTr
EldTjKnReHisVox., o- ReVox
Kn.4
måugka s. 'manke' BrTrSk.
ÖK.
cbgkla se v. 'gå så att man slår paugk adj. 'pank' Br.
ihop anklarna' Ens.
påugka s. 'fåne' BrTrVeTjLa
Kn.6
itugkah s. n. 'ankare' Br., -cuk,
Tr.
påugkad adj. 'fånig' Br.
4kast6k s. 'ankarstock' (stor plåugka s. n. 'plankor' EnsBr
avlång brödkaka) Ens.
Kn.
baugk s. 'bank' EnsBrTöVeLa., plcbgkan, pl. 'plankor' Re.
-o- Tj.
iticugkab4gat propr. Ve.6
blaugkb adj. 'blank' BrVe.
sciugkah adj. 'sank' Br., -co- Ens..
blögksmcin.ja s. 'blanksmörja' Br. såugka v. 'samla' BrTöEldVe
blcbgkaka propr. Kn.2
KnReHisVox. 7
böka v. 'banka' ReHisVox.
såugka s. n. 'grädde, som sam[slo] dåugk 'slå dank' Br.
las till smör' Br., -o- ReÖK.
chaugk s. 'drank' BrTö., -ou- seogkafjel s. 'hylla, bräda varpå.
Kn., -o- Vox.
saugkat förvarades' His.
ficogke s. '(skinn)flank' Ens.
skaugkd s. 'skank, ben' Ve.,
hcogk s. 'hank' EnsKn.
-co- LaVox.
cogka Vess.
b) blaugk Vess. c) flaugk Vass. d) skaugk
Vess.
Fsv. anka; äda. anke 'klage over'.
By i En.; Blanckeredh 1653, Blankered GS. Förleden tycks.
vara ett namn Slanke. Jfr SOÄ. X, 218.
Se Tamm s. 413f.
Dessa former tyda närmast på en utgångsform lank-. Emellertid har jag från Re. antecknat lika pl. ds., jfr hink HlSk., lonk,
Sk. Rietz s. 415; ock det är möjligt, att även -au-, -ou- kunna utgå.
från ii, jfr § 29, avd. 10 e.
Sv. dial. panke Rietz s. 494, da. d. pjanke se F.-T. 831.
By i Ve., Rankabygget GS.
7) Fsv. samka, sanka.
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tåugkaa s. 'tanke' EnsBrLaVox.
ståboslciugk s. Br.1
vciugkab v. 'vankas' LaKn.,..
slaugk ipf. 'slank (bl)' Br.
vögkas V ox.2
stougk s. 'stank' EnsBrVe.
1 fråga om en del av dessa ord kan man knappast antaga,
att de äro så gamla i målen, att de varit med om en utveckau. Då emellertid materialet inte visar:
å --›- å
ling å'
någon skillnad i uttal, föreligger möjligheten, att vi överallt ha
a ---> co, au etc. framför gk.
att göra med en utveckling å'
Denna möjlighet synes vara den sannolikaste, om vi ta i betraktande de sydskånska målen, där den sekundära förkortningen
icke inträtt ock förhållandena alltså äro mera ursprungliga. Jr'
Sydskåne (t. ex. Ljunits) finna vi miggka, plå.gka, sak, skak.
Vi kunna då också lägga märke till parallellismen mellan Sydskånes kd/oh 'kall': halton 'halt, Agn 'rand' : kant, Inetga 'många' :
migka, kany, 'kam' : knåmpan 'kramp'. Att Sydskåne har når .etc., är ett skäl för att även i SH. anta tidig förlängning framför ng, såsom skett ovan s. 238.
5) framför övriga n-förbindelser:
kastdnja, s. Br.
ånsac v. BrTrKn.
kans s. 'utväg, möjlighet' Br.3
dans s. BrTr.
kånska adv. EnsBrEldVeTjLa.
dånsa v. BrVe.
Vox.
fans ipf. Tr., fcons LaKn.
/kans s. BrVe.
glans s. Br.
icinsvckie s. 'landsväg' Ens-OK...gnånska v. Br.
hans. pron. gen. Ens-ÖK., hånsad sånsa se v. 'sansa sig' Br.
spcons ipf. 'spanns' Kn.
Ens-ÖK.
svans s. Tö.
hcons propr. 'Hans' Ve.
hånska s. 'hanske' Tö.
Den enda kons.-förbindelse, som här egentligen kommer
i fråga, är ris. Materialet är emellertid för litet för att tillåta
några slutsatser. Ipt.-formerna få som vanligt lemnas ur räktaugka Vess. b) vaka v. 'vanka, vankas' Vess.
Vess. d) hansa Vess. e) lansvcej Vess.

a)

c) ansa

Sv. d. slank 'skvätt, trase, sysslolös karl' Rietz s. 624. Jfr
F.-T. 1056.
Se F.T. 1351.
Sv. d. kans ds. Rietz s. 308, mlty. kanse, fr. d. eanoe 'chanee',
F.-T. 492.
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ningen. Somliga ord äro tydligen sena ock bevisa intet mot
ett antagande av ä --> a, a). För ett dylikt talar ju en form
som hons propr. Men å andra sidan står det från rätt olika
håll antecknade ansa. Det är möjligt, att på någon del av
området ä blivit a före ns utan konsonantinskott. Söderut, i
Skåne, tycks denna utveckling vara regel; se Billing s. 99
ock jfr sydsk. former söm ånsa, dans, sans etc.
d) Framför m-förbindelser:
1) framför mb: koma s. 'kam' EnsBrTöTrVeLaKnReHis
Vox., iomb s. n. 'lam' Ens-ÖK., vom s. 'våm' Ens-ÖK., VW»
VoxÖK.1
Förlängning före å -± å är sannolik med hänsyn till de sydskånska lam, kam, van.
2) framför mp:
domp ipf. 'damp, föll ner' La. hompa s. 'krampa' BrTö.
7bompc s. 'hampa' EnsBrTöVe lömpa s. 'lampa' EnsBrTöVeRe
Sk.
KnReHisVoxÖK., hömpa Br
fwompd
s. 'svamp' EnsBrTöLa
Tr.
s.
'kamp,
krake'
EnsBr
KnReVoxÖK.
komp
TöTrTjReVox. 2
tomp s. 'tamp, repstump'BrRe
Vox.
k/töffa s. 'kramp' EnsBrRe.,
thömpa v. 'trampa' EnsBr.
khomp TöKn.
För de sydhall. formernas skull finnes intet skäl att anta
annan utveckling framför mp än framför mb. Detsamma gäller
t. ex. Åsbo med lom ock lompa. Men då vi söderut (t. ex.
i Ljunits) ha lam, men låmpa, ock norrut (t. ex. Vessige) ha /om,
7,70M, men hampa-, är det riktigast att även för SH. anta en
utveckling lamb -> lämb
itianb
/om, men däremot hamp -›
hamp •-> komp.
htimp

,L) kom Vess. b) /OM Vess. e) hampagrima Vess. d) swampadausa s. m. 'svampdosa' Vess.
Jfr § 29, avd. 12, § 31, anm. 3.
Det tycks vara svårt att icke tänka på samband med no. gamp
'häst' etc., se F.-T. 299. Förbindelsen mellan gamp ock kamp kunde väl
också fattas liksom mellan sv. dial. gula, fsv. gul, mlty. gftl 'gstur :
kula, hästkula, alltså k vore uppkommet i sammansättningar med klanglös
kons. framför g. Jfr Rietz s. 306 brukskamp, hueslagskamp, spattkamp. Kunde härmed stå i samband, att i no. dial. gamp saknar den
betyd. av 'gammal krake', som i allmänhet tillkommer kamp?
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framför rat': det enda exemplet i målen är ordet kömfek
s. 'kamfer' BrVe.
Med hänsyn till Flolslj. keimfat liksom kam 'kam', gentemot kamp 'häst', kramp 1. kråmpa, är det väl riktigast att
å --> o.
anta en utveckling å ---> å
Övriga m-förbindelser (utom -mn-):
såmlaka s. Br.
farlicims ipf. Ve.
sams adj. 'ense' BrVe-ÖK.
gams 5. n. 'skämt' Br.1
skheontaa v. BrRe.
gåmsa v. 'skämta' Br.
slåmsa v. 'slarva' Br.
håmla v. 'falla' HisVox.
tåmda ipf. 'tämjde' BrTöTrEld
håmsa s. Br.
VeLaKnReVoxÖK.
.såmla v. BrEldVeLa.
såmhg s. Br.
Resultatet är, som synes, regelbundet a.
e) Framför e-förbindelser:
1) framför st:
bcost, bost s. 'bast' EnsBrTöVe giostansk propr. Ens.2
LaKnReVox.
Mista v. 'hasta' KnRe.
heostt adj. 'hastig' Ve.
bastaltabygad propr. Kn.2
fobstah adj. 'fast' EnsBrTrVeLa fohhcbstana s. u. 'förhastande'
Kn.
KnSkHis.
flosta v. jurid. 'taga fasta på' Br. Hotad v. 'kasta' EnsBrVeLa
Vox., Hosta SnTöTrEldTjKn
filsta v. 'fasta' BrTöLa., -cpReHisVox.
KnRe.
,dköste s. 'vedkast, vedhög' Kn
flostanb konj. 'fastän' Tj.
Vox.
s.
'fastan,
fastlagen'
Tö.
fitstan
v. 'förkasta' Br.
'fastlags-'
Br.
fohkcbsta
f4stlans[shnda]
s.
'gast'
Ens-ÖK.
kostabocth
propr. Kn.4
gost, gcoste
b ) fcost 'fastän' Vass. c) gcost Slätt., ost
a) skramla Vess.
Harp., goostakrama Vass. d) Hosta TvåVess. e) vekcost Vass.
Se Rietz s. 183, F.-T. 299.
Gård i Kn., Bästhultsbygget GS. Därintill ligger Bastaltesjön GS., dessutom byn Bästhult G$., Bästhult 1653, en halv mil
nordväst därom. Den moderna uttalsformen visar på förleden bast,
jfr fsv. bastskogher. Att här tyda bast såsom namn på ett särskilt
trädslag (se Steenstrup Indl. stud. s. 83 if.) finnes väl ingen anledning.
By i Ens., Gastensbo 1678 ock GS. Betydelse?
By i La; hört i Kn.; Kastebergh 1653, Kasteberg GS. Förleden bör vara fsv. kanter i någon betydelse.
16 -120088 Sv. landsm. Wigforss.
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losta v. 'klandra' TrVox., -a- LaKnRe.
Re.
meostz[g] adj. 'mastig, duktig,
maste s. 'mast' Ens., -co- BrTö
grov, livlig' VeKnRe.
Utvecklingen är tydligen ä ä -› a --> co, o. Samma utveckling ha vi söderut, i Skåne, ock norrut, i Vgl. (Holslj.), Boh.,
Vrml. (Bärgsl.).
Anm. 10. bhaSt ipf. 'brast' Br. är analogibildning. låsta v. Ens.,
håsta v. Ens., håsti adj. Ens., kasta v. Br. måste vara påvärkade av
rspr. Det första kan ha a från las s.
Anm. 11. Vi ha mot fsv. kvaster 'kvast': kaust StafsHarpEns.,
kaust Tor., kciust Eft., koust Br., kost DrAbBrTöVeTjlInSkVox(511.,
kast Lae5K., otakcost 'blomsterkvast' Vass.
De sydhall. formerna tala kraftigt emot antagande av *kgst såsom
utgångsform (so Nor. Aschw. gr. § 72). Invändningarna hos Kallstenius s. 170, Sandström s. 78 förefalla mig avgörande, så länge icke
en olika utveckling av äldre o ock äldre Q i här förevarande ställning
gjorts sannolik. Om Q framför r ock kakuminalt 1 går sin särskilda
väg till o, så talar ju detta ingalunda för sannolikheten, att vi i ett
sydhall. kost, kast, kaust ha reflex av ett *kigst, när samma mål ha
1'40.« s. 'frost', AOSt 8. 'rost', kasta v. 'kosta (se nedan § 29,8). Vi
ha samma motsättning i norra Skåne, t. ex. i Bjäre kast 'kvast', men
kost, kost 'kost', i Vill. (Vånga) kaost : Usta, i Gärds kaost, kast :
kasta. I sö. Skåne, där kvalitetsolikheten i de båda orden upphör,
äro likväl spåren av det skilda ursprunget bevarade i en kvantitetsolikhet. Vi ha t, ex. i sydväst, i Bara, ock sydost, i Ljunits, kast 'kvast',
men kast 'kost'.1
Då EOlson Ark. XXVIII, 315 f. anser n-omljudd form, trots
vissa svårigheter, dock vara den sannolikaste utgångspunkten för t. ex.
Bärgslagsm. kast, förklarar han ej, huru detta antagande skall kunna
förenas med det s. 314 f. gjorda, att Bärgslagsm. trost 'trast' förutsätter .prgst-. Om någon olikhet mellan de båda ordens utveckling
kunnat väntas, hade det väl snarast varit den, att ett "k2st med börjande ku- i flera sidoformer kunde fått s lutnar e vokal än ett *Dr9st-2.
Såsom det egentliga stödet för sitt antagande av n-omljud anför Olson
till sist, att intet annat appellativum i målen med kast visar en utveckling kwå- --> ka-. Denna anmärkning är riktig så till vida, att
vi t. ex. i SH. naturligtvis ha en hel del fall med kvarstående kwa-,
t. ex. kwah 'kvarn', kwålmad adj. 'kvalmig', kzvalda etc., liksom vi
efter au- ha a, a i t. ex. svålda,, svålda, fwal,), fwalpa, fwal,
8

)

mcostatop Vess.
Jfr exkurs II.
Om det osannolika i antagandet av *pr2st-

§ 30.

thost se nedan
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Swelta etc. Men detta hindrar inte, att ett föregående Eg- värkat
ytterligare labialiserande på ett ä (-<-- ä Ei ordet svart (se ovan
s. 221)1, eller att vi i hettit, 1204 finna resultatet av äldre hvar (se
§ 26, anm. 8, s. 264), ock likaså kan ett 'Infäst med redan tidigt lågt
a (ungefär a) ha fått detta ytterligare labialiserat till ä, varefter *41.åst
blivit ilåst
kaust, kast, kost. Förutsättningen för en dylik värkan
av w kan ha varit en viss längd jämte en viss labialiseringsgrad hos
det följande a 2. Om ytterligare någon ny faktor skulle anses erforderlig, kan man vid kvast tänka på de ganska vanliga sammansättningarna, såsom urtakåst, sobekåst, onketst.
En räst av osäkerhet kvarstår visserligen på den grund, att ordets
former i västsvenska dialekter så nära sammanfalla med formerna i Skåne
ock Halland, trots den otvivelaktigt starkare labialiseringen genom föregående w inom sistnämnda bygder. Till sist må därför ännu en möjlighet till formernas tolkning meddelas, vilkens grad av sannolikhet
sammanhänger med frågan ona utvecklingen av äldre g i vissa ställningar. Då man ser, att ett äldre *m91- 'mal' i en del av Hall. ger
mo/ (se nedan § 30), känner man sig frestad att antaga, att den
föregående labiala konsonanten förhindrat utvecklingen 9
o framför kakum. 1. Med mycket större sannolikhet skulle man i kost etc.
kunna se en utveckling icke av *k9st-, men av *ku9st-, i vilket också
den från övriga 9 skiljaktiga utvecklingen skulle sammanhänga med
föregående labial. Denna tolkning förutsätter visserligen, att förlängningsmöjligheterna varit avsevärt olika vid 9 ock vid o, jfr sydsk.

kast : kast.
Anm. 12. Fsv. bastova reflekteras av båhStua EldHis., b4stua
EldVox., bbSta EnsBrVeLaKn., båsta EnsBrTrEldVeTjReSk., båsta
SpannTvåVessStenTr. Däremot står båstana, Vostana, bosten, by i Vox.,
Bastena GS., Badstenna 1684, vilket man knappast kan tolka annorlunda än som badstugan. Förklaringen till olikheten torde ligga däri,
att ortnamnet tidigare förlorat 6 ock visar den vanliga utvecklingen
av -ast-. Inte häller i båstua får emellertid sammanhanget med ett
bad, som i målet ganska tidigt skulle ha gett ett *ba, ha känts alltför
länge eller alltför kraftigt.
Serien ftvöhteh-fWdihtek-fwöhteh, är nog i värkligheten ännu
mera kontinuerlig, än mina uppteckningar ge vid handen. De olika
uttalen existera delvis i samma mål. Att här på någon punkt söka
inskjuta en u-omljudd utgångsform kan icke vara rimligt.
Jfr Hultman Häls. s. 13 f., som för fda. antar, att w värkat
labialiserande på följande ä, gammalt eller förlängt, framför kons.-förb.
ock i sluten kort stavelse. Jag finner i Tillägg ock rättelser s. XXI
till Lindberg Skeem. (alltså icke i disp.-upplagan), att prof. Lidb antar
samma utveckling av Os äst (märk långt ä) till kast ock att han
finner paralleller i ungefär samma exempel, som från Vgl. anföras avSandström a. st.
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framför sk:
coska 'ask' EnsBrLaÖK., osk Tö fohjciskadah, ad,j. 'illa medfaren,
TrTjKnHisVox.
nersmutsad' Br.3
bskab s. 'aska' TöRe., co- Tr kask s. '(polis)kask' Br.
EldSkVox., a- TöLaRe., 4ska låskad v. 'laska (sy)' Br.
EnsBrVeKn.
låskaspl, -blök s. Br.
åska[thole s. 'ask' TöTrVe., a- måska- s. (vid stickning) Br.
VoxÖK., a)- His., o- Tj.
pjåska v. 'vara långsam, söla'
dask s. 'smäll, stryk' Br.
Ve. 2
dask [12,44] ipf. 'föll (ner)' Br &asken,e adj. 'rask' Ens BrTr-ÖK.
Ve.
tåska s. 'ficka, väska' TrEldHis
clåska v. 'piska' Br.
VoxÖK.
flaska v. = pjåska Ve.2
våska s. 'kärve' Br.4
flåska s. EnsBrEldVeTjReVox. vdsk[ak] 'pojkvasker' Br.4
Att det regelbundna resultatet är a (G) ock att a, co, o inträda blott i framljud, tyckes vara klart. Materialet är visserligen till stor del något osäkert; på dask, dåska, fjåska, påska,
fohjciskad, kask kan intet byggas, men att alla de övriga skulle
vara senare i målet än övergången å' -› fi--> a eller ha påvärkats av rspr., förefaller knappast antagligt.
framför sm: bhasm s. 'braxen' Br.5, på.sma s. 'garnbunta' Br.
Resultatet är g.
framför övriga s-förbindelser (utom -si-):
åspas.n.'aspträ(d)'BrTöVeReHis. hasp s. 'dörrhake' BrEld.
a) cosk Slätt., osk Harp. b)
TvåAb., askepalt s. m. 'trasa
ning' Vess. a) eiskathct Harp.,
torkar linet i 14stan' Eft.1
Harp.

p.'odciska s. 'pottaska' Slätt., -ai vilken askan lägges vid byka- SlättDr.; kiska s. 'kvinna som
d) laska Vess.
e) misken, Slätt

Föres av Rietz s. 25 till basa v. 'upphetta, eldtorka'; väl med
rätta.
Jfr sv. dial. pjasa, pjaska, fjaska Rietz s. 140.
Jfr da. jaske 'unordentlich sein, schmieren' F.-T. 471.
Jfr sv. vase 'lövruska' ock sv. dial. 'en vask ull, lin, säd', som
av Rietz s. 798 översättes med 'liten del', men likaväl i de båda senare
fallen kan vara 'knippa, kärve'; jet. dial. vasker 'lange tangknipper'.
Samma ord är väl vase 'pojke', vartill våSkah, Be Helig. Ark. VII, 144.
Mlty. brassem, jfr denna § avd. f (s. 245).
8)

•

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING: ä.

håspa v. 'lägga på hasp' Br.
håspa v. 'haspla (garn)' Vox.
Resultatet är, som synes, a
f) Framför v, f, gh, k —>
ärjanig s. 'avenbok' Ens.2
ånibbga. propr. Ens.2
eimna s. 'agnar' EnsBrTöEldVe
TjLaKnReFlis (no.), 61- Tr.,
4.nen, His(sö)Vox.
qvsb s. n. 'ax' TöLa.
dvsale s. '(jal)axel' SnBr-LaRe.,
4vsal Kn., etsat EnsSkHisVox.,
c_isal ÖK.
vsn s. 'takskägg' Br.4
[y e] cid [p o] s. 'akt' BrTj., gt Ens.
?3vta [se]' v. 'akta (sig)' BrTö
TrEldVeTjLa., dtta [se] Ens
KnReflisVoxÖK.
a)
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håytige s. 'geting' TrVeTjRe
OK.1

w, v, m, + kons. (även 1, 13):
[u]fohavt s. n. 'vårdslöshet' BrTö
VeTjLaKnRe.
forgivta v. 'förakta' T.
4ftane s. 'afton' Ens-La., åwtan
Br (öst.)
båsa se v. 'ångra sig' His.2
havs s. 'braxen' Tj.6, bas Kn
Vox. 7, bhåsan His.?
[lm] dåvs adv. '(hur) dags' BrTö
Tr., dås EnsVeReVox.
ditilfsa v. 'slarva ock slösa' Br.2
famn s. 'famn' EnsVeLaReSk.,
-cp Tr.
fdtmabhckne, s. n. 'famnved' Vox.

dtmna SlättEft., agna Dr.
b) aws Tor., aks Ek, aks Ab.
åvsal Slätt. d) akta VessKö. 5) dftan SpannTvå., åfta Nössl.
fag s. m. 'famn, fång' Vess.

Ordet, som tycks stå ensamt i nord. •dial., måste på något sätt
höra samman med vSspa dets. (se ovan s. 34); med a-vok. föreligga no.
dial. vaps (Rose), kvaks (Aas.), vilket senare också visar utbyte av
v mot liv-. Ett *hvaps-± *hvasp- (om metatesen, som även ägt rum
i vespa, se Hellq. Ark. VII, 156, not 1) kan sedan ha gett hasp-,
jfr. äda. gedehvams --> nda. gjedehams (hvams 'wespe'), se F.-T. 313
o. 438. Senare leden av haspunge är säkerligen ombildad av -ing
efter unge subst.
Sammanställningen med agn av Bristensen Ark. XVII, 90 är
upptagen av F.-T. 38. Avenboken förekommer tydligen åtminstone
upp i södra Nissadalen, alltså något nordligare, än som (efter Fries) antages av Hellq. Ark. XVII, 70. Jfr ortnamnet (not 3).
By i Ens.; Amböoke 1653, Amböke GS.
Enl. uppgift föråldrat, numera ht9fsan. Ordet kan icke gärna
skiljas från fsv. opsa(drup), men vokalismen kan jag icke förklara.
Jfr sv. dial. baksa (sej) v. 'ändra, åtra sig' Rietz s. 19.
Fsv. braxn.
britsen --> bkqsas.
1) Snarast från ett mlty. brassen
8) Sv. d. draffsa Rietz s. 94, jfr drav ock se F.-T. 153 f.
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fana v. 'famna' His.
fait- al[t]sbPgad propr. His.'
flawtas ipf. 'fläcktes' La.2
bagamna v. 'begagna' EnsBr.
te gamsa adv. 'till gagns, ordentligt' EnsBrTöTrVeSk.
gcimstut s. n. 'nyttigt trä(d),
virke' 'BrLa.
hdivalb s. n. 'hagel' EnsBr.
håvla v. 'hagla' EnsBrTöTrVe
LaRe., håla HisVox.
h4vh,a0 s. 'havre' Ens-ÖK.
h4tactit,p propr. Ens.3
hafsa v. 'slarva' Br.4
hamnd s. (vid vatten) Br.
hamn, s. 'efterbörd' ÖK.
kavle, s. 'runt trästycke' EnsBr
TrTj., kval Sk.
havlabre) s. 'stockar lagda över

sumpmark' EnsTö.
kåvlae v. 'kavla, uppkavla 'Ens. 5
kåviow s. 'kaka av grovt bröd'
BrTö.
klamn s. 'klave, halsband åt
boskap' Br-ÖK.7
knavta ipf. 'knäckte' EldKn.,
knåkta Tr.8
håvla v. Br.
hafsa v. 'skrapa' BrTöLaKn
Vox.
haft s. Br.
kh4fti adj. 'kraftig' Ve.
håvsa v. 'kraxa' Br.
lavs s. 'lax' EnsBrTöVeLaKnRe.,
las Ens(no.)HisVoxÖK.
låvsakncbpak s. pl. Br.3
/4vså/t propr. Kn. lo
låvsalts4ge4 propr. Kn.11

a) te gags 'till nytta' Vess.
b) havlsteczna 'hagelstenar' • Dr.
c) håna Eft., havha Vass. d ) kavla Vess. e) hamn Ok.

By i His., Farhultsbygget GS; hör tämligen säkert till ett
Fagerhult. Om förledens betydelse jfr Steenstrup Da. stedn. s. 64 o.
Indl. stud. s. 18 (slutet).
Snarast av regelbundet *flakte, se Tar= s. 159, F.-T. 234 f.
Föres av Nor. Aschw. gr. s. 459 till de långstav., i vilket fall vi här
skulle ha analogibildning efter vakts etc.
By i Ens.; Hafry 1653, Hafraryd GS. Förleden är väl havre s.
Se Tamm s. 271.
Hör väl till kavle, alltså 'rulla upp liksom på en kavle'.
Ryska kovriga enl. F.-T. 505.
Det av Möller från Sö. Hall., Rietz s. 332 från sk. hl. bl.
uppgivna klamm har jag icke funnit. Jfr Billing s. 138, enl. vilken
hela östra delen av häradet har klamn. Att detta icke bör föras
samman med klamma, utan med klave, alltså *klawn -› klamn,
torde framgå av det övriga Åsbom.:s klan, jfr itan 'korp', nan 'namn' etc.
*knakte efter rakte.
Ett visst sätt att sammanfoga bjälkarna i husets hörn; väl lags-.
By i Kn.; Laxhuult 1653, Laxhult GS. Förled?
By i Kn., Laxhultsbygget GS.
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lavt. sup. 'lagt' Br-ReHi(no.),
lat Ens(no.)His(sö.)VoxÖK.
mavt s. 'makt' BrTöTrVeTjLa
ReKn., mcd ReVox.
mavta v. 'mäkta (med)' VeLa.
navle, s. 'nagel, spik' EnsBr.,
naval, naval EnsBr., [ppn,]n.a[v]la s. pl. TrEldVeTjRe
HisVoxÖK.
naval s. '(finger-)nagel' EldVe
Kn., -4- Tr., nate, His(sö.)
Vox., nalan best. VoxÖK.
nafs s. n. 'nafs' BrVe.
nåfsa v. 'nappa, nafsa' Br.
namnb s. n. Tö-ÖK., namn Br.
n4mna s. 'namne' Br.
havla v. 'ragla' BrTö.
hafsa v. 'rafsa (ihop)' Br.
havta ipf. 'räckte' EldReFlis(no.),
h4ta Higgi.)VOXÖK., takta Tr
Sk.
haft s. 'raft, spö' BrTöEld-OK.,
-4- Tr.
monn s. 'korp' HisVoxÖK.
hcimsgn propr. His.'
savta adv. 'sakta' Ens(sö.)-Re.,
sala Ens(no.)HisVoxÖK.
saft s. EnsBr.
savto sup. 'sagt' SnBrReHis(no.),
sa,t Ens(no.)His(sö.)VoxÖK.
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savsd s. 'sax' EnsReSk., sas His
VoxÖK.
s4mnae v. 'sakna' BrTöTrEld
VeReSkVoxÖK., samna Tr.,
såna His(sö.)Vox., sagna La.
skaftt s. n. BrTöVeTjKnReHis
Vox., skaft Ens.
skåfta v. Ens.
s/civsm6u/ s. n. 'slagsmål' Tö
Br.
[sama]slcivs 'slags' BrTr.
slavt s. 'slakt' EnsBrLaRe.
slåvta v. 'slakta' EnsBrTöTr
EldTjLaReSk., slåta SkHis
Vox0K., slåta Kn.
slavtaha s. EnsBr., -att- Vox.
snåvla v. 'snörvla' BrTö.2
snavsad adj. 'smutsig' ÖK.3
sphavta ipf. 'spräckte' EldVeLa
KnReHis(no.), sphata His(sö.)
VoxÖK.4
sphavl[ad] adj. 'spräcklig' Ens
His., sphalad VoxÖK., sphaglad Sk.5
sthavs adv. 'strax' EnsBrTöVe
TjLaKn., sthas Ens(no.)ReVox
ÖK. •
taval s. n. 'tagel' EusBrTöEld
VeTjLaReVox.
hönsatav/ s. n. 'hästtagel' Tr.

lagt Vess. b) namn Eft., nam Vess. c) sakt Eft., sakt Dr.,
.8agt Vess. d ) savs Harp., saws Tor., saks EftAs., saks AbStafs.,
<saks Två. e) sanna Vess. f) skaft SlättHarpEftAs.
By i His.; Ramsiö 1653, Ramsjön GS. Förled är väl hamn
1')

'korp'. Se Hellq. Sjön. s. 466 f. Eller snarare ramm 'fuktig äng'
(Möller)? Nu finnes ingen sjö vid byn.
Jfr sv. dial. snavla dets. Rietz s. 640 ock se F.-T. 1103.
4) *sprakte efter vakts etc.
Jfr da. snaus, F.-T. 1091.
5) Åda. spraglet.
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tåvla s. EnsBrTö.,
vamnb s. 'vagn' EnsBrTöEld
tåvla propr. Ens.'
His., vamn Tr., vam Kn., van
tåvda ipf. 'teg' His(no.), tida
Vox., vain Re.
His(sö.)Vox.2
våmnac v. 'vakna' EnsBrTöVe
tåfsa s. 'tafs (till metkrok)' Br
Tj., våmna Tr., vina His.,
Kn., tafs TöLa. s
vågna LaKnReVoxÖK.
tåvta ipf. 'täckte' Eld-His(no.), våmno, våmna propr.5 Ens.
tåta SkHis(sö.)VoxÖK., Vikta vavsd s. n. 'vax' Ens-Re., vas.

TrSk.

Ens(no )VoxÖK.

kåda v. 'traggla' Ve.
våvsa e v. 'växa' BrTöTrEldVe
thavta [du] 'träckte, drog av,
TjLaKnRe., våsa SkHisVox
gick' EldLa., thåkta, Sk., thåtta
ÖK.
Vox.4
vavst s. 'växt, missbildning' Br
thait s. 'trakt' Vox.
Tö.
våv/a a s. 'vagle' BrTöTrVeTj nnsvdst s. 'missväxt' Re.
LaKnReHis., våla HisVox., våvta ipf. 'väckte' Kn., våta, His.
hånsavågalan Sk.
Vox.
Resultatet är regelbundet G (a), när äldre v, f, gh, k givit
(w), v, m eller försvunnit. Att det bortfallna ljudet icke över-

allt varit detsamma, visas under Konsonantismen. Vokalens
kvalitet förklaras liksom framför det ensamma (w), v (s. 208
ovan) ur längre bevarad korthet. Då vi träffa former som TrSk.
håkta, thåkta, kunna vi inte undgå att tolka dem som påvärkade
av presens 'Veka, theeka, ock i t. ex. gks, sakt, saks Eft., sakt
As. torde vi också ha rätt att se kompromissformer mellan äldre
sqvt etc. ock rspr:s sakt eller angränsande dialekters sakt.
Här har tydligen gränsen gått för utvecklingen k --> v, f framvåvla Slätt., vågal 'hönsbur, plats för hönsen i fähuset' Vess.
vamn Slätt., vagn Sten. våg Eft., vagn StafsKö., vag Vess.
e) våmna SlättSten., vågna Eft., vågna AbVessStafs., våkjna TorDr.
d ) vaks Eft., voks Svart.
e ) våksa Ert., vaksa Vess.
By i Ens., Talla GS. Jfr da. namn som Skjolden, se Steenstrup In(1l. stud. s. 39 f.
För övrigt tida.
F.-T. 1250.
*trakte efter vakte etc.
5) S:a ock härrgård; hört i Ens.; Vapnöghe 1314 Styffe s. 84,
Wapnora 1409 SD. ns. II, 128, Wappnoy 1419 SD. ns. III, 480,
Wapnd GS. Förleden är fsv. vapn.
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för kons. — Om frågan, huruvida MH. a i dessa ord bör sättas
i samband med en gång härskande vokallängd, se Kvant.
Anm. 13. Fsv. vapnhus, vaknhus (i kyrkan) har formerna: vamnhtiSat BrTöEldVe(no.)Tj., -g- Tr., vånhlAsad Ve(sö.)LaReSkHisVoxöK,
Utgångspunkten synes snarare vara vakn- än vapn-, särskilt om man
inte vill bryta sambandet med de skånska formerna. I Skåne finna vi
nämligen voynivas VTorna, Ljunits, Härrestad, vetehmS Albo, Gärds,
Villand. För motsatsen i s. Hallands vamn- : van- finner jag ingen
antaglig förklaring.
Amn. 14 Tydligen sena lånord med kvarstående k äro:
våkla v. Br.
dktah s. Br.
våkta v. Br., vitkta Ab.
flåksa v. Br.
vaktapbug s. Eft.
ketkia v. Br.
kåk.sa, s. Br.
g) Framför kons + r, 1 (utom de under f upptagna fallen):

bitdia v. 'pladdra' Br.1
dkhad adj. 'vacklande' Vox.2
fc/dah, s. EnsBr., fcidhana s. pl. Sn.
/Neka v. 'fladdra' BrVe.
hcisals. 'hassel' Br.,hås/a'hassel-

phåsla v. 'prassla' Br.
hetbla v. 'rabbla' Br.
håsla v. 'rassla' BrVe.
slacka v. 'sladdra' Ens-ÖK.
shiclah, s. n. 'sladder' EnsBrKn.
slådh,t adj. 'sladdrig' Ens.
slådah,mdhs.'sladderkärrin g' Kn.
smådha v. 'smattra, prata' VeTj

skog' TöTrEldVeLaReHisVox
ÖK., himla His.
L•44sitadj.'krasslig'TöLa.,bås/i
OK.
Br.
pigsla v. 'prassla' RellisVoxÖK. stabla 6p v. 'stapla upp' BrRe.
stdghad -adj. 'vacklande' Vok.4
pdsla s. Kn.3
1)/4d/ha v. 'pladdra' BrTrEldVe tala i v. 'trassla in' Br.
thås//, adj. 'trasslig' Br.
KnReHisOK.1
Resultatet är a, blott framför si i de sydligaste socknarna (delvis) a. Materialet är dock för litet för en givande diskussion.
§ 25.

Palatalisering av äldre ä genom föregående

a) framför dubbelkonsonant ock kvarstående kons.förbindelse:
F.-T. 833.
Kanske bildat under inflytande från st4ghad dets. (se nedan not 4)
av daica L möjligen en motsvarighet till nisl. deka 'vifta med svansen'
(Vigf., Ibid.), no. dial. dadra, Vg. (Hof) daddra (se Tamm s. 88),
som i sö. Hall. måste ha gett "divta.
'tyst, smygande fruntimmer', jfr Billing s. 84, not.
Jfr isl. stakra ---= staka 'stode av mod noget og derved komme
til at falde, snuble' Frz.; sv. d. stagra 'ragla' Rietz s. 665.
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byeela s. 'bjällra' EnsBrTrLaKn

Vox.
fycel s. n. '(fisk)fjäll' BrTöKn
HisVoxÖK.
yela v. 'fjälla' Br.
tydisteh s. n. Ens-ÖK.
Jcela s. Br., yåla TrTjReHis.
ycelb s. 'gäld, skuld' EnsBrTö
Eld.
)(k/a. v. 'gälla' Ens.
yeelma s. 'vithuvad ko' T,j.
yeelme,d adj. 'vithuvad' (ko) Ens
BrTöTrLaReHisVoxÖK.
ycelp s. EnsBr.
yeelpad v. Ens-ÖK.
Jce/t s. 'ring på julaxeln' Ens
BrVeKn.
khigic'elta s. 'krigsjälte' Br.
mycel s. 'molla' Tö.2
s. 'vit sandjord' BrVe.
pyeelta s. pl. 'paltor, kläder' Br
Vox.
spycel s. n. EnsBrTr.
yeelt,a s. 'gränssten' EnsVe.,
öeeldn,a BrVe.

yeelsla interj. 'djävla' Eld.
erlinen adj. 'jämn' EnsBrVe
Re., y.cemn lite.

effiyuiet adj. 'j ämnmulet' KnÖK.
een[ftitas] adv. 'j äm(fota)' BrVe.
foå, ychinan EnsRe.
jeemta prep. BrTr.
vimsa adv. 'bredvid' La., -e-

His., )cbmsva, Kn.
yeeilika se f v. 'jämra sig' BrVe.
,eka v. 'jämka' Br.
pcenst s. TrVeTj.
byeeba v. 'bjäbba' Br., yee12a Br.
y eeta s. BrTöTr.
piceta t v. 'slå till svagt' Br.3
pikhat s. 'liten lie (för barn)'

Br.3
p,)dt 'dräktig (om kattor)' Br.3
jigg, s. 'jässa' Br.
icpstg s. 'jäst' EnsBrVe., -ev-

Tr.
&pfth s. 'kind' Br-ÖK., §ceft

EnsTj.
b_msc'efti adj. 'uppstudsig.' Ens.

räkn. 'sjätte' Ens-OK.

Am. 1. Framför r inträder som vanligt i rätt stor utsträckning
ett öppnare ljud, dock icke när vok. förlängts:

y cel s. n. 'en stång i taket jämte spiseln i ryggåsstugan' Vess.
Vess. c) yela Vess. d ) ycelpa Vess.
) jcemna v
Vess.
f) yemra seg v. Vess.
g) acestak,roka s. f. 'jästkruka'
Vess. b) lsceft Vess. i) seeta SlättStenEftDr.
I Br. hört om den stång, varpå man hänger upp t ex. bröd,
fläsk etc; för övrigt närmast 'hylla', se Rietz s. 280.
Åda. mjeld, se F.-T. 710; ög. mjäll Rietz s. 441.
Det tredje ordet bör väl till de föregående, jfr pjätt s. 'litet
barn' Rietz s. 504; för övrigt samma ord som plätt 'fläck, litet stycke',
jfr putt 'en avsågad bit; tapp; barn (smeknamn)' Vg. Rietz s. 507.
pipj- som ofta annars. Plätt föres sedan av F.-T. 836 f. till en
rot bled 'schlagen'. Härtill neeta etc.
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jd/0.104 adj. 'djärv' Ve., -te- KnVox.
bjeehnake, propr. His.'
f)dhmen, adj. 'fjärmare' BrTrVeHis spjen,k s. 'spark' Ens.
spieekka v. 'sparka' Ens., -a,- Br. 2
Vox., fjcionett, Re.
spieen,na v. 'sparka' Ens.
Deetendel s. EnsBr.
jech,ta s. n. EnsBrTöTrKnRe., jåtta &Pata s. 'kärna' EnsBrVeTjKnRe
HisVoxÖK., -ce- EnsTrTj.
EldVeTjReSkHisVoxÖK., -a- Kn
Sk., Mc'en,tadan, adj. Br., jc'ehtalt, stiegkna s. 'stjärna' TvåAsSlätt

(i kortspel) Br.

EnsSnBrTöTrEldVeTjKnHis., --

TväMorStafsDrTorStenEnsVeKn
fettak Hhat propr. Ens.
Sk., -a- ÖK., -a- LaReVoxÖK.
jeehna s. 'järna BrEldTjElisVox.,
TöTr., -a- Be stepknap propr. SnEld., st~an,p
-6e- Kn.,
Ve.3
ÖK.
Anm. 2. Starkare palatalisering föreligger i:
bpkike, s. VessSlättBrTöTrVeTjSk mjeelka v. Ab., -a- Br., -e- Ens
HisÖK., b)ålka Br., bjålka Ens mjeelka s. 'mjölke' Br., meelka,
TrEldTjKnReSkVox., -e- HisVox.,
ReVox.
-0- ÖK.
-as.
EnsBrVeLaSkIlisÖK.,
Ceelka
Br., Olka EnsTöTj., bk,silka spjålka v. (t. ex. brutet ben) Ens.,
spjeelkh,a His.
Sn., J lka pl. TrEld.
Nyelk s. 'mjölk' StafsVessAbTor st1felk s. 'stjälk' BrTöVe., yelka
Tö(T.),
stcelk
ReSkHisÖK.,
Eft.,
Har pSlättBrTö.,
steelka, TrEldVeTjLa. stlka,
Br., -e- Ens., mcelk SnTöTrEld
VoxÖK., sielk Spann
Kn.,
VeTjLaKnReSkHisVox., -a- Sk.,
TvåMorStafsAbAsTorSlättEns.
melk KnSkHisVox., 9920/k ÖL
Det kan väl knappast vara alldeles tillfälligt, att i alla dessa ord
efter vokalen står förbindelsen lk. Emellertid talar åtskilligt för att
vi på annat håll måste söka huvudanledningen till den starkare palataliseringen. Dels är det olika ord som i olika socknar visa en övergång
a -÷ e [--->- i], dels uppträda på vissa håll dubbelformer. En
ce
naturlig förklaring till dessa förhållanden vore den, att den starkare
palataliseringen inträtt i sammansättningsled. I fråga om bjälke, kälke,
mjölk ock stjälk förefaller mig antagandet ganska sannolikt, i fråga om
spjälka något mindre. Vad stjälk beträffar, gäller detta antagande
tydligen endast pika VoxÖK., s4å1ka, Kn., då MH. stelk måste förklaras
ur fsv. stilker; jfr under Konsonantisnien.
Slutligen förtjäna formerna för mjölk ock mjölka (samt mjölke)
en närmare undersökning. De j-lösa formerna i da. (ock sk. mål) ha
förklarats på olika sätt. Det ty ska inflytande, som Torp-Falk Lydhist.
s. 128, 247 alternativt antaga, är mycket osannolikt. Då vokalkvaliteten icke bereder några svårigheter (jfr nedan), är det ju endast j-bort, fallet som behöver förklaras. Men j-lösa former föreligga från skilda
By i His., Bjernared GS. Förleden är väl namnet Biarni, se
Nielsen Pers. s. 12.
Fsv. spjarna + sparka.
Härrgård i Eld., Stjernarp GS. Namnet är från mitten av
1600-talet, givet av ägaren Johan Silfverstjerna, se Nord. Fam. XV, 559.
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delar av det nord. språkområdet, där ty. inflytande icke gärna är möjligt, jfr SMöre (Smål.) molk jämte mjolk, no. dial. meelk, mölk.
Även för en form som t. ex. Sö. Hall. molk är ty. inflytande icke
antagligt. Ett ity. melk kan icke gärna tänkas uttränga j, men lemna
vok. oförändrad. Torp-Falks andra alternativ är obruten form. Detsamma föreslå Benn.-Krist. § 99, särskilt i betraktande av att j-lösa
former äro så gamla (AM. 1878 ", från mitten 1. senare delen av 1300-t.).
Det är möjligt, att vi ha en ännu mycket äldre j-lös form i Harpestr.
1516 mmlkl, men argumentet är likväl knappast vägande. I Harpestr.
finna vi både mialk, t. ex. 275; 3925; 4220,24 etc.; mimik t. ex. 184;
3220-; 3812 etc. ock även mielk, t. ex. 1347
(första ggn tycks det, alltså
i K.); 13611,12 etc.; ock AM 187 8:o har jämte melk mycket ofta
mielo. Det finnes alltså ingen j-lös form, som icke vid sidan har en
j-form med samma vokalkvalitet. Detta talar snarast för antagandet,
att den förra uppstått ur den senare. Ock att j-bortfallet skulle vara
yngre än AM 187 8:o, finnes föga skäl att antaga (jfr från AM 187 8:o
medl ovan s. 93), så mycket mindre som vi knappast ha att göra
med en ljudlagsenlig företeelse.
Men vidare gå Torp-Falk ock Benn.-Krist. icke in på de svårigheter, som antagandet av en obruten form medför. Ett äldre "melkförklarar väl det moderna mcelk, men däremot icke det moderna milk,
för vilket man då måste ansätta ett äldre milki-, ock så skulle vi för
dessa över ett ganska begränsat område spridda sydsvenska ock danska
former behöva tillgripa båda de av Brate BB. XI, 185 uppställda urgermanska sidoformerna till *meluk-, d. v. s. *melk- ock "milki-, vilka
sakna allt stöd i de älsta nordiska formerna ock väl på germanskt område överhuvud äro högst tvivelaktiga. Icke häller F.-T. 710 uppställa
någon annan germansk utgångsform än *meluk- 2. Men *meluk- kan
knappast ha gett upphov till *melk- eller *milk-. Enda möjligheten
vore väl, om man antoge, att u i mellanstavelse synkoperats före ubrytningsperioden, då ordet utgjorde första sammansättningsled. Ett
melka-ko
*meluka-ko skulle så av ett *meluk gjort melk — ett
mycket litet sannolikt antagande. Ock så milk? 3 Men den obrutna
formen är också obehövlig. Även för de moderna melk, milk är den
enda rimliga utgångspunkten mialk, såsom Kock Ljh.,II, 370 också
antar. Alla mellanstadier fram till Milk föreligga sedan i olika dialekter:
mjcelk, mi alk, melk (se Swenning s. 137, not 1), nvak (jfr nedan
s. 253). Den sista formen visar, att icke en gång framför ett regelbundet j-bortfall kan konstateras för sk. mål. Framför andra vok. är
det naturligtvis °sannolikare. Materialet är som bekant mycket begränsat.
Men bortfall göres för södra Hall. osannolikt av former som Injg,944,
mycel, kbm any a bredvid mcelk (se s. 250 o. 254), ock även från
Jfr noten: »måske nicelk».
Jfr även Weyhe PBB. XXXII, 43 if., som visserligen för ags.
vill skapa en ny form *milik-.
melukimilki-??
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Skåne har jag antecknat ett par: mjgh, adj. 'mör' Gärds ock mOla v.
'inyllra' Härrestad. Ej ens för de da. ömålen våga Benn.-Krist. § 99
med säkerhet antaga j-bortfall. Det är tydligt, att de över hela det
nord. språkområdet spridda formerna utan j bäst förklaras på ett enhetligt sätt. Ock så vitt jag kan se, är det alldeles tillräckligt att anta
påvärkan från värbet molka. Den livliga förbindelsen mellan subst. ock
värb kan icke betvivlas. Då man t. ex. i SMöre finner rnolk ock
mjolk s. jämte molka ock mjolka v., är kompromiss mellan mjolk ock
molka den enda rimliga förklaringen. Former av molka v., motsvarande isl. mölka, fsv. molka, äda. molke äro härskande i sydh. o. sk .
a, molka, mulka i sö. Hall.
mål samt jämte malke i da. dial. Ex. molk
(se § 29,9 a); fr. Skåne: molka, maka, molka Bjäre; molka : mcelk
8. Åsbo; molka, maka : mak VGiiinge; molka : »vak öGöinge;
molka : malk, mak Gärds; may Albo; molka : maj§ Färs, Härrestad, Ljunits; molka : maLs Ingelstad, Bara, (korna; molka : Maj,
Skytts; molka: malJ, map VTorna; fr. Danmark: molka, milka :
milk Bornh.; malgo : melk Sejen); målk, malk: mjeelk Nö. Jyll. (Thorsen);
malk : mjaalk Vendellimm. (Jensen); målk, malk : mjeelk, mjölk Jut.
dial. (Feilberg). Bortsett från olikheter i den allmänna palataliseringsgraden inom olika mål, beror nu vok.-kvaliteten på tiden, då värbet
åstadkom j-bortfall i subst.
Under antagande av ömsesidig påvärkan mellan subst. ock värb
torde antalet urnord. former kunna reduceras till två: *naeluk- ock
*mulka(n). Huru gamla värbformerna, bildade i anslutning till *meluk
-->- mjolk, äro, kan naturligtvis icke avgöras. Tal. mjölka är väl den
älsta, knappast dock samnordisk i betraktande av fsv. ock fda. former.
De olika dial.-varianterna av mjölka skulle alltså ha sitt ursprung i
subst.1 Detsamma gäller de fåtaliga formerna som mjalka, mjälka. En
viirbform motsvarande ags. melcan, fht. melkan är nämligen knappast antaglig på nord, botten, jfr de älsta formerna. En subst.-form mialk är däremot ett faktum, hur dess uppkomst än skall förklaras 2. Återstår det dunkla
äda. malke, da. dial. malk, malge. Det försvinnande av j i förbindelser som miolka kör etc., vilket Kock Ljh. II, 401 finner mindre
sannolikt som förklaring av fsv. nsv. molka — urspr. molka är det troligaste — anser han också (a. arb. II, 364) ovisst i fråga om da. malke.
Säkerligen har ett starktonigt eller relativt starktonigt miölka alltid
varit dominerande. Men Kocks andra alternativ, avljud melka : malka,
är säkerligen icke riktigt. En form som malka skulle stå alldeles isolerad icke blott i de germ. språken, tycks det 3. Jag kan icke se annat,
än att även här inflytande från subst. är en tillräcklig ock naturlig
förklaring. Ett mialk har av molka gjort malka. Av denna värbform
har jag visserligen intet äldre ex. än nymalchet getce melch AM 187"
I viss utsträckning kunna 0-formerna — myra — gå tillbaka
till ee, se Sandström s. 14.
Se Kock Ljh. II, 403, 352 (där citerad litt.).
710, Walde Lat, et. wb. s. 499.
Jfr

254

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

816,

då mialk alltså redan blivit mielk, melk; men något avsevärt
skäl mot antagandet, att malka är äldre än la --> ise, innebär detta
förhållande knappast l.
b) framför numera enkel kons.:
tjed s. n. 'fjät, steg' Br-Vox.
ke.la s. 'tjäle' EnsBrTrVeLaRe
ffida a V. 'ta små steg (vid sådd)'
HisVoxÖK., -g,- Ens., ffla Tö.
BrTrÖK.
Cepgad s. 'käke' EnsBrTöLaKn
my§da v. 'mäta' Br.
Re., ,sge, Eld.
låylmictdalta, s. 'lantmätare' Br.2 ,y_nabaat propr. Br.4
fel s. 'bräde, trästycke' Tr- ihag6tchan propr. His.3
ÖK.
öc:enoto v. 'tjäna' EnsBrTr-ÖK.
'Mab v. 'stoppa (korv)' Ens-ÖK . föna v. 'förtjäna' TjRe.
bhatantygl propr. Sk.3
önahaf s. 'tjänare' BrTjVox.
fe/c pron. 'själv' EnsBrTrEld. , be,schrng s. 'betjäning' Tj.
scp/ TöEld-ÖK., feelva pi jval s. 'djävul' BrVe.
'själva' TöVe., [da] sela TöVe jva v. 'jaga, driva på' ReSk
8lcUrt adj. 'självdött' La.
HisVoxÖK., ytva KnSk., yetva
ft./sv6i. s. n. 'självsvåld' Tö.
BrTrEldVeTjLa.
feektckgkatha s. 'fritänkare' Tj. byebg s. n. 'bärg' EnsBrTöEld
adj. 'självsvåldig' La.
Vox., bjey, TrVeTjKnHis., -Gfcp1 s. 'själ' EnsBrTrVeTjKnSk.,
Sk.
fel Br.
bjgh propr. Vox.10
a) fypda Slätt. b) fjc_b/a Slätt. c) kl Eft.å.sDrTor., fe/ Ab
VessStaffiMorTvåSibbSvart. d) bsogaji92, 'skinn på kinden' Vess.
e ) å4na OvrSlättAsDrVess. f),pcnctita, Eft. g)bye
_r Vess., 14/abyctit
propr. Ab. 7, vetA,M4 propr. Eft.8, bitust4an propr. Slätt.31) Samma förklaring av da. malke framställes med någon tvekan
av Lis Jac. s. 47. Med hänsyn till att en hel rad dialektformer få
sin naturligaste förklaring genom antagandet av ömsesidig påvärkan
mellan mjölk ock mjölka, torde även denna räst av tvekan kunna försvinna.
Fsv. mima. Formerna äro icke så ovanliga. Därjämte finnas
nzepta, mipda ock Irkysta, letn,mitttaha.
Se s. 94, not 1.
Gård i Br., Djeknebol GS., invid kyrkan.
Gård i His., Djeknegilrden GS., nära kyrkan. Det är tydligen
i båda fallen den gamla klockaregården, jfr äda. diegn, fev. diäkn(e).
Fev. iägha, iagha.
7) Härrgård i Ab., Hjuleberg GS.
Staden, se ovan e. 220 f.
9)
Gård i Slätt., Bergastugan GS.
20) Gård i Vox.; Bergh 1653, Berg GS.
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yatl, ReHis., yceå, ReVox., ja
SkÖK., jaii, Sk.
propr. Ve(no.).1
fyek, a s. 'fjäder' EniBrTöReVox., åtpx, s. n. 'kärr' EnsBrTöTrVe
TjKn., pc0_, VeLa., pet!, Kn.,
fjcp, TrVeLaKnReHis.
ReHisVox., öa4 VeSkÖK.,
Jpa
s.
'tjädertupp'
BrTö.,
fgklip_ina
Sk.
jgceis.
Kn.2
fiepthetna
s. pl. 'kärrväxter' La. 3
Oh/åkte/b
s.
'tjäderhöna'
Ens.
fiblz4,92a
propr.
Vox.4
Jat
räkn.
'fjärde'
BrTöTjKn
fic_kke,
propr.
Ens.6
911aby'vgat
Ens.
-eReSkHisÖK.,
s.
'tjära'
EnsSnBrTrVe
chk,ct
.
s.
'fjärding,
fjärdedel'
fAragb
ReSkHisVoxÖK., §cpk EnsTö. 4
BrTöEldVeKnRe., -e- Ens.
Oita
v. 'tjära' Ens.
Depagsm4, s. 'fjärdingsman' Br
adj.
'tjärig' Ens.
§Chl,
EldTj.
J
C s. n. 'järn' Ens-Kn., ycp,, Ohby propr. Ve., -In Tj.6
Palataliseringsgraden i olika ställningar är icke fullt klar.
Norr om Nissadalen finnes bland mina fåtaliga anteckningar
endast j(p.; i SH. endast jcp framför h (E- r, rn, rr) samt av
I bärg ock fjäder växla cp ock e, utan att den lokala
fördelningen är fullt tydlig. I figd är kanske Q regelbundet,
bieptstik adj. 'bärgsur' Vox.
be&b,)(th

a) Dcer Vess. b) fjcprig Vess. c) pa,sajc_er s. 'prässjärn' Vess.
jpe§ra Dags.

d)

By i Ve., Bolieberg GS.
Jfr sv. dial. fjäderhane Vg. Hl. Bl. Sk., fjäderhan Vml. Bob].,
fjärtupp, fjärtopp ög. Kl., fjärtoppe Smål., fjä-urr Dl., se Rietz s. 142.
För Solors fjörhana antar Larsen s. 99 att utgångspunkten är »en form
(med brydnitag?) av pidurr, mens dette endnu havde I); thi tjuren udmfflrker sig ikke således ved sin fjasrrigdom fremfor andre honsearter,
att den vilde have fået dette navn uden en eller anden tilknytning».
Förklaringen synes mig riktig även för svenska mål. Att formen med
f härigenom göres mycket gammal, torde inte vara något hinder. Belagd finnes den åtminstone så pass tidigt som Dyrerim. 63 fyEedhe[r]ho[ne], vilket, med hänsyn till de sydsvenska formerna, det icke finnes
någon anledning att med Kristensen Da. stud. 1909, s. 212 ändra till
tyseherhonce.
Fsv. klär, is!. kjarr.
By i Vox.; Kier 1653, Kärr GS. Tydligen kärr s.
3) By i Ens ; Kiedebeseke 1653, Kjeddabygget GS. Uttalet tyder
på kärr s.
S:n ock by; Thierby 1653, Tjerby GS. Se Steenstr. Indl.
stud. s. 108f.
Undantag bildar endast Ens. fia.
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medan "leda kan ha påvärkats från rspr. Framför 1 står e utom
i själ, som också kan ha ce från rspr., ock Ula'. I käke ha vi
(e, däremot e i ,nnabgat etc. För jaga får Man kanske tänka
på olika tid för inlånet.
Anm. 3. Med obrutna former uppträder till synes stjäla på en stor
del av området: stia v. TvåMorStafsVessAsEftStenSlättEns (by, Nortorp, Gromsh.) TöTrEldVeTjLaKn. Emellertid visar Ria DrengsTor
HisöK., vilket icke gärna kan vara riksspråk, särskilt i betraktande
av stela VeKu., stmla Ens(Ullasjö)TöBr., jaa ReSkVox. ock även
stela Ens(Karlst.)Tr., att brutna former existera i det omedelbara grannskapet, delvis i samma socknar som de skenbart obrutna. En möjlighet vore ju, att gränsen för de brutna formerna ginge just här.
Bärgslagsmålets sk» tolkar Kallstenius s. 83 som obruten form, likaså
Lindberg s. 193 i Skeemålet. Sörbygden har steka Nilen s. 130. Men
Vgm. feka, allm. enligt Laudtmanson s. 56, talar avgjort mot att dra
gränsen så långt söderut. Formen stela, vars e förutsätter det även belagda skela
skela, visar, att analogiskt bortfall av 1. efter st i
viss utsträckning måste antagas, ock naturligast är därför att även förklara stcela
stgela under inflytande av stal, stulen. Ända ned i
Bjäre h:d (Skåne) föreligger stetia (VKarup), på alla sidor omgivet
av former med j, se Billing s. 40, Olseni s. 20, Kristensen Nydansk
s. 44. Ett enstaka stEele på Falster förklaras också av den sistnämnde
som analogisk form. Till yttermera visso finnes i hela södra Hall.

Dela, eela.

Äldre ä.
§ 26. Äldre å blir i regel OU.2, vid förkortning o (a). Ex.
oua s. 'å' EnsBr.
ouhd s. n. 'år' Ens-ÖK.
61Mgan propr. Kn.4
Outdian adv. 'årligen' EnsBr.
ötn,Od, bm6c1 propr. La.5
öuhae s. 'ådra' EnsBrTöRe.
ou" adv. prep. 'av' Ens-ÖK.
ous s. 'ås; bjälke' EnsBrVellis
buga propr. 'Åke' La.
Vox.
ou/c s. 'ål' EnsBr.
åusan propr. Vox.6
a) ou Två., au Vess., åugon; propr. Eft.3
b) au Vess. c) aul
Vess.
d) auh, Eft., aur Vess.
e ) aura Vess.
1)

åega.

Har

i py: tidigare förlorat sin (halv-)vokaliska karakter? Jfr

Normalisering, se Inledn.
3) Gård i Eft., Ågård GS.
By i Kn., Åkroken GS; vid ön liten krökning av Krokån.
By i La., vid Smedjeåns inlopp i Lagan; Amot GS.
Hallandsås; as Vjb. s._ 48.
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.5usa v. 'lägga ås(ar) EnsBr.
-öusak s. n. 'grind av lösa spjälor' Ens.
busahcke s. n. 'åskrlign' Br.'
<Susas j§kha 'åskan går' Br.2
ösal s. 'åtel' ReVox.
.buska s. 'åska' Ve., öska BrTö
EldVeRe., a- Ens., ösken Kn.
.ouda ipf. 'åt' EnsBrHis.
kadalt adj. 'ätlig' Ens.
.ta räkn. 'åtta' BrTöEldVeLa
Vox., a- EnsTrTj.
,ötati '80' Vox., a- Ens., tri t
Ens.
43utana räkn. 'åttonde' Vox., aEns.
..bhg s. 'åttondel' Tj.
.öta ipf. 'var skyldig' HisVox.
.bal6utanb 'belåten' Ens.
.banåuda v. 'benåda' Ens.
.boud s. 'båt' EnsBrTö.
,b6sh4ga s. 'båtshake' BrRe., -aEns.
ii.flb(juh?, s. 'julbår' EnsBrRe
Vox.
.bous s. n. 'bås' EnsBrEldVe.
.biåuehd adj. 'blå' EnsBrTöVe.;
blot n. BrVe.

rt, ä.

257

blökbul s. 'blåkål' Ve.
b/bueha s. pl. 'blånor' TöEldKn
HisVox., biouh EnsTöTrLa
Kn., bk+unan, Ens.
blusa v. 'blåsa' EnsBr.
bh6uoh2 adj.'bråd'EnsBrVeVox.;
bhot n. BrVe., -a- Ens.
bh.4u po v. 'brås på' Br.
övahd6ud s. n. 'överdåd' Ens.
döulig adj. 'dålig' EnsBr.4
dbusiah adj. 'dåsig' Br.5
okat s. 'dragstång, tistel' Ens
Br.
foul' v. 'få' EnsBrTöVeSkVox.;
fot sup. BrVe., fat Ens.
fouhi s. n. 'får' Ens-ÖK.
fjöusa v. 'kurtisera' Br.6
flouj v. 'flå' Ens.; flot sup. Br
La.
fltjuah, adj. 'grund' Br.7; flot adj.
n. Br.
fhou prep. 'från' Ve., d(e
:hzfhåu
adv. Br.
fohlöuta v. 'förlåta' Ve.
gouk v. 'gå' .Ens-ÖK.; got sup.
'gått' Ens-OK.; geiva 'gångna'
Ens.
göuda s. 'gåta' EnsBrHisVox.

b) balaudan Vess.
-a ) aud Vess., Quta, pl. Dr.
a ) hplbåur
Svart. d ) blaunob s. n. 'blånyp' Vess. a ) blf?uer Två. 'j brau
Vess. g) dault Vess., -ou- Två. h) fau Vess., fou Tor. i) faur
Vess., bur Tsg. i) flau Vess.
gau Vess.
1)
2)
3)

Smål. åsaregn Rietz s 52 8.
Jfr SIL glx.fak jOka ock Smål. gofarregn Rietz s. 528.
Fsv. bår.
4) Jfr nedan s. 271.
Jfr is!. dåsi 'person utan f öretagsamhet'.
Jfr sv. flåsa, se Tanun s. 146 f.
Sv. dial. flå Rietz s. 154, no. flaa F.-T. 228.

17-120088. Sr. landsm. Wigforss.
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iduit. adv. 'igår' EnsBr.
gous a s. 'gås' EnsBrHis.
gh6uakb adj. 'grå' EnsBr.; pot
adj. n. Br.
ghtjunivan s. 'gryningen' Br.3
githuaite s. pl. 'barr' Br.3
gn,budad v. 'gråta' Ens.
håugan e propr. 'Håkan' BrTö.
houn.f s. n. 'hår' Ens-ÖK.
koulg s. 'kål' EnsBrTöVeLaSk
Vox.
kfjudak, adj. 'ostyrig' Br.
k/Quh v. klå, piska upp' His.
klåua s. 'klåda' BrVeTj.
khöuga s. 'kråka' EnsBrVeVox.
/oui ipf. 'låg' EnsBrTöTrEldRe
Vox.
löuas v. 'låtsa' EnsBrTrVeLa
Kn.; lödas ipf. Br., -a- Ens.
låudai v. 'låta, ljuda' Br.; bjud

ipf. Br.
s. n. 'lår' EnsBrTö
luta v. Br.4
bus s. 'lås' Br.
meuk v. 'må' EnsBrVe.; möda
BrVe., -a- Ens.
möta ipf. 'måtte; måste' BrVe
Kn., -a- Ens.
[fiska]måug s. 'fiskmås' BrTö.
VeSk.
meu/i s. n. 'mål, mått' EnsBrTr.
mbula v. 'mäta' Ens.
måtta v. 'måla' EnsBrTö.
meulaka s. EnsBr.
mbuda s. 'sätt, måtta, förhållande' EnsBrLa.3
m6nda s. 'måndag' Ens-ÖK.
hålm6ta4 s. pl. 'halmtaket på
bikupor' Kn.6
neulm s. 'nål' EnsBr.

b) , gkau, Eft., graustam
a) gaus Vess., g4usalt propr. Slätt.
grauda Vess. a) håugan
s. ro. 'gråsten' Vess. a) gnhuan, Harp.
klau Vess.
i) lau
haur Vess.
g) kaul Vess.
Två.
«ut
i) lauda Vess. k) matt Vess. 1 ) maul Vess.
Vess.
Vess.
By i Slätt, Gråshult GS.
Jfr grå-lysning 'dagbräckning' Rietz s. 218, ty grauen 'gry'.
Hör. säkerligen till grå, adj. Det groer, tydligen med avsett (2,.
som väl förmår Rietz s. 214 att föra ordet till gro v., härstammar från
Möller s. 61, som har det 'från ett par, äldre ordsamlingar (Kidron,
Skarstedt). Formen måste vara en missuppfattning, kanske framkallad av
den senare komponenten i diftongen. Möller har därjämtesråer; detsamma.
från Smål. har Rietz a. st. Namnet har antagligen utgått !rån den avfallna
barren, som bildar en gråaktig matta. 1 Halmstad (kanske urspr. smål.
mål) har jag hört, att en julgran gråar sig, då den börja fälla barren.
Jfr gråe 'affallen barr' am. kl. bl. Rietz s. 214, gräe, greeje 'barr
S Mö. Linder s. 61.
'lyfta upp benet ock kasta (boll, sten) under låret'.
Fsv. mata, mlty. måte, se F.-T. 684.
Jfr äda. maatte 'matta'.
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nouha konj. 'när' EnsBrRe.

so/ s. n. 'såll' EnsBrTrEldTj

pouh adv. prep. 'på' Ens-ÖK.
_Hyla s. 'påle' Br.
pOuskan s. 'påsk(en)' EnsBr.,
pbuska TöTjÖK., -o- His.
ploud s. 'plåt' BrTö.
_phous s. 'talgdank' SkVox.1
hott s. n. 'råd' EnsBr.
höud v. 'råda' EnsBrTöHis., hö(la
ipf. BrTöVeKnHis., -a- Ens.
tömh4u s. 'tomtrå' Br.
hAuahe adj. 'rå' EnsBr., höskalta
adj. pl. 'råskalade' BrLa.
huga v. 'råka' Ens. 2
houst s. 'kärrmark' EnsBrVe.
h,bust adj. 'sumpig' Br.
håuha, hffiA propr. Vox.3
sug y. 'så' EnsBr., söda ipf. Br
TöEldVeTjLaKn., -a- Ens.
souh ipf. 'såg' EnsBrRe.
såuah, s. pl. 'sådor' Br.
sbuad adj. 'sådig' Br.
sbubal s. såpa Ens.4

LaKnReHisÖK.,
TrEldTj
Vox., -au- His.
söla v EnsBrLaKn.,
Tj.
souh s. n. 'sår' EnsBr.
sbuha v. 'såra' Br.
skoul s. 'skål' EnsBrTöLa.
skfjul[ptiu] s. n. 'skålpund' Ens
BrVe.
skula v. 'skåla' EnsBr.
skhbua s. 'klen stackare' Br.
skhöniaha propr. Vox.6
öhms/åu s. 'ormslå' BrTö.
smou adj. pl. Br., smot adv. Br
Tö.
sm4ulani propr. EnsBr.
smituna v. 'bli mindre' Vox.
småumgan adv. 'småningom' Br.
snoul adj. 'snål' EnsBrTrKn.
snauh s. n. 'snår' Vox.7
spouk v. 'spå' Br.
sphoug s. n. 'språk' EnsBrVox.
sphhuga 'språka' v. EnsBr.

a) naur Vess.
e) tiumjcblk s.

pau Vess.
c) hau Vess.
d ) hau[a] Vess.
'råmjölk' Slätt.
f) haus Vess.
g) sau Vess
Spann. h) sau Slätt., sau Vess. i) söuba TvåEftSten. i) smauknig Vess. k ) spau Vess.
Åda. praas, prose, se F.-T. 846.
Mlty. raken, se F.-T. 870 f.
d) Gård i Vox., Itåryd GS. Förleden är kanske fsv. rå 'råmärke, gräns'.
I övrigt Scbct etc., se § 20, s. 152.
MIty. sohrade 'dörr, mager, kiimmerlich; d6rftig, schlecht'.
By i Vox.; Skrilmered GS., Skrammeröd 1569. Förleden ett
namn Skräme, jfr isl. skrå= (Lind)? Eller subst. skräma i bet.
'ljusning'? Jfr NG. XI, 381. Byn ligger vid Smedjelln. Se även Nor.
Sv. etym. s. 65.
Förutsätter ä. I dial. finnas inga ex. på ärr -› år -3-år,
vilken utveckling antages av Kock Ljli. I, 386 (däremot Nor. Vårt språk
III, 138).
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stoua v. 'stå Ens-ÖK.; stot sup.
BrKn.
stola/ s. n. 'stål' EnsBrTöTrVox.
stn,ou s. n. 'strå' EnsBr.
Sweuttb adj. 'svår' EnsBrTöTj.
tette s. 'tå' EnsBrTö.
tubad adj. 'enfaldig' VeLa.
tem, d s. 'tår' BrTö.
Musta v. 'andas häftigt' Br.,
-o- Vox.1
thoue s. 'tråd' EnsBrTöVox.
tont v. 'trå, längta' BrLa.
th.gytålanaf adj. 'som säger om
det samma ideligen' Vox.2
twou/g s. 'tvål' EnsBrTöVox.

twåulah v. 'tvåla' Br.
s. 'eldsvåda' EnsTj., élsvéuda s. Ens.
vbudalt adj. 'vådlig' Ens.
våudao adj. 'våt' EnsBrVox.;
vot n. Br.,
EnsTi.
vouhk pron. 'vår' Ens-ÖK.
vouhl s. 'vår' EnsBrHis.
våuha v. 'utföra 'vårarbetet'
EnsBr.
now. s. 'vrå' BrVe.
vheiskåbat s. si. 'hörnskåpet'
Br.
921t6MIt. propr. Vox.3
vhåula v. 'vråla' Vox.4

Anm. 1, Som synes, är resultatet vid förkortning framför kons.förbindelse eller geminata i allmänhet 0. Endast i Ens, har jag mäst
tecknat a. Vid förkortning i svagtonig ställning få vi likaledes o(a).
Någon genomgående kvalitetsskillnad vid de båda slagen av förkortningar har jag alltså inte iakttagit, men måste tillfoga, att min uppmärksamhet inte häller varit särskilt riktad på denna punkt 6. överallt
har jag alltså exempel som fo v. 'få', go v. 'gå', lo ipf. 'låg', noh
konj. 'när' etc., ock vid akcentuering av senare sammansättningsleden
former som b/04.6920,d adj. 'blårandig', ghobrktah, s. pl. 'gråbönor', hostcitn
s. 'råsten', smoghisa s. pl. 'smågrisar' etc. Bortsett från de i det följande behandlade särskilda fallen har jag endast i ett par ord tecknat
slutnare ljud, nämligen i på ock både, ock detta antyder snarast, att
i vanliga fall ingen nämnvärd skillnad föreligger, under det att i dessa
båda ord den föregående labiala konsonanten värkat slutande. Av båda
orden är det egentligen de sydligaste socknarna som uppvisa en mera

a) stau Vess.
b) swaur Vess.
e) tou Två.
d) taur Vess.
e ) trau Vess. f) trau 'trägen' Vess. g) kwaul Slätt. h) kwaula

Vess. g vaua s. 'våda' Vess. i) vaud Vess. k) vaur Vess.
vaur Vess., vauh Ab. ni) vråuan propr. Två.5
Jfr sv. dial. tåsta Rietz s. 741, teista Hols1j.
Jfr äda. traa 'vedholdende, ivrig', far. thrå 'envis', nsv. tråtalig,
se Nor. Vårt språk III, 136.
By i Vox., Vråkärr GS.
Lty. vrålen, so Nor. Vårt språk III, 140.
By i Två., Vråen GS.
Jfr Kock Ljh. I, 395, 403 ock Nor. Vårt språk III, 113 f.

VOK. 1 STARKTONIG STÄLLNING:

261

labialiserad vokal; alltså Ens. (någon gång Br.) _pa, SH. för övrigt
po, men VoxÖK. även pa; ock EnsBr. ba, bo, i övrigt bo, men Re.
bo, ba, His. ba, Vox. ba, men oftare bo ock bo, ÖK. bo.
Då jämte &nåd propr. (se ovan s. 256) även finnes uttalet åmåd
med första vokalen så sluten, att jag varit frestad att teckna o, kan man
nog tänka på framljudsställningen.
Anm. 2. Ovan ha anförts ord med ou av äldre ä, även om de
å. Också ord med äldre
inkommit i målet först efter övergången å
å av annat ursprungl, som efter en viss tidpunkt inlånats i målet, få ou 2:
öwmxg s. 'ordning' SpannVessEns hount adj. n. 'förargligt' Vox.6
mbuga v. 'måka, bortskaffa spillBrVox.
ningen under kreatur' EnsBr.7
houg s. n. 'bråck' (sjukdom) Ens
poug s. 'pojke' EnsBrVox.8
BrHisVox. 3
saus s. 'sås' 'vox.
dOusa s. 'dosa' Br.4
heestaskiteu s. n. 'hästskrov (död
fouls, s. 'fåra (sulcus)' EnsBr.
häst)' Br.3
Puka v. 'fåra' EusBr.5
Anm. 3. Framför n står från ock med Nissadalen norrut ct (cp, Q),
söder därom ou:
EnsTorEft., -0- Tr., -ou- BrTil
dåna v. 'dåna, svimma' Br.
VeVox.
fåna s. 'fåne' Br., -ou- Ve.
skånig s. 'skåning' Ens.
/an s. n. 'lån' EnsBr.
EftTö., span s. n. 'spån' (att stryka lien
kna v. 'låna' EnsBr.,
med) EnsBr., -ffi- Ens., -ou- Ens
-ou- VeTjKnVox.
BrTöTrVeKn.
måna s. 'måne' SvartEnsBr.,
spåna v. 'spåna, stryka (lien med
VessTorEftEnsTö., -ou- La.
spån)' EnsBr., -ou- SlättBr.
månad s. 'månad' EnsBr., -outåna s. '(barn)linda' EnsBr.13
LaKnRe.
tina v. 'linda' TvåTorEftEnsBr.,
plåna[b6g] s. 'plånbok' EnsBr.
-au- Sten.
skåna propr. 'Skåne' EnsBr., -c0Mot söder gå de odiftongerade formerna t. o. m. Tö. ock Tr.
Nordligast har jag själv antecknat a från Två. Emellertid finnes a,
säkerligen över ett större område. Rietz s. 771 uppger tana s. från
n. Hall. (Värö)11, s. Vgl. (Mark), Bhl. ock Dal. Alltför långt utanför
Halland kunna gränserna dock icke gå. I Bhl. ha Skeem. ock Sörbygden a, likaså i Vgl. Holslj. Formen pknabåg hör snarast icke hit.
2) Se Kock Ljh. I, 397 f.
Huvudsakligen Ity. ö.
4) Jfr da. daase, Ity. dess.
Se Tamm s. 65.
I övrigt bh, etc., se § 28, anm. 1, s. 279 f.
Mlty. hön, se Tamm s. 349.
De vanliga formerna i sö. Hall., svara till isl. meka (se s. 271).
mouga tycks vara lånat från dial. med ö ---> Q. Försök till rspr.-uttal?
3) Från rspr.?
Lty. p6k, se F.-T. 841 f.
Sv. dial. tåns tana Rietz s. 771; äda. taane; fsv. tana
enligt Rietz a. st. Cod. A 27f. 138 v. = FSS. 23: 2 s. 36: os swepte
han j tanom.
Samtidigt visserligen också tauna v. från Värö, Skånings.
1)
3)
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Eftersom Åsbom. har plånebk jämte måttne etc. (se Bill. ss. 61, 128)
ock Sörbygden pliankg, fitna, bör man även i Hall, räkna med (relativt sent) lånat ä.
Huruvida utebliven övergång till tt eller återgång föreligger, saknas,
så vitt jag ser, hållpunkter att avgöra. Till förklaring av företeelsen
skulle jag endast kunna anföra osäkra fonetiska spekulationer. Emellertid må påpekas, att företeelsen icke är isolerad. Även på danskt område träffa vi ett icke väntat öppnare ljud framför H. Så har Sejero
regelbundet gammalt ä -9- n°, t. ex. bin.° 'blå', bu06 'båt' etc. (se Thorsen s. 24), men bland de få undantagen träffa vi regelbundet å framför
n (a. arb. s. 25), t. ex. lån, lång v., måne, mån96, dåna v. (s. 11).
Ock Tågeby (sö. Sjeelland) har för da. rspr:s å ungefär ua, t. ex. &pö
'båt', gt_ca 'gå' etc. (se Nielsen Dania IX, 30), men däremot ungefär
/ana 'låna', dana eller dona 'dåna' (a. arb. s. 29). I betraktande av
de sist anförda formerna, som icke kunna vara lån från riksspråket, är
det säkert icke riktigt att med Benn.-Krist. s. 30 betrakta det från
olika håll (anf. arb. s. 29) styrkta öppnare ljudet i måne (ock månad)
såsom »indvirkning fra rigsmålet».
Anm. 4. Utvecklingen av -tlw- [E- -ägh-, -av-, -0-1 är i flera hänseenden egendomlig. Det väntade regelbundna resultatet finna vi endast
i några lånord: vöua v. 'våga' Ens-ÖK., plbua v. 'plåga' EnsBrTöTr
EldVeKn.1 Såsom motsvarigheter till fsv. lägher, miigher s., gåva s.
ock kväpa s. stå däremot former, vilkas vokalism närmast liknar skicket
i ord med äldre ö:
håv" lowt adj. 'låg' Br., /tsiv EnsBrTöTrEldVeLaKnReHis., Uv TjLa
ReÖK., lqv Vox.; Mwskö s. 'eg. lågsko' Br. 2, 41vsktett s. pl.
TrEldHisVox.
92v2w s. 'måg' HarpBrTrEldVe., mt3v TjKn., mgy Tö., mu Ens.
gåva, gåyva s. 'gåva' Br., Ova Ens(by,Gr.)VeTjLaKnReHisVox., giva
Ova ÖK.
lrAtocc s. 'kåda' 13rVe(Lo.), Takva TrEldVeTjLaReVox., hlva KnSkHis.,
k4va VoxÖK., kiga Ens.
Den närmare diskussionen av dessa former sker lämpligast i sammanhang med äldre
se § 29, avd. 13 (s. 321 if.).
Anm. 5. Pret. plur. ock perf. part. av giva, SH. ,n,
ha formerna: da, 'gåvo' Ens., gåya, Br., 0a, TöVeTj.,_
Ro., gy2a, Voss.;
diat 'givit' Ens., ghoat
Md Ve., glimt VoxÖK., 06,d His.,
go.an Voss. Då w-bortfallet måste vara analogiskt (från sing.) ock kan
vara mycket gammalt, ock då vidare vokalismen i de sydligaste socknarna
icke stämmer med den framför kvarstående v i ord som måg, gåva
etc. (se ovan anm. 4), få vi snarast betrakta alla formerna som analogibildningar efter typen bar-buro-burit, varpå ju även part.-formen pekar.
Därjämte de moderna vöuga, plåuga. Utom fitöuga s. ock
v. 'fråga' har jag någon gång hört fhöua, ehuru jag inte finner någon
anteckning därom.
Se Möller s. 119.
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Dock är en utveckling under relativ svagton, jfr nedan anm'. 6, också
möjlig.
Anm. 6. Värbet slit har den regelbundna formen slott TöEldVeLaRe
SkHisVox., S/0 (obet.) Tr., alltså (säkerligen) inom hela området upp till
Nissadaleth Däremot förete Ens. s/0, Br. slay, ock likartade former torde
fortsätta norrut; så har Vess. slO ock Holslj. SZco. Utvecklingen å -->
-÷ ö (i svagton) —› G etc., som på olika håll antagits 1, kan väl icke
betvivlas. Samma utveckling finna vi också i ordet åt adv. prep. abod,
bo.hthgd 'bortåt' Br., tmee/Om6d 'emellanåt' Tr., Istd VeLaKn. bäremot • har Ens. Oud ock med tidigare förkortning (eller först senare
förlängning) ad ReVoxÖK. 2
Även då ock så höra till denna grupp. Vi finna: du adv. Ens
BrEldTjLaKn., men dt3,2 YsReVox.; cerld4u adv. 'ändå' EnsBrTjLa
KnVox., men cend0 ReVox.; Sou adv. EnsBrTöTjLa., men 80, Ya
'SkVox; under svagton därjämte SO Ens-ÖK. Då utvecklingen av d. ock
-så tycks förlöpa parallellt, finnes ingen anledning att gå in på frågan
.om labialisering av vokalen genom föregående w. Att detta w fallit under
svagton, kanske medan uttalet ännu var swä, men åtminstone i formen
:swä, är väl högst sannolikt. Om diskussionen se den hos Olson Festskr.
t. Sdw. s. 85 f. citerade litt. samt Nor. Vårt språk III, 114 not 1.
Anm. 7. Labialisering på grund av föregående w ha vi tydligen
4 de båda orden två räkn. ock värb: éo räkn. NösslKöSvartVessDrAb
EftHarpEnsBr., Cou TrEldVeTjLaKnReSkHisVoxÖK.; Co v. Ens-ÖK.
Motsättningen mellan utvecklingen hos räkneordet ock värbet i större
. Den närmast tillhands
,delen av SH. väcker strax uppmärksamheten 3
liggande förklaringen är väl den, att i formerna med 0 det före vokalen gående w bevarats längre än i formerna med ou. Alltså åtvå -->öä, —› öm Härvid förutsättes, att utvecklingen
wö -› Co, men Cwä",
till 0 ägt rum i starktonig ställning, ett antagande som för gammalt
-danskt språkområde torde vara nödvändigt, åtminstone för vokal i slutljud, se Benn.-Krist. s. 33 ock Hultman Häls. s. 13 f. Antagande av
kwä -->- Co endast i svagtonig ställning skulle, i betraktande av motsatsen mellan räkneord ock värb, tvinga oss att anse värbet två höra
till de i största utsträckning svagtoniga. Detta är ingalunda fallet i
Ale moderna målen, där den retlexiva formen ec5 se varit den av mig
.oftast hörda. Man finge alltså anta en visserligen från åtskilliga synpunkter nog så intressant, men, i den utsträckning som här vore behövligt, knappast sannolik utveckling från sakligt till personligt objekt.
Först tycks det av Lindgren Burtr. s. 77.
Ett en gång antecknat od His. är svårt att med säkerhet bedömma. Det kan vara den »regelbundna», relativt sena förkortningen av
(ou), men möjligen också resultatet av ä -->- ö -÷ ett ljud, som i
His. drar sig mycket åt 0-hållet (se nedan s. 266).
Samma motsättning ha vi i Åsbos to v., tau räkn., se Billing
s. 154, po :J§ctu (Fagerhult s:n, egna ant.), to : tiKtu (Örkelljunga
egna ant.).
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Det tidigare w-bortfallet i räkneordet kan förklaras genom inflytande
från neutr. tu, såsom föreslås av Billing s. 154. Lika möjligt ärkanske att tänka på svagton, som väl i viss utsträckning får antas vid
räkneorden, i synnerhet som på området med tw- -->- ö'w- sambandet
mellan ötvå, ock t bör ha försvagats.
Anm. 8. Här må även anföras formerna av fsv. hvar pron; ock_
adv. Vi finna:
wdh då 'var dag' Sten.
houndaskokt, -ty, -lav 'vardags2065/46,8k/ca 'vardagskläder' Eft.
kjol' o. s. v. TrTjKnHisVox.,.
,Welh 'vardera' Ens.
höhdasköht Eld.
wahån 'varannan' Ens.
hounda KnReHisVox.
vhdasty 'vardagskläder' Ens.
lifjuhasklebt Kn(Körsv eka)
vio, sona hdlst Ens.
den, o hofich 'där ock var' TiWeth Ma 'varenda' Br.
EldTj.
iveihdo,slav 'vardagslag' Br.
hQUIt, fråg. 'var' Kn., hOh Ve(Lossb.>
/0a w6tb 'lite var' Br.
Kn(Ämtön, Gunnarsb.)., hgth, Ve.
/Det 'varest' Br.
(Bölarp)LaKn(Körsveka), h0h, Rer
wei pa låv 'var ungefär' Br.
Vox., holt TöVe(Källshult)ReSk.
Då formerna med ou (0) äro så gott som uteslutande starktoniga,
de med 0, o däremot huvudsakligen uppträda under svagton, är det naturligast att anse den ytterligare labialiseringen ha försiggått i svagtonig
ställning. Då utgångspunkten vidare med all sannolikhet är kort
torde Flultmans mening (Häls. s. 13), att labialiseringen endast drabbat
ett i enstaviga former (tidigare) förlängt å, vara beaktansvärd.
Anm. 9. Fsv. i dhans torde över hela området ha regelbundna.
former, alltså enligt anteckningar Ve. vtluns, Kn. v önsan, His. vetunS,.
utom i Br. i j6ns, för vilket jag inte har någon antaglig förklaring.
Anm. 10. Ett exempel med förkortning av ä före å --> a, som,
kanske förtjänar ett eget omnämnande, ha vi i vååtti s. 'vårråg' Ens.,
vå.4151w BrEldVe., ahO LaKnReVox. Däremot företer His. vitunAk.
Förkortning framför geminatan tycks vara nödvändig att antaga.
Anm. 11. Tidig förkortning framför j föreligger väl i orden ketja
s. 'kaja' BrTrKn.1, fipåya v. 'svaja' Br. 2, våga v. 'vaja' Br.3

Äldre ö ock
§ 27. Äldre 6 ock äldre behandlas av flera anledningar
tillsammans. Där ett särskiljande av äldre 6 ock i är möjligt, visar det sig, att de sydhall. målen med avseende på debåda ljudens fördelning icke bilda något enhetligt område. Samma.
ord har på ett håll haft äldre 6, på ett annat ix. Men att.
1)
3)

Se Tamm s. 407, F.-T. 484.
Se F.-T. 1343.

2) Se F.-T. 1208.
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splittra ordmaterialet är olämpligt. Detta så mycket mer som
på vissa håll de båda ljuden i sin utveckling sammanfallit ock
ett särskiljande alltså är omöjligt, ock även i övrigt detta särskiljande bereder svårigheter, så att resultatet ofta endast är
sannolikt.
Den grupperingsprincip, som blivit följd, är den som jag
slutligen funnit ge åtminstone mig själv den klaraste överblicken över det till ljudgestalten synnerligen växlande materialet. I stort sett utan hänsyn till den moderna vokalnyansen
eller dess möjliga ursprung ha orden med gammal lång rotstavelse sammanförts efter den på vokalen följande geminatans
eller kcinsonantförbindelsens natur. Däremot ha i de gamla korta
rotstavelserna vokalnyansen fått bli avgörande för grupperingen
i enlighet med en nedan angiven princip.
Det förhåller sig nämligen så, att man vid studiet av de
sydhall. målen får ett allmänt, men bestämt intryck av de olika
vokalkvaliteternas geografiska fördelning. Tre områden kunna
urskiljas:
Nissadalen ock trakterna närmast norr därom.
Förhärskande äro å-ljuden, vid sidan varav stå ö-ljud, talrikare
ju längre norrut man kommer. Material föreligger från följande
socknar: EnsSnÖ vrSlättTorDre n gsAbA sHarpStenEftVessStafsMo r
TvåSpannKöOkSvartNössl.
Mina anteckningar från Nissadalen ha tidigast a med angivande, att uttalet är synnerligen slutet. Senare har jag skrivit
e ock normaliserar här med detta tecken utan att vara säker
på det hall. ljudets bildningssätt. Det mäst karakteristiska
hos detta ljud ock vad som skulle skilja det från slutet europ.
å-ljud (e), har stundom tyckts mig vara en inrundning av läpparna, som ger ljudet en »dov» klang. För nedre Atradalen
tecknar Bondeson o. Både närmast söder ock norr därom har
jag funnit slutet å-ljud. Först långt i norr (Svartrå, Nösslinge)
har jag ex. på öppet (e-)ljud.
Området söder om Nissadalen ungefär ned till Lagan.
Hit höra socknarna BrTöTrEldVeTjLaKn. -Här råda nästan uteslutande ö-ljud i växlande nyanser.
Inom detta område går egentligen Br. för sig själv med
ett långt ö-ljud, som jag tecknar ay, emedan just det indifferenta i första komponenten värkar mäst påfallande. Akustiskt
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får man ofta intrycket av ett börjande e eller a, men övergången till rundad vokal sker så hastigt, att en teckning no
möjligen vore vilseledande. Den korta motsvarigheten har jag
tecknat
fastän kanske även här en svag ansats till avrundning gör sig märkbar.
I Tr. höres mäst fl. I övriga socknar växlar 6L med 9, utan
att jag kunnat finna någon regel, varjämte i någon utsträckning också förekommer ø (jfr nedan ss. 272, 274). Om Ysby
ock delvis Skummeslöv se nedan s. 287, not 1.
III. Området söder om Lagan ned till Skånegränsen,
alltså socknarna ReSkillisVoxHasslÖK. Förhärskande är ett ueller å-ljud, med sparsamma ö-ljud vid sidan.
I fråga om u- ock å-ljuden på detta område äro mina iakttagelser ock anteckningar mycket bristfälliga. Det dröjde ganska
länge, innan de olika nyansernas närmaste släktingar inom
landsmålsalf. blevo mig någorlunda klara, ock dessförinnan var
det mästa ordmaterialet nedskrivet under användning av växlande beteckning. I allt detta osäkra material införes nu som
grövre beteckning u, vilket tecken då emellertid får innefatta
ganska skilda nyanser. I väster torde nämligen det normala
uttalet vara ett lk med dragning åt u, i ÖK. kanske rent u. Ju
längre österut man kommer, desto mera drar sig detta mellanljud mellan a ock u över åt å-hållet. Stundom har jag icke
kunnat höra någon skillnad mellan detta ljud ock det som i
Nissadalen tecknats o, men vanligen har det akustiska intrycket
varit något slags ljud mellan a ock a. Framför h har jag
stundom tecknat o, även när vokalen är lång. Då den är kort,
torde detta uttal vara det vanligaste, ock det även västerut. —
Någon gräns mellan öster ock väster kan jag inte draga. Ännu
i västra Re. ock nordvä. Vox. är u-karakteren rätt utpräglad.
Ock t. o. ni. i sö. His. finnes samma ljud.2 Under alla förhållanden äro de olika ljud, som sammanfattas under detta u,
väl skilda frän det ö-ljud, som i vissa ställningar uppträder
även på det sydligaste området.
Jfr s. 287, not 1.
Märkas bör med avseende på • denna olikhet mellan väster ock
öster, att av de angränsande Skånemålen Bjäre i stor utsträckning har
u-ljud, under det att för det östligare Åsbornålet Billing skriver 0.
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Om vi över huvud taget hoppas på att kunna särskilja de
modärna ättlingarna av äldre 6 ock äldre ii, skola vi tydligen
inte vända oss till området II, där de härskande ö-ljuden snarast
tyda på sammanfall av de båda gamla ljudnyanserna. Däremot
kan man inte undgå att i fördelningen av å-ljud (resp. u-åljud) ock ö-ljud på områdena I ock III söka åtminstone spår
av en gammal fördelning mellan .6 ock 6. Man behöver nämligen
inte betrakta materialet länge för att finna, att en förklaring
av (u) ock ö helt ock hållet ur de omgivande konsonanternas
natur stöter på oövervinneliga svårigheter.
För en första överblick över i1-6 i gammal kort stavelse
har jag därför funnit det ändamålsenligt att ordna materialet
efter synpunkten av å-u-ljudens ock ö-ljudens fördelning, varvid följande grupper naturligen givit sig:
å-u både i Nissadalen ock vid Skånegränsen;
å i Nissadalen, ö vid Skånegränsen;
ö i Nissadalen, u vid Skånegränsen;
ö över hela det sydhall. området.
Några underavdelningar ha tillkommit, därför att ord antecknats endast från ettdera av de båda ovannämnda områdena.
Vidare ställas i en särskild avdelning E, ord som endast hörts
på området II, ock under F ortnamnen. De ofta analogiskt
påvärkade värbalformerna sammanföras under G. En särskild
avdelning H har skänkts åt några ord med modernt u av
äldre ä, ock slutligen föras till denna paragraf:avd. I, även
ord med vokalen framför äldre klusil + 1, r.
§ 28. Äldre ö-ii i gammal kort stavelse.1
A) Ord med å-u-ljud både i Nissadalen ock vid Skånegränsen:
1/sa s. n. 'bloss' Ens., -2y- Br., bQ b s. n. 'bud' Ens., -no- Br.,
-g- TrKn.,
EldTjLaKn., -Q-Q- VeKn., -.Q- La., -13: ReSk
VeLaKn., ReSkHisVoxÖK.
His Vox.
bene v. 'buda' Ens., -2y- Br.,
b10_,sa v. 'blossa' EnsTr.,
-g-, Tr., -Q- EldKn.,
Regk
-.4- EldTjLa.,
ReSkHisVox.
HisÖK.
.) bios Ljby. b) bp SlättHarpAbDr., bQ Vess., bQ. Ljby. c) bba
Harp.
1) Ej framför v, gh, vilka ord behandlas samman med de långstaviga.
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bka a v. 'stöta, tränga' Ens.,
Br., -n- Ve., -u- Rellis
Vo•x.1
b9/h s. 'trädstam, stock, planka'
Ens., -ay- Br., -u- His.2
bil/avcbga s. pl. 'väggar av stockar el. tjocka plankor' Vox.
bgaisa s. 'stor timmermansyxa'
Ens., -2y- Br., -o- Ve., bulpg, OK.•
btc adj. 'väldig' TrLa., -a- Eld
TjYs., -2- VeKn., -u- ReHis.
b:20,Mcbg d s. 'bålgeting' Br.,
12- Tj., -2- Kn., buVo/ig Be
HisVox.3
1)9s e s. n. 'boss(halm-)' Ens.,
Br., -g- Tr., -o- EldTj
La., -2- Ve., -u- ReSkHisVox
ÖK.
baysa té v. 'slarva till' Br.
ftla v. 'föla' Ens., -u- ReSkHis
VoxÖK.4
'dräktig' (om sto) Vox.

h9/f s. n. 'hål' Ens., -no- Br.,
TöKn., -g- Tr., -o- EldVe

LaSk(Veka), -u- ReSk(Lög.)
HisVoxÖK.
hga g s. 'håla' Ens., -py- Br.,
TöVeKn., -g- Tr., -o- Tj
LaYs., -U- ReVox.
hblen,b adj. 'ihålig' Ens., -noBr. 3, -2- Ve.
adj. n. 'ihåligt' Be.
ihbolt adj. Br., ih6/ Eld., ivkilat adj. n. Tj.
hiilyck.2 s. 'hålväg' Re.
hbsai s. 'strumpa' Ens., ha.
BrTöVeKn., -a- TrEld., -2TjSk(Veka), -Q- Ys., -u- His
Vox0K.
1c9/j s. n. 'kol' Ens., -2y- Br.,
VeKn., -o- La., -u- Re.
v. 'kola' Ve., -u- His.
lagk s. n. 'lock' EnsSnTr.,
-2- TöVeKn., -2- EldTj
La.,
ReSkHisVoxÖK.

baga Vess.
b) bblasttia s. 'ryggåsstuga' SlättHarpEft., -gVess.
e) b9/ Harp., -Q- Vess.
d) bd
Harp.
e) basHarp., -o- VessKrogs.
f) hQl Harp., -Q- VessKrogs., -Q- Ljby.
g) hbla SlättllarpAbDr., -Q- Ljby. h) hQ/ Vess. i) hasa Harp
EftAbDrStafsTvå.,
Tor., -Q- Ljby. j) k9/ Harp., kglana[ino(l
Vess. k) lag SlättHarp., /97e Dr., lag AbLjbyStafsTvå.

Se Tamm s. 51.
Br. t. ex. håhvabhobåna s. pl. 'tvärträna i harv, vari pinnarna
äro fästa', His. hbabillan,.
Tamm s. 76: 'geting som bygger bo i ihåliga trädstammar'.
Mycket sannolikare är bål- helt enkelt stor'. I His. uppgavs, att buljg(liga voro de största, därnäst Utsina ock minst vbspah; jfr Nor.
Vårt språk III, 120 ock där citerad litt.
För övrigt Ria HarpBrTöEldVe., där endast i Tr. g med någon
grad av sannolikhet kan föras tillbaka till ii-ö, i de andra socknarna.
avgjort visar på anslutning till fl s. n.
Br. hyla sktiwan 'djupa skogen'.
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lOga a s. 'lucka' EnsSn., -ay- Br., 921,9,9e s. n. 'mossa' Ens., -dyBr., -o- Kw, -u- ReHisVox.
-g- Tö., -o- La., -u- ReVbxÖK.
mganb adj. 'mulen' Ens., -dy- nzbsad s. 'mosse' Ens., -am-o- TrKn., -0- Eld Ve
Br., -@- Tr., -19- VeKn.,
TjLaKn., -u- ReSkHisVoxÖK.
-u- HisVoxÖK.
pbda e v. 'påta' Ens., -49- Br.,
/ngn s. 'mån' Ens., -2y- Br.
SkVox.'
bM,mhon s. 'ett ögonblicks vän- -g- VeKn.,
pkl[aska]t s. 'pottaska' Ens.,
tan' Br.
Br., -g- Tr.,
jiyt,mtn s. 'jordmån' Ve., -4ReSkFlisVox0K.2
TjKn.,
ÖK.
10ga Harp. b) mgan Harp., -o- Vess. .) MQS Harp., -yAbLjbyStafsMor. e ) pbda Harp.,
Vess. d ) mbsa HarpStenEft..
-o- Vess. f) Mäska SlättHarpAb.

a)

Se F.-T. 841.
Ett från His, antecknat puteiska tyckes vara en nyare form,
motsvarande da. potaske, väl lånat från nhty. pottasohe, se F.-T.
846. Däremot måste de hall. p9d-, pgd- etc, återgå till former med
kort konsonant. Detsamma gäller om de nordskånska pdtdaska, pacl.etska Villand (Österslöv), på,dalska VGöinge (Stoby). Ock åtminstone
ännu ett stycke norrut torde formen med lång vokal vara den folkliga. Vid ett språkprov för ordet i SAOBs samlingar uppger excerpisten,
att »allmogen i Östergötland ock Småland säger pötaska (långt öppet
flerstädes med dragning åt ö)». Det är möjligt, att den i äldre
tid ofta förekommande stavningen potaska stundom anger lång vokal,
.ock i fråga om påtaska (t. ex. hos A. Botin, J. Faggot, H. T. Scheffer)
torde detta vara i hög grad sannolikt. Dalin Ordb. känner utom pottaska
även en form påtaska (enl. hans stavningsprinciper tydligen uttal med
långt å). Att formen pottaska hänger samman med mlty. pot 'topf' etc.,
är ganska säkert. Den i Uppf. bok, 2 uppl. (1903), 7:328 anförda
härledningen efter kemisten Pott (1692-1777) är omöjlig, då ordet
-finnes i svenskan på 1600-talet ock i holl. ock fr. redan på 1500-talet
(se NED. VII, 1183). Askan utlakades ock destillerades i järngrytor,
se t. ex. NED. anf. st. Denna förklaring av namnet är väl sannolikare
än den, som anknyter till pottaskans kringsändande i slutna kärl, så
t. ex. Uppf. bok, 1 uppl. (1873), 4:449, Weigand • m. fl. Den lång-vokaliska formen är däremot rätt 'dunkel. Omöjligt är väl inte, att
nilty. pot kunnat inordnas bland gamla kortstaviga ock få vokalförlängning. För ett dylikt antagande kunde jämföras fsv. [poth (rim
goth 'gott')] poot (rim oop 'upp') 'grop, brunn, av grund', se Sdw. Ordb.,
av mlty. put, putte, där ex. med oo möjligen anger lång vokal. För
övrigt är kanske en anslutning till detta sistnämnda ord icke utesluten.
Angående tillvärkningen av pottaska må nämligen anföras en beskrivning, hämtad ur landsm.-sanalingarna från V. Göinge här., så lydande:
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pimaa s. 'påse' Ens., -49- Br., thoga [ngh]e e 'trycka, klämma
-Q- TöVeLaKn., -g- TrKn.,
ner' Ens(Gr), -ay- Br., -u-

Eld., -4- ReSkHisVoxÖK.
His.1
higab s. 'ruka, kospillning' Ens., th.skad adj. n. 'tråkigt' Ens(by,
-2y- Br., --g- Ve., hima s. 'liten
Gr)Tr.,
- VeKn., -u- ReSk
ReSkVoxÖK.
H isVoxÖK.
skede s. n. 'skott' Ens., -2y- toga f s. 'dimma' Ens., -49- Br.,
Br., -g- Tr., -g- VeKn., -g-e- EldTj.,
VeLa., -u- Re
Tj.,
SkHisVoxÖK.
SkVoxÖK.
smgad s. 'smula' Ens(by),
tkad adj. n. 'dimmigt' Ve., -u-g- Tö., -g- Ens(Gr)Trt.,
Vox.
-i2.- ReSkHisVoxÖK.
Här må vidare anföras en del ord, vilkas former i Nissadalen eller vid Skånegränsen visa å-u, men vilka icke ära
antecknade från båda dessa områden.
a) Från Nissadalen, men icke från Skånegränsen:
dhgeg s. 'droppe' Ens(Gr.),
Ens(U11.),
Br., -g- Tö.
Br., -Q- VeKn., -g- Kn.
fkda s. 'flotte' Ens.
&tima v. 'falla ner' (i mängder) menh adj.'mån'(om)Ens.,-03-Br.
24.sa SlättHarp., -e- DrVessStafsMorTvå. b) hOga As. e) sked
Harp., -o- Vess. d) snibla Harp., -o- Vess., -e- Ljby.
tiga
Harp. f) tOga Ab. g) drbba, SlättVess., ktgdhgb s. n. 'takdropp'
Harp., dhlsibaf'l 'ställe där man har skydd för takdropp' Slätt.
h) inka adj. Harp.

a)

di fyhda au (skuro av) bogahna o jyylna man tvau that
(träd)- Ince tvauda (stickor) o MS, te da va åpbhcent. sin taga dr

åp coskan o samla den t an bo. sin naur di skula vela den,
'otta di an on pau an ha. di laa tvau haah stauna, o sin
laa dt that mcelan dom, se dceh, ble hål åtta bad," an on. sin
lae, di fehastcoka r somana — dt kala da Pm somaha — o
klaunta iien da 9nce dyna, se da ble hedad tcet. sin 1ylna dr
dcen auna ontan dca, natta, o vhceita i coska i dcen andha, o
sau lihka di pau mo an lcog stcog o hohda i na. sau bhcenda
hon ihob i hitta kagåh, se en fik slau itu dom. an vcel kåna
gau te tvau thehåndha khonäh. do vasta va mce vcelabogahna;
dce antika va inta anad cen åphodad
Om den grop, i vilken askan brändes till kakor, burit namnet put,
kan väl detta ord ha bidragit till formförändringen. Ock slutligen erbjuder sig ju också som en möjlighet, att då askan rördes om med en
lång stång, detta kan ha uttryckts med värbet påta.
1) Se Nor. Spr. o. st. II, 123.
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ii.

thgs s. n. 'murkna kvistar o. d.'
Ens(Gr. Karlst.) Tr., -ag- Br:,
-.g- EldTjKn., -9- Ve.
Br., -g- Ve.
stigab s. 'stråke; stor hyvel' tkac v. 'dåna, brusa' Ens,,
Br., -g- TöVe.
Ens., -no- Br., -g- Ve.

rtbda s. 'röta' Ens., -2y- Br.
idaa v. 'röta; ruttna' *Ens., -2g-

b) Från Skånegränsen, men icke från Nissadalen:
grovt ock smutsigt arbete'
Vox.1
hinag s. 'honung' SkHis.
siii.gav. 'gå ock slitai smuts' Vox.1
lga v. 'rensa' Vox.2
mimad v. 'måka' ReHisVoxÖK., snyftig s. n. 'snöyra' ReVox.
spåna s. 'spånad' Vox.,
BrVe.
-g- EldTj.3
slug s. n. 'kvinna som går med stiga v. 'ströva omkring' Sk.4
Här anföres lämpligen ordet dålig: eNult adj. EnsBr., dg,
EldVeLaKn., dg Eld., dzg Re., dgt His., dig Vox., dgad
neutr. Vox. Formen elfjult är identisk med isl. cuiligr.5 1 de övriga
formerna måste vokalen förklaras ur äldre ti(ö), alltså ett *dtiligr,
jfr dologär 'dåsig, trög' Vendell, antingen ursprungligt av roten
i fsv. dol, dul 'förvirrad, yr, domnad; dåsig, trög, slapp, liknöjd' eller uppkommet genom invärkan från detta sistnämnda
adj. på dåligr. Till samma u-o-form hör 3ntagligen äda. daallig,
dollig (Kalkar), då det dubbeltecknade 1 torde ange kort vokal
ock dylik knappast är förenlig med äldre ä. Då i modern
danska blaalig, smaalig uttalas med kort vokal (jfr Torp-Falk
Lydhist. s. 37), har man väl skäl att häri se en senare förkortdg s. n. Vox.1

hg:das Spann.
d) lngga Vess.

a)

b) sthbge, Harp., strgga Vess.

a)

tbsa Harp.

dhug är ungefär detsamma som slug. Båda orden äro hörda
blott i uttrycket gen o slitga liasom et dmig cela 814. I fråga om en
kortvokalisk rotform jfr Uppl. slokka v. 'arbeta tungt, om grovt arbete' Rietz s. 627 ock .2,lole Grip Skutt. s. 75, not 11. Om roten se
F.-T. 1068. I fråga om dg jfr östv. dial. dråka, druk(a) 'bråka,
arbeta, syssla' Vendell.
Jfr sv. dial. lå.ka Rietz s. 413. Ordet lyder för övrigt i SH.
Una, se § 32.
I EnsBrTr. m.Quga, vilken form knappast kan fattas på annat
sätt än som försök att skapa en riksspråksform med å.
Jfr no. dial. stroka 'svterme; randa om'.
3) Om etymologien se Celander Nord, stud. s. 115 ff., Lindroth
Xenia Lid. s. 65 ock av båda citerad litt.
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ning (jfr stavningen). I Sejeromålet visar dåleä på äldre ö,
jfr Thorsen ss. 8 o. 24.
Med å-ljud i Nissadalen (eller någon del därav), men
Ö-ljud vid Skånegränsen:
bAbda. s. 'linbråka'Ens(by, Ökn.) nklan adj. 'rutten' Ens(Karlst.,
Sn.,
Br., -14b. Ve., -g- Ens
U11.).,.
Br.,
LaReHis
(Gr.)TöTrEldTjReSkHisVox
Vox0K.
ÖK.
t&sJcé s. (ett träskomakarevärkbhOolab s. 'bråte; gärdsgård' Ens
tyg) Ens., Offish Br., hAY.
(by, Ull.),
Br., -o- Ens
Vox.2
(Gr.Ökn.)Sn.,
Ve., -o- Tr sph:oda d H. 'vävspråte, -spännare'
EldTjLaKnReHisVox.
Ens(by) Sn., -2y- Br.,
s. 'hög, hop' (framför allt
Ens(Gr.), -g- Tö-OK.
av säd) Ens(by, Gr.), -2y- sgae s. 'sula' Ens(by, Gr.), -2yBr., -12- Tr.,- g- EldTjKnRegk
Br.,
VeKn., -g- TöTrEld
HisVoxÖK.
TjLaRe-ÖK.
dina v. 'dåna, dundra' Ens., hedsåyla v. 'halvsula' Br.,
Br., -g.- Ve., -g- TrEld
TöTrSkHisÖK.
TjKnFlisVox. i
Endast antecknade från Skånegränsen: Viznbitg:d s. n.
'benbrott' Re., bbnbitOda dets. His.
Med U-ljud vid Skånegränsen, men Ö-ljud i Nissadalen:
btsinf s. n. 'borr' EnsBrTöVeKn., koben,i s. 'koppar' EusBrTrEld
Tr., -g- ReHisÖK.
LaSk(Veka),
VeKn.,
bba g v. 'borra' EnsBrTöEldVe
ReSkHisVox.
TjLaKn., -- Tr., -12- La., -13,- soni s. 'son' EnsBrTöTrVeTjRe
ReSkIlisVoxÖK.
His.,-12-TrVeKn.,--41-SkVoxÖK.
l't,sabh71,b s. 'näsborr' Tr., ni§sa- spo.k s. n. 'spår' EnsBrEldVeTj
bilkan best. f. Re.
LaKn.,
ReSkHisVoxÖK.
gj s. n. 'gorr, orenlighet, smuts' sphe. s. 'sporre' EnsBrTöVeTj
EnsBrVeLa., -g Tr., -g- Sk.
La., -12.- ReSkVox.
bhbda Eft.
bh6da SlättHarpAb.
4na Harp., -o- Vess.
sprbda SlättHarpStenEftAbKö. e) sbla TorHarpAbTvå.
bon,
Harp.
g) bbka SlättElarp.
markahra s. 'maskhål' Vess.
kbbak StenAb. i) sn HarpAbVessLjby.
a)

Formen dkna (utom möjligen i Tr.) i anslutning till don s.
kdna v. <Jfr Sk. rö-ske 'ett värktyg att göra träskor med' Rietz s. 541.
Ordet föres väl av Rietz riktigt till roten i rödja.

TOK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö OCK

ii.

273

tblaa v. 'tåla' EnsBrTrVeTjLa teh pres. 'törs' EnsEldVeLaKn
Tr., -e- La., -u- Be
Be.,
-u- Be
KnIlis.2

SkHisVoxÖK.
SkVoxÖK.
Orden dörr ock förr heta:
dr s. 'dörr' Två,VessHarpEnsBrTöTrEldVeTjLaKnRe., durb Sk
HisVoxÖK.
for adv. 'förr' NösslVessDrEftHarpEnsBrTöTrEldVeTjLaKnRe.,
tw SkHisVoxÖK.
Ovan s. 77 påpekades, att äldre er, er icke kunna bilda
utgångspunkten. Däremot tyckes det inte finnas några avgörande hinder för att ansätta dyrr, fyrr. I slutljud bör rr ha
förkortats, ock om detta blott skett efter en viss tidpunkt, bör
vokalkvaliteten ha blivit en annan än den i ursprung!. -Str-. Att
den kunnat bli e eller u, är också sannolikt. Om tt' --> u framför r-förbindelse vid Skånegränsen se ovan s. 75, ock även om
man i första ögonblicket, i stället för det nu härskande o,
hade väntat en kvalitet åt 8-0 på området II, eftersom dessa
sistnämnda nyanser äro de regelbundna motsvarigheterna till
y framför r + kons. vid bevarad korthet (se s. 73 if.), så visa
dock former från detta område som ken, 'korg', ton, 'torg', t man
'i morgon', ton, 'torr', att den mot o etc. »svarande» långa vokalen
kan vara e. Å andra sidan stämma de moderna vokalkvaliteterna också fullständigt med vad man skulle vänta av äldre
ii, ö.
De skånska formerna ge möjligen en antydan om den riktiga tolkningen. Så vida man inte vill ansätta ett äldre "dorr
med vokalen från dora ock kons. från dyrr, tyder väl Härr.
Ing. don,, dan, plur. dohoit på äldre dyrr. Vid Härr. fon, 'förr'
vore då närmast att tänka på äldre för. Samma olikhet kunde
man då finna återspeglad i det angränsande Ljunits' foh, fo4
men cl.an,. I »norr» har Gärds for men dr (liksom bor 'borr'),
'
bar 'borr), ock i VGö.
Vill. (Osterslöv) fr, fcor, men dr (liksom
(sö.) finna vi fan, (liksom tan, 'torr', taka s. o. v. 'torka') gentemot den. (liksom kån, 'borr', ken, 'korg', ton, 'torv, torg'), i VGö.
(Stoby) fcon„ men dok (liksom tok, 'torv, torg'). Något bestämt
omdömme om dessa skånska former kan jag icke bilda mig; men
man får intrycket, att dörr ock förr i stor utsträckning utgå
från äldre former med skiljaktig vokalisering. Det är väl då
knappast antagligt, att i hela SH. urformerna fullständigt sammanfallit till sin bildningstyp. Den moderna överensstämmelsen
a)

tåla HarpVess.
18-120088 Sv. landsm. Wigforss.
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är den naturliga följden av att både äldre -3%rr ock äldre - tir - ,
-ör- här gett samma resultat.
D) Med Ö-ljud över hela det sydhall. området:
kng, knia. v. 'knåda' Ens-Tj
Ens-ÖK.
KnÖK.
sgd s. n. 'köttsoppa' Ens-ÖK.
lø s. 'vårull' Ens-ÖK.
snah s. n. 'snor' Ens-TrVe-Re
lganb adj. 'luden' Ens-ÖK.
His., -g- VoxÖK.
bp/s4do s. 'överdelen av lintyg' inse v. 'trampa' EnsBrTrKnVox.
Det är icke sannolikt att lo, kan, so äro analogibildningar,
se härom nedan exkurs II, s. 348 f. Om eventuellt äldre ö i
snart se s.
I -lod etc. kunde man ju tänka på omljudd form,
jfr fda. lat, karom se Lis Jac. s. 54 o. där citerad litt., fsv.
lyt, se Nor. Aschw. gr. s. 313. Men Vess. lad med a talar avgjort mot äldre y eller ö, vilka skulle gett 0. Då SH. i övrigt
har o, kunde ju detta anses tala för den omljudda formen, så
vida inte åtminstone kno vore ett säkert fall med ö --> o även
uppe i Nissadalen. I fråga om mötsättningen /0d : tio kunde man
ju tänka på värkan av föregående r i det sistnämnda, men då r
även finnes framför i orden under avd. B, är det sannolikare,
att tha går tillbaka till thava, såsom formen heter i Åsbo (se
Billing s. 89). Angående det öppna ljudet framför v jfr lava,
sova etc. s. 321, ock om v
5 se nedan under Konsonantismen.
Med ö-ljud i Nissadalen men icke belagda vid
Skånegränsen ha vi:
/oanat s. 'kona' EnsLa.,
mhzah s. 'spjklbotten i höstvagn'
Br.
EnsBrVe., -g- TöLa.4
håvag v. 'rapa' Ens(by).2
skhalai v. 'skråla' Ens., -ay/Ma v. 'böla' Ens (1.111., Gr.),
Br.5
-by- Br., -g- Ve., -g- Kn.3
spOha v. 'spåra' Ens.
a) knga Harp., kna Vess., kn(3a Två.1 b) loan Vess. c) op/gd
Vess., /gd s. 'lott, del' Vess. d) sg HarpEft., so Ab., SQ Tor.
e ) tra Vess.
kana Harp.
hbba SlättHarpEftDr. h) kana
SlättHarp., -9- TorKö. i) skrbla HarpVess.
Två. kni2a måste ha fått 0 i anslutning till kne2a 'knoge'.
Jfr isl. ropa; heter för övrigt i SH. Aba, se s. 154.
Jfr äda. raale ock se Nor. Vårt språk III, 140 not 5.
Jfr formerna hos Rietz s. 549.
De hall, formerna av detta ord, liksom också av vråla (se
s. 276), visa tillbaka till äldre *skröla, *vröla ock tala avgjort emot
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E) I det egentliga SH. endast antecknade från området II:

Wyna s. 'brand, eldsvåda' Br. knhesa v. 'krossa' Br.2
låycia s. 'tidsdel, stund, gång' Br.3
daysa-ig v. 'slumra in' Br.'
alla övriga förslag, som blivit framställda för att förklara Götalandsuttalet med öppet å. Sandströms förslagsmening hos Nor. Vårt språk
III, 140 not 5 (att vi skulle ha att utgå från skrasla, vimla), vilken
mening Noreen snarast är böjd för att finna antaglig, går icke ihop
i denna
med de hall. formerna, då SH. saknar övergången te -->
ställning. Även formerna i s. Vgl. peka i annan riktning. I Hols1j,
gre,l,
finnas skrevka, vrevka, men vål, val, j'al, ykvar, jearma,
yeha v. etc. (så vitt jag vet, finns intet ex. på w --> c9). Att i orden
förbjudes av vgmålen (se Nor. anf. st.) ock likaså av
ansätta äldre
hallandsmålen. På en helt annan väg söker Kock Ljh. II, 112 f.
komma till rätta med de båda orden. Han antar, att ljudsubstitution
ii i skråla liksom
6i
föreligger. Från trakter med slutet å.
6 ock ersattes därtåla lånades ordet till trakter med öppet å
vid av ett skråla med öppet å enligt ekvationen 'glia : tbla =
skrida : x, d. v. s. skrbla. Men även denna förklaring förefaller föga
sannolik. Den är oantaglig, om skråla skall ha lånats till dialekten
från riksspråkstalande individer. I dylika lån av ord med slutet å
är nämligen substitutionen annars i regel on ock kan knappast vara
annat, då »riksspråkets» slutna å i dessa trakter är tämligen diftongiskt.
Men vidare ha vi ju i Nissadalen ett slutet å-ljud i stor utsträckning
för äldre i(6), t. ex. hla, mg«, Abda o. s. v., vilket också någon
gång kommer till användning vid substitution för rspr:s slutna å, t. ex.
tQg s. n. 'järnvägståg'. Ock varför i dessa mål rspr:s slutna å skulle ersatts med det snarare mindre brukliga 0, förstår man icke. Då återstår
endast att anta, att ordet lånats från någon centralsvensk bygd med
tt för äldre 6, i de närmaste trakterna substituerats med 0, e, 8, ock
sedan under upprepade substitutioner, som dock alltid tyckas ha resulterat i med äldre 6 förenliga former, vandrat genom Sydsverige ock
i Halland givit a — en mycket litet tilltalande utväg. Att återvända
till Noreens tidigare antagande, Sv. etym. s. 65, av *skröla, *vröla
synes alltså vara det enda möjliga. Då det emellertid, som Kock Ljh.
II, 112 anmärker, inte är tilltalande att alldeles skilja de olika uttalsformerna av de båda orden, kunde man tänka sig, att det gamla *röia
(jfr för SH. formerna ovan s. 274) av vråla, vråla gjort *vr61a, ock
att dessa båda ord i sin tur dragit med sig skråla. Såsom ytterligare
exempel på inflytande från *röla -› itaa på ord med liknande betydelse
kan anföras bbtict 'böla' Ens., där det öppna 0. måste ha detta ursprung,
jfr s. 173. Jfr Nor. Vårt språk III, 140 not 5 om *röla
*vröla.
1) Se Nor. Sv. etym. o. 14.
2) Se F.-T. 554.
3) Jfr sv. dial. löte 'del av en tid, tidpunkt, stund' Rietz. s.
400 f. Uttalet i Br. visar på äldre ii, ö.
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widaNyga s. 'vitsippa' BLIsayga-iy v. 'småningom dricka

athgda s. n. 'andtrutenhet'

Bn.
'sig in, uppsugas' Br.2
/My/ab v. 'vråla' Br.3
tia s. 'trampa, fotsteg' BrTrVe.
F) Ortnamn:
bithamåsa ÖK.6
bhg:dalt ÖK.3
bimalt
Nyla, Br.1°
bhå+yda Br.8
hii.lbceke V ox.11
trod 'slut på något' HarpOk., -Q- Vess.
b) vr&la HarpAb
Vess.3; dessutom: !Agg s. n. 'eg. block; stor, grov mänska'
Sten., -rst- Vess. 4; &tt adj. 'skön' Vess.ö; for s. 'fura' Två.
c) hidabcds Eft. 12
NH. loga, hvida-loga, blå-loga, kabba-loga (med o ungefär
= o, 8) Möller. Jfr luk, låg 'ogräs', luka, låka 'luka' Rietz s. 413 f.
Jfr sv. dial. såka 'suga in, dricka in' Rietz s. 713 ock se
F.-T. 1202.
Se ovan s. 274 f.
4) Se Tamm s. 43.
Sv. dial. dål, döl dul etc. 'vänlig; vacker; trevlig; rask' etc.
Rietz s. 111 f., jfr Hols1j. dcblar 'snäll ock rar, genomhygglig'; likaså
i da. dial. doll 'smuk, pen, udvortes pyntelig etc.' (Molbech). Jämte
detta ord ha vi på olika håll ett dål 'dum, lat, trög' Rietz s. 109,
dålog 'dåsig, trög' etc. Vendell, tydligen fsv. dol, dul 'dåsig, trög,
slapp, liknöjd' ock 'galen, överdådig', hty. toll. Rör. betydelsesammanhanget i den senare gruppen se F.-T. 146 (dolhus) ock hänvisningar där. Ur denna betydelsegrupp toll ha vi väl fått t. ex. fda.
(Rimkrönikan) dool 'overmodig, stolt', ock otänkbart är inte, att härur
kunnat utvecklas ett 'ståtlig, duktig, skön', varigenom man kunde få
en förbindelse mellan de båda till synes vitt skilda grupperna. Sammanhanget dem emellan synes i alla händelser troligt, även om vägen
kanske snarare varit en annan. En övergång från 'trög, långsam' till
'beskedlig, stillsam, lugn, snäll ock rar, hygglig etc.' tycks nämligen
inte vara omöjlig.
Se ovan s. 201.
By i Kn.; Brönalt 1686, Brånalt GS. Förleden är väl fsv.
brunt 'brand'.
By i Br.; Bråtte 1653, Bröda GS.; fsv. bruta = bruti 'bråte,
förhuggning'. Eller plur. av bruti?
2) Gård i ÖK., Brödalt 1653 ock GS; av ett *brotahult.
Gård i Br., Hule GS.; obl. kasus av fsv. hula 'håla', jfr SOÄ.
XI, 25.
Gård i Vox., Hulebitek GS. Förled är väl hula.
By i Sten.; hört i Eft. Hulabeek GS. Se föreg. not.
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Mahb6 Br.2
tbgab6 Ens.6
idmiisa, ÖK.'

G) Pret. ock perf. part.:
bhgd b 'bröt' EnsLaKnHisVox
ÖK., --2y- Br.; b4de,c pl. Ens

(by)TrknVoxÖK., -2/0- Br.;
b/Qadd 'brutit' Ens(Ull.)TrVe
LaRe.
bg. 'bjöd' EnsTrKnReVox.; bb.a
Br., -9- Ens.,
pl. Ens(U11.),
-u- Sk.
fon,bd 'förbjöd' Ens.; förb4e,df
sup. Ens(U11.)VeTjLaReVox
His., -9- TöKn., -o- Ve.
Nyha 'buro, -e' Br., -g- Tr.,
lo- Ve., -9- Kn.; bhohan, -dg
pte. Br., -g- Tr., -o-.EldTjKn
Ys., -u- ReHisVoxÖK.
flod 'flöt' EldTjHis.; fkda pl.
Tr.

fkosh 'frös' Ens., -py- Br.,
TrVeVox.; fhOsa pl. Ens(U11.),
Br., -g- Re.; fh:osani ptc.
Ens., -2y- Br., -g- EldVeRe

Vox.
fgg 'rök' ReVox.; fka pl. Vox.;
fkad sup. Vox.
gbaj 'gåvo, -e' Ens., -gy- Br.,

-o- TöVe., -19- Ve., -0- Vox.;
gbadk 'givit' Ens., -.9y- Br., -oKn., -u- ReHisVoxÖK.
Tj.,
gbdai 'gitte' Ens., -2y- Br.;
dg/atm sup. Ens.
knddn 'knöt' La.; knkad0 sup.
La., knkdad Sk.
khgbP 'kröp' EnsTöTr.; khkba
pl. Kn.; INdbatel sup. Kn.

b) bhqd Harp.
0) bhc_Wa Sten., bh4ta Dr.
Harp., brbat Spann. e) bg Harp., bo Vess. f) fohbg:at,
fylls Harp.,
Harp., boan Vess. g) Nitat Ek, bgat Vess.
-o- Vess. i) frgsan Vess. i) gk, Ha rp. k) ggan Vess. 1) gbda
Harp. Da) ggdat Vess. n) kngd Vess. 0) kngdat Vess. P) krQb
Vess. q) krgbat Vess.

a) kOlap Slätts
d) bhecdat

Gård i ÖK., Hönan GS. Förled är väl namnet Huni, se
Nielsen Pers. s. 48 ock SOÅ. IV, 42, XV, 21.
Ej funnet på kartan. Tycks vara kula + hult.
By i Slätt., Kålarp (lS. Förleden är väl namnet Koli, *Kuli,
se Nielsen Pers. s. 58.
d) By i Ve., Kårarp GS. Förleden tyder på ett namn *Kori, se
Lundgren Pers. s. 154.
d) Gård i Br., Sutarebo GS. Förleden fsv. sutare 'skomakare'.
By i Tor.; hört i Ens.; Tågabo GS. Förleden är namnet Toki,
se Nielsen Pers. s. 99. Formen Töki, Töki bevisas visserligen inte av
tbgab4, eftersom i Ens. även -Sk- blir -9g-, se nedan § 31, anm. 1.
Mosse i ÖK., Ellemosse GS. Förleden är väl da. elle 'al'.
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layob 'lopp, sprang' Br., -g- His.;
Br., -g- Tr., -u- En., -a4,yybat sup. Br.,
Ve.
EidVeTjLa., -u-, -o- HisVox.
ngba 'nöp' Ens., -ay- Br.; Obatb Aga 'stulo, -e' Ve., -u- Re
sup. Ens.,
Br.
Sk.; stgank ptc. Ens., -aynnos 'nös' Br.
Br., -g- Tr.,
Ve., -o- Tj.,
hgd 'röt' Ve.; ide pl. His.; ht
-u- ReSkHisVoxÖK.
sup. Ens.
stnogi 'strök' TrEld.; stitOgadni
g ° 'rök; gick sönder' VeTj.
sup. EnsTrReÖK.
skodd 'sköt' Ens., -49- BP-, -g- skfa 'sjödo, kokte' Vox.
Tr.,
VeLa., -u- Re.; sk9da sabobn 'söp' Br.,
En.; shobat
pl. Ens., -no- Br., -a- EldLa.,
Sup. Br., -g- Kn.
-u- Vox.; skOdone ptc. Ens., Mana 'drucken' EnsTjVox.,
Br., -u- Sk.
Br.; foksdban 'försupen' Ve.
skktaf 'skuro, -e' Ens.,
Tö., SwOita, 'svuro' Ve., -u- Re.; sina
-g- TöEn., -a- Tj.; skOhadg
Vox.; svit sup. Tö., fwivtad
sup. Ens.,
Tö., -a- Ve.,
Vox.
-u- ReSkVox.
tAgdP 'tröt' EnsTrLa.,
Br.;
s/nogh 'slök' Br., -g- TrReVox
tiOatei sup. Ens., -no- Er.
OK.; s/Oga pl. EnsTj.; slkad ionathhodan 'andtruten. ' Br.
Re.
vkar ;vom, -e' Ens., -no- Br.,
sOai 'sutto, -e' Ens., -no- Br.,
-a- BrTöEldVeTjLa., .-g- Tö
-0- Tr., -u- TjLa., -a- VeTj.,
TrVeLaKn., -o- Tr., -u- Re
-u- Re.; sb[d]ati sup. Ens.,
SkVox.
Värbalformerna ha fått sin särskilda avdelning på grund
av sannolikheten för analogiska inflytelser i vokalismen. Då
emellertid på flera punkter den ljudlagsenliga utvecklingen ock
ett eventuellt analogiskt inflytande skulle ge samma resultat
stannar man alltid i någon ovisshet.
I de flästa värben av 2:a avljudsserien måste vokalen i pret.
sing. ha inträngt i plur. ock ptc. I dessa former finner man nämligen o, ock äldre i-i skulle i Ens. ha givit o, på området II 9, a,
på III u. Ock även under det osannolika antagandet, att de
nob Vess. b) nbbat Vess. 0) h,9g Harp., -o- Vess., hogat Vess.
Slätt., -o- Vess. e) skodan Vess. f) sköra Svart. g) sk,bhat
Eft., skoat Vess. h) sk:, slog Harp., -o- Vess. i) sb.da Harp.
i) sbclat Harp., -o- Vess. k) stblan Harp., -o- Vess.
sing
Vess. 332) strgad Vess. n) s9b, sgb Harp., -o- Vess. 0) skban,
(äldre) 4ban Harp., -o- Vess. P) trod Vess. q) trodat Vess.
vOita, AbDr., -o- Vess., -0- Två.
d ) Shd
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äldre formerna haft ö, borde Ens. visat 64 i de flästa orden, icke
0. De värb, som kunna föras till denna grupp, äro: bhyda,[flyda,]
fyga, knyda, khyba, nyba, /tyda, slyga, sthyga, syba, thyda. 1
förby 'förbjuda' synas vi ha dubbelformer, i det enkla by likaså
åtminstone i Ens. Härvid är emellertid att märka, att by 'bjuda'
ock be 'bedja' i vissa användningar till betydelsen sammanfallit ock att alltså ett bo, bua snarast är att föra till en sing..
form ba.
Värbet fhysa tyckes söder om Nissadalen höra till föregående grupp. Däremot visar Ens. fisa, fhasan seger för vokalen
i plur. ock pte. ock ansluter sig därigenom till målen norr om
Nissan, där utjämningen regelbundet tycks ha gått i denna riktning,. Samma förhållanden som dessa mål i MH. visar Breared
med regelbundet -9y-. I hela SH. finna vi sing.-vokalen undanträngd i skuda 'skjuta'.
Pret. plur. o. ptc. med äldre i visa värben av 4:e avljudsserien bära, skära, stjäla, ock med dem ha likdanats pda, p,
seda samt i pret. plur. vara. Även de enstaka antecknade formerna av svärja visa både i pret. plur. o. pte. på äldre
Anm. 1. Orden fåra s. ock skåra s. (som slåtterkarl gör) visa
följande former:
fon, s. EldVeTj., -0- Tr., -ou- EnsBrLaKnYsReHisVoxöK.
SkOn, s. EldVeTj., -0- Tr., -ou- EnsBrLaKnYsReSkHisVoxöK.
Fördelningen av formerna är från en synpunkt enkel, i det att
-ou- härskar i sydligaste Halland upp till ock med Lagadalen samt i
Nissadalen (åtminstone på sydsidan av ån), medan 61 ock 0 antecknats från
det mellanliggande området. På någon punkt norr om Nissan vidtaga
ånyo former med äldre 6, så har Vessige far, skor, s. Vgl. (Holslj.)
fcor (men skar) ock Vgl. längre norrut far, skar (se Sandström s. 8 f.),
Bohl. (Skee) far, skIskra, (Sörb.) skåra, ock österut i Småland har
öllärad fen, (men sk), SMöre for ock skor, skora 'inskärning' jämte
skår 'liesträng, bredd av en lies huggvidd utåt en slät mark'. Formerna av skåra förklaras naturligt ur ömsesidig påvärkan mellan äldre
skardh ock sköra. Däremot äro de former av fåra, som visa på äldre
ä, synnerligen oväntade. De fortsätta söderut i Skåne, hur långt kan
ej med full visshet avgöras, men antagligen visar även slättmålens
tillbaka på rt. Bjäre har faoh, men betat 'borr', daoh, dip, 'dörr', Åsbo
faur, men boh, Lugg. puh, men bota 'borra', Onsjö o. Frosta faoh, men
bah, VTorna fituha, Torna fgh, men bok, Bara fah, men beth, spoh
spår', Färs fettb, men bo/b, Gärds for, men bor. Endast en förklaring
1) Formerna med 0 från Harp. förefalla snarast att vara sena.
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kan jag finna, vilken skulle värka tämligen osäker, om ej formerna i
SH. så att säga framtvingade den. Såsom av lokaluppgifterna ovan framgår, sammanfaller nämligen i SH. formen for till utbredning fullständigt med ska, ock formen fouh, fullständigt med skouh. En ren tillfällighet kan här icke antagas, så mycket mindre som on-formerna
uppträda på två håll, skilda av ett mellanliggande 0-bälte. Den enda
möjligheten synes alltså vara att antaga ömsesidig påvärkan mellan de
båda orden, ock något osannolikt ligger det tydligen inte i att en
skåra i jorden, som kallas for, som blir skuren av 'plogskaree (äda.
plogsskmre), ganska nära förbindes med en skåra, som kallas skår (fsv.
skardh). I sydligaste Halland ock i Skåne har tydligen det sista ordets
vokalism fått överhanden1, ett resultat som man också närmast kunnat
vänta. Svårare är kanske att förstå, hur namnet på den särskilda skåran
for kunnat utöva invärkan på det mera omfattande skår eller den speciella formen därav, lieskår. Man får emellertid lägga märka till att
det i senare fallet icke var fråga om att skapa en form med ny vokalism, utan endast att förjälpa till seger den ena (den med ö) av två
existerande dubbelformer.
Anm. 2. Ordet dussin visar delvis på en utgångsform fsv. dusen,
så Ens. deisan, Br. d486,122, Tr. olik«. Däremot har His. dås2n.

H) Med tc i hela egentliga sydhalland stå de båda orden
utter ock vecka:
i'Adeha s. EnsBrEldVeTjLaKnReHisVoxöK., iAderb TöLa., udahe Kn.
itga b s. Ens-ÖK 3.
Förklaringen till den avvikande utvecklingen av äldre ii i
dessa båda ord finnes utan tvivel i framljudsställningen. Jfr
o-formen av utter i vgmål (Sandström s. 78), bärgslagsm. (Kallstenius s. 149), Skeem. (Lindberg s. 174) etc. Då Vess. har
odar, visar detta på längre bevarad korthet liksom s. Vgtl. litar
(Sandström s. 78, not 12).
odar Vess. b) Is.cga SlättStenVessSibbTvå., vka Dags., vika
Svart., akanieknzga s. 'den gamla veckoräkningen' Ok.8
De enda Skåneformer av skår, som jag funnit, visa på ii: VTorna

skauh, Bara sk, Villand skaor.

Teckningen -64- avser troligen intet annat uttal, än det jag
vanligen tecknat (ock uppfattat) som ay.
Gränsen för gammalt uka går tydligen vid kusten ett gott
stycke nordligare än längre åt öster. Då vi komma över till Småland,
finna vi icke blott vika i Femsjö (Sv. lm. H. 9, s. 33), utan vka så
sydligt som i Markaryd. På hela den sydliga sträckan tycks alltså
landskapsgränsen i detta fall vara målgräns.
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I) Framför äldre klusil + 1, r:
Nbla s. 'bubbla' EnsHis., -2y- pldaht adj. 'oredig, kluddig' Ens.
Br., -gr- 'fr., -g- VeTjLaKn., kOglab v. 'sätta torv i små högar'
-ev- EldÖK.,

Sk.

Ens., Br., LaReSkHis

VoxÖK.3
ghi9b/a a v. 'grubbla' Ens., -2yBr., -g- Tr., -g- Eld., -ev- Eld Vida s. 'torvhög' ÖK.
ÖK., -gv- TjSk(Lög.), -ev- Sk skdkao v. 'sluddra' His., -BO- Br.,
-q- EldVoxÖK., -n- VeLaKn.,
(Str.)'.
TrVox.6
-u- ReSk.,
99v3tdha v. 'muttra' Ve., -g- Re.,
snbbla v. 'snubbla' Ens., -o-q- His.'
Br., -gv- OK, -yv- Tr., ibmdditik s. 'skruvmutter' Ens.3
TöEld-ReHisVox.-7
p4ocka v. 'tala otydligt?' Br.,
Sk.4
Hur bör nu motsättningen mellan å-, u- ock ö-former
förklaras?
Redan vid en första överblick av materialet från områdena
I ock III blir man frestad att i denna motsättning se en reflex
av den gamla dubbelheten ii-6, ock detta så, att modernt å-u
fattas såsom återgående till äldre ii, däremot modernt ö till äldre
68. Antagandet torde även vid en mera ingående undersökning
visa sig ofrånkomligt, om också vissa inskränkningar måste göras.
Emellertid äro svårigheterna vid denna förklaring ingalunda
små. Man frestas ständigt på nytt att slå in på andra vägar...

Obla Harp.

b) hOgla AbEftHarpTor.

C) slbcha Harp.

Det är väl möjligt, att formerna med ö i de sydligaste socknarna gå tillbaka till ett Ity. grtiweln; se Tamm s. 240.
Se F.-T. 738.
Lty. moderken (Brem. Wb.), jfr F.-T. 750.
Se F.-T. 839.
För de sydligaste socknarna kunde väl ansättas en utgångsform
*rökla; men i betraktande av att subst. med betydelsen 'liten hög' har
formen hi_iga, i ReSkVoxÖK., är det antagligare, att vi böra utgå från
äldre *räkla, äda. regle, jfr sv. dial. röke 'en hop av flera små stackar
(av torv)' Ög. Vg. Rietz s. 527 (jfr Sandström s. 25), äda. røg 'hob'.
Formerna visa på både Ity. sluddern ock Ity. sittderen, se
F.-T. 1067. Även en form med o eller o av detta eller något besläktat ord synes vara representerad i VoxÖK. sle:dha.
Se F.-T. 1100. Formerna med y måste gå tillbaka till äldre
y, ock ÖK. -ev- väl till äldre 0.
2) Att motsvarigheten mellan gammalt ock nytt icke kan vara den
motsatta, d. v. s. ii --> 0 etc., skall nedan göras klart.
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Om man trots motinstanser, som dyka upp, skall känna nödvändigheten av att räkna med den gamla olikheten ii-ö, måste
man från början ha tydligt insett, att en annan möjlighet till
förklaring av de moderna kvalitetsolikheterna, nämligen de omgivande konsonanternas natur, icke kan fasthållas, emedan den
redan från början stöter på alldeles oövervinneliga svårigheter.
För att i denna punkt icke någon skymt av tvivel skall stå
kvar, blir en viss utförlighet nödvändig. De enskilda målen
måste betraktas vart för sig. Början göres norrifrån.
Vi ha i Två. hesa : posa, i Stafs. hesa :mosa, posa. Om s,
vilket inte är onaturligt, betraktas som en palataliserande konsonant, skulle man i första rummet väntat att få se dess värkan i
hosal, mindre i mose, pose med deras före vokalen gående labial.
Faktiska förhållandet är det omvända, mot alla fonetiska analogier. Vi finna i Vess. bos :mos, posa. Någon fonetisk skillnad hos de omgivande kons.,, som skulle kunna förklara den
olika utvecklingen, finnes icke. Vi ha vidare: boga, blog,
moga (i de angränsande LjbyStafsTvå. även log): stroga. Naturligtvis borde vi snarare väntat o efter r än efter b, m. Om
någon ville tänka på möjligheten av andra förhållanden i Vess.,
så mötes han av motsättningen Vess. bel, hol, kolane,, molan,
smola : dol, skrola, vrala, tola, som endast bleve begriplig
under förutsättning, att r, d, t värkat palataliserande i motsats till b, m, h, k. 1 samma riktning, med a efter r, 1 ock n,
pekade tro, loan, kno i motsats till bo, under det att en ny
differentiering i konsonanternas värkan skulle behöva tillgripas
ifråga om lod :pada, sked, trod.
Omöjligheten av en förklaring, som arbetar med konsonanternas invärkan på vokalkvaliteten såsom huvudsynpunkt, torde
i dessa fall vara så tydlig som möjligt. Från trakten närmast
söderut må därför materialet till frågans bedömmande uppföras
utan den tämligen självklara kommentaren:
Dr. hesa :pose,.
Ab. hesa: mosa; log, toga : hegla; hela: sola, mola; Maska:
bkoda, sphoda.
Harp. peda, sked, skeka, tked :bkoda, sphoda; bel, hel, kel,
~lan : shola, smola, sola, tola, mola; leg, lega, knia,
1) För korthetens skull tecknas icke former med både o ock u.
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skoga, thoga; tagdrub, msiba : gitobla; dona, mani : kana, kana;
posa, tosa.
Det är tydligt, att ju längre söderut man kommer, desto
talrikare bli 9-formerna, ock vid själva Nissan i Ens. s:n äro
ö-formerna så pass sällsynta, att bedömmandet av saken blir
svårare. Detsamma är fallet i sydligaste Halland, där u är
alldeles övervägande brukligt gentemot ö. Men även •på dessa
båda områden framgår det tydligt ur materialet, att ett antagande
av en gemensam utgångsvokal, vilken genom de omgivande konsonanternas värkan differentierats, skulle tvinga till mycket
osannolika jälphypoteser. Vi skulle före ock efter de allra fiästa
konsonanter ha fått eller u, men i enstaka fall ett ö mellan
konsonantkombinationer, vilka till sin natur icke synas avvika
från de övriga, ehuru fåtaligheten av de ord, som äro absolut
likställda, gör en fullt bindande bevisning omöjlig.
1 Ens. finna vi alltså: bol, &la, hel, kol, ~lan, smola, sola:
hala, skkala, tala. Visserligen kunde man här tänka på palat.värkan av r ock t, men vad betingar skillnaden mellan t ock
s i tala : sola? Frågan är så mycket mera värd att framställa,
som vid Skånegränsen olikheten mellan de båda orden också
finnes, ehuru i rakt motsatt riktning, alltså tula : sgla. Ock en
palat.-värkan av r är nog i ock för sig rimlig, men är det ett
sannolikt antagande, att den lyckats göra sig gällande endast
då den efter vokalen följande kons. var 1, däremot uteblivit, då
denna var s, t(d), [k(g)]? Detta skulle ju bevisas av följande
serier från Ens.:
bios, bos, &tosa, &tosa, hosa, MOS, mosa,, pose., thos, tosa;
bhoda, koda, floda, poda, hoda, hodan, sked, slodha, spyoda;
boga, log, toga, hoga, hogla, sthoga, thoga, thogad, toga.
Vad är det som åstadkommer en så bestämd skillnad mellan
den palataliserande värkan av s, t å ena sidan, å den andra?
En dylik skillnad bleve vi nämligen tvungna att konstatera med
anledning av motsättningen bo : lo, kan, so, tys kno. Att
grunden till ö i dessa ord icke kan ligga enbart i de före vokalen gående 1, r, visar exempelsamlingen här ovan. Ock om
för en utveckling till ö alltså fordras en utpräglad palatal karakter hos både föregående ock efterföljande kons., vad är det
då som jämte MIna, även ger oss kana? Eller hur få vi slutligen ett koba4?
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Även förhållandena i Ens. tala sålunda avgjort emot att
i kons.-kvaliteten söka grundprincipen för vokalnyansernas fördelning. Häri gör det ingen avsevärd ändring, att i Ens, framför r regelbundet står ö-ljud. Här kan r tydligen vara den
direkt värkande faktorn, men endast en närmare undersökning
av materialet ock av möjligheterna till ett mera indirekt samband mellan r ock ö-kvaliteten kan ge ett otvetydigt svar.
Vad så slutligen området vid Skånegränsen beträffar, inskränka sig de här utan vidare användbara ö-formerna till följande: bida, Nock, batnhod, -a, clAgsa, hodan, Arge, sphoja,
sola,"knoa, loa, loan, ovlod, so, tho., bhodalt.
Om någon på grund av dessa ord ville uppställa regeln, att
gammalt 6 eller ii ger ö mellan 1, r ock t; mellan r ock s; mellan
r, n, s ock 5, så saknas material för att direkt motbevisa ett dylikt
antagande. Dess sannolikhet beror naturligtvis på vilka andra
utvägar till förklaring som kunna finnas. Såsom direkt talande
mot »konsonantteorin» skulle alltså endast stå kvar de redan
nämnda Ma : tula, men förhållandena längre norrut göra det
naturligast att även för sydligaste Halland tills vidare operera
med en annan olikhet än den av konsonanterna möjligen frambragta.
Att denna andra olikhet, d. v. s. ursprunglig skillnad mellan
ii ock 6, värkligen reflekteras i de moderna motsatserna å, u
ock ö, må till en början styrkas genom några anmärkningar
rörande förhållandena i angränsande mål. De lemna på samma
gång ett tämligen säkert bevis för att vi i å-u-formerna ha att
se gammalt i, i ö-formerna gammalt ö.
Om vi gå till södra Vgl. (Holsljunga), där gammalt ii, ö
tydligen återspeglas i u, co[o], skola vi först ock främst finna,
att fördelningen mellan dessa båda moderna ljud i största
utsträckning är densamma som mellan å ock ö i Nissadalen.
Man kunde emellertid vänta, att ett vgmål skulle uppvisa
åtskilligt flera äldre 6 än ett gammalt östdanskt som Sydhallands, ock detta är också fallet. Emellertid erinra vi oss
också, att antalet ö-former, alltså ord med äldre ö, ökades, då
vi från Nissadalen gingo norrut ock närmade oss västgötaområdet. Ock dessa ö-ljud uppträda just i ord, som i vgmålen
visa på äldre ö. Den nedan följande jämförelsen mellan förhållandena i Holsljunga ock Nissadalen samt mell. Hall. torde
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inte lemna någon möjlighet till tvivel. Holslj. har a (d. v. s.
äldre il): båshåkk (skällsord), eg. 'halmholk', bu, båkhks, huk,
kåsa, kul, mn 'mulen', månar adj., skut, småka, trut 'slut',
dråsa, dråsa, dåna, stråka. Alla dessa ord återfinna vi med 9.
i Nissadalen, se ovan under A ock B.
Med a i Hil1s1j., men 61 i Nissadalen har jag endast funnit
råna= spjalahdk, vilket ord för övrigt redan i TorKö. har formen
'tima (se s. 274). Gå vi så till orden med ö-ljud i Nissadalen (se
här ovan under C ock D), så finna vi dem alla utom håna i
Holslj. med co: bov, bepra, n4sabcbr, gcor, keopar, scon, spcor,
spcpra, speora 'sporra', tågra, Mora, kneoa, leoan, lcot, sco, sncpr,
treova, Hona, skr, skreoka, vrepka.
De ord, som i Holslj. ytterligare uppträda med co, återfinna
vi till allra största delen med ö i Halland, om vi blott gå något
norrut från Nissadalen. Från FIols1j. äro antecknade: breota,
breota, dreopa, seoka, lcok, koka, mecka, mcps, meosa, peosa, fåka,
fåka, peta, tråiletar, fkeota, fkcot s. 'flott', heonzg. Av dessa ha
vi redan strax norr om Nissan ö i de fyra första, ock något
söder om Ätran samt vidare norrut finna vi ö i de säx följande.
Av de återstående äro endast ett par antecknade norr om Nissadalen. Närmare överensstämmelse mellan formernas fördelning
kan man ju knappast önska.
Gå vi så till förhållandena vid Skånegränsen, finna vi här
visserligen u (alltså antaget äldre il) i en bel grupp ord, vilka
i Nissadalen visade på äldre 6 (se avd. C). Men å andra sidan
finna vi fr, där Nissadalen hade Q (se avd. B), ock någon oavbruten ökning av äldre ii-former, allteftersom man från Vgl.
går söderut, kunna vi alltså inte konstatera. Jämförelsematerialet för målen i sydligaste Halland bör därför snarast sökas
i Skåne, ock i exkurs II ha förhållandena i de skånska målen
upptagits till behandling. Det visar sig här, att materialet med
u i sydligaste Hall., upptaget här ovan under avd. A, även i
Skåne återfinnes med vokaler, som tyda på äldre ii (jfr nedan
s. 344 if.). De flästa av de sydhall. orden återfinna vi, ock endast
i fula v., i-fal visade sydskånska former på äldre ö. Vidare
hade de flästa av orden i avd. B även i Skåne ö-ljud, alltså
äldre ö, ock detsamma gäller för orden under avd. D, med
ö-former i hela SH. (se s. 344 if.).
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Olikhet mellan de allmänna skånska förhållandena ock de
sydhall. träffa vi först i orden under avd. C ovan. I dessa
tyda formerna i hela Skåne, utom nordväst, på äldre 6 (se
s. 344 11.). Huru dessa u i sydligaste Hall., o, a i nordvästra
Skåne skola tolkas, diskuteras lämpligen, då vi även genomgått materialet i gammal lång rotstavelse. De skånska förhållandena torde emellertid redan ha gjort det högst sannolikt,
att vi även i fråga om sydligaste Hall. måste räkna med en
i största utsträckning bevarad olikhet mellan äldre ii ock ö.
Vad slutligen mellanområdet II beträffar, har ovan (s. 267)
antytts, att man närmast känner sig böjd för att där konstatera
sammanfall mellan äldre ti ock ö i ett gemensamt ö-ljud, visserligen växlande något till sin kvalitet, men till synes tämligen
regellöst, så att på dessa olikheter inte vore mycket att bygga.
Sedan emellertid förhållandena i målen närmast norr- ock
söderut blivit något klarare, torde det inte vara omöjligt att
även på detta område finna spår av den äldre olikheten- mellan
vokalerna. Vi bortse då från Breareds ock Trönninge socknar,
där vi finna i den förra genomgående no', i den senare regelbundet 0.2 Men i övrigt kan man inte Undgå att lägga märke
till den regelbundenhet, varmed det slutnare ljudet 0 uppträder
i alla de fall, där sydligaste Hall, eller hela SH. visa ö-ljud,
under det att i övriga ställningar ö-ljudets kvalitet är 6 eller n.
Avvikelser från denna fördelning förekomma. Så har jag särskilt i Veinge några gånger tecknat n i orden under avd. B
mot övriga socknars
ock i Kn. inte så sällan 0 — jämte n
1. 6 från andra meddelare — i orden under avd. A, gentemot
de andra socknarnas n, 61. Men i förhållande till uppteckningarnas antal måste dessa avvikkelser anses för synnerligen fåtaliga — särskilt i betraktande av hur nära dessa ljud ligga
varandra — ock det synes mig alltså finnas inte så liten sannolikhet för att i olikheten 9-61 mot 0 återspeglas samma motsättning som i de sydliga u : 0. Fördelningen stämmer ju, som
nämnts, med den vi ha i de sydligaste socknarna, ock de nordUndantag göra endast orden under avd. C, alltså egentligen de
med vokalen framför r, där den diftongiska karakteren — icke så
oväntat — försvinner ock resultatet blir t2, samt — något egendomligt — /Matt, ock stsyn.
Några teckningar med g stå alldeles enstaka.
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västskånska förhållandena i denna punkt skulle alltså ha sin
fortsättning ända upp till Nissadalen.'
§ 29. Äldre ii, Ö i gammal lång stavelse.2
1) Framför kk:
k/bkae s. 'klocka' EnsBrTöEld
låskablök s. 'laskblock'3 Br.
VeTjLaKnSkHis.
boka s. 'bock' EnsBrEldVeTj
klölcaite, s. 'klockare' EnsBrVe
LaKn., -a- ÖK.
TjLaKn.
bölsab v. 'bocka' EldTj., -ekhblsa s. 'kruka' TrEld., -eVox.
Ens., -u- Br.
båkal propr. Ens.4
dåka v. 'böja (sig hastigt ned)' lok s.'(hår)lock'EnsBrTrVe-Vox.
löka v. 'locka' EnsBrEldVeLa
Ens., -a- Br.5
Kn.,
Vox., -u- Sk.
döktte adj. 'duktig' BrVeTj.,
lokt
s.
'lukt'
Br., -a- Ens.
Br., -e- LaKnReVox.
döktoh s. 'doktor' La., clöktahad löldaf v. 'lukta' Br., -a- Ens.
BrTrVe.
mölpa v. 'mucka' Br.
nols s. 'nock (på spinnrock)' Br.
f/ökavis adv. 'i flockar' Tj.
nok adv. 'nog' EnsLaKn.
fhakt s. 'frukt' EnsTrTj.
nota zhb v. Ens.6
fheiktathet s. 'fruktträd' TjRe.
fhöktsetm adj. 'havande' TrVe. plökag v. 'plocka' EnsBrVeTj
LaKnReÖK.
fhökta v. 'frukta' Br.
pölsa/h s. 'puckel' Br.
gmfrökti adj. 'gudfruktig' Tj.
pölsan, s. 'djävulen' Br.7
fokt s. 'fukt' BrTö., -a- Ens.
a) bok TorEft. b) böka EftVess. e) dolc.tz Vess. d ) dottara
klölsa Stafs. f) lokta Vess. g) pina EftVess. b) pOlSaiVess.
hyg s. 'puckelryggig mänska' Vess.
övergången mellan områdena III ock II är inte häller alldeles
skarp. I Ysby socken, från vilken materialet emellertid är synnerligen
med angivande av dragning åt tt,
litet, har jag flera gånger tecknat
stundom även 4, vilket också visar, att vokalnyansen synts mig avvika
från de på området II annars brukliga. På samma sätt vackla mina
uppteckningar från Veka i Skummeslöv — likaledes på gränsen —
mellan Lit ock tt (I. g).
Om fördelningen av ii ock. 6 se slutet av exkurs II.
skomakareredskap.
By i Ens.; Bookalff 1569, Bocken GS.
Jfr da. dukke F.-T. 164.
Sätta ihop träarbeten medelst inskärningar, jfr Rietz s. 470.
Se F.-T. 842.
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sökta v. 'sakna, önska förgäves'
Br.3
EldVeTjLaKnHisVox., -a- ÖK.,
stok s. 'stock' EnsBrTöTrVeTj
-u- Sk.
LaKnRe., -a- ÖK.
höta v. 'flytta ngt litet' Br.
s.
pl.
(fisken)
Re.
töka
se v. 'flytta sig för att ge
hölsok
s.
'skock'
EnsBrTjLaVox.
plats'
Tj. 4
skok
s.
'tupp'
His., -a- Vox.6
tölse,
skhöka v. 'skrocka' Ens.'
sokb s. 'kortstrumpa' EnsBrVe tökt s. 'tukt' Br., -a- Ens.
tökta v. 'tukta' VeKn.,
Re.,
TjLa.2
-e- His.
sblsaa v. 'sucka' EnsBrTöTrTj.3
thettla v. 'tråckla' Ens., -o- Br.6
sölgeh s. n. 'socker' BrVeKn.
Om ett fullständigt upprätthållande av den ursprungliga
olikheten mellan ii ock 6 torde icke kunna våra tal. Området
norr om Nissan må lemnas därhän, eftersom anteckningarna
äro så sporadiska. I Enslöv tyckes en genomgående skillnad
värkligen finnas mellan e-a (som alltså skulle representera
äldre ö. Materialet från Breared visar däräldre 6.) ock o
emot nästan endast o, blott ett par enstaka a, ock praktiskt
taget måste man alltså tala om sammanfall. Området II, närmast söder därom, är svagt företrätt med exempel ock torde
endast .visa räster av ett äldre ii, skilt från äldre ö. Slutligen
visa socknarna vid Skånegränsen några fall med a, e, u. Bland
dessa finner man ordet (spinn)rock, i vilket man knappast
väntat äldre ä..
Pret. ock perf. part.:
dhelsa, 'drucko, -e' Ens., -e- Br
'sprucken' Enslie.
LaKn.; dhelsadd ptc. sup. Re., stöka 'stuck°, -e' Ens., -e- Br.;
-e- BrLaKn.
stekat ptc. sup. Ens., -e- Br.
spii 'sprucko, -e' Br.; sphölsan mpgstslkan TöVe.
Analogiskt inflytande från värb med annan kons.-förbindelse
vokalen har i dessa värbformer tydligen gjort sig gällande.
hoka s. '(spinn)rock' tnsBrTö

b) sok TvåEft., sakavanta m.
a) ketkapt s. 'rockskört' Vess.
'vante med ett rum för tummen ock ett gemensamt för de övriga
fingrarna' Vess. e) soka Vess. d ) drokat Vess.
1)

3)
5)

Se F.-T. 1031.
Se F.-T. 1203.
Se Billing s. 207.

2)

4)
6)

Se F.-T. 1104.
Se F.-T. 1268.
Se F.-T. 1286.
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Framför pp:
gkepshöva s. 'gräshoppa' Ens., nöpa s. (på tyg) Br.2
-u- OK.
påp/a4 v. 'puttra' Ens. 3
köpa v. 'hoppa' EnsBrHis.,
snöpa v. 'snoppa' (t. ex. ljus)
OK.
Br., 'snyfta' La.4
knop s. 'knopp' EnsBrTöLaVox. söva s. 'soppa' EpsBrTöEldLa
knöpahp propr. Vox.1
His. 5
kopb s. 'kopp' EnsBrTöTrLaKn söva v. 'bryta ngt i smulor' Br.3
ReflisVox.,
Vox., -n- Sk. mcklkasöpah s. pl. 'brödsmulor
köpa se v. 'koppa sig' Ens.
i mjölk' Eld.3
kbpah s. pl. 'koppor' EnsBr.
stbpae v. 'stoppt!, (in etc.)' Ens
hövla v. 'koppla' EnsBr.
BrTöVe., -u- ÖK.
khope s. 'kropp' EnsBrTöEldVe
s. 'topp' EnsBrTöTrVeLa
LaKnRe., -tt- ÖK.
KnReHis., -u- SkÖK.
/up s. n. 'lopp' ÖK.
/ihop s. 'trupp' Ens.
get.daiöp s. n. 'gatlopp' Br.
or adv. 'upp' EnsBrTöVeLa
löva s. 'loppa' EnsBrTöTrTjKn.
KnVox., -u- SkÖK.
Ätradalens, liksom Eftras, 8÷- ö talar ju för o
varpå
även ÖK. u tyckes peka. Jfr emellertid nedan s. 361.
Pret. ock p e rf. part. döpa 'sluppo, -e' Ens., -19- BrVeTj
La.; slövath 'sluppit' BrVeLa. äro analogiska bildningar.
Framför tt:
bötz adj. 'undersätsig' Br.
kapa v. 'ta död på' Ens.
got' adj. n. 'gott' Ens-Kn., -u- katt s. 'karott' Br.
ReVoxÖK.
HÅN s. 'kutting' EnsBr.
hötita v. 'huttra' Br.
låt& s. Br.7
a) hopa Vess. b )køp Eft. c) krop Vem. d ) popla v. 'bubblar
Vem.- e ) stopa VessStafs.
top Vess., -19- Ab. -g) op VessAb.
up Två., op Eft., panddiga s.- pi 'gengångare' Slätt.6- b) slopat
Vess. i) g9t
Vess. i) kota Vess.

By i Vox., Knopparp GS. Förled är väl namnet Knopps, se
Lundgren s. 150.
Se Rietz s. 471.
3) Jfr puttra, puttla.
Fsv. snoppa, snappa 'snyfta'.
Se Rietz s. 699 ock F.-T. 1205.
Se Rietz s. 782 uppedagad (gast) ock jfr isl. daga uppi, varom t. ex. Detter-Heinzel Edda II, 314.
Blott hört i uttryck som inta en köte, 'ingen enda'.
19 -120088

Sv. landsm. Wigforss.

290

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

kictiba v. 'kuttra' Ens.
Ve., -u- ReVox.
/otal s. 'Iott(sedel)' Tö., -61- Tj., shåta s. 'skyttel' Kn.,
ÖK.2
skiitap propr. Re., -u- La.3
-o- Ens.
låta v. 'lotta (ut)' Br.
slikapet s. 'pekfingern' Tr.4
/utarf s. n. 'lotteri' Tö.
snutt s. 'smygvrå' BrKn.
mkan adj. 's,urmulen' Br.'
smetat 'KJ sup. 'smuttit ut' Ens.
måtta v. 'muttra' Br.'
smUst adj. 'smutsig' Br., -u- Ens.
pla v. 'puttra (i gryta)' ÖK. spet s. 'spott (saliv)' Br.
peta s. 'lerkärl' TöTrEldTjKn speta b y. 'spotta' BrTöTrEldKn.,
Re., -u- BrVeLa., -u- Ens., -u-6- Tj., -u- ReSkHisVoxÖK.
spåtad adj. 'fläckig' Br.3
SkHisVoxÖK.
tohlit s. Sk.6
påta v. 'knuffa' Ens., -u- Br.
tot s. 'fått' ReHisVox.7; iatåt
påtla v. 'puttra' Tj.
s. 'ulltått' Ens.; nnatat s.
pictsa v. 'putsa' Br.
'lintått' Sk.
Itåbg s. 'rotting' Br.
sket s. n. 'skutt' Ens., -u- .Br. tömaltet, s. 'tummen' Tr.4 7
ska v. 'skutta' EnsFlis., -u- Br tota [il] v. 'tutta (eld)' Br.8
Här återfinna vi tydligen den från de kortstaviga bekanta
skillnaden mellan Nis,sadalens å: ö ock Skånegränsens u : [ö]
såsom representanter för äldre g: ö. På annat sätt är det inte
rimligt att tolka en motsättning som Ens. peta v. : pota s. eller
Ens. sket s., skota v. : get adj., knappast häller Vess. spota v. :
kota s. Emellertid äro söderut 6-formerna fåtaliga, från området
med u
är intet känt utom peta Re. Det slutna o-ljudet i
a) hitt

Vess.

spota Vess.

Se F.-T. 743.
Jfr t. ex. Ljunits' (Skåne) sköta dets.
Härrgård i Sk.; hört i ReLa.; Skottorp GS., Skotterop 1488
StyfEe3 s. 100. Förled är väl ett namn Skotte? Jfr DKR ss. 42,
52 m. fl.
Blott i ramsan tbmaltet etc.
Jfr sv. rödspotta ock se F.-T. 1118.
'barn som lemnar fram lin till den som arbetar med bråkningen',
tohöt dets. Bjäre (Skåne).
75 Se Sandström s. 83 f. o. där citerad litt.
8) Bör väl höra samman med de närmast föregående orden tott,
tutt 'spets', no. dial. tutt 'topp, spids', tutta upp 'stikke upp som en
tutt', jfr isl. tuttan s. 'stöden, puffen' ock se F.-T. 65. Till betydelseutvecklingen finnes väl en fullständig parallell i fsv. sticka eld oppa,
jfr mhty. viur stechen an etw. (Lexer).
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detta ord tycks vara det vanliga även på området II, ock vi
skulle alltså ha 6-form i detta ord utom i de sydligaste socknamna. Om man vågar bygga på detta ord jämte got, skulle
även i gammallång stavelse e ock a inom området II visa på äldre
ä. Något formellt hinder finnes då inte häller att tolka spota
som äldre spotta, men saken blir tvivelaktig på grund av Ens.
spya (se ovan s. 63). Åtskilliga sena lånord ingå tydligen
i materialet. Så först ock främst orden med u, men även en
del ord där rspr. a, o ersatts med ö. Det finnes t. ex. ingen
anledning att anse Br. smetsz för äldre än Ens. smutst. Målens
gamla ord är /oktz.
4) Framför gg:
duuga s. 'dagg' EnsBrTöVe(Ör.),
ReVox., -o- Tr.'
-au-, -au- TöVeTj.,
-a- /aug s. 'dalsänka' Br.,
La., -u- SkVoxÖK.
/ina v. 'lugga (dra i håret)'
ug s. n. 'hugg' EnsBrTö., -oBrTö., -a- La.
pktuge S. '(trä-)plugg' EnsBr.,
hicugab v. 'hugga' EnsBrTöVe
-u- Tö., -a- La.2
K-n., -ou- EldVeTjLa.,
hauga v. 'smårägna, duggrägna'
-u- La., -u- BrReVox
Br., -au-, -9u EldTj., -u- Re.,
Kn.,
-u- ÖK., -o- Tr., hilga SkVox
ÖK., -e- lie., -o- ReTrHis.;
hug ipf. TjLa., -u- Sk.
ÖK.3
sMnh6ugana s. 'stenhuggare' La. simgad s. 'sugga' EnsBr., -getkuug s. 'kugge' Br.
Ve., -au- Kn.
kicuga v. 'kugga' Br.
taugae v. 'tugga' EnsBrTöVox.,
-,quluug s. 'lagg' Br.,
-au- Ve., -a- LaVox., -u- Vox.
ildVeTj.,
LaVoxÖK., -uDe moderna formerna se tämligen brokiga ut. Även om
detta till någon del beror på svårigheten att noggrant uppfatta
a) dog Vess., -e- Två.
'gråsugga' Eft.
stiga

b) hoga Vess. c) plog Vess. d ) gh?tue) toga Vess.
Se F.-T. 619. Det andra bzug 'dalsänka' är väl samma ord.

Urspr. betydelsen är 'skåra'.
Se F.-T. 839.
Jfr sv. dial. (Sk.H1.B1.) rugg 'fint rägn, duggrägn', rugga 'smårägna, duggrägna' Rietz s. 542. Formen diga ger möjligen den riktiga
utgångspunkten för en förklaring. Den stämmer med no. dial. rok s.
'rygen, drev; storm som driver vand i luften' Aas.; sjorok, snjorok
Vidsteen, jfr F.-T. s. 867. I rugga är det sedan icke för djärvt att
se en kontaminationsprodukt med dugga 'smårägna, dugga'.
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elementerna i en kortdiftong av detta slag, torde den huvudsakliga orsaken vara att söka i värkligen existerande avvikelser
mellan olika socknar ock personer samt märkbar uttalslatitud
hos individerna. Att alla formerna innehålla äldre är knappast
tvivelaktigt. När så hela skånska slätten visar på äldre ii,
får det väl anses tämligen säkert, att även de nordskånska oformerna ha samma ursprung (se exkurs II, s. 352 f.). Jfr Billing
s. 34, som snarast är böjd för det andra alternativet.
5) Framför bb:
kikba s. dets. Tö., -0- Tr.
del) s. 'dubb' Ens., -n- Br.1
(lad adj. 'dubbel' Ens., -n- Br neb_ s. 'nubb' Ens., -a- BrRe.5
LaKn., -o- TrTj., -u- ReSk nitba, s. dets. Br., niia pl. His.
Abbot v. 'rubba' Ens., -n- Br.
HisÖK.
le4b o Alg 'rubb ock stubb' Br.6
fuhcbsIbia v. 'fördubbla' Br.
gbbaa s. 'gubbe' EnsReHisVox., slthilba v. 'skrubba, skura hårt'
Re.7
BrTöVeKnSk(Veka)., -0skeba
se v. 'skubba sig' Ens.
TrEldTj., -0- Re., -u- ReHis
adj. n. 'trubbigt' Br.
snitbat
SkÖK.2
Vox.,
loustbb s. 'knubb' Br., -0- Tr., stek(' s. 'stubbe' EnsVox., -aBrTöTj., -0- TrEld., -u- Re
-u- His.3
His., -u- ReÖK.8
adj. 'knubbig' Br.
kn
kUba. s. 'krubba' Ens., -n- Br stitbalt propr. His.2
thåln adj. 'trubbig' EnsHit8,L, -'61VeRe., -0- TjRe.
Br., -0- Tr., -u- SkVox."
kob s. 'kubb (del av trädstam)'
Ens., -n- Br., -u- Re.4
Ens. e (nordligare e, o, Vess. o) ock Skånegränsens u måste
representera äldre ii. Att då på området II det slutna 0-ljudet
träffas i ett par fall, där man väntat n-0, får tillskrivas onöjaktig uppfattning eller en vacklan i uttalet, som i mål med
gåbe, Sten., -o- Eft., gobakneg s. n. 'gubbstackare' Vess.
c) kAba Slätt.
d) stbbe. Eft., sob s. m. 'stubb'
kneb_ Eft.
Vess.
2) Litt. hos F.-T. 1475.
1) Se vFries. Mediagem. s. 31 if.
4) vFries. s. 62 if.
3) Se vFries. a. arb. s. 60 if.
5) vFries. s. 73 if.
6) Se F.-T. 915.
8) vFries. s. 84 if.
7 ) vFries. s. 80 if.
3) By i His., Stubbhult GS. Förleden väl stubbe.
10) vFries. a. arb. s. 87 if.
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varandra så närstående nyanser av ö är rätt naturlig. Något
skäl att antaga annan äldre vokal än ii finnes alltså icke.
6) Framför dd:
bhod s. 'brodd, spets' Ens(Gr., by), s0d s. 'sudd (t. ex. ull-)' Br.,
-0- Tr.
BrEld., -o- TrTjRe-ÖK.
Åda
v. 'sudda (ut)' Br.
bida propr. Vox.1
propr. Br.6
MdajOn
bådar& propr. Br. 2
s.
'toddy'
Tr.
tida
bådbg s. 'pudding' Br.
adj.
'udda'
BrTr., -u- La
hbda as. 'förvaringsbod; usel koja' icdac
KnReHis.
BrTrEldTj Kn.,
EnsHis.,
-0- EldLaRe., -u- SkVoxÖK.3 ?Adam, propr. Kn.7
kod s. 'testikel' Ens., --a- Br.4 ixdasbpgad propr. Kn.8
bdad sr 'udde' Ens., itda BrTr
kåda s. 'kudde' Br.5
Kn., 4da, LaÖK.
snbdab v. 'snudda' Ens., -0- Br.
Fördelningen mellan äldre i ock 6 är klar. Även på området II torde man böra se den gamla olikheten i orden bh0d
(jfr bh0d i de sydligaste socknarna) gentemot hoda, hoa (jfr
huda söderut). Udde, udda ha äldre ii i hela SH. (jfr skåneformerna s. 351 f.), ock u, u beror på förträngning eller tidig förlängning i framljud. Från ock med Ätradalen visa formerna
på äldre 6, jfr vg. 06 (Sandström ss. 50, 82), Holslj. oda 'udde'.
7) Framför
knbfat v. 'knuffa' Br.
böide s. 'buffel' Br.6
s0g16f s. n. 'grymtningar' Ve.10 /bfa- g v. 'luffa' Br.
a) ha SlättAb. b) snbda Harp. e) bde, Slätt., åda Eft.,
Två., odatrcesko s. 'uddaträsko' Vess. d) åla Slätt. e) botas v.
'knuffas, stångas' Vess. f) knof s. 'knuff' Slätt. g) lofsa v.
'lufsa' Vess.
Mansnamn; fda. Brodde, se Nielsen Pers. s. 15.
By i Br., Britddared GS. • Förled är namnet Brodde.
4) Se vFries. Mediag. s. 93 if.
Ada. hodde, hudde.
8 ) Säkerligen sent lånord från sv. rspr.
Sjö i Br., Tuddesjön GS. Förleden är väl tudde s. (varom
vFries Mediag. s. 95 if.), men i vilken betydelse kan jag ej avgöra.
By i Kn., Uddared GS. Förled är namnet Udde, se Nielsen
Pers. s. 69 ock jfr SOÅ. XIII, 108.
Gård i Kn., Uddasbygget GS. Gården, som ligger ett par km.
från Uddared, har utan tvivel hetat Uddaredsbygget.
I bet. '(andligen) grov ock klumpig mänska'.
F -T 330.
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ib!~ s. 'luffare' Br.
shbfac v. 'skyffla' BrTj.
me! s. 'muff' Br.
skötat s. 'skyffel' Ens.
bfiaa v. 'offra' TrVe.
skbfla v. 'skyffla' Kn.
pkbfa v. 'proppa' Ens.
smila s. Br.1
phöfs s. '(pit)props' Ens.
sbfa s. 'soffa' EnsBrVe.
_p6faht s. 'puffert, pistol' Br.
Men, s. pl. 'tofflor' EnsTjRe.
skbfab s. 'skyffel' BrLa.
Förhållandena tyckas här vara desamma som framför pp.
Alltså finnes på området II ingen övergång ii ---> ö. Huruvida
saknaden av ö i Nissadalen beror på utebliven övergång ö
ö
eller därpå, att äldre ii-former överallt måste ansättas, är svårare
att avgöra. Eft. 61/94 talar snarast för att o kommer av
Märkas bör, att sena lånord som p4ofs, sofa fått o.
8) Framför a-förbindelser:
bus s. 'tobaksbuss' Br.
lösa v. 'lossa' Br.,
Ens.
böskad s. 'buske' EnsVox.„
lbsna v. ',lossna' Br., lisna Tr
BrTöVeKn., ReSkflisVox TjVoxÖK.
ÖK., -o- HisVox.
tostb s. 'lust' Ens., -19- BrVe.,
bAsta ipf. 'brusto' Br.
-0- Tj.
fheste s. 'frost' Ens., -0- Tö-ÖK. forlöst s. 'förlust' Ens.
f4sah adj. 'ivrig, hetsig' Br.
thceklisa s. pl. 'träklossar' Kn.
gåsa s. 'gosse' Br.
listan adj. 'lysten' Tr.
knbslt adj. 'knusslig' Br.
/bstti adj. 'lustig' Ens.
least2 s. 'kost' EnsBrVe., -0- Tö mbkan adj. 'murken, maskTrTjKn.
stungen' Br.2
låstag v. 'kosta' EnsBrVe., -o- anösla v. 'småsyssla' Br.3
TöTrEldVeLaKn., -61- Ens., hål& v. 'rumla' Br.4
-u- ReSkVoxÖK., -o- Re.
hosma (5u v. 'skrapa avskalad
kistnad s. 'kostnad' Kn.
ekebark' Br.2
a ) ti(r s. n. 'offer' Eft.
b) skopa s. Vess.
e) skbfa v. Ab.
d ) beska SlättEft., -o- Vess.
e) fhost Slätt.
2) voyako.st
'vägkost' Vess.
g) kbsta SlättVess.
h) lost Vess. i) lbstz
Vess. j) hosa s. m. 'handel', hosla v. 'handla Vess.4
Hört som skällsord till en framfusig person.
Jfr sv. dial. mursken, masken Rietz s. 448.
Jfr sv. dial. mussla 'snatta etc.' Rietz s. 449.
Se formerna hos Rietz s. 544. De olika betydelserna torde icke
vara så svåra att förena.
Jfr östsv. dial. rosmo 'avfall' Vendell, nyisl. rosm 'affald, feieskam' Jönsson.
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kost s. 'rost' Ens., -19- BrVe., -0- snitsla v. 'smussla' Br.
snski adj. 'snuskig' Br.
TöTrEldKnReSkVoxÖK.
kosta ta v. 'rusta till' Ens., -19- vosb pron. 'oss' Ens., -19- BrTö
VeKn., -o- Re., -u- SkVoxÖK.,
Ve., -0- TrHisVox.
19s Kn.
hifste, s. 'rost (vid brygd)' Vox.1
smisla v. 'smussla' Br.
Fördelningen är regelbunden. Märkas bör, att kost, kosta
inom området II följa de nordligare målen med äldre ö.
Anm. 1. Med tidig vokalförlängning i framljud ha vi: ost s. 'ost'
DrAbTorSlättEns.-ÖK., oSt Eft.
Anm. 2. Med u ha vi antecknade:

dich adj. 'tyst och nedslagen' kusk s. 'kusk' EnsTrTjKnRe.
lust s. 'lust' ÖK.
EnsBr.
mardcsa s. 'stort ock klumpigt
/lusa 6p v. 'blossa upp' Br.
fruntimmer' Br.
thrAStaiy, ;. n. 'fluster' Br.
must s. 'must' Br.
fåska v. 'fuska' Br.
pus s. n. puts Br.
just adv. 'just' Br.
ståsa v. 'studsa' Br.
konktis s. 'konkurs' Ens.
Av dessa äro en god del säkert sena lånord, såsom just, honkUs,
kusk, lust, pus, stusa. Det förefaller mig sannolikt, att förklaringen
är densamma till flusta4, fuska ock must. Av dessa kan möjligen
fuska ha påvärkats från till betydelse ock form besläktade ord med
långt u, en förklaring som torde böra tillgripas även i fråga om duski,
may(ssa ock fluga, ehuru jag för det sistnämnda ordet inte känner
någon värkligen närstående form med ii.
Anm. 3. Orden brosk ock fnöske ha följande former:
bmåska s. 'brosk' EnsBrTrEldTjReVoxÖK.
fnusk s. n. 'fnöske' Tö-KnHis., - 2,6 - Sk., fnicska VoxÖK., fnosk Ens.,
f4ska, Harp.
Förklaringen till u i dessa båda ord ligger otvivelaktigt i äldre
En räst härav finna vi ännu i Sk. fnusk. Om
former med långt
denna enstaka form kunde förefalla misstänkt, så är detta däremot icke
fallet med de motsvarande sydskånska. Så har Ing. bitska, fnusk,
Härr. bh€,Aska, fnusk, fnitska, Ljunits b4Ska, Albo bricska, 6To.
fnusk. Någon förlängning av framför sk förekommer i dessa mål
icke, jfr bäska s. 'buske' Ljunits, Färs. Så snart vi komma till nordligare Skåne, inträder kort vokal, t. ex. Gärds bricska, fnusk, OnsjöFrosta busk, buska, Åsbo busk, alltså samma former som i SH.
Att till ursprunget skilja de lång- ock kortvokaliska kan icke vara riktigt.
Sk. fnusk blir en räst av ett äldre tillstånd. Då EnsHarp. ha fnosk,
a)

kosta Vess.

b) vos SlättStenAb., -o- Vess.

1) Se Rietz s. 540.
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fnoslca, tyder detta endast på tidigare förkortning av det långa i, jfr
dubbelformerna av ordet bröst s. 64. På de olika möjligheterna att
förklara detta äldre ä vågar jag mig här icke in.

9) Framför 1-förbindelser,
framför lk:
dolk s. 'dolk' Ens., -Ist- Br.
mblkab v. 'mjölka' TöEldVeTj
falka s. n. 'folk' EnsTrEldVeTj
Kn., -9- BrTrLaKn., -u- Re
LaRe., -9- BrTrEldTjKn., -0SkHisVoxÖK., -o- HisVox.
Tö., -u- ReSkVoxik.
millkasa s. 'mjölkerska' Vox.
holk s. '(star)holk' Ens., -a- BrVe. itttilka v. 'uttolka' Br.
Fördelningen erbjuder inga överraskningar. I Ens. holk
finna vi äldre ii liksom ännu i Holslj. huk. Däremot är nordgränsen för
i *molka just Nissadalen, jfr vgmålens 6 (Sand:
ström s. 28 f. o. s. 15), Skånes Il (se nedan s. 353 f.).
framför lp: iålpa ipf. pl. 'jälpte' Tr., -u- Re. ock stillpa
s. 'stolpe' EnsTrEldTjLaKn.,
BrTj., -u- ReSkHisVoxÖK.
Ens, har ö, sydligare orter
framför lm:
d61ma v. 'slumra till' TrEldVe flgiölmana propr. FIis.2
Tji
Br., -o- Ens(by), -u- hkahöltna propr. His.3
SkÖK., -o- HisVox.1
lah6lm propr. La., -u- Vox. 4
Mima s. 'holme' Ens., -9- Br.
Ens. har även i detta fall ö, sydligare orter ii.
framför iv:
go/ve s. n. 'golv' Ens(sö.)TöTr., pei/van, s. n. 'pulver' Ens., -up* Br., go? VeTjKn., gl
Br.
EldVeTjLaKnRe., gul ReÖK., skidvad ipf. pl. 'skälvde' Ve.
gol Vox., gel Kw, gg/ His.
tt_st/e räkn. 'tolv' EnsLaYs,, tel,
kolv s. 'kolv' Ens.
ta/ Kn., tu/ Re-ÖK.
a ) falk Vess. b) rnblka SlättVessTvå.
'skälvt' Vess. e ) tel EftVessTvå.

1)

a) gol Vess.

d ) skolvat

Se F.-T. 164 f.
2) Se ovan s. 79.
Se ovan s. 173.
Stad ock s:n; Lagheholm Vjb., lagaholm 1278 SD I, 521.
På skilda ställen i kringliggande trakter uppgåvo de allra älsta, att »de
gamle» brukat formen 2lah6lm, t. ex. vt sk n hesa te tlahalms ntåhkad.
En gammal namnform med prep. tycks alltså ha levat kvar inpå allra
sista tiden.
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Fördelningen är som i föregående grupper, med en nordgräns för ii i vissa ord, där Nissadalens mål ta vid. Emellertid
överraskar Ens. golv gentemot Vess. gol ock Holslj. gukv. Den
antagna teorin förutsätter äldre ii i tolv, vai•om se nedan s. 362.
Anm. 4. Särutveckling på grund av framljudsställning finna vi i
ortnamnet avaha Ve. by, i Ve.; Ulfwered 1653, Olwerödh 1684,
Ullvered GS., där förleden väl är ett namn *Olve, jfr Nielsen Pers. s.
103 ock SOÅ. XII, 112.

heja s. 'kolja' Ens., -o- ÖK. ock gia s.
framför
'olja' Ens., -n- Br., -o- TöTjLaKn., -u- Vox. Jfr Holslj. kidga,
a.

framför is:
bastah s. 'bolster' BrVe.
_puls s. 'puls' Br.1
framför
bölna v. 'bulna' Ens., -9- BrTö.,
-u- Vox.
Mlnad s. 'bulnad' Vox.
moln s. n. 'moln' Ens., -ist- Br
TöVeTj., -0- TrEld., -u- Vox.,
-u- ÖK., -o- His.
2nUna v. 'mulna' BrTöKn., -0Fördelningen erbjuder intet
framför it:
halta s. 'bult' Ens., -u- Br., -0Tr., -u- His.
holt s. n. 'hult' Ens., -u- BrVe
Kn., -a- Tj., -o- Tr., -u- His.
halt propr. Kn.4
haltajckha propr. Ens.6
a) balt Sten.
sup. Vess.

b) smoltat Vess.

piasa s. 'pölsa (ett slags korvy
ReÖK.2

Eld., -a- Vox.
malnat adj. n. 'molnigt, mulet'
Br.
sealna v. 'få våtvaror i vrångstrupen' Ens., -9- BrTj., -oTr., -u- EldTjLaKn., -u- His.3
svalna v. 'svullna' Tj.
anmärkningsvärt.
smaltatb sup. 'smultit' Ens.
stelt adj. 'stolt' Ve.
salta». adj. 'hungrig' Ens., -IRBr., -0- Tr.6
fwialted ipf. 'svulto, -e' Ens., -taBrVeKn., -o- Tr., -u- ReÖK.
c) soltan Vess.

swoltat

Sent lånord.
På grundform med pekar Igfiga ÖK.
Jfr sv. dial. svulg s. 'svalg, hals', svulgen adj. 'som har något
fastsittande i halsen', svulna v. 'storkna, mista andan' Rietz s. 709,
Holslj. 5tviffla 1. j'itnct v. dets., ock se F.-T. 1212 f.
By i Kn.; Huult 1653, Hult GS.
By i Tor.; hört i Ens.; Hultagärde GS.
Se ovan s. 68.

298

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

i) framför Id, 1I:
a) abtil s. 'apel' La.
abålatut s. n. 'äppelträd' ÖK.,
ab4lathct Kn.
bl[d]ha v. 'bullra' Br.
s. 'drul' Br.
fiklen,a adj.
Ens-ÖK.; fu/t
6.to 'fullt upp' Br.
gnikha v. Ens.'
gulb s.n.
EnsBrTöTrVeRe.
giclbjna propr. Tr.2
Itt4 s. n. 'hull' EnsBr.
hitlute adj. pl. 'hulliga, feta'
EnsBrTöVe.
hålan, om Mait, 'huller om buller'
Br.
kul s. 'kull' EnsBrTöVe.
tlaq adv. 'ikull' EnsBr., omkål
VoxÖK.

kitllMad s. 'kullerbytta' Ens.
kitlkcbsta v. 'kullkasta' Tj.
kul propr. Br.3
kålaa s. 'kulle' Ens-ÖK.
kicladf adj. 'kullig, hornlös' Ens
BrKn., kult Tö.
kikltag s. 'liten pojk, gris ete.' 4
biak9:2/ s. 'Blåkulla' SkVox.,
blbuktila Br.
propr. Br.5
tbAsaktkla propr. Kn.6
mu/g s. 'mull' Ens-ÖK., -u- Br.
mula net, v. 'mylla ner' Br.
miklbc:e.gk s. 'mullbänk' SnBr.7
michlusana s. pl. 'mullåsarna'
Br.8
ntialknkana s. pl. 'mullkrokarna' Br.3

a) fulspottan adj. 'fullspunnen' Vess. b) gul HarpVess. .) hicka
Harp.
d) kobos adv. 'huvudstupa' Vess.
e) kula Dr., -oVessTvåGäll., jldaka propr. Två., IciAlsba propr. Slätt. f) /Mat
Slätt. g) mul Harp,
Uppgavs vara synonymt med kOhia v.; brukas om hönsens
läte, då de sitta inne under rägnväder. Stammen finns i gnola etc.,
jfr gnullta, gnylltra etc. Rietz s. 206.
By i Eld., hört i Tr.; Gullbranda 1653, Gullbranna GS.
Namnet *Gulbrun eller Gulbrand (se Lundgren Pers. s. 78) kan ingå i ordet.
En senare led, t. ex boda, kunde väl ha avnötts till oigänkännlighet.
Gård i Br., Kull GS.
4) Se F.-T. 593.
5) By i Br., Riskull GS.
6) By i En., Torsakulla GS.
Liten jordvall utmed husets fot för att hålla värmen. Såsom
jag hört prof. Lid4n påpeka, är det härifrån vi fått mullbänk i betydelben 'snustugga'. Det uttal miclbcbgk, som är vanligt i den sistnämnda betydelsen, tänker man sig väl gärna såsom anslutning till
måla s. För mål med lång vokal i mull är förklaringen ju obehövlig,
ock det är väl möjligt, att långt u in i allra senaste tid haft större
utbredning än nu.
'Långa, tämligen grova stänger, som lades utefter nedre delen
av torvtak för att hålla fast torven.'
'De krokar, vid vilka mulläsarna fästes.'
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LaKn., -u- ReVox., -y- TrEld
mulclka v. 'mullra' Br.
Tj Kn.
pakål s. 'paroll' Ens.1
u/b s. 'ull' Ens-ÖK.
håla v. 'rulla' EnsKn.
propr. Ens.2
håla s. (t. ex. tapeter) Ens.
v.
'vålla' His., -o- Ens.;
våla
s.
'skuld'
EnsBrTrVeVox.
skul
ipf.
His., vålda Re.3
vidta
ipf.
'skulle'
EnsBrTrEld
skida.
VeTjLaKnReHis., -e- Ens., -o11) Mac s. 'bulle' Ens., -19- Br., svålane adj. 'svullen' TrKn., -0-0- Tr., -u- SkVoxÖK., -u-

Tr.

th&lf s. n. 'troll' EnsVeTjKn.,
TöKn.
-9- BrTö., -u- VoxÖK.
&Rak s. 'dollar' Br.
gniia ipf. pl. 'gnällde' ReHis. tia v. 'trolla' Sk.
stölad s. 'stolle' EnsTrEldVeTj tkolaki s. n. 'trolleri' Kn.
BrKn., -u- Skiljs tkitlyilsa s. 'trollpacka' SkÖK.
LaKn.,
tkölastuliana propr. Kn.
VoxÖK.
Br
to.tg s. 'tull' VeKnHis.,
stad adj. n. 'stolligt' LaKn.
VeTjLaKn., -u- ReVox.6
söla v. 'laga till mat åt svin
eller höns' EnsVeTj., -n- Br tgah v. 'tulla' Tr., -u- Vox.6
0knat6.1 s. 'kärnstav' La.6
Tö. 4
De former, i vilka äldre ö måste ansättas, äro tydligen få
ock ha i SH. en begränsad utbredning. Från synpunkten av
målens egen utveckling förete de icke häller något anmärkningsvärt. Däremot har äldre ii kluvit sig i två skilda serier, av
vilka den ena överensstämmer med den vanliga utvecklingen av
a) skula Dr., skola, skolat Vess.
e ) fwölan Sten.
d) stola Vess.
h) t&1a Harp.

b) u/ Harp.
trol Vess.

c) böla Ab.
g) to/. Harp.

Är väl anslutning till ord som kula, ock även itu/ s. 'roll',
vilket icke av mig antecknats i SH., men vilket jag av västgötar hört
uttalas kul; jfr änsv. mull, se Kock Ljh. II, 84.
By i Ens.; Ullesiö 1653, Ullasjö GS. Byn är belägen vid en
sjö. Förled är ett namn *Ulle?
Pret.-formens vokal har inträngt i pres. Jfr om samma företeelse i vg. Sandström s. 18 ock se ovan s. 69 anm. 5. Ens. 0
ä, men väl också av ett it
kan väl komma av ä
Jfr isl. sollr 'melk med deni smuldret brod' ock se F.-T.
1106.
Mjölnaren tar tull eller tullar mjölet. Det tagna lägges i
tullakistan.
Är väl tull 'topp', se Rietz s. 762 ock jfr ovan s. 58.
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'il, alltså visar å, ö, u, den andra däremot visar ett för de skilda
målen gemensamt u. Vilka faktorer som betinga denna splittring, är ej alldeles klart. Bland orden med u kan man bortse
från kula, kula, pakul såsom sena lånord ock från clkula, som
kan ha u genom inflytande från en sidoform med långt ii, jfr
sv. drul. Även ett »ljudhärmande» ord som gnulka torde man
kunna lemna ur räkningen. Då kommer i återstoden av materialet att framför u stå labialerna b, f, m, v, palatalerna k, g
samt h, varjämte u i ett par fall intar ställningen i framljud. Gå
vi till det material, som företer den »vanliga» utvecklingen, kunna
vi frånskilja det sena lånordet dolak, pret.-formen gnula, väl även
den urspr. ptc.-formen svolan etc.; även skulle får betraktas
såsom en för analogiska inflytelser utsatt värbform; varpå vi
finge kvar endast ord med r ock dentalerna t, s framför ii. samt
ordet bola etc. Det sista tyckes vara tämligen svårt att komma
ifrån; men då jag endast hört ordet i betydelsen 'brödbulle',
vilken väl torde vara sen, ock då vidare sidoformen bula antecknats från ett par socknar, synes det mig inte osannolikt,
att vi ha att göra med rspr.-lån eller att rspr.-ordet påvärkat
ett inhemskt.
Övergången till u finnes emellertid både söderut ock norrut,
varför en antagen regel om den föregående konsonantens betydelse gärna bör kunna tillämpas även i dessa mål. Ungefär
samma förhållanden som i SH. finna vi i Åsbo (Skåne). Billing
anför materialet s. 74. Avvikelse från SH. visa endast bolok,
bolka, kolon, om bolok, mol(d)ka. Tydligen får man alltså inte
utan vidare anse alla sydhall. former med u som bevis för den
antagna regeln. u kan förklaras genom ljudsubstitution. Så är
kanske riktigast att göra i kulak om bulak,, varvid både de sydhall, ock de nordskånska formerna utgå ur materialet. Även
bullra ock mullra kunde väl förklaras såsom senare i målen än
ifrågavarande differentiering. I annat fall synas från regelns
giltighet böra uteslutas orden med 1 framför r. Från övriga
Skånemål är mitt material inte tillräckligt för en diskussion.
Om vgmålen se Sandström ss. 12 o. 38 f. Formerna med
äldre ö äro talrikare, varför orden stolle, troll, tull utgå ur
materialet. För vgm. antar S. (s. 39) utebliven övergång till u
framför ir, då mellan 1 ock r svarabh.-vokal uppstått. Av det
övriga materialet har endast ett par ord annan konsonant än den
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väntade framför u. Av dessa ord bör tula 'blåsa i lur' utgå,
då vi ha närstående ord med ii. Detsamma torde även gälla
bula. Vidare höra luta ock supalula inte till det slags ord,
varpå några ljudhistoriska slutsatser böra grundas. Då återstår
tula 'hopskrynkla', där emellertid den etymologiska utgångspunkten icke förefaller alldeles klar.
Det tyckes mig alltså sannolikt, att klyvningen i de båda
serierna hänger samman med den föregående konsonantens natur.
Den ljudfysiologiska sidan av saken är ju alltid något vansklig att bedömma, men både labialer ock palataler kunna ganska
väl tänkas gynna u. Vid ställningen i framljud få vi tänka på
den vanliga förträngningen. Här kan väl också tidigare ha
härskat lång vokal, ock om denna eventualitet såsom förklaringtill u även i en del andra fall, de med n framför id, se nedan
under Kvantiteten, kap. V.
Alun. 5. Prat. av värben falla ock hålla ha former med o
folt ipf. 'föll' EnsBrTöTrEldTjLa., fol EnsBr., föla plur. EnsBrLa.,
fal Ens(by).
holt ipf. 'höll' Ens(by)BrVeKn., hol EnsBrTr., höla, plur. TrEld., holt
LaVoxöK., kol, hölda KnHis.
Vi torde ha att göra med analogibildningar efter mönstret fsv.

fara-för, gala-göl, befal(1)a-beföl etc.

10) Framför n-förbindelser,
a) framför ne:
klinsttb adj. 'konstig' Ens., -Istd9nst s. 'dunst' Br.
Tö., -o- TrEld.; kånstad adj.
gonsta s. 'gunst' Tj.
klans s. 'kluns' Bn., -n- His n. Sk.
klånstvc& s. 'konstväv' Ve.
Vox., -a- Vox(Menl.)
Br.,
/Any& s. 'konjak' Ens., -n- Ve. lans0 s. 'luns' Ens(Gr.),
-n- TjHisVox., -a- SkÖK.
kånstak s. pl. 'konster' Vox.
Formerna med ø av kluns ock luns i HisVox. kunde tyckas.
även vid Skånegränsen, t. ex.
talaför en utveckling ii
mellan i ock n (jfr sonda etc. ovan s. 71 f.). Då vi emellertid ha
sidoformer med u ock i Nissadalen lans, är en dylik ljudlag
(vilken antages av Billing s. 71) alls icke trolig, utan 0-formerna
måste bero på äldre *klons, *lons, som ha stått vid sidan av
de vanligare kluns, luns. Jfr att Åsbo också har klons, lons
ock även t. ex. donst jämte vanligare donst (Billing a. st.).
a)

gOnSit adj. 'gunstig' Vess.

b) kbnsti Ab.

c) lons Vess..
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b) framför ut:
bent s. 'bunt' Br., -0- TrTj.
påntalt adj. 'punktlig' Ens.
benta s. 'bunta' Tr., -u- La., -u- phantb adv. 'prompt, nödvänÖK.
digt' Ens.
Intintah adj. 'munter' Br.
hantc adj. n. 'runt' Ens., -9- Br
pta s. 'punkt' Ens., pant Br.
Ve., -u- ÖK.
Intet är vid dessa former att anmärka.
framför tu:
bold s. 'botten' Ens.(Karlst.),
benan s. 'en av idisslarnas maEns(Gr.U11.)BrTöVeTjLa., -egar' Ens., -n- VeKu., -6- La.,
EldTylisVox., -u- ReSkHis
-u- Vox.'
Vox0K.
4493a v. 'ruttna'. Ens.2
Även botten visar sålunda spår av dubbelformer inom samma
område.
framför nu, ud:
blune s. 'blund' Ens., blemn Br. fånah s. pl. 'funder' Ens.
blenaf v. 'blunda' Ens., -nmn- fikugati sup. 'funnit' Kn.
Br., bleuga TrVe.,
EldTj pen s. 'grund' Ens., ghgrug Kn.,
Kn., -o- His., -u- Vox.
-a- Vox.
bnimang ptc. p. 'brunnen' Ens., pien& v. 'fundera' Ens., -enin-19mn- Br.
BL, ghbuga EldVe., -8U- Kn.,
bena ipf. pl. 'bundo' Ens., -enen-u- ÖK., -o- His., -a- HisVox.
Br., Buga EldTj., -8U- Kn., gicgahe, propr. ÖK.3
ÖK.; benanh ptc. p. 'bun- gemnah propr. Br., gbugah Ve.4
den' Ens., -emn- Br., bbugen gbugahsbpgad propr. Kn.'
EldVeTjLaKn., -ou- Ve., -uu- gi3uya/ propr. Tj., -ou- Ve.'
TöSk., -u- ReÖK., -e-, -o- His. henk s. 'hund', huwnEns(Karlot.),
pont Vess. b) pront Vess. e) 'tontal', adv. 'runt' Vess. d) ben
DrSlätt., -o- Vess., te b4n
botten' Två. e) bion Vess.
f) blona Vess.
g) bronan Vess.
h) bena Ab., -o- Vess.
i) fonat Vess.
i) grona Vess.
k) hen SlättEftTorDrAbStafs
Två., -o- Vess.
a)

Jfr botten ock bånnan, Rietz ss. 48 o. 71.
Däremot, genom anslutning till adj., hMna v. Harp.,
Kn.,
TöLaVox.
By i ÖK., Gunnared GS. Förled är namnet Gunni, se Nielsen
Pers. s. 34.
Mansnamn, fda. Gunnar.
5) By i Kn., Gunnarsbygget GS.
6) Kvinnonamn, fda. Gunnil.
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humn, -e- Ens(by, Gr.), hamn
Br., hon TöTrEldVeTjLaKn
ÖK., -814- TöVe., -o- La., -ouRe., -u- SkÖK., -e-, -o- His
Vox.
hena ipf. 'hunno, -e' Ens., -tstmnBL, -sug- Tj.; hålan ptc. p.
'hunnen' Ens., -emn- Br.
hougst adj. n. 'hundskt, fräckt'
Kn.
neatlena adv. 'någorlunda' Ens.
mena s. 'mun' Ens., -omn Br.,
mu& TrTjLa., -ou- EldVe.,
814- TöVeKn., -ou- Ve., -u-,
o- ReVox.
pen s. n. 'pund' Ens., -omnBr., -ou- Ve., -8U- Kn., -uVox.
henoh, adj. 'rund' Ens(Karlst.,
by, Gr.)His., -umn- Br., -augTj.,
LaKn.,
TrEld.,
ul SkÖK.
hena v. 'runda' Ens.
hena ipf. 'runno, -e' Ens., -emnBr.; kenan ptc. p. 'runnen'
Ens., -onin- Br.
htinstika s. n. 'rundstycke' Eld
TjKn., -u- Sk., henstPka, Ens.,
-awn- Br.
sphenb s. n. 'sprund' Ens(by),
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sphemn Br., -oug Ve., -8U- Tö
Ve.
spetta ipf. 'spunno, -e' Ens., -emnBr., -et- Tr., -oue- EldKn.,
-u- ReSkVoxÖK., -u- SkÖK.,
-o- ÖK.; spenanc ptc. p.
'spunnen' Ens., -omn- Br.,
Kn.
stod s. 'stund' Ens., -emn Br.,
-oue VeLa., -8U- Tö., -ouRe.1
stimam adv. 'stundom' Br.
fohsv6urn adj. 'försvunnen' Tj.
Mae v. 'unna' Ens., buga Ve.
onanf adv. 'undan' EnsSn., amnBr., oug- La., aug- Ve.
eugantågg s. n. 'undantag' Tr.,
u- Sk.
enah, em,ah adv. prep. 'under'
Ens., amna Br., &ugan, Tj.,
.Oga La., öga His., &ya Vox.
ali adj. 'underlig' Ens.
bnahvilakj s. n. 'undervärk' Ens.,
busat/me/hk Tj., bugaveihk Ve.
enahdta v. 'underrätta' Ens.
Onhak v. 'undra' Ens.
vicuga ipf. pl. 'vindade, hissade'
Re.
van' ptc. p. 'vunnen' Ens.'
-enen- Br.

men SlättHarpStenEft., -o- Vess. b) sphen Eft. a) sponan
Vess. d) sten SlättEftKö., -o- Vess. e) ona Vess. f) onan
Vess. g) enantetg Två. b) onar Vess. 1 ) ?mald adj. n. Eft.,
) onra Vess. 1 ) vonan Vess.,
otalt Vess. i) onarvark Vess.
vckslåna propr. Eft.2

a)

Ordets genus är neutr. åtminstone i EnsBr., antagligen vidare
omkring i SH.; däremot i Vess. fem.
By i Eft., Wesslunda GS.
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Angående den brokiga moderna vokalismen gäller vad som
sagts ovan om vokalen framför gg (s. 291 f.).
Hela materialet visar tydligen på äldre ä_ Vi återfinna
vårt slutna å-ljud i Nissadalen ock nordligare; inom området II
ö-ljuden, starkt diftongiska. På området II ock sydligare ger
nn tydligen g. Breared går åter för sig självt. Där har denna
övergång icke inträtt, utan framför det kvarstående n har en
diftong ön låtit senare komponenten bli alltmera konsonantisk,
så att det vanliga uttalet torde vara det av mig tecknade, t. ex.
kmn. Emellertid höras i olika delar av socknen också former
som kwn etc., ock för övrigt mycket ofta ett uttal, som närmast
kan karakteriseras som ha6n (jfr under Konsonantismen). Vid
Skånegränsen visar sig den vanliga osäkerheten, ock inte sällan,
särskilt i His., har jag tecknat rent o. Formen blun i Ens.
måste fattas som försök till rspr.; men hur man skall tolka
huwn (Karlst.), humn, homn Ens(by, Gr.), är svårare att säga.
Anm. 6. Ordet brunn heter: bhen s. TvåDrAbEftSlättEns(Karlst.),
-0- EftStenEns(by)Eld., -9- Ens(Gr.)BrTöEldVeTjKnReHis(NrsTr), -0- Tr
His., -u- ReSkHis(Stubbh.)VoxöK. Formerna med 0 ock u ha tydligen haft äldre 11. 0. i Nissadalen kan inte gärna representera annat
än äldre 6, då ett
måste ha gett slutnare ljud. Mera tvivelaktiga kunde däremot 0-formerna från området II anses vara, ehuru
frånvaron av varje sidoform med 0 även för dem gör äldre osannolikt.
Slutligen föreligger 19 i en uppteckning från Re. (på annat håll i samma
s:n u), 0 från två byar i His. (österut), samt ett 0 från ett tredje
ställe i samma s:n utan närmare ursprungsbeteckning (därjämte från
His, något längre västerut u). Här finnes intet formellt hinder att härleda 0-formerna ur, men även äldre 6 skulle ge slutet ö-ljud. Inga
angränsande mål visa några-former. Skånemålens former tyda alla
på äldre ii, 6. Så Åsbo, VTo. bh0n, Ons.-Fr., Bara, Ljunits ban, Vill.
bron, VGö(so.), Albo, Färs, öTo. bon, Skytts kon, varjämte Härr.
har ban, Härr., Ing. bhaniåg 'brunnslock'. Under sådana förhållanden
tolkas His. 0, 01 lämpligast såsom äldre 6. Man bör lägga märke till
att Hishults 0-former peka österut, ock att nordöstra Skånes ö kommer
av äldre 6, medan Åsbo har bon E- bränn liksom de angränsande
delarna av SH. bhun. Om ordets oregelbundna n se .nedan under
Kons.
Anm. 7. Värbet kunna heter: Una inf. SvartAbEns., -0- Vass.,
-U- TrEldKn.; Una ipf. AbEns., -0- Vess., -U- BrTöTrEldTjLaKn.,
-0- EldKnRe-, -0- Ve., -u- HisVox., -04- Ve.,
ReSkVox., [ja
1) Re. 0 kan hänga samman med det nära grannskapet till området II.
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halt] kuna, [fieht] sup. 'kunnat' Ens(by)Tj. De oregelbundna u-formerna kunna möjligen förklaras ur ordets bruklighet i akcentsvag ställning, jfr om den uteblivna övergången fln -›
nedan under Kons.
Anm. 8. Ordet hundra heter: Unita räkn. Ens., -u- BrTr., -undVe., -Und- EldTj., -ond- Ve. Så vitt jag förstår, måste det oregelbundna U förklaras genom rspr.-inflytande.
Anm. 9. Inte,rjoktionen gen etc, står i nekande uttryck som no.
On Ens., me gn BrTöTrVe. gon Vess. översättes av Bondeson med
gudnås', men ordet torde åtminstone i SH. snarast stå mellan 'minsann'
ock 'minsjäl'. I Halmstad har jag hört nch min, gan. En starkare
sammandragning av ett uttryck som gud nåde synes föreligga. Motsättningen mellan Vess. gon ock sydligare gen, gon leder då tanken på att
en något äldre form kan ha varit *gunnen, "gonnen, vilket i Vess.
givit goja liksom munnen -› mon, hunden --> hon
etc. Sydligare
skulle sista stavelsen ha spårlöst försvunnit. Ett *gunnen vore sedan
att förklara ur gud nåde'n 'gud nåde honom'.

e) framför ng, nk:
bbugka s. 'bunke' Br., -o- Tj., • -au- TöTrEld., -au- Tj., -o-ou- La., -8U- Kn., -uu- Re.,
EnsEldTjKn., -u- SkVoxöK.,
-u- ReVox., -e- Ensilis.
-o- Ens(by).
dbuga. s. 'dunge' Br.
kligsbffige, propr. 1Tox.3
eleiugka v. 'dunka' Br.
kögshietan s. 'en av magarna
gitgsa v. 'gunga' Re.
hos idisslare' La.
håueely, s. 'hunger' Br., -8U- Ve. lephyOuga s. pl. 'lärjungar' Tj.
hituge.stånp propr. ÖK.1
lbuga s. 'lunga' Br., -uu- Tö.,
hua v. 'hungra' Br.
TrTjKnÖK., -u- La., -11hbught adj. 'hungrig' Br., -e- Vox.
Re., -o- TrVox.
ibugkask4uh, s. n. 'liten skåra' lbugkac v. 'lunka' Br.
Br. 2
lezugkon, s. pl. 'mjölklimpar i
klugk s. 'klunk' Re.
soppa' La., litgka s. pl. Re.4
hlbugka v. 'klunka' Br.
mougk s. 'munk (bakvärk)' Br.
keu& b s. 'kung' Br., -8U- Tö., maugkaböl propr. Ens.5
dina Eft. b) kog Vess. .) loka v. 'lunka; ljumma' Vess.,
logkan adj. 'ljum' Vess.

a)

I) By i ÖK., Hunnestorp GS. Förleden kan väl vara ett namn
Hunger; eller "Hundwr?, se Nielsen Pers. s. 48.
En liten skåra med lien av svag eller ovan mäjare. Jfr jtmka
v. 'gå sysslolös' Rietz s. 299, varest ordet sammanställes med junker.
By i Vox.; Konnungsbygget 1653, Kongsbygget GS.
Jfr Rietz s. 415.
5) Gård i Ens., Munkabol GS.
20-120088
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pog a s. 'pung' Ens., -ou- Br., titgamOul s. n. 'tungomål' Tj.
-8U- Ve., -ou- Kn., -u.- ReSk., twbgand adj. 'tvungen' EnsHis.,
-ou- EnsBrVeVox., -au- Tr
-o- His.
Eld., -ou- Tj., -ou- BrKn., -ohbugal/f! s. n. 'gungfly' Br.1
Kn., -u- ReSkVoxöK.
skåuga v. 'genljuda' Br.
sphOga, ipf. 'sprungo, -e' Ens bgeke adj. 'ung' Ens., ou- Br.,
ou- EldTj., ou- Kn., u- Re
Vox., -au- EldLa., -u- Re.,
ÖK.
sphilmna Br.; spAganb p. p.
'sprungen' Ens., -ou- Tö., bugdöti, s. 'ungdom' Tr., ou•
Ve., 8u- Kn.
spsånanan Br.
tågeha adj. 'tung' Ens., -ou- Br öpf s. 'unge' Ens., ou- BrVe.,
Tr., -8U- Tr., -ou-Ve., -u- ReSk. ou- TrEldLa., o- La., u- Re.
thuga s. 'tunga' Br., -au- Tö., bugkan adj. 'unken' Br.
-ou- Kn., -o- TrHis., -u- Re.
Variationerna i diftongen före ng, nk äro nästan ännu större
än de ovan omnämnda framför gg ock nu, nd. Annan äldre vokal
än ii torde man icke kunna antaga utom möjligen i ordet kung.
Formerna av detta ord avvika på området II med huvudsakligen au, au, o så pass skarpt från de annars vanliga au, ou,
8U etc., att äldre kong kanske bör avge förklaringen. Man kan
jämföra, att bland de annars ganska regelbundna ii i denna
ställning i flera av de skånska slättmålen uppträder kag kong,
t. ex. i Färs ock Ljunits. Likaså heter det kag i VGö(so.) gentemot q 'ung' etc.
11) Framför r-förbindelser,
a) framför r8:
Eld.
bosg s. n. 'bord' Ens-ÖK.
ak ipf. 'gjorde' Ens-ÖK.
fit_57th adv. 'ifjol' EnsBrTöVe
nos adv. 'norr' Ens-ÖK.
LaSk.
nO.san adv. 'norrifrån' Ens-ÖK.
61kafOsa s. 'folkskick' Br.2
ni2sanfju propr. Vox.3
jet,1 s. 'jord' Ens-ÖK.
,)Qhj s. ('sadel- etc.)gjord' EnsBr oit,1 s. n. 'ord' Ens-ÖK.
a) pog Vess. b) sprogan Vess. a) tog Vess. ) kwogan Vess.,
-ou- Ok. a ) og Vess. I) oga, Vess. g) bor EftVess. b) boraur
s. n. '(jorår' V-ess. i) jr Vess. i) 'öra v. 'sätta på tunnband'
jöra VessSpann. 1) or VessTvå.
EftTvåSvart., »la Nössl.

Jfr runga v. 'gunga' Kl. Rietz s. 544.
Se Nor. Sv. etym. s. 19 f., Vårt språk III, 85 o. 101.
2) By i Vox.; Nordan. GS. Ligger vid Stenskt, på norra sidan.
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tbhbåga, s. 'tordyvel' BrTrEldTj

ReflisVoxÖK.
LaReHisÖK.
Tydligen ha vi äldre ö med tidig förlängning.
Anm. 10. Med växlande U ock 0 finnas pret. ock ptc. p. av värben
smörja ock spörja:
sm4h,da, ipf. 'smorde' EnsBrTöTrVeLa., smula sup. 'smort' Tj., småhda
EnsVeReSkHisVoxöK., sm6hdek ptc. p. 'smord' Ro., smokt sup.
'smort' Kn.
spcle, ipf. 'sporde' EnsBrTöTrVeLa., spytt sup. 'sport' EldTj., sphda
KnElisöK., spQitt sup. 'sport' EldVeKn., spokt VeVox. 2
0 synes vara regelbundet ock ljudlagsenligt i sydligaste Halland
upp till ock med SkReKn.3 Enstaka 0 i EnsEldVe. böra säkerligen
uppfattas som riksspråk, eller möjligen i Ve. såsom inkomna från det
angränsande Kn. Söderut fortsätta 0-formerna i Skåne. Så finnes
spgrda, -t i Åsbo, Torna, Ljunits, Härr, Färs, Gärds, Vill.(Ivet.),
spogla -t i VG ö., smbrda -t i Bjäre, Torna, Ljunits, Härr., Färs,
Albo, smogla -t i Vill.(österslöv), vilket tyder på att 0 härskar i hela
Skåne. Likaså finna vi sminda i Markaryd (sydvästra Smål.). I MIL
har Vess. sptyla, spi, ock vgmålen sakna också övergången till 0
enligt Sandström s. 33 ff.4 Bohuslän har u.
Med den här antagna gränsen för u --> o framför 4, rd stämmer
icke fullständigt fördelningen av U ock 0 i pret. borde. Antecknade
former äro: bithda Ens(by)TrVeLaKn., buhda EldTjVox., bfahda SköK.3
Formen med U träffas alltså mot förväntan i KnVox. buhda ipf. av
värbet börja har jag endast antecknat från Tj.6, men även denna form
föreligger från det område, som har 0 i smorde, sporde, nämligen i
buhda Markaryd ock VGöinge (Stoby o. a. so.), bu9da, bu9t Vill.(Ivetofta), burola Gärds (K öpinge). Det är icke rimligt att anta, att
gränsen för u en gång skulle ha gått sydligare ock sedan förskjutit
sig norrut för smorde, sporde, men icke (eller icke lika långt) för
borde. Någon anledning till en dylik olikhet finner man icke, vare sig
man antar en förskjutning beroende på rspr.-inflytande eller en utbredning av de sydligare målens ljudlagsenliga Q. Att vi här inte ha att

tc)haa ipf. 'tordes' EnsBrVeTj

a)

töm, StenVess.

Nybildat efter ipf. Jfr t. ex. Fasternam. Was 'töras', Tiselius s. 141.
I Sk. har jag antecknat ett sphtda.
Märk, att dessa socknar också äro de nordligaste med aj ÷- ö.
Hols1j. har visserligen spoda., -04, men om det står isolerat,
torde 0 här, liksom i några socknar i SH., kunna förklaras som rspr.
3) Därjämte bhda Ens., bå,cla Kn., Vohcle. ReHisVox.
61 Därjämte bida Eld.
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göra med en tillfällig ock inte häller med en sen olikhet, torde framgå
av förhållandena i vissa fda. skrifter. Så visar Riinkrönikan regelbundet
spordhee, spordhe, sporth (22 ggr. i ordboken), men lika regelbundet
bwrdhce, bwrdhe, bwrth 'borde, bort! (6 ggr), bwrdhe 'började' (1 gg).'
Med hänsyn till denna regelbundna olikhet kan man våga anse det som
mer än en tillfällighet, att hos Kalkar endast finnas former av borde,
bort med u, däremot av smorde, sporde också o-former. Så växla
även t. ex. i Mandevilles Rejse smordhe, smurde, sporde, spurde (o- ock
u•formerna tyckas vara ungefär lika vanliga), medan de två ex., jag
antecknat på borde, båda ha u (4516, 741).
En tillfredsställande förklaring till olikheten är inte alldeles lätt
att finna. Man kan möjligen lägga vikt vid att förbindelsen mellan
pres. ock ipf. tycks vara avsevärt starkare i värbet böra än i de båda
andra, eller kanske rättare sagt: ipf. o. ptc. i smörja, spörja tyckas
inta en mera dominerande ställning än motsvarande former av böra.
I det sistnämnda spelar pres.-formen en stor roll, ock detta visar sig
i de talrika ipf.-formerna buda. Endast i Vill. har jag funnit något
ipf. med ö av de båda andra värben. Egendomligt nog finnes värbet
böra i lm.-för:s saml. endast antecknat från ett par ställen i Skåne, på
»slätten» endast från Ljunits, ock där har ipf. formen bohda jämte
bonde,. Tänkbart vore väl nu, att ett starkt associativt inflytande från
borta (eller en inte sällan brukad ipf. bOhda) kan ha bevarat ipf. burde
från att gå över till borde, framför allt om detta u redan vid här
ifrågavarande tidpunkt övergått till eller närmat sig u. 2 Åtminstone
kan man våga räkna med denna påvärkan som en bidragande faktor,
om man såsom den huvudsakliga vill antaga en andra möjlighet, som
erbjuder sig, nämligen att u bevarats efter b, däremot inte efter p ock
m. Att en skillnad måste konstateras mellan de olika labialernas förmåga att bevara ett följande u, visas under alla förhållanden av orden
vm.« (se nästa anmärkning), där föregående v synes mig vara den
enklaste förklaringen till den uteblivna övergången u --> o. Även
Skåne har här u, t. ex. vuhan Ljunits.
Anm. 11. Fsv. wurdhin har ända upp till Nissadalen formen
vikit« adj. 'beskaffad' BrEldVeTjLallnReöK., ilarilchan His.; därtill
vichnad s. 'beskaffenhet, förhållande' EldLaKn. Från ock med Nissadalen heter det däremot van EnsEft., i/avbhan, see2v4han 'seg' etc.,
v4hnad s. 'skapnad' Ens., voag, kceravoag 'karlvulen', ilavoag, uvoag,
uvog 'ovanlig' Vess. Det kan knappast vara tvivel underkastat, att
vi måste förklara vokalkvaliteten i de nordligare formerna såsom uppkommen i andra sammansättningsled Förlängningen har där varit något
senare. Jfr även Holslj. vitan, ilavar, vitna s. 'fason'.
Värbet smörja förekommer icke.
Att 0 ock u stå varandra mycket nära, se vi i den sydskånska
övergången 0 -- u, varpå ex. givits s. 184.
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b) framför rt:
bördan räkn. 'fjorton' EnsBrVe oht s. 'ort, plats' EnsVeTjRe.,
o- TrLaHis.
KnVox., -o- Kn.
foht adv. 'fort' EnsBrTrVeTjLa oht s. n. 'ort (vikt)' Ens.
Uland& adj. 'orkeslös' Re.,,oRe., -o- VeTjLaHisVox.
La.3
jöhthon s. n. 'jortron' Br.1
/oht s. 'lort' EnsBrEldVeTj., -o- pc2kta s. 'port' EnsBr., -o- Re.
Dhtab s. 'skjorta' EnsBrTrVe
La.2
TjHis., -o- TöVeSkVoxÖK.
lokta nét v. 'smutsa ner' Br.2
liti adj. 'smutsig' EnsTj., -o- 621a0 s. 'kjortel' Ens-VeÖK.
BrVe. 2
Utan den tidiga förlängningen finna vi däremot:
b61/ut d adv. 'bort' EnsBrTr., -o- dohtpnte, ete.y adv. 'alldeles' Br.
VeÖK., -o- VeTjLaKnReHis /datt adj. 'hurtig' Ens.
katt adj. 'kort' Ens., -o- TrEld
Vox., bot EnsBrLa.
TjLaÖK.
bbitta adv. 'borta' La.
båhtae adv. 'borte' Ve., -o- Tj saht s. 'sort' Br., -o- TjLaRe
ÖK., -o- EnsEldVeTjKn.
Re.
För svenskan anta Kock Ark. IX, 236, Ljh. II, 133 ock
Noreen Aschw. gr. § 129,2, Vårt språk III, 101 if., att utveck-oht- regelbundet ägt rum endast antesonantiskt.
lingen -örtOm vi först hålla oss till de sydhall. målen ock gå till materialet ovan; är det tydligen endast ordet bort som kan komma
ont. De
i fråga såsom bevis mot en allmän utveckling ört
övriga äro sena lånord, tydligen även kort, då man eljest i Ens.
skulle haft 61.4 Men det enda ordet bort har synnerligen liten
beviskraft. Om Noreens förklaring av vokalismen är riktig (se
Ark. VI, 325, Aschw. gr. s. 79), skulle ordet höra till de avgjort svagtoniga. Det är emellertid möjligt, att Kock Ljh. II,
64 har rätt i att snarare tänka på avljud mellan braat : brut.
Under alla förhållanden ha svagtonsformerna varit ganska talrika (se Kock Acc. ss. 183, 220), ock den sydhall. formen bot
a) pot Två. b)vphta Slätt. e) Ola Eft. d ) bot Vess. (a?), bot
daht Ett., dot Vess. (o?).
Sten. e ) bota ess. (a?), bto. Efl.
Formen gör intryck av att vara riksspråk.
Dessa äro målens gamla ord för smuts etc.
2) Även 'sysslolös'?
4) Så vida man ej vill gå ut från ett kurt; jfr hetitt2, där a bör
vara äldre ii.
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pekar antingen på svagton eller också på att äldre brot spelat
en avsevärd roll vid ordets utveckling.
En ytterligare faktor, som bör ha medvärkat vid bevarandet av den korta vokalen i bort, torde vara ordets förekomst i ganska många ock mycket brukliga värbalsammansättningar, t. ex. bOticivt, bhtkcbstad, Utkönza,n, bh 49fiNclah etc.
Vi kunna alldeles bortse från den värkan, som en eventuell
akcentuering av senare leden måste ha utövat. Men även då
tonen låg på bort, är det sannolikt, att förlängning av vokalen
uteblev, när efter rt följde ännu en konsonant. Jfr förhållandena med ä framför ud ovan s. 234.
Å andra sidan fordras det synnerligen starka skäl för att
man skulle vara böjd att anta den Kock-Noreenska regeln.
Ovan s. 221 ock nedan i Kap. V antages det vara möjligt, att i
-art- i alla ställningar.
här förevarande mål -ärt- blivit -ärtÄldre äril blir däremot a h(n) (a h[n]), alltså ha vi senare förlängning. Nu blir -örn- regelbundet -oh[n]-. Det vore under
sådana förhållanden högeligen förvånande, om ört endast antesonantiskt skulle bli oht. Det innebure, att förlängningstendensen
i fråga om ä skulle vara betydligt starkare framför rt än framför rn, men i fråga om ö tvärtom starkare framför rn än framför rt. Men även, om den tidiga förlängningen av ä' framför rt
inträtt endast i antesonantisk ställning, är förlängningstendensen
likväl starkare framför rt än framför rn, ock resonemanget
ovan behåller sin kraft. Vidare må framhållas, att former som
virt etc.
SH. ock NSk. vaiht, vt s. 'vört' 4-, *vört -<-• *vört
(se ovan s. 45) förutsätta mycket tidig förlängning framför rt. Att förlängningen skulle vara tidig endast i den tvåstaviga bestämda formen, är ett ganska osannolikt antagande.
På den vägen tvingas emellertid Kock ock Noreen in vid förklaringen av subst. jort, lort, ort i, port; ock i adv. fort måste
de anse vokalen lånad från komparativ ock superlativ. Graden
av osannolikhet (eller sannolikhet) i dessa antaganden kan endast
utrönas efter en undersökning av utjämningstendenserna i alla
säkra fall. För ögonblicket kan jag endast framhålla, att det
resultat, vi funno rörande förbindelsen -ät- (se ovan s. 209 if.),
avgjort talar mot ett alltför högt uppskattande av den bestämda
1) 1 ort kan framljudsställningen ge tillräcklig förklaring.
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formens (ock pluralens) betydelse hos substantiven. I adjektiven
däremot spelade de många tvåstaviga formerna helt naturligt
en större' roll. Här däremot skulle de enstaviga substantivformerna ha spårlöst försvunnit, under det att i adj. kort de flerstaviga böjnings- ock komparationsformerna icke lemnat spår
efter sig, samtidigt som i adv. fort ensamt komparationsformerna skulle ha fullständigt undanträngt ett ljudlagsenligt *f ot .
Den av Nor. Vårt språk III, 101 if. antagna kompromissen
mellan t. ex. ett *pärt ock ett porten torde också vara överflödig för att förklara det jämte port förekommande uttalet
port. En sekundär förkortning av vokalen har tydligen ägt
rum i SH. (se ex. ovan). Samma är förhållandet i Vgtl., t. ex.
fan, fot, po•k, Ma (jfr Sandström s. 20), i Boh. (Skee)
Uttalsolikheterna
fot, ko adj. 'kort', pop, i Burträsk
i rspr. synas alltså även här vara av dialektalt ursprung.1 Tils
vidare förefaller det alltså rimligast att också för svenska rspr.
anta regelbunden förlängning av ört även i slutljud.
c) framför rn:
foton adj. 'gammal; murknad' köhala 'korn i axen' Tj.
Utmalt propr. His.'
BrRe., -o- La.
O_Ihna c s. 'orne' EnsBarReHis
v.
'murkna'
EnsBrTöRe.
Mima
VoxÖK., o- VeKn.
v.
dets.
La.
fnas
s. 'vild törnrosbuske' Ens.
tohd
-ÖK.
heta s. n. 'horn' Ens
håhnadadj.'hornig,hornartad'Kn. tohn s. u. 'torn' EnsBrTöLaRe.,
-o- Kn.
koh,b s. n. 'korn' Ens-ÖK.
d) framför rm:
TrKnReSkÖK., -o- TrVeKn
fohme, -a- s. 'form' Kn.
HisVoxÖK.3
Tr
-egbhma v. 'gorma' EnsBr.,
unlf6hm s. 'uniform' Ens.
Ve., -o- Tr.
vbhma v. 'vurma' Br.
-eTr
stahmf s. 'storm' EnsBr.,
adj. 'vurmig' Kn.
vbhmad
VeT,jLa., -o- Tj.
samma v. 'storma' EnsBr., -ea) hor EftVessTvå. b) kor , SlättAbVessTvå., kon, Svart. c) ona
e ) forma v. 'forma'
d) togaro,5a s. f. 'törnros' Vess.
Vess.
g stokm Eft.
Vess. (e?).
Jfr Lindroth Bureus s. 236, not 1.
By i His., Kornhult 1653 ock GS. Förleden är korn s.
Hört mäst om hundar: 'skälla'.
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Anm. 12. Med tidig förlängning i framljud ha vi: ohm B'. 'orm'
Ens., 0- EftBrTöTrTjReVoxöK.

e) framför rk:
gåhka s. 'gurka' Br.
heihkaha adj. 'kry, rask, duktig'

Ens.

ÖK., -u- ReSkÖK. 2
stohk s. 'stork' Ens(by-, Gr.), -oBrTrEldRe., -e- TjLaRe., -a-

/duka seb v. 'krya på sig' Ens., - ÖK.

Br.1
kohk s. 'kork' EnsEldHis.,
Ens., -e- Br., -e- LaRe.
skohk s. 'skurk' EnsBr., -o- Eld
VeTjKnHisVox., -e- LaHis.
spöhka v. 'sparka' TrEldTjVox

tohk s. 'turk' Ens(Gr.)Br., -0-

EldTjKnHisÖK., -e- LaVox
ÖK., -8- Sk.
tohkac s. 'torka' Tj., tbhke, s.
dets. EnsBr., -o- Tj.
fitiv6hkan adj. 'fullvärkt' Br. 3
Att göra skillnad mellan äldre il ock ö går med säkerhet
endast i formerna från Nissadalen ock nordligare. För äldre
stå där o, i Vess. a, för ä däremot a, o. Förhållandena förvirras
nog till en del därav, att man inte kan vara fullt säker på hur
de sena lånorden substituerat sin urspr. vokal. Huruvida skohk,
tik haft äldre ö, är alltså tvivelaktigt. Likaså'svårtytt är kahk
med äldre
jfr emellertid Holslj. kork 1. kark ock Lindgren
Burtr. s. 80, varjämte Br. 9 tyckes vara utläsningsformer. Om
u vid Skånegränsen se nedan s. 359 f.
Anm. 13. Delvis med 0 på grund av tidig förlängning i framljud
ha vi värbet orka: bit,ka- TorEnsBrTöVe., 0- La., öhkansids adj. 'orkeslös' Eld. Däremot orka Vess., &åka AbEft., Q- Sten., a- Ens(Gr.),
0- VeKn., 0- Tj.
a) hork Vess. b) horka op seg 'krya upp sig' Vess.

v. AbEft., tarka v. Vess.

a ) thka

Jfr sv. dial. hurk, hurka sej Rietz s. 245. Då från Ens.
även antecknats ett hbhkan adj. med samma betyd., torde detta återgå
till ett hyrken, jfr hyrk, hyrker, hyrkna sej Rietz a. st. Åtminstone en del, kanske de Bästa, av 0-formerna hos Rietz ha samma ursprung, jfr t. ex. Holslj. horkor. Detta y torde vara äldre I, vilken
vokal jag emellertid endast känner från ett i Halmstad (antagligen småländskt) hört mathirken adj. 'som har matlust'.
Se exkurs II, s. 359.
8) Säges om bulnad, som fyllts med var ock »mognat». Jfr varvurken Vg. Rietz s. 813.
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ha antecknats följande ord:
pichkan adj. 'stött, surmulen' Harp.3
Sukk s. 'sork' Ens-VeKuRellisVox.,
-U- TjRe., surk Vess. 4
pichka s. 'gråsugga' Br. 2
dessutom bunic s. 'burk' EnsBrVe., men bokk TrTj.6

Anm. 14. Med

U

luttk s. 'lurk, luns' Ens(Gr.)
plimk6jd adj. 'plirögd' Br.1

Även om man bortser från plukkojd, som kanske snarast
bör härledas ur en Ity. form med å, jfr ity. phiren, återstå ändå
film ex. med u, ock man blir onekligen frestad att förklara u
genom en ganska tidig förlängning framför rk. Häremot talar
emellertid hork, laakkak, hokkak, som jag inte ser någon möjlighet att undkomma, ock förklaringen måste sökas på annat håll.
I fråga om sur& tänker man på äda. [muld]syrcken, syrchsa[mych] ock kan jämföra skånska former som mulsk Åsbo
(Billing s. 34), synk Luggude (01sCni s. 16), molsghls (korna o.
Skytts, spbs, surt» Ljunits.6 Ur syrk vill även Sandström s.
39 förklara vgm. surk (vilket finnes jämte det vanligare surk).
Även /uhk kunde då svara mot äda. lyrek. Emellertid är denna
u högeligen tvivelaktig. Den skulle ha drabbat
övergång Sr'
dessa två ord, men inte vare sig kyrkia, myrker, styrkia,
*styrke eller byrke-, vartill ingen rimlig anledning kan uppletas. För övrigt vore även med denna övergång vokalens
kvantitet icke förklarad, då det ju inte är antagligt, att ett u
En utväg
av 51, skulle förhålla sig annorlunda än gammalt
ur svårigheterna, som erbjuder sig, är möjligheten att i åtminstone
de flästa av orden ansätta äldre ii, varvid visserligen längden
skulle ha olika orsaker. I fråga om ordet sur& finnes en omständighet som ganska tydligt pekar i denna riktning, ock det
är just Skåneformerna med y, y. Det finnes nämligen, så vitt
jag kan se, inte någon möjlighet att anta en mycket tidig förlängning av y framför rk. Visserligen finnes i största delen a
Skåne ordet styrka med y, alltså stPkka v. Bjäre, stphke s. Åsbo
•
Jfr sv. die. plira, plyra, plura, plirka, plurka Rietz s. 505
ock F.-T. 837 f. Kanske man snarast har att utgå från en Ity. form
med ii, jfr Ity. plitren.
Jfr sv. dial. porka, purka Rietz s. 508, no. purke, isl. purka
(som öknamn), se F.-T. 859.
8) Jfr sv. dial. porken, purrkig, purrken Rietz s. 508, ock se
F.-T. 858 f.
5) Åda. budk, fsv. budhker.
4) Se täxten (s. 313 f.).
6) Se även Rietz s. 653.
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stykpa s. & v. Bara, stph,/§a v., styki§e, s. Ljunits1; men häremot stå lika regelbundet kyrka ock mörk med å-former,
alltså pbitka, mokk Åsbo, jOkj,sa, påkpa, Methk, lnettyjs Bara,
jp&klya, makt§ adj., Meihj0904 s. Ljunits2, ock vid bedömmandet av
denna motsättning få vi komma ihåg, att styrka även på andra
håll går sina egna vägars, ock vidare att ett y förklarat genom
tidig förlängning framför rk skulle sätta denna förbindelse med
avseende på förmåga att förlänga y i paritet med r6 (ock möjligen r‘t), medan i fråga om övriga vokaler samma rk alls icke
kan räknas till de tidigt förlängande, jfr t. ex. Ljunits snakka,
mak, makkad ock vidare under kvantiteten. Även om man
valde den för antagandet av äldre y i sykk gynnsammaste möjligheten ock i anslutning till Kock tänkte sig förlängning av 'y
framför rk + sonant — varvid visserligen pökka fordrade en
specialförklaring — finge man för synk tillfoga ännu en osäker förutsättning, nämligen att vokalen i plur. ock best. sg. segrat. Om
alltså en utveckling Ork -9- sytts, sykk är alldeles osannolik, ser
jag däremot inte, vad som skulle hindra oss att ansätta både äldre
'syrk ock *siirk, vilka skulle på enklaste sätt förklara de skånska,
hall, ock vgötska formerna. Latinets sorex ansättes både med
ö ock ö4, ock att lat. ö kan ge t. ex. Ity. fl, är bekants.
Vad så pukkan beträffar, torde det inte häller här möta
något hinder att ansätta en äldre form med fl. Någon sannolik
etymologi kan jag inte uppställa. Men tecken till lång vokal
finner jag i Åsbos pykkan 'sticken, surmulen', vilket jämte Åsbos
mykken 'strävsam' är parallellt med sykk. Även mfirken Sk., hl.
har långt it bredvid det på annat håll belagda korta (se Rietz
s. 445). Man bör jämföra, att vi ha både myra 'ivrigt arbeta',
pyr 'tråkigt småarbete' ock pora 'smått ock sakta arbeta'6, ock
att de olika betydelserna av purka, 'arbeta smått', 'med mycken
omsorg hushålla', 'vara otålig ond ock knarrig' (Rietz s. 508),
säkerligen kunna föras tillsamman. Den växlande vokalkvanDäremot stokka s. VGö. (Stoby) med 0 liksom i SH.
Vi få bortse från yrke med avledningar, där y torde stå på
grund av framljudsställningen.
Se Hesselman Korta vok. ss. 208, 213 f.
Se Walde Lat, et. wb. s. 726.
Se Holthausen Altsächs. elem. § 96.
Se Rietz ss. 451, 508, 516.
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titeten torde nog hänga samman med att dessa ock liknande
ord, fastän inte direkt »onomatopoetiska», dock höra till en grupp,
där den talandes känslor ha något friare spelrum än vanligt
vid handskandet med ljudgestalten. Särskilt torde detta gälla,
då känslotonen tämligen konstant är ringaktning eller ovilja,
ock häri söker jag också förklaringen till det oväntade u i
likt& ock pithka. Om för det senare ordet inte betydelsen 'gråsugga' är tillräckligt skäl för inordnande i här avsedda ordgrupp, så är ju också denna betydelse inskränkt till SH. ock
antagligen sen, medan ordet vanligen betecknar antingen 'sugga'
eller 'tjock; klumpig ock oformlig varelse; kort ock tjock kvinna'.1
Jfr också isl. purka som skällsord. Slutligen kvarstår ändå
buhk jämte bohk. Här synas icke de föregående möjligheterna
räcka till, ock jag kan endast föreslå att fatta formerna som
olika substitutioner för rspr. burk. Något särskilt stöd för
denna förklarings sannolikhet känner jag emellertid icke.
f) framför rp:
ko/»p s. 'korp' EnsBrÖK., -o- tekpa s. n. 'torp' EnsBr., -o- Tö
VeTjLaSk.,. -o- TrEldVeKnRe
EnsBrTöTrEldTjSkVox.,
HisVoxÖK.
Kn., -o- His., -e- ReÖK.
s. 'torpare' Ens., -e- Tö
thpaka
propr.
Ens.2
kbpansb6
TrEldÖK.
La.,
-os.
'skorpa'
EnsBrEldVe.,
skimpa
-0- TöTrTj., -e- La., -a- Kn., vehp s. n. 'varp' EnsBr:, -e- Tj
Kn., -o- EldVeLaKn.4
-o- VeKnHisSkVoxöK., -ev. 'varpa (väv)' Tr., -0vimpa
ReÖK.
Eld.
s.
pl.
'vattenklunkar'
vanslApa
vh.pa v. 'värpa (ägg)' EnsBr. 5
Sk.3
Som vanligt visar o i Nissadalen på äldre ö. o-formerna
av korp ock skorpa äro mig fullständigt dunkla, om orden ej
betraktas som sena lån, förmedlade genom skriften. För korp
ligger ett dylikt antagande inte fjärran, då SH. ännu har kvar
a ) tarp

Vess, -e- Satt

Se Rietz s. 508.
By i Ens., Korpensbo GS. Förled?
8) Jfr sv. dial. slupra, slurpa, slörpa, slorpa, slyrpa v. 'sörpla'
Rietz s. 629, ock se F.-T. 1070. Formen i Sk. kan också ha haft
äldre y.
4 ) Äda. vorp; mlty. worp?
8) Vokalen från pret. pl. ock perf. part.?
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ordet hymn 'korp'. Att skorpa, som brukas om den hårda brödskorpan i motsats till metlan, 'det mjuka', skulle vara sent lån,,
synes däremot förvånande.
g) framför ra:
bStk,sta s. 'borst' EnsBr., -e- La., hönsabiek propr. Vox.,
-o- His., bost Kn.; bAsten s. hönsatetvl s. n. 'hästtagel' Tr.
pl. dets. TrVeTj., bbsten, Tö. ka s e s. n. 'kors' EnsBr., -e- Ve
bbnstab v. 'borsta' Ens., -o- Tö.
LaHis., -o- TöVeTjHisVox.
bbnsta, s. 'borste' Ens., -e- Re., lunsa tsivan v. 'korsa över' (t. ex.
-o- TöKn.
revers) Ens.
fonse s. 'fors' Ens.
mohsk adj. 'morsk' TöKn.
fbska v. 'forska' Tö.
nonslo adj. 'norsk' Tö.
fimsla v. 'forsla' Ens.
pas s. 'pors' Ens(Gr.), -8- Ens.,.
hshsd s. n. 'häst' Br., -o- EldVe
-o- TrEldVeTjLaHisVox., -eVox., -u- ReSkÖK.
Re.
hönsapabga s. pl. 'grodlarver' pbnsabpgad propr. Ve.2
Br.
sk&hståunf s. 'skorsten' Ve., -ohöhspe'pha s. 'bit hästspillning'
Tr., skenstdm SkVox.
Tj.
tohskg s. 'torsk' Ens., -e- Ve.,,
hbgaskc4a s. 'hästskramla' Ve.
-o- TöLa.
Nissadalens o, Vess. a hänvisa på äldre 6. Se för övrigt
nedan s. 359 f.
h) framför rv, T3:
ben,ja börd v. 'låna ut' Re.
Ens(by), -o- Tö.; keit TjLa
b6noan s. 'borgen' EnsBr., -e- Re
KnYs., -u- ReSkHisVoxÖK.
ÖK., -o- TrTjLaKnHisVoxÖK. kohvi s. 'korv' Br., -e- VeTj.,.
k,ehjh s. 'korg' Ens(Karlst., Gr.)
-o- TöTrTjVox.
Br., -e- Ve., -o- Eld., kom,
s. 'kräva' SkVox.
,a) ba,sta s. f. 'borst, svinborst' Vess.
b) bacsta Vess. e) fa,sa
v. 'forsa' Vess. d) ha,sakmatur s. n. 'hästkreatur' Vess. e ) kats
Vess.
f) skörstamn s. best. f. Två.
g) tak Vess. h) kohvHarp., hohv Eft., kehy SlättTorAb.
i) kohv Harp.
Gård i Vox., Hårsabäck GS. Förled är hors s. 'häst'.
By i Ve., Porsabygget GS. Förleden pors s.?
Säkerligen korg med deklinationsväxling, jfr karve, karge 'örmage (hos foglar)' Rietz s. 309 ock karv 'korg' Rietz s. 311. Rörande,
deklinationsbytet jfr vgm. (Kålland) h8rja s. m. 'korg', Sandström s. 62.
Växlingen i det sydhall. ordet bör kanske ha uppstått i sammansättningar som hensakUhan.

VCK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö OCK Ö.

317

m,6/tana adv 'i morgon' Ens spekv s. 'sparv' Ens(by)Eld., -eTr., -o- Tr.1
HisVox.,
BrTrEldTjKn.,
tok,
d s. n. 'torg' EnsBr., -e- Tö
m6var, Br.; mbnanb s. best.
ten, TrEldTjLaKnRe., -uVe.,
m&itna pl. EnsTrVeLaKn.,
SkHisVoxÖK.
-u- ReVox.
thdå s. 'torgdag' VeTjLaKnRe.,
imbnWn s. 'morgonbön' Ve.
-u- SkÖK.
s. 'orgel' Br.
to
n ve s. 'torv' EnsBr., -e- TöTr
skum; s. n. 'skorv' Br., -e- VeLa
VeKn., -o- TrEld., ten, EldTj
KnRe., -o- LaVox.
LaYsRe., -u- SkHisVoxÖK.
sleinhvad adj. 'skorvig' LaKu.
.sohj s. 'sorg' EnsBr., -e- DÖK., thva s. 'torva' Ens.; ten, s., pl.
than, dets. La.
-o- TrEldTj., S.4h, TrEldTjLa
SkHisVoxÖK., tång/håv , s. 'torvgrav' BrVeLa
KnYsRe.,
Kn., tokkötv Tö.
-o- His.
Nissadalens e, Vess. a gå regelbundet tillbaka på 6. VokalKvaliteten är här densamma, vare sig förlängning inträtt eller
icke. Söderut finna vi däremot e-o såsom korta på området II,
men vid förlängning Q. Ock slutligen står Skånegränsen med
ii vid förlängning gentemot de korta e, o (ock u). Se vidare
nedan s. 359 f.
i) framför rr:
al2kag s. 'abbore' Br., -e- Ve., kiqa s. 'gödselpöl' ÖK.4
v. 'morra' Ens., -o- BrTr
-o- LaKn.
EldTjLaHisVox., -u- SkÖK.
biitta s. 'borre (t. ex. kardborre)'
Br., -e- Ve., -o- La., bågr. pl. mb4ah6th,1 s. n. 'morrhår' Br.,
-o- TrKnRe.
Re.
fnah s. 'fnurra (på tråd)' Br.2 plus s. 'vattenpuss' ÖK.
TrEld liap1911. s. 'lieplugg' La.2
hallå v. 'hurra' Ens.,
ÖK.3 sneulai v. 'snurra' Ens., -o- Br.
TjLaHisVox., -e- Re.,
luit±an 'vad tusan' Ens. 3 egala v. 'surra' Ens., -e- Br.,
-e- Kn., -o- TrLa.
knima v. 'knorra' Kn.
a) t man, Vess. b) maga Vess. c) sar, Vess. d) taxi Vess.
g) abatte, Vess.
f) tergrav Vess.
Eft.
Harp.,
1) fnoh s. m. 'knorr' Vess. i) mohhaur Vess. j) snoha Vess.
1
'e ) tov

2) Se Tamm s. 163.
Jfr ovan s. 43.
Se Tamm s. 329.
Jfr ev. dial. korra, kurra Rietz s. 347.
Jfr sv. dial. plura, plure 'plugg i ringen vid lieskaftet' Rietz
s. 506. Den korta vokalen beror möjligen på kompromiss med plugg.
1.)
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adj. 'torr' Ens(Gr., by)Br töka s. 'torka' TrKnVox., -e- Re
TrEldVeTjKn., -u- SkHis.;
OK.
tisktb n. EnsBrTrEldVeTjLa tima s. dets. KnHis., -e- Ve.
KnReYs., -u- SkHisVoxOK.; thahcbgkle, s. 'torkhanduk' La.
ten TöTjLa., -u- ReSkVox tötba.vcbt, s. n. 'torkväder' Tj.
ÖK., töa pl. Tr.
lizsattikan s.' s j u kdom i 14,san'Br.1
töka v. 'torka' TjSk., -e- LaKn tökkla, s. n. 'huvudkläde' EnsBr
Sk.
TöTrVeLaKn., -u- VoxÖK.
Nissadalen har o
ö, a <-• ii , Vess.
ö, o
ä.. Förhållandet mellan den förlängda ock oförlängda vokalen är som
i föregående moment, ock hela frågan om äldre ii, ö på det
sydligare området diskuteras nedan s. 359 f.
ttlit a

Anm. 15. Orre, orrhöna; orrhöns ha formerna:
öka s. 'orre' BrTöTrVeTjKnHisVox., 0 - LaReSkÖK., aha Ens(by)., 0- Två.
Öhhha s. 'orrhöna' SköK., öhhkna La., Okittjna Ens(by)Br.
öitigins s. 'orrhöns' EldVeTjKnHisVox.
Vid 0-formerna kunde man möjligen tänka på da. urfugl, urhane
av mlty. &hane etc., se F.-T. 7. Men vokalen skulle då regelbundet
vara U. Man torde alltså få utgå från orr- med förlängning framför
rr 2 ock med 0 på grund av tidigare förlängning eller förträngning i
framljud. Slutnare ljud än väntat visa ju även aha, oka. Jfr Femsjö
(Smål.) ttrre Sv. Lm. II. 9, s. 35, gentemot övriga e. Då formen
oha etc. tyder på att förlängningen icke ägt rum framför intervokaliskt
-rr- blir bhab6 propr. Br., gård i Br., Orrabo GS. ganska dunkelt.
Då äldre former av namnet äro mig obekanta, är det ju mellertid möjligt, att förleden icke hör hit.
12) Framför m-förbindelser:

o e adj. 'ful' Ens.,-o-BrVe.4
bkamlapJu v. 'surra, sorla' Vox.5 g
dh6ma1 s. 'drummel' Br.
getma s. 'gumma' Ens., -o- Br.,
drnei c adj. 'dum' Ens., -o- Br
-u- Vox.
TöTrEldVeTjKn., -u- SkVox bhugöman s. 'brudgummen' Tj.,
ÖK.; don döma 'dumben'
ÖK.5
Tj.
gömt s. n. 'gummi' Br.
flömhd adj.
Br.
glimpan s. 'gumpen' ÖK.
d)

kit Harp., tak Vess.
b) i§iht Harp., lat Vess.
fomla v. 'famla' Vess.
e) ghamak Eft.

c) dom Vess.

Jfr s. 197.
Se nedan Kap. V. Jfr no. aarfugl, aarhane etc.
8) Fda. brumle 'brumma, böla'.
4) Se Tamin s. 243.
8) Därjämte den dunkla ombildningen buDgamån Vox., jfr Olåni
s. 37, Billing a. 208.

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö OCK

319

khöma si v. 'kråma sig' Br.
Ens.1
hönta de EnsBrVe.,
khömskak adj. 'som kråmar sig
hömanabhgat propr. Ve.2
Br.
hetmla s. 'humla' EnsVox., -okhetmlat adj. n. :krokigt' Ens.
BrVeKnHis.
hånda s. 'humle' Ens., -o- Br khömlada [§4 h] 'besvärliga, motsträviga (kor)' Kn.
TöTrEldVeTjSkHis., -u- Sk
ketmab v. 'komma' Ens., -oVoxÖK.
EnsBrTtiTrEldVeTjReHis.,-uhönalad adj. BrKn. 3
VoxÖK.
kömpla v. 'snava' Tö., -tt- Vox.4
hömhaa v. 'gnägga' BrTjLaKn., ketmyanc s. 'kummin' Ens., -oBrVeKn., /anan Br.2
ÖK.2
jama v. 'ljumma, bli ljum' Ens. /anad s. 'ficka' Ens., -o- BrTr
VeTj.1°
jam adj. 'ljum' Ens., -o- Br.
lomp s. 'lump' BrLa.
jömfhtian s. 'jungfrun'
klema s. 'klunga' Ens., -o- Br mion/ae v. 'mumla' Ens.
förniimad sup. 'förnummit' Vox.,
TrVeReHis., -u- Vox. 7
-a- Ens.
klomp s. 'klump' Tö.
knetma s. 'det mjuka i 15rödet' minieh s. n. 'nummer' Ens., -oBrTjKn.
Ens., -o- Br.2
Eft. c) kitmjan Drengs.,
homra Vess. b) köma SlättVess,
komion Vess. d) lånta Slätt., -o- Vess. e ) momla Vess.
7)

Tillrop till hästar, då de skola flytta bakdelen. Jfr sv. dial.

humma, homma, no. dial. huma.
By i Ve., Homannabygget GS. Förleden kan vara ett namn
eller tillnamn Hofman, so Lundgren Pers. s. 105 ock jfr Hovmanstorpet
SOL XII, 84. Angående formen jfr fda. homman`Dyrer. 85,1. Med

denna tydning ser likväl pluralformen egendomlig ut, ock möjligen ha
vi i förleden ett hövman 'hoveriman, dagsvärksskyldig bonde', jfr äda.
hovmands veir Kalkar.
Betydelsen är ej antecknad, men ofdet användes om kor av en
viss färg, antagligen svart- ock brunstrirnmiga, varför samband med
humla s. är sannolikt.
8) Se F.-T. 430.
Jfr F.-T. 429 f.
Blott hört i namnet på leken böka fon, jömfm,:tan.
Ordet, som jag icke känner från annat håll, tycks höra till
Samma rot som klämma v. Betydelseutvecklingen skulle då vara alldeles parallell med den i klunga s. Se F.-T. 530, 539.
I Ens. genus neutr., i Br. comm.
8) Mlty. komen, komin etc. Ombildningen har väl skett i anslutning till ord som da. timian, merian 'mäjrarn', se Billing s. 112.
70) Se F.-T. 654.
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om prep. konj. 'om' Ens-Vox.,
vm ÖK.
pl6mpa4 adj.
BrTr.
plam.25a v. 'plumpa' Ens.
pamp s. 'pump' Ens., -o- BrRe.
!dimpa. s. 'svans' Ens., -o- Br
TöTrVeTjKnReHisVox.
slomp s. 'slump (en viss mängd)'
Br., sitimpa Br.
stheimpa s. 'strumpa' EnsSk.,
-o- Br.
stom adj. 'stum; stel' BrTöKn.,
clovshima adj. pl. 'dövstumma'

Ens., -o- BrVeKnVox.
sbmak s. 'sommar' En sBrLaSkRe.
forts6ma v. 'försumma' La.
sömhab adj. 'somliga' Ens.,
sinya dets. ÖK.
sump s. 'sump' Ens., -o- BrSk.
sompi adj. 'sumpig' His.
thezni s. 'nos' Ens., -o- BrVe.1
tukta s. 'trumma' Ens., -o- Br
VeKn.
kbm v. 'trumma' Br.
thölyla s. 'vält' Br.
thbmla v. 'köra med vält' BrRe.2
ÖK.
thamp s. 'trumf' Ens.
stamp s. 'stump' Ens., -o- Br tarrld s. n. 'tum' Ens., -o- Br
ReHis., stömpa dets. EldVe.,
His.
-u- ÖK.
Motta s. 'tumme' Ens.' -o- BrTö
som pron. konj.. 'som' BrTöTr
TrTjSk
-u- Sk., tåntalfiVeVox., sum ÖK.
gak Vox.
som s. 'summa' La., srima dets. töryaha propr. Kn.2
Jag har behållit de ursprungliga uppteckningarnas a i Ens.,
ehuru senare iakttagelser göra det sannolikt, att även i denna
ställning ett o torde vara den riktigare beteckningen. Detta
slutna ljud är så gott som allenahärskande i Ens. (ock Nissadalen). Endast av solyan, har jag ingen uppteckning med a,
varjämte koja växlar med kama.4 I denna motsättning kan man
våga se den gamla skillnaden mellan ii ock ö. Jfr VGö. (so.)
hompa Eft., -o- Vess. b) soma Vess. e) trom Vess. d) tom
Vess.
Jfr sv. dial. trumm 'hästnos; mule, oxmule; trut' Rietz s. 755.
Hör samman med trumma s., se F.-T. 1286 f. Jfr emellertid även
no. dial. 'bom, trum 'kant, brädd', sv. dial. trumm, tromm 'stock',
se SOÅ. XI, 150 ock Hultman Häls. s. 213£. not 4.
Se F.-T. 1287.
By i Kn.; Tommaredh 1653, Tomared GS. Förled är väl
namnet Tume, Torne, se Nielsen Pers. s. 101.
Även somlza med 0, men ordet förefaller mig knappast vara
målets ursprungliga, vilket nog är somma, jfr ÖK. surna, fastän jag
inte finner någon uppteckning av detta ofta hörda ord.

a
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„somak, sia 'somliga' men i övrigt o (exkurs II, s. 353). På området II har jag endast hört o, ock vid Skånegränsen detta jämte
u-a; jfr förhållandena framför pp ock se Marc nedan s. 362.

13) Framför äldre 3, w (f),
a) äldre ö, i-i gh, v:
TjLaKnReHisVox.
.bita s. 'båge' Ens., Uwe BrTr
lov f s. n. 'lov' EnsBrTöTjLaKn
Ve(no.), ke. Ve (Ör.).
ReVox.
htx,mb9,;c6c s. 'armbåge' Ens., -uwTr., åhmk Ens(by)Tr., -b6.a nyvag v. 'lova' Ens-ÖK.
TjLaReSkÖK., UN:Qa His., N- hg h s. 'råg' Ens(Karlst., by)
ign,A Tö., how Eld., huw
bås, Sk(Veka)Vox., alb6e, ÖK.
Ens(U11.)SnBrTöTrEldVe(no.),
heejnhta, a s. 'rägnbåge' Ens.,
hg TjLaKnYsReSkVoxÖK.
heegbishva, Br., hevnb6e, Kn.,
idka s. 'ruva, sårskorpa' EnsBr
hconb6s, ÖK.
TöLa.3
Akbtiwa s. 'eg. höbågar'1 Br., -etctvåa se v. 'överdragas med sårTö.
skorpa' Ens.
v. 'duga' Ens-ÖK.
adj. n. 'duvet' Ens., -9W- sticai s. 'stuga' Ens.-ÖK.
EldTjReSk., -19v- $vai v. 'sova' Ens.-ÖK.
BrTr.,
thuk s. n. 'tråg' EnsSkHis(sö.),
VoxÖK.
thqg Eld., thuw BrTöTrEld
Mac s. 'fluga' Ens-ÖK.
Ve(Göst.)tLaKn
Ve(no.),
ihå d 'ihåg' Ens., thtiw Br., ih94
ReSk(Lög.)VoxÖK.
Ve(no.), JO ÖK.
&ivan[för]' adv. 'ovan(för)' Ens
huv propr. Ys.2
TrVox.
BrVeTjlIn.,
ibad v. 'låga' Ens(Gr.)TrLaRe
6veh, prep. 'över' TrVeTjLaKn
VoxÖK.
ReSk.4
./c)a s. 'låga' Ens(U11.,by)Ve(Ör.)
c) flgekrod s. n. 'Hughk712b4a, Harp. b) dua, dova Vess.
krut, arsenik' Vess. d) hka v. 'minnas' AbTvå0k., -o- Vess.,
kkan adj. 'som har gott minne' Stafs. e) lba Slätt. f) /uv Ab.
g) lblva AbVess. h) hu Slätt., hpAG SlättTor., kow HarpStenEft.,
hOV AbVess., hetv Stafs. i) stim, SlättEftVessTvå. i) ,s0,va Harp
k) thog Slätt., thow Harp., thow Drengs., thov Vess.
Vess.
bvan[för] Slätt VessTvåSvart.
Redskap av flätade vidjor, varpå man fordom bar hem höet
från skogsängarna.
By i Ys.; Houf 1677-79, Hof GS. Jfr ovan s. 180, anm. 3.
Jfr isl. hrufa 'ujevnhed, isnr skurv, skorpe med derunder
vrende 37.Elske paa det menneskelige legemes overflade' ock F.-T. 909.
Vokalen införd från ovan.
21-120088 Sv. landsm. Wigforss.
5
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b) äldre ö + gh, v:
bQ s. 'bog' His., böa LaVox.
bana pl. Ens(by),i bana Tö.,

sht; Tj., skev LaReSk(Veka)
HisVox., skgv MisVoxÖK., sko

Ve(Ör.)Kn.
BrTrEld., -Q- Ve(Ör.)La
skincan propr. Br.1
KnHisVox.
bka,shcf s. 'bokskog' Ens.
bovs. s. 'bov' Kn.
dri.Q[a]a ipf. 'drog(o, -e) EnsBr /kvsk4 s. 'lövskog' Ens.
fehask.kv s. 'furuskog' Vox.
TrVeTjLa.
hQ s. '(häst-)hov' BrVeLaReSk., ski_cbåta s. 'skogsbacke' Ens.,
, hinvtåue s. 'hovtång' Br.
-19W- Br.
mUe,nb adj. 'mogen' Ens., -gy- skbvskda s. 'skogsskata' La.
Br., -Q- Ve(Ör)Tj slåwsn9,!_can s. 'skogsnuvan' Sn.,
Tö.,
LaKnReHisVox.
LaSk., -ov- ÖK., -Q- La
mUna v. 'mogna' Ens., -gu- Tö.,
-1sw- BrTrVe(no.), -Q- TjLa sköbdex s. 'skogsbygden' Ens
KnHisVox.
Sn., skob6idan VeTjLaKn
nöa adv. 'noga' Tr.
Vox.
nöan, adj. 'nogräknad' BrTr.; skötiona pl. 'skogsborna' Vox.,
sköböna Re.
not adj. n. & adv. BrVeKn
ReVox.
sköaby, sköabi propr. Ve.2
p/Q c s. 'plog' Ens-ÖK.
skob4ad propr. Re.3
hoa' s. 'rova' EnsVeLaKnReHis. skösgon,g propr. His.4
sk-w s. pl. 'skovor' Br.
4Q9) s. n. 'rov' Br.
skue s. 'skog' Ens., sko¥ Sn s/Qb ipf. 'slog' Ens-ÖK.
Tr., skow BrTöEldVe(no.), va/mdehi s. pl. 'vallmo' BrSk.
Äldre långt ö måste även ansättas i ordet 'hovgård 'härrgården, där man gör hoveri', likaväl som själva 'hoveriet'. Man
säger alltså go te hogduhan 'gå fram till gården för att arbeta',
men också ytma högok, 'göra dagsvärken'. De antecknade forrn
merna äro: hogak, Ens(by), högeily, Br., hågo:un, Tö., höpfut. Tr.,
hkwgon, Eld., hog(achan HisVoxÖK.
dro Vess. b) hdambvan adj. 'halvmogen' Ab. c) plo Slätt
Eft. d) hoalan s. n. 'rovland' Vess. e) Sk14 Tor., skgu Eft.,
skam HarpEft., skov DrAb., skQ Vess. skot() Gäll. f) bfkask0
Slätt. g) siddith, propr. Slätt.5 Ii) slo Vess. i) valmoa s. f.
Vess.

e)

Så kallades ägaren av ett ställe med namnet sktiwan.
By i Ve., Skogaby GS.
3) Gård i Be., Skogbygget GS.
4 ) By i His., Skogsgård GS.
5) By i Slätt., Skogsgarde GS.
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äldre ä + v, gh, 6:
n. TjÖK., /avt Vox.
gOva s. 'gåva' Ens(by, Gr.)Ve
SkHis.,
TjKnReVox.,
inth h s. 'måg' Ens., mew BrTr
EldVe., mov TjKn.
ÖK., -ayv- Br., dovaima '(fästmans)gåvorna' Br.
sts2van, s. pl. 'sådor' HisVox.
kim a s. 'kåda' Ens., hwa Br toAc s. pl. 'tågor (av hampa,
lin)' Ens., -9k4,- Ens(U11.), -owVe(no.), -ev- TrEldVeTjLaRe
BrVe.,
Vox., -ev- TrEld
Vox., -gv- KnSkHis., -av- Vox
TjLaReSkHisVox.
ÖK.
/ov adj. 'låg' EnsBrTöTrEldVe tåwaj,,sH s. n. 'senigt ock segt
kött' Br.
LaKnReSkHis., ltiwary, Br.; /avt
äldre 6, i framför gh, v, f, k + kons.:
l4nzna 'i lugnet' TrEld., i lOne.
figa s. 'fogel' EnsTö-ÖK., fewl
LaKnSkIlisVoxÖK.
Br.
/oftb n. s. 'loft' Ens(Gr., by)Br
figas6e propr. Vox.1
TrEldVeTjSkÖK.,
KnRe
hiksae v. 'minnas' Ens(by)His.,
HisVoxÖK., -e- Tö.
Eng(U11)Tö.,
SnBr
TrEldVe(no)Tj., hOsa Ve(sö.) lefti s. 'luft' Ens(Gr., Ull.),
BrTöKn., -e- Tr., -o- TjHis.
TjLaKnYsReSk(Veka, Lög.)
VoxÖK., h-vsa, husa Sk(Str.). lut s. 'lukt' La.
håfsan s. bst. 'takskägget' Br., likt& v. 'lukta' EnsBrTöTrEld
Ve(Ör)Tj La Kn Re Sk His Vox
t4ghgfsan Ve.
ÖK., lifta Br.
haft s. 'höft' Ens(by)TjLaKnSk
His., -o- Tr., -9.- KnReVox., lbvta ipf. 'stängde' TjLaKnYs.
mu/k s. n. 'mögel' EnsSk., mnivi
howt Br.
Br.
/umnf adj. 'lugn' Ens(Ökn.),
BrTrEldVe.,
-nBrTr.;
milas v. 'möglas' EnsTöTrEld
14mneh
Ve Tj La Kn Re Sk His VoxÖK.,
/omt adj. n. Ens(Gr., by, Ull.)
mindas
By., mygla Ens(U11.).
BrTrVe., lont Ve(Ör.)TjLaKn
adj.
'möglig' Tö.
mitlad
ReSkHisVoxÖK.
Mmnag se v. 'lugna sig' Br., -0- umn1 s. 'ugn' En s(Okn.)Tr.,. omn
Ens(Gr., by)Br., on Tö-ÖK.
TrEldVe., l&a TjLaYsHis
b4ggmn s. 'bakugn' Sn.
VoxÖK.
a) lama Två. b) maw Harp. c) tetwar TvåSpann. d ) ful Harp
f) låwnalb
e) h8a Slätt., -ow- Eft.
VessTvå., foul Slätt.
Slätt., log Ab., logn Vess. g) ligia se Harp. h ) loft SlättVess.,
laft Harp. i) laft Harp., loft Vess. i) lokta Vess. k) my/ Harp.
gtwnan Slätt., og HarpStenEftAbDrTorVessStafsTvå.
1)

By i Vox., Fågelsång GS.
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kdkalön s. 'kakelugn' Sn-ÖK.
icsa. s. 'oxe' Ens., iiwsa BrVe.,
ösa LaHis.
'?salt propr. His.1
heyta s. '(fisk)rom' Ens(by)TöEld
Ve Tj LaKn Re Sk His Vox ÖK.,
ina TrHis., hÖnte, Eld., hörna,
Br.
tollvta ipf. 'ryckte' LaKnHis.
sku/b s. 'skövel' EnsHis., sktstwl
Br., shival Re., sh./ Kn.,
skOlaNna pl. Ens(U11.), sk44lahna Sn.
shaa. v. 'skovla' Ens., skåda
BrTrVe., skaiAla Tö., -wEld., -sv- TjSk., -ov- LaYs
His., -gv- ÖK., -o- Kn.
show s. n. 'skrov' Br.
sktb6vsla v. 'gå med släpande
steg' La.
s/ows s. 'slafs, slusk' Br.
slavsa v. 'gå släpande' Sk.
e) äldre ö framför gh, k
fikwda, s. 'fogde' BrTöEld., fe2cla,
'LaKnRe.
snWde. s. 'snöfogde' Ve(Ör.),
snyfdda TjVoxÖK. 2
hblia adv. 'tämligen' Ve., Mia
Ve., hölt[g]a ReV.ox., höltans
EnsBr., höltans EldTj., kött-

slåvsan, s. pl. 'tofflor (utan bakkappor)' Br.
sl&vta, ipf. 'släckte; TjLaYsHis.
Ens(U11.), sow/ Br.
su/ds. n. 'sovel' EnsTö-ÖK.,
somn s. 'sömn' EnsBr.
shnna v. 'somna' EnsBrVeTj.
thbvta ipf. 'tryckte' TjLaKnYs.
towt s. 'tukt (bestraffning)' Br.
täta v. 'tukta' Ens(Gr., by).,
gwta BrTrEldVe., kfta TöTj
LaÖK., kvta His., 4vta Vox.
towt s. 'tomt, grund' BrTrVe.,
towt TöEldVe., tavt TjRe.,
kft La., tictana pl. bst. 'tomtplatsen' Ens(by).
tåwta v. 'lägga grund' Tr., th,vta
EldVe., tglvta KnRe., fiffla
La.
kiAtasta5tna s. pl. 'grundstenar'
Ens(Gr).
tbvtniv,s. 'grund' Kn.
+ kons.:
an Kn., hAwlut Br., latlia[ns]
Ens.3
samne s. 'socken' Ens(Karlst.,
Gr., by.), samn BrSnReVox.,
-o- Ve(Ör.)Kn., -g- TöEldTj
KnSkHisVox.

a) osa Slätt., &gsa Två. b) skyul Slätt., skul AbVess. e) sk&wla
Harp. d) sow/ Harp_,
. su/ Vess.
sar Vess., son AbMor
TvåSpannKö., sasan Dr.

By i His., Oxhult GS.
Även snpplosNcla 'snöplogsfogde' d. v. s. den bonde som hade
i uppdrag att kalla samman byamännen till snöskottning.
2) Jfr isl. högliga.

370K.
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f) äldre Q framför v, k + kons., gh:
se Ve(Lossb.), &vsa se Ve(Ör.),
gyia s. 'gavel' Ens(Karlst., Gr.,
&usas La.
Ökn.), gett/ Ens(U11.), gowl
BrTöTrVe(no.), gowl Eld., O- tsivsal s. 'axel, skuldra' VeTjKn
ReSkHisVox., busa/ Ys.,
val VeTjLaKnReSkHis.,
sal, bvsla pl. ÖK.
Sk., -ev- VoxÖK.
s ' s. n. 'ax' Ens., glo TöVe., bimkakja s. 'björklag' Br., bökka16a TöVe(ör.), bintke,14 TrEld.,
ows BrTrEldVe(Lossb., Göst.),
bkke,16 Kn., beekkalb His.
ows Tj., vs Ve(Ör.)TjLaKn
ituna/Q:c 'enlag' La., åtnalå Kn.
YsReSkHisÖK., 19vs Vox.
irga se v. 'gå i ax' Ens., Osa
Att man i dessa ord värkligen har att göra med u-omljutt
å, kan vid betraktande av hela det i avd. 13 föreliggande materialet inte betvivlas. Den i min uppsats Från Fil, för. i Lund
III, s. 174 f. framställda möjligheten av tidig förlängning i ax,
axel är alldeles otrolig. Motsatsen i större delen av SH. mellan
g[v]sal julaxel' ock vsel 'skuldra' bleve obegriplig.
Till gemensam behandling ha i detta moment sammanförts
icke blott orden med äldre 6 eller ä framför en gång existerande w
av olika ursprung, utan även ord med äldre Q, ö ock'å i samma
ställning. De moderna formerna visa, att ett sammanfall av de
nämnda typerna i största utsträckning ägt rum, ock en splittring av materialet skulle endast ha medfört onödiga upprepningar. Vid försöken att avgöra, huruvida orden under avd. a
ock d gå tillbaka till former med ä eller ö, är nämligen en
jämförelse med de övriga grupperna nödvändig. Av samma anledning ha inte häller formerna med enkel kons. ock de med
kons.-förbindelse efter vokalen splittrats på olika paragrafer.
Slutligen ha för jämförelses skull orden med urspr. f + kons.
tagits med, även om ingen övergång f --> w kan konstateras.
Någon fullt tillfredsställande lösning av alla de svårigheter, som här behandlade ljudförbindelser erbjuda, har jag icke
kunnat ernå. Den efterföljande ganska vidlyftiga diskussionen
har likväl synts mig böra medtagas. Dels finnes det nämligen
åtskilliga punkter, i vilka utvecklingen med en ganska hög
grad av sannolikhet kan konstateras; dels torde även i de fall,
a)

geg

Slätt., gowl Harp., gQval Vess., gåvlan Två.

Tor., oks Två.

e) ånnalc) Harp.

b)

åWS
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där jag fått stanna vid möjligheter, framställningen här nedan
kunna bidraga till frågornas lösning genom att klarlägga några
regelbundenheter i materialet, som möjligen annars vid en första
betraktelse skulle undgå läsaren. Dessutom ger jämförelsen
med de skånska målen en del hållpunkter, som avgjort äro av
värde vid problemens behandling.
Om vi bortse från enskildheter, som senare komma i betraktande, sönderfaller materialet i följande grupper:
Ord som över hela området visa u. De inskränka sig,
så vitt uppteckningarna ge vid handen, till följande: duga, fluga,
ruva, stuga, fogel, mögel, sovel.
Ord som över hela området visa öv. De äro: hov propr.,
lov, lova, sova, ovan, gåva, låg, vartill torde kunna läggas de
båda med öf: höft ock loft.
Ord som över hela området visa o. De äro: låga, bov,
drog, (häst)hov, noga, *noger, plog, rov, rova, slog, (björk-)
lag, *holiga.
Under en 4:de avdelning faller en stor del av materialet.
De flästa orden visa nämligen oberoende av sitt ursprung en
egendomlig överensstämmelse i de moderna formerna ock dessas
fördelning. Vi kunna urskilja två områden i SH., ett omfattande
Nissadalen ock socknarna söder därom', det andra de sydligare
socknarna ner till Skånegränsen. I det nordligare av dessa områden träffa vi av alla orden former med u i Ens. (ock Slätt.), för
övrigt öw; i det sydligare däremot o ock kiv, vilka båda sistnämnda ljud eller ljudförbindelser icke äro fördelade på olika
socknar, utan uppträda genomgående i alla socknar, o för sig
ock öv för sig i olika ord.
Med u, öw i norr, o i söder ha vi: båge, håg, råg, tråg,
bog, mogen, 'hu.gsa, lugn, ugn, oxe, fogde;
med u, öw i norr, öv i söder: duvet, skog, kåda, måg,
tågor, skovla, tukt, tukta, *toft, *tofta, gavel, ax, axel (skuldra).
De frågor, som det tydligen är av intresse att få besvarade,
äro två. Den första gäller, huru i gammal tid kort ii ock ö
fördelat sig i materialet; den andra, huru splittringen av il ock
ö liksom av ö, å ock 2 i de moderna formerna låter förklara sig.
1) Gränserna äro mycket nära, men ej fullständigt desamma för
olika ord ock typer.
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Man kommer otvivelaktigt lättast till rätta med orden i grupp 2.
Deras regelbundna ov i all den brokiga växlingen pekar avgjort
på äldre 6. Vi finna ju också, hur orden gåva ock låg, som
måste ha genomlupit ett stadium med å, överallt ha ö. Denna
vokal är, som vi minnas, den vanliga regelbundna representanten
för äldre 6. Ock att vi ha rätt att även framför labial spirant
6, framgår av
räkna med den vanliga fördelningen å 4.- ii, ö
Det
förra
har
genomgående
öde båda orden loft ock luft.
former, det senare i Nissadalen ock MH. å. Området II visar
på vanligt sätt sammanfall'. En blick på Skånemålen skall
ytterligare styrka antagandet, att orden i denna grupp visa tillbaka till äldre former med 6.
På slätten finna vi loft 'luft' i Ljunits, Härr., Albo, Bara 2
gentemot lawt 'loft' i Ljunits, Härr., Albo, Bara 3. Ock detta
samma atp (aw) finna vi i nämnda o'ck ännu ett par härader
även i orden av typen lova, alltså i
Albo: kåwan 'skämd'4;
åwandpna 'ovaningelstad: kåwan 'halvskämd', dåwan
dyna';
Härr.: såtva 'sova', law 'lov', klåwa 'klove', Utwan 'svullen";
Ljunits: sawa 'sova', law 'lov' låwa 'lova', klåtpa 'klove', kåtpan
'skämd', håwan 'svullen', 'hitwna 'svullna', åtpandpna;
Bara (no.): såwa, la w s., lawa v., åwanktwt 'ovanloft';
OTo.: detwan, hittpna 'svullna.
I sydvästspetsen av Skåne finna vi i stället aw, ow,
alltså i
Bara (sö.): sitwa, law s., tema v., 611VOlt 'över';
Skytts: sowa 'sova', low s., lowa v., kowna öw 'svimma', döwan.
Å andra sidan visa de nordligare målen liksom Hall. former
-med -ev-:
Åsbo: /ov, lova, sova,ovan,kovna
(ärds: /ov s., lova v., dovan;
au 'dö';
0Gö.: lava v.;
VGö (so.): dovad 'osmakligt', /ov Lugg.: lov, lova, sova, b•ovna;
Bjäre: sova, lova, hov propr.
s., /ova v., sova v.;
'Hof'.
Ons.-Fr.: sova, dovan;
Endast från Skånegränsen finnes en anteckning loft 'luft' His.,
som jag endast kan förklara såsom inkommet norrifrån.
I Bara även he.
I no. Bara, i sö. ietwt, jfr vidare materialet i täxten ovan.
Jfr jut. dial. kowen 'om korn og gryn, et mindre stferkt udtryk
end: muggen; nog også lummert om vejret' (Feilberg), sv. dial. koven
/ kvav, kvalmig', kovna 'kvävas' Rietz s. 315, fsv. kova 'kväva'.
6) Jfr da. hoven, hovne.
Jfr da. doyen.
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Förbindelsen mellan de skånska målens ov, aw, av, ow ock
danskt åw i lov etc. är klar. Jfr t. ex. ytterligare Sejerom.
Ave v. 'lova', save v. 'sova', dåven 'lat', se Thorsen s. 8. Något
annat än äldre ö är tydligen icke tänkbart, isynnerhet som vi
ha regelbundet tt i ord av typen båge, råg, varom mera nedan
s. 331 f.
Även om orden i grupp 1 torde icke stor tvekan kunna
råda. Det är visserligen sant, att vi med all säkerhet tvingas
att antaga en övergång 6w -->- u i delar av Nissadalen (se nedan
s. 329); men just den lokala begränsningen, som u-formerna av
äldre 6w förete, tyder på äldre i orden med över hela området genomgående u. Även Skånemålen känna med ett undantag endast u i dessa ordf. Vi finna
dua Härr., V,Gö. (so.), Åsbo, du Lugg., dikwa Ljunits, Färs;
flika Lugg., Asbo, flima Bara;
sta Lugg., Åsbo, VGö. (so.), stikwa Ljunits, stikwa Skytts;.
ful Ing., Hkr., Färs, Ljunits, Bara, Torna, Lugg., Bjäre, Asbo,
VGö., OG6., Gärds, fuu4 Skytts;
mul Härr., Ljunits, Skytts, ()Torna, Bjäre, mule, muled, mulas
Åsbo, mulas Bara, VTorna, Lugg.;
su/ Albo, Härr., Ljunits, Bara, Lugg., Bjäre, Åsbo: VGöinge,.
Vill., suw/ Skytts.
Blott från en del av Bjäre föreligga de överraskande formerna do, da VKarup, stöa VKarup, Hof jämte du, dika, sta
från Förslöv, Hjärnarp ock alltid flita.
Även grupp 3 ser till en början inte ut att vara alltför besvärlig. Alla orden utom låga ock -lag ha tydligen äldre ö,
vilket ju regelbundet brukar ge Q. Svårigheten kommer naturligtvis först fram, då vi se denna grupp liksom de båda föregående i ljuset av grupp 4 ock fråga oss, vad som kan ha föranlett differentieringen av äldre ö, ii, ö, ä, Q, varför vi ha
genomgående lova
men dikat, dövad
dika ock lin, la
w, h0
bua, boa ock ska, skav
P16)
(björke)1Q(a)
gul, Oval
lov 'låg'
teA, tövett,' tågor'.
Det kunde ju till en början synas frestande att tolka hela
motsättningen i orden med gammal kort vokal som ett resultat
I) Orden duga, fluga, stuga ha ej så genomgående antecknats, n-len:
något tvivel rörande 4-formen i dem är inte gärna möjligt.
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av en äldre olikhet : 6, alltså duat, hu med äldre ii, lova, h0
med äldre ö. Omöjligheten av denna tolkning är emellertid påtaglig. Den skulle kräva en fördelning av äldre ii ock 6 på detta
område, som alldeles sammanfölle med fördelningen av de olika
moderna representanterna för äldre öw ock 2w. Äldre ii -> u,
öw skulle ha funnits, där äldre öw, 2w ge u, öw; äldre 6 -> Q,
8v skulle ha funnits, där också öw, 2w ge o, 6v. Ett dylikt
antagande är alldeles osannolikt. Att man däremot — om man
tils vidare bortser från svårigheterna med differentieringen i u,
öw : Q eller Erv — skulle kunna tolka u-öw-formerna ur äldre
åw, framgår tydligen av orden med äldre 2 (mom. f.) ock bog,
mogen, skog med äldre ö (mom. b). Så vitt jag vet, finnes det
inte någon möjlighet att i alla dessa ord få fram en 'mycket
varigenom de skulle ha gett samma
tidig övergång 2, ö ->
typ som orden med gammalt ä. Förklaringen till Ens. u måste då
ligga i en senare övergång åw -> öw g, varvid det postulerade
mellanstadiet synes representeras av det i trakterna norr ock
söder om Ens. föreliggande öw. Att detta öw antages vara
ett förstadium till u ock icke en senare diftongering av u,
beror på det förra antagandets större enkelhet. Vi skulle annars
få en övergång öw -> u ock så tillbaka u -> öw. Att före u ligger
ett öw, är nämligen dels det fonetiskt enda rimliga antagandet,
ock dels torde en utveckling öw -> u tämligen direkt bevisas
av följande faktum. Bland orden med äldre 6w eller ilw framför kons. finnas några med öw, tw framför n, vilka inte fullständigt följa sina kamrater. I regel hade vi ju sydligast Ehr
eller o, norr därom öw ock så i Ens. u. Orden lugn ock ugn
ha däremot i Ens. liksom i de något sydligare socknarna formerna honn, s(lytn.1- Förklaringen till denna avvikelse synes
vara den, att vid en utveckling öw -›- öw -> u övergången
mn inträdde under öw-stadiet, varigenom den vidare utwn
vecklingen till u häjdades.
Innan vi gå vidare i diskussionen, kan det vara skäl att
ytterligare belysa det sydhalländska sammanfallet av typerna
ow, öw, äw, 2w genom framdragande av de likartade förhållandena i Skåne. För överskådlighetens skull isärhållas typerna
efter samma grunder, som använts vid ordnandet av materialet
1) Dock har jag även iumn, tim från Ens(öknalt) ock umft
jämte kl« från Tr.
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under mom. a-f ovan. Vi ha redan s, 327 sett, hur äldre ov i
ord av typen lova i Skåne motsvaras av ow, w, aip, aw, ov.
Därvid anfördes även ordet loft. Av samma typ som detta sistnämnda finna vi vidare i
Ing.: tawt 'åker strax vid går- ÖTo.: sitwna;
den', kaws 'liten lerskål utan Lugg.: tovt, sowna 1. somna;
Öra';
Åsbo: toft, somna;
Härr.: kopt, singna 'somna':
Bjäre: tovt.
Skytts: kows 'kärl':
Därjämte uppträder i Skytts howt 'höft', i Ljunits, Härr., ÖTo.
hawt, i VTo. haut regelbundet gentemot Ing., Gärds (Degebärga)
hot, Åsbo hoft, av vilka de två förra säkerligen, det sista antagligen gå tillbaka till äldre 'hart.'
Av ord med äldre ö ha antecknats följande från
Albo: baw 'bog', haw 'hov'•,
Ing.: baw 'bog', skaw 'skog', skawskkciba 'skogsäpple', -mån,
-sniktga;
Härr.: ban', haw, plan, 'plog', skaw, skawlög 'skogsland', skob6.2d 'skogsbygd', skovcitaha 'skogvaktare', sawn 'socken',
Mut;
Ljunits: baw, haw, hawa 'göra hoveriarbete', sawn 'socken',
skap, skapcke 'skogsäng', -.4;) '-ök',
-skhdlia,,-teittp,
skob6 'skogsbo', skob60 -vcitaka, hOlva(ns);
Bara (no.): baw, (ga
hdwa 'hoveri', plån), skalp, sawn;
OTo.: haw, plaw, sawn, skaw, -snikwa, skovd,ltaka;
VTo.: faukabau 'fårbog', plau, saun, hOhans;
Bara (sö.): baw, (ga ta) kava, plaw, skow, sawn;
Skytts: bow, skow, sown;
Färs har -bag; (sö.): bov (no.), p/aw (sö.): plov (no.), sawn (sö.):
sovn (no.), höhja;
Gärds har skav (ÖSönnarslöv, Degebärga, Huaröd), skov (Everöd,
Köpinge), skQ (Vä, Lyngsjö, Linderöd, VVram);
vill.: bp., sko, skosnita, hölt(g)a;
0Gö.: skoon 'skogen':
VGö. (so.): noa 'noga', skc2; (Stoby) sk,Q;
Ons.-Fr.: bOa, bhhumöan 'brådmogen', skov;
Vilanj.: fautiabOv 'fårbog', plov, somn;
Lugg.: boa, homg 'hoveri', s4ov, somn (sown);
Asbo: hoabone loveribonde' etc., mo_en, mön 'mogen', skov,
somn, ktfool 'ladufogde', hoha(ns), hoha(ns);
Bjäre: bOa, ho 'hov', mön, mOna v., sk-ov, -kiva, -Ma, skobo:,
somn.
Äldre
finnes i gowlvd1 'gavelvägg', gowl Skytts, gow/
Ljunits, Härr., Albo, Färs, ÖTo., govl Bara, Gärds, Vill. Ons.Fr., Bjäre,
VTo., Lugg., Bjäre, VGö., go:vel Asbo, ows
1)

Jfr mlty. huft(e), se Tainm s. 371.
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Vill. (Österslöv), ovs VGö., Åsbo', Bjäre, vsal VGö., vsel Åsbo',
ne,/o 'enlag' Ing., ainalcj Bjäre. Utom de här ovan uppförda
ha av orden ax ock axel från Skåne endast antecknats oomljudda former eller former med oj.'
Slutligen komma orden med äldre ä, i
Skytts: gc)wa 'gåva', /ow 'låg'; Vill.: giva, l6w(oh);
VGö. (so.): gava, lav;
Bara kw, /azp;
bhugava, -gåva;
Ljunits: /eztv(oh);
bo: gov(t, lov;
Asbo:
Härr.: law,h,åkatawa'linstängel'; Ås
Lugg.: gova, lav;
lultatawa 'linstånd';
Bjäre: gova;
OTo.: law, sUpon, 'sådor';
Gärds: lav, Avar;
Vi ha här tydligen framför oss ett sammanhängande dialektområde, vars förhållanden kunna karakteriseras på ungefär följande sätt. Den skånska slätten visar ett regelbundet sammanfall av de äldre typerna öw, öw, äw. Ett par enstaka undantag kunna utan större svårighet förklaras (se nedan s. 337 f.). I norr
gå de moderna glw, aw över i ov regelbundet utom i förbindelsen
äldre öw, för vilken i G-öinge ock Villand endast antecknats moderna former med o ock vilken i nordväst splittrat sig i o ock ov.
Ännu VHarj. har bov, plov liksom somn, men Ons.-Fr., Lugg.,
Åsbo ock Bjäre visa dels o, dels 6k1.1, alltså boa, men skav. Dessa
förhållanden sträcka sig upp i SH., tils vi komma till det ovan
omtalade området omkring Nissan med öw, u i en hel rad av
orden, medan i andra o ock ov fortsätta åtminstone till Atradalen,
delvis längre.
Medan i här ovan berörda typer de sydhall. målen tydligen
utgöra en direkt fortsättning av -de skånska, synas förhållandena
ligga något annorlunda i ord som båge, råg, *hugsa etc. Även
i denna punkt må det belysande materialet från Skåne anföras, nämligen från
Skytts: albik(w)a 'armbåge', ih 'ihåg', l4wa 'låga', hU 'råg',
iun 'lugn', on 'ugn', måna 'rom
thuw 'tråg', kåsa
(i fisk)';
thtk, on, tama;
Ljunits: Utan, albiAwa, th4,
Härr.: lua, hu, thu, kåsa, on;
;
thU,
Ing.: ilvå,
ru, try, råna;
Albo:
Färs: bkwa, thå,l€ps , iy.16 txu, hitsa, lun, on, tama;
Blott delvis, se Billing s. 89.
säl,. Härr., Ing. as, cisal,
Alltså i Skytts p.104 Ljunits ceis,
Albo, VTo. ais, Ons.-Fr. os, Osat, Bara, öTo. ceis, Gärds, Vill.
(Rinkaby), Åsbo (jfr not 2) 81S, 6.1sel, Lugg. VS, t?)31. - Till förklaring av göwl på slätten har jag intet att föreslå.
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Gärds: binva 'redskap att bära hö med'1, thå,
rg, tru,
tun, on, ösa 'oxe';
ag, la, ru, hån, ösa, ritma;
0Göinge: buun 'bågen', hu, hu s. 'låga' hu, thu, lune;
VGö. (so.): albua, bua, thu, nu, tu, on, osa; (Stoby): hg, lnait;
Ons.-Fr.: albåa, banta, thu;
Dara: alba:ma, thu, kava, hu, tu, on;
OTo.: albic , ih , Unga, ku, bmw, katsa, on, 'akne;
VTo.: albfka, ih, la v. 'spränga ock hetta; eg. låga', AU, ta,
on, ;tima;
ih,4, lita, hu, tim, on, gom;
Asbo: alb6e, thå, loe s. 'låga'2, loa v. 'låga', AU, hm, husa,
lun, on, 'tune;
Bjäre: alb6 (Hjärna,rp), i/u5 (Hjärn., Barkåkra, Förslöv, VKarup),
huköme,li 'minnesgod' (Förs.), ioa (Eljärn., VKar.), t (Grevie,
VKar., Hov), n,u (Hjärn., Förs.), hob6s 'råghalm', (Hov,
VKar., Torekov) hubeis (Hjärn., Förs.), thu (Hjärn.), tkospdil 'degspade' (Hjärn.), 1Qn, Qn.
Ser man på dessa sist anförda skånska former, kan man
inte gärna tänka sig någon annan möjlighet, än att det i dem
likaväl som i duga, fluga, stuga, fogel, mögel, sovel så gott
som genomgående u måste förklaras ur äldre
Det torde
fordras de kraftigaste skäl, om man skulle låta förmå sig att
tolka den skånska motsättningen u mot bv, aw, 6v 3 på annat
sätt än som en reflex av äldre ä mot ö, ock dylika skäl föreligga, så vitt jag ser, icke. Under sådana förhållanden kan
man inte undgå att för de enstaka orden med skånskt o anta
äldre former med ö. Men ett genomgående skånskt on s. 'ugn'
ögn, äda. ofn, on, oon måste väl ha en direkt fortsättning i
det sydhall. on, ock även för de övriga Q-formerna av denna
typ i no. Skåne ock SH. ser man sig tvungen att, så länge inga
avgörande motinstanser föreligga, ansätta äldre 6. Emellertid
är det då också klart, att alla före de moderna formerna liggande öw icke kunna behandlas såsom likställda. Äldre böghe
---> böwe ger boa, äldre döven döwen ger dava'n. Vid den fortsatta diskussionen få vi alltså även göra distinktioner med hänsyn till den en gång efter vokalen följande konsonanten.
I) Se ovan s. 321, not 1.
ÅVen /ya s. i en gammal visa, se Billing s. 76.
Jfr förhållandena i da. lov, love, sove, men bue, lue, ru ock
t. ex. Sejere låvo, she, cavan (se ovan s. 328) mot båg, lila, ra,
trå etc. (se Thorsen s. 13).
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Vi ktinna då återigän göra början med orden av typen lov,
lova, alltså. med äldre öv i slutljud eller framför vokal. Alla de
s. 326 anförda orden visade genomgående sv.' Däremot finna vi
i det enda ord av samma typ, som ytterligare föreligger, nämligen duvet, en splittring i sydligare d6vad, Avd, nordligare
&kivat, (litat. Att man även i detta ord bör ansätta en enhetlig
utgångsform dövet, torde, efter vad som ovan s. 329 sagts om
övergången 6w --> öw --> u, vara klart. De möjliga orsakerna
till den avvikande behandlingen diskuteras för alla de likartade
fallen på en gång nedan s. 334 if. Om vi tillägga, att orden duga,
fluga, stuga ock ruva redan ovan s. 328 förklarats ur former
äro vi tils vidare färdiga med hela mom. a. Bland
med äldre
orden med äldre 2 (se mom. f.) visa alla de med kons. efter w,
alltså äldre *g2v1, *2x, '*2x1, samma utveckling som du.vet, i
söder 6v, nordligare öw, u.2 Då man däremot i ordet (bartice,-)
16a, -16 äldre *12gli finner o, kan avvikelsen mycket väl bero på
den efter vokalen följande konsonantens olika karakter ock ställning. Förbindelsen 2gh har i detta ord gått samma väg som äldre
h,o. Att o i •loa, -19. är genomgående ända upp
-ögh i rögh
norr om Nissan, måste ha sin särskilda förklaring, varom se
nedan s. 335.
Samma utveckling som i ord av typen lova ock i gavel,
ax, axel finna vi hos orden med äldre å under mom. c. Det
ser inte ut, som Onfl den följande konsonantens natur här spelat
någon roll. Vi finna full överensstämmelse mellan gåva ock
låg, medan däremot tågor ock måg avvika. Då sådor endast
är antecknat från ett par socknar, kan intet sägas om dess utveckling i jämförelse med kåda. Det sistnämnda ordet överensstämmer emellertid fullständigt med tågor. Om motsatsen öv :
6V7 ?<k se nedan s. 336 f.
Av orden i mom. d ha redan fogel, mögel, sovel förklarats
(se ovan s. 328), ordet luft likaså (s.
ur former med äldre
Även några former av ordet grov få räknas hit. Vess. grsv,
BrTrEldKn. grov visa på äldre kort vokal, se Nor. Sv. etym. s. 32 f.
Ens. gh9v, His. gitetv synas böra uppfattas som lån med ljudsubstituton, då Q med följande v icke överensstämde med målens ljudsystem.
Så antagligen också Ens. phdwa 'prova'.
Ordet axel visar på det nordligare området icke omljudd vokal,

illtså avsal, asal.
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327). Av orden med f, p + kons, ha loft ock höft genomgående ö-former, varemot *toft, *torta i söder visa(9f, ov, men
nordligare id4v, u efter de kända gränserna. Med iv, v, f
k
finnes samma fördelning i tukt, tukta. Av ett *skäll]. -a ha vi
likaledes regelbundna former, om vi bortse från Kn. skol -a.
Endast på området med ov ha vi låda, ttgtvta, sikta, thitvta, i
vilka formerna från His, synas kräva äldre -ökt-.1 Därjämte ha
från enstaka, spridda ställen antecknats /tofs, show, skttovsla,
slows, Musa, sMwsatt, vilkas urformer kunna vara osäkra, men
som icke direkt tala emot ett äldre 6w.
Å andra sidan ha vi med en fördelning o : öw, u orden
'hugsa 2, lugn, lugna sig, i lugne, ugn, rom2, alla sålunda med
ett äldre 6w
ögh, vilket bör vara orsak till olikheten. Med
dessa följer emellertid även oxö, vars förklaring må lemnas
därhän, tils betingelserna för splittringen av äldre 6w överhuvud
komma under diskussion. Slutligen heter det luta 'lukta' över hela
området. Äldre ii är nog ganska säkert; men det är mycket möjligt, att ordet är så sent, att vi ha en assimilation kt --> t, jfr
not" 'nykter', ock att alltså inte äldre ilw existerat. Br. har
även lofta, jfr mlty. lucht, luft.
Till sist komma så orden med långt ö framför w av olika
ursprung (se momm. b ock e). Här möta vi de svåraste problemen. Dels finna vi nämligen över hela området modernt
o, dels den kända uppdelningen, men denna efter två linjer,
alltså i vissa fall sydligare o mot nordligare öw, u, i ordet
skog däremot öv : öw, u.
Vi komma tydligen inte vidare utan att gå in på det andra
huvudproblemet, det om betingelserna för materialets differentiering.
Det är från början sannolikt, att man vid utforskandet av
betingelserna för motsättningen mellan det nordligare ock det
sydligare området bör finna en ledtråd genom att noggrannare
jämföra de fall, där denna differentiering inträder, med de fall,
där den uteblir. Om vi då först se på orden under mom. a,
finna vi strax motsättningen bita, lAwa :bba 'båge', men iihmb6
även uppe i Nissadalen i EnsTr. Då därjämte i Ens. höres
Jfr dock om luft ovan s. 327, not 1.
Om ett par oväntade ock oregelbundna former se nedan s. 340.
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itt,mb4a, Tr. ettbmWwa, kunna dessa former endast fattas som
påvärkade av det enkla ordet, medan ?tionk är den regelbundna
sammansatta formen. I relativ svagton böra alltså betingelserna
för differentieringen o : öw, u ha saknats. Detta antagande
styrkes av det genomgående -loa,'-lo '-lag', som jag endast an.
tecknat i sammansättningar ock som väl säkert alltid i dem
varit brukligast. Att likställa ett äldre -9gh- i senare sammansättningsled med äldre -ögh- torde inte kunna anses för omoögh finnes vidare 4,9na2, ock
tiverat.' Med genomgående o
motsättningen till lömn, lon synes på ett naturligt sätt förklaras,
om man antar nona vara den regelbundna utvecklingen i senare
led av sammansättningar, vilka med fisk- eller olika fisknamn
såsom första led böra ha haft en avsevärd bruklighet, jfr fsv.
sika roghn. Även det faktum, att on 'ugn' går något över den
nordliga gränsen för o i lont 'lugnt', kunde sättas i samband
med dess förekomst i sammansättningar. Den närmast till hands
liggande förklaringen till den olika utvecklingen i de enkla
orden ock de senare sammansättningslederna synes vara den,
ögh under relativ svagton w fallit
att i en förbindelse öw
tidigare än eljest, varvid resultatet blivit Q, under det att i
starkton med kvarstående w differentieringen mellan de båda
u). På det
öw
komponenterna i 6w fortskridit till åw
sydligare området med regelbundet o skulle sålunda även i
o nödiga,
starkton bortfallet eller den för utvecklingen öw
tils vidare icke närmare bestämbara »modifikationen» av w ha
ägt rum; med andra ord: det sydligare området skulle endast
vara något före det nordliga i utvecklingen — ett i ock för sig
nog så rimligt antagande. På detta sätt skulle vi ha fått en
förklaring på alla ord med äldre ögh med undantag av la s.,
la v. 'låga' över hela området. Här räcker tydligen inte svagtonsteorin till, ock om vad som kan vara den avgörande olikheten mellan låga ock båge, råg etc., därom kan man endast
uttala gissningar, tils möjligen de övriga förbindelserna ge någon
hållpunkt.
Gå vi då vidare i mom. a, träffa vi på motsättningen hov,
,
lov, lova, sova, ovan, men duat, dövad. Även här synes man
Se Kock Ljh. I, 421.
TrHis. hicna måste utgå från äldre riighn.
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ju vara inskränkt till tomma möjligheter, men så många torde
icke finnas att välja på. Som var ock en nog redan sett, gäller
det vid problemet tt, öw : av återigän den efter vokalen följande
konsonanten. Modernt it kommer enligt antagandet av öw, ock
frågan blir, hur en äldre motsättning nordligare äw eller öw:
sydligare h eller 8v skall förklaras, d. v. s. under vilka betingelser w har hållit sig längre i norr än i söder. Om vi då
gå till orden med äldre 6w
öv, ök (under mom. d) ock med
äldre Qw
2v, 2k (under mom. f) framför konsonant, finna vi,
att de alla, alltså äldre öxe, skövl, skövla, tökt, tökta, g2v1,
9x, visa öw, it på det nordligare området i, d. v. s. ett längre
bevarat w. Nu synes å andra sidan adjektivet döwen såsom fonetisk
typ avsevärt skilja sig från de anförda subst., värben ock adv.
med ov endast däri, att det ägt böjda former, i vilka 6w kommit
före konsonant. Med ganska stor sannolikhet torde man därför
i detta faktum kunna söka orsaken till olikheten duat : lava.
Rörande orden under mom. d återstår då endast motsättningen mellan haft, loft å ena sidan, tuta, tötvta, tavta å den
andra. Ordet höft har inlånats med f ock är alltså ej likartat
med cle båda övriga. Olikheten mellan loft ock toft synes mig
å andra sidan kunna hänga samman med att toft i gammal tid
haft lång vokal i vissa former.
Orden i mom. c äro så få ock dessutom olikartade, att
någorlunda säkra slutsatser äro svåra att draga. Om man antar,
att åw
äv, ä6 ock ågh behandlats på samma sätt, föreligger
följande möjlighet till förklaring av olikheterna. Genomgående
.övergår åw till öv framför vokal under starkton, alltså öv i göva
samt de böjda ock komparerade formerna av adj. /öv. Däremot
bevaras w i slutljud ock i relativt svagtonig ställning på det
nordligare området, varför vi få möw, mu samt -köwa, -kua,
-töwen,, -tigait, i sammansättningar som fbaldta etc., hörnpatgan,
etc. Den fonetiska sannolikhetem av det första antagandet —
6w i enstaviga, öv i tvåstaviga former — är ganska stor. Jfr
t. ex. att Sejeromålet ännu har kort vokal framför w i slutljud,
lång vokal + v framför ny vokal, alltså saw 'såg': såve 'såga',
law 'låg' : iävere 'lägre', skäw 'skog' : skäver 'skogar' etc. (se
1) Undantaget samn, somna 'sömn, somna' förklaras som ugn,
lugn ovan s. 329.
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Thorsen ss. 38 if., 74 f., 79). Enligt Benn.-Krist. s. 108 är förhållandet liknande på Falster. Antagandet av längre bevarat
w i relativ svagton synes också stå i överensstämmelse med
övriga kända fakta, vare sig man fattar w såsom en »försvagning» av v eller anser dess bevarande gynnas av den föregående vokalens tendens till korthet.
Slutligen komma vi åter till äldre öw. Problemet om den
skiljaktiga utvecklingen i »norr» ock »söder» invecklas då ytterligare genom differentieringen ö : 8v på samma sydliga område. En del av materialet kan frånskiljas. Orden med modernt v efter o, alltså bova, hov, måste vara sena lånord. , Ipf.o,
formerna dho, slo bevisa intet. Orden med gammalt öv
alltså ho, hoa, kunna anses ha den vanliga, regelbundna utvecklingen. Därvid komma visserligen Br. skåwah, hwtbug, Eld.
hitwgoh att stå oförklarade. Dessa former äro emellertid " så
isolerade, att en diskussion om dem bleve mycket litet givande.1
Av orden med ögh är det visserligen endast skog som visar former
på 8v, varjämte ordet socken har 8mn ‹- äldre öwn; men då
diskussionen knappt rör sig om mer än ett halvt dustn ord,
har man ingen anledning att från början anse den ena utvecklingen mera »regelbunden» ock »oserd» än den andra. Det är
inte så lite frestande att i sköv se en utveckling av sköw såsom
senare led i den mängd av sammansättningar, vilka skog onekligen
bildar. Ock fonetiskt skulle man då häri kunna se orsaken till
en hastigare förkortning av öw, varigenom det likställdes med det
gamla korta öv 6w -* 8v. Åtskilliga invändningar, som strax inställa sig, äro icke alldeles avgörande. Som vi minnas, ger äldre
öw i största delen av Skåne aw, aw, ov, 61v. Oberoende av denna
växling träffar man o i några sammansättningar med skog,
sålunda i Härr. skob6,2d, skovdtaha, i Ljunits skob6,2d, skobö, skovdtaha, i ÖTo. skovckltaha, i Åsbo skob6jd, skobo, skovdktahe, i Bjäre
skobd, skod4a. Därjämte funno vi i ett flertal andra sammansättningar samt alltid av det enkla ordet formerna Härr., Ljunits,
ÖTo. skaw, Åsbo, Bjäre skov. Från Gärds (Everöd) har jag
jämte skov antecknat ett skosni.twagök. Även i SH. kunna vi
1) Påpekas må emellertid, att de två sista orden med öw framför
kons, stämma med tiStwt 'toft', om man i detta utgår från äldre töft -›
"töwt, se ovan s. 336.
22-120088 Sv. landsm. Wigforss.
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konstatera samma olikhet. Re. har skov, men skobhgad propr.,
ock mot sku, sköw, sköv står sköbeiidan, skobOidan, sköbön,a,
skob6. Det enda rimliga antagandet är, att sko hör hemma i sammansättningarna, men, så vitt man av dessa exempel kan se, endast
när skog är första led.1 Att man inte häller behöver anta huvudton
på andra leden, tyckes framgå av en motsättning som Gärds (öSönnarslöv) skav, men sk6sma propr. 'skogsmad' (beläget i Everöd),
ock samma språk tala i SH. His.' skev, men sk6sgoh. Men även
om tidigare svagton här spelat en roll, är skog såsom första
led ock huvudsakligen framför kons. inte nödvändigtvis likställt
med ett (böke-)skogh etc. Därför utgör inte häller hölva etc. något
avgörande bevis mot öw --> 8v i relativ svagton. Ordet visar i Skåne
ock nästan hela SH. eadast o, ock att man åtminstone delvis
måste räkna med utveckling i svagton, synes framgå av formerna
med kort o framför förlängt 1. Även här ha vi ögh framför
konsonant. Ens. hiclia(ns), Br. 1åwlza (i båda socknarna även
hölzans) skulle då representera starktonsformen. Det vore ju
egendomligt, om denna bevarats endast här. Vi få emellertid
märka, att på det »sydligare området « i SH. starktonsformen
kan föreligga i holm ock likaså i Åsbos holia(ns). Ock som
ovan framhållits i fråga om skobtd, kan o mycket väl även på
skånska slätten höra hemma i starkton framför kons., varför även
»slättens» Mya kan bevara den starktoniga formen. Med den
nu framställda möjligheten till förklaring av sköv skulle motsatsen mellan detta ock nordligare sköv, sk u lösas som motsatsen töver : twh, köva : kua ovan s. 336 f. Formen sko LaBn.
skulle vara den sporadiskt bevarade starktonsformen, ock denna
skulle vi även återfinna i skinbt propr. Ve.
Den regelbundna starktonsutvecklingen skulle vi också finna
i bo, boa, InQan, ffida ock även i de nordligare buana, ynkan,
fowde,, d. v. s. förbindelsen ögh skulle i sin utveckling ha sammanfallit med ögh. Härvid ha orden plo ock noa, nom, not
lemnats alldeles ur räkningen. Sv. noga är enl. Nor. Aschw.
gr. s. 214 (jfr Vårt språk III, s. 91) mlty. nöwa, ock efter SH.
noa torde adj. noah,, not vara bildat. Även plog kan ha in1) Det är av intresse, att just orden skogsbygd, skogsbo visa

o. Genom sin bruklighet ha de undandragit sig analogisk påvärkan
från det enkla ordet. Vad däremot skovdtaha etc, beträffar, har det
nog rspr. skog att tacka för sin form.
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kommit i målen så sent, att det icke bör räknas med på tal
om här avhandlade ljudövergångar. Det gamla ordet har varit
our 'årder'.
Om sålunda de i det föregående diskuterade svårigheterna
för ett antagande av -sköw -› -skov i senare sammansättningsled
kunna anses övervinneliga, synes förklaringen likväl falla på ett
par ytterligare fakta. Från Br. är antecknad formen vå/mo, ock
i Tö. heter gården Brunskog GS. alltid bittinsko. Motsättningen
till Br. m&van 'mogen', bwana 'bogarna' ock Tö. sktuv synes
naturligen förklaras genom antagande av -ögh
o i senare
sammansättningsled. Härmed skulle ju synnerligen väl stämma,
att formen sko 'skog' endast på enstaka punkter — i Ve(Ör.)
ock Bn. — blivit den under starkton härskande. Ock så till"kommer slutligen, att ett antagande av ögh. -› 8v i andra komp.led icke är förenligt med ett antagande, som jag förut (s. 334 f.)
gjort för att komma till rätta med motsättningen bua,: ahmbo etc.
Här skulle ett -ögh- under starkton ha gett öw
u, däremot
i senare komp.-led o. Ock svårigheten blir så mycket större,
som den starktoniga utvecklingen av ögh ock ögh skulle ha
varit densamma.
Det ser sålunda ut, som om man tvingades att anse sköv
för starktonsform. Men då finner jag ingen annan möjlighet att
förklara den avvikande utvecklingen i boa, mon, foda än att
i dessa anta invärkan från den föregående labiala konsonanten.
Något annat stöd för denna förklaring, än att den synes vara
den enda som återstår, finnes visserligen icke, men den är fonetiskt rimlig ock står icke i strid med övriga fakta eller antaganden.
Med äldre öw av annat ursprung än ögh ha vi sömn
'socken'. Det är icke jämställt med något ord ur de övriga
grupperna. Huruvida det utgår från äldre form med lång eller
förkortad vokal', kan icke avgöras. Svagtonighet i den mycket
brukliga sammanställningen med sockennamn kan ha spelat
en ro11.2
På ett par ställen ovan ha några besvärande oregelbundenheter skjutits åt sidan, tils hela raden av differentieringar kommit
Se Kock Ljh. II, s. 165.
Kan den egendomliga formen samn Ens, vara påvärkad av
församling? Jfr dock Vess. sar.
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under diskussion. Så mötte vi under mom. d jämte tovta ±tökta formen osa *- öxe på det sydligare området. Förklaringen
kan ligga i tidigare förlängning av den framljudande vokalen
i oxe, varvid visserligen är att märka, att något fullt likställt
fall med äldre ö icke förekommer. Det bör kanske även påpekas, att äldre 2k- i alldeles samma ställning icke givit o,
utan av, alltså avs 'ax', avse,/ 'axel'.
Det en enda gång i Sk. hörda hin» är tydligen ingen utgångspunkt för en diskussion, i synnerhet som av samma meddelerska hördes ett likaledes oväntat husa. Inte häller i fråga
om Kn. skol, skola finnas några hållpunkter för bedömmandet.
Om Eld. hom a, Rt. homa se nedan under Konsonantismen.
Mot förväntan finna vi His. nu, hu, låtsa. Dessa former
tnu, Åsbo husa. Det'
peka tydligt över till Åsbo, VGö.
isolerade tim i Sk. får utan kommentar läggas till Sk. husa
ovan. Ock så stå till sist lika oförklarade som förut de genomgående loa, loa. Det finnes, så vitt jag ser, intet som hindrar
en gissning, att -5gha blivit -oa-, medan -ögh, -oghe gav -Q,
-oa, -u-, -9,Aa, ock vokalen i värbet loa jämte obl. kas. av subst.
kunde så ha segrat; men något stöd för gissningen kan jag
inte anföra, ock särdeles sannolik är den icke.
Som vanligt ligger grundorsaken till ovissheten av så
många förklaringar i det fullt likställda materialets litenhet,
vilken icke tillåter ett begränsande av möjligheterna. På flera
ställen ovan har jag utan vidare förbigått tolkningar, som äro
möjliga, men som synts mig något osannolikare än de i täxten givna,
detta för att inte ytterligare förlänga ett osäkert resonemang.
Något närmare utläggande av de punkter, där svagheterna i
den ovan förda diskussionen äro att söka, torde icke vara behövligt. Däremot bör ett annat påpekande här få sin plats. Framställningen rör sig genomgående med antaganden om karakteren hos ock värkan av w på olika områden, under olika
akeentuering ock i olika ställningar. Dessa antaganden äro icke
godtyckliga. Att w sålunda längre bevarat sin halvvokaliska
karakter på »det nordligare området» i SH. än på det »sydligare»,
är ett faktum. Att vidare w kvarstod som halvvokal längre i
slutljud, framför kons. ock under svagton än framför vokal ock
under starkton, är sannolikt, ock resultaten av den sålunda antagna olikheten stå också utan vidare i överensstämmelse med
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varandra, när det gäller differentieringen i u-öw : 3v. Vidare
stämma motsättningarna btka : an.mbQ ock sknw :biAnsko sinsemellan; ock om det fonetiska sambandet mellan den sistnämnda
differentieringen ock den i u-öw : Öv än inte är klart, synas
de å andra sidan inte häller stå i strid med varandra.
Slutligen väcker det någon förvåning, att ord av typen
båge, råg i SH. visa på äldre 6 i så stor utsträckning, då
Skånemålen ha nästan genomgående t ock nordligare även
Vgmålen utgå från il-former, om än av senare ursprung.1 Ock
så till sist måste med här gjorda antaganden formerna voua,pleua
(s. 262) tolkas som lånord från sv. rspr. med ljudsubstitution.
ÅM. 16. Ordet huvud har formerna: hicda s. n. 'huvud' EnsBr
TrEldVeTjLaKnSk., hitadad best. f. LaKn., hOda, SkIlisVoxöK., /KMdad best. f. ReHisVox., hma Vess. Fördelningen av u ock 0 stämmer
icke med den av u-öw : 0 1. 8v i ovan behandlade grupper. Att tkformen bör utgå från huvul), är nog klart. Om koda, kommer av
hovul), måste emellertid kvaliteten hos 6 av någon anledning (det
följande u?) blivit avvikande från den vanliga.

14) Äldre lo reflekteras av följande former:
TrVeTjRe., -g- ÖK., -g- Sk
Vox., -o- His.
Två VessSlättEnsBrTöTrVe.
kgafjglana s.pl.'bokpärmarna' bjohn s. 'björn' EnsBrTöVeHis
Vox., -0- His., -e- TjLaReÖK.,
Br.
mlfJl s. n. 'mjöl' SvartSlättEns -o- Eld., bygg Vess.
bjhbcth, s. n. 'björnbär' BrTöTr
Br.
EldVeTjLaKnReHisVoxÖK.
myglz adj. 'mjölig' Br.
smor s. n. 'smör' VessEftEnsBr bOhscitgna propr. Vox.2
Om io framför r5, rt se ovan ss. 306, 309, om mjölk s. 251 if.
I materialet ovan är den regelbundna utvecklingen framför
enkel kons. lo —› .2.@. Ordet björn kan tidigt ha förlorat n i
sammansättningen björnbär, men även ett *bygrn- är icke osannolikt. I det enkla ordet har ö följt med i utvecklingen åt o
på området söder om Nissan, ehuru ej så fullständigt som övriga
ö. Det är möjligt, att detta bör förklaras genom länge kvarfigl s. 'bräde; trästicka, pärm'

Se Sandström s. 23 if. — Hur långt ner i Halland förhållandena
stämma med de västgötska, vet jag icke. De få exemplen från Åtradalen ha hållits borta ur diskussionen, då ett säkert bedömmande av
dem är mig omöjligt. Kanske tyda de på äldre i.
By i Vox., Björsäkra GS. Förleden är väl snarast namnet
Björn.
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stående förlängning av vokalen framför rn (jfr nedan s. 364 formerna av örn).
Slutligen är smör icke entydigt, ock jag saknar hållpunkter
för att göra ett val.
15) Äldre iu ha vii följande ord:
åyv s. n. 'tjog' EldVeTjLaKnRe piska s. 'spärgel' EnsBrTrEld
SkElisVox0K., Cu StafsVessAb VeLaReHisVox.4
EftSlättEnsBrTöVe., bstcg Sk. syga v. 'sjunga' TvåStafsVess
Cyva, räkn. 'tjugo' EldVeTjSk AbEftStenVe., Spya TorEns
Vox., åi,t.a BrTö., öga EnsTr BrTöTrEldVeTjLaKnSk., -0VeÖK., Cu Nössl.
La., -o- HisVoxÖK., -u- ÖK.
bjyg s. n. 'bjugg, korn' BrVe., syglca v. 'sjunka' Eft., Spgka
lvyg Tö., bygg Ens., bigg Tr TorEnsBrTöEldTjVeLa., -yTj., bi Eld.; stkt t by4gan TrEldVeTjSk., -e- La., -o- His
'styv i vippan' Tj.
VoxÖK.
bptb/ansck s. 'blandsäd (korn o. sipp v. 'slunga' BrTöVeÖK.,
havre?)' Kn.
-y- SkVox., -e- His.
lys s. 'ljung' TvåMorVessDrAb öglpoi» adj. 'tjock' SlättEnsBrTö
Harp Slätt Tö Eld Ve Tj La Re VeLaKnVosÖK., -y- TöTrTj.,
ÖK., -y- EnsTrSk., jyy BrKn., -0.- Slätt.
-y- Vox.
ät neutr. 'tjockt' EnsTrEldVe
lybect propr. Svart.'
Tj., Int ÖK.
ruevaW propr. His.2
Cicbga s. pl. 'kycklingar' Slätt
lygkan adj. 'ljum' Ve., -o- La.3 Tö., -y- LaReHis.
Palataliseringen till []y måste anses för regel. Kvar står
emellertid u framför w i MEI. ock Nissadalen, jfr förhållandena
vid kil, nedan s. 383. Då u uppträder sydligare, får man anta
rspr.-inflytande, jfr det införda g i &Aga, vilket såsom »handelsord» torde ha varit starkt utsatt för påvärkan. Däremot finnes
endast en anteckning om pug, vilket delvis kan bero på att
rspr.-formen har annan vokal.
Formerna med o ock u av sjunga, sjunka synas vara analogiska, påvärkade av pret. ock ptc. Även slev His, torde vara
oregelbundet. Slutligen återstår ordet bjugg, vars u-former både
till kvalitet ock kvantitet äro dunkla ock för vilka jag till förklaring endast kan föreslå en osäker möjlighet.
Skinnarelyngen GS.
Se F.-T. 664.

2) By i His.; Räfvaljung GS.
4) Se F.-T. 832.
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Den långa vokalen i vissa hall. mål står inte isolerad. I
Åsbo finna vi byg (Billing s. 37), likaså i Lugg. (Olseni s. 14),
ock samma utveckling kan nog förutsättas för de skånska slättmålen, från vilka väl formen by hos Rietz s. 35 måste förskriva
sig. Rietz' by(g) anger nog by på slätten, byg i norr. Själv
har jag från lm:ssaml. endast sammansättningar som bybh4 Ing.,
byliciltra Skytts, byma (mjöl) Härr. Ljunits. Ordet har tydligen
varit mycket brukat i sammansättningar, jfr utom de ovan anförda även bjuggboss, -korn, -säd, -agnar, -gryn (se Rietz a.
st.). När i dessa gg kom att stå framför kons., torde det regelbundna ha varit, att gg förkortades till g, ock lösgjort ur sammansättningen kunde detta *b(j)Yg ge de moderna formerna med lång
vokal. Som en svårighet tyckes kvarstå, att g bevarats i norra
Skåne o. SH., då ju gammalt gh blivit j eller försvunnit. Emellertid var den tonande explosivan g inte likställd med äldre gh,
utan snarast med det av k utvecklade g ock bevarades liksom
detta i SH. ock n. Skåne, men blev j ock försvann på »slätten».
Bortfallet i SH. är snarast att förklara såsom en ytterligare försvagning av g i sammansättningar som "bjugmel
"bjumel
etc. Om bortfall av g har skett över ett mellanstadium w,
kunde ju kvarstående u i dessa former tolkas som eu etc.
Emellertid faller bp,t(g) delvis utanför området med ått, ock
någon annan förklaring har jag icke att föreslå.

Exkurs II.
Om fördelningen av äldre Ö ock å i Skånemålen.

Utredningen företages närmast i syfte att lemna säkrare
hållpunkter vid bedömmandet av målen i sydligaste Halland,
särskilt rörande frågan i vad mån SH. u måste anses återgå
till äldre ä. Emellertid har ju Skånemålens ställning i fråga
om fördelningen av äldre ii ock 6 även ett allmännare intresse för
hela den östdanska dialektgruppen, ock därför göres framställningen här nedan möjligen något utförligare, än annars blivit
fallet. Endast själva huvuddragen kunna likväl komma i betraktande, ock en mängd svårigheter med vissa ordgrupper eller
vissa dialektområden måste jag gå förbi.
Förhållandena i norr — man skulle kunna tala om »skogsbygden» i motsats till »slätten» — visa stora likheter med dem
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i Halland. Tils vidare må målen i Bjäre härad lemnas ur
räkniugen, då de erbjuda särskilda svårigheter i denna punkt.
Men Asbo härad har i stort sett samma fördelning av formerna
som de sydligaste Hallandsmålen. Billings material finna vi
i Åsbom. §§ 53 —59, 90, 112-133. Se vi på de gamla korta stavelserna, finna vi o i samma utsträckning som u i sydligaste
Halland. Hela materialet under § 28 A ock C ovan, med u vid
Skånegränsen, har i Åsbo — ock de fläka orden återfinnas hos
Billing — vokalen o. Härifrån finnes intet undantag. I orden med
(o) vid Skånegränsen (se ovan § 28 B ock D) finna vi likaledes i Åsbo 0, alltså bloda, dkose, koden, sphode, bainbkod, lön,
oplifd, so; snoh,[thova]i. Här finna vi ett undantag i sola 'sula', i
sydligaste Hall. sola. Om Lu gg ud e gäller detsamma som om Åsbo,
ehuru materialet hos Olseni är ganska litet ock möjligheten till
faktiska olikheter alltså större. Aven i Luggude finna vi alltså
i ord som bo, kol, tola, posa etc., men
i aplc4, kodex,
len, so.
Gå vi österut till V. Göinge härad, finna vi här också dels
4,-, dels öljud, men fördelningen är icke fullt densamma som i
Asbo eller SII. vid Skånegränsen, snarare ungefär som i Nissadalen något norr om ån.
V. Göin ge (Stoby s:n) har alltså
å ena sidan: blås, blåsa, Ut, båa, båbla, bål 'planka', bås, hål,
håla, khåb s. 'kryp', låg, målan, måsa, påda, pådcbska, påsa,
snåbla, såga, stkåg 'stråkväg';
å den andra: bkoda s., boka v., dhosa, kola v. 'råma starkt
o. vredgat', snok.
VGöin ge (sydost) har:
bios, blosa, bo, boa, bos, kol, hosa, kosan, 'oäven', molen,
poda, pose, noga v. 'rägnduska', snobla, skog, skoga, toga;
_gentemot bkode, boh, len, otalt, spoh, so, sol s. 'sula', tala.
I 0Göin ge tycks fördelningen vara densamma, ehuru här ett •
svarar mot äldre
bobla, hel, kol, log, loge. 'lucka',
molan, mosa, posa,, sked;
däremot. boa 'borr', spoa 'spår', kobe 'koppar', son, tala.
Villand (Osterslöv): bis, blasa, bied, bas, grabla,
hasa, lg, malan, mas, masa,;
däremot broda, bor, bra;
(Ivetofta:) baga v., blyed, bas, krab, laga, pada,p4sa,
skad, straga,;
men broda, krosa v. 'krossa', kona, sproda, tola.
Här som vid behandlingen av Hall.-målen ha från de korta
stavelserna undantagits ord med w, v efter vokalen.
Att i några ord längdteeknet under vokalen utelemnats, bar
säkerligen intet att betyda, utom möjligen framför vokaliserat r.
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Gärds (Ö. Sönnarslöv): bios, bol, bor, bora, bos, grobla, hol,
hosa, kobor, kol, kosan 'lam; dåsig', log, loga, molen, mos,
mosa, skod, spuna; men breda;
(VI:) kol, 91206,; men ber, bra, tqgdreb, kebor;
(Everöd:) kol, smola, stroga;
(Degebärga:) kona, posa; men apkid, sprgda;
(Köpinge:) sgla s.;
(Åhus:) moga, toga.
Som synes, visa även Villands ock Gärds en fördelning
mellan å- ock ö-ljud, ock gå vi åter västerut till On sj ö ock
Frosta (åtminstone norra delen), finna vi där en fördelning
mellan a ock g, som tycks stämma med den i Åsbo mellan o
ock ø , sålunda:
blas, blasa, bet, babla, balna 'bulna', beilyedeg, bah, Imata, bas,
snyftig, fega v., ghabla, hal, kasanah 'duven', lg, pasa,
smala, skad;
men Imgda, dhgb 'dropp', &hesa, dosa, sphoda, sg.
Så snart vi gå ännu ett stycke söderut ock komma till
målen i H arjagers, Torna, Färs' ock Al bo härader, möter oss
redan de för »slättmålen» karakteristiska dragen. Till utgångspunkt ägnar sig emellertid bättre ett av de sydligaste målen,
ock jag väljer Ljunits, som erbjuder det största materialet,
nämligen ord
med u: bul, bud, buda, hul, hula, kul, mulan, gnuna 'månne',
fohmån, johman, tagmes, pada, slJud, smula, spana;
med o: bos, hoa, kosan, mo, mosa„ posa;
med a: kg, laga s. 'lucka', laga v. 'luka', maga, man adj., sal
'sula', stig, stiga, taga;
med o: fQla, a föl, kona, kovoh, spor., son, tola, ton, 'törs';
benbhyyd, vtdadhysa, lyd 'vinterull', lyd 'lott', kan,
med y, e,
kgydan 'rutten', svagt& 'sno?, sph-gda, sg, san,thyd 'slut', tola;
med u: bh, blusa, dhusa.
Vi ha här tydligen mera invecklade förhållanden än i
»skogsbygden». Våra därifrån kända båda grupper återfinna vi
visserligen på så sätt, att orden med u ock o rätt naturligt
kunna återföras till äldre former med ii., orden med y, g, 61 till'
äldre former med ö. Till den sista gruppen skulle då även
räknas fallen med u, som bör vara en vidare utveckling av ett
tidigare ö, jfr t. ex. Ljunits' usa, 'yxa', tum 'töm', Raja 'ung'sto', dut adj. n. 'dött', bhust bröst' o. s. v.
Men därjämte uppträda nu två nya grupper, orden med et
ock o, vilka man icke utan vidare kan hänföra till vare sig
äldre it eller äldre ö. Innan vi gå till diskussion av frågan,
må material även från övriga slättmål anföras. Vi finna från
1)

Först i söder.
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Härrestad: bud, buda, 41, hul, hula, kul, mulan, mus, skud,

smula, spt.fna;
bios, bloga, bos, hosa, kosan 'lam', log, loga, mosa;
skosala, stiga;
boh, bo, boka, boa, fola, fola, z fil, kona, kovoh, spott, toh 'törs';
kan, hydan, sig, tho; khusa v. 'krossa';
Ingelstad: bgd, bl, hul, mgnas 'månne', skud, skida 'skotte i
vävstol', smula, spuna;
snefnog; blog, bos, hosa, log 'Iuk', moga, mosa, posa;
man adj.; fruskkan 'frusen (av sig)';
hydan, snoha, sph,yda, sg., tho 'spår av fötter'; dittesa;
Albo: bus, hul, mulan, pu.da, pttsa, skud, smula, slagna;
hosa, kosan, log 'ogräs', loga v., toga s. 'dimma';
bobla, bora, i föl, koborkrtis, tor 'törs'; '
bryd 'brottsjö', brdy a s., lgan, aply
d , sngrad 'snorig', spryda,
tro; krusa v.;
Färs (Fränninge): fnug, ghydalttg 'lock', _maka 'puttra'; gastabios; ba; bolavat, bon., bos, hosa, kona, log, moga, VW,
sthoga, toh, 'törs'; bada s., khosa v.; hgdna, ~ha, 'snor';
meldh4sa;
(Vollsjö:) bus , hul, hitsasp4..da, kul, musas 'bli mossbelupen',
pttsa; hosa, smota; tho, sg; aplyd, hydan;
(Brandstad:) bus; taga;
(S. Äsum:) bud, bus, hul, kul, kusan 'lam', ligga v. 'luka',
mulan; påsaghis; thagad-; z föl, spoh, spotta; tia; dhysa,;
(Tolåvga:) son;
(Vanstad:) blåsa, bog, moga;
ÖTorna: blus, blusa, blosa, bud, b,l. bulna;
boldfdtg, tagbits, -bOs, vahbös, httl : hQl, Inga: hola, hudha,
hosa, mulan, mos, mosa, joontin;
snz- fag, laga s. 'lucka', laga v. 'ränsa', stiga, halselda, tg,tga;
boh, bo/a, fila, kona;
dhysa, hysa, hgodan, sphyda;
Bara: bod, boda, -bolna, bas:, h(2/, hol, hoa, hosa, kol, ko?,
molan, mosa, posa, skod, småla;
batt, bawla 'bubbla', bitwoh., lag, laga s., laga v. 'ränsa',
spana, stig s. 'sträcka', taga, tyg v. 'trampa';
kövoh, hoda,n, spoh, son, tola;
kan, hgdan, kh„gsa;
Skytts: bod, boda v., bolan, bos, hol, hoa., hosa, kol, kosan
'stelfrusen', molan, mosa, posa, odan, sko(a) v. 'skåda',
skod, smola;
bah, kuta v., maga v., tt a v. 'trampa', thdtwalk s. 'trampställning på spinnrock';
fola v. 'föla', snzfdg, log, loge, s., hodna 'ruttna', son, spotta
s., tola v. 'tåla', toli adj.;
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kan, snok;
sphyda, syl 'sula', olitysa s., blys, blya bloss -a, hysa v.
'krossa'.
Materialet torde till en början skänka visshet åt det redan
på grund av Ljunitsformerna framställda antagandet, att ,slättmålen» u ock o gå tillbaka till' äldre ii. Kvaliteterna fördela
sig så, att vi västligast överallt finna o, östligast u, utom fram(ock g i Albo, Ingelstad, Härrestad). Gränsen mellan
för
öster ock väster är möjligen skarp, möjligen med övergångsstadier. Så vitt jag kan se, finnes icke anledning att misstänka olika ursprung för u ock för o. Det är fullständigt
samma ordmaterial som uppträder t. ex. i Skytts med enbart o,
i Lj units med u, utom i den enda ställningen framför s, där vi
ha o ock detta kort. På kvantitetsförhållandena överhuvud är
här icke tillfälle att ingå, men om, som det tyckes, den följande
konsonantens natur kunnat vara bestämmande för det sätt, varpå
stavelseförlängningen ägt rum, torde den också kunna göras
ansvarig för den obetydliga kvalitetsolikheten mellan u ock o.
Något bindande bevis kan naturligtvis icke häller lemnas för
att t. ex. Skytts' ock Baras o representerar äldre ö ock att icke
i detta o både äldre ö ock ö sammanfallit. Vi få nöja oss med
den sannolikhet, som ligger däri, att målens ä- ock ö-ljud i
första hand torde göra anspråk på att representera äldre ö; att
vidare orden med o äro desamma, som vi längre norrut med
mycket stor sannolikhet fört tillbaka till äldre former med ö.
Förhållandena i danskt rspr. ock östdanska dial. kunde
möjligen av någon anses tyda på olika ursprung för u ock för o.
Vi ha nämligen i da. visserligen u i orden bud, bul, bullen,
hul, hule, kul, skud, skue, smule, svullen, men o i hose,
mose, pose, alltså, som det tyckes, just framför s i de ord, där
vi i Ljunits funno o gentemot u för övrigt (visserligen ha vi
därjämte u i da. blus, blusse). Ock se vi på de sydöstligaste
Skånemålen, finna vi i dem (Albo, Ingelstad, Härrestad) o utom
framför s också framför g i orden, log 'lock', loga 'lucka', log
'ogräs', ioga 'ränsa', moga 'måka', togef'dimma', just en ställning
där redan de västligare målen i s. Skåne visa a-Q ock där danskan
åtminstone delvis också har &ljud, jfr da. laag, laage, taage
(men muge 1).
Invändningen kan icke tillmätas någon större betydelse.
Om t. ex. sydöstra Skånes hosa etc. skulle anses innehålla äldre
ö, skulle vi skilja orden från alla kringliggande former, från
nordligare hosa etc. ock även från västligare hosa etc., så vida
vi inte för dessa sistnämnda ville ansätta äldre ö trots kol etc.
av hiU, vartill endast tvingande skäl kunna förmå oss. Dessa
') Da. Inge 'ränsa' bör lemnas ur räkningen, då det kan vara
rally. Diken, jfr F.-T. 661.
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saknas så mycket mera, som vi icke genom det i ock för sig
osannolika antagandet av 6
o framför s skulle erhålla någon
fullständig överensstämmelse med de danska ömålen ock da.
rspr. Bortsett från att äldre ö i da. hose etc. kanske icke är
alldeles så säkert, som man brukar anta, en fråga som emellertid
icke kan behandlas här, så har jag redan påpekat Igus, blusse.
Från s. Sjw1land (Tågeby) finnes milse, vilket i betraktande
av rösa bör visa på äldre
(se Dania IX, 29). På Sejere
finna vi visserligen house, mouse, pouse, men därjämte blose
'blossa', mos 'mossa', vilka båda sista likaväl som hol, kol,
boö, skoö få anses ha äldre
(se Thorsen s. 12). Påpekas
bör kanske, att en kvalitetsolikhet mellan den korta ock den
förlängda ättlingen av äldre ii finnes även på danskt område,
t. ex. i hol s. 'hål' ock h0.l etc. adj. 'ihålig' (se Benn.-Krist.
s. 44).
Vad så beträffar o i öster mot å-ljud västerut framför g,
är saken något svårare att bedömma. Vi lägga märke till att
gränsen mellan sydöstligt log ock västligt lag sammanfaller med
gränsen för kg 'bok' ock bag. över
gången Kammalt ö a, o
finnes nämligen just i Ljunits, Venirnenhög, OTorna, Bara ock
Skytts (se nedan § 31, anm. 1, s. 372).
Man kunde alltså tänka sig, att t. ex. Ljunits' lag tidigare
varit ungefär *log ock att detta ginge tillbaka till läk. Mot
ett dylikt antagande tala emellertid ett par fakta. Da. rspr.
visar muge gentemot laag etc., ock Sejens har möve 'måka',
ströve 'strukit', röve5 'rukit', öva 'vecka, uge' liksom döv
'duk', bröve 'bruka' etc. gentemot 1åw 'lock', låve 'lucka', the
'taage'. Vidare ha vi i Ljunits för övrigt såsom resultat av
förlängt äldre
regelbundet u, endast vid bevarad korthet o.
Vi skulle nu nödgas anta en specialutveckling i detta osäkra fall
med fi
(långt) Q, vilket icke är tilltalande. Slutligen har jag
ett ex. från sydost, som avgjort talar för att äldre ii bevarat
kortheten framför k -->- g, medan äldre 6 förlängts. På annat
sätt är det nämligen svårt att tyda motsättningen i Härrestads
log, loga, men stiga.
Med den sista slutsatsen skulle vi alltså ha nått fram till det
resultatet, att å-ljud på slätten kan vara utveckling av äldre 6.
Att å andra sidan öljuden (ock deras vidare utvecklingar) icke
böra återföras till äldre
är väl otvivelaktigt. Då man som
motsvarigheter till de skånska lyd, aplyd, kan, h ydan, tha, sti
finner t. ex. Sejen( Utö
låå.
iåven, rDen, tre, så&
da. rspr. lod, lod, lodden raadden, saad, äda. traade, kan
man inte gärna för Skånef
ormerna tänka på äldre
Inte
häller känner man sig böjd för att i alla skånska tf-y spåra
inflytande frän eventuellt existerande släktingar med äldre ö
eller y. Å ena sidan synas i de nu anförda orden de angrän-
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sande konsonanterna vara likartade ock av den natur, att de
ö. I alla orden stå
erbjuda en förklaring till en övergång ö
före vokalen 1, r, e, efter densamma ö, t. Likställda med dessa
äro icke orden med 1, r före vokalen ock k -› g efter densanmpa, alltså lag, stiga etc., för vilka här ovan antagits äldre
ö. A andra sidan skulle antagandet av analogiskt ö-ljud i de
skånska formerna bereda mycket stor svårighet. Visserligen är
varje fall för sig mer eller mindre misstänkt, men att analogien
skulle ha segrat ialla dessa skånska former, vore redan ganska
egendomligt, ock då vi därtill finna, att samma analogiska nybildningar icke inträtt i danskt rspr. eller danska dialekter,
fastän möjligheterna där synas ha varit desamma, förlorar antagandet av genomgående analogiskt ö all sannolikhet. Vi
torde därför kunna bespara oss ett vidlyftigt ingående på de
stundom rätt nära till hands liggande möjligheterna att förklara
skånskt ö ur äldre ö, y, så vida icke särskilda omständigheter
peka i den sistnämnda riktningen. Detta är fallet, då mål, som
regelbundet ha $1-ljud i de här behandlade ställningarna, likväl
i något ord visa ö.
Så ha vi till skånskt sphyda på Sejero 8prö5e, *åda. spreds
ock även i Vgtl. (11ols1j.) sprota, jfr no. dial. sprinta. Här
tAr man tydligen räkna även med annat avljudsstadium än 6, il.
Aven i smolt etc. bör man snarast ansätta äldre ö, då motsättningen till tok annars knappt blir förklarlig ock då denna
ö-form finnes redan i AM. 1871 snor.
Den antagna utvecklingen ö -± ö synes icke ha inträtt efter
r i sydvästligaste Skåne, där målen alltså skulle peka över åt
Sjaelland. Från Bara uppges nämligen hodan 'rutten'', tha
'trampa'; från Skytts hodan, hona v. 'ruttna', tha v., thawaletv s.
När vi alltså i Skytts finna hysa v. 'krossa', böra vi kanske
ansätta äldre 'krysia, jfr no. dial. krysja 'knuse'. Ock på
samma sätt kunna vi inte utan vidare föra Skytts' &tys& s. till
äda. drosse s. 'dynge'. Vi få kanske räkna med inflytande från
värbet dhysa, da. drysse, jfr no. dial. drysja. Men under sådana
förhållanden bli naturligtvis ö-formerna av dessa tre ord även
i de 1.1.ndra slättmålen något misstänkta.
Äldre ö är väl också osäkert i Skytts' blys, blya, Ljunits'
blus, blusa. Det är inte så tilltalande att skiljd dessa båda mål
från alla de andra skånska ock danska, som visa äldre ä.. Troligen ha vi alltså ett äldre blys antingen lika med isl. blys
'bloss' eller Ity. blilse 'ein feuerturm, leuchtturm' Breni. Wb.
5: 338.
.1) Endast från några socknar i nordväst, vilkas mål även i övrigt
visar beröringspunkter med det angränsande Tornamålet, är formen
h,,gdan antecknad.
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Då i Skytts ock Bara övergången ö
ö uteblivit efter r,
kunde man ju vara böjd för att tvivla .på en dylik övergång
efter 1 ock i kan vilja se analogiskt 0. Även andra Skånemåls
öljud efter 1 kunde så bliva misstänkta. För närvarande kan
jag inte finna tillräckliga skäl för att betvivla ö
ö efter 1.
Analogiskt ö i kan skulle väl knappast kunna förklaras annat
än ur subst., t. ex. Ljunits' lyd 'vinterull'. Detta skulle då icke
direkt motsvara da. laad, utan ha fått sin vokal från ett äldre
'Iydia, jfr sv. dial. lödja, lydja, lye etc. Rietz s. 409. Samma
form föreligger väl även i Skåne, t. ex. Ljunits' ludya s. 'fårfäll,
avklippt vinterull'; men det förefaller knappast riktigt att anta
inflytande från denna form på ett äldre *166 just på det område, där den moderna vokalismen är dubbeltydig, då ett sådant
inflytande icke tycks föreligga norrut, jfr hos Rietz a. st. lä VI.,
vg. ög. kl. hl. lä Små!. (Gadd). Då i äldre danska ock da.
dial., särskilt på Jylland (se Benn.-Krist. s. 38 ock Feilberg),
men även på Sjfelland (Molbech), finnes Men etc., torde icke
häller dessa former kunna uppfattas annat än som utvecklingar
av *löäen.
Slutligen förefaller visserligen motsättningen sql, sqla, men
so icke fullt så naturlig, ock det är möjligt, att man i det
senare har att räkna med inflytande från pret. ock perf. ptc.
av värbet sjuda, äda. siad sade sodet (jämte saadit); men
Skytts syl, som väl är att jämställa med da. saale, saal, da.
dial. Bål, synes tyda på att konsonanternas värkan varierar även
på rätt begränsade områden, ock en kraftigare palatalisering
genom 6 i so6 än genom 1 i sol är därför inte alldeles
osannolik. För en synnerligen stark palataliserande förmåga
hos 6 talar särskilt SH. kno 'knåda', i vilket ord ett analogiskt
ö knappast är tänkbart ock där den före vokalen gående kons.
väl icke hör till de mäst palataliserande. Vidare påminna vi
oss, att s. Vgl. (Hols1j.) har sc0, mell. Hall. (Ab.) s , vilken
sistnämnda form icke förklaras av äldre ö. Att då strax från
ock med Nissadalen, där formen med börjar, vilken kan gå
tillbaka till analogiskt ö, också anta att detta ö värkligen inträtt, har sina svårigheter. De bli så mycket större, som vi
skulle få anta ett liknande egendomligt sammanträffande även
vid övergången från de skånska till de danska målen. Även
där skulle vi ha analogiskt på området för en ganska säker
ljudlagsenlig utveckling ö
ö i vissa ställningar, medan —
så fort vi komme över till det danska området utan denna övergång — även det analogiska ö skulle utebliva.
Resultatet av diskussionen närmast här ovan skulle alltså
vara, att i slättmålen äldre ö i vissa ställningar givit ö. Att
äldre ö emellertid också blir a-o, var en slutsats som vi ovan
(s. 348) drogo på grund av motsättningen loga : stiga. I

•
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samma riktning pekar olikheten mellan Ljunits' muna 'månne',
fohnitin, johm4n ock man adj. 'mån', Ingelstads minas: man adj.
Vad som här skulle betinga skillnaden, om icke ursprungligen
olika vokalkvalitet, är svårt att förstå. På samma sätt finna
vi i Färs ock Härrestad värbet lida 'skjuta' med ipf. sg. skad,
pl. skiala, sup. skitclad ock i Ingelstad sluga 'sluka', ipf. slag,
sup. sloge,d 1. Några sannolika analogiinflytelser, som skulle göra
formerna mindre beviskraftiga, känner jag icke. Märkas bör,
att motsatsen Ing. slag : slogad är alldeles densamma, som vi
funno i Härr. stiga: log, loka. Vi hade vidare i Skytts hode,n,
men hodna. Slutligen ui3pges från Vollsjö s:n i Färs h:d hosa S.
'strumpa', men hitse,sphla s. 'strumpsticka', däri man, hur överraskande det än förefaller, nästan tvingas att se en reflex av
hösa : hsu. I Vollsjö finnes för övrigt (se ovan s. 346) bus,
musas, pusa etc.

De resultat, som i det föregående vunnits, skola ytterligare
styrkas, då vi se på utvecklingen i gammal lång rotstavelse. Vi återfinna i stort sett våra båda kända områden, »skogsbygden» ock »slätten», med huvudsakligen samma olikheter, alltså
i norr 2 en fördelning mellan å- ock ö-ljud, i söder en större
differentiering i o, å ock ö (y). Grupperingen framför olika
kons.-förbindelser har synts mig måst överskådlig. De båda
stora områdena behandlas såsom helheter, ock där förhållandena
visat sig vara enkla, ha icke alla ord anförts från alla härader,
även om de varit antecknade. Vi finna
framför tt:
i norr: moten adj. 'ledsen', pota s. 'kruka' VGö.(so.); skåta v.
'skutta'- VGö.(St.), skata s. 'skyttel' Ons.-Fr.; skot k , moten,
skota s., skota v. 'skutta' smota v. 'smutta' Åsbo;
i söder: mote,n Lj., pota Skytts m. fl., skota s: Skytts m. fl.,
bota s. 'piggvar' Skytts, pota v. 'stöta till' Lj., spot s.,
spota v. VTo., Bara, Ing.;
men däremot
i norr: got adj. 'gott', datot, s. 'dotter' VG6.(so.), d&te,h, VGö.(St.)3,
dock doto4 Åsbo, dat Ons-Fr.;
i söder: got Skytts, gat Bara etc., datoh, Bara, dofeh VTo.3;
framför dd:
i norr: hoa 'förvaringsbod', uda Åsbo;
Den på annat håll i samma härad brukliga formen slogad bör
ha lång vokal genom analogi.
Om »nordväst» se nedan s. 358 if.
8) Om detta ord se för övrigt s. 363.
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i söder: hoda To., Bara, Färs, Lj., hoa Skytts, oda Bara, oda
Skytts, uda Lj.;
men däremot
i norr: kod s. 'scrotum' gärds(no.); dock Åsbo kod;
i söder: kad Gärds(sö.), OTo., Lj., kod Härr., smielakuid 'silene
nutans' Ing.;
samt slutligen
i norr: bhod s. 'brodd' Åsbo, Ons.-Fr.;
i söder: bhyd Skytts, bhud Färs, Härr., bhådag4han propr. Baral;
framför pp:
i norr: hop s. 'hopp, språng', khop s. 'kropp', skova s. 'stropp',
sova s. 'soppa', toe s. 'topp' VGö.(so.), men hopa v., khop,
lova s., sova, tov Åsbo;
i söder: hava v. 'hoppa', lapa s. 'loppa' Lj., leop s. 'kopp', top
kytts, sava Albo;
S
framför bb:
i norr: gobe, s. 'gubbe', stop s. 'stubb' VGö.(so.), knob s. 'knubb'
Åsbo;
i söder: goba Skytts, Bara, dob s. 'dubb' OTo., Färs, kloba s.
'klubba' Bara, skoba v. 'skubba' Lj., Ing., stob s. Färs, thol2ad
adj. 'trubbig' Skytts;
framför kk:
i norr: bak s. 'bock', hak s. 'rock', sals s. 'suck', stals s. 'stock',
ta/je. s. 'tupp'; kh,oka s. 'kruka' VGö.(so.); bcols s., toka s.
VGö.(St.); bok, hok, sok, toke, pökel, boka Åsbo;
i söder: bok, boke. v. 'bocka'; It(4, stok, ploka v. 'plocka', kloka,
polp adj. Skytts; dholsad sup. 'druckit', polsal, stolsad sup.
'stuckit'• bak, baka v., klaka, laka v. 'locka', sakas v. 'sucka',
stak s. Bara;
'
stolsad; leds s. '(hår-)lock', maka v. 'mucka',
plaka v. hal,
; haka v. 'rubba', taka, s., lok adj. Lj.; kavolikhc5k s. :kopparkrus', lak s., hak s., haka v. Ing.; toka si v.
'flyga sig', Dok
bols s., toka s. 'tupp' Härr.•, doka s.
'docka', ;ok adj. OTo.; moka v. 'mucka', »ok adj. VTo.;
dhokna v. 'drunkna', klaka s. Albo; dokarp propr. 'Dockarp'2 ;
drokna v. Gärds;
framför gg:
i norr: dog s. 'dagg', doga v. 'dugga' VGö.(so.); dog, doga, hog s.
hoga v., koga v. 'kugga', log s. 'lugg, nog s.
unkenhet (om säd)'-, mogen adj. 'möglig; Åsbo;
i söder: dog, hogad adj. 'raggig', toga v. 'tugga' Skytts; dog,
hoga, mogan Bara; mag s. 'mugg', toga Färs; dog, log,
Namnet finnes, så vitt jag kan se, icke på GS. Förleden kan
väl knappast vara annat än namnet Brodde, jfr hos Falkman s. 115
Broddegård i Hjärnarp (Bjäre h:d).
Se Falkman s. 117.
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kag s. 'kugg', kaga v. Lj.; dog, yoga s. 'groda', kog Härr.;
poga Ing., toga Albo;
framför nn, nd
norr: blon s. 'blund', bonad sup. 'bundit', ghoua v. 'grubbla',
hon s. 'hund', hon adj. 'rund', onan adv. 'undan' VGö.(so.);
bloy, bloga v. 'blunda', ghoy s. 'grund', ghoya v., log 8.'
'lund', hog, mog s. 'mun', pog s. 'pund', hOe 'rund', stoy s.
'stund', stoyom adv. 'stundom', spoy s. 'sprund', oyan, oga
'under' (partikel), oyoh s. 'under' Åsbo;
söder: hoy, oga v. 'unna', tvoyad sup. 'tvinnat' Skytts; ghog,
mog Bara; hoy VTo.; bloy, ghog, mog, hogoh Färs; hogoh,
spay s. 'sprund' Lj.; bloy, log, hOnOlt. Härr.; ogagn Ing.;
hov Albo; mon, bna prep. 'under' ronor Gärds;
framför ng, nk
norr: og adj. 'ung', hogane adj. 'rungande', kag s. 'kung'
VGö.(so.); goya v. 'gunga', koy s. 'kung', loga s. 'lunga',
foga v. 'sjunga' tog adj. 'tung', og, bog/ca s. 'bunke', klogk
s.
jogka v. 'sjunka' Asbo;
söder: koe, loga s., foga v. tog adj. toga s. 'tunga', og,
tvogan adj. 'tvungen', log/ja, v.
fog/ca v. 'sjunka'
Skytts; hosoh, s. 'hunger', kag o. kog loga, OgOlt adj., oga s.
'unge', pog s., faga o. f oga v., tag o. tog, taga o. toga, tvoga,d
Bara; kg, loga, og, oga, toga, tvogad OTo.• kag Färs;
kag, loga, oga, poy, tog, toga, bog/ca, skogk s. 'läktare (i en
kyrka)' Lj.; koy, loga
kay Ing.; kg, og Albo; kag,
log/ca Gärds;

framför m-förbindelser
i norr: hompa s. 'svans', stompe s. 'stump' VGö.(so.); kona v.,
bhoma v. 'brumma', dompad sup. 'fallit', honila s. 'humla',
Imma v. 'kråma', loma s. 'ficka', tona s. 'tumme' Åsbo;
[sona, som s. 'summa' SH.];
i söder: konia v., bh,oma v., dompad, loma Skytts; koma, hompa,
homla (hamla), lania Bara; koma, honzla o. homla OTo.; gomp
Färs; koma, khozna sz v., momla v., tom 5., toffla s., sam,
s. 'summa' Lj.; kona, gomp, loma, torna Härr.;
men däremot
i norr: sonzah, s. 'sommar', swya pron. 'somliga', konan s.
'kummin' VGö.(so.); sontah VGö.(St.); sunia4 Gärds(no.);
jämte somah Asbo, samah Ons.-Fr.;
i söder: 80MaA Skytts, saznah Färs, Lj., Albo, Gärds(sö.), somah
Härr.;
framför 1-förbindelser
i norr: gol s. 'golv', molka v. 'mjölka', spolta v. spola (garn)'
VGö.(so.); gål, spålta VGö.(6t.); gol, gul, ful, hul, kula,
skul, bolt
holt s. 'hult', svolen adj. 'svullen',
molka v. 'mjölka' Asbo;
23-120088. Sv. landsm. Wigforss.
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i söder: gol. 'golv', gol 'guld', fok 'full', kola, 'kulle', moZsghlf
s. 'mullsork', olk s.. 'simpa', olv, skol Skytts; gol 'golv', göl o.
molka, skol Bara; gul
gul 'guld', fol, kölbUst
golv', gul 'guld', ful (fal), kula, molsgh,j, OTo.; bolt s. 'bult',
ggl 'golv", gol 'guld', kola, holk s.-'holk', molka Lj.; g1,11
'golv', gol, ful, hul s. 'hull', voh,g s. 'varulv' Härr.; gy,/,
golsm4 s. 'guldsmed' Ing.; ggl, holk, tk6l Albo;
molka Gärds;
men däremot
i norr: folk s. 'folk', stola s. 'stolle', stolt adj. 'stolt', the?. s.
ole adv. 'alltid' VGö.(so.); stolpa s.
'troll', t91 pron.
'stolpe', ola 'alltid' VGö.(St.); t97. Gärds(no.);
(däremot står likvisst: falk, thala Ons.-Fr., folk Åsbo);
i söder: folk, thol Skytts; falk, halma, thal Bara; falk Färs;
falk, stalp& (stolpa), stalt, that (tiol) Lj.; folk Härr.; falk
Albo; 64. Gärds(sö.);
framför s-förbindelser
i norr: boske s. 'buske' Asbo;
söder: boska s., tos s. 'tuss' Skytts; boska Bara, Färs, Lj.;
men däremot:
i norr: kost s. 'kost', kosta v. 'kosta' VGö.(so.); kost, kosta Vill.;
jämte kost, kosta Åsbo;
söder: kosta v. Skytts, kast s. Bara, Lj.;
samt slutligen:
norr: kost s. 'rost' VGö.(so.); fhost s. 'frost', host s. VGö.(St.);
fhost Ons.-Fr.; fitost, kost Åsbo;
i söder: fnyst, hyst Skytts; fhust, hust OTo., Färs, Lj., Härr.;
hust Ing.;
framför i,-förbindelser
i norr: fnoh s. 'fnurra', hohk adj. 'kry', 80h, s. 'surr' VGö.(so.);
s/åkva s 'slarva' VGö.(St.); fnoha s., slohv s., slava s.,
soha v. Asbo;
söchr: sota v. 'surra', slom; s. 'slarv' Skytts; moha v. 'morra'
OTo.; noa, skoh s. 'skorv', snoha v. 'snurra', boht adv.
'bort' Lj.; moha, kedhaJ94l s. 'bykkittel', bota adv. 'borta'
Härr.; borta (barta) Albo;
men däremot
i norr: has s. 'ök', sarv s. 'sorg', spohka v. 'sparka', sky," s.
'storm', ktm s. 'korg', ttsvt, s. 'torg, torva', te 'torv', tohp s.
'torp' VGö.(so.); spohka, tt 'torg, torv' VGö(St.); kor Vill.;
kor, moran s. 'morgon' GärdKno.);
i söder: sot!, s. 'sorg', soha v. 'sörja', stohm, toh 'torg, torg', kon,
'korg' Skytts; kah, ta/bp Bara; ko/b, ton, 'torv' OTo.; hahs,
lahvad adj. 'lurvig', slam', ko/b, son, 'sorg' Lj.; koh,å v. 'byka',
kok, toyy, 'torg, torv' Härr.; kav 'korg' Ing.; kav, tor 'torg'
Albo;
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därjämte i norr: sot 'sorg', bohen s. 'borgen', kok 'korg', StQhM,
stohma, ton, 'torg, torv' hohs, jämte maken 'morgon' Åsbo.
Trots de svårigheter, som erbjuda sig särskilt i fråga om
utvecklingen framför vissa kons.-förbindelser, torde det inte vara
tvivelaktigt, vilka slutsatser som måste dragas av den nu anförda exempelsamlingen. Denna är långt ifrån uttömmande,
eftersom excerperingen av samlingarna skett huvudsakligen med
tanke på en annan fråga. Men av det sålunda delvis tillfälliga
materialet har intet utelemnats, som skulle kunna tala emot
den av mig antagna fördelningen av vokalkvaliteterna i norr
ock söder. När vi nu i det alldeles övervägande antalet fall
finna o i söder mot å i norr, å i söder mot ö i norr (dock icke
nordväst), så är det icke tänkbart, att denna regelbundna motsättning skulle bero på en tillfällighet. Men å andra sidan
står i söder o ock å, i norr å, ock ö utan åtskillnad före ock
efter samma eller alldeles likartade konsonantförbindelser, vadan
en differentierande värkan av dessa icke kan tillgripas som
tillfyllestgörande förklaring. Några exempel kunna vi här särskilt
diskutera för att tydligt framhäva, huru ofrånkomliga dessa
slutsatser äro.
Om man vill undvika att jämföra former, som ligga geografiskt alltför långt ifrån varandra, kan man gå till målen i
Gärds, vilka längst i öster bilda gränsen mellan »norr» ock
»söder». Norra Gärds härad hör till »skogsbygden», södra Gärds
till »slätten». Här kunna vit, ex. sätta upp en lista av följande
utseende:
kopa v.3
k,od 5.4
kop 8.2
Gärds (no.): bon s.1
kapa
ka
kaj?
(sö.): ban
(no.): konz, s.5
(so.): kam,

lapa 5.6
lapa

moran s.7
moran

kor 5.8
kor

tovt s."
(no.): so-nar s.8 stopa
tovt.
sta-pa
(sö.): samar
Att vi först ock främst, i både norra ock södra Gärds måste
i dessa ord anta samma ursprungliga vokal, nämligen ö, torde
icke behöva närmare motiveras. Men vidare är det också påtagligt,
att vi få räkna ö i norr ock å i söder som den »regelbundna»,
»ostörda» utvecklingen av denna äldre vokal. De omgivande
konsonanterna äro av så växlande natur, att om man kunde
1) 'botten'
3) 'koppa'
5) 'kam'
' 7) 'morgon'
9) 'sommar'
11) 'tomt'

2)
4)
6)
2)

'kopp'
'scrotum'
'loppa'
'korg'

to) 'stoppa'
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ö,
anse några av dem såsom orsak t. ex. till en övergång ö
så är det inte möjligt att göra samma antagande för de
andra.
Lika klart som här torde förhållandena ligga i ett par
andra fall, fastän vi få hämta jämförelsematerialet från något
mera skilda bygder. Ser man på exemplen med bb, gg, fln,
nd ock första gruppen av de med tt efter vokalen, kan man
inte gärna betvivla, att man har att göra med samma gamla
vokal, i detta fallet i, som oberoende av omgivande konsonanter gett i söder o, i norr å. Om man behövde ytterligare
styrka antagandet, att »slättens» o representerar äldre ii, kunde
man peka på att motsvarigheten till detta o i några fall norrut
u
är u, så i udda ock en del ord med särutveckling av ö
framför 1-förbindelse (se ovan ss. 351 f., 353 f). Slutligen är det
inte häller möjligt att fatta slättens o ock å, skogsbygdens å ock ö
såsom differentieringar av äldre ö, eventuellt genom värkan av
konsonanterna. Vid en motsättning skota, skata : gat, got;
hoda, [hoda] : kad, kod; holk, molka, molka : falk, falk böra
nog de flästa andra utvägar vara stängda, för att man skall
tillgripa en starkare »palataliserande» invärkan från g, k, f.
Isynnerhet som »palataliseringen» skulle ha ägt rum mellan g ock
t, k ock d, däremot icke mellan k ock t, h ock d, efter f, men
icke efter m. Någon nödvändighet att tillgripa denna osannolika utväg föreligger emellertid alls icke, då diskussionen om
utvecklingen i gammal kort rotstavelse lika väl som de många
här ovan anförda fakta alla peka i riktning mot att den gamla
olikheten mellan ö ock ö lever kvar i slättens o ock å, skogsbygdens å ock ö.
Rörande slättmålen få vi då emellertid tillfoga, att gammalt
ö i enstaka fall blivit ö (y). Detta torde nämligen vara den
naturligaste förklaringen till formerna bhyd etc., Ayst, hyst etc.
(se ovan ss. 352, 354). De omgivande konsonanterna lemna förklaringen, ock vi få ett stöd för utvecklingen ö ---> ö mellan r
ock dental även i kort stavelse (jfr ovan s. 249).
Förhållandena tyckas sålunda i vissa huvuddrag vara relativt klara. Emellertid ha vi tydligen till god del lemnat ur
räkningen »skogsbygden» i nordväst, som visade väsentligen andra
former än Göinge, Villands ock n. Gärds härader. Till de
nordvästra målen få vi ännu en gång återvända, men dessförinnan är det skäl att något se på de svårigheter i detalj, som
möjligen förefinnas även rörande slätten ock skogsbygden i norr
ock nordost.
Till avd. 1 är föga att tillfoga. Då Härr. visar formen
got 'gott', kan här föreligga inflytande från go etc., men jfr också nedan s. 362 f.
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Till 2. Formen uda, som även finnes i Gärds, liksom ud
Lj., Härr., isdahp propr. 'Uddarp'1, måste förklaras såsom specialutveckling i framljud (jfr ovan s. 293).
Till 3. Härr. knopas v. 'vänskapligt bita varandra i manken'
(om hästar) motsvaras i Skytts av knopas, jfr da. knu.bbes
(varom F.-T. 552 f.) ock Bornh. knåppes. Att för övrigt ex.
med o på slätten, med å norrut saknas, beror väl på materialets
litenhet.
Till 4. Intet ex. tydande på äldre 6 är funnet utom ÖTo.
kab lockord till nöt' 2.
Till 5. Då på slätten den vanliga växlingen mellan o ock
a-o föreligger, finnes icke skäl att här avvika från den gamla
tolkningen. I norr (d. v. s. VGö.) ha vi tydligen en vidare utveckling av å --> co eller a. Huruvida i detta å sammanfallit både
äldre ö ock äldre ö, är svårare att avgöra. Den enda formen
khoka tyckes inte vara mycket att bygga på för antagandet,
att kvalitetsolikheten bevarats. Några omständigheter tala dock
för att boka värkligen representerar annan ursprunglig vok. än
de övriga. Formen stämmer med Ing. -khok. Vi ha i VGö(so.)
även dokti adj. 'duktig', som på slätten t. ex. i Bara heter dokti.
a i VGö.(so.) ägt rum även framför
Vidare har övergången å
ng, ock där finna vi motsatsen i-i : ö bevarad i former som og,
hogane : kag 'kung' (jfr ovan s. 306 ock nedan s. 362). Slutligen
visar Sejeromålet o i ordet kroge 'kruka' (liksom i logde v.' lukta'),
men eljest genomgående å i båk, båge v. 'bocka', dåge s. 'docka',
måge v. 'mucka', plåge v., låk s., läge v., råge v., råk. Emellertid är det just i Sejeromålet tämligen säkert, att gammalt it
ock ö framför kk sammanfallit i å. Vi ha nämligen även drågeä 'druckit', stågeä 'stuckit', ock då dessa icke kunna vara
analogibildningar efter perf. ptc. med å
(se ex. hos Thorsen s,
88 if. ock jfr därst. s. 10) ock inte häller urspr. ö i dem kan
antagas, måste motsatsen mellan de dominerande å-formerna
ock o i kroge vara av senare datum. Detsamma är väl fallet
i n. Skåne. Vi få väl då anta, att de da. ock sk. formerna
gå tillbaka till Ity. krake, se Torp-Falk Lydhist. s. 44.
Till 6. Som synes, är äldre
så gott som enarådande.
Enda ä-formen på slätten ha vi i kugg.
Till 7. Fördelningen är den regelbundna ock visar endast
på äldre ö, om man undantar Lj. spag 'sprund'.
Till 8. På största delen av området torde saken vara klar.
Äldre i. ger på slätten o, norrut o. Ordet kag, som i söder ock
öster är den enda å-formen, bör förklaras ur äldre 6 (jfr ovan
s. 306). Däremot har man svårt för att i Skytts regelbundna
o se något ursprungligt. Sannolik är här en övergång
o,
varigenom målet ansluter sig till de danska ömålen, se Benn.1)

Se Falkman s. 161.

2) Jfr kubbe etc. Rietz s. 361:
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Krist. s. 45. Det är lätt att fatta tvogan som analogibildning.
Huruvida området för denna övergång sträcker sig något utanför Skytts, kan jag icke avgöra. Jag har nämligen icke funnit
någon uppgift om huruvida sidoformerna med a i Bara äro
geografiskt begränsade eller växla med o-former hos samma
person. Man kunde kanske i teckningen tag, to etc. se uttryck för ett mellanljud med relativt stor uttalnatitud. I alla
händelser går här gränsen för övergången, då OTo. har o, så
vida inte själva kustremsan bildar ett sammanhängande område
med å. Från VTo. är nämligen intet ex. antecknat, ock redan
S. Luggude bar o.
Till 9. Motsvarigheterna äro de regelbundna. Hur en
dubbelform dom Bara homla, hamla skall bedömmas, kan jag icke
avgöra.
Till 10. I stort sett äro nog förhållandena klara även här,
ock de speciella svårigheterna skulle kunna lösas endast genom
en närmare undersökning av varje mål för sig. Påpekas må
emellertid, att även slätten i vissa ställningar har ö-ljud av
äldre ö, t. ex. tel s. 'årtull' Albo, j0hnated 'kärnstav' Ing.,
tol. 'tull' Härr., tol, sttsdpa Färs, Lj. (antagligen från östra delen),
to/ s., y/a v. 'tulla' (om mjölnare), däremot tu/ (den vanliga
tullen) OTo. I VTo. finnes dessutom en egendomlig utveckling
till y i ord som f0. 'full', gyl 'guld'. Om fördelningen av äldre
ö ock 6 jfr vidare behandlingen av de sydhall. målen s. 296 if.
Till 11. Motsvarigheterna äro de regelbundna. Här må
framhållas slättens kast med kort vokal av äldre ö, jfr diskussionen av kvast ovan s. 242 f. ock nedan s. 365.
Till 12. Av dubbelformer som borta, bart& är det kanske
möjligt att anse den senare som rspr. I norr ha vi tydligen
a, jfr ö -+ a i Vess.
under vissa betingelser en övergång ö
ovan s. 316 if..
Såsom synes av den föregående framställningen, torde man
icke behöva tvivla om fördelningen av gammalt ii ock ö över
största delen av det skånska området. Endast i nordväst' funno
vi former, som icke stämde med de »norra» dialekterna i övrigt
ock som därför ge anledning till särskilda betraktelser. Det utmärkande för dessa nordvästliga mål är tydligen den starka
frekvensen av å-ljud ock den ringa utbredningen 'av ö. Tillsamman med dessa mål hör tydligen sydligaste Halland, där vi
funno u-å vara den alldeles förhärskande representanten för
äldre ii ock 6.
l) Material har ovan anförts endast från Onsjö ock Frosta (socknarna
Hallaröd ock Munkarp) samt Åsbo. Hit höra emellertid även Luggude
ock eventuellt Bjäre. Från Rönnebärgs h:d finnas inga samlingar.
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Det finnes flera påtagliga skäl att inte på nu nämnda mål
utan vidare tillämpa den förut antagna satsen, att alla moderna
å representera äldre ö. Å andra sidan behöver man inte nöja
sig med att konstatera, att äldre ock ö i största utsträckning
sammanfallit, ock sålunda alldeles avstå från försöket att bestämma utgångspunkten för de moderna formerna. Tvärtom ger
oss den relativt säkra kännedomen om förhållandena i större
delen av Skåne ock om de något nordligare målen i SH. en
möjlighet att i många fall med en mycket hög grad av sannolikhet dra slutsatser även om nordvästra Skåne ock sydligaste
Halland. Det är nämligen klart, att i de fall, då alla övriga
skånska ock hall. mål peka åt ett visst mål, vare sig äldre ti
eller ö, ock för här ifrågavarande mindre dialektområde inga
inre svårigheter därigenom uppstå, man då har allt skäl att där
anta enahanda förhållanden, även om det skulle visa sig, att
den moderna vokalkvaliteten också — i andra fall — kan ha
annat upphov. Redan ovan s. 285 påpekades, hurusom materialet under § 28, avd. A från denna synpunkt avgjort tydde
För sydligaste Hallands u, liksom för Åsbos o,
på äldre
t. ex. i blåsa, bus etc., finnes under dessa förhålOns.-Fr:s
landen inte minsta anledning att tänka på annat ursprung.
Likaså påpek,ades ovan s. 285, att orden under § 28, avd. B ock
D vid Skånegränsen (eller i hela SH.) ha 0 liksom i hela Skåne
ock att utgångspunkten bör ha varit äldre ö. Det bör framhållas,
att de avsedda orden äro sådana, som även i södra Skåne visa
0 mellan vissa konsonanter, ock att alltså rör. sydligaste Hall. etc.
intet kan slutas angående en allmän övergång ö -› ö. Efter
dessa antaganden. om äldre ii ock ö foga sig också de under
§ 28, avd. F upptagna örtnamnen, värbalformerna (avd. G)
kunna lemnas ur räkningen, ock även materialet under H ock I
bereder ingen svårighet. Av de kortstaviga orden återstå då de
som anförts under § 28, avd. C. Utom i kubeh, san, tala står
ett r efter vokalen. I alla dessa ord föreligger ingen nödvändighet
att ansätta annan urspr. vokal än det ö, varpå såväl de hall.
ock nordskånska bon, etc., som de sydsk. boh etc. tyda, ock likväl behöver man inte i denna grupp anta ett tidigt sammanfall
av äldre ti ock ö. Det finnes nämligen intet som hindrar,
att äldre ö i dessa ord utvecklat sig till ö, men att detta ö sedan
gått tillbaka till ett å-ljud. I de långstaviga med r-förbindelser efter vokalen kan en dylik utveckling utan tvekan
antagas, eftersom äldre fa likaväl som äldre y -± ei vidare utvecklat sig till e, o, u på hela området söder om Nissadalen
(se ss. 73 if., 180 f). Materialet i § 29, avd. d, e, f, g, h, i, med
e, o, u i sydligaste Hall, svarande mot nordligare a, behöver
1) Enskilda undantag inom alla avdelningarna behandlas efteråt.
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alltså inte visa på annan äldre vokal än öl. Men även i de
fall, där de moderna målen visa lång vokal, vare sig framför
kons.-förbindelse eller framför enkel kons., kan man anta en dylik
återgång. Den omständigheten, att på området II övergångarna
y -->ø --> o ock sa -›- o framför r + kons. också inträtt, men likväl
äldre 6(u) blivit o vid förlängning, är ingen avgörande invändning.
Den söderifrån framträngande tendensen kan ha häjdats något tidigare i fråga om de förlängda vokalerna. Som dylika modifierande
faktorer ha nog också de före vokalen stående konsonanterna
spelat en roll. Detta tyckes mig framgå av några iakttagelser
rörande formerna i själva gränsen mellan nordligare o ock sydligare u, i vilka man nog kan finna spår av ett äldre tillstånd.
I SH. är det Re. som invid gränsen mot det nordligare området
visar formerna buk 'borr', Rika 'borra', negsabitAan, spin 'spår',
svina 'sporre', kuk 'korg', men 864 'sorg', tok 'torv', ton, 'torg',
tokt 'torrt' (trots tun, 'torr'), tok 'törs' (jämte tu), dok 'dörr' fok
'förr' (jämte fuk). Dentalerna s, t, d ha tydligen värkat hämmande
på utvecklingen åt å. Att vi inte i Re. ha att göra med en
tillfällighet, framgår av förhållandena i nordspetsen av Åsbo,
där inte häller o alldeles segrat. Från byn Trottatorp i Fagerhult har jag sålunda antecknat kok 'korg', for 'förr', men tok
'torv' ock 'torg', don 'dörr', alla orden från två olika meddelare;
ock från Healt i Fagerhult kon, fon, men tok 'torv' ock 'torg', 864
'sorg'; från båda ställena dessutom tokt 'torrt', vilket emellertid
är lättbegripligt, vare sig man vill anta direkt inflytande från
tok eller så sen förlängning, att o redan inträtt. Emellertid är
det klart, att nu omnämnda förhållanden också kunna tolkas
så, att äldre ö blivit o utom efter s, t, d, där en utveckling till
o försiggått. Skillnaden mellan de båda tolkningarna förminskas,
i den mån man understryker, att det icke kan avgöras, huru
långt åt ö-hållet den allmänna utvecklingen av ö framför r en
gång nått, ock att den under alla förhållanden icke låtit detta
ö -6- 6 sammanfalla med vare sig äldre o (se ss. 171 if., 181),
'y (se s. 572) eller o
Q (se s. 364).
De enda kortstaviga ord, som återstå att behandla, äro fula v.
2-full 'dräktig', kubok 'koppar', sun 'son', tula 'tåla'. Såsom
s. 285 anmärktes, ha vi i sydskåne fola, vilket tyder på äldre
6. Däremot står Ens. &la med äldre il, ock ingenting tycks
tvinga oss att i fula se en övergång 4 --> u. Åtskilligt talar
för att på samma sätt bedömma tula, Asbos tola. Visserligen
ha vi både nordligare ock sydligare endast former med äldre 6.
Men å andra sidan står här vid sidan ett ord som Åsbos sola
Hur långt utvecklingen av ö åt 0-hållet framskridit, innan den
återgående rörelsen började, ser jag ingen utväg att bestämma.
Från de sydligaste socknarna är intet ex. medS'rr.
" antecknat.
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'sula', i vilket man på ett begränsat område synes tvungen att
anta äldre ii. Både i norr, öster ock söder härska former med
äldre ö (se s. 344 fl'.).. Men sydligaste Hallands sola gör det
ock ömindre sannolikt, att Asbos sola haft äldre ö. Att
former kunna växla på rätt små områden, tvingas vi ju för övrigt att anta just i detta ord på grund av Ens. sga (äldre ii),
men straxt norr därom saa (se s. 272). Det är naturligtvis
likheten mellan de vokalen omgivande konsonanterna i tala ock
sola som gör det lockande att förklara olikheten genom en
urspr. motsättning : 6. På samma sätt kunde man frestas att
för sun, Åsbos son ansätta äldre sun. Slutligen synes ju intet
direkt hinder föreligga för en liknande tolkning av kuber.
Emellertid skall det vid de långstaviga orden visa sig, att modärna o-u-former i rätt stor utsträckning otvivelaktigt återgå
till äldre ö, ock under sådana förhållanden finnes ingen anledning att prässa den här diskuterade möjligheten av äldre växling : 6.
o ock
De grupper av långstaviga, där en övergång ö
därmed ett sammanfall mellan äldre ii ock ö med största sannolikhet får konstateras, äro orden med kk ock pp efter vokalen.
Vid -kk- sågo vi, hur i SH. (kanske med undantag av Ens.1)
ett särskiljande icke var möjligt (se s. 288). Ock vidare hade
på området II den eljest genomgående övergången till ö-ljud
uteblivit framför kk, pp ock IT. Det är naturligtvis då den
enklaste utvägen att även för sydligaste Halland ock nordvästra
Skåne anta utebliven övergång c) —› ö i alla de fall, där kringliggande mål ge oss anledning att förmoda äldre 6-former.
andra sidan ha vi tydligen ingen anledning att tänka oss annan
vokal än äldre i, där övriga mål visa åt detta håll.
Om formerna med kk (för SH. s. 287 f., för Skåne s. 352)
finnes då intet att tillägga.
Vid pp (SH. s. 289, Skåne s. 352) märkes, att sammanfallet
har sin nordgräns ett stycke norr om Nissan. Motsättningen
Vess. popla : stopa, kupa etc. förklaras enklast så, ock även för
kop, op- i Eftra är detta det sannolikaste antagandet. Det är
infe odiöjligt, att vi ända ned i Ens. petpla med a mot o i övriga ord från samma socken finna spår iv motsättningen, jämför
förhållandet framför kk. Att däremot n från OK. återgår på äldre
ii (se ovan s. 289), synes mig nu mindre sannolikt. En »sammanblandning) av o- ock u-ljuden i de sydligaste socknarna kunna
vi ändå inte komma ifrån (jfr nedan s. 362 f.).
Före fe talar åter ett ex. med ö i Eftra för en nordgräns
för sammanfallet (ex. från SH. s. 293 f.). Från Skåne är intet
material anfört i exkursen. Åsbo har emellertid regelbundet o,
alltså knof, pofa v., pofoht s. (lopsa 'lufsa', dops 'tofs').
1) Materialet längre norrifrån är för litet för en diskussion.
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Före gg (SH. s. 291 f., Skåne s. 352 f.) tyckes ii vara så
genomgående, att intet behöver anmärkas. Om man emellertid
på grund av Sydskånes k4. (jfr s. 357) vill anta äldre ö i detta
ord även i nordväst ock 1 SH., får även framför gg sammanfall konstateras.
Före bb (SH. s. 292, Skåne s. 352) synes endast ii föreligga.
Före nn, nd (SH. s. 302 if., Skåne s. 353) ha vi nästan
blott
Då Ljunits' spar visar på äldre ö, anger spog i Åsbo
möjligen sammanfall. För SH. kunna inga slutsatser dragas.
Där tyda ö-former i ordet brunn (s. 304) snarast på differentiering.
Före ng, nk (SH. s. 305 if., Skåne s. 353) står möjligen
endast t. Om ordet kung haft äldre ö, se vi kanske spär av
en differentiering i delar av SH., däremot inte i Åsbo (jfr ss.
306 ock 357).
Om r-förbindelserna (SH. s. 311 if., Skåne s. 354 f.) är
talet redan ovan s. 359 f.
Före s-förbindelser (SH. s. 294f., Skåne s. 354) finna
vi ö --> ö efter r liksom i t5ydskåne, alltså fnost, kost etc. Tvivelaktigt är endast kusta, i Asbo kost, kosta, där man naturligtvis
kan tänka sig äldre ii trots överallt omgivands ö.
Före 1-förbindelser (SH. s. 296 if., Skåne s. 353 f.) är
det åtskilliga former som tyckas avvika från de kringliggande
målens, nämligen fulk, stulpa, ortnamn på -holme, tul 'tolv', stula,
tag thula, tu.1, tala. För en del andra saknas avsevärt material frän övriga mål, varför föga om dem kan sägas. Så i fråga
om pulsa s., dvanta v. — där emellertid da. dulme, Sejeros dolme
må tala för äldre ii — sulna v. som kan föras till nordligare
mål med ii. Det sista antagandet kan gälla också för hult.
Av de först uppräknade orden är det endast tu/ som erbjuder
någon direkt svårighet för ett antagande av äldre ii. Att antaga
inflytande från ett en gång existerande *tuffa- är ingen särdeles
lockande utväg, men någon annan känner jag inte. Även här synes
alltså antagandet av sammanfall snarast vara det sannolikaste.
Före ni-förbindelser (SH. s. 318 if., Skåne s, 35) är
sammanfallet i åtminstone största delen av SH. tydligt. Overgången till ö uteblir på området II liksom framför kk, pp. Även i
nordvästra Skåne är sammanfall sålunda antagligast. Emellertid är det endast ordet sommar, vari äldre ö med någon sannolikhet kan ansättas.
Före dd (SH. s. 293, Skåne s. 351 f.) saknas material, för
vilket omgivande mål göra äldre ö sannolikt, utom efter r.
Ock i sistnämnda ställning ha här ifrågavarade mål o likaväl
som skånska slätten.
Före tt däremot (SH. s. 298 f., Skåne s. 351) uppträda
åter några former, som peka på sammanfall. Det är gut 'gott',
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duten 'dotter' Åsbo dotoh, Ons.-Fr. datan,. Även om man i
u ock därvid jämföra
gut ville tänka på en förkortning ö
Härr. got, så är i &MET en liknande utveckling annars okänd.
Ock vidare finnes från Asbo ett ex. på bevarat å-ljud framför tt,
som man inte kommer ifrån, nämligen det u-omljudda not 'natt'l.
Om w-förbindelser slutligen se s. 321 if.
' Resultatet av den nu avslutade genomgången kan sammanfattas på följande sätt. Framför vissa konsonantförbindelser har
med mycket stor sannolikhet ett sammanfall av ö ock ii. ägt
rum. Detta gäller särskilt de fall, där på området II i SH. den
annars genomgående utvecklingen till ö uteblivit, alltså framför
kk, pp, (r) ock m-förbindelser. I åtskilliga fall saknas säkra
ex. på äldre ö i tvivelaktig ställning, varför inga slutsatser
kunna dragas, så framför gg, bb, n-förbindelser ock dd. Före
r-förbindelser kan ett närmande av ö till ö ock därpå inträdande
återgång antagas, men i den mån sammanfall ändå för övriga
ställningar antages, saknas skäl att särskilt framhäva denna
möjlighet. Ock dylikt sammanfall tycks vara den naturligaste
förklaringen till former som tul, gut, duteh, varför även andra
ord med u framför 1, t (ock även s), där omgivande mål tyda på
äldre ö, rimligtvis innehållit samma vokal, ehuru tillvaron av
äldre il-stadium icke kan direkt förnekas.
Med dessa antaganden kunna förhållandena enklast formuleras så, att de skånska slättmålens å-ljud av äldre ö fortsätta
upp i nordvästra Skåne ock södra Halland, men att på sistnämnda
områden en utveckling -->- a, o, U - i stället för slättmålens till
o — omöjliggör ett säkert särskiljande i en hel rad fall av
äldre ii ock 62.

Äldre Q.
§ 30. De ord i målen, som visa på äldre 2, äro inte särugg finnes ovan § 29,4
deles många. Materialet med Qgg
efter
gh, k)
(s. 291). Orden med ett w
g behandlas § 29,13f
(s. 325 if.). Kvar står då endast ett litet antal ord med Q framför r ock 1, nämligen
Formen net av detta ord från åtskilliga Skånemål, t. ex. Vill.,
Gärds, Färs, Albo, Ing. not, Härr. not, tycks ingenting visa angående annan
utveckling av Q i denna ställning än av äldre ö. Från alla nu anförda
härader finnas nämligen ex. på ö --> ö i vissa med den ifrågavarande
likartade, ehuru ej identiska, ställningar.
Vid diskussionerna av det sydhall. materialet (ovan § 29) lutade
jag ännu åt den åsikten, att u i första rummet borde fattas som äldre
il Uttryckssättet måste tydligen på flera ställen modifieras, ock särskilt
gäller detta resonemangerna om differentiering framför id, il, s. 299 fl.
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framför r:
bgh s. pl. 'barn' EnsTöVeKn., 97/0/6hk s. 'mjölbinge' EnsBr.,
bet, Sk., ban, His.,
Vox.
micu./64,k EldTjLa., må/44k
hg& s. 'lin' EftSlättEnsBrTöTr
Kn.
Eld Ve La Re Sk His Vox., hor alhn s. 'örn' BrTrSkHisVox., g.n.n
VessTvå.
His., ohm VeTjLaReSK., ohn

64k s. 'låda, kista' EnsBr.
Eld., gg Vess.
Aven ordet ggh s. 'garn' bar jag hört i SH., ehuru anteckningen för tillfället inte kan återfinnas.
framför 1:
g/ s. n. 'öl' SlättEnsBrTöTrEld mgl s. n. 'mal' TrVeTjLaKnRe.,
VeTjLaKnSk.
mnol Br., 922,91 DrAbEftSlätt
041 s. n. 'begravningsgille'
TorEns.
Br.
16bUlk s. 'logbalk' Vox.1
Vi finna i de fiästa fall en regelbunden utveckling till ö i
enlighet med Kocks regler. Såsom långt har detta ö-ljud i allmänhet kvaliteten 0. Det korta ljudet däremot visar framför r
den vanliga övergången till e, e, o. Även e, a, u i barn kan
väl sättas i förbindelse med tidigare korthet, men jämför också
His. jolta, juna 'göra', AM 'rör' (se ss. 171, 181).
En alldeles avvikande utveckling visa på sina håll orden
mal ock boll samt -balk. Formen me/ i Nissadalen ock norrut
kan endast förklaras ur äldre *mäl, ock även Br. mayl kan
icke vara äldre mol. Likaså visa 16bUlk ock bul, bal på äldre
ii. Det förefaller icke omöjligt att fatta både mill ock *bulk
såsom uppkomna i relativt svagtonig ställning. Om 2 —› u i
semifortisstavelse se Kock Ljh. I, 421 f. Sammansättningar som
16bUlk böra i detta ord ha spelat en stor ro112, ock i fråga om
mal får man tänka på det nu mycket brukliga klckamOl 'klädmal', möjligen också på en tidigare akcentuering malinen. Det är
icke uteslutet, att formerna med ö fortsätta norrut i Vg. Där
ha vi mul, buk, vilka av Sandström s. 31 anföras såsom exempel på den i Vg. väl styrkta övergången ö -± i före k etc.
Med hänsyn till hall. mol, bulle få de västg. formerna betraktas
åtminstone som tvetydiga.
Se Rietz s. 21.
Då man i Onsjö-Frosta finner både balk ock bak, är det
frestande att tolka dem såsom de regelbundna svag- ock starktonsformema.

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING:

Anm. 1. 2 -+Q, 0:
01 s. 'val (sill)' EnsTrEld.

Izöttöl s. 'handval (på slaga)' Vox.,
hona ÖK., slag s. 'slagval' ÖK.

9.
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ölbcikan s. 'vallbacken, beteshagen'
s. Br., öihdtha' vallpojke' Br.,
Whåaha Ve.

Annan utgångspunkt än v211 kan inte gärna antagas. Likaså bör

-oi 'handtag' komma av äldre v21. Däremot anses 0/ 'val' av F.-T.
788 f., Kock Ljh. I, 412 vara mlty. wol, äda. vol. Om utvecklingen
till 0 beror på framljudsställningen eller på föregående v eller möjligen
på båda dessa faktorer tillsammans, kan icke med säkerhet avgöras.
Om 01- jfr Sandström s. 79.
Anm. 2. Ordet boll har formerna bal Ens(Sarlst.), bol Ens(by)
bör i denna ställning ha
ReSkÖK. Äldre
TrEldTj., ind Tj.,
sammanfallit med 6, ock regelbunden skulle då formen bol (hl) vara.
Däremot pekar Ens. bal närmast på äldre 111, ehuru även av detta en
utveckling till tk, u efter b är tvivelaktig, se ovan avd. 9, i (s. 298 if.).
Annan äldre vokal än 2, o — snarast u — tyckes också krävas av Bjäres
(Torekov) bol (jfr bolt 'bult', mois)ilk). Då fullt jämförliga fortner
med äldre ö saknas, är det möjligt,. att man för Bjäre bör anta en utveckling ö -->• 0 efter b. SH. bal, Asbo bol, Ons.-Fr. bal måste i enlighet med resultatet av Exkurs II (s. 363) anses för tvetydiga. Ett
ytterligare stöd för denna åsikt torde kunna hämtas från Ons.-Fr. bålas,
genitiv av kvinnonamnet båla. Här måste föreligga ett äldre *19211u
med kombinerat u-omljud, ock bedas synes vara jämställt med bal.
Den enklaste förklaringen för Ens. bal är otvivelaktligt att antaga rspr.inflytande, ock då jag inte är säker på att ha hört ordet annat än av
ungdom, vid lek, är ett dylikt antagande rätt sannolikt.
AD111. 3. Ovan § 24 er anm. 11 (s. 242) har för SH. kost etc. 'kvast'
alternativt antagits ett äldre *ku2st. Därvid framhölls också, att denna
möjlighet förutsatte en olikhet mellan 2 ock ö i fråga om förlängningstendens, eftersom skånska slättmålen ha bstst 'kvast', men kast 'kost'.
Det är väl även tvivelaktigt, huruvida inte -3.y2- borde ha gett en slutnare vokalkvalitet än modernt 0. Det är nämligen sannolikt, att en utveckling ur 129 föreligger i Sörbygdens kösta 'blomsterkvast', jfr frost 'frost',
kost 'kost', kasta 'kosta'. Huru därmed än må förhålla sig, kvarstår
som säkert, att ett k2st icke i hela SH. kunnat ge kost. Att ett 2 i denna
ställning inte häller utvecklat sig till 0, såsom EOlson Ark. XXVIII,
314 antager i fråga om sv. dial. trost 'trast', torde för de hall. ock
skånska målen vara klart av det ss. 294 f. ock 354 anförda materialet.
Ordet ost, vilket av Olson anföres som parallell, har tidig förlängning i
framljud. Men även de västsvenska dialekter, varifrån frost är antecknat, förhålla sig på samma sätt. Sörbygden har visserligen ost
liksom trost, men såsom vi nyss ovan sågo, frost, kost, kosta; Skeem.
likaså ost, trost, men fr8st k8t , kuta. I Bärgslagsmålet slutligen an0 framför st,
tar visserligen Kallstenius s. 179 en utveckling ö
1) Att inte också bol har samma ursprung, framgår av dei slutna
kvaliteten hos 0 ock framför allt av 0-formen i Ens.(by).

366

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

men de anförda exemplen äro utom ost ock trost endast kndstar 'stor
slägga', ock det sista bevisar inte mycket gentemot västsv. dialekters
frost, kost, kosta, när det väl kan sammanföras med dalna. kngt.Tstar
äldre *kniöstr enl. Nor. Vårt språk III, 104).
Anm. 4. Ovan § 24, 4 (s. 225) har framhållits, hurusom Skåneformerna med 6, 0, 0, a av ordet tarm tvinga till ansättande av ett
äldre *term, som också kunde återspeglas i SH. tcohma, tahma etc.
Att vi värkligen ha att göra med äldre 9, framgår särskilt av 0-formerna ock dessas utbredning i förhållande till å-formerna. De skånska
slättmålen (ock även målen i nordväst), vilka visa formerna tahm, tohm,
ha som bekant en utveckling av äldre Ö till å-ljud framför r-förbindelser. Ock gå vi till gränsen för denna övergång i öster, i Gärds
h:d, finna vi där full överensstämmelse mellan sydligare tarm, spar Ja
v. 'spörja' ock nordligare tarm, spowa.
Anm 5. Ordet någon företer följande former:
Spann. n0d 'något'
Ve.
nhan, nåta
Vess. noan, notlona 'någorlunda' Tj.
nIkd, ni2t, n.6inhg
Eft.
noad
La.
f2(e4
Ens.
n&an, nima 'några', nät- Kn. nåad, nIstd [vicka 'vidare']
kina
Re.
ngad
Br.
nban,, nan, nganstc'es 'nå- Sk.
nitad, nilanstc'ens 'någongonstäd es' , nii.anNmna
städes'
'någorlunda'
His. ntkd, n&ad, nbad
Tö.
ngat
v ox. nåan, noan, nod [vkl
Tr.
n.4ad
'vett'], [fly se] ngd
Eld. n&ad, nad, nima
ÖK. nitad.
Formerna med ö i Nissadalen visa på sammanfall av 9 ock o.
Hur den även här förekommande växlingen mellan 0 ock 0 skall förklaras, vågar jag icke avgöra. Sydligare, alltså på området II, kan 0
anses för den regelbundna utvecklingen av ett ö, varemot 0-19 kunde
peka på ö. Att nämligen även en äldre form *nukun måste ansättas, framgår av formerna vid Skånegränsen. Sk. u, ÖK. tt, HisVox. 0 jämte 0, 0
kunna nämligen inte rimligen tolkas på annat sätt. Åven Åsbo har nån,
nöd. Att vi kunna utgå från äldre ii, visas av formerna i Albo ock Härrestad. Dessa måls nun, nud jämte nogan, nogad måste vara äldre
*nukun, jfr Albo, Härr. spuna, hut etc.,-1oga, tåga etc. (se Exkurs II,
s. 346). nogan är här tydligen en regelbunden starktonsform av *nukun,
i nun visar -konsonantförlusten på svagton. Om Q
u i *nukun skall
förklaras ensamt ur ordets bruklighet i svagton eller om icke det följande
u haft lika mycket att betyda, kan ej med fördel diskuteras.

Äldre ö.
§ 31. Äldre ö blir i regel Q, vid förkortring o; ex.
ål_cOn 'EL 'auktion' EnsBrTö.
bah6 v. Br.
amayn s. 'ammunition' Ens,
ta h4sbalt6 'till husbehov' Re.

VOK. 1 STARKTONIG STÄLLNING: 9, Ö.

bk a s. 'blod' EnsBrTrVeLa.
adj. 'blodig' EnsBr.
b/iMd s. 'rödbeta' Br.
k b s. n. 'bo' EnsBr.
boc s. 'bod' EnsBrVeKn.
bd v. 'bo' Ens.-ÖK.; kda ipf.
'bodde' EnsVox., kt sup. Ens.;
böda EnsBrTöVeRe., bot Tö.
bbalt propr. Ens.,
bifflhigan propr. Ens.2
Uah,p propr. Tö.s
bode s. 'bot' Br.
be)daf v. 'bota' Bri-lisVox.
kan, propr. Ens.4
bog s. 'bok (liber)' BrTöVeTjLa
KnReHisVox.
bog s. 'bok (fagus)' Kn.
k/ s. n. 'platsen j invid gården',
ofta 'odlad äng' EnsBrVeTj.
k/at propr. Br.6
bc_5184.tgah s.'åkern invid gården' Ve.
bö_nadh s. Ens.
bOtalt propr. His.2
knal s. 'bonde' EnsKn., böna
BrTöVeTjLaKnReSkVox.;
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bögavis adv. 'på bondesätt,
enl. böndernas sed' Vox.
bhoj s. 'bro' EnsBrTöLaRe.
bhkad adj. 'brokig' BrVox.
bon, s. 'broder' EnsBrTgldVe
TjLa., kuk Tr.
don s. n. 'don, redskap' Br.
ft0./ s. 'fiol' Vox.
f/Q s. 'lager, varv' Br.8
flo s. 'flod' Br.; låsta& s. 'höstfloden' Kn.
flbalt propr. Vox.2
flöak s. 'vattensamling; pöl' Ens
Br.
floh, s. n. 'flor' Br.
s. 'fot' EnsBrTöHisVox.
fon, ipf. 'for' EnsBrReVox.
fot, s. n. 'foder' EnsBr.
fa v. 'fodra' EnsBrTöRe.
fbong s. 'utfodring' Ens.
fostha 6p v. 'fostra upp' Vox.
fhö_ di adj. 'frodig' Br.
fhöaddn s. 'vårfrudagen' BrEld
VeKn.1°
fahlöha v. EnsBr.

c) bo Vess.
Vess.
blopolsa s. f. 'blodkorv' Vess.
g) bdlat propr.
2) kda Vess.
e) bod Vess.
bo Vess.
bon s. f. 'väggbonad, flyttbar tapet' Vess. i) bona
Slätt.6
) floa Vess. 5 fQd Vess.
Vess. i) bro Vess.
a)
d)

By i Ens., Bohult GS.
Så kallades i n. Ens. området med de många byarna på bo i
den angränsande delen av Torups s:n.
By i Tö., Boarp GS. Förled är väl namnet Bo.
5) Gård i Br., Bolet GS.
Gård i Ens., Boden GS.
Gård i Slätt., Bolet GS.
By i His. Bonalt GS. Förleden är möjligen namnet Bonde.
Fsv. flo, isl. ftö.
g) By i Vox., Floalt GS. Förleden är väl fLoe s.
10) Mlty. vro(u)we. Endast i Sk., Hall., Bl. — jämte möjl. vissa da.
mål — tycks formen förekomma. Redan Smål., Vg., Bob. ha våfoitdd etc.
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g/oa v. 'glo, stirra' EnsBrTö.; gh4va v. 'gropa, göra gropar'
glöda ipf. Ens.
TrÖK.
gka v. 'glöda' EnsBr.; glans. InstOhla s. 'berättelse' Br.
eg. 'glödande' Ens.'
ho s. '(svin)ho' BrLaRe.
gnob .v. BrTöKn.; gnöda ipf. /töa v. 'hojta' BrVeHisVox.3

Ku.

lukbenle s. 'hop' EnsBrVeLaRe.

gnbaha s. 'kaffekvarn' Br.
th,O[b] adv. 'ihop' Ens-ÖK.
Man [4nah] 'åskan (går)' Ve hölav. 'ropa, hojta' Ens., hölaBr.6
gn. 2
homcb2a s. Br.7
gC5G/he

adj. 'god' Ens-ÖK.

kok s. n. 'hor' TjLa.

go./ ipf. 'gol' BrRe.
Mim s. o. v. EnsBr.
gos s. n. 'gods' EnsBrVe.
hos f prep. 'hos' Ens-ÖK.
gösaha, s. 'godsägare' Ens.
höstag s. o. y. 'hosta' Ens., hosta
ghavaOn s. 'gravation' Br.
BrTöTrEldTjHis.
gho v. EnsBrKn.
igstalayn s. 'installation' Ens.
ghödah s. pl. 'grodda frön' Sk.3 Aan propr. 'Johan' BrVe.
ghöa s. 'gräs vuxet efter slåttern' jon propr. 'Jon' Br.
EnsBr.
fattlyjn s. n. 'fattigjou' BrKn.
ghob d s. 'grop' Ens-ÖK.
Onsnalitilt propr. Kn.8
ghöska s. = ghba, SuBrTöTrEld y &stöv propr. Vox.3
Ve Tj Re His Vox ÖK., ghöska, kalk& s. 'kalkon' Re.
-o- Br.4
kan& s. 'kanon' Ens.
a) glo Vess.
5) gno Vess.
a) go Vess.
d) grövakånt s.
'gropkant' Två.
e ) höbah, Eft., hO29ah Drengs.
f) host Vess.
g) hösta EftVessTvå., hösta SlättMorTvå.
Blott hört i förbindelsen (hästen sprang) i gli2ana sk åt 'skutt'.
Även göbon, jfr Rietz s. 207.
Jfr fsv. groddablad.h.
Sv. dial. groske dets.; även 'den första grönskan om våren',
Rietz s. 214. Jfr isl. gröska = gröär? Fr. 2 ; gröska 1) 'de i jorden
liggende redders vegetation om foraaret; 2) blomstrende grm4' ETald.
Jfr isl. h6a.
Formen kan vara en kontaminationsprodukt t. ex. mellan ett
'Ula (jfr no. dial. hola 'raabe' Boss) ock höa, eller mellan det senare
ock ett hyla (se Rietz s. 275). I fråga om vokalkortheten kan man
även tänka på de synonyma hoja, hojta etc. Möjligen har också interj.
da. hola spelat en roll.
Se s. 122.
By i Kn., Jonsnahnit US.; *Jonsonaliuit?
By i Vox., Jonstorp US.

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö.

kant s. n. 'kontor' Ve.
klo s. 'klo' BrTö.
knbaa s. 'knoge' BrKn.
knog s. n. 'arbete' Br.1
knf2ga v. 'arbeta' Br.
knini adj. 'ansträngande' Br.
k_45 s. 'ko' Ens-ÖK.
karp propr. Vox.2
leka v. 'koka' BrTöTrSk.;
kökta ipf. EnsBrEldVox.
köka v. 'hoppa' EnsBrTöVe.3
kökla v. Ens. = kölka v. Br.4
kokt) propr. ÖK.5
kköa s. 'kräva' EnsBrTrVeKn
HisVoxÖK. 6
kkog s. 'krok' Bi' ATjKnSkHis
Vox.
kkenad adj. 'krokig' BrVeKn.
hkö_salt propr. Vox.7
/Q s. 'loge' Ens-ÖK.
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lo s. n. 'lod' Br.
kalMsmal s. lodbesman' Ve.
ipf. 'lät' Ens-ÖK.
lsldan adj. 'luggsliten' Br.,
losUdan Re.
Db, /4 s. 'varglo' La.
loka [ov] v. 'låga upp' EnsBr.2
s. n. 'rökhålet i öppen
spis' Ens.
Inzlzön s. Ens.
mifdnshisat s. Ens.
mbadake adj. 'glad' Br.15
mod prep. 'mot' Br., imödd Re.
möda v. 'mota' Br.
mö& adj. 'motig' BrVe.
mpie ipf. 'malde' EnsBrVeTj
KnVox.
11201b s. 'moder' Ens-ÖK.
mak° s. 'morbror' VeLaKn.
mckth s. 'morfar' Re.

knoa Vess. b) ko NösslTvåVessDrengs. c) mo s. n. 'mod'
MO1 VessSvart.
Vess. d ) mod Vess.
Lånord från rspr., om Nor. Vårt spr. III, 89 har rätt i sammanställningen med knoge s.
By i Vox., Koarp GS. Förleden tycks vara ett namn Ko, se
Nielsen Pers. s. 58.
Det ofta brukade ordet har jag endast hört med 0; Möller uppger å, likaså Rietz. Det bör kanske föras tillsammans med sv. dial.
kokkel etc. 'koka, jordklimp' Rietz s. 343; se även F.-T. 560, 563.
Om förbindelse mellan ord med betydelsen 'klump' ock 'hoppa' se vFries.
Mediagem. s. 50 f.
Om hönsens läte, när de sitta inne under rägnväder, jfr gn,f4tta
s. 298; sv. dial. korla Rietz s. 346. Någon direkt förklaring av det
slutna 0-ljudet kan jag icke ge.
Gård i ÖK., Korup GS. Om förleden se not. 2 ovan.
Se F.-T. 581.
By i Vox., Krogshult GS. Förleden tycks vara krok s.
Se F.-T. 657.
Jfr sv. dial. bra 'hastigt fladdra upp, flamma upp' Rietz s.
412.
lo) Jfr fsv. modhas 'bliva ivrig, livas, eldas'.
24-120088 Sv. landsm. W i g f o r s.
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mi2h14isan s. 'matstrupen' TöKn
Vax.'
MOS s. n. 'mos' Tr.
mejse, propr. 'Moses' Tj.
måsteh s. 'moster' Kn.
nbda s. 'nota' Br.
nos s. EnsBrTj.
näsa v. 'nosa' Br.
oans iciit 'Odens jakt' Br.2
ådal ipf. 'körde; åkte' BrVeTj
LaVox.
ol s. 'svinsjukdom (i fötterna)'
EnsBrTöVeTjÖK. 3
åla propr. 'Olof' BrLa.
ålasbPgad propr. Kn.4
öla v.- 'odla' EnsBrTrEldVeRe
SkVox.
öbg s. 'odling' EnsBr.
Öndit. H. pl. 'onera, skatter' Br.
övjah a adj. 'ond' EnsBr., 6gah,
BrTöEldKn., ånah EnsLaKn.;
ont n. EnsTjReVox., ogt Ve
KnSk., ont BrTrBn.; dten åna,
'djävulen' LaBn.
önska s. 'ondska' Ve., önska)
dets. Ens.
ånsta s. 'onsdag' EnsBrVe-ÖK.
åsåg s. 'orsak' Tj.
a)o

Vess.

åhsciga v. 'förorsaka' Vox.
os s. n. 'källdrag' Ens.
ösat adj. n. (om mark med källdrag) Br.
öshåltet propr. Ens.6
os s. 'lukt, os' EnsBrTöLa.
ösab v. 'osa' EnsTö.
åta s. 'otta' EnsLaKn.
path,ån s. 'lantpatron' EnsBr.
pahsån s. 'person' Tr.
phost s. 'prost' TöEld.
hoc s. 'ro, lugn' EnsBrVeVox.
hölt d adj. 'trevlig' EnsBrLa.
49. v. 'ro' EnsBrTöVeTjLa.; höda
ipf. Br.
hö.ba v. 'ropa' EnsBrTöTrVeLa
KnÖK.; håpta ipf. BrVeRe
Vox., höta Ens(by)TjÖK.
,ode s. 'rot' EnsBrTöliisVox.
hådaf v. 'rota' Br.
«Ma, s. 'rote' BrTjRe.
hastohp propr. ÖK.6
håsait propr. Ve.7
håsa v. 'prisa' BrVox.
skog s. 'sko' EnsBrEldVeTjLa
KnReSkVox.
sko v. Ens.; skåda, ipf. Ens.
skåla s. 'skola' EnsBrKn.

c) ltd? s. f. 'nöje' Vess. d )
Vess.
b) osa Vess.
g) sko VessSvart.
e) kod Två.
hoda Vess.

Sv. dial. morlesit Rietz s. 445.
Jfr fsv. odhansdagin ock se Kock PBB. XXIII, 500. Meddelaren använde även det enkla dan.
4) By i En., Olofsbygget GS.
Fsv. fotool.
5).1 norra Ens., ej på GS.
By i ÖK., Rolstorp GS. Förleden är väl namnet Rolf.
By i Tö.; hört i Ve.; Rorshalt 1653 o. GS. Förleden tycks
vara namnet Roar, se Nielsen Pers. s. 77. Jfr emellertid om ett no.
Rorsholt M. Olsen Ark. XXII, 113 fe.

VOK. 1 STARKTONIG STÄLLNING: ö.

sio s. 'tur, sväng' Eld.1
slod s. 'väg' Ens., slog Br.
snoa v. 'sno' BrTr.; snöda, ipf.
Ens.
snodb s. 'snodd' Kn.2
snog s. 'snok' BrVeTjKnÖK.
SQ' s. 'so' EnsBrTöTrVeTj.
söba s. 'det hopsopade' EnsBr.
söbad v. 'sopa' EnsBr.
sode s. n. 'sot' EnsBr.
s6daha, s. 'sotare' Ve.
sar s. EnsBrEldVeTjLaKnSk
Vox.
söla st v. 'sola sig' Br.
speklafc_5n s. 'spekulation' Br.
spåla, s. 'spole' Br.
spek,tån, s. 'inspektor' EnsKn.
stafån s. 'station' EnsBr.
stog ipf. 'stod' EnsBrTrVeTjLa
ReSkVox.
stob s. n. 'stop' EnsBrTrEldVe
TjLaRe.
sto/ s. 'stol' BrTöTrVeTj.
ston,b adj. 'stor' EnsBrTöEldKnÖK., stuk Tr.
stön,nas v. 'högmodas' Ens.
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fwon, ipf. 'svor' EnsBrTöTrRe
Vox.
telefön s. 'telefon' Br.
to s. n. 'grov ull' EnsBrTöTr
EldLaKnHisVox.
töbak s. 'tobak' Br., tåljak Ens.
tåbo propr. Vox.3
tk[a]i ipf. 'tog, -o' TrEld., N[a]
BrTöVeTjLaKnReHisVoxÖK.
[tve]tola s. 'hermafrodit' BrKn
His.4
tölabå propr. Br.5
töhdrjn s. n. 'åska' VeTjHisÖK.
tohp propr. Ens.6
töhsta s. 'torsdag' EnsBrVe.,
töhsta TjLaReHisVox.
tåsa s. pl. 'tokar' Br.7
tösig adj. 'tokig' Vox.
tåstg s. 'galning' Br.
Usavdn s. n. 'brännvin' Ve.
tito s. EnsBrTöVe.
tho v. EnsBrTöVeKnRe.; kåda
ipf. Vox., båda, BrVeLaKnRe
OK.
bath4d adj. 'betrodd' Vox., -oBr.

e) so Två.
Vess.
b) sno s. f. 'snodd, snöre' Vess.
såba AbDrengs. e) sod Vess. f) so/ AbVessTvåDags. g) sto
Vess. b) stor StenSvart. 1) tog Spann. i) tro Vess.
a) snO

d)

Jfr isl. s166 'väg bildad av spår'.
Jfr fgutn. snop snodd, snöre'.
By i Vox., Toboda GS. Förleden kan möjligen vara namnet Tove.
Jfr isl. tvitöla kvetullet' Jönsson; töl 'redskap; avlelein'.
By i Br., Torlabo GS. Förleden är antagligen ett namn pörliv
S:n ock by, hört i Ens.; Thordhathorp 1409 SD. ns II, 127,
Thordorp 1419 SD. ns. III, 480, Torap GS. Förleden är namnet Thord,
se Nielsen Pers. s. 97.
Hör möjligen till en rot *tas etc., varom se F.-T. 1237;
kanske likaväl en ombildning av tok etc. efter tossa o. s. v.

372

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÄL.

foktWana s. n. 'förtroende' Br. misthoan adj. 'misstrogen' Ve
tkgad adj. n. 'troligt' Kn.
TjSk.
[u]thoe,n adj: 'otrogen; icke tro- i,ifk s. n. 'ofog' Ve.
ende' TöVeTjLaKn.
vetteksåda s. 'vattensot' His.
Anm. 1. Framför k
g övergår äldre långt ö till 9, et, Q1 från
ock med Nissadalen ock norrut:

bog s. 'bok (liber)' EnsTrHarpEft., khog s. 'krok' EnsTrSlättTorSten
-Q- Vess.
Eft., krog Vess.
bog s. 'bok (fagus)' Ens., bok Dr. kigt adj. 'krokig' EnsSlätt.
bOga s. n. dets. AbTvå., b.soka Dr. kh9541 propr. Slätt. 2
bh9gat adj. 'brokig' EnsTr.
og ipf. 'åkte, körde' Ens:
kkg adj 'klok' Ab., -Q- Vess.
snog s. 'snok (djur)' EnsHarpEft.
niga v. 'koka' EnsTorTvå., -0- tog[a] ipf. 'tog (-o, -e)' EnsEftAs
Vess.
Ab., -Q- Vess.
Företeelsens gräns mot söder är klar: östra Ni ss as tra n'den, i Ens
Tr., har 93. Straxt söder därom, i BrTöVeTj., vidtar Q. Då från Eld.
— varifrån tyvärr inga fler ex. antecknats — föreligger bhhugad adj.
'brokig', kan detta rimligtvis endast fattas som lånord ur granndial. i
Tr., varvid substitution med det närmast liggande ljudet ägt rum. Något
4 eller 9 existerar nämligen icke i Eld.
Fastän uppgifter saknas från åtskilliga socknar mellan Nissan ock
Ätran, finnes intet skäl att betvivla, att vi ha ett sammanhängande
område med Q. Dess norra gräns kan jag emellertid icke med full
säkerhet bestämma. I öster har Krogsered brobta 'brokiga' (Sv. lm.
I, 654), från mitten av området finnas inga anteckningar, i väster
det icke avgörande tka, 'togo' från Spannarp (möjligen analogi). Tils
vidare får gränsen alltså dragas i nordkanten av Drängs., Vass., Ljungby,
Två. Företeelsen är ju bekant från ödanskan, se Benn.-Krist. s. 37,
även från Bornholm, se Espersen Indl. s. 20. Området omfattar även
sydvästra delen av Skåne, d. v. s. Skytts, Vernmeuhögs, Ljunits, Bara
ock östra delen av Torna härader, där man finner 4. Skåne för övrigt
har Q.
.
Anm. 2. Den i ödanskan, på Bornholm ock i sydvästra Skåne
med övg. ö --> å framför urspr. k parallella utvecklingen ö -->- ä framför urspr. p finnes även i mell. Hall., ehuru på ett mycket begränsat
område. För nedre Åtradalen uppger Bondeson: hQb s.
thQb,
hQba v. 'ropa', SQba v. 'sopa', stQb s. n. 'stop'. Utanför detta område
har jag, funnit Q i AbDrEftHarpSlättEnsTr. ock söderut (se ex. ovan).
a)sd

s. f. 'sot, sjukdom' Vess.

Bondeson Hall, sagor anger för nedre Åtradalen Q. Både norr
ock söder därom har jag hört ett mycket slutet ljud, närmast Q.
Sjö i Slätt., Kroks» GS. Den består av två smala delar i
spetsig vinkel mot varandra.
Från Sn. finnes ingen uppteckning.

VOK. I STARKTONIG STÄLLNING: Ö.
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Endast från Två, finnes jämte gkövakcbnt s. 'gropkant' antecknat 21445v
'ihop'. Det sista bör kanske fattas som substitution vid inlån. Sådan
föreligger just på området med, det slutna 91 i en del andra fall: 'pava
v. 'prova, provpredika' Ens., husbahetv 'husbehov' Ens., t9n s. 'ton Ens.
Även rspr. å ersättes någon gång med detta a-9 i st. f. det
vanliga ou. Så t. ex. tog s. n. 'järnvägståg' Ens.
Anm. 3. Från Ens, har jag på olika håll antecknat några egenö; så i Gromshult ku 'ko', bhu 'bro' ock i
domliga former med u
Karlstorp likaså ku, bitu samt itkåna 'otrogna'2. Förklaringen till
det sistnämnda ordet är ingen annan än den för mims 'mogen', måna
'mogna' givna, alltså ett inskott av w efter ö ock den sedan säkert styrkta
U (se ovan § 29, 13 b, s. 322). Ordet
utvecklingen Eiw -› öw
otrogen kunde ha fått sin plats där likaväl som mogen. Även för
bhu, ku torde samma väg till förklaring vara den enda möjliga, ehuru
frågan, varför ett sådant efterslag av w eller glidjud mellan vokaler just
i Ens. blivit så kraftigt, får stå obesvarad. En fullständig parallell
finna vi på skånska slätten i haw 'ho' Albo, Härr., Ljunits, Färs,
öTorna, hau VTorna, hav VHarjager av fsv. ho, äda. ho jämte hov,
vilket senare tydligen visar på en utveckling liknande den sydskånska.
Om regelbundet ö --> ow i jul. dial. med samma vidare utveckling som
äldre ow av annat ursprung se I3enn.-Krist. s. 34.
Anm. 4. Förkortningen framför M ger o:
blom s. n. 'blomster; blomning' Vess. dom s. 'dom' EnsBrTö.
blbma s. 'blomma' EnsBrVeLaKn dbmaita, s. 'dommare' EnsBrTö.
fixhmon, adj. 'from' Ve.
His.
tönta v. 'ljuda starkt' Br.4
blbma v. 'blomma' Br.
rigdöm s. 'sjukdom' EnsBrVe.
blbman s. n. 'plommon' His.3
törnen, adj. 'tom' EnsBrTöVeLa.
blomst s. 'blomster' EnsBr.
tbmkpba s. f. 'tomkupa (bikupa)'
blbmstha v. Re.
Vess.
bön:ta/SO s. n. 'bomullstyg' Vox.
Längst söderut har jag antecknat bum s. 'bom, vägbom' VoxöK.,
bitmalstp Sk., lditm Sk., b/Urna Vox., vilket tyder på att -om- <—
-am-, -6m-, varom se
öm här följt samma utveckling som -omss. 318 if., 379, ock styrker åsikten om »sammanfallet» av ö ock ii
vid Skånegränsen.
Anm. 5. En senare förkortning föreligger i höma s. 'hop, mäng',
t. ex. en hörna menskoh, SkVox., även hörna, höma Vox., av hop
med, jfr Åsbom. hörna Billing ss. 110, 147, 150. -Ändelsevokalen förklaras säkerligen av att homa uppfattats som oblik form till ett homa.
TöLa
Anm. 6. Ordet dotter har formerna: Mon, 8. BrTr.,
Ko., -0- TvåVessEftEnsTrEldHis., -n- SkVoxöK., 6thab6j propr. Br.5
Märk, att även äldre it här blivit 9, se § 28 (s. 267 11.).
Uttalet med 0- är det nu härskande.
Jfr da. blomma, se F.-T. 84, 838.
Av fsv. "Åma, se Kock Ljh. II, 174 f.
Gård i Br., Dottrabol GS.
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Den tidiga förkortningen av ö förklaras säkerligen riktigt av Kock Ljh.
II, 166 f. ur de många sammansättningarna.
Anm. 7. Några lånord ha urspr. långt ö,
vid förkortning
framför
m6;294 adj. 'tyst, nedslagen' His. 1 slöja Ev. 'slöja' Ens., slöja Ens
sk69 s. n. 'skoj, skämt' EnsBrTrVe
(Ökn.)8
KnVoxÖK.
st6t2 s. n. 'stoj' Br.
skbja v. 'skoja' VessBr.
stöja v. 'stoja' Br.4
sköjaha s. 'skojare' BrVe. 2
Anm. 8. Pron. hon heter hun Ens-ÖK., hu (svagt.) Svart. Om
utvecklingen av ö ---> u i svagton i detta ord se Kock Ljh. II, 171 f.
Förklaringen till det spetsiga U är antagligen ilen, att växlingen mellan
ett starktonigt hön ock ett svagtonigt hun gett kompromissformen hön,
som vid senare förkortning blivit hun, hu,. Tillvaron av ett dylikt
långvokaliskt hiin torde visas dels av s. Vg. (Hols1j.) hu 'hon', dels
av det efter pron. bildade subst. hona med It (jämte U) i SH., alltså
hg:enorma pl. 'honorna' BrEldKn., håna BrTöReVox.
Anm. 9. Förbindelsen samnord. iö med öppet Eo-ljud 5 finnes blott
i några ord:
malt propr. Br.6
snya v. 'snöa' SlättEns-ÖK.
mAalt propr. Tor.7
s. 'sjö' SpannTvåMorStafsVess
sny B. 'snö' AbHarpSlättEns-ÖK.,
EftStenTorSlättEns-ÖK.
sflgy Eft., sn4c1Hvya s. 'snö- Oalt propr. Vox.8
drivi. Två.
,ffitha propr. Ab. 9
Den starkare palataliseringen i sny, snya är otvivelaktigt beroende
på att i efter an längre bevarade en (halv-)vokalisk karakter. Det är
möjligt, att ett i värbet utvecklat glidljud efter
bidragit till resultatet, alltså sniöla -› snlYia
snya.
Jfr moh, 'beskedlig, snäll' i Åsbo ock Harjager, se Rietz s.
456; även moj 'lugn, god, vacker; om väder ock vind' Hall. Rietz
s. 443. Ordet sättes möjligen riktigt av Rietz ock Billing samman med
holl. mooi, mlty. mol 'vacker'. Den sydhall. betydelsen, vilken jag
känner även från Halmstad (jfr även Vgl. moja 'litet bedrövad, trumpen'
Rietz s. 443), gör det frestande att: snarare tänka på mlty. möie 'möda',
da. moie, varom se F.-T. 748 f.
Se F.-T. 1047.
Ens(Ökn.) -0,2- tycks vara alldeles individuellt. Om ursprunget
se F.-T. 1074
Se F.-T. 1199.
Se Kock Ljh. II, 298 ock där citerad litt.
By i Br., Mjöhult GS. Förleden är fsv. mior 'smal'.
By i Tor., Mjöhult GS. Se föreg. not.
By i Vox., Sjöalt GS.
9) By i Ab., Sjöred GS.
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Äldre ft.
§ 32. Äldre fi blir i regel g, vid förkortning u; ex.
s. 'filur' Ens.
blys s. 'blus' Br.
Niga s. 'brud' EnsBrTrVeTjLa poflggan• adj. 'påflugen' ÖK.
fitg s. 'fru' EnsBrTrKn.
KnSkVoxÖK.
fhYantintah, s. n. 'fruntimmer'
bon s. n. 'bruk' Ve.
Ens., fratn[t4Ineh] BrTrEldVe
bhggab v. 'bruka' EnsBrTöEld
TjKnHisVox.
TjReVoxÖK.; bh,ickta ipf. 'bruRna [po tun] s. 'fnurra' Br.
kade' Tj.
fhånaft'fflanf adj. 'framfusig' Ens
bonat adj. 'bruklig' BrRe.
Ve.
bhnah adj. 'brun' EnsBr.
bygo s. 'buk' Ens-LaKnVoxÖK. ghija se v. 'gruva sig' EnsBrTr
EldVe.
binad adj. 'bukig; havande' Vox.
bäsa v. 'gnida kraftigt' BrVox.1 grtgab, adj. 'gruvlig' Ens. 3
ght_A.s s. n. EnsVox.
bYsa s. 'buse' Br.
ghgva s. '(kol)gruva' Ens., ghYdhicva s. 'druva' Br.
ang s. 'gruvan i eldstaden'
dud pron. Ens-ÖK.
BrTö. 4
dica s. 'duva' Br.
hu s. 'hud' BrVeRe.
dyg s. 'duk' Br.
hga s. 'huva' TrVeLaReHisVox
dgga e v. 'duka' Br.
ÖK.
dun s. n. 'dun' Br.
/tyd 'hut' Br.6
dia én v. 'svimma' Br.2
hulhggaha propr. ÖK.6
s. 'figur' Br.
fig
a)
)

bru Vess. b) brgga Vess. e) byg Vess. d ) du, tu Vess.
dgga Vess. 2) frarnfgse,n Vess. g) grgan SlättVess.

Säkerligen samma ord som sv. busa 'rusa på', varom so Tam tu
s. 72 o. F.-T. 119.
Sv. dial. dura (å) 'inslumra; dåna, domna' Rietz s. 105, ji
isl. dtira 'sove'.
4) F.-T. 351 f.
Mity. grdwen.
Hört i uttr.: da va hd so stot etc.
By i ÖK.; Hurukuryth Vjb., Hulrugered GS. Beträffande förleden kan jämföras ett adj. huimkad, använt om förfallna hus, där det
rägnar in, vilket ord jag hört i sydligaste Halland, ehuru socknen
fallit mig ur minnet ock anteckningen om saken ej kunnat återfinnas.
Från Vg. finnes ruka 'koja' Rietz s. 542.
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håna Re.1
husa s. n. 'hus' Ens-ÖK.
hissa v. 'inhysa' TöKnReSk.
htscsalt propr. Kn.2
hitsbörs s. 'husbonde' La.
li s. 'juli' Br.
nz s. 'juni' Br.
kalitn s. 'inälvor' BrTö.3
kal[v]an s. 'håret' BrTö.4
klud s. 'klut' EnsBrTö.
knud propr. 'Knut' BrTj.
knud s. 'knut' EnsBrTöKn.
knigda s. 'knuta' EnsBrTöKn.
knåstohp prop. Kn.3
khomaket s. 'krumelur' Br.
knu s. 'krog' Ens-ÖK.6
kvkm. s. 'krögare Ensl3rVeTj
Kn.
bud s. n. 'krut' EnsBr.
fligakttid s. n. 'arsenik' Re.
bits s. n. (kärlet) BrTrTj.
Icht'kshu/ s. 'kruskål' EnsVe.
a) hus DrAbStenEftVess.

b)

kim v. 'kuva' BrÖK.
kim [k] v. 'sätta hö i ki4a' Ens
BrEldVeLaReÖK.
hk1c4a s. 'liten rund höstack'
EnsBr.
kiklab s. (ngt runt) EnsBrTö.
s. 'hästkula, häst' Ens.
kittm v. 'krypa ner, ihop' BrTö. 7
kiffla s. 'vulva' Br.8
Hoa s. 'buse, härre (över andra)'
Br.9
s. 'lur' EnsBr., lm& TrVeTj
KnHisVoxÖK.
la s. 'luva, mössa' EnsBrTöLa
ReVox."
lud s. 'lut' Ens.
lt_kg s. n. 'ogräs' EnsBrTöRe.
Ugga 0 v. 'ränsa' EnsBrTrEldVe
TjReSkHis.11
lifita s. 'lynne' BrVe.12
kem v. 'lura, bedraga' EnsBrKn.
lura åtc v. 'somna' Vox.13

kula Vess. .) likka Svart.

Endast hört i uttr. da ma hit«, djva, hit« 'gjorde skada,
slut på'.
By i Kn., Husalt GS.
3) Mlty. kalltnen, F.-T. 487.
4) Se Tamm s. 410.
5) Gård i Kn., Knutstorp GS.
Genus är ej fullt säkert; i ÖK. neutr; mlty. krttch.
Se F.-T. 596.
Vanligt i Götaland enl. Rietz s. 366; tycks höra till roten i
sv. kjusa 'dal'. Rörande betydelsen jfr sv. dial. kunta 'cunnus' : kont
'ränsel', varom F.-T. 595 o. 558; sv. dial. pusu, puta, se KFJohansson
KZ. XXXVI, 351 if. — Denna naturliga sammanställning för kusa har
även Persson Indog. wortf. s. 108.
8) Fsv. kuse. Långt i visar östsv. kus, från Finnby (Vendell),
där ä + kons. bevaras, se Hultman Östsv dial. ss. 131 f., 178, 195, jfr
Hesselman Stav.-förl, s. 21 f., 78.
Se F.-T. 659f.
Mlty. 'tiken, se F.-T. 661. Jfr låga ovan s. 271.
Se F.-T. 663.
Samma ord som föregående, se F.-T. 665.
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s. 'lur (sömn)' Br.
s.
tus 'lus' BrTrTjKn.
låsa v. 'rengöra från tus' Ens,
luska 6u v. 'gå slokörad bort'
EnsHis.1
måda v. 'muta' Ens.
måla s. 'mule' EnsBrVeKn.
muh s. 'mur' EnsBrÖK.
måha v. 'mura' EnsBr.
mithaha s. 'murare' EnsBr.
musa s. 'liten råtta' EnsBrTö.
natåh s. 'natur' EnsBr. •
natåhla adj. 'naturlig' Br.
neb adv. 'nu' Ens-ÖK.
,I•tt2 adv. 'ännu' EnsBrHis., in
TjReSk.
niesghgAs adv. 'framstupa' Sk.2
pihda a s. 'dyna' BrTö.
p4gab4gat propr. Ve.3
påga s. 'hin onde' BrVe.4
påsaha propr. Kn.3
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kåda s. 'ruta' EnsBr.
hdavis adv. 'rutvis' Ens.
håsa v. 'springa' Br.
håtar s. (i kortspel) Br.
shu4 s. 'skruv' BrTö., skitiga
s. dets. Ens.
skhica v. 'skruva' EnsBrTöEld.
skhåda v. 'rispa, skråma' Ens.'
skåla v. 'gå med hängande
skuldror' Vox.8
ski,dhiphad adj. 'med hängande
skuldror' BrSk.8
skyh s. 'rägnskur' Br.
sk4ha v. 'skura' EnsBrVoxÖK.
siu s. 'kvicke i horn' EnsBrTö
Ve Kn., slånan bst. Eld.3
sktarbe adj. 'slug' EnsBr.
slitna 64u v. 'ge sig av slokörad'
Br.10
slå4had adj.' slokörad' £nsBr.1°
snia s. 'snuva' EnsBrTö.

a ) musajur s. n. 'råttdjur' Vess. b)ni StenVess. a)puda Vess.
skri s. m. 'skruv, kvarnskruv' Vess. e ) slåar Spann.

d)

Mlty. ltischen, F.-T. 666.
Jfr fsv. a gruvo 'framstupa', da. nmsegrus ock se F.-T.
354.
By i Ve., Pukabygget GS. Jfr Sak. XI, 75.
Fsv. puke 'djävul'; i Ve. hört som tillnamn på bonde från

p4gabhgat.
i Kn.; Pudseredh 1653, Putsered GS. Förled?
itven 'kvarntratt'.
Hör väl tillsammans med de många orden med betydelsen 'vara
skrovlig etc.' av en rot *skru-. Närmaste släktingar äro kanske östsv.
skröytogär 'skrovlig', skröyto 'skreva' Vendell.
Se F.-T. 1038.
Så vitt jag förstått, just den mjuka inre horntappen, kvicken;
så no. dial. slo, isl. slå Hald., Vigf. Rietz s. 629 uppger endast
'kvickehylsa?. Från den sista betydelsen utgår F.-T. 1065. Eld. stgn
är väl best. form uppfattad som obest.
Se F.-T. 1068.
3) fiy
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snikda s. 'liten bit, hörn' Br.'
sros,tda0 s. n. 'köttsoppa' Sk.2
snus s. n. 'snus' EnsBrTö.
snsa v. 'snusa' Br.
sphitda s. o. v. 'spruta' EnsBrRe.
spigda v. 'spruta, spotta' Br.3
Hasp4t s. 'grodrom' Br.8
stud. s. 'stut, oxe' Ens-ÖK.
hålmstzka s. 'sädesskyl, några
neker' Br.4
sicab v. 'suga' EnsBrTöVeKn.
sigak s. pl. 'plister, lamiutn' Br.3
sur e adj. 'sur' EnsBrTöTrVeLa
KnSk.
tituad v. 'truga' EnsBrVeKnSk
HisÖK.
tue räkn. neutr. 'två' Ens-ÖK.
ta f s. 'tuva' EnsBrTöVeLaKn
HisVox.
tji adj. 'tuvig' Ens.
kg/ag v. 'tjuta, tuta' EnsBrTö
LaKnHisVox.6
stud
trua
Vess.
Vess.
a)

d)

tiatO 'två el. tre' BrEldKn.
[hola i] tima 'hålla i styr' Br.7
tto s. 'lycka' Br.
adj. 'som har otur, med
otur' Br.
tiotabyl propr. Vox.8
tåsan räkn. EnsBrTj.
[h(3,994an s. bst. 'uven' EnsEld
His Vox.
udh adv. 'ut' Ens-ÖK.
4dansamsbö s. 'utsocknes boende' Ens.
'åda& prep. konj. 'utan' Ens.ÖK.
4daj adv. 'ute' EnsBr.
i4dom prep. 'utom' Br.
s. 'or i mjöl' Br.3
iuet [mygg] adj. Br.3
uhdta v. 'uträtta' KnVox.
4ml adj. 'usel' Ens.
låda sek v. 'jämra sig' Eld.,
itsla se BrLaReHisVox."
4841 s. 'usling' Ve.

EftVess., stut Drengs.
b) sta Vess.
e) sur Vem.
Vess.
e) tu Vess. f) tua Vess. g) ticola Slätt., 'tuta'
h) ud Vess.
i) 4dan Två., 4danfär Två., udanpau
j) ?Åda StenVess. k) usla seg Vess. 1 ) uslig[a] Vess.

Mlty. multe 'snut'.
Ordet tycktes ha en ringaktande betydelse. Kokat på bitar,
räster? Jfr Rietz s. 569: snudesö 'soppa på salt kött eller fläsk med
klimpar av havregryn'.
8) Jfr fsv. sputa. Värbet har jag blott hört vid förklaring av subst.
4) Mlty. stftke, se F.-T. 1192.
5) Jfr sv. dial. sugor Rietz s. 697.
8) Fsv. pluta, påvärkat av mlty. tåten, se F.-T. 1296; i-förlust
genom inflytande från pret. är osannolik.
Samma uttryck i andra sv. dial., se Rietz s. 763. I fråga om
betydelsen jfr 'hålla inom skrankorna' etc.
Gård i Vox., Tureby GS. Förled är namnet Thure, se Nielsen
Pers. s. 95.
Jfr fsv. urna, orna 'taga skada av värmen, bliva unken', utsy.
or, oret Dalin. Nor. Vårt spr. III, 89 f. ansätter gammalt ö.
19) Åtminstone i Br. även i betydelsen 'vrida sig för lus'.
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Alm. 1. Vid förkortning framför m övergår il till o:
hOM s. n. 'runt' VessBrEldVeTjLa Skom s. n. 'skum' EnsBrTöTrVe
KnRe.
KnHis.
skörna v. 'skumma' Br.
slcbmasle, propr. Sk.1
Från Vox. har antecknats ett uttal närmande sig skum., alltså har
man sannolikt i de sydligaste socknarna även här samma utveckling
som i Om <- öm, 'öm, tim, jfr ovan s. 373.
Anm. 2. Lånord med urspr. långt 11. + enkelt t uppträda under
vissa betingelser med kort u + långt t:
slida v. 'sluta' VessVeKnReVox.
plattan adj. 'som prutar?' Br.2
stkut s. 'strut' EnsBr.
kitta v. 'leka, rusta om' Br.
HtlaStkiitan s. 'kaffepipen' Br.
hidabås s. 'rustibus' Ve.
slut s. n. 'slut' VessBrKnReVox. tkut s. 'trut' BrVe.3
d, men kunna icke höra
Orden måste ha lånats efter övergångon t
till det sista, moderna lagret av lånord, i vilka -ut- kan bibehållas eller
med anpassning efter målets ljudsystem ge -94d-. Jfr förhållandet i da.
rutte, slutte etc., Torp-Falk Lydhist. s. 43 f. Urspr. å är säkert i
slut, slida ock även kitta, se F.-T. 924. Men även för stkut, tkut
är lån det antagligaste i sydhall. dia1. En sidoform med -tt- (se F.-T.
1183) skulle icke givit u, jfr ovan s. 289
§ 321/2. En undantagslös utveckling ii --> y. föreligger

b -› v:
v. 'supa' VessAsHarpEnsglbana adj. 'glupande' EnsBr
ÖK.
VeKn.
hpba v. 'kupa (potatis)' Harp styba v. 'stupa' HarpEnsTöTr
VeLaKnVox.
- EnsBrEldVdTjLaKn.4
kpba s. 'bi-)kupa' TvåVess stybastge s. "stupstock' Ve.
sthybe, s. 'strupe' EnsBrTöVe
- HarpEnsöK.
LaKnReÖK.
syb s. 'sup' VessHarpEnsBrVe.
Gränse ni norr för övergången kan icke ligga så mycket nordligare än en linje Två.-Krogsered, i vilken sistnämnda socken
finnes syp. Redan i Holslj. höres sup, kupa.
Om- företeelsen går över gränsen till Småland, kan jag icke
avgöra utom för den sydligaste delen, där Markaryd har Ma,
bikyba. Söderut fortsättes övergången i Skåne, sålunda
glypa 'glupa', hypa v. 'kupa', kalyp 'kaluv', kyba s.,
kybea 'kupig', syba rsupa (med sked)', syp 'sup', sypec 'vara
diinkare', syklan, 'supare', styba v., stkybe- s.;
smi o. by; Skudmensleff 1569, Skummeslöf GS. —hör kanske hit.

framför p

En anteckning, att ordet skulle betyda 'den som icke vill slå av
vid handel', måste väl bero på misstag.
Även om kaffepipen.
Jfr da. hyppe, mlty. lfftpen, F.-T. 444. 1 Ens(by)TrEld loka dets.
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Bjäre: bzkyva, syva 'supa . (med sked)', syl), sypa v., stnyve,;
Luggude: -stpva v., .st4va;
Y-Torna : sthSva s. 'strupe', stiva v. 'stupa';
OTorna: pilva s.
sin? s. 'snaps', sthiva, stivastdk 'stupstock';
Bara: bilsypa, sop 'sup', sOva v., stYvastde
Skytts: hypa, v. 'kupa', bvicypa, sy.p" s., sPpe, v., sthiwe, 'strupe',
styvastok, siase, 'äta suriesmat', s'rktasmeid s.Ljunits: j4sva 'kupa', sup s., .sk9a v., stava 'strupe', simpa 'äta
supesmat' ;
Härrestad: bttgiva, sthiwa;
Ingelstad: hyva v. 'samla hö ock klöver i små stackar', di/apiwa
'åIkupa'-;
Färs: Mva s. 'kupa', sup s., siwa v., sthyba, st yba, st ybasteils;
Albo: syb, sup 'sup', sipb-e,56 singe„g;
Gärds: 7cyba s , syb s., silba v. 'supa', sbba 'äta supesmat';
yilland: 7cYba, st4be,, sy?), syba;
0Göinge: kybe, s.
Formerna från Skåne äro medtagna för att visa, att materialet icke är fullt så enhetligt, som de sydhall. målen antyda.1
Likväl är en ljudlagsenlig övergång det sannolikaste antagandet.
Det förhåller sig visserligen så, att för varje särskilt ord specialförklaringar ligga mer eller mindre nära till hands. I fråga om
stitybe etc. jfr isl.
styba, syba kunna vara analogibildningar
efter värb av 2:a avljudsse.rien 2, liksom slyga nedan; syb skulle
då vara bildat efter syba; kyba behöver inte vara mlty. Vipa,
utan kan vara ett Ity. kilpe (så F.-T. 590); hyba kan vara mlty.
hiipen = nhty. häufen, alltså med äldre å; glybana slutligen
hör till ett *glypa *glöp ÷- glupa giöp.
Men det vore högst egendomligt, om dessa y av växlanok
ursprung skulle ha samlat sig inom ett visst bestämt område,
Rörande de skånska formerna må följande anmärkas i visar på
äldre y- . Konsonanten p beror möjligen på svenskt riksspråksinflytande.
Det långa p i syp, syva etc. är snarast att förklara på följande sätt.
Vid en böjning syba sypte nybildades till ipf. en pres. skpa, varefter
man Sek subst. syr. Om man vill bevara sambandet med det likbetydande
nordvästsk. syba, syva, är det bättre att i skba se värkan från
ipf. sgb, sup. skbacrän (med F.-T. 1232 om da. sobe) ett kausativum
*sanpian. Ur detta sifba förklaras återigän siapa, .sinpa etc., ock
även ska, sop kunna häri ha sitt upphov, jfr skva. Från S0/2 ha
vi sedan antagligen sup, jfr &ona 'döma', hitta råtta' o. s. v.
Att omljudda sing.-former skulle ha segrat, såsom Billing s. 28
antar, bör man väl endast i allra sista hand tänka på; jfr Hultman
Räls. s. 22 f.
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medan utanför liggande mål lika tillfälligt skulle ha erhållit
u-formerna. I hgba, kgba, sthgba, stgba skulle vi ha y av fyra
olika anledningar. Varför skulle alla dessa fyra anledningar varit
värksamma just i Skåne ock SH., medan t. ex. SMöre med sina
hupa, kupjärn 'skyffel varmed man kupar jorden kring.potatisstjälkar', strupaknut, stupa gått fritt för dem alla? Det är
naturligtvis inte omöjligt, att i något fall specialförklaringen
likväl träffar det rätta. Motställningen »yva 'kupa' : skiva,
stivasteik talar kanske härför. Å andra sidan tycks strupe
någon gång gå alldeles för sig själv, så i Skytts.
Anm. 3. s/Pga v. 'sluka' VessEnsBrTrVe-ÖK.: slgg, slog ipf.
beror på analogi efter frysa—fik4s, frQs.
Anm. 4. Krona uppträder dels med tg, dels med 0: ktna s.
TrEldTjVox.1, knab,Mae,t propr. 'Kronobärget' Ens., kina BrTrVe.
Jfr fsv. krona, kruna.
§ 33. Äldre (Eiamnord.) iii har blivit ly, varefter första
komponenten antingen fallit eller övergått till j eller sammansmält med föregående kons. till ett enhetligt ljud; ex.

jy/g s. n. 'jul' EnsBrTöTrVeLa
KnRe., yg/ IlisVoxÖK.
jp/a v. 'sätta på jul' Ens.
jy/h s. jul(högtiden)' Ens-Re.,
» HisÖK.
jgh, s. n. 'juver' Ens-ÖK.
khgb s. n. 'kryp; kreatur' EnsVe.
fiuhakhgv s. n. 'får' TrEld.,
fönhabgb Tj ReSk HisÖK.
krkbai v. 'krypa' EnsBrTöVe
LaKn.
lyi s. n. 'ljud' Ens-ÖK.
[6hrta]lyk s. n. TöTjLaKnVox.
kas' v. 'lyss, lyssna' Tj.
b) by, bya Vess. e) forbg, fora ) br//da SlättEftDrKöSvart.
jyb
er. hybknaboska Vess.
d) hgban EftTor.
bga Vess.
g) ml Tor Drengs., hyl StenEftikbVessStifs
Vess., yyp Svart.
TvåKö., hgyl Sten. b) jylatl s. f. 'jultid Vess., igleiftan Två.
k) knak DrengsAl., -/t.)y Eft.
i) ly Väs.
i) krgba Vas.
1 ) lyas Vess.
1) Åtminstope i Vox. även i betyd. 'jässan': mit op i khiman,
mit op i höadad.

bhgdaa v. 'bryta' Ens-OK.
byb v. 'bjuda' Ens-ÖK.
f6thbfic v. 'förbjuda' EnsBrVe.
dhgba v. 'drypa' BrVe.
flyda v. 'flyta' EnsBrTrVeTjLa
KnRe.
fngg s. n. 'smula' VeLa. •
fgga v. 'ryka, yra' Vox.
ghgn s. n. 'gryn' EnsBr.
/2,_band s. n. 'nypon' BrTöVeLa
Kn.
hgvabtiskae pl. 'nyponbuskar'
Ve(Gö).
jpothf adj. 'djup' Ens-ÖK.
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hbylpd adj. 'högljudd' Br., -lYc_len,
VeVox.
lysa s. n. 'ljus' Ens-ÖK.
l-Yseho adj. 'ljus' EnSjÖK.
ipsna v. 'ljusna' BrKn.
lpskana S. pl. 'ljumskarna' Tr
EldVeTjKnReVoxÖK., -y- Ens
BrTö.
npbad v. 'nypa' EnsBr.
nPdae v. 'njuta, ha nytta av'
'Ens-ÖK.
nbe.f s. 'njure' Ens-ÖK.
npsa v. 'nysa' BrTö.
hpg propr. Br.1
hyda v. 'ryta' Ens.
hpgah v. 'ryka' EnsBrVeKnVox.
nysa' v. 'rysa' EnsBr.
sthygi s. n. 'stryk, smörj' Ens.
stItygak v. 'stryka' Ens.
syl v. 'sjuda, koka' EnsBrTö
EldÖK., sPa VeLaKnHisVox.
rygehm adj. -'sjuk' Ens-ÖK.

Spgan s. 'sjuka, sjukdom' Ens
BrTrEldKnReVox.
fygdönj s. 'sjukdom' Tj.
adj. 'sjuklig' TrVeLa.
skylo s. n. 'skjul, skydd' EnsBr
TrEldVeTjKn., Lsp/ Sk., skyl
His.
skyla v. 'skyla' TöKn., (Mla se
His.2, skula Re V,ox.
thyP räkn. neutr. 'tre' Ens-VeLa
ReVox.
trydaq v. 'tryta' EnsBrVeTjKn.
åyr, s. n. 'tjuder' Ens-ÖK.
epha v. 'tjudra' Ens-ÖK.
öyhpttla s. 'tjuderpåle' BrTöEld
KnSk.
åykt s. 'tjur' Ens-ÖK.
åpsa v. 'förkväva' Vox.3
Osa s. Br. = kisaghcks s. n. Br
VeTj. 4
twipipysaphosa s. Br., twtstjsa"isa Ve.3

a) lys SlättAbVessStafsSvart., kys Eft. b ) lys VessTvå. e) loskana Två.
d ) nyba Vess.
e ) nYda v. 'få behålla' Vess.
f) npra, Två.
g) iy propr. Ab.'
'viga Vess.
I) hysalt
adj. 'ryslig' Vess. j). stryg Vess.
str.iiga Vess. 1 ) sy Slätt.,
s.iga?) Två. ng SY/gan, Slätt., syg AbVessStafsMor.,§kik Ok. - n) fPga
sPga AbTvå.
0) skyl SlättEft., ly/ TorAb., S94/ Två.
P) try Wss. q) tryda Vess.
r) Mita TorAb. s) epitpc'pl Slätt
StenEftTvåSvart., p-ttpcti Stafs. t) åyr SlättEftVessKtafsTvå.
I Br. antagligen hört om en ort utanför socknen; i Ab. en by,
Ryd GS. Jfr isl. rjar 'aabent, trwlest sted i skoven'.
Snarast gammalt skYla.
Kan väl utgå från stammen i kjusa 'trång dal' ock från en
tidigare betydelse 'klämma ihop'; om ordgruppen se F.-T. 518.
Uppgavs likna kummin eller hundkäx; det oaktat åsyftas antagligen samma växt, som i Uppl. heter kjösa, »Agrostis spicaventi' Rietz
s. 322, da. lem, varom se F.-T. 524 f.
Påse med öppning i mitten ock två hörn, vilken bars över axeln
med ena 'hörnet' på ryggen, det andra framtill.
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. vab s. 'Unga' TrEldVeTjLa
öyva s. 'tjuv' TrEldVeTjLaKn 0
KnSkHisOK., «ta EnsSnBr
ReHisVox ÖK., Cu EnsBrTö.
Tö.
1,0valt propr. ÖK.'
Regeln, att ii palataliseras till y, är så gott som undantagslös.
w från ock med Nissakvarstår framför äldre v ock gh
dalen ock norrut' i orden ökt 'tjuv', åma 'tjuga' samt i de sydligaste socknarna i de båda orden jul. Den uteblivna palataliseringen framför w kan man knappast undgå att anse för ljudlagsenlig. Enda alternativa förklaringen vore att antaga
riksspråksinflytande; men varför detta skulle drabba just de
ock det inom alldeles samma geograbåda orden med w efter
fiska gränser, förstår man icke. Vidare må framhållas, hur
nära dessa gränser sammanfalla med dem för y ock u i de
båda orden tjog ock tjugo (se ovan s. 342). Ock se slutligen
om 11,4a 'ljuga' nedan anm. 1. Å andra sidan är det möjligt,
att regeln får begränsas med hänsyn till den före gående
konsonanten. Ordet iyh, 'juver' bevisar intet, då w kan ha fallit
tidigt. Då återstå (utom event. ha) endast fall med ö framför
u. Den fonetiska förklaringen till företeelsen kan vara tvivelaktig. Att vi emellertid ha att göra med värkligen utebliven
palatalisering ock icke med en nyare, sekundär utveckling av
iii, såsom Benn.-Krist. s. 51 anta för jut. tju ock även
-ywför nordskånskt pg etc., är ganska säkert. Den av Benn.t[i]yw
Krist. a. st. förutsatta utveckligen thifif -› thiyw
tiw?1
-->tju
skulle
ha
varit
klar
före
den
vanliga
tyw
sammansmältningen q --> ö, vilket redan väcker betänkligheter 3.
Viktigare är emellerid, att i MEI. alla säkra exempel på en
dylik sekundär utveckling saknas, även de av Benn.-Krist. från
Asbo anförda pt pta 'gifta', fgta 'skifta'. De sistnämnda orden peka
nog i den antagna riktningen, men därav följer inte ens för
Åsbo, att samma utveckling skulle föreligga »utvivlsomt ogsaa i
pta 'lyve', J 'yver', jr,stt 'tyv', jana lyne'», Då Billing s. 36 uppStenVessTvå., pgastrk s. n. 'tjuvstreck' Mor. b) öa Slätt
a)
EftAbDrengsTvå.
By i Hassl., Tjufhult GS., hört i ÖK.
Gränsen i norr kan jag inte dra noggrant. Redan södra Vgtl.
(Holslj.) har §yv, nya, ock Bob. (Skee) har §yv.
Låter man tendensen till denna ljudlag fortleva eller senare ånyo.
uppträda, belastas förklaringen med ännu en osäker förutsättning.
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ger, att utom de vanligen brukade pa.c 'tjuv', jpga 'tjuga' för hela
Åsbo antecknats sidoformerna jasyv, fp yva, är man a priori böjd
för att anse de senare som ursprungliga, de förra som av rspr.
påvärkade. Denna uppfattning stärkes ytterligare, då man hör,
att y-formerna äro de brukligaste i de avlägsna skogssocknarna,
vilka dessutom visa y i flera ord, där det centralare ock mera
rspr.-påvärkade målet endast har u, t. ex. jyva 'ljuga' : jua,
bsyn, 'tjur' : fp, kg 'sjuk' : ftg. Då vi så se, att Billing från
Äs-bomålet endast känner en form som jus 'Uns', vilken i betraktande av alla kringliggande måls y-former måste vara ny,
ock då åtminstone målen närmast i norr (SH. lyva) ock sydväst
(Lugg. icke blott pyv, ',yva, utan även nya) visa y-former
också i ljuga, synes man inte kunna tvivla på att Åsbos jua
är en av rspr. påvärkad form. Det samma tyckes mig sannolikt i fråga om jun, 'juver'; 'und 'blixtra' må lemnas därhän.
Möjligen har det gått samma väg som jula se. Vad beträffar u i (vagns-)ju/ HisVoxÖK. ock ju/ (högtiden), torde
det också få anses för ljudlagsenligt. Inflytande från rspr. kan
naturligtvis tillgripas som förklaringsgrund, men att det skulle
drabba ett ord som (vagns-)jul kraftigare än nästan alla andra
med y- mot rspr:s ii, synes föga sannolikt. Ock då /4, i jul
(högtiden) inträder på samma punkt, får man konstatera utebliven palatalisering även framför 1, jfr förhållandet i de da.
målen (Benn.-Krist. s. 50 f.). Även skul s., skula v. kunde då föras
samman med de övriga sydhall. formerna, fastän å andra sidan
da. skule 'sich verborgen halten', mlty. sekålen 'verborgen sein',
schå]. 'versteck' erbjuda sig som förklaring (se F.-T. 1007 f.).
Då ø uppträder i fou.hakhob i de sydligare socknarna mot
y längre norrut, har detta säkerligen alls intet med någon ljudutveckling y -›- ö att göra, utan 0-formerna gå tillbaka till äldre
ö, alltså *kröp, jfr VGö. khäb. Slutligen torde det en gång i
Ve. hörda soa (gentemot övriga socknars ock även Ve. sy[a])
vara att fatta som en (tillfällig?) analogibildning efter ipf.
Anm. 1. Utvecklingen av förbindelsen -1.figh- erbjuder en viss
oklarhet:
b/Oix, adj. 'blyg' EnsLaKn., b/62en, dm5.9eit adj. 'dryg' EnsBrTöEldVeLa
-BrTöVe.
KnReöK.
blOs v. 'blygas' Ens., Hivas Br. f/0 a v. 'flyga' EnsVeöK., Sja
a) Sa HarpVess.
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Br Tö Tr Eld Ve Tj La Kn Be Skiljs t 8M2 'i smyg' Ens(Gr)TrLaReVox.,
i sM62 BrTö.
Vox.
/yv a 'lögn' Ens(sö.)Br., tgEns(no.) smYy a v. 'smyga' EnsTrEldTjLaRe
SkVox., smy KnHisVox., smbla
/i/vab v. 'ljuga' Ens(by)TöTrEldVe
BrTöVe.
TjLaReSkVoxöK., jYva KnHis
Vox., 14a Ens(no.), )i,ca Br.
Av ovanstående ord har ljuga sin egen ock regelbundna utveckling med 1%1 --> 15r- 4- y. Detta beror tydligen därpå, att Iii •->
efter ensamt 1 försiggick senare ock att därför gh blivit tv, icke j,
varom se nedan under Konsonantismen l. Till det regelbundna /yva
har bildats kv s. Formen /?La i Nissadalen ock mell. Hall, kan- ha
genom inflytande från pret.
uppkommit ur ett *Itlwa, som förlorat
iy, jfr skida v. 'skjuta'. Då
ock pta. p. före utvecklingen
ly icke inemellertid, såsom vi ovan s. 383 sågo, utvecklingen
trätt i Nissadalen ock norrut i orden ög, åma ock området för lua
(ock jua), så vitt materialet låter bedömma, är detsamma 2, är det svårt
att anse denna överensstämmelse för en tillfällighet. Senare har kanske
i alla händelser det analogiska inflytandet från ipf. o. ptc. p. avlägsnat
Se emellertid om utvecklingen av 11. under Konsonantismen, där
även de olika möjligheterna för uppfattningen av Br. ytta beröras.
Se vi på materialet i övrigt, faller det sig onekligen naturligast
att i 0,1 söka den ostörda utvecklingen. Fördelningen av y ock 0,2 i de
båda v-ärbeti flyga ock smyga , sammanfaller icke, ock en - ljudlagsenlig
olikhet är redan därför rätt osannolik. Däremot ligger det analogiska
inflytandet från övriga värb av typen bryta-bröt synnerligen nära till
hands ock ger den enklaste förklaringen till motsatsen mellan växlande
i värben ock enbart 69 i adj. dryg. De antecknade ipf.- ock
ÖK., f/a2 SlättTjKnSk
p-tc.-formerna äro: fl, fl Harp-., fig Ens.,
VoxöK., f/6,18, Tr., fletat, flat Harp., flgvad La.; 8m4, 82220: Harp.,
smo HarpTrTjLaReöK., smdat, smOat .Harp., smOad La. Därjämte har
62 den regelbundna
Vess. flo float, smo smoat. I pret. är -flghutvecklingen, se ovan s. 177. Det analogiska inflytandet från ipf. på
f/190. Senare måste
pres. bör väl hälst ligga före övergången Ilbj
ipf. i trakterna med flya i sin tur ha ombildats (till 719., smo), varvid
pres.-formen var den analogiska jämförelsepunkten. Denna olikhet
i den analogiska processens riktning är begriplig, om vi besinna,
att det i båda fallen varit den genom spontan ljudutveckling så småningom ur systemet utfallande formen som genom analogiinflytandet

sa,

a) Itt Eft.

b) /ija HarpDrAbStafsTvå., igiLta StenEft.

C) sma

HarpVess.

1) Den olika behandlingen av iii står i överensstämmelse med Kocks
regler, se Kock Ljh. II, 335 if.
i) Endast i Tö. öm, åma, men lyva.
25-120088. Sv. landsm. Wigforss.
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återförts eller kanske snarare kvarhållits. Att vi å ena sidan ha
flya : ttt, å den andra fitskja : fl0.2, är sålunda vad som kunde väntas.
Denna fördelning avgör tydligen i ock för sig icke frågan, om 02 eller
y är den ljudlagsenliga utvecklingen, då en påvärkan från ipf.
som av ett regelbundet flya skulle ha gjort flop, inte är otänkbar (jfr
ovan ss. 16, 56, 94, 107). Emellertid är denna påvärkan tydligen långt
mindre sannolik än den ovan antagna, i synnerhet som vi därmed skulle
få två i motsatt riktning förlöpande analogiprocesser, den ena (flya :
Al) i vissa trakter, den andra (flya •-> floya : fl&J) i andra,
flo,2
varav resultatet skulle blivit, att intet ljudlagsenligt tema skulle kvarstå.
Ock så hade vi likväl kvar det undantagslösa 02 i dryg. Om -Srgh- antages regelbundet ha gett 69, ha vi endast att finna oss till rätta med
svårigheten i bigeit ock bl§as. Det sista ordet hör icke egentligen hit,
då ygh här är äldre än ygh
ifigh, men behandlingen bör väl ha
varit likformig. Emellertid erbjuder detta värb en annan avvikelse,
som torde hava betytt mera. Efter Srgh följer ursprungligt i (jfr fsv.
blyghias), ock i denna förbindelse kan man nog våga anta en utveckling till y, även om övriga ygh bli 63. Från värbet kan adj. ha fått
y. Å an-dra sidan skulle Br. b/69(18 vara påvärkat av adj. För övrigt
är jag icke alldeles säker på att "biOn, är fullt genuint. På flera håll
ansågs ordet »fint», ock man brukade skårnana eller hed. Från Skåne
känner jag endast b/612 i Åsbo, Ljunits ock bly i VGö. (s.-o.). Även om
formen blygs skulle få kvarstå som ej fullt förklaradräst, synes den
ovan valda utvägen vara att föredraga framför andra möjliga'.
Anm. 2. Av räkneorden sju, sjunde har jag söder om Nissan
endast hört formerna
Ens-ÖK., men efter »de gamle» uppgavs i Eld.
Sy ock i Ens.2 ungefär §2.y. Norr om Nissan däremot säger man Sy
SfättStenEft., 5y TorAb., sy VeseStafsMorTvåSvart., men 55rt SibbSpann
Drengs. Av ordningstalet äro antecknade 54na Er., Dana TjöK.,
Dana Ve., kåna, Ens(by)Ve., jUnde, Eft., sitg, Mor., syna Vess.
I Ens.2 uppgavs efter »de gamle»"ä2j)n8. Om skälen till att betrakta
u-formerna som °ursprunglige se nedan under Kons. § 55.
Anm. 3. Räkneorden sjutton, sjuttio ha formerna:
fittan 'sjutton' BröK., ytan EftSlättEnsTrEldTjLaKn., fitan DrAb.,
såt» TvåStafsTorSnTrEldTjLaReVox., Man Ve.
fått 'sjuttio' EnsBrVe., Sith SnVe., fhtt Slätt.
Om u-formerna se nedan under Kons. § 55.

jv

T. ex. den, att fiVa vore bildat efter flo, dhtsveh ur sammansättningar, likaså bitst/sit; jfr da. sandru, dial. dru (se Torp-Falk Lydh.
s. 75), ublu (jfr Kock Ljh. II, 333). Därigenom finge vi visserligen full
överensstämmelse med den ovan s. 82 givna förklaringen av ty : to",
vilken nu måste uppgivas.
Meddelaren var en åttioårig gubbe i Gromshult, född i öknalt,
med moder från Hultagärde i sydspetsen av Torups socken. Jfr nedan
§ 55.
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Anm. 4. Värbet skjuta bar formerna: skåda VessAbTorEns
BrTöTrEldVeTjKii., »da ReHisVox., »ta Drengs. 1-bortfa11et är
säkerligen analogiskt, efter pret. ock ptc. p. De sydligaste socknarnas
»da synes icke vara den ursprungliga formen, jfr nedan under Kons.
§ 51.
Anm. 5. Ordet skjuts etc, heter
sims s. 'skjuts' EnsBrVeTjKn., jus Vox., skys VessSlättTöTrEld.
sk228b4ina s. 'skjutsbonde' Kn., skysbåna, Tö.
skiksa v. 'skjutsa' BrVeKnSk., jima Vox., skya VessEnsTr., »sa Ab.
Om 24-formerna såsom rspr. ss nedan under Kons. § 52.
Anm. 6. Fsv. klifiva heter kika v. 'klyva' VessEnsBrEldVeTj
LaKnVoxöK. Inflytande från pret. torde ge den riktiga förklaringen,
jfr Billing s. 36.
Anm. 7. Såsom riksspråkspåvärkade torde böra uppfattas: myug
adj. 'mjuk EnsBrTrLaVox. ock jikt, s. n. 'djur' VessEnsBrTöTrVeTj1Kn
HisVox.1
1) Av detta ord anger Charisius formen dyr

KAP. II. VOKALER I SVAGTONIG STÄLLNING.
§ 34. Då ett vanligen starktonigt ord genom sin ställning
i satsen eller såsom (huvudsakligen första) sammansättningsled
förlorar tillräckligt i tonstyrka, inträder förkortning av lång
vokal. Sambandet med det starktoniga ordet brukar däremot
förhindra kvalitativa förändringar. Det är sannolikt, att man
vid dessa förkortningar har att göra med en fullt kontinuerlig
serie från nästan full längd till avgjord korthet, svarande till
en fortlöpande serie av olika betoningsgrader. Mina uppteckningar röra sig endast med längd eller korthet, ock under sådana förhållanden har jag för vokal under stark semifortis
tecknat längd. Det är emellertid troligt, att då jag i vissa fall
skrivit lång vokal utan semifortis eller kort vokal med semifortis, ett mellanstadium förelegat'.
1) Starktonigt t:
hia s. 'högtid; krusande' Vox.
ditt adv. 'alltid' Re.
btlejba s. 'bikupa' TjKnHisÖK. hNta v. 'krusa' Vox.
Itk9tiscl4as.pl.'högtidsdagar'Kn.
fihci-fdm 'fyra fäm' Kn.
1) Begreppet svagt on måste i vissa fall tagas ganska relativt.
Betoningsgraderna från ock med levis ock nedåt falla naturligen därunder, men i fråga om semifortis ställer sig saken något växlande. Det
praktiska kriteriet på svagton blir ju, att en utveckling avvikande från
den huvudtoniga föreligger. Då någon dylik utveckling icke kan påvisas, omnämnes förhållandet icke i detta kapitel. Men det är klart,
då vi finna en utveckling överensstämmande med den under starkton i senare leden av ord som åtnvklan (jfr s. 3), fjöhAna (se s. 5),
iebPhas (se s. 75), hbmlatas (se B. 91), Iteeelckbad (se s. 117) etc.
etc., men däremot en från de starktoniga avvikande utveckling i fall
som måntål, bichatal, inateil (se ss. 200 ock 207), ban,, gqh, (se s.
221 if.) etc., att vi icke härav kunna sluta oss till en svagare betoning av efterleden i de sistnämnda fallen. Olika vokaler äro i här
förevarande hänseende tydligen icke direkt jämförliga.
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t Lvgan 'viljen' etc.] pron. Ens- [et] Mat [kub] adj. 'litet' KnSk.
nblia propr. Kn. (s. 171)
ÖK.
[-hb, -göuh, -ndt etc.] prep. sth4stan s. 'senhösten' Vox.
sivintan,an s. 'senvintern' Re.
Ens-ÖK.
va etc. 'ijäl' Ens-ÖK. (s. 123) sttb6,71a s. pl. 'stigbyglar' Eld
VeTjLaReHisVox. (s. 12 f.)
t96n etc. 'igän' Ens-ÖK. (s. 100)
haso boda som j41 adv. 'likaså' valhftt adj. 'vidlyftig' VeReHis
VoxÖK.
Re.
hasom [dcit] adv. 'liksom' Kn. mdli4uhad adj. 'vithårig' ÖK.
lida gh6u adv. 'lite grand' His. vldbukad adj. 'vitbrokig' La.
Starktonigt y:
snyNda s. 'snöplogsfogde' ÖK.
lyshfjuhad adj. ljushårig' Sk.
(s. 324)
sMotby propr. (s. 322)
tidthy 'två eller tre' Ve.
snydhiva s. 'snödriva' La.
Only propr. (s. '255).
snypld s. 'snöplog' KnReSk.
Starktonigt e:
heban s. 'revben' TjLaKnReÖK.
hbe s. n. 'arbete' EldVe.
stef.44 etc. 'styvfar SkVox.
'bliva'
Br.
(s.
107)
ble
te prep. 'till' Ens-OK.
'blev'
Ve.
(s.
107)
ble
prep. 'vid' Ens-ÖK.
ve
f.)
etc.]
'fick'
VeKnRe.
(s.
26
fe [dh,
v. 'vidgå' LaKn.
vedu
pron.
'mig,
dig,
sig'
me, de, se
'vedyxa' Re.
veYga
Ens-ÖK. (ss. 2, 14)
Starktonigt i, pi, au: ovan s. 85 f. har framhållits,
att redan i starktonig ställning första komponenten i diftongen
ofta förkortas, ock att denna tendens är ännu mera utpräglad i
relativ svagton.
Starktonigt
Utfart propr. ÖK. (s. 38 not 3) meka s. n. 'medhåll' His.
dokhOn Vox., dce4hOna La., watt:laka s. 'medhållare' TjSk
Vox-ÖK.
dohheeua Re., dahncitt, ÖK. (s.
mceit5n.lt adj. 'medgörlig' TjSk
125)
VoxÖK.
foh4s s. n. LaSkElisVoxÖK.
mce91 'eftersom' Ens., imdu 'utfehytta s. 'herde' KnSkÖK.
med' EldRe. (s. 117)
fokhOg s. n. 'nötkreatur' ÖK.
svohstin s. 'svärson' ÖK.
1cncebg9da ipf. 'knäböjde' Tj.
knobe5ysan, s. pl. 'knäbyxor' Sk scepka s.= 'spannmålssäck' Tj.
scehdeas His., sohddilas ÖK.
ÖK.
thcebid s. 'träbit' KnHisÖK.
knceskål s. 'knäskål' LaHis.
mo prep. 'med' Ens-ÖK. (s. 117) thcpbbb. s. 'träkil' Kn.
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thcebilna s. pi. 'träbottnar' TjLa.,
ReÖK.
titcpfcid s. n. 'träfat' ÖK.
tmehöså, adj. 'tvehogsen' HisVox.
tveAft 'tvåskäft' HisVox.
tvcetåla s. 'hermafrodit' KnHis.
»kabel', s. n. 'körsbär' ÖK.
me/ 'väl' KnVox., vd/aLa.(s.118)

fin,v1 'farväl' Tj.
mei jckhntg etc. s. 'välgärning'
TöVeLaHisVox. (s. 128)
velsdpia, volsina v, 'välsigna'
(s. 23)
åtthnab,Mha propr. La. (s. 224)
fcklabyc'eha propr. His. (s. 130)
blåbceh, s. 'blåbär' Re.

Starktonigt 8
äldre 8, 8 :
bmabid s. n. 'brödbit' KnRe.
hosdk s. 'hösäck' KnLa.
bioskiva s. 'brödskiva' Ve.
hobfiva s. 'hötjuga' EldSkHis
briosmt:cla s. 'brödmula' ÖK.
ÖK.
hostilsa s. n. 'brödstycke' Sk. hobAgad adj. 'rödbrokig' ÖK.
bloda da h6an 'bröto de linet' hoh4uhad adj. 'rödhårig' ÖK.
ÖK.
smon,m4d s. 'smörgås' ÖK.
&håla adj. 'lomhörd' KnVox stohin, s. 'styvfar' LaReSk.
ÖK.
somådafitd s. n. 'köttfat' Sk
fg 62? v. 'föda upp' His.
ÖK.
ghtskttafl propr. Kn. (s. 79)
50/n191 s. 'sjöbotten' HisVox.
hohis s. n. 'hölass' Kn.
fong< s. 'sjönöd' VeHis.
hoplisa s. 'höpåse' TrTjLa.,
oldga v. 'slösa; ta livet av' Tj
HisVoxÖK.
LaÖK.
Starktonigt a:
agexhins s. 'rapphöns' ÖK.
akint 'avlångt' SkHisVoxÖK.
bagad öm 'bakat om' Tr.
bagicbgas 'baklänges' ÖK.
bakhddad 'barhuvad' ÖK.
bita tilta 'bra tidigt' La.
damd2an s. 'dagsmejan' TjHis
ÖK., damdja v. His., damcna
Vox.

t hina daana 'för några dar sedan' La.; i &ta da ÖK.
ha v. 'hava' Ens-ÖK.
hinvan 'på andra sidan' Ve.
ja 'jag' Ens-ÖK.
laa ncith 'lade ner' Re.
tala 15.2y. 'tala om' ReÖK.
va pron. 'vad' EldKnVoxÖK.
va v. 'vara' VeEn.

Starktonigt a:
gnava nåu.4 v. 'gräva ner' La.
halidana 'sju ock en halv' Br.
hal dysa s. 'laxöring' La. (s. 142,
not 7)

mait:tht s. 'malört' Ve.
tnkftan s. Pr-OK.
slaböhad 'vävbom men' Vox.
sla01 'slagval (i slaga)' ÖK.
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Starktonigt ou i förkortningsprodukten är oftast o, vilket
icke bevisar, att förkortningen är äldre än å -->. ou (jfr ovan
s. 116). Ex.
pof14gan 'påflugen' ÖK.
blobckn, 'blåbär' LaKnÖK.
pomiga 'påminna' La.
b/o1c4/ 'Blåkulla' Sk.
blohöv,ad '•blårandig' SK., bleu- slau th(2b 'slå ihop' His.
s/o fki2/ 'slå fel' Kn.
hOiad OK.
smadan 'som äter litet' ReÖK.
b/osh 'blåsur' LaÖK.
smoglka 'småbarn' ÖK.
du for -4- 'dn får' Tj.
smonly,a 'ringakta' LaReHisÖK.
go i S412,0h, 'gå sönder' ÖK.
stoh, o = 'står ock' Kn.
gibobdneh 'gråbönor' ÖK.
von,a b6ih, 'våra barn' Kn.
gkoh4ukad 'gråhårig' ÖK.
euh,j,(tri, 'plogbill' ÖK.
ghosdlva 'gråsalva' Sk.
högar, s. (se s. 322) Tr.
ghospava 'gråsparvar' Kn.
nork, 'nyår' La.
kolhdva 'köksträdgård' Kn.1
Starktonigt å, 8 <- äldre ö, ii:
boyta 62) 'öppnade' Tj.
buii4cbg 'bålgeting' Vox.
thavta M 'tryckte till' La.
hula 4cl 'urhålka' Re.
tuhmicsa 'torvmosse' ÖK.
hidngaita propr. ÖK. (s. 375)
somddafad s. n. 'köttfat' SkÖK.
luga h6 'rensa lin' Vox.
11) Starktonigt o:
hdlsbo propr. Ens. (s. 233)
bloil 'blodigel' LaÖK.
hlsbona 'Hishultsborna' Kn.
'blodkorv'
ÖK.
bloptilsa
hogåuhan HisVoxÖK. (s. 322)
'bodgolv'
SkÖK.
bogQ
hoköma 'komma ihåg' LaRe.
'boställe'
SkÖK.
bostege,
VoxÖK.
'bokstäver'
TjRe.
bostekven,
hckgab6
propr. As. (s. 146)
'bogträ'
La.
botA
'hästsko'
Bi':
"Asko
'broräcke'
ÖK.
bhohdka,
'potatis'
ÖK.
johyhen,
'brotullen'
Tj.
bitottgan
gjorde han
jolta
han
i
'nej,
nct
bAnsko propr. Tö. (s. 339)
ej'
La.
'drogo' ÖK.
&toa
fdbho 'farbror' Kn., fcibhoh Ve., koydvs 'kornax' Kn.
[sa] to v?pva 'lät väva' Re.
fedyto TrVeLa.
leehsk6 'lädersko' Ve.
goahiat propr. ÖK. (s. 233)..
'morbror' TjLa.
inötyto
gohcgi 'godhällig' TjHisVox0K.
'granne'
KnRe., ndbo VeRe.
govean 'frikostig' TjLaKnRe nabo
obili 'obillig' Kn.
HisVoxÖK.
1) Eg. 'kålliage'.
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ofj 'ofred' En.
s/iebo 'slättbo' Ens.
okat 'ohällig' ÖK.
sta() 'stadsbo' Kn.
olHat 'olydigt' Ve.
sto pultu 'stod på' Re.
othimat 'orimlig' LaKn.
stoa o
'stodo ock' ReVox.
otcilp 'otack' La.
stomihtad 'storartad' ÖK.
plostchht 'ploghandtag' ÖK.
stoshådad 'storhuvad' Kn.
hohis 'råghalm' SkÖK.
töbo propr. Vox. (s. 371)
hov4a 'rågax' LaÖK.
tgabo propr. Br. (s. 371)
koks 'rågax' KnÖK.
theesko 'träsko' VeReVox.,
skoböjdan 'skogsbygden' VeTj
sko TrTj., thipskobOh '-borr'
KnÖK. (jfr s. 322)
Br.
skoidm 'skorem' ÖK.
vå/mo s. 'vallmo' Br.
skottiy 'skotyg' VeReVox.
vårt° 'vårråg' Kn.
1..2) Starktonigt
bahstua 'torkhus för lin' EldRe thblastulfana propr. Ve. (s. 299)
His., båstua EldVox.
ud o
'ut ock' Sn.
bhugtima 'brudgumme' ÖK.
u po eettan 'ut på ändan' Kn.
bhuftilk 'brudpar' SkÖK.
ufdhana, 'utförsgåvor' KnHisVox
bhutdma TjVoxÖK. (s. 203)
ÖK.
du 'du' Ens-ÖK.
udhck
'utsocknesbo' Re.
gulsphva 'gulsparvar' Kn.,
uhcbta 'uträtta' TöEldVeTjLa
Sk.
KnReHis.
gus dn, 'Guds ord' Tj.
uhdli 'ohällig' TjRe.
höhnuan 'uven' His.
umtalt 'omöjlig' EnsBrKnVox.
huköma 'komma ihåg' His.
uhimali 'orimlig' VeRe.
julaftan 'julafton' ÖK.
utcbt 'otät' SkHisÖK.
pusaha [b,1] propr. His. (s. 377) uvc:eh, 'oväder' ReVoxÖK.
skulhhad 'med hängande axlar' uhscbjta 'ursäkta' His.
ÖK.
uhckda s. n. (se s. 153).
§ 35. Redan vid behandlingen av vokalerna i starktonig
ställning ha enstaka undantag från de uppställda reglerna förklarats genom antagandet, att svagtonsformer med avvikande
vokalutveokling helt eller delvis undanträngt de starktoniga
formerna. Här nedan göras hänvisningar till dylika redan
anförda fall, ock därjämte tillfogas exempel, där ingen sekundär användning i starkton föranlett upptagande i föregående
kapitel.
1) Äldre i. Om wOsan etc. 'vilken' se s. 28; se? 'sill'
tala 'lille' s. 35 f.; bb?
s. 47; min, difl, smi. ss. 48, 52, 53;
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szn 'sedan', laa 'lite', h,Ula 'lövruska' s. 56. En utveckling 1 -->
I --> ö •-> a finnes i Mada propr. Vox., se s. 133.
Äldre f. Om ibisichta 'genskjuta' se s. 63; föhti 'fyrtio'
s. 74; bho se öm 'bry sig om' s. 78. Ortnamnen på -by delabialisera stundom senare ledens vokal till i, alltså mcelbi, peekbi,
sköabi. Av övriga namn på -by äro inga i-former antecknade,
Ailket emellertid icke utesluter, att regeln kan ha haft allmän
giltighet t. ex. vid en viss grad av akcentsvaghet. Även i
Ohelga propr. Slätt. (se s. 192) föreligger en delabialisering av
i, liksom i håltplzga propr. 'Harplinge' ±- fsv. Harpeliunge,
y
jfr Helig. Ortn. -inge s. 251.
Äldre ö. Exempel på utebliven diftongering under svagton hade vi i åhbe, ånUsaha, s. 106; ble, ble s. 107; en, et obest.
art. 'en, ett', en obest. pron. 'man' Ens-ÖK. (jfr s. 112); Ulla s.
108; om bevarande av diftongen på ett tidigare stadium i da 'de',
se s. 114. Vid ytterligare försvagning av bevarat ö -› ö höres
ett a, alltså t. ex. an cln 'en annan', ad kim 'ett hus', kånska
'kanske', ghpska 'skopa', se s. 79; cöznsla propr., mbnasla propr.,
håsla, propr., skömasla propr. m. fl. namn på -lev, se ss. 86,
137, 196.
a har ägt rum i
ce
Äldre Fre. En utveckling ii)
orden föhkla 'förkläde', tinkla 'huvudkläde', se ss. 57 o. 318. I
ma prep. 'med' kan man se resultatet av en utveckling DUMP -m% -› MCe -› ma, men möjligheten av ett ständigt svagtonigt
ma kan icke häller bestridas (jfr s. 117 not 3). as, o,
mep
framför
It står i bigfoh, propr., se s. 38, ziulsbjeh propr., se s.
e
105. Om håla se s. 133 f., om byblka etc. s. 251, om denne,
henne s. 136 f.
Äldre ö. En utveckling 5 a finna vii våmna propr.,
jfr s. 248, hcimsan propr., se s. 247, målma propr. 'Malmö'
Ve., fölnya propr., se s. 104, betsal etc. 'barnsöl', se s. 221. Om
delabialisering fis --->- e i glema etc. se s. 184.
Äldre ä. Exempel på en utveckling å' a under relativ
svagton (gentemot starktonigt a) framför enkel kons. anföras ovan
ss. 191 (anm. 4), 201 (anm. 11), 205 if. Om ä' framför konsonantförbindelser med oregelbunden utveckling se orden stanna s.
197 (anm. 7), hade s. 215 (anm. 1), vån,bjek s. 220 (anm. 1),
om förbindelsen ärn s. 221 if., om äri. s. 227, om äld s. 231,
om änd s. 234. Med oregelbundet kort a finnas vidare former
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som fåfan, 'farfar', se s. 202 (anm. 13), blågan, s. 214. Jämte
da 'dag' stå veckodagarnas namn: Onda etc. (se s. 72), mönda,
tista (se s. 55), önsta (se s. 370), tönsta (se s. 371), fncii,da etc.
(se s. 92), löda etc. (se s. 184); på samma sätt mida etc. (se
s. 32). Vi ha sta 'stad' ock även hålmstå, -sta (se s. 233), men
nösta, nbsta (se s. 105), p/avei (se s. 69, anm. 6), men även
plava skåv V ox., mad 'mat', men shmansfad 'köttfat'. Om
/Alan se s. 133. När sambandet med det enkla ordet tillräckligt försvagats, går a under levissimus över till a, e, jfr nedan
s. 402. Sålunda stå jämte sånda etc. former som i såndas,
mönde,s, tistas etc., gom, ietamidas 'i går eftermiddags', 12,6uhdaslåv etc. 'vardagslag' (se s. 264); jämte nönlan 'Norrland' Ve.
ständigt &dan 'Halland' (se s. 217 o. jfr s. 218 f.), smulan
'Småland'; jämte hödan etc. 'hurdan', södan etc. 'sådan' vanligare
hödan etc., södan etc., när inte andra ledens vokal fallit bort.
Fsv. daghvarper ger dciveh, dåven, ock även dåvne, (se s. 194).
7) Äldre ä. Om orden på, både, slå, åt, så, två, var, se s.
260 if. Svagtonigt ä•-> a ha vii filad (se s. 149), våmal s. 'vadmal EnsBr., vålma[n] (se s. 233), i räkneorden på äldre -tån
--> SH. -tan, alltså theetan (se s. 146), fiettan (se s. 309), feemtan
(se s. 134), s&istan (se s. 143), shtan etc. (se s. 309), åtan (se
s. 213), nitan (se s. 52). Vid ytterligare försvagning finna vi
även här former med a, e, alltså t. ex. vescina (se s. 129), det
en gång i Eld. hörda ba 'både' samt det mycket brukliga fjanten
då 'fjorton dar', i vilka förtonig ställning har gett anledning till
övergången. Jämte öso 'också' Ve., åso Tj. står ösa TrHisVox.,
eisa ÖK., bse, TjKn. Sedan å gett ö
o, torde utvecklingen
till a ha försiggått även under levis. Däremot måste fjontan --)fjohtan förutsätta levissimus på andra stavelsen. Under sådana
förhållanden blir utvecklingen i de till grundtalen på -tan svarande ordningstalen något osäker. I dem ha vi nämligen regelbundet -tana, alltså tnietana (se s. 146), åtana 'artonde' Ens.
Då levissimus här inte kan ha spelat någon roll, får man antingen tänka sig, att semifortis bevarats längre på -ände än på
-Fin ock att utvecklingen alltså varit tratttände
trettonde -->
theetana, eller också att anslutning ägt rum till ordningstalen
på -unde, alltså attunde, niunde, tiunde, tiughunde etc., jfr
de sällsynta fsv. prEettundi, flortunde (Nor. Aschw. gr. § 493,
anm. 1 ock 2, Kock Ljh. I, 402).
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8) Äldre ö', ii, g. Så snart akeenten nedsjunker till levis,
bör man ju vänta den vanliga behandlingen av ändelsevokalerna,
alltså övergång till a, e. Vi finna också exempel som bbffial
'bomull' His., hbnal (se s. 233, jfr s. 365), sQval 'slagval' (jfr
s. 365). Alldeles regelbundet visa de många ortnamnen på äldre
-ru5 moderna former på -ha, alltså knekha, ldvaha, gedta,behkaha,
h4uha, kh4gaha, spalta, bjeehnaha, heothtaha,
skhöntaha,
ezsmaha,, blcbgkaha. Ortnamnen på -hult ha däremot splittrat sig
i två grupper, så att vi finna dels -alt, dels -alt.
Ex. på -alt:
hckfsalt s. 118
Malt s. 173
beejsalt s. 142
sleetalt s. 152
ke2hnalt
s.
311
bcestalt s. 140
sneekalt s. 145
propr.
Slätt.
kalt
Holt s. 172
stchnalt s. 135
khö_salt
s.
369
bksalt Br.1
fw4alt s. 199
s.
237
laugalt
dlsalt s. 47.
s. 137
fiednsalt
livsalt
s.
246
de§salt s. 130
s.
38
nmh.alt
nealt s. 40
fletalt s. 192.
thlvalt
Slätt.2
malt s. 196
fe§halt s. 119
thcelsalt s. 152
mbhkalt s. 74
g4usalt s. 258
Vox.3
salt s. 324
göhsalt s. 220
sbhkalt
s. 74
j
pligsalt s. 40 hfsalt s. 49
ålmalt
s. 132
pcbhsalt s. 151
kdstalt s. 140
åskalt
s.
141.
hisalt s. 52
heesalt s. 119
isalt s. 370
hblalt s. 178
Ex. på alt:
båstaltabPgad s. 241 fbal[t]sbyga[d] s. 246 lbgaltsböge,d s. 237
mAalt s. 374
fl4dalt s. 192
?Agan s. 216
stig2a/t s. 292
falt s. 367
bjåhnalt s. 276
fialt s. 374
hkalt s. 173
Malt s. 229
v3ga/t Br.4
Muhalt s. 220
&Malt s. 367
vcbsthalt s. 140.
kåylalt s. 277
&Malt s. 276
Utvecklingen till :alt har tydligen ägt rum, då förleden
slutade på a, se Billing s. 118; i övriga fall av svagton få
vi -alt.
By i Br., Böshult GS.
By i Slätt., Torbjörnshult GS.
By i Vox., Killhult GS. Förled är ordet källa s.
By i Dr., Winnhult GS.
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Namnen på -torp ändas dels på -tohp, dels på -ap, -ap.
Vi finna alltså:
ålgost6hp s. 232
snistohp s. 65
61stohp His.
fambnstohp s. 137
clkiastohp s. 172
eeskalst4hp s. 141;
jåstohp s. 174
thAlstohp La.
v&hstohp s. 153
pdhstohp s. 151
däremot på
gap s. 198
ståkahp s. 212
knbloap Vox.1
beouhap s. 220
ke?ahp Vox.2
töhmahp Vox.4
klahp s. 172
kblap Slätt.3
vIndahp s. 41
dåg~ s. 214
måniap s. 219
bstahp Vox.5
flintahp s. 39
snåpap s. 214
&Up s. 147.
Att namnen på -ahp haft förled på a (se Billing s. 98, Kock
Ljh. II, 139 ock där citerad litt.), är nog tydligt. Emellertid
föreligga ett par oklara fall, nämligen kkohp, lcåtap s. 213,
4stohp, ,hap s. 175. Då man i det första knappast kan ansätta
annan förled än Kata, se s. 213, måste utvecklingen ha varit
Katatorp
Katetorp -› kåtohp, eftersom bevarat a skulle ha
gett resultatet *kata6arp -› kadahp. Formen kåtahp synes under
sådana förhållanden böra fattas som analogisk efter de många
tvåstaviga på -ahp med akc. 2. Tvåstaviga på -tohp ha nästan
undantagslöst akc. 1. Förhållandet mellan hstohp ock ksap får
däremot stå oförklarat.
9) Äldre 5. Ex. på 5 —> o --> a ha vi i göban s. Kn. ÷godhbonden i uttrycket Man c/kat, 'åskan går', vilket hörts
jämte göbon.
§ 36. Utvecklingen av de egentliga ändelsevokalerna är
från en sida sett enkel. Med ett par undantag ha nämligen
äldre i, C, 11, 0 regelbundet blivit a, o under levis eller ännu.
svagare betoning, medan äldre ä endast under levissimus
visar samma utveckling, men i övrigt kvarstår°.
By i Vox., Knopparp GS. Förled är namnet Knoppe, se
Lundgren Pers. 150.
By i Vox., Koarp GS.
By i Slätt., Kålarp GS. Förleden är väl namnet Kule, se
Lundgren Pers. s. 153.
Tormarp GS. Förleden är möjligen namnet Thormund, se
Nielsen Pers. s. 96.
3) By i Vox., Åstorp GS.
6) Den »indifferenta» ändelsevokalen har jag överallt utom framför
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Materialet kan hämtas från varje sida i Kap. I, men några
exempel från olika kategorier må likväl här sammanföras. Bland
äldre i, e upptages även svarabhaktivokalen framför 1, n, r.
1) Äldre i, e:
vUan, -ad adj. 'vissen, -et'
Oba s. 'grepe'
dimad adj. n. 'dimmigt'
Ude, s. 'hetta'
adj. n. 'härligt'
hepdad
skilt& s. 'skada'
adj.
n. 'tråkigt'
thbgad
spha s. 'spene'
adj.
n. 'vått'
veeskad
ina s. n. 'gille'
s.
'tungspene'
diQbal
hka s. n. 'rike'
nke,1 s. 'nyckel'
stla s. n. 'ställe'
skkdal s. 'skyttel'
[dcen] gamla adj. 'gamle'
jbban s. 'handfull'
[dcen] itif,a adj. 'röde'
v. 'bestämma'
be,stcenta
[dcen] stc.'?he, adj. 'store'
s.
'gesäll'
jasdl
[dcen] th,.a räkn. 'tredje'
[han] jeek [mi] pres. sg. 'kastre- tahcis adv. 'till reds'
phasis adv. 'precis'
rår'
kape,t41 s. n. 'kapital'
[da] ni9.18, pres. sg. 'myllrar'
4gek s. 'åker'
Afsa [hun] pres. sg. 'räfsar'
ciiden, s. n. 'etter'
[han] skeele, pres. sg. 'skäller'
fkjnsten, s. n. 'fönster'
spip,da ipf. sg. 'sporde'
Uvert, s. 'lever'
tåta ipf. sg. 'tyckte'
Unten, s. , n. 'timmer'
vUta ipf. sg. 'visste'
såk s. pl. 'seder'
~Man bst. s. 'maten'
smbyt s. pl. 'smeder'
b6han bst. pl. 'borden'
$non, s. pl. 'söner'
håsad bst. s. 'huset'
Ihlen, s. pl. 'fötter'
fått,e,n ptc. p. 'faren'
skkte,n -ad ptc. p. 'skuren, -et' tchleh s. pl. 'tänder'
blich adj. 'blind'
t4,a,d sup. 'tagit'
ficidet. adj. 'flat'
Inbn -ad 'mycken, -et'
kwkeh adj. 'kvick'
ne§gan adj. 'naken'
h, tecknat a, vilket torde komma det värkliga uttalet närmast, även om
en dragning åt a kan spåras. Framför h användes oftast o i grov beteckning, enär mycket skilda nyanser innefattas därunder. I Nissadalen
höres nog a, men söderut snarast 9 ock 0. Jfr Åsbos ock Bjäres 0.
Fördelningen mellan dessa ljud stämmer alltså med den av 0 ock e - o
framför h -förbindelser, se ovan s. 74 f. Emellertid har jag stundom, ock
det ända ned i Von., hört tydliga 2, stundom rent av a, utan att kunna
ange några speciella betingelser härför.
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icittert. adj. 'lam'
kömeh pres. sg. 'kommer'
aigeh adj. 'rik'
sMen, pres. sg. 'kommer'
tåstek, adj. 'tyst'
slckeeh, slckper, pres. sg. 'släpper'
v4es adj. 'viss'
Mnen, eeenen, pres. sg. 'känner'.
Anm. 1. Framför g blir I till t. Materialet utgöres huvudsakligen av subst. på -ing, t. ex.
eivsnzg (s. 245)
Ounzgan (s. 258)
mips/tg (s. 148)
binnli (s. 86)
gitc.ezg (s. 120)
mbknzg (s. 74)
batdintg (s. 200)
hålig (s. 217)
piszga (s. 52)
blöntg (s. 233)
31båttg (s. 35)
pb.sizg (s. 60)
bktzg (s. 78)
316ktg (s. 35)
It,pgnzg (s. 62)
diunlzg (s. 70)
yepslzg (s. 149)
skdltg (s. 35)
feestnig (s. 140)
kejvhig (s. 246)
(s. 36)
fitåttg (s. 172)
kleenzg (s. 149)
tvgzga (ss. 36 o. 42)
fohiS dlnzg (s. 173)
kitkbitg (s. 59)
eenditzg (s. 138).
gh.Ntga (s. 183)
49/4g, (s. 51)
Vidare finna vi ortnamnen på -inge:
bgzga, (s. 217)
skåla (s. 218)
v4zge, (s. 33)
Nizge, (s. 172)
tahniga (s. 71)
,4fazga (s. 175).
(s. 67)
Mbitga, (s. 59)
kölzga (s. 230)
?sena (s. 175)
Mina uppteckningar ha nästan uteslutande tg. Enstaka tg före
komma dock ock även, fastän ytterst sällan, eg
Anm. 2. Adjektiv, som formellt svara mot sv. rspr:s på -ig, ända
i målen på -2 eller -tg. Ex.
412 (s. 198)
Ppm, (s. 126)
knUn (s. 2)
åitnt (s. 232)
f6thNhit (s. 149)
/mai (s. 292)
Unskek (s. 86)
Ntacötdali (s. 89)
köntz (s. 235)
eonclah (s. 233)
Ntadfah (s. 142)
khetftt (s. 246)
be,s§galz (s. 70)
glöttg 'barnslig' Vox. khås/2 (s. 249)
bikt (s. 34)
gnådt (s. 215)
khöugh[g] (s. 237)
bk.st (s. 4)]
gQ1zcelz (s. 131)
knEt (s. 68)
dist (s. 47)
gufhökti (s. 287)
kwitntiak (s. 235)
dökti (s. 287)
hiskalz (s. 49)
kwep.as (s. 118)
clPt (s. 78)
heeftz (s. 141)
könstx (s. 301)
döu.li (s. 271)
hchltg Vox. (jfr s. 149) /4.st (s. 198)
akidt (s. 73)
Mått (s. 35)
Ulm (s. 37)
eldnclz (s. 135)
[tHntc_tn (s. 202)
låttglz (s. 237)
vala (s. 109)
jht (s. 5)
li (s. 80)
ht (s. 109)
ji/tt (s. 35)
riktgalt (s. 190)
feat (s. 200)
kijdt (s. 192)
mått (s. 216)
fetsali (s. 197)
442 (s. 227)
[mougyott, (s. 229)
klaz (s. 215)
meosti[] (s. 242)
Rft (s. 34)
fjöntt (s. 235)
klitch (s. 215)
meektz (s. 144)
fMinskcili (s. 87)
knåp (s. 214)
Inka (s. 57)
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tnivah (s. 178)
nc_sen,ta (s. 151)
måttg (s. 62)
p4si (s. 198)
pi h (s. 35)

shm2g (s. 54)
80dt (s. 54)
snWz (s. 110)
snhig 'snorig'
sp4lch (s. 41)
Steth (s. 216)
ståzzit (s. 88)
stitipin (s. 121)
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pigki, (s. 40)
ubahmhciktz (s. 128)
iifyg/t (s. 70)
ithcbli (s. 131)
ith4fvh (s. 177)

ulhIsahg v ox.,
Pet (s. 40)
ich,Sinj (s. 40)
plidt (s. 52)
iden& (s. 88)
hådt (s. 215)
vazzethti[g] (s. 221)
skin? (s. 70)
AN2 (s. 110)
shyali (s. 74)
vånli (s. 201)
hitsah 'ryslig'
'åh (s. 216)
vång (s. 198)
ttreeiti (s. 42)
DO (s. 382)
vat (s. 5)
itc_seit (s. 151)
vbrat (s. 38)
tågz (s. 215)
84/2 (s. 199)
tc)th (s. 232)
vån,/2 (s. 41)
Bita (s. 53)
tiljcbgalt (s. 36)
viihfit (s. 66)
skian (s. 215)
tbstg (s. 371)
IMUt (s. 4)
skånzah (s. 219)
Witst (s. 198)
skbkah (s. 27)
da vimba (s. 129)
thåsh (s. 249)
veemah (s. 135)
skPb (s. 69)
thkvit (s. 21)
eelslz (s. 145)
skeeftz (s. 141)
bh& (s. 292)
eevz (s. 129) tu. fl.
siåditt (s. 249)
Samma vokal finna vi också i advärben på -ha, -han, t. ex.
hata (s. 324), npita (s. 80), glia (s. 54), vahkahan (s. 127),
iranhan (s. 256) m. fl.
Det kunde ju tänkas, att endast adj. på äldre -liker, -likin ljudlagsenligt fått t, att dessa dragit med sig de på -ligher, varefter alla
övriga på -ig följt exemplet. Exempelsamlingen har gjorts så vidlyftig för att visa, att orden på -hg icke intaga en så förhärskande
ställning, att denna möjlighet har någon sannolikhet för sig. Förklaringen till i:ets bevarande ligger säkerligen i den följande palstalen, ock man kan nog tänka sig saken så, att -igh blivit -IJ, vilken förbindelse fonetiskt knappast skilt sig särdeles mycket från ett
långt L
Den regelbundna utvecklingen av adjektivens neutrala form har
säkerligen varit -igt -->- Elit .41 -it —>- at, -ad. Sålunda finna vitalrikt former som etinskalad, basggalat, d&ktad, fokfckhlad, gh,iivalad,
heehlad, khåftat, kbnstat, meeklalat, mbyalad, ombgtalad, haat,
',Vad, kcelad, Isålad, um62alad, vånsaCat, veemidad, Pgkalad.
Associationen med de många formerna på -t, -ta ger emellertid ständigt nentr.-former som bmkaitt, Rtsalid, flad, grt.gvalat, lbjaht,
veema,ht eller mellanformer med ock e som b4ht (s. 198), bkt_kgaht,
hkizt, hgsalzt, tgdaht, vbmaht, izbilzt eller makkvcin.det, mb)alet.
Att dessa analogi-eka former på -tt icke mera trängt igenom, beror
kanske på att de ljudlagsenliga formerna på -at, -ad haft stöd i adjektiven på -at, -ad <--, -utter.
Anm. 3. I hela SH. har, som synes, den gamla ändelsen -in, -en
formen -an. Först i MH. inträder den övergång av e -›- a i denna
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ställning, som sedan äger sin fortsättning norrut i götamålen. De noggranna gränserna för denna företeelse äro följande.
I väster finna vi a sydligast i Tvååker, här efterföljt av n.
Best. form av starka fem. heter alltså t. ex.
åuan 'ån'
san 'säden'
lian 'liden'
san 'sängen'
deigan 'daggen'
måan 'maden'
yan 'skeden'
clår-an 'dörren'
m6ran 'modern'
d6taran 'dottern'
mcllan 'mullen'
Oran 'skörden'
mcbran 'märren'
tåuan 'tån'
gåusan 'gåsen'
gnhlan 'gneten'
ncitan 'natten'
tian 'tiden'
grcitvan 'grepen'
it6dan 'roten'
Isudmcirkan 'utmarken'
hårvan 'harven'
s6an 'son'
vötan 'vörten'
if dan 'geten'
86/an 'solen'
vråuan, 'vrån'
jöran 'jorden'
sögnan 'socknen'
vröstan 'vristen'
kan 'kon'
strcinan 'stranden'
demi 'ängen';
best. neutr. pl.:
hg/an 'julen'
bchnan 'benen'
Adavan 'repen'
bydran .'härgen'
Uran 'kornen'
tcbgan 'taken'
bcbran 'barnen'
krlaturan 'kreaturen' itanan 'ögonen'
&uran 'fåren'
nåstanan 'nystanen' kan 'öken'
Ogan 'oken'
Uran 'hornen'
åranan 'öronen';
öksan 'axen'
hilbanan 'nyponen'
- best. fem. pl. på -an: ydsan 'gässen';
best. mask. o. fem. pl. på -aran:
yitaran 'getterna'
båstaran 'bastorna'
skådaran 'skatorna'
bånaran 'bönderna'
knkaran 'krokarna' snådHviaran 'snödri1c6aran 'korna'
deegaran 'flickorna'
vorna'
kOaran 'kuporna'
fåtaran 'fötterna'
itgaran 'veckorna'
ktvånaran 'kvarnarna' eegaran 'ängarna'.
&aran 'ekarna'
129.9aran 'strumporna' ncbtaran 'nätterna'

hb.ratcluaran 'lin-

b4aran 'örterna'

tågorna'
kistdaran 'rötterna'
Strax norr om Tvååker hörns i Spannarp -a, alltså t. ex. mcirka
'marken', sögna 'socknen', tia 'tiden'; båstara 'bastorna', bknara
'bönderna'. Från Spannarp rätt österut i Dagsås köres likaledes -a,
-ara, alltså söla 'solen', bckna 'benen', kisa propr. 'Risen'; &kara
'flickorna', Mara 'fötterna'.
Anteckning om -a, -ara — utan nedskrivna exempel — har jag
vidare från Träslöv (norra delen), Hunnestad, Hvalinge, Grimeton.
Från Rolf storp ha antecknats j§chita 'kärren', meerkara 'markerna';
i Nösslinge: k6a 'kon', po då tia 'på den tiden', ?Ala 'världen',
d&kara 'flickorna'; i Svartrå: kwåna 'kvarnen', lpcc propr. 'Skinnarelyngen', mcblda 'mälden', ska 'skon', sköliPgda skogsbygden', 5åra
'skörden', sa 'säden'; bhkara 'böckerna', deekara, jitara, kunkara
'kvarnarna', skåtara 'skatorna', vOcara 'veckorna'; i 0 kom e: vdcati,c'ekmga '(den gamla) veckoräkningen', bcitna 'benen' krMttira 'krea-
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turen', håmnara' hamnarna'; i Ullared: trceskoa 'träskon': i Fagere d:
håna, köara 'korna', tOra 'tiderna': i Gällaredl: befta 'beskedet',
-broa 'bron', dra 'dörren', lsceriga 'käringen', sa 'säden', sostera
"systern', tfa 'tiden', oeta 'ån', onskabara 'önskebarnen', g9qa 'gången',
tya 'ingen', vekoma 'hårt ansatt', opdraoa'uppdragen'; i Krogsered 2 :
koa 'kon', stovcega 'stuguväggen',
d
4,9cla 'bygden', dom '-örren',
-sea 'säden', knaphola 'knapphålen', knea 'knäna', krzatura 'kreaturen', mcena 'männen', bonzgera 'bonaderna', bokera 'böckerna',
-dcekera 'flickorna', taogkera 'tankarna'. I Drängser ed, gränssocken
i sydost för området med a, finna vi liksom i Tvååker -an (men
-omta), alltså: köan sdan, 5,4han 'skörden', veitan 'vörten'. Därjämte
åar jag antecknat slebOydan 'slättbygden', pennan 'käringen', vilka
måste bero på inflytande söderifrån. Då jag även skrivit fh, s veka
'förr i världen' ock dcen gamla tia 'den gamla tiden', kunde dessa
former ju fattas som exempel på vacklan på grund av inflytande norrifrån,
men jag tror snarare, att det slutljudande n:et undgått min uppmärksamhet.
Söder om nu uppräknade socknar hörns endast -an (-erna), ock
nordgränsen för det sydligare området utgöres sålunda av socknarna
Morup, Ljungby, Sibbarp, Köinge, (Askome,) Vessige, Abild,
Asige, Slättåkra, Torup, (Kinnared)3.
Som av exempelsamlingen ovan framgår, är det endast från Gälla red jag känner former med -a av adj., ptc. ock pron. Emellertid
_äro ifrågavarande former endast undantagsvis av mig antecknade, nämligen från Tvååker Man 'liten', nege,n 'naken', vöksan 'vuxen',
sodan 'sådan', från Dagsås lidan, ock gränsen kan alltså inte uppgivas. — Alla frågor rörande a(n)-formernas utveckling uppskjutas till
Kap. IV, där de upptagas vid behandlingen av bortfall av -n.
Enligt Bondeson Hall. sag. ss. 72 if., 117 f.
Enligt Bondeson Sv. lm. I, 648 if.
8) Från Askome saknas alla uppgifter, men det förefaller sannolikast, att socknen hör till det sydligare området. Förbindelserna böra
ha varit livligast å detta håll, ock socknen är annex till Vessige. I
det lilla Kinnared, annex till det sydligare Torup, har jag endast lyckats
påträffa inflyttade småländingar. I Sv. lm. 1911, s. 259 uppger
Lundell — tydligen på grundval av meddelanden från personer i
orterna — att finalt -n skulle falla i Morup, vilket på detta område
inte gärna kan innebära annat, än att -en skulle ha gett -a. Uppgiften kan
icke vara riktig. Mina anteckningar äro icke rikhaltiga, men förskriva sig
från ett halvt dussin olika personer, ock alla dessa ha bevarat -n ock -an.
Socknen omgives ju för övrigt på alla håll av bygder med bevarat - n;
i norr (i Tvååker) finns -an. Former utan -n ha kanske hörts av inflyttade, vilken förklaring möjligen är den rätta även för uppgiften om
formen mjölka i det ännu sydligare, på alla håll av an-mål omgivna
Skrea.
26 -120088 Sv. landsm.
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Äldre u, o:
niana (s. 52)
thepa (s. 120)
låvana (s. 195)
hyla (s. 276)
tmeelam (s. 131)
[da] Onaa 'de gamla'
blalse,d (s. 212)
[da] Via 'de röda'
bksad adj. (s. 4)
[da] stöka 'de stora'
fkeeinat (s. 142)
nia (s. 52)
luålad (s. 298)
dkba ipf. pl. 'drevo'
ipf. pl. 'redo'
14gad (s. 369)
skålad (s. 218)
teeyda ipf. pl. 'tiggde'
stakad (s. 213)
itugkal (s. 238)
.k.4gek, s. pl. 'kakor'
slckal (s. 190)
ikSOtt, s. pl. 'flickor'
thshal (s. 74)
&kok s. pl. 'körslor'.
.van.Ng (s. 193)
Anm. 4. Det är klart, att en mängd adj. på -ad ha bildats efter
övergången -ut -÷ ad.
Äldre a. Såsom ovan, s. 396, omtalats, övergår a till a, o
endast under den allra svagaste betoningsgraden, Kocks levissimus.
De tillfällen, då denna akcent förefinnes, anges i Kap. VI. För
att undvika upprepningar förlägges dit även diskussionen av
undantagen från ovan givna regel. Här meddelas endast några
exempel dels på bevarat a, dels på övergången till a, e.
Kvarstående a:
[da, da] k,ka adj. (fem. o. n.)
Oda s. 'gata'
'röda'
neesa s. 'näsa'
[da, da] st4ka adj. (fem. o. n.)
&sta s. 'kista'
'stora'
sga s. pl. 'selar'
bida v. 'bita'
ståda s. pl. 'stutar'
[da, da] gamla adj. (fem. o. 4ga v. 'åka'
ivan (s. 39)
neutr.) 'gamla'
!sidast (s. 81)
nkinom (s. 6 if.)
c- 'etast (s. 146).
spnan (s. 71)
9vast 'överst' TrKn.
Mast (s. 100)
Övergång a —> a, e:
fipstamån (s. 140)
b6kjan (s. 316)
neemdamåu (s. 134)
lågan (s. 190)
kben. (s. 272)
tåsan (s. 378)
vbstekhås (s. 33)
ata då 'åtta dar, en vecka'
§ 37. Vokalbortfall behandlas lämpligast i samband med
akeenten, i Kap. VI.

KAP. III. KONSONANTER FÖRE OCK EFTER
STARKTONIG VOKAL.

A. Kons. före starktonig vokal (framljud).
§ 38. I enkelt framljud kvarstå oförändrade: p, b, t,
d, f, v, 82 j, m, ny h. Ex.
miga v. 'mala'
figa v. 'fika'
plba s. 'pipa'
IY104 s. 'moder'
vidja v. 'välja'
pka v. 'peka'
MUit s. 'mur'
yls adj. 'vis'
.2411,a s. 'potatis'
myha v. 'mörda'
vken, adj. 'vek'
bo v. 'bo'
mcbton, adj. 'mätt'
niudon, adj. 'våt'
by s. 'by'
nia räkn. 'nio'
sgg s. 'sak'
ta v. 'taga'
nöltan adv. 'norrifrån'
sQ/ s. 'sol'
s. 'tid'
nesa s. 'näsa'
stp adj. 'sur'
ty s. n. 'tyg'
Hma s. 'hare'
sg v. 'säga'
dej s. 'deg'
hzd adv. 'hit'
ag pron. 'jag'
dp, ipf. 'dog'
hus s. n. 'hus'
y24 s. 'jord'
dal s. 'dal'
/the, s. 'herde'
jyt4 s. n. 'juver'
tåla v. 'falla'
h@ s. n. 'hö'.
jcp, s. n. 'järn'
fcegn räkn.
Anm. 1. Åldra v har fallit framför i relativ sen tid uppkommet
o ock u. Att v ännu vid bortfallet varit bilabialt, är tämligen
säkert. Ex. äro: oi s. 'val (sill)', hon6.1 s. 'bardval', sla6l s. 'slagval', ölbetka s. 'vallbacke', ölhenha etc. s. 'vallpojke' (s. 365)1,
åta v. ;vakta", Itit s. 'vört'. Om det slutna o behöver framljudsställMed bortfallet v redan i Eriks L. 2,3o oldgard, som torde höra
hit, se M. Kristensen DaSt. 1910, s. 134.
Den av Osbeck uppgivna formen okta är egendomlig. En räst
av ursprungligt -kt- i äldre vakta kan icke föreligga. Om formen inte
är en missuppfattning, framkallad av den förmodade etymologien, ha vi
möjligen ett exempel på samma företeelse som i aukt, haukta, varom
se s. 116. Ordets härledning från vakta tyckes för övrigt vara svår
(v)o) står
(-->- ve
att betvivla, ehuru en labialisering av va
isolerad i SH.

404

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

ningen som förklaring (jfr. § 30, s. 365), skulle bortfallet ha ägt rum
framför ett mer eller mindre slutet t!t-ljud. Något exempel på kvarstående v framför ett med de ovan anförda jämställt slutet o eller
mycket slutet å-ljud finnes icke i målen.
Däremot kan antagandet av v-bortfall framför u synas mera tvivelaktigt, i betraktande av former som vida v. 'vålla' (s. 299), vigas
adj. 'beskaffad' (s. 308), Vitha v. 'akta' (s. 76) ock även vula s. 'vört'
(s. 76). De två första orden äro visserligen föga bevisande, då vula kan
vara en sen analogibildning ock vukan ännu ganska sent bör ha skyddats
på samma sätt som det äldre wurdhin för det samnord. w-bortfallet.
Icke häller vt bereder någon större svårighet. Om vi se på fördelningen av detta ords olika former i SH., finna vi sydligast ml liksom
i det angränsande Åsbo (se Billing ss. 78 o. 1541), närmast norr därom
vutt ock så i Nissadalen samt nordligare vOkt, v6tht etc. Det är med
denna fördelning synnerligen antagligt, att övergången (y —>)
försiggått tidigare söderut. Kvarstående v i vt förklaras av att ö på
detta område blivit n, först sedan tendensen till v-bortfall upphört att
värka, vilket antagligen är detsamma som att säga, att v börjat förlora
sin bilabiala karakter. Ordet vuka är tydligen den värsta stötestenen.
Dess genomgående v kan tydligen icke förklaras på samma sätt som v
i vukt. År vana regelbundet, måste emellertid en specialförklaring sökas
för Uht, ock någon antaglig sådan tyckes icke finnas. Däremot torde
det inte vara omöjligt att betrakta v i Mita som analogiskt. Förbindelsen mellan i- (y-, ö-, u-) formerna ock ä-formerna av de talrika
orden med stammen "verp torde länge ha känts kraftigt. Ännu efter
utvecklingen av u har äda. vurde — säkerligen uttalat vare — av
mit. werderen gjort da. vurdere, se Torp-Falk Lydhist. s. 138 ock jfr
SH. vukdeka, vukclbta, vok«ka (s. 111).
Anm. 2. Bortfall av h föreligger i igna, ina v. 'hisna' (s. 49),
utan att någon speciell anledning synes möjlig att påvisa. Jfr Billing
s. 195.
Anm. 3. I stället för h finna vi börjande 3 i det genomgående
etc. 'hörn' (s. 37), samt i Br. ic0 s. 'häl' (s. 149). Även för att förklara det sistnämnda synes man vara tvungen att tillgripa ett sporadiskt
inskott av i efter h. Det är möjligt att Lis Jacobsen s. 139 not har
rätt i att bland fallen med dylikt inskott även räkna äda. i hiell, SH.
va etc. (s. 123). Hännes invändningar mot äldre förklaringar ur sammanställningen ihml äro visserligen icke avgörande. Bortfall av mellanvokaliskt h vederlägges icke av i hu, i hast, vilka icke äro fullt
jämförliga med ihml, eftersom de enkla hu, hast levde ett helt annat
ock kraftigare liv än det slutligen bortdöende eller endast tillsamman
med slå. fortlevande hel. Att »ung udvikling av mellemvokalisk j»
icke »skriftfmstes», motbevisas av äda. i iadans, jfr fsv. j iaadans

'Åma

1) I sydöstra hörnet av SH. heter ordet vagt, vakt liksom i nordöstra delen av Åsbo vagt, vagt, vakt, se Billing s. 78.
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Sdw., äda. i iaften, i iafftis, i isar, i iari ock att Åsbom. har youvi
'tillhörande detta år' med j från t())auh, (se Billing s. 179). Samma
företeelse påträffas även i andra Skånemål. Tyngre väger det jutska
hisel på grund av hoa
uttalet hj-. Med Tamms antagande av il
bleve visserligen även denna form begriplig, men förklaringen är onekligen något hypotetisk. Om man inte vill skilja den jutska formen
från de övriga, förefaller det därför rimligt att anta, att det inskott av
i, som man likväl icke synes undkomma, även förekommit i hel, men
här fått en starkare ställning genom de samtidigt existerande formerna
isel, ija31.

t:
1 enkelt framljud ock i förbind. pr- blir
etc.
räkn.
'tre'
that
tia v. 'tiga'
tag s. n. 'tak'
«man räkn. 'tusen' tehp etc. s. n. 'torp' kika v. 'truga'
thpda v. 'tryta'.
tåka v. 'tycka'
tita v. 'tacka'
Anm. p -› d under svagton: du de dt etc., din etc, dcen,, dat
etc, dilla etc., dceh, du etc.

I enkelt framljud kvarstå k ock g framför rh Ö,
ä. Om k, g + palatal vokal se §§ 49, 50. Ex.
gk s. n. 'gorr'
Ula s. 'kulle'
kat s. 'katt'
gOon, adj. 'god'
s.
'kula'
kiAla
s.
'kål'
koul
gu s. n. 'guld'
adj.
'galen'
g4lan
s.
'koppar'
k6bon,
dkl2a
etc. s. 'gubbe'.
gou
v.
'gå'
Ict2 s. 'ko'
står
i
det
egentliga
SH.
i alla ställFör
äldre
r
§" 41.
t.
ex.
nhigar z;
pett s. 'port'
vkia v. 'vrida'
Ala v. 'rida'
kois etc. s. n. 'kors'
etc.
adj.
'värre'
valla
hilka v. 'röra'
h4vh,e, s. 'havre'
mcp,
s.
'märr'
4gtb etc. s. n. 'rep'
s. pl. 'händer'.
n.
'ord'
Oh 8.
bah, s. 'broder'
hela
SH.
bar
jag
endast
hos
en
enda
person
(gumma från
I
Br.) träffat r. Detta torde därför snarare vara rent individuellt
än en räst av ett för någon generation tillbaka härskande uttal.
Gränsen i norr för området med endast t är följande. Längst
i öster finnes h i Drengs. Där har jag dock även hört r växlande med h, hos samma person, dock icke efter »götaregel», utan
även t. ex. gQuh, 'gård', sben, s. pl. 'tackor'. Här har möjligen
inträngt i nyaste tid. Grannsocknen norrut, K rog sered, har r
utom i enkelt framljud ock även i något fall eljes, jfr fgeit,'far',
Ex. från äda. finnas hos Kalkar under adens ock i.
Arten av r — liksom också av 1 — i olika ställningar omtalas bäst i ett sammanhang.
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g9aelys 'gården', enligt Bondeson Sv. lm. J, 648 if. Märk vor
hare 'vår Härre' s. 648.1 Gå vi västerut, finnes h i Abild, År-

stad (hört av mig endast hos i Årstad födda ock uppvuxna, nu
rspr.-talande personer), Skrea (enl. Torbiörnsson Sv. lm. 1904,
s. 78 o. 832), S tafsin ge (så även hos Torbiörnsson a. st.). Hos
en meddelare från Stafs. tyckte jag mig dock höra enstaka r.
Strax norr om nu uppräknade socknar börjar r, utom i enkelt
framljud, i nedre Åtradalen (Vess., Alfshög, Vinbärg) enligt
Bondeson Hall, sagor s. 155. Ock norr om Stafs. har Morup
likaså r utom i framljud (på långt r har jag inga ex., Torbiörnsson a. st. s. 83 har fceka, fahka). Längre norrut finna vi
»götaregel». Om långt r mellan vokaler har jag dock från åtskilliga socknar ingen anteckning. Vi finna alltså, med början
österifrån, i
-r-rTvååker:
Gunnarp:
-rSpannarp:
Fagered:
-rUllared:
Träslöv:
Gällared: h,-, -r-3
Hunnestad:
Okome:
-rGödestad:
h-, -h-; -rSvartrå:
-rGrimeton:
-rKöinge:
Rolfstorp:
Skällinge : 1
Ljungby: h-, -r-, -r- 4
-rHvalinge:
Sibbarp:
h-,
-r-5.
Dagsås:
-rNösslinge:
Själv har jag i Krogs. hört r i ett par enstaka ord.
På sistnämnda ställe finns dock även ett frp. Uppgifterna från
Skrea äro synnerligen växlande. Swenning har regelbundet r i alla ställningar, se ss. 28, 40, 46, 50, 52 etc.; Lundell Sv. lm. 1911, s. 257
har dels uppgift om h, dels om götaregel. — Då h finnes i Stafsinge,
torde sambandet med det sydligare området icke vara brutet genom'
allm. r (eller götaregel) i Skrea. Möjligen går gränsen genom socknen.
Bondeson Hall. sagor.
Märk -r- liksom i nedre ktrad.
3) Att Källsjö ock Askome på skilda punkter inuti området följa
kringliggande socknar, finnes ingen anledning att betvivla. — Från vissa
punkter av det nordligare området finnas uppgifter även hos Swenning.
De visa också r, men egendomligt nog så även regelbundet i enkelt
framljud, se t. ex. ss. 29, 36, 37, 46, 52. Min kunskap om målen är
för obetydlig, för att jag skulle våga förneka iakttagelsens riktighet.
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Äldre 1 är i SH. ock MEI. i alla ställningar dentalt, 1. Ex.

h‘d etc. s. n. 'hål' Msla etc. s. 'vessla'
/ont s. n. 'lam'
våvla etc. s. 'vagle'
åla, s. n. 'al, ale'
s. 'floe'
ful s.
våla s. 'vassle'
.slo. etc. v. 'slå'
heeldå s. 'hälgdag' Mia v. 'böla'.
hlQ s. 'blod'
Gränsen för 1 i alla ställningar går ett gott stycke nordligare än för allenarådande h. Från öster räknat tinnes endast
./ nordligast i Krogsered (Bondeson Sv. lm. I, 648 fr.), Gällared
<Bondeson Hall, sagor s. 155), Ullared, Svartrå, Köinge, Sibbarp,
Dagsås, Spannarp, Hunnestad, Tvååker. Från alla socknar söder
om denna linje utom Askome har jag uppgifter om endast 1.
Askome gör säkerligen icke undantag. Längst i väster går
gränsen antagligen ett litet stycke nordligare, än ovanstående
uppgifter synas ange. Mot havet äro nämligen mina sydligaste
anteckningar om k från sydspetsen av Lindbärgs s:n; därefter
österut från nordliga hörnet av Träslöv. Från södra delen av
denna socken har jag inga anteckningar, men dess läge i för-hållande till Hunnestad med 1 jämte de uppgifter, som lemnades
i norra Träslöv, att sydsocknen hade annat mål — särskilt uppgavs at ÷- ö i st. f. nordligt ot, alltså i överensstämmelse med
Hunnestad ock sydligare trakter — göra det snarast sannolikt, att
gränsen för k :1 icke böjer ned vid kusten ända till Tvååkersgränsen, utan går ut till havet vid eller strax norr om Varbärgl. Jfr
om gränslinjernas riktning vid kusten i allmänhet slutkap.
Sydligast har jag vidare hört k i Hvalinge, Gödestad, Grimeton,
Rolfstorp, Skällinge, Nösslinge, Fagered, Gunnarp 2.
I framljudande kons.-förbindelse kvarstå de olika
konsonanterna i största utsträckning oförändrade. Fallen
äro: explosivor ock f, v + 1, r, n3; s + 1, in, n, p, t, k.4 Ex.
tho v. 'tro'
bl a s. n. 'blad'
plQ s. 'plog'
dha v. 'draga'
bt s. 'brud'
phad s. n. 'prat'
Härmed överensstämma Swennings anteckningar från Träslöv
(tydligen s. delen): ho, hora s. 80, Inj.g/ s. 87, klam s. 61.
Källsjö, varifrån ingen anteckning föreligger, följer nog grann:socknarna.
Alltid / ock h i SH. Se om gränserna g 41 ock 42.
Om sti-, sk-, sk + palat. vok. se §§ 51, 52, 53; om sig.43e § 59.
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khe s. pl. 'kläder'
håva s. 'krage'
knce 5. n. 'knä'
glo v. 'glo'
ghces s. n. 'gräs'
gneela v. 'gnälla'
fickta v. 'fläta'
fhysa v. 'frysa'

fnusk etc. s.n.'fnöske'
vhepga v. 'vräka'
slcejt s. 'släkt'
smf s. 'smed'
sncgeh adj. 'snäll'
spgg s. 'spik'
sphaga v. 'spraka'
sphg v. 'sprida'

sta s. 'stad'
stheeva v. 'sträva'
sko s. 'sko'
skom s. n. 'skum'
skal s. n. 'skal'
skowl etc. s. 'skovel'
skh,iva v. 'skriva'
skhbla v. 'skråla'.

Anm. En sporadisk utveckling vr (alltså väl wr) ---> bit, föreligger
på skilda håll i orda vrist 1: Br. bhast (0. vhast), Re. bhciistan, Ens.
bhcbstan (o. vhcbtstan), jfr s. 45. Därjämte har jag en gång i His.
(Nössjö) hört Uhu« 'vrån', men strax därpå vana plur.

I framljudande förbindelse med kvarstå

ni, n, r (ensamma eller föregångna av kons.); t. ex.
pjyska s. 'spärgel'
fjch, s. 'fjäder'
spjieh,ka v. 'sparka' ml, miil etc. s. n.
byeekt s. 'bjällra'
'mjöl'
by v. 'bjuda'
smpa etc. v. 'smyga'

p, b, 4.

nyhe, s. 'njure'
khyba v. 'krypa'
bhyda v. 'bryta'.
h,yga v. 'ryka'.

I de § 44 upptagna förbindelserna av enkel kons..
1. kvarstår 1 som j utom framför u -›- y, där det i alla
förbindelserna faller. Exempel på bevarat i finnas framför

allt i §§ 25, 31, på bortfallet i i § 33.
Anm. 1. Om det skenbara 1-bortfallet i mjöl ock mjölk se ovan,
ss. 92 if., 251 if. Även de antaganden, som på skilda håll gjorts om,
1-bortfall i äldre danska ock da. dial. i en del andra ord, torde sakna
tillräcklig grund. Benn.-Krist. s. 92 anföra utom mel, melk med tvekan,
Sejeros beige 'bjälke', nordskå,nskt bark, bornh. borj, 'björk'. De
sistnämnda orden utgå tydligen från obruten form (se ovan ss. 43 ock 73),
medan 1-bortfallet i beige utan svårighet fattas såsom inflytande från
Sejeros Ulk 'balk'. övriga ord utan j, som av Thorsen Sejerom.
s. 36 anföras, äro stel 'själv', mfa6 'mjöd' ock dövel 'djävul'. Utom
dessa ha Torp-Falk Lydhist. s. 247 orden degn, äda. diegn
diakn, äda.
~hund. Vad beträffar förbindelsen si- i själv ock även i sjö, da. so,
så är den icke alldeles jämförlig med de övriga, se därom nedan,
§, 55 (s. 423 if.). Av de återstående väger dövel (ock även äda. devel)
mycket lätt. Även om man vågar bygga något på ett ord av denna
karakter, så finnes ju i Ity. dfiwel en nära till hands liggande förklaring till 1-bortfallet. I degn synes det icke omöjligt att i fallit
genom dissimilation i ett diin, ock för övrigt kan mycket väl föreligga en sammanblandning med äda. degn 'dekan', såsom Nor. Ark. VI,
1) Former med br- av vrist äro spridda i både Svea- ock Götaland,.
se Rietz s. 818.
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384 antar. Åda. mohund, vilken form jag inte annorstädes funnit ock
som väl alltså bör vara en sällsynt skrivning, kunde väl bero på kompromiss mellan den gamla skrivningen miö-hund ock ett uttal minne
'mynde' eller monhun, nulinhun (jfr formerna hos Feilberg). Slutligen
återstår mjöd med i-lösa former väl styrkta från dial., t. ex. Sejen?), Tågeby moä, jut. mo (jämte nijo). Någon sannolik förklaring kan jag
icke ge, men tillräckligt skäl för att i övriga l-förluster räkna med
regelbundet bortfall kan detta enstaka ord icke innebära.
Anm. 2. Även framför u --> y finna vinna vi 3 i ordet ~ska s.
'spärgel'. Förklaringen ligger otvivelaktigt däri, att 3 är ett sent inskott, jfr fda. pusoha Harp. 65,5, pussa Harp. 151,8, pussa AM. 187ti
27,221 ock se F.-T. 832. Inskottet hör tydligen till de förklenande
— här om ett ogräs — varpå som ytterligare exempel kunna anföras:
pjciela, pyåc_lat (s. 215), fyönta, fyönti (8. 235), fjåska, pjåska (s.
244), pyeelta (s. 250), fyiyusa? (s. 257), fjömh (a. 318).
Anm. 3. Om bjgg s. se ovan s. 342 f.

blir i regel y. Ex. &lya, yeelmad,
§ 46. Framljudande
yepse, (5. 250). Vidare ex. givas i § 25 (s. 250 if.). Den ställning, det här gäller, är tydligen framför a ---> re etc.
Framför u är däremot utvecklingen växlande. Materialet
består blott av två ord. Genomgående på hela det undersökta
området är hOan TvåVessTorEftBrTöVeLaKn.2 Däremot har
hjul ända upp till Nissan ock i ett par östliga socknar norr
därom former med böljande j, alltså ita HisVoxÖK., yyl ReKn
LaVeTrTöBrEnsTorDrengs., under det att åt väster ock norr h
står kvar ock i faller, alltså hyl StenEftAbVessStafsTvåKö. (jfr
s. 381). Motsättningen mellan nordligare hyl ock sydligare igitit
kunde ju rätt naturligt förklaras genom -antagandet, att -h bevarats i norr längre än i söder. När tiden för h-bortfallet kom
i norr, hade sålunda i redan försvunnit i förbindelsen iy. Emellertid förklarar detta antagande icke den egentligen mäst intresserande olikheten, den mellan genomgående hyban å ena sidan,
men växlande hyl ock yyl, ykil å den andra. Denna olikhet
visar tydligt, att det avgörande har varit h-bortfallet i förhållande till utvecklingen iii --> j. Där iii med »normal, hastighet
utvecklade sig till isr, skedde detta så tidigt, att i försvann
Formen pjyska finnes från Halland hos Osbeck i Phys. sällsk.
förh. I, 58 (1776).
Om formen går ända ner till Skånegränsen, är tvivelaktigt.
Ingen uppteckning finnes från de sydligaste socknarna, ock i Åsbo heter
det vibantohn, Billing s. 254.
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framför y före h-bortfallet. Detta var händelsen med hiåpon
-›- hyban ock på det nordliga området med hitll
hyl. Där
å andra sidan utvecklingen ill -> IS, uteblev, där försvann ej
häller i, ock h bortföll i stället. Detta har inträffat i sydligaste
Hall. ock Skåne med hitt].
Jul. Men vi kunna med allra
största sannolikhet antaga, att tendensen hos 1 att förhindra
övergången ii -> iy icke plötsligt upphört att värka just vid
ilen geografiska gränslinje, där de moderna ju-formerna upphöra.
Det är högst troligt, att på området närmast norrut — i riktning
mot trakterna med »normal» utveckling iii -> ly även framför
1 — denna utveckling fördröj ts ock därför h-bortfallet försiggått, innan man på vägen ii --> ly kommit så långt, att ibortfallet borde inträda. Här har man fått formen jyl.
I förbindelsen 11-, som endast står framför 11,
faller k, då 11. blir y, alltså lin -3- ly. Ex. ly 'ljud', lys 'ljus',
/kva 'ljuga', lYskana 'ljumskarna' (se s. 381 f.-).
- Det enda ord, i vilket övergången till y uteblir, är ljuga
från ock med Nissadalen norrut. Där träffa vi nämligen formerna lita Ens(no.)HarpDrAbStafsTvå., lgica StenEft. ock endast
i Br. jika. Såsom ovan s. 383 framhållits, torde uteblivandet av
övergången ift --> iy få betraktas som ljudlagsenligt. Hur den
vidare utvecklingen av den alldeles ensamstående förbindelsen
11, i ett lift[w]a sedan skall uppfattas, kan vara tvivelaktigt.
Omöjligt är det väl inte, att på en del av området (Br.) 1 spontant fallit, medan i övrigt den ovanliga förbindelsen
förenklats genom utstötande av i. Emellertid är det mera tilltalande att i dua se den för hela området ljudlagsenliga utvecklingen, medan ha förlorat i genom inflytande från pret.
ock perf. pret.
Jämte dua finnes i Br. en annan ,j-form av ett ord med
äldre ii, nämligen ,ng 'ljung', mot In etc. i hela SH. för övrigt.
En förklaring i analogi med den, som ovan s. 409 f. givits för dyl,
synes vara rimlig, ehuru jag inte finner något direkt stöd för
antagandet, att utvecklingen iu
ly inträffat senare i Breared
än i kringliggande bygder.
Pramljudande
--> j:
depval (s. 254)
ftnadmhan (s. 254) dybet (s. 381)
ftnabaat (s. 254)
ycihvon etc. (s. 251) agn, (s. 387).
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I framljud blir g + palat. vok. eller 1 -->
baypnaetc.v.'begynna'
jånza v. 'gömma'
Ate, ipf. 'gjorde'
s. 'gödning'
jir.ban s. 'handfull' yel s. 'skuld'.

fåda v. 'gitta'
jed s. 'get'
jcspue, s. n. 'gärde'

C'• ock S- juden.
ge alla samma rek + palatal vok., kl-, ti-,
sultat 4 t. ex.
Uelha s. 'gränssten'
öt s. pl. 'kor'
Ova v. 'kiva'
öcha s. 'tjära'
s. n. 'kärr'
644 adj. 'ked'
adj. 'tjock'
6)4en,
å'Tga s. 'käke'
öia s. 'källa'
ett
s. 'tjuv'
öyv,
Cedle, s. 'kjol'
adj. 'kär'
åyn,
s.
'tjur'
'Osa v. 'förkväva'
'41 s. 'köld'
Cie/a s. 'tjäle'
s. n. 'tjuder'
Oba v. 'köpa'
Cipna v. 'tjäna'.
eyva s. 'tjuga'
Oka v. 'köra'
I detta å innefattas dels p, dels en rad av ljud från ock
med j t. o. m. f, 5. För de närmare förhållandena inom området med p-i' redogöres nedan. Här konstateras blott gränserna
mellan å ena sidan p, å andra sidan §-f.
Sydligaste Hall. har J9 liksom angränsande Skånemål, alltså
Iska etc. i ÖKHass1VoxHisReSk (utom nordligast i byn Lögnäs).
Norr om denna linje vidtar området med g-f. Det omfattar
först alla socknar upp till Nissan med undantag av Br. ock
(sydspetsen av) Tor. Norr om Nissan vänder gränslinjen tvärt
ut mot väster, så att de nordligaste socknarna med y-f bli Slätt
AsSlöingel — söderut är 39-S antecknat i ÖvrabyElarp1StenGet
Ett. — varefter linjen gör en skarp krök norrut, så att kustsocknarna SkreaStafsMorTvå. höra med till det sydliga 9-fområdet. Gränsen är alltså ej fullt klar blott på den korta
sträcka, som upptages av Årstads s:n. Uppgifter av rspr.talande meddelare, född i Årstad, tyda dock på att denna socken
hör till det sydligare området. Norr ock öster om nu nämnda område höres endast », alltså sydligast ock västligast i TorDrengs
AbVessAlfshögVinbärg B Lj ungbySib b DagsåsSpannTräslöv 3.
Enligt Swenning ss. 70 o. 83.
I nedre Åtradalen enligt Bondeson Hall, sagor s. 155.
Träslöv har enligt Swenning s. 71 bsceN ock s. 83 porna. På
förra stället not 1 säges: »borde möjligen vara §». 1 alla händelser går här
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Norrut ock österut finnes fy eller p som i vgm. Utom i
ovan uppräknade socknar har jag anteckningar (med M från
Rolfstorp, Grimeton, Köinge, Okome, Svartrå, Nösslinge, Fageredl.
Vad östra gränsen för p-S-området beträffar, går den säkerligen i landskapsgränsen mot Småland, där den icke enligt
redogörelsen ovan faller inom Hall. Sydligast har Markaryd /p.
Några mil nordligare går p--gränsen redan inom Hall. Vrå
s:n (Smål.) gränsar alltså redan så gott som fullständigt till
halländskt fp-område. Det är föga troligt, att det mellanliggande Hinneryd ock spetsen av Torpa (Smål.) skulle följa angränsande hall. mål (med p-f).
Området med å = §-5 innefattar sålunda följande socknar:
KnYsSk(no.)LaTjVeEldTrTöSnEnsSlättÖvr[Kvibille, Holm, Vapnö,
Söndrum]Harp1Sten [R efvinge] GetAsSlöingeEft [Årstad] SkreaStafs
MorTvå.
Anm. 1. å tw, 1:kw i orden två, räkn. o. värb (se nedan s. 438 f.)
behandlas i allt lika som å av annat ursprung.
Anm. 2. Bevarat k i kPba, /*ana 'lockord till kalvar' (s. 61)
hänger tydligen samman med ordek egenskap av lockord. En liknande
förklaring gäller kila v. 'kittla',
adj. 'kittlig' (s. 35), vid vilkas
sida står ett slags interj. kg kg vilken ofta användes, då man kittlar
eller hotar att kittla någon (särskilt barn).

§ 51. Äldre Sk framför palatal vok. kvarstår i största
delen av egentliga SH. som sk, blir i övrigt f.
Intet säkert spår av sk- har jag funnit i sydvästra hörnet, d. v. s.
SkÖK 2 Hassl. Söderut i Bjäre (Skåne) har man j'. 1 Vox. har jag
en enda gång hört håuhclask4ht s. 'vardagskjol' av en (1906) 92-årig
gumma, som för övrigt endast hade j. I His, härskar också j,
men en gång har jag hört höuttdask6ht, två gånger på olika håll
den oss intresserande gränsen för fp (p) å ena sidan, p-S å andra;
det sista i Två. I Spann. strax intill har jag tecknat fp.
Då Nösslinge ock Fagered äro gränssocknar mot Vgl. ock upptecknarne av vgm. — även de sydligaste, se ex. hos Swenning s. 71 —
teckna p, är det möjligt, att sysslandet med de hall. målen med p-f
predisponerat mig för att uppfatta klart p som fp. Jag vet inte,
om jag vågar tillskriva det någon betydelse, att Bondeson Hall, sagor
icke i »Ljudbeteckn.» gör någon skillnad mellan N. Åtrad., Gäll. ock
Kalv (Vgl.) i fråga om å.
En uppteckning skiggyht s. 'skinnkjortel' ÖK. vågar jag icke
fullt lita på. I annat fall skulle hela s. Hall, höra till det gamla skområdet.
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skylt s. 'skörd', på ett tredje vie2askd s. n. 'vägskäl' ock fokska s.
'skillnad'. På sistnämnda ställe (Stubbhult) uppgavs skiva s.
'skiva', ske s. 'sked', skieha v. 'skära' såsom hörda (utan lokaluppgift), ock i Linghult hade en gubbe hört sin mor säga ske.
I Re. brukas nu också j', men av en (1906) omkr. 80-årig gubbe
(fader från ÖK., moder från Vallbärga Re.) har jag två gånger hört
skc'elvhiendeh adj. 'darrhänt' ock en gång skckyta s. 'vägglus',
för övrigt regelbundet 5. Från ock med KnYsLa. vidtager området med sk- ganska väl bevarat hos den äldre generationen.
Att de enstaka sk- söderut äro räster av ett äldre uttal,
som i sen tid undanträngts av söderifrån kommande 5 (kanske
understött av riksspråket), torde icke vara tvivelaktigt. I nordöstra delen av Åsbo härad (Skåne) »uttala äldre personer, åtminstone i Fagerhult ock Örkelljunga, vart ljud för sig i ljudförbindelserna sk, skj, stj, t. ex. sken skinn, skopa skäppa,
slejw skjuts, skymta skjorta; stela stjäla», Billing s. 190. Från
ett par ställen i Fagerhult har jag själv haft tillfälle att höra
skiva, skceit,a, ske av personer i 60-års-åldern. Sydvästhörnet av
Småland (Markaryd) har sk, t. ex skchnas, skekat, skokt. Slutligen lever sk kvar i de angränsande delarna av VGö. Här
har alltså med all säkerhet förelegat ett sammanhängande område, som först nyligen splittrats, genom att 5 trängt upp från
sydväst. Huruvida även sydvästspetsen av Hall., varifrån inga
säkra spår av sk- föreligga, en gång följt målen i norr ock
öster, kan jag inte avgöra.
Det sydhall. området med sk- fortsätter över hela landskapets bredd upp till Nissan .1 Nordväst om denna å finnes
sk- i ÖvrSlättGetHarpIStenEft. Att i de sydligare socknar, varifrån inga uppgifter föreligga, även finnes sk-, är tämligen säkert.
Endast på en mycket kort sträcka kan den nuvarande nordgränsen för sk- icke noggrant bestämmas. Enligt Torbiörnsson
Sv. lm. 1904, s. 76 går gränsen mot havet mellan Eftra ock
Skrea. Från ock med AsDrengsTor. har jag endast hört 5.
Alltså återstår endast den smala strimman mellan å ena sidan
EftraSkrea, å den andra Asige såsom ej säkert känd. Emellertid
tyda uppgifter från Årstad på att denna socken åtminstone delvis
1) Från sydspetsen av Torups s:n, söder om ån, mellan denna ock
Smålandsgränsen, har jag dock inga uppgifter. Troligast är, att målet
liksom i annat går med det nordligare Torup (o. Smål.), alltså har j.
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hört till det sydliga området, ock fallet bör då ha varit detsamma med
Slöinge. Hela området norrut upptill k-gränsen har sedan endast J'.
Det f-ljud, som brukas, är på hela det i § 50 angivna
Jr-området ett j. Alltså finna vi söder ock norr om y-$-bältet:
54a s. 'skäppa'
,fiva s. 'skiva'
5k_ uct v. 'skära'
s. 'sked'
Oik v. 'sköta'
5Ih adj. 'skyldig'.
Om förhållandena inom "-f-området se nedan s. 417 if.
§ 52. Äldre sk!- återgives med sic eller f-5:
phta s. 'skjorta' SlättEnsBrTr
VeTjHis., -o- TöVeSkVoxÖK.
sk4da v. 'skjuta' AbEftSlättTor 5gda ReHisVoxDr.
EnsBrTöTrEldVeTjKn.
s1cu,5 s. 'skjuts' EnsBrVeTjLaKn. 5u,s. TorVox.
jitga Vox.
skima v. 'skjutsa' BrVeKnSk.
fy.5 As.
sky. SlättTöTsEld.
Ma Ab.
skygt TrEld.
skyl s. n. 'skjul, skydd' EftSlätt fy/ AbAsTorDrReSkÖK.
knsBrTrEldTj.
fgl Två., jisyl Sk.
slegl His.
skyla v. 'skyla' EnsBrVe., skiga 5yla
ReVox.
veejaskckl s. n. 'vägskäl' EftBrVe. vie2afckl StafsTorHis.
fohsluk/ s. 'skillnad' Br., [rstna]
slochl [foh] Kn.
sk03/ s. n. 'skäl (i väs)' Br.
skelt4idat. adj. 'skelögd' Br.
Om man bortser från pta, är det tydligt, att ski- bevarats
som sk- på samma område, där sk- kvarstår framför palatal
vokal. Materialet är visserligen icke fullt klart. skida kan
icke medtagas, då frånvaron av alla y-former visar på tidig
förlust genom inflytande från pret. ock ptc. p. sko bör vara
det regelbundna, men någon bättre förklaring till sktm än rspr.inflytande finner jag icke. skyla v. behöver inte höra hit, men
skyl torde vara säkert. sli,g1, skgla torde snarast höra samman
med da. skule 'sich verborgen halten', se F.-T. 1008. Två. fka
däremot torde vara skjul, jfr vgm. [hd. (Holslj.). sket är fsv.
skiäl, skial. Med sktplvdan, slutligen jfr fsv. skälgh, skyalgh.
Om möjligheten, att skial även föreligger i formerna skg1 etc.,
se § 1, s. 15 f.
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har alltså försvunnit framför de palatala vokalerna ce ock y.
Däremot tycks man inte komma ifrån att okt,- blivit f i Ditt a
över hela området. 1i övriga ord i socknarna söder om det
nuvarande sk-området bör naturligtvis uppfattas som oursprungligt liksom f för sk framför palatal vok. (se § 51). Under förutsättning, att shu.5 har vokal från rspr., skulle Sk. skitsa tala
för att även denna socken en gång hört till sk-målen. Det jyyt
'skjul', som från samma socken antecknats (utanför det område,
där å ock f förväxlas), är underligt. Om ordet är direkt utfrågat, vilket jag nu icke kan avgöra, kunde här föreligga ett
försök att återge en — i grannskapet -- hörd form py./. I Sk.
går ju, som ovan nämnts, gränsen mellan fp ock yl.
§ 53. Äldre Sti återgives med st, st2, eller f-5:
stcM v. 'stjäla' i Två ~la Ve(Rä)Kn.; fela Dr Tor HisÖK.;
stglaEns(U11)Br
Ria Sk(Lö);
MorStafsVessAsEft
Re Sk His (Stubb
Tö(Brs).
Sten Slätt Ens (by
Vox.
Nort Gr) Tö (Bo)Tr
(På)EldVe(ÖrLo)Tj
LaKn; stga Ens(K)
Tr.
stelk s. 'stjälk'' Spann stgelk BrTö(Brs)Ve.; feelk a ReSkHisÖK.;
5 lka VoxÖK.; feels4alka Kn.
TvåMorStafsDrTor
ka Sk(Lö)
Ab As StenSlättEns
(by Gr)Tj(Da); stcelk
Tö(Bo); skaka Tr
Eld VeTjLa.
st ( 'bitna Tö(Bo)EldVe sWitna s. 'stjärna's yehna His., yenct
Två., yehna DrTor
Ens (till) Br Tö
(Ör)Tj., st eekna Tr
SkVox., gama ÖK.,
(Brs); sti,c'eh,na Ens
(På)Eld.; staknajana ReVox.,
(Ök)Kn(byGbKö).
klbt La.; skiphna
na MorSnSk(Lö),
Eft Sten Ens (Gr.),
fchna Slätt., feehnaEft
skeennekldht
klakt Stafs., f vh,naEns(Gr.).
klant As.
prop.
stepoicy) Tr (På) Eld stysphnahp
'Stjärnarp' 4 Ve
Ve(Or), sUernapa
(Rä.).
ske,4 'skog' Sn.
1)
3)

Jfr s. 256.
Jfr s. 251.

2)
4)

Jfr s. 251.
Jfr s. 251.
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Formerna med bevarat i måste vara ljudlagsenliga. Men
även i-bortfallet torde på en del av området få anses för regelbundet. Man lägger märke till att — om formerna med f
lemnas ur räkningen — bevarat i endast tyckes stå i EnsBr
Tö(Brs)VeBnläis1, alltså egentligen österut i »skogsbygden»,
medan de i-lösa formerna härska på den sydhall. slätten ock
vidare norrut i MH. Emellertid måste av detta bevismaterial
både formerna stelk ock skela utgå. Det förra är nämligen
säkerligen fsv. stilker. Ett antagande av ja
im
ie --> e i
MH. strider nämligen mot det faktum (se ss. 251, 255), att
palataliseringen är mindre framskriden i MH. än längre söderut,
men i SH. är (Oce nästan härskande. Vidare tala starka skäl
för att anse stela som analogibildning. Formen finnes jämte
jama t. ex. i Vess., där man icke har anledning att anse 5 i
det senare ordet såsom senare inkommet (jfr nedan s. 432), ock
här måste skela alltså förklaras såsom analogiskt. I Bjäre
finnes också en form utan i, stchla, tillsammans med stjeptna,
stiålka. Det sydhalländska stcela bör inte gärna skiljas från
samma form i norr ock i söder. Emellertid återstå stcelk(e,),
stcemaa i Tö(Bo)TrEldVe(Ör)rjLa., alltså på slätten mellan Nissan
ock Lagan, ock något hinder för att här anta regelbundet bortfall synes icke föreligga. Såsom lokaluppgifterna ge vid handen,
gå i SH. formerna med ljudlagsenligt bevarat 84-, st- icke utanför området med sk- framför palatal vokal. Däremot funno vi
i Bjäre sk 4 j', men sticekna. I betraktande av detta sistnämnda
ock att i His. gavs en antydan om nyligen utdött ste, är det
inte osannolikt, att utbredninggn av Ab st- liksom av sk- i
äldre tid varit inte så lite vidsträcktare än nu.
Då man först får höra det mycket egendomliga skcekna etc.,
är man böjd att förklara det som en »hyperhallandism» ur den
allmänna förvirringen av å, f ock sk, jfr en sådan form som
j§åde2 'skyttel' i st. f. målets regelbundna skådat (se ovan s.
412 if.). Emellertid är skcemia en alltför utbredd ock konstant
form, för att den skulle kunna betraktas annorlunda än som
räst av ett ursprungligt, ljudlagsenligt tillstånd.a Märkas bör
härvid, att i de trakter (Ens[no.]StenEft.), varifrån skcemia anI His. har jag endast antecknat fetna, men stgettna uppgavs
såsom hört.
Jfr VGö. shia 'stjäla', ske§hna 8., skblka 'stjälk'.
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tecknats, ordet stjärna var det enda med börjande sti-, eftersom
de båda övriga ha formerna stola ock stelk.
§ 54. Jag har väntat till sist med den mäst invecklade
av alla till föreliggande avdelning hörande frågor, den om förhållandet mellan å- ock f-ljuden på det ovan omtalade området
med å = p-f. Då jag i det föregående tecknat f i ord, som ha
f i rspr., har jag gjort det i överensstämmelse med den uppfattning angående det »ljudlagsenligt berättigade», vartill jag
kommit. Denna uppfattning strider sålunda mot det resultat,
som Torbiörnsson vid sin undersökning av denna fråga anser
sig ha funnit (Sv. lm. 1904, s. 73 ffi), ock även i viss mån mot
en tidigare framkommen åsikt om sammanfall av å- ock f-ljuden
i dessa sydhall. mål. Att tecknet f endast återger en del av
den ljudserie, som på olika håll, av olika individer ock vid olika
tillfällen nu faktiskt uttalas, är riktigt. Men en gemensam beteckning för alla dessa nyanser var av praktiska skäl nödvändig,
ock jag har alltså under tecknet f inbegripit en serie av ljud
mellan 5 ock
ock ansett denna brist på exakthet vara att
föredraga framför att genom ett nytt tecken rycka dessa f-ljud
isär från deras kamrater i de angränsande målen.
Tidigare iakttagelser ock yttranden om frågan nämnas av
Torbiörnsson s. 73 fr. D& har dock ett visst intresse att tillfoga, att Bondeson Sv. lm. I, s. 660 f. som Asigemål har pekeliek
'skicklig, hygglig', bnoptva 'brödskiva', pyi, 'sju' jämte yahkan
'kyrkan', pagelta 'Kershult'. Omskriften till lmalf. är gjord av
prof. Lundell, men Bondeson måste väl också ansett sig ha iakttagit sammanfall av å ock!. Häri överensstämma alla uppgifterna
före Torbiörnsson. T:s iakttagelse (delvis) ock teori är emellertid en annan, nämligen att mot rspr:s 'ö i målen svarar f, mot
rspr:s f i målen å. Då T. endast på ett mycket begränsat område — strängt taget endast i en socken, Stafsinge — funnit
denna regel klart genomförd, anser han de ljudlagsenliga förhållandena ha blivit upplösta genom rspr:s inflytande, jfr ss. 76
ock 84 f. Till denna fördelning av å- ock f-ljuden skulle målen
ha kommit icke över den i rspr. härskande rakt motsatta, utan
på vägar, som av T. diskuteras s. 86 if., där de olika möjligheterna ingående utredas.
Att den av T. iakttagna utvecklingen av; äldre t , pi, kl,
k + palat. vok. --> $ existerar över hela här ifrågavarande om27 -120088
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råde, är säkert. Att I icke är den enda representanten, skall
nedan bli klart. Vad jag däremot måste ställa mig tvivlande
till är, att den av T. i Stafs. iakttagna ock för rästen av området antagna utvecklingen si (sti, ski, sk + palat. vok.) •-). p
värkligen utgör en spontan ljudförändring av samma slag som
J. Min bevisföring i denna punkt måste av flera skäl bli
något vidlyftig. De nu faktiskt i målen förefintliga uttalsvanorna äro så växlande, att man ur det direkt hörda materialet inte utan vidare kan draga slutsatser angående det ljudlagsenligt berättigade. Men vidare kommer i detta speciella fall
frågan om iakttagelsernas ock beteckningarnas riktighet att spela
en större roll än annars. f-ljudens bildning är ju inget enkelt
kapitel. Här som annars har det för mig endast kunnat gälla
att bestämma den akustiska effekten. Men jag vågar icke alltför mycket lita på min iakttagelseförmåga. Mina egna ö- ock
f-ljud äro Is ock j'. Ett »skarpt» p ock vanligt svenskt f torde
jag rätt väl kunna hålla i sär. Men i målen förekomma säkerligen, utom muljerat f, även mellanstadier på vägen p f, vilka
jag endast kan åtskilja såsom för mitt öra mer eller mindre
»skarpt» artikulerade. Var man under sådana förhållanden bör
upphöra att teckna J' ock gripa till p, vet jag icke. För mina
egna behov har jag tecknat ett g&ionastruket f, när jag icke
vågat träffa något avgörande. Det är trots detta möjligt, att
jag bibehållit f i fall, där T. skulle ha brukat p, vilkets uttalslatitud i mål, där det förekommer utanför SH., jag icke känner.
Jfr just för denna sak den egendomliga motsatsen mellan våra
anteckningar från Stafs., nedan s. 431.
Under dessa omständigheter skall jag så vitt möjligt hålla
isär de iakttagelser, som jag av vissa skäl anser icke kunna
betvivlas, ock de även för mig själv mera ovissa, samt tillse,
om man icke redan med stöd av de förra kan komma till sannolika resultat.
Det i kanske största delen av området nu härskande
tillståndet är utan allt tvivel sådant, att den gamla föreställningen om ett sammanfall mellan ö- ock f-ljuden synes komma
sanningen ganska nära. Man behöver blott göra den inskränkningen, att de båda rspr.-ljuden icke sammanfallit i ett p ock
inte häller i r, utan i ett ljud, som har en uttalslatitud mellan
p ock f. Men detta första intryck, som man får vid en under-
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sökning av vissa trakters mål, blir i icke ringa grad modifierat, då
studiet utsträckes till hela området ock då man mera i detalj söker
utreda frekvensen av de olika nyanserna i ord med rspr:s å ock i
ord med dess 5. Ett dylikt studium torde leda till ett förkastande
icke blott av den Torbiörnssonska teorin, utan även av det annars
nära till hands liggande antagandet, att förhållandena, såsom
de nu framträda, utgöra resultatet av en alltigenom ljudlagsenlig
utveckling. En detaljerad redogörelse blir sålunda nödvändig.
Jag börjar med de förbindelser, som i rspr. blivit é, då i fråga
om dem kr.appast något tvivel på en spontan utveckling är möjlig.
På ingen punkt av området härskar p utan åtminstone
enstaka avvikelser ända till 5. 5-formerna äro i stort sett fåtaligare österut, talrikare nedåt slätten, där de på några punkter
äro allenarådande. Här nedan följer en redogörelse för de olika
uttalens frekvens i större delen av mitt material. Alla formerna
förskriva sig från vanliga samtal, då direkt utfrågning i en sak
som denna icke ger något användbart material. För det ovan
nämnda mellanljudet mellan p ock f skriver jag här ml j. Då
jag ibland varit oviss om rätta beteckningen ock därför i anteckningarna skrivit t. ex. peek f eller leda mlj., räknar jag
ordet här till båda grupperna. Slutligen gäller varje statistik
endast en meddelare, fastän jag i ursprungsbeteckningen sätter
bynamnet. Jag har från
mlj.
1
f
Kn. (by):
24
14
(Gunnarsb.):
24
—
2
11
(Körsv.):
—
1
9
(Trälsh.):
—
1
(Amtön):
4
—
1
11
Sk. (Lö.):
1
2
37
La. (Mellby):
16
35
23
17
Tj. (by):
Ve. (Räfsb.):
11
11
38
7
2
(Lossb., gubbe):
2
(Lossb., med.-åld. kv.): 21
1
5
1
(Böl.):
9
10
(Göst.):
—
121
1) Åt

5-hållet.
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§

Mli.

f

Ve. (Ör.):
10
—
1
—
Eld. (by, kv. 84 år):
6
15
7
—
—
(by, man 82 år):
4
5
—
___.
_
(by, man 85 år):
—
5
3
(Fladje, man 80 år): 1
—
5
6
Tr. (by):
10
35
—
6
(Påarp):
4
5
8
—
39
—
—
—
Tö. (Brs.):
6
15
—
Sn. (by):
Ens. (by):
20
8
13
7
22
9
(Gr.):
6
7
—
Slätt.:
11
Övr.:6
—
Sten.:
—
6
2
—
Eft.:
24
2
3
4
As.:
11
—
2
7
—
2
—
6
1
Stafs.:
4
Mor. 1):
Mor. 2):
2
—
—
—
2
—
Mor. 3):
—
Två. (Galt.):
—
—
7
—
—
—
2
—
—
(n. i s:n, gubbe):
—
Materialet är inte särdeles stort, ock det är möjligt, att en
omkastning av proportionerna mellan y ock S på någon punkt
skulle kunna bli följden av ökade samlingar; men själva huvudresultatet torde icke kunna ändras, det nämligen att på allra
största delen av området en uttalslatitud mellan y ock I existerar. Undantagen äro endast Göstorp i s. Ve. ock Två, med
enbart f. Ur endast y i Övr. skulle jag hälst icke vilja draga
några slutsatser, ock endast y i Tö. beror på att samlingarna
förskriva sig från mina tidigaste undersökningar, då jag ännu
betecknade motsvarigheterna till rspr:s å med; såsom normaliserande tecken.
Att det här värkligen är fråga om uttalslatitud hos ljudet
ock icke om en vacklan, framkallad av önskan att åstadkomma
rspr.-uttal i st. f. ett från början regelbundet ,r, är otvivelaktigt.
Det är redan alldeles otroligt, att åldringar, som i övrigt bevara
ett oförfalskat mål med t. ex. sådana av dem själva väl kända
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avvikelser från skrift- eller riksspråk som at etc. för ö, b d g
för p t k, sk framför palatal vokal etc., skulle medvetet, på
många håll ganska fullständigt, ersätta ett urspr. f med »rspr.»
9. Ock ett, så vitt jag förstår, avgörande vittnesbörd i saken
lemnas av det faktum, att alla de äldre personer, av vilka jag
genom direkta frågor sökt utröna, vad de anse för det riktiga
å-ljudet — vare sig i målet eller rspr. — att alla dessa visat
sig icke uppfatta uttalen y ock såsom olika. Då ett ord med
å av någon anledning upprepats flera gånger i rad, har jag
ofta ena gången hört y, den andra f. Ock vid påföljande fråga,
om det gamla namnet alltså varit t, ex. yce/ 'kittel', kan svaret
ha lytt, att visst var det fc§1. I samma riktning, d. v. s. att
sinnet för ljudnyanser i detta fall är föga utvecklat, pekar ett
annat förhållande. Särskilt för den yngre generationen är det
ett välbekant faktum, inpräntat av folk från fp-5-området, av
Det händer
lärare etc., att de inte kunna skilja på å ock
då, att man av barnen i gården får upplysningen, att de gamla
bruka säga 5 i st. f. å, allt under det samma gamla äro närvarande ock låta höra sina y ock f. Bland de äldre finnes 5 endast på enstaka punkter. De yngre ha sålunda i dessa fall
funnit skillnaden mellan (jr) r ock f för obetydlig för att
motivera omdömet om sammanblandningen.
fullaste överensstämmelse med denna uttalslatitud står nu
det även av Torbiörnsson iakttagna, ehuru icke utnyttjade eller
förklarade faktum, att på området med sk bevarat framför palatal
vokal — ock likaså ski sk, sti s41. st- (se ovan §§ 52, 53)
— vid försök till rspr.-uttal dessa sk-, ste, st- ersättas icke blott
med f, utan även med y, enligt min iakttagelse med alla de
nyanser som representera rspr. å. T. har t. ex.
från Harp.: pnad, -"tett 'skäft', reg, rogk 'skåp', < pet, s. n.
'skär', rcap;
rcelm, ycegk,
från Ve.: rwlk, rcpbna,4, pilka, rceb, rceg,
rcegka v., reva, ;cal), pold 'sköld', y,en adj., rovla v.;
från Tj.: rcelk, rna, ryda 'skjuta', yug, halp, rev, rce.g, rcekt,
kolm, relva, rcegk, rcepa, ;Tita, renp, oka, olja.
Mot dessa 6 ex. från Harp., där sk etc. ersatts med y, har T.
5 ex., där det ersatts med f. Från Ve. har han 15 ex. med y, ett
med f; från Tj. 16 ex. med y, intet med f. Detta är — åtminstone ifråga om Tj. ock Ve. — ett ifrån alla synpunkter högst
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förvånande resultat. Tils vidare är det nog att konstatera, att
en dylik ljudsubstitution är fullständigt obegriplig under förutsättning, att skillnaden mellan f ock y värkligen av de talande
uppfattas. Ty samma personer, som på detta sätt ersatt rspr:s
f med y, ha ju i sitt eget mål i största utsträckning ljudet f.
Samma anteckningar från Harpl. hos T. visa för rspr:s e: 31 f
mot 2;; från Ve. 19 f ock intet y; från Tj. 12 f ock intet;.
Om förhållandena i målet fullt svarade emot T:s uppteckningar ock teori, d. v. s. regelbunden övergång ö --> f, skulle
den enda möjligheten till förklaring av dessa y för sk etc. vara
att anta ett slags analogibildning enligt skemat: rspr. f (<--. si-)
svarar mot målets y, alltså bör rspr. f
sk etc.) också i målet
bli y. Men en dylik anpassning efter målets ljudlagar är alldeles otrolig. Det finnes visserligen en anpassning efter målens
nuvarande ljudsystem, som vid inlån gör sig ganska tydligt
bemärkt. Då t. ex. rspr. liter s. någon gång höres under formen if d, har en dylik anpassning ägt rum; men fastän vi här
ha att göra med den kanske mäst genomgripande av målens alla
ljudlagar, som exemplifieras i massor av ord, ha — de för
övrigt relativt sällsynta — fallen av typen if da säkerligen inte
sitt upphov i en slutledning av det angivna allmänna slaget,
rspr. t = målets d, utan i konkreta analogier som bita: btda
etc. eller inte osannolikt i känslan av att målet egentligen saknar
förbindelsen lång vok. + klanglös korts. Men i fråga om f :
kan det inte bli tal om någon dylik bestämd ställning. Målet
har f
ki etc. i alla möjliga ställningar före vok. Då så därtill kommer, att antalet ord med (enligt T:s åsikt ljudlagsenligt)
y efter de modifikationer, som framställningen av ski, sti ovan
s. 414 if. ock av si- nedan s. 423 if. göra nödvändiga, blir alldeles
försvinnande litet, i Ve. ock Tj. möjligen tio, i Harp. troligen
endast fyra, tycks mig varje möjlighet försvinna att förklara
substitutionen y för rspr. f, målets sk, under ett tillstånd med
ostört f för rspr. å ock é för rspr. f
si.
Att T. från Ve. ock Tj. har blott ! motsvarande rspr. ö, kan
jag alltså endast betrakta som en tillfällighet. Om samma förhållande i Tr. se däremot nedan. Från Harp. har även T. ett
par anteckningar med y, ock likaså från Stafs.1 Den uttals1) Det regelbundna y för sk- i T:s anteckningar från VeTj. skulle
bli förklarligare, om dessa förskreve sig från annan eller andra meddelare
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latitud i fråga om å-ljudet, vilken ovan konstaterats, måste jag
alltså vidhålla som ett faktum för så gott som alla av mig
undersökta individer. En allmän utbredning av konstant $ för
å, sådan man på grund av T:s material kunde vara böjd för att
antaga, existerar sålunda icke. Men även de undantag från
regeln om uttalslatitud, vilka utan tvivel förekomma, kunna icke
vara så talrika, som T:s material tyckes ge vid handen. På de
flästa av de punkter, där T. hört endast f för rspr. å, måste
nämligen med allra största sannolikhet en uttalslatitud förutsättas,
om nämligen T:s egna uppteckningar med y såsom substitution för
rspr. f, målens sk, sk st, skola bli begripliga'. Den möjligheten
kunde nu visserligen från T:s utgångspunkt framkastas, att denna
vacklan i uttalet, som nu härskar ock enligt vilken också substitutionen y för sk blir begriplig, har sin grund just i de av T. förutsatta ljudlagsenliga förhållandena. Då å väl blivit f ockf blivit å,
måste motsättningen till rspr. kännas särdeles skarp, ock försöken
att tillägna sig ett riktigare uttal skulle ha resulterat i kaos.
För bedömmandet av denna möjlighet få vi då gå över
till frågan om målens motsvarigheter till rspr. f. Som redan
blivit nämnt, inskränkes antalet av de ord, i vilka vi kunna
söka något slags f- eller p-ljud svarande till rspr. f, i högsta
grad genom bevarandet av sk- framför palatal vok. på allra
största delen av området med »sammanblandningen». Endast
från nordkanten, i TvåMorStafsAs., har jag icke funnit upp- ,
gifter om tidigare sk-uttal. Vidare ha — troligen inom samma
gränser — även ski ock sti givit annat resultat än f. Återstå
orden med äldre si-.
§ 55. Utvecklingen av äldre sj., framgår av tabellen å
s. 424-425. Som av ex. framgår, har si- på jy-området blivit j,
där icke i fallit, vilket söderut skett endast i några fall, däremot
norr om y-f-bältet i ett ganska avsevärt antal av ifrågavarande
ord. Inom det nämnda y-$-området, där enligt Torbiörnsson en
ljudlagsenlig utveckling si- -+ skulle ha ägt rum, uppträder tydligen även i mina anteckningar y eller mlj., men första intrycket
är knappast en regelbunden omkastning av förhållandet i rspr.
än de, som haft regelbundet $ för å. Någon uppgift därom lemnar
T. emellertid icke.
1) Om uttalslatitud även i Stafsinge se nedan s. 431.
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sju sjunde sjutton sjutti
Två. sy
Man
fått
Mor. sy
sgna
Stafs. sy
Man
Vess. sy
syna
Ab. 5y, jg.
fitan
As. fy, fy,
fhtan
fått
Dr. 52„i
jhtan
Tor. §y
Man
Slätt. fy
fhtan
fhti
Eft. fy, fl, p- fgnda
fotan, §Sten. §y
Övr. f-Y
fått
Ens. fy, fy, 9- Ja
Man, f-, §- f40,
Br. jtj,
ftlna
Man, -0- ptz
Sn. —
fåna Man fich
Tö. ftt
Tr. fg
Man, s- fått
Eld. fg + 1 Jutta
fhtan, sVe. fy, +,,- .ffitta
sean, -o-- ftit.t
Tj. fy
fgana + san, ffått
La. fy
shtan, ffutt
Kn. fy, 9Man, f-,
Re.
Sk. jy, fMan, f- fatt
His. §k4
Man
Vox. 51„j
ÖK. §thc
plana
Man, fiAtan —

Sjunga
sPea

spea
syea, -ysyna
spea
spea

»sa

sjunka

shka
söka
so/ca

»eka
»eka
skeka

skea
spea

Aouek
»eka
fpea
Ma
fa
fa

»eka
fgeka
fkka
ihka, 9fgeka +,

Äg a
fPga

Aer,

9-

5itea, fOr, -o5a
fuga

fkgka, 9yeteka, fjitgka, -o5/ca
jiteka

En detaljredogörelse skall visa detta ännu klarare. Vi kunna börja
norrifrån:
si
mlj.
f
f
Två.
5
Mor.
5
1
Stafs.
2
As.
8
2
Eft.
15
3
8
1) + betyder »sven med mellanljud».
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sjuk

syg
syg
syg
syg

sjuka

ska •
—
—
—
ska

sjätte

—
feta
—
—
—

sjuda

sjö

själ
fl
fel, -Gsjälv

Sgdlu pres.

'P i
fr. kl, ås- ' fcP1
. _ P
fl
___.
.ifl
.5c-e l

_

_

.ic-e i

—
—
fr, f-, Pfel, fi—
-- — 5gl _
— — Jel — _
•.fel
fckta
— fr, f-, §- sy
fYg, «P- Ma —
fieta
fel, f- kl, §- P, f —
—
yeta •
.511
—
—
fg, ffel
fkga,
p-,
hf&ta,
fel,
pfr, f-, ,s- sy
ig
kl
59
• si
yeta,
jyga
Jel
kg
fl
feeta,
—
fel
fgg
sy
—
sel
—
fol
§g
åsYg
fon
—
fyga
kel
fel
fV.g
sy
feeta
fka
—
P
fel
feta, p- se_l 2
fkah, p- fyga
kl, P- P +, ås- sya
sels
feeta +
fri +, ,9kcel
fY.g, ås- Ma
sa
scel4
feta
fkga
fygan,
P
ska
f9, p—
sel
fkga
fygatb
ska
59
—
sel
jygart, Oga
—
sel
feta
fkah,
fyga
fe-el • P
59 ska
sel
jeeta
—
—
sel
59 ska
jeeta,
5yga
kg
sy[a]
—
sel
59
jka
kg
Sten.
Övr.
Slätt.
Ve. (Räfs.)
(Lossb. 1)
(Lossb. 2)

f

fk

§k,

5
18
16
9
6

1
2
—
—
—

—

—
1

2) ock
4) ock

feelva, p-.
fels-.

f

—
—

mlj.

5

3

— 2
12
3

1

4
3)

ock

feelva.
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f f h
h mli• )9
j
Ve. (Böl.) 17
1
3
1
(Göst.)
9
(Ör.)
1
Ens. (by)
3
18
1
7
1
(Gr.)
8
—
1
1
Sn.
7
Tö.
3 — —
4
Tr. (by)
15
—
—
1
(På.)
9
Eld. 1)
1
—
—
3
—
Eld. 2)
4
—
—
—
Eld. 3)
7
Tj. 24 —
— 4 3
La. 17 — 1
— — —
Kn. (by) 10
—
—
—
3
—
(Gunn.-b.)
2
(Körsv.) 2
(frälsh.)
1
(Amt.)
1
Till jämförelse må strax anföras ex. med f-p-ljud för rspr.
f i ord med äldre ski, ag, sk + palatal vok. på den del av området, där de sistnämnda förbindelserna ljudlagsenligt kvarstå:
f
l mil p
f
l nalj. p
As.
5 1 — 1
Ve. (Räfs.) — — — —
Eft.
4 — — 8
(Lossb.1) 2 — —
Sten.
— — — —
(Lossb.2) 3
2 —
Ön'.
1 —
(Böl.) 4 — 2 1
Slätt. 4 1
1
(Göst.) 7
——
Ens. (by) 4 -- 4 1
(Or.)
— — — —
(Gr.) 1
— — Tj.
6 — 2 11
Sn.
2 — — — La.
5 — — —
Tö.
— — — 1 Ko. (by) 2 — —
Tr. (by) 4 — 1 —
(Gunn.-b.) — — — —
(På.) — — — 1
(Körsv.) — —
—
Eld. 1) 4 —
3 1
(Trälsh.) — — — —
Eld. 3) 1 — — —
Sk. (Lö.)
5 — 4 —
Att ex. på den sistnämnda substitutionen äro fåtaliga, är
naturligt, dels emedan det ljudlagsenliga tillståndet i denna punkt
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ganska väl bevarats, dels emedan jag i vanliga fall varit sparsammare i upptecknandet av tydligen oursprungliga former. Vad
äldre si- beträffar, är materialet också för litet för att i allmänhet
ha någon betydelse i statistiskt avseende. Orsakerna äro de vanliga, i detta fall dessutom de ifrågavarande ordens fåtalighet.
Det har för den följande diskussionen sin betydelse, att vi ha
en klar föreställning om proportionen mellan ord med å (-->
ock ord med f (—> å event.). På samma gång få vi också söka
svar på frågan om utvecklingen av si-. I vilken utsträckning
har i fallit?
sy, sya 'sjuda' bevisar intet, då analogiskt inflytande från
pret. ock ptc. p. är tillräcklig förklaring. Detsamma kan gälla
spea ock sblsa, ska. I de socknar norrut, där vi ha sy, syg
etc., behöver icke denna förklaring tillgripas. sy, sYna, sbtan,
syg, syga kräva Väl antagandet av i-bortfall. Två. fUti bör i
så fall vara rspr. Att sju, sjutton skulle påvärkats av sax,
säxton, är föga troligt. Man finge då ytterligare söka en osannolik förklaring till syg, syga i en i-omljudd form motsvarande
nisl. sYki, såsom Torp-Falk Lydhist. s. 91 göra för da. syge.
På detta nordliga område, vilket — att dömma av ett från Svart.
antecknat sy 'sju' — sträcker sig rätt långt norr- ock österut,
skulle i efter s alltså ha bevarats endast framför ce ock ø i de
fyra orden fa, fl s., fcel 'själv', fr.
Söderut äro förhållandena av många anledningar mycket
svåra att bedömma. Möjligheten av att j'-formerna äro unga,
i så fall inkomna från söder ock öster samt ur rspr., är icke
alldeles utesluten. Då man t. ex. i AbAsEns. finner dubbelformerna fu ock fy, är det ju intet tvivel underkastat, att den sista
formen representerar det ursprungliga. Men håller rspr.-formen
här på att tränga in, är det svårt att inte ta för riktig en uppgift från Eld., att där fordom hörts formen fy, att alltså området
söder om Nissan endast, såsom naturligt är, representerar ett
något mera framskridet stadium av processen. Alldeles oberoende av denna uppgift har man anledning att finna formen
fu misstänkt. Vad skulle förklara vokalens utveckling gentemot
fYga4, Ma? Man måste lägga märke till att fpga endast brukas
av de älsta, att föga är den regelbundna yngre formen; att
vidare både ftA.g, fi'Aga ock fi,tgdcim alls inte äro sällsynta former,
att alltså fu endast behöver ha redan tillryggalagt den väg,

428

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

som även de övriga äro inne på. Bruket av räkneorden i samfärdseln ger här möjligen tillräcklig förklaring.
Men om den urspr. vokalkvaliteten här blivit fullständigt
undanträngd, kan ett ännu mera uppseendeväckande äldre s- i
st. f. f också ha försvunnit. En uppgift om tidigare s i vissa
ord har jag också från en 80-årig gubbe i Ens. s:n (Gr.), född
i Ens. (Ökn.). Enligt honom sade de gamle sPga, spgka — så
aldrig nu i Ens. eller söderut, däremot norr om Nissan redan
i StenEft. -- samt Og" sYga — vilket uttal jag träffat först
så långt norrut som i -Ab.1 -Däremot skulle i sju etc. ha funnits
ett ljud — som gubben även själv brukade — vilket jag tecknade
alltså hy, §Ona, §p'uti, ho, el s., hel 'själv'. Vilket värde
man bör tillmäta denna senare uppgift, är svårt att säga, men
att bortse från den förra, om äldre s, torde vara oriktigt. Med,
en förändring i sen tid måste man enligt min mening under
alla förhållanden räkna. Jfr Billing s. 190: 2.Äldre personer, i
synnerhet i Fagerhult, Örkeljunga, Rya ock Oderljunga (alltså
nordöstra delen av Åsbo h:d) låta icke s ock j sammansmälta till
j, utan artikulera vart ljud för sig, det senare ganska svagt, så att
det stundom försvinner, t. ex. sof eller sto so». Ock från Bjäre
uppges uttalet jug såsom det numera (i Grevie) bruklige., medan
det äldre uttalet är syg, liksom ännu i VKarup sYglz, sygolöni.
Att J'-ljudet i sjätte, själ, sjö i SH. skulle vara ours-prungligt, tyckes emellertid vara svårt att utan vidare antaga, hur än
sce/ 'själv' skall förklaras. Men sannolikt synes det mig däremot vara, att det nu i en del av mell. Hall. härskande tillståndet med sjusy- en gäng haft betydligt större utbredning
söderut. Vi få alltså -på en del av området — kanske en gång
på hela — ett antal av fyra ord, på rästen av området allra
högst ett tiotal, som skulle ha varit underkastade den Torbiörnssonska ljudlagen J ---> . Vi bortse då tils vidare från
den del av området,,som åtminstone numera faller utanför gränsen
för bevarat sk + palatal ock sti.-.
Är det antagligt, att de fyra orden sjätte, själ, själv, sjö,
uttalade med g, kunnat så avsevärt öka intrycket av motsats till rspr. i ett mål med massor av ord, i vilka rspr. ö motsvarades av f? Av dylika ord uppför Torbiörnsson ett 70-tal.
1) Torbiörnsson har antecknat syg även i HarpStenEft., se s. 81,
82, ock sy 'sjn' även i Skrea.
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Från en socken har jag åtminstone 80, bortsett från alla sammansättningar. Det torde vara tämligen säkert, att om försöket att
tillägna sig rspr.-uttal gett . upphov till den nuvarande förvirringen — vilket innebär, att man ursprungligen skulle klart uppfattat skillnaden mellan 1ock — då ha målens å f varit tillräckligt många för att ge intryck av motsättningen, ock ett an§ är av denna grund alldeles obehövligt. Att
tagande av g
ändå kan ha inträtt, är tydligt. Men det finnes
övergången g
intet positivt skäl för antagandet. Om en rubbning inträtt av ett
en gång härskande tillstånd med regelbundet f för å ock följden
blivit den nu rådande oförmågan att skilja mellan p ock f, är
si- blivit vacklande
det blott naturligt, att även orden med f
i uttalet. Min mening är nu den, att uttalslatituden icke har
sin grund i en dylik strävan efter ett »bättre tal», utan i en
spontan utveckling av å. Uttalslatituder äro ju inte obekanta,
även om en så vidsträckt för 6-ljuden inte förut blivit konstaterad. Ock värkan på några enstaka 1-<--• si i ett mal, där å
sträcker ut sina variationer ända till f, kan inte bli någon annan,
än att även detta gamla 1börjar vackla i sitt uttal. De, som
mig synes, avgörande bevisen för denna uppfattning ock mot
det T:ska antagandet äro två.
Så vitt jag förstår, finnes icke det minsta inre samband,
d. v. s. ljudfysiologiskt orsaksförhållande, mellan en utveckling
f ock en utveckling si -± p.
av ti, pi, kl, k + palat. vok.
I den omfattande utredning av de olika möjligheterna, som T.
företagit ss. 86-104, finnes ingen antydan om en dylik förbindelse, ock själv kan jag icke häller upptäcka någon. Men det
vore under sådana förhållanden en underbar tillfällighet, att dessa
båda processer skulle i fråga om geografisk utbredning så fullständigt sammanfalla, som nu är händelsen. Det finnes på hela
området icke en enda punkt, där gränserna gå i sär. Detta
sammanfall är å andra sidan en alldeles nödvändig följd, om
den av mig framställda förklaringen är riktig.
Det andra skälet, som kraftigt talar mot ett antagande
å, kan hämtas i de undantag från det i regel härsav f
kande tillståndet, som på några punkter kunnat konstateras.
Som jag redan nämnt, äro mina uppteckningar alltför fåtaliga
för att i allmänhet tillåta några slutsatser angående den relativa
g- i regel är relativt
frekvensen av p ock f. Att antalet J'
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större än antalet f
é, kan med den här intagna ståndpunkten
knappast betraktas som bevis mot 5---> p. Men på en punkt fordrar
teorin ett alldeles bestämt resultat. Om utvecklingen --> 5 är
fullständig, så att ingen uttalslatitud förekommer, då måste också
anledningen till variation hos f
si ha försvunnit, d. v. s. om
alla ö blivit 5, måste alla f kvarstå. Ock detta är just vad
som på några håll fullständigt inträffar. Så i Ve. (Göst.) ock i
Två. Ock när, som i Tr. (by), antalet f
å är synnerligen
stort, då uppträder så gott som intet
5. Alltså: på de enda
punkter, där T:s övergång å -->- j' är regelbundet genomförd, där
finnes intet spär av hans ljudlag f --> p. Det är icke rimligt
att betrakta detta som en tillfällighet. T. har själv funnit personer, i vilkas språk å så gott som fullständigt försvunnit (se
om meddelare från Harp. s. 85). Han antar då (s. 76), att p
undanträngts av rspr. på grund av ordens fåtalighet söderut.
Såsom ovan visats, är så alls ej förhållandet på större delen av
området. Endast i den mån p ‹- å försvinner, sakna vi också
‹- J*. Jfr T:s eget material från StenEftSkrea s. 83 o. (för
Skrea) 77 if. Alla å ha blivit f; då finnes av p f ett ex. i Sten.,
ett i Eft., intet i Skrea.1 Från Tr. har T. också regelbundet
å
5. Därifrån har han likaledes regelbundet f i kg, fler,
fhka, fcel, fel, fa, men po. Även här stå såsom substitution
för rspr. f ------ målets sk etc. dels f i fcehna, fil2g, dels p i
pcegk. Här måste jag liksom i fråga om VeTj. hålla på att p
för sk blir obegripligt utan antagande av uttalslatitud. Från
VeTj. har T. endast ett ex.: fyg med f = rspr. f si, annars p.
Men om man ser på Ve. ;sug, poya, yoka, äro de tydligen försök till förbättrat uttal. Varför har då inte också f brukats
såsom frarnljudande konsonant, så vida man värkligen kunde
skilja på y ock f?
För det sydliga området finnes efter allt det föregående intet
skäl att sluta sig till T:s antagande. Det är endast Stafs. s:n som
med sin så gott som fullständiga omkastning av förhållandena,
särskilt i betraktande av att sk etc. här icke kvarstå, ter sig som
en gåta. Nu få vi emellertid lägga märke till att om T:s anteckningar ock teori i fråga om Stafs. innehölle hela sanningen,
skulle denna socken bli fullständigt isolerad från hela det övriga
1)

Om pcsp.h,na 'stjärna' anses °ursprungligt.
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området. Även norrut äro nämligen förhållandena annorlunda.
1 Två. höres som nämnts säkert alltid J', närmast j, så att
misstag här är uteslutet. Från Morup har jag ett mycket obetydligt material, men där finnas säkert både p ock f för äldre å.
Efter ett par meddelare har jag tecknat ett f, som jag inte närmare vågar bestämma, kanske är det f; men jag har hört samma
ljud i alla ställningar, alltså både för å, för äldre ski ock för äldre
sj.,. Av en annan meddelare har jag säkert hört peera 'skära',
= å, t. ex. picastHg, Orka.
men lika säkert fika 'skicka' ock
Uttalslatitud är alltså även i Mor, det rimligaste. Från Stafs.
har jag slutligen efter en meddelerska — en gumma på 75 år
— tecknat f i alla hithörande ord.1 Även om jag skulle misstaga mig i fråga om beteckningen, kan jag inte göra det i fråga
om sammanfallet. Hos en ung man från Stafs. har jag vidare hört
endast f eller 5. T:s regelbundna omkastning i Stafs. kan alltså
inte vara allmän ock får kvarstå som en oförklarad tillfällighet. 2
Utom i de två först upptecknade med rspr. ö, där jag skrivit
I. f i py 1. fy 'tjog'.
i pyh, samt
Det finnes åtskilliga fakta, som göra T:s material från Stafsinge
misstänkt. S. 84 medger T. i fråga om de icke till lmalf. transkriberade orden möjligheten av att meddelaren konstruerat ett eller annat
i analogi med de övriga. En sådan konstruktion är i fråga om nästan
alla ord med äldre g, stil ett faktum. Meddelaren har uppgivit i orden
sjuk, sjunga, sjunka, stjälk. Målets ursprungliga former äro syg, syea,
solsa, stelk. Dessutom angives 9 i stjärt, stjälpa, sjuda. Det första
har formen skutt strax norrut, i Mor., ock även söderut, se s. 127.
Sjuda heter norrut i Två. s!/(a?), söderut i Slätt. sy,. ock det finnes
ingen anledning att anta annan utveckling i Stafs. Återstår stjälpa
såsom möjligen riktigt. Denna genomgående konstruktion är knappast
förklarlig, om inte meddelaren gjort upp för sig en teori om att nior.
i målet bör vara 9, ock hans genomgåendo 9 i ord med äldre sk
måste bedömmas därefter. Men även det regelbundna 1för ö kan mycket
väl vara resultatet av en iakttagelse om v an ligt1 för C ock en teori om
konstant motsvarighet. Beträffande det hos T. ss. 77-82 meddelade
materialet måste följande fakta tagas i betraktande. Formerna pg 'sju'
ock 9ce/a 'stjäla' äro försök till rspr.-uttal; det genuina målet har sy,
skela. Antingen är 9 konstruktion efter ett medvetet skorna av samma
slag, som gav 9 i sjuk, sjunga etc. i det ovan omtalade materialet,
eller också tyder det på att även hos T:s meddelare uttalslatitud förefunnits. Jfr ovan s. 421 if. vad som sagts om substitutionen för sk etc.
i VeTj. Även T. har ju några gånger tecknat jämte / i ord med
rspr. å', alltså pic 'tjog', pytt, 'tjuder', 9ktg 'tjugo', Rit 'tjur', pgda
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Det finnes ännu en möjlighet att ta i betraktande, vilken
ensam skulle göra T:s hypotes alldeles otrolig, om den kunde
styrkas genom klarare bevis, än jag för tillfället är i stånd att
framlägga. Det gäller utbredningen norrut av området med
bevarat 514 etc. Så vitt jag förstår, talar all sannolikhet för
att detta område fordom haft större utbredning även norrut. I
sydkanten kan man ju, som ovan blivit nämnt, tydligt spåra,
hur Skånemålens 5 trängt fram under de sista generationerna.
Förhållandena böra ha varit likartade i norr. På ett par punkter
tycks det mig otvivelaktigt, att ett sent utträngande av skmåste konstateras. Då från Årstad uppges sk-, är det sannolikt,
att det sydligare Asige, med så gott som alla sina förbindelser
utöver sk-område, en gång också haft sk-, fastän min enda meddelerska påstod sig intet veta därom. I Skrea uppgavs sk- ha
hörts för 50 år sedan. Nu är det enligt Torbiörnsson utdött. Om
den smala kuststräckan StafsMorTvå. en gång haft sk-, är därför intet naturligare, än att det utplånats av den norr ock österifrån kommande strömmen med S. Det är inte antagligt, att
den gamla sk-gränsen skulle sluta just med de socknar, från
vilka tillfälligtvis underrättelse om äldre sk- föreligger. Men
då synes mig följande hypotes värd att framställa. Är det alldeles tillfälligt, att om man undantar strandremsan StafsMorTvå.,
övergången å --> 5 faller helt ock hållet innanför området med
bevarat sk- etc, d. v. s. med ytterligt fåtaliga gamla 5? Är det
inte rimligt att, denna övergång till $ eller denna uttalslatitud
p—$ just betingas av att därigenom intet väsentligt sammanfall
av förut skilda ljud ägde rum? Saken skulle även kunna uttryckas så: är det inte sannolikt, att en viss frekvens hos ett
ljud är en nödvändig förutsättning för att dess gränser mot besläktade ljud skola hållas klara? Ock saknades inte denna
förutsättning hos orden med äldre si-, vilkets uttal före det stora
sammanfallet vi för övrigt inte med säkerhet kunna fastställa?
Men om bevarat sk- på detta sätt vore betingelse för å -›
'tjuta', §edja 'kedja'. Åven ersättandet av rspr. å med f i sena lånord,
t. ex. katafes 'katekes', fina 'Kina', fines 'kines', fgpg 'Köping',
finkul 'Kinekulle', väl även fcpclan, 'tjäder', je 'tjäll', fil» 'kön',
har man svårt att fatta såsom anpassning efter målets (förutsatta) ljudsystem. En dylik anpassning brukar aldrig inträda med denna regelbundenhet.
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