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INLEDNING.
1. Geografisk ock historisk orientering.
Listers härad: läge ock gränser. Listers hd är
det västligaste av Blekinges fyra härader. Det utgöres av
en relativt smal landremsa, gående från norr till söder, omkr.
50 km. lång, 6-20 km. bred. I norr har häradet en landgräns på omkr. 15 km. mot Småland, därav inemot 5 km.
mot Allbo hd ock omkr. 10 km. mot Kinnevalds hd. Naturlig gräns saknas här. Landgränsen i väster mot Skåne har
en längd av omkr. 65 km., varav omkr. 25 km. mot Östra
Göinge hd, omkr. 40 km. mot Villands hd. En del av denna
sträcka utgöres av naturlig gräns. Sådan är, om vi bortse från
gränsskogarna i norr, åtminstone norra delen av Immeln, Raslången ock andra sjöar i mitten samt i södra delen bärgåsen
Ryssbärget. I söder gränsar häradet till havet ock skjuter
en bred, till större delen lågt liggande halvö, det s. k. Listerlandet, ut i detta. Därutanför ligger en tämligen stor ö, Hanö,
som även hör till häradet. Gränssträckan i öster mot Bräkne
hd av Blekinge torde vara omkr. 35 km. lång. Här bildar den
ganska breda ock i större delen av sitt lopp strida Mörrumsån
en naturlig gräns.
Ytinnehåll ock indelning samt terrängförhållanden.
Hela häradets ytvidd utgör 66,807 hektar. Det är delat i åtta
socknar, nämligen
Kyr k hu lt längst i norr, omfattande 21,785 har,
Jämshög söder därom ock liksom Kyrkhult gående över hela
häradets bredd, till omfånget 20,071 har,
Mörrum sydöst om Jämshög vid häradets östra gräns, 6,790 har,
Elleh olm söder därom Vid havet, 738 har,
1-141058. Sv. landsm. Swenning.
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G a nim als t orp vid häradets västra gräns, söder om Jämshög
ock väster om Mörrum, 6,010 har,
Ysane sydväst om Gammalstorp, till stor del invid havet, 2,466
har,
Sölvesborgs landsförsamling vid västgränsen söder om Gammalstorp, 1,758 har, samt
Mj ällb y, det egentliga Listerlandet, i söder vid havet, 7,561 harl.
I kyrkligt hänseende utgör var ock en av dessa socknar en
församling med egen kyrka förutom Sölvesborgs landsförs.,
som har gemensam kyrka med Sölvesborgs stad. Förenade till
ett pastorat äro dels Mörrum ock Elleholm med Mörrum som
moderförsamling, dels Gammalstorp ock Ysane med Gammalstorp som moderförs. Sölvesborgs landsförsamling är naturligtvis •
annex till Sölvesborgs pastorat.
Listerhäradets nuvarande indelning ock omfattning äro icke
urgamla. Intill år 1865 tillhörde nuv. Kyrkhult utan någon
som hälst åtskillnad Jämshögs församling ock pastorat; men
nämnda år ägde, sedan Kyrkhults kyrka färdigbyggts, fullständig skilsmässa mellan båda församlingarna rum enligt kungl.
resolution av ett par år tidigare, 1863. Icke långt förut, år
1857, hade Näsums förs. i Villands hd i Skåne, vilken dittils
varit annexförs. till Jämshög, men av ålder haft egen kyrka,
avskilts som eget pastorat. Dess intill nämnda år rådande kyrkliga gemenskap med Jämshög var ett arv från den tid, då denna
senare församling ej tillhörde Listers, utan Villands hd, vilket
var förhållandet ända till år 1639. Det ursprungliga Listerhäradet hade nämligen icke på långt när samma omfattning
som Listers hd i våra dagar. Under medeltiden bestod det blott
av de södra socknarna: Gammalstorp, Ysane, Mjällby ock Sölvesborg, ock större delen utgjordes då av en ö, Listerön. Från
nuv. Norje snett ned mot Sölvesborg gick nämligen i äldre tid ett
1) Samtliga siffror äro hämtade från Nord. Familjebok, för Ysane ock
Sölvesborgs landsförs. från 1:a uppl., för övrigt från 2:a. Vid sammanräkning av siffrorna för socknarnas ytvidd erhålles summan 67,179,
vilken icke fullt stämmer med siffran för hela häradets ytvidd, 66,807.
Var felet ligger, är svårt att säga. Icke häller i Ahlenius o. Kempe,
Sverige (1908) stämmer summan av socknarnas areal med siffran för hela
häradets ytvidd. Den senare är (ss. i Nord. Fam.) 668,07 kvkm.
(varav 27,28 kvkm. vatten). En sammanräkning av de enskilda socknarnas här i allmänhet lägre arealsiffror ger däremot 639,89 kvkm.
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segelbart sund. Vesans långsträckta sumpområde är ännu ett
spår därav. Men var häradet på den tiden litet, så synes det
till gengäld ha intagit en desto mera självständig ställning. I
fredsfördrag har Lister en egen plats vid sidan av Skåne, Halland, Blekinge ock Hven. Det synes ha lytt under Skånes
landsting. 'till Blekinge räknades det icke. Däremot tillhörde
Mörrum ock Elleholm Blekinge ock fördes till dess »Västra»
härad, nuv. Bräkne hd. När de överfördes. till Listers hd, har
jag ej funnit uppgivet, men det torde ha skett i början av nyare
tiden.
Det är tämligen olika terräng man finner i de skilda delarna av häradet. I norr ha vi vidsträckta, starkt kuperade
skogstrakter, delvis även myrar. Så i större delen av Kyrkhult
ock Jämshög. Även norra delen av Mörrum kan räknas till
skogsområdet, vilket följaktligen omfattar mer än 3/5 av häradets hela ytvidd. I södra Mörrum i öster ock i sydvästra Jämshög i väster börjar terrängen bli jämnare ock öppnare, ock så
utbreder sig mot söder ett jämförelsevis slätt ock flackt land, i
väster begränsat av Ryssbärget, vars skogklädda östra sluttning tillhör häradet. Mellan Gammalstorp ock det öster därom
liggande Ysane finna vi den förut nämnda träskartade sjön
Vesan med dess sumpsträcka. Mjällby sn är en jämn ock
skogfri trakt med enstaka, rätt ansenliga bärgshöjder (Listershuvud är den mäst kända). I norr, på gränsen till Ysane, finnes
ett litet skogs- ock hedområde, som här bör omnämnas.
§ 3. Bygder ock befolkning. I skogsområdet i norr finnas
jämförelsevis få större bygder. Blott här ock där ha ju funnits
mera omfattande åkerbruksområden. Mäst strödd är väl Kyrkhults befolkning, som vid slutet av 1913 uppgick till 4,963 inv.
Även Jämshög har en starkt spridd befolkning, om vi undantaga några få större samhällen som kyrkbyn ock brukssamhället
Holje (Olofström) samt Gränum. Vid slutet av 1913 uppgick
socknens invånarantal till 5,579. Den del av Mörrum, som är
att räkna till skogsbygden, har en jämförelsevis gles befolkning,
men söder därom ha vi betydande åkerbruksområden ock en
tät befolkning. Socknens invånareantal uppgick vid 1913 års
' slut till 4,544. Det lilla Elleholm hade vid samma tid 407 inv.
Gammalstorp ock Ysane ha åtskilliga större bygder, men obygder
saknas ej, såsom vissa skogstrakter på Ryssbärget ock Vesans
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träskåmråde. Den förra socknen hade vid 1913 års slut 2,440
iv., den senare 1,168 inv. Sölvesborgs landsförs. har ett par
mera betydande bygder. Invånarantalet uppgick 1913 till 576.
De största bygderna ock folkrikaste samhällena i häradet finner
man i Mjällby sn, som också har den bördigaste åkerjorden,
såväl som i övrigt de rikaste näringskällorna. Utom de talrika
ock ganska -stora byarna i det inre (Mjällby, Hosaby, Istaby,
Siretorp ni. fl.) finna vi här vid kusten flera större ock smärre
fisklägen (Hellevik, Nogersund, Hörvik m. fl.). Även den kala
ön Hanö, som tillhör Mjällby sn, har på sin västra sida ett
fiskläge. Mjällbys befolkning uppgick 1913 till 5,442 inv. Invånareantalet i häradet var alltså — Sölvesborgs stad naturligtvis icke inberäknad — vid 1913 års slut 25,119. Som vi kunna
finna av det föregående, kommer härav föga mer än 2/5 på de
skogrika norra socknarna, oaktat deras ytvidd upptager mer än
3/5 av hela häradets, medan på Mörrum ock Mjällby, de tätast
bebyggda socknarna, kommer nästan lika stordel, 2/6 av häradets befolkning, ehuru de tillsammans upptaga föga mer än 1/5
av dess ytvidd.
§ 4. Förbindelser utåt ock inåt. Då varje naturlig gräns
saknas i norr, har ingenting hindrat beröringen med Smålands
befolkning. Sedan Kyrkhult fick sin egen kyrka ock blev självständigt pastorat, har väl denna beröring varit mindre livlig;
men på den tid, då nuvarande Kyrkhult var blott en integrerande del av Jämshögs pastorat, torde åtminstone befolkningen i
norra delen av nuv. Kyrkhult haft lika mycken, om ej mera,
förbindelse åt norr som åt söder. Kyrkfärderna ställdes hällre
till Allmundsryd i norr än till Jämshög i söder, eftersom vägen
till det förra var kortare. Ock härmed följde naturligtvis åtskilliga andra förbindelser. En annan sak, som av gammalt
sammanfört icke blott den nordliga skogsbygdens befolkning,
utan även häradets övriga bebyggare med småländingarna, har
varit marknaden i Ryd.
Liknande har förhållandet varit i nordväst gentemot Östra
Göinge hd av Skåne. Till Örkeneds kyrka hade befolkningen
i de nordvästra delarna av det gamla Jämshögspastoratet
närmre än till Jämshög ock besökte dn .därför gärna. Ock
Lönsboda marknad besökes ännu alltjämt av talrika blekingsbor. Förbindelsen med Villands 'hd har i norr varit ohindrad.
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Sjögränsen har naturligtvis icke varit till men för samfärdseln,
snarare tvärtom. Ock vad förhållandet mellan Jämshög ock
Näsum beträffar, har naturligtvis den gamla kyrkliga, i äldre
tid även administrativa samhörigheten befordrat beröringen. I
sin södra del utgöres västgränsen av Ryssbärget. Denna bärgås
har väl till en viss grad hämmat förbindelsen mellan befolkningen å ömse sidor. Dock har den, bebyggd som den är å
ömse sluttningar, icke utgjort någon egentlig skiljemur. Längst
i söder har Sölvesborgs stad varit en gemensam mötesplats för
skåningar ock blekingar. Det bör också nämnas, att Kristianstad, åtminstone vid marknadstillfällen, dragit Listerhäradets
bebyggare till sig.
Förbindelser utåt i söder, sjöledes, ha naturligtvis i egentlig mening kommit i fråga blott från fiskarebefolkningens sida.
Fiskefärderna ha medfört beröring med fiskare från Skånes östkust, ock även med Bornholm synes man ha stått i förbindelse.
Åt öster har man i regel ej kommit längre än till Karlshamn
för avyttrande av fisken.
Det återstår nu att se på förhållandena vid östgränsen.
Här har Mörrums ström varit ett avgjort trafikhinder. Dess
forsande lopp har gjort en överfart på annat än broar så gott
som omöjlig. Numera finnas visserligen åtskilliga farbara broar,
men ju längre man går tillbaka, desto sämre var det naturligtvis ställt i detta hänseende. Där det fanns en spång att
komma över på, fick man väl som oftast vara nöjd. Förbindelsen mellan befolkningen å ömse sidor har naturligtvis under
sådana förhållanden ej kunnat vara särdeles livlig. Ingen marknad
eller dylikt har häller tidigare funnits på andra sidan strömmen,
som kunnat locka Listerhäradets invånare över. Blott längst i
söder, där urgamla trafikmöjligheter förefunnits, dels till följd
av åns lugnare lopp emot mynningen, dels till följd av gammal
broförbindelse, har förhållandet varit annorlunda. Här går också
Listerhäradets gräns ett stycke bortom åns lopp. Här har vidare i senare tid köpstaden Karlshamn på Bräkne hds område
lockat till besök.
Om vi nu se på den inbördes gemenskapen bland häradets
bebyggare, må först sådant omnämnas, som varit ägnat att sammanföra folk från hela häradet. Vi böra då särskilt ihågkomma
dels det gemensamma tinget i Norje av Ysane sn, dels mark-
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naderna i Holje i Jämshögs sn ock i Sölvesborg1. Såväl vid
tinget som på marknaderna ha invånare från skilda delar av
häradet träffat' samman. För övrigt ha naturligtvis förbindelserna inom häradet varit betingade av varjehanda förhållanden,
framför allt dock av terrängen ock den kyrkliga indelningen.
Kyrkhult ock Jämshög, det gamla Jämshögspastoratet, ha såväl
genom terräng som genom äldre kyrklig gemenskap utgjort ett
gebit för sig. Mörrum ock Elleholm höra ävenledes av terrängock kyrkliga skäl samman. Mellan Mörrnm å ena sidan ock
Ysane samt Gammalstorp å andra ha terrängförhållandena medgivit en jämförelsevis livlig beröring. De båda sistnämnda sockDarna ha ju haft kyrklig gemenskap, ock terrängen har i deras
nordligare delar varit gynnsam för beröringen mellan bådas invånare, i söder däremot har i nyare tid Vesans träskområde gjort
förbindelsen mera obekväm. I norr har Gammalstorp haft jämförelsevis intim förbindelse med Jämshög, allra hälst som Jä,mshögs
kyrka varit mindre avlägsen än socknens egen. Mjällby har
levat relativt isolerat. Delvis åtminstone till följd av det lilla
skogs- ock hedområdet i norr ha förbindelserna med Ysane varit
mindre omfattande, än man kunde tänka. Mjällbybornas vägar
ha mera gått västerut till Sölvesborg än norrut. Inom Mjällby
har naturligtvis förbindelsen mellan byarna inbördes ock mellan
fisklägena inbördes varit livligare ock intimare än mellan byarna å ena sidan ock fisklägena å andra, beroende på olika
levnadsvillkor ock olika värksamhet, i det ena fallet åkerbruksidkande bönder ock torpare, till största delen välbärgade, i andra
fallet fiskare, stundom fattiga ock nödlidande. Sölvesborgs landsförsamling har närmast haft förbindelser med Sölvesborgs stad,
därjämte även med angränsande socknar.

2. Folkmålet i Listers härad.
§ 5. Målets allmänna karakter ock förvantskap. Blekinge
är, som envar vet, ett av de forna danska landskapen. Det för1) Genom dessa marknader bar, såsom redan påpekats beträffande
illvesborg, givetvis även en livlig förbindelse med utom häradet boende
förmedlats. På samma sätt ha naturligtvis ocksä marknaderna utom
häradet, i Ryd, Lönsboda, Kristianstad ock Karlshamn, befordrat beröringen mellan de olika Listertrakternas bebyggare.
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nämsta av dessa, Skåne, har intill i dag bevarat många spår av
det gamla sammanhanget med Danmark. Så framför allt i
folkspråket. De skånska målen tillhöra allt fortfarande den
danska målgruppen. Samma är också förhållandet med målen
i det gamla danska landskapet Halland. Blott något mindre område på gränsén till Västergötland (åtra. nordöstra Faurås hd)
uppvisar undantag härifrånl. Med Blekinge förhåller det sig
däremot något annorlunda. Blott Listers hd, vilket ju till sin
större del icke häller tillhört Blekinge i äldre tid, har ett folkmål, som får räknas till den danska gruppen; för övrigt tillhöra
landskapets mål den eg. sydsvenska målgruppen2.
Såsom huvudkarakter för den danska målgruppen har jag
härvid tagit förefintligheten av media (b/d, g) eller utveckling därav för äldre tenuis (p, t, k) efter (starktonig) vok. i
slutljud ock framför vok., likv. 1. nas. På andra sidan om
Listers hds östra gräns härskar tenuis i dylika fall, svarande
till media väster om samma gräns, t. ex. i Bräkne hd lipa,
mat, sakna, i List. hd liba, mad, sagna.
Övergången tenuis --> media har sannolikt utbrett sig västerifrån. Den har utan hinder överskridit den nuvarande landskapsgränsen i väster ock nått fram till Mörrums ström ock
Listers hds nuv. östgräns. men längre har den ej kommit.
Förbindelsen mellan befolkningen å ömse sidor om ån har
varit för ringa, för att den skulle förmått tränga vidare.
Blott längst i söder har hindret varit övervunnet, ock ljudövergången har förmått tränga sig fram på andra sidan om
än, men den har icke hunnit längre än till den nuv. häradsgränsen, sannolikt beroende därpå att denna vid ifrågavarande
tid utgjorde en skiljelinje i trafikhänseende, så att de öster
därom boende hade sina vägar mera åt öster, under det att befolkningen på den västra sidan mera drogs åt väster. Det är
härvid att märka, att staden Karlshamn ej fanns vid den tiden.
media aldrig fullt fram till
I norr nådde övergången tennis
härads- ock landskapsgränsen, ock detta tydligen beroende på
den gamla förbindelsen med Småland. Landskapsgränsen var
här ingen trafikgräns. Denna gick längre söderut, ock vid den
stannade utvecklingen tennis -a- media, liksom den stannat vid
Se materialet hos Swenning, Samnord. soft.
Jfr indelningen hos Lundell, Frändskaper.
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trafikgränsen i öster. Gränsen har gått ungefär vid eller möjligen något obetydligt norr om Kyrkhults nuv. kyrkby. Norr
om denna gräns torde man i äldre tider ha haft relativt rent
smålandsmål, mäst överensstämmande med målet i Allmundsryds sn av Kinnevalds hd. Genom lösgörandet av nuv. Kyrkhults förs. från Jämshögs ock genom de ändrade kommunikationsförhållanden, som givetvis uppstått därigenom, har emellertid en viss rubbning av det gamla tillståndet inträtt. Man finner
i våra dagar norr om kyrkan en påfallande vacklan mellan
media ock tennis. I de nordligaste byarna, som Kåraboda ock
Farabol, höres mäst tennis, men sporadiskt också media (även
hos samma person). Något sydligare ock närmare kyrkbyn
råder fullständig vacklan, varvid än tennis än media kan vara
förhärskande. Det är tydligt, att det är den flitigare förbindelsen med socknens sydligare bebyggare som åstadkommit en
blandning ock osäkerhet i språket, som yppar sig icke blott i
denna omtalade vacklan mellan tennis ock media, utan även i
andra mindre väsentliga fall, där än sydsmåländskt, än västblekingskt språkbruk följes.
Listermålet är alltså den yttersta utposten i öster för de
dansk-skånska målen ock egentligen att räkna såsom ett skånemål. Först öster om detsamma finner man äkta blekingemål.
Med de norra skånemålen står listermålet i det intimaste sammanhang. Såsom vi sett i föregående paragraf, har större delen
av landskaps- ock häradsgränsen i väster icke samtidigt varit
en trafikgräns. Såväl med Östra Göinge hd som med Villands
hd har av gammalt rått en obehindrad förbindelse. Samma
gräns har till följd därav icke häller blivit någon egentlig
språkgräns. Skillnaden mellan målen på ömse sidor om landskapsgränsen är i allmänhet ej särdeles mycket större än de
skiljaktigheter, man, såsom vi nedan skola se, finner inom listermålet självt. Den betingas mäst av vissa nyanser i uttalet av
det ena eller andra ljudet (företrädesvis vokaler ock diftonger)
eller i enstaka olika ordformer eller uttryck. Längst i norr
träffas väl jämförelsevis många' sådana olikheter, vilka göra, att
örkenedsmålet vid första påseendet kan förefalla mera skilt
från norra Listers mål, än det i själva värket är; men mellan
norra Villands,, särskilt Näsums mål, ock Jämshögs mål äro skiljaktigheterna färre ock i allmänhet även mindre betydande.
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Inom örkenedsmålet har jag vid en flyktigare bekantskap
med detsamma iakttagit följande avvikelser från angränsande
kyrkhults- ock jämshögsmål:
Kort i är bevarat i vissa fall, där list, vanligen har
e, t. ex. örk. hita 'hitta', stika 'sticka'; list. vanl. höta, steka.
Ork. har o för ä. o i större omfattning än list., t. ex.
örk. söma 'somliga', målka 'mjölka', nån 'någon': list. sbma,
mölka, nån. Vi finna äv. o i glia 'alla': list. et la.
Ork. har a(o?), för tidigare ö-ljud framför r i fall som
tåra 'torka', töpara 'torpare', stast 'störst', medan list. har o,
ev. a: töra (-a-), töopara, stast.
Ör
k. har q (ev. ou), resp. (y, svarande till jh. kh. a, t. ex.
bom 'ben', sol 'se', mr 'mer', strgs 'strax': ba?,,n, sak, mag,
strag.
Örk, har ännu sk eller snarast sj för ä. sv, list, däremot j', t. ex. sftn 'svin', sjceg 'sväng' : 5n , 5s.
Ork. har ko, jh. kh. kwa?,3.
Ork. har uttrycket vina (o jhra) 'förmå (göra)', svarande
till list. tia (öra).
Från näsumsmål har jag icke antecknat några mera framträdande, skiljaktigheter. Vid besök i Näsum för flera år sedan
fick jag intryck av en väsentlig överensstämmelse mellan dess
mål ock Jämshögs.
Först längre mot söder, i Ivetofta, finner man en väsentlig
ock karakteriserande dialektskillnad, i det att de svaga femininerfia här ändas på -a (den gamla nominativändelsen), som
t. ex. grebba 'flicka', tjilla 'källa', medan listermålet, liksom
nordligare villands- ock ö.-göingemål, har svaga femininer på -e
(den gamla kasusformen på -u), t. ex. grebbe, tjöille, varmed
sammanhänger, att femininernas slutartikel i sing. i Ivetofta
är -(e)n, t. ex. grebban, bogen 'boken', medan listermålet, såväl
som nordligare villands- ock ö.-göingemål ock andra nordligare
mål, ha -(e)na (den gamla ack.-formen), t. ex. grebbena, bogenal.
Härmed ha vi klargjort listermålets ställning utåt ock
funnit, att det är att räkna såsom ett nordskånskt mål, stående
1) Avvikelserna från angränsande listermål äro väl för övrigt ej "
särdeles betydande. Vi finna dock t. ex. Iv. nb9n
non,
list.
nön, a4 Iv. greqb 'grep' : mj. grnb; Iv. 5totn -› 5tn : list. ,ign.
Jfr ovan ang. örkenedsmålet.
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i intimt sammanhang med angränsande göinge- ock särskilt
nordliga villandsmål, utan skarpare gräns mot norr gentemot
de sydsmåländska målen, men med tvär avgränsning mot öster
gentemot det egentliga blekingemålet, betingad framför allt —
men naturligtvis icke ensamt — genom skillnaden media : tennis.
§ 6. Viktigare skiftningar ock företeelser inom listermålet. Att skiftningar — ock icke just obetydliga sådana —
förefinnas inom häradets språk, har redan ovan i förbigående
antytts. Man kan naturligtvis icke häller vänta annat om
språket på ett område av inemot 670 kvkm, ock bland en befolkning av i runt tal 25,000 inv. Var ock en vet ju, hurusom
stundom ganska betydande skiftningar kunna iakttagas från
socken till socken, ja t. o. m. från by till by inom ett annars
jämförelsvis enhetligt målområde. Då vi nu här i inledningen
gå in på sådana skiftningar inom Listerhäradets språk, få vi
naturligtvis icke gå den egentliga framställningen.i förväg ock i detalj konstatera väsentliga ock oväsentliga skiljaktigheter. Det tillhör snarare arbetets slut att till en utförligare översikt samla dessa,
sedan de förut blivit i detalj behandlade. Här böra vi väl åtnöja
oss med att andraga sådant, som lämpligen kan läggas till
grund för en gruppering av de målarter, häradet har att uppvisa.
Det som vi då allra först skola fästa oss vid är målets
allmänna artikulationsbasis. I fråga om denna råder en avgjord ock väl märkbar skillnad mellan norr ock söder. I norr
finna vi en bakre uttalsbasis. Talet ljuder så att säga runt
ock fylligt, beroende dels därpå att den musikaliska akcenten
är jämförelsevis låg, dels därpå att språkljuden, spec. vokalljuden, ha en bakre klang, antingen så att bakre ljud föredragas framför främre eller åtminstone så att ett bakre, dunklare färgat uttal föredrages framför ett främre, ljusare färgat.
I söder åter finna vi en i förhållande härtill främre uttalsbasis.
Talet ljuder bredare ock gällare, beroende dels på högre musikalisk akeent, dels på främre klang hos språkljuden (vokalljuden), i det att antingen främre ljud föredragas framför bakre
eller i varje fall ett främre, ljusare uttal föredrages framför ett
bakre, dunklare. Talets tempo är i norr långsammare, i avlägsnare skogsbygder påfallande långsamt, i söder åter raskare.
Klarast framträder skillnaden i artikulationens allmänna karakter, om man jämför uttalet i skogsområdet i norr ock den syd-
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ligaste socknens, Mjällbys, uttal. De däremellan liggande socknarna, G-ammalstorp, Ysane ock Mörrum, intaga en mellanställning, ehuru enhetligheten här är mindre fullständig än å vartdera av de andra områdena. Visserligen kan nämligen detta
mellersta område sägas vara skilt såväl från det norra som
från det södra genom märkbara gränser, men det råder dock
å andra sidan en viss skillnad i fråga om uttalsbasis mellan
norra Mörrum ock åtminstone norra Gammalstorp å ena sidan,
vilka i nämnda hänseende stå närmare Jämshög, ock södra
Mörrum med Elleholm ock Ysane å andra sidan, vilka mera
närma sig Mjällby.
Vad som emellertid gör, att 'vi med fog kunna hålla oss
till den redan härmed antydda uppdelningen av häradet i tre
gebit, Kyrkhult-Jämshög, Mörrum-Elleholm-Gammalstorp-Ysane
samt Mjällby med Sölvesborgs landsförs., vilken senare dock
kanske delvis är att ansluta till Gammalstorp, är framför allt
skiftningarna i uttalet av vissa diftonger, vilka skiftningar också
på samma gång tydligt exemplifiera den omtalade skillnaden i
uttalsbasis. På det norra området finna vi en diftong az, (ev. an)
förekommande dels för ett ä. ö, t. ex. stcnn 'sten', sen 'se', dels —
konstant eller fakultativt — för ursprungligare öi, oi 1. öj, t. ex.
kas --> tr4 'tröja', pcnk 'pojk', lzln (lom) 'lögn', dels också
med ursprung från ä. agh, ak, t. ex. vagt 'vagn', lag 'lax'.
Denna diftong har på mellanområdet ett genomsnittligt uttal 61,
t. ex. stn, sav trola -› trk pk, lan. Längst i söder, i Mjällby, åter finna vi som regulier motsvarighet till ä. ö ett n
(n4,1 stundom starkt närmande sig cg, t. ex. stnn, s --> stceln,
sce. För ursprungligare ö, of, öj synes också n (n) hålla
på att tränga in, ehuru man ännu söker uppehålla uttalet 6U,
trna, pk ynk, lfn lx1n. För gammalt
t. ex. trom,
agh, ak har mjällbymålet rent cu 1. si, t, ex. van, lag (lens).
De påpekade skiljaktigheterna mellan dessa tre områden
sammanhänga givetvis med ock äro betingade av förbindelserna
1) I Utvecklingen av samnord. tel. har jag för mjällbym. använt
dels emedan
beteckningen xy. Här har jag föredragit beteckningen
den är enklare, dels emedan jag vid närmare granskning funnit, att andra
komponenten i diftongen lika väl kan vara 1 som y. Ang. x-tecknets
valör (a-ljud med ö-färgning) se Lundell, Landsmålsalf. s. 104. Enkelt x
har jag bfta iakttagit för långt ö i Eskilstuna-språket, t. ex. st 'söt'.
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inom häradet, sådana de intill vår tid eller åtminstone ännu
för ett 50-tal år sedan varit (se ovan § 4). Genom terräng ock
kyrklig organisation ha ju Kyrkhult ock Jämshög varit ett,
terrängförhållandena ha givit ett visst sammanhang åt mellanområdet, ock Mjällby har i viss mån gått sin egen väg.
Men denna större gruppering är icke det enda spår vi finna
av de gamla yttre ock inre förbindelserna i häradet. Förut
har påpekats inflytandet från småländska mål i norra delen av
Kyrkhult. I Mörrum finner man vissa särdrag, som ansluta sig
till angränsande Bräkne-mål, kanske beroende på beröringen
med grannarna öster om häradet, vilken ju här ej varit så
hindrad som eljes utefter den östra gränsen. Mellan södra
Gammalstorps mål ock det eg. ysanemålet ha vissa olikheter
blivit en följd av den genom Vesans träskområde hämmade beröringen. Ock slutligen bero till stor del de jämförelsevis påfallande olikheterna mellan byarnas ock M,jällby fisklägens
språk på en relativ inbördes avskildhet ock olika inflytelser.
Fiskarebefolkningens livligare förbindelser utåt ha naturligtvis
satt en del spår i dess språk. Att redogöra för de särdrag
inom målet, som anknyta sig till ovanstående, må emellertid
sparas åt den följande framställningen. Här må det vara nog
att ha antytt saken. Vad vi närmast behöva är blott en
gruppering av häradets målarter, ock den ha vi ovan fått på
grundvalen av skiftningarna i artikulationsbas ock olikheterna
i de omtalade diftongernas uttal.
På det hela taget är det gamla målet relativt väl bevarat
ock ännu jämförelsevis livskraftigt i hela häradet. Dock ha de
sista tio till tjugo åren fört med sig början till en förvanskning, som märkbart griper omkring sig. I stationssamhällena
ock de större byarna, som t. ex. Mörrum, Jämshög, Sandbäck
ock andra, talas redan rätt mycket en riksspråksrotvälska,
som är lika ful, som den av de talande själva anses vara
fin. Dess bättre är ännu så länge, åtminstone för så vitt det
gäller språket i det dagliga ock otvungna umgänget, den egentliga landsbygden ej starkare besmittad härav, ehuru det synes
vara endast en tidsfråga, när kraftigare värkningar av stadskulturen ock riksspråket, tack vare dels folkskolorna, dels de
livligare kommunikationerna ock den därigenom ökade beröringen med städerna, skola visa sig även här. En sak, som
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bör sättas i sammanhang härmed, har jag vid studiet av
häradets mål trott mig kunna konstatera. De fullvuxnas, särskilt den äldre befolkningens, tal gör ett visst intryck av bestämdhet ock kraft. Språkljuden artikuleras tydligt ock energiskt, stavelserna få sin normala längd, tonfallet är rent ock
behärskat. Annorlunda förhåller det sig ofta, om lej alltid,
med det uppväxande släktets språk. Det klingar i påfallande
grad vekt eller rättare sagt mjäkigt. Språkljuden få ett slappt,
lojt uttal, vissa stavelser, speciellt slutstavelserna i satser ock meningar, bli onaturligt långa ock släpiga, tonfallet är klemigt
eller inställsamt. Det hela värkar kvinnligt eller barnsligt,
jämfört med de äldres mera manliga språk. Att det är stadskulturen ock riksspråket som åstadkommit denna förmjäkning,
det torde vara ganska säkert. För att förvissa sig därom behöver
man för övrigt blott stifta någon bekantskap med dialekten i närmast liggande städer, Sölvesborg ock Karlshamn. I Karlshamnsdialekten t. ex. finner man nämnda slapphet ock mjäkighet i
utpräglad mån. Det är också att märka, att de orter, som mäst
varit utsatta för stadsinflytandet, som t. ex. Mörrums by ock kringliggande byar eller bygder, mäst ha omtalade drag att uppvisa.
§ 7. Litteratur om ock på listermål. De tryckta källor,
som hittils förmedlat kännedomen om Listers hds folkmål, äro
få ock torftiga. Föga eller intet har kunnat hämtas ur några
äldre arbeten, som velat meddela upplysningar om hela landskapets folkspråk. Det lilla material de framlägga synes vara
hopbragt från rätt skilda delar av landskapet, i allmänhet dock
mäst från de öster om Listers hd liggande delarna: Att ur
detta material plocka fram det, som speciellt hämtats från Listerhäradet, har varit svårt nog, allra hälst som inga eller högst
knapphändiga antydningar om särdragen i detta härads mål
lemnats. Härtill kommer naturligtvis, att ljudbeteckningen är
primitiv, ej sällan också inkonsekvent. Retuscheringar efter sv.
rspr., kanske också efter danska, eller efter annan målart inom
landskapet, förekomma utan tvivel, ock rena konstruktioner synas
någon gång ha fått ersätta vad som brustit i sakkännedom.
Ett flyktigt omnämnande av dessa arbeten torde vara tillräckligt.
Det första försöket att giva en föreställning om Blekinges
folkmål finna vi i M uhr bee k s »Exercitium Academicum de
Blekingia» (prxs. Rydelii 1719). 1 § 16, s. '20 f. lemnas såsom
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prov på blekingskt mål dels några föga upplysande personnamn,
dels några få glosor ock en sammanhängande mening: Päar
gau te Paukana som gau au slau grais i Marokena »Peter,
gack til gåssarna, som gå och slå gräss på Marcken». Formen
marckena såväl som möjligen annat tyder på att detta språkprov avser västra Blekinges mål.' Jfr också detsamma på nuv.
jämshögsmål: no, gay, te pdta,kana, som gau o slau grus
mcikana.2
Vidare finna vii Sor bons »Disquisitio historien de Blekingia»
(prws. Bring, d. v. s. Lagerbring, 1746) under § VI ett par sidor,
s. 21-23, om blekingemålet. Sorbon var bördig från Karlshamns
ock hade väl följaktligen gjort bekantskap med målet såväl väster
som öster om Karlshamn. Det synes därför sannolikt, att bland
det 70-tal ord (»qux ab usu communi multum abhorrent»), som
han efter ett par knappa upplysningar om blekingskt uttal
anför, finnas åtskilliga, som hämtats från Listers hds mål (t. ex.
syba 'Inc prxparatum', nuv. sOa n. 'surmjölk'), ehuru ljudbeteckning ock former eljes rätt mycket tyda på östligare ursprun g4.
I Sjöborgs »Utkast tu l Blekings historia och beskrifning»
s. 145-7 (1792) lemnas några ofullständiga upplysningar om
M. var dock själv från Karlskrona.
mak betyder i list. 'skog'. M. synes felaktigt ha givit det
samma bet. som rspr. 'mark'.
2) Enl. uppgift i Klerckerska samlingarna å Kungl. Bibi.
4) Till Sorbons avhandling är fog`ad en gratulationsdikt »Wähnöint
Glam», författad av »Blegens-Bo» på blekingemål (avtryckt av Weibull
i Saml. till Skånes hist. 1871, s. 102). Jag har i Samnord. i s. 95
lutat åt den åsikten, att det skulle vara västra Blekinges, d. v. s.
Listers hds, mål som här föreligger. Vid närmare granskning har jag
funnit, att det åtminstone ej kan vara rent listermål. Ordet kär t. ex.
tyder avgjort på östligare element. List. har överallt ka karl;
Bräkne hd däremot kär. Sannolikast synes mig vara, att språket är
blandat, kanske Bräkne hds mål, men delvis påvärkat av listermålet.
Förf. har sannolikt känt till båda målen, kanske ofullständigt, ty vissa
saker se betänkliga ut som gröifwe 'greve', spön. 'spel', -kost '-kvast',
äad 'är det', la 'låt' (de båda sista göra intryck av skånska). Vad är
>Bonns, leka töi'? År det månne (med tryckfel) Mönna lycka te, d. v. s.
'Mycken lycka till'? I så fall är töi ovillkorligen felaktigt. Förf. har enligt min uppfattning varit Karlshamnsbo med rätt god, ehuru ej tillräcklig
kännedom om såväl Listers som Bräkne hds mål, men något påvärkad
av skånskt folkmål (under vistelse i Lund?).

INLEDNING: FOLKMILET.

.19

blekingskt uttal, varibland speciellt, att »på de vestra orter» e
ag), varefter
ock ä uttalas som ai eller ej (Mjällby xx,, a
betydelsen av vissa ord ock uttryck omnämnes. I en not meddelas en del glosor, de flästa tydligen hämtade direkt från
Sorbon. Det nya Sjöborg över huvud taget ger, är högst obetydligt.
Slutligen märkes C im m er dah 1 , »Några upplysningar om
folkspråket i Bleking» (1859). Detta arbete, som omfattar dels en
ljudlära på 4-5 sidor, dels en böjningslära på ett par sidor,
dels slutligen ett »ordregister» på 26 sidor, innehåller, såsom
förf själv meddelar i företalet, huvudsakligen material från
östra Blekinge. Författarens kunskap om målet i västra Blekinge torde mäst grunda sig på Öllers nedan omtalade arbete.
Då han någon gång går utöver detta, är han inte just lycklig
i sina grepp, såsom då-han s. 1 meddelar, att e »åt vester» uttalas som aj med dragning åt ej, ock anför som ex. lajka nuv.
lega 'leka', lajn nuv. leno(r) 'len' ock (med Öller) strajta nuv.
streda 'streta'; eller då han meddelar, att å »i de vestra trakterna» uttalas som a (efter Öller), ock anför som ex. bl. a. skalpun nuv. skayl-pon 'skålpund' ock lang nuv. laygo(r) 'lång',
andra sannolika missgrepp att förtiga. C:s uppgifter förefalla
även i andra fall egendomliga, såsom då han s. 1 uppger uttalet
mauge 'mage' (däremot s. 4 mave), paunna 'panna', laug 'lag',
ock s. 2 uttalet lauge 'loge'. Men förf, erkänner själv i företalet: »Hvad här har blifvit upptecknadt, är ofullständigt, kanske
stundom oriktigt.» C:s glossar upptar många ord, som tillhöra
listermålet, om än icke alltid nted det uttal, som ljudbeteckningen synes avse.
Av större värde för kännedomen om häradets språk än ovan
omtalade arbeten ha ett par andra varit, i vilka det speciellt
är fråga om listermål. Först ha vi att märka Ö 1 ler s »Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge» (1800). I detta arbete
finna vi en paragraf, § 7 s. 167-182, egnad åt »talesättet» i den
gamla Jämshögssocknen, d. v. s. nuv. Jämshög ock Kyrkhult.
Efter några mera allmänt karakteriserande ord redogöres här
för vissa egenheter i uttal ock uttryckssätt samt i ordens ock
frasernas betydelse, s. 167-171. Därefter följer ett »Alphabetiskt
Register på några i Jemshögs sochen bruklige och mindre wanlige Ord», s. 171-180, samt slutligen en kort redogörelse för i
socknen använda personnamn ock deras former.
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Öllers upplysningar ock meddelade material kunna helt
visst anses ha haft ett ganska stort värde, i all synnerhet som
de rört ett på det hela taget enhetligt mål. Annu i våra
dagar ha ju Jämshög ock Kyrkhult en målart för sig (se ovan
§ 6). Om de använts med en smula urskillning, ha de också
kunnat vara tillräckliga för att ge en allmän föreställning om
detta mål. Uppenbara brister finnas emellertid, delvis egnade
att ingiva vanföreställningar om jämshögsmålet. Att ljudbeteckningen är av enklaste slag ock lemnar åtskilligt övrigt att
önska, är ju förlåtligt i anseende till tiden för värkets tillkomst.
Någon skillnad mellan högt ock lågt a-ljud, a ock a, mellan
slutet ock öppet ö-ljud, a ock a, göres naturligtvis ej; w skrives
för såväl v som w, utan att något nämnes om det olika uttalet;
r står kvar, där man kunde vänta vokalisering, o. s. v. Härtill
kommer emellertid, att ljudbeteckningen är ganska inkonsekvent.
Än skrives t. ex. för nuv. ay dift. au, än å, t. ex. kaulbjär
'kålhage', men klå 'stör hwarpå säden hänges at torka', nuv.
klat_f (däremot straxt förut klåurifwa 'hänga säden på störar').
å användes f. ö. även för nuv. o, t. ex. gål, nuv. gol 'golv', haser,
nuv. hosa (-or) 'strumpor'. Med denna inkonsekvens sammanhänger också en ständigt återkommande eftergivenhet för riksspråksinflytande, som t. ex. aker- för *ager-, nuv. ager- 'åker',
böket 'bokskogen' för *böget, nuv. bogat, bree 'avslaget gräs,
ostackat' för "bråje, nuv. bray,,a, tetas 'reta' för *tåjdas, nuv.
tagas o. s. v. Dess bättre för den kritiske läsaren röjer sig
dock även häri en viss inkonsekvens, såsom s. 170 ree 'redo'
m. m., men s. 177 röije. Särskilt vilseledande blir givetvis
riksspråksinflytandet i fall som basta 'badstuga' för *baste, nuv.
basta — få femininslut på -a finnas bevarade i målet — rifwa
s. 'räfsa' för *rifwe, nuv. rwa. Rena, på riksspräksinflytande
icke beroende felaktigheter saknas icke häller, såsom då s. 167
träffas Will du ga fra mej 'vill du gå från mig', där särskilt
inf. go är orimlig (nuv. gav). Så vidare t. ex. samma sida rad
'råd', nuv. ratt. Omöjligt är, såsom jag påpekat i Samn. sei s.
96, löbeböit »loppebett» (i. 176: löpe-) för nuv. lapa-bed, vidare
s. 172 bräjen »ormbunkegräs», böjer 'böcker' för nuv. brcegan,
bogo(r)1, ock sannolikt andra som s. 168 straita 'streta', nuv.
1) Jfr Swenning, Samnord. i s. 97.
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stredal, s. 176 lys 'ljus' s., nuv. jys, s. 177 ojse 'oxe', nuv.
osa 2.
Om Öllers arbete, trots sina brister, kunnat ge en jämförelsevis riktig uppfattning av målet i norra delen av häradet, så
ha dock de sydligare målarterna sedan ett par tiotal år varit
jämförelsevis bättre kända. Från 1887 föreligger en samling
»Sagor och berättelser på landskapsmål», samlade ock utgivna
av »Peron» (jfr företalet ovan). De nio berättelser, som presenteras i det lilla häftet, 32 sidor starkt, äro avfattade på de
sydligare socknarnas mål, 7 på ysanemål, författarens eget modersmål, 1 på omväxlande ysane- ock gammalstorpsmål, 1 på
mjällbymål. Det enda, som brister i dessa uppteckningar, kan
sägas vara beteckningen, även om det får erkännas, att denna
är jämförelsevis tillfredsställande i betraktande av att blott det
vanliga alfabetet använts. Förf. har visserligen genom noter
under täxten sökt klargöra uttalet i enskilda fall; men önskligt
hade varit, att litet mera differenser gjorts i ljudbeteckningen,
vilket nog skulle ha kunnat ske även med uteslutande användning
av det vanliga alfabetet3. En sammanhängande redogörelse för
tecknens uttalsvärde, med uppgifter t. ex. om att å uttalas diftongiskt som au, r som tungspets-r o. s. v., hade varit värdefull.
Större konsekvens i beteckningen hade också kunnat ernås.
Vad det lilla arbetets förtjänster åter beträffar, så äro de avsevärda. Uppteckningen har skett efter fullkomligt realistiska
grunder. Så vitt den ofullkomliga beteckningen tillåtit, ha ordformerna givits fullt naturtroget. En omedveten retuschering
kan visserligen sägas föreligga i fall, där skillnaden mellan riksspråksuttal ock målets uttal icke uppfattats, såsom då det tecknas lägga för målets lelga, unge för målets oga, men ingenstädes
finns någon medveten anpassning efter riksspråket, överallt en
orädd strävan att med till buds stående medel ock efter bästa
förmåga återge målets uttal ock ordformer. Ock vad uttrycksJfr Swenning, Samnord. sei s. 96.
Jfr Samnord. sel s. 97.
Vissa ansatser till bättre differentiering kunna spåras, men ha
tyvärr ej blivit genomrörda, såsom t. ex. då någon gång för målets
8.-ljud (0) använts 6 till skillnad frän målets 0-ljud (0), som endast
tecknats 0.
2-141058. Sv. landsm. Swenning.
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sättet beträffar, Så är det nästan alltid fullt genuint, i möjligaste
mån fritt från påvärkan av riksspråket, liksom ordformerna.
Lägges nu härtill, att förf. haft en fullständig sakkännedom att
utgå ifrån, så bör man kunna förstå, att hans lilla arbete värkligen kan anses värdefullt.

LJUDLÄRA.

te
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I. FONETISK ÖVERSIKT.

1. Språkljud.
A. Vokalljud.
§ 8. Enkla vokaler. Bortsett från mera tillfalliga skiftningar i vokalljudens uttal, förekomma i målet följande enkla
vokaler1 :
i, [i], e, a, a, ce, [a], a, e, a, [co], o, o, u, y, 0, [1:2], 6 2.
Beträffande det uttal, dessa tecken representera, må följande
allmänna anmärkningar göras 3 .
har i hela häradet ett klart ock energiskt uttal, dock
utan fiktion. Någon klangskillnad mellan långt ock kort i
(ex. bd 'bit', visa 'visa' : sid 'sluttning', trisa 'trissa' s.) gör sig i
allmänhet ej märkbar, låt vara att en sådan skulle kunna konstateras vid en strängare fonetisk undersökning. Detta gäller
åtminstone om de vuxnas språk. Vad den uppväxande generationen beträffar, finnes nog en tendens till ett öppnare uttal av
kort i-ljud (mer eller mindre tydligt i), särskilt i de östra ock
södra delarna av häradet, en företeelse som bör betraktas såsom
ett led i den allmänna förslappning ock förmjäkning, det yngre
släktets språk uppvisar (se § 6 slutet).
Inom [ sättas de tecken, som i den följande framställningen
i regel ej användas, enär motsvarande ljud icke kunna sägas ha fullt
stadgad förekomst i målet.
I fråga om ordningsföljden ovan ha i vissa fall praktiska hänsyn fått avgöra med åsidosättande av traditionell fonetisk gruppering,
såsom t. ex. då 0 fått plats efter a (i st. f. efter 0) på den grund
att båda vokalernas förekomst företer ett intimt sammanhang.
En del detaljer, som i denna avdelning torde kunna undvaras,
givas under II vid den genetiska behandlingen av språkljuden.
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för så vitt detta tecken nedan användes, representerar
dels ett mer eller mindre öppet uttal av målets 1-ljud enligt
ovan under t gjord anmärkning, dels också ett på mindre framskriden utveckling beroende, i vissa fall ännu anträffbart slutnare
uttal av eljes vanligt e (<-- i), t. ex. tita för tita 'titta'; neka
för lieka 'lirka', slipa för slbpa 'slippa', kwike(r) för kwae(r)
'kvick'. t får följaktligen fattas blott såsom ett något varierande
mellanljud mellan t ock e.
e har över hela häradet, såväl långt som kort, ett mycket
spetsigt uttal, t. ex. shia 'sitta', skrbdara 'skräddare'. Någon
olikhet vid olika kvantitet förmärkes ej.
a ock a äro tecken för målets svagtoniga e-ljud. Detta
torde nämligen mera sällan vara nog »spetsigt» eller energiskt för
att kunna betecknas med e. Med den svaga akcenten följer
också ett indifferent uttal av e-ljudet. Denna indifferens har
givetvis olika grader, framför allt beroende på stavelsens relativa akcentstyrka. Jag har i synnerhet ansett lämpligt att skilja
på två sådana ock använder därför två tecken för det svaga
e-ljudet : a för stavelse med levis 1. levior, a i levissimusstavelse.
Härvid är att märka, att åt a bör givas ett jämförelsevis slutet
uttal, snarare tenderande åt e än åt ce, ock att a ej får göras
alltför runt ock brett, så att det närmar sig e. Ex. lidan 'liten',
bidan 'biten' subst. bst. Vid starkare reduktion tecknas ?, t.
ex. spa?t för spat 'spelet' (jfr § 39).
ce synes i allmänhet ha sitt normala uttal. Någon egentlig
avvikelse i viss position torde ej kunna förmärkas. Även
framför (urspr.) r förefaller mig vokalen ha sitt typiska uttal.
Ex. rcev 'räv', stga, 'ställe', Vera 'bära', Veva 'bärga'.
a, vilket undantagsvis användes såsom variant till a 1. e
(se nedan), bör fattas såsom ett a med någon dragning åt cahållet, enligt min uppfattning stående något närmare a än det
breda ä-ljudet framför r ock supradentaler i uppsv. rspr. Det
är ofta svårt att säkert Skilja a från a ock e, t. ex. håa håa
'hare', fåa
fåe 'far'.
a i stamstavelse uttalas fullt rent i hela häradet, i de södra
delarna dock stundom med någon färgning av ä-ljud (a?). Ex.
skåda 'skata', fåla 'falla'. I vissa ändelser ock mellanstavelser
åter är a stundom svårt att skilja från a ock e (se dessa).
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e fattar jag såsom en indifferent vokal, med ungefär samma
tungställning som a eller a, men med slappare läppställning,
ungefär som vid a, samt med någon rundning, värkande en
dragning åt ö-hållet. Om rundningen mindre markeras, blir
den akustiska effekten lätt ett lindrigt ä-färgat a, ev. ett brett
a. Tecknet e användes i framställningen nedan huvudsakligen
för att ange den grumliga vokal, som uppstått ur -e(r) i levissimusstavelse; såsom i brke(r) 'böcker', eller genom vokalisering
av r som i st6e 'stor', st6et 'stort'. Det är att märka, att e användes endast i fullt obetonad stavelse. I stavelse med levis eller
yeea) 'gärlevior motsvaras det av a 1. a. Så ha vit, ex. jeea
desgård', men j'ia-ycee 'skidgärdsgård'. Akcentstyrkan synes mig
nämligen i första rummet ha betydelse för vokalljudet i liknande
fall. I stav. med levissimus blir läppställningen lätt mera slapp
ock rund än i stav. med någon biton. Emellertid spela i praktiken även andra faktorer in i fråga om växlingen e — a 1. a,
ehuru jag icke ansett mig i min beteckning kttnna ta mera
hänsyn till dem. Så kan även i stav. med levissimus uttalet
hda
snarare bli a 1. a än e efter främre vokaler, t. ex. hda
för ho 'här', medan vanligen efter bakre vokaler föredrages ett
mera typiskt e. Vidare spelar satsakcenten någon roll, i det
att en svagare betonad ställning säkrare medför ett e än en
starkare. Slutligen kan anmärkas, att de norra delarna av
häradet ha tydligare e än de södra, som ha mera benägenhet
för a-a. Mellan vok. ock kons. blir uttalet av e (a, a) mer
eller mindre flyktigt, varför beteckningen e skulle kunna attvändas, t. ex. veeka 'värka'.
a har i allmänhet såsom kort sitt normala uttal, t. ex.
skata 'stanna', kalt 'kallt'. Även såsom långt ljuder det väl
ofta, åtminstone hos de äldre, rent, t. ex. mad 'mat'. Men det
tenderar såsom långt ej sällan till en i det följande ej betecknad
diftong, snarast sammansatt av brett ä-ljud ock ett å-ljud, ungefär dö. Detta kanske mäst i söder. I norr har jag stundom
funnit ett uttal av långt a, som åtminstone närmat sig co, t. ex.
mad --> mod.
co betecknar dels det stundom förekommande slutnare uttalet av a (se detta), dels ett• i vissa delar av området hörbart
öppnare uttal av o framför r (se o), Dess uttalslatitud blir
följaktligen relativt vid, gående från a mot o.
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har i de östra delarna av häradet, där vokalen har sin
ymnigaste förekomst, städse sitt typiska uttal, t. ex. mos 'mossa',
döme(r) 'dum'. Detsamma gäller i allmänhet även de övriga delarna. Framför urspr. r har jag dock stundom funnit ett
öppnare uttal (co), som t. o. m. synes ha kunnat resultera i ett
a, t. ex. tjeora
tsixra för Mö. ttsbra 'fnurra, härva', scbot -->setet för vanl. söot 'sort'.
får knappast ett fullt typiskt uttal i målet, d. v. s. ett
uttal med extrem läpprundning ock stark kindutspänning. Det
närmar sig i sin klang det tyska u, ehuru det ej får likställas
med detta, t. ex: sta/ 'stol', böna 'bonde'. I de södra delarna,
särskilt på fisklägena i Mjällby, är uttalet tämligen tydligt
diftongiskt. Vokalen får därvid ett mer eller mindre utpräglat
förslag, snarast ett ä-ljud. En beteckning co eller cpu skulle
väl komma det diftongiska uttalet närmast. Ex. stTo/ 'stol',
bcpöna 'bonde'. Ehuru mindre utpräglat, höres även längre mot
norr ett liknande diftongiskt uttal. För enkelhetens skull
tecknar jag emellertid o.
u har, när det uttalas rent, ett fullt typiskt uttal. Alltså
t. ex. /gs 'lus', låta 'lukta'. Men även u antar ofta — mera
i söder än i norr ock kanske mäst hos yngre personer — ett
förslag, snarast cp, t. ex. sncpt_scsa 'snusa', fTåle(r) 'full'. Jag använder dock beteckningen u.
y uttalas normalt. Ex. sy 'sy', lyda 'lyte', bryst 'bröst'. Det
artikuleras ej väsentligt slappare, då det är kort, än då det är
långt. y är tillfälligt eller individuellt.
.0 har ett jämförelsevis öppet uttal, beroende därpå att
läpparna rundas ock skjutas fram mindre, än ett fullt typiskt of
kräver. Möjligen skulle u ha varit en riktigare beteckning
för målets slutna ö-ljud. Åtminstone i vissa fall skulle den
kanske bättre överensstämt med uttalet. Jag har emellertid
ansett det mera praktiskt att använda fa, i synnerhet för att
markera differensen mellan målets slutna ock öppna ö-ljud, betecknade ,0 ock o. Ex. med slutet ö-ljud: sdclo(r) 'söt', stklpa 'stolpe'.
Om 19 se här ovan under o.
förefaller mig ha sitt normala uttal, t. ex. son 'son',
sala 'stolle'.
§ 9. Diftonger. Målets egentliga diftonger ock deras
viktigare varianter — satta inom
— äro:

FONETISK ÖVERSIKT: DIFTONGER.

29

[q], eva, [el], [4], a, [a], a , [an], [43 4, n (my), a, [au].
Angående dessa diftonger må påpekas:
ai (ev. ek) har jag i vissa fall, då diftongen varit lång, trott
mig höra för mera allmänt ock normalt wk, i de norra delarna
i t. ex. di 'deg', 14a (la) 'lega', taki-stakn, 'tegelsten', i de
södra i t. ex. vt 'vikt', sakta 'sikta', sage, 'sölja', &sag 'kittel'
na. fl. I de östra delarna har jag ej funnit uttalet q.
n är normaldiftong i hela häradet ock uttalas mästadels i
enlighet med beteckningen. Ex. siega 'sälja', v(vkg 'vägg'. Om
slutnare uttal se ovan under q. Ett öppnare uttal har jag
tillfälligtvis funnit blott i de södra delarna, vilket då föranlett
mig att teckna ab t. ex. slag 'släkt'.
cc vore kanske ofta en med uttalet överensstämmande beteckning för den äi-diftong, målet har framför e, g ock k, enär
andra komponenten i densamma ej alltid är så starkt markerad.
Ex. scem, 'säng', vang 'vägg', smk 'säck'. I allmänhet synes
mig dock den andra komponenten tillräckligt tydlig för att
försvara den av mig använda beteckningen ek.
höres möjligen, såsom ovan påpekats, i söder för c4
(individuellt?). An vanligare är kanske, att normaldiftongen
as. får en dragning åt g (ett mycket nära a liggande vokalljud + k). Så stundom i de östra delarna ock ganska allmänt
i de södra, varför jag ofta tecknat ab som t. ex. n4sa, 'näsa',
påga 'påle', lag 'lax', v4ta 'vakta', mast 'mäst'.
4 är att betrakta som normaldiftong ock Uttalas fullt i
enlighet med beteckningen i de norra ock västra delarna, medan
en dragning åt a förefinnes i öster ock särskilt i söder (se
ovan). Ex. med 4: vag 'väl', bast 'bäst', inj. vakn 'vagn'.
skulle kanske ibland vara en berättigad beteckning
framför g, såsom i våga 'vagga'. Jag har dock ansett andra
komponenten hörbar nog för beteckningen ak (Våga).
4 är normaldiftong i de norra delarna, svarande till ok i
de mellersta, 4, n (my), 4 i de södra. Uttalet torde i allmänhet vara typiskt. Alltså t. ex. sa 'se', bdqske(r) 'besk',
vagt 'vagn'. Längst i norr blir uttalet dock ofta mera slutet,
så att det skulle kunna återges med an (son etc.). I sydvästra
Jämshög drages diftongen något åt 81A (jfr nedan).
Om an se strax ovan.
Om sk se under as ock n.
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02. är i vissa fall att anse som normaldiftong för hela
häradet, t. ex. f4/a 'följa', bina 'böja'. Dess uttal är i sådana
fall något så när enhetligt ock överensstämmande med beteckningen, ehuruväl en förväxling med ak (8) kan förekomma i
norr, med wk (my) i söder. Ett annat
är det, som i mellanområdet motsvarar just det norra områdets normala q, det
södras normala n (my), ab t. ex. sin 'se', bksko(r) 'besk', voln,
'vagn'. Detta n drar sig i de nordvästra delarna av mellanområdet till 8A, bildande en övergång till det norra områdets
c4..; i söder är gränsen mellan in ock n (my) ganska flytande.
Redan södra Mörrurns, ock Elleholms 4 närmar sig t. ex. starkt
till n (my), ja beteckningen n (my) kunde ganska väl försvaras.
n (xy) användes såsom normal beteckning för den diftong,
som på det södra området delvis svarar till det mellersta områdets 4, det norras a, t. ex. sk., 'se', bisko(r) 'besk'. Uttalet
av ifrågavarande diftong är för övrigt ganska svävande, gående
mellan 4 ock (n. Fullt klart märker man avvikelsen från mittområdets a först i kustområdet. Så redan i Mörrum ock Elleholm, såsom ovan nämnt, ock sedan kusten utefter till fisklägena i Mjällby, där diftongen stundom nästan gör intryck av (n.
au har på det hela taget samma med beteckningen överensstämmande uttal i hela häradet. Dock närmar sig i de södra
delarna första komponenten mera ett ä-ljud än i de nordligare,
varför uttalet mer eller mindre tydligt blir ay.
Om au se under au. .
Anm. 1. Om samtliga diftonger med 2 (y) som andra komponent
gäller, att detta 2, (y) i slutljud ock framför vok. vid kortdiftongiskt
uttal kan få ett spirantiskt uttal, j. Alltså t. ex. vel
vo,2 'väg',
saj
sa,2 'säd', si
soz 'se', bena — 1)&2a 'böja.
Anm. 2. Ang. dift. ao, co, cpu se resp. a, o, u.

B. Konsonanter.
§ 10. Särkonsonanter, med vilken benämning jag förstår sådana konsonanter, som ej med nödvändighet måste förbindas med en viss annan konsonant, äro:
r, i, " /41 g (Y), f, v (v),
w, s, [0 ], J, 5, h, p, b (b),
t, d (d), k (b), g (g, g).
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I fråga om uttalet må följande anmärkas:
1 är vanligt dentalt 1. Ex. lcbe 'läder', fåla 'falla', bla
'blad'. Något annat 1-ljud finnes ej i målet. Vid reduktion av
råsal 'svedjeland'.•
a kan 1 bli sonantiskt, t. ex. 64,
betecknar det supradentala r-ljud (tungspets-r), som av
gammalt tillhört målet ock ännu är det nästan uteslutande använda i de södra socknarna (Ysane ock Mjällby), men i de
övriga delarna av häradet synes vara på retur, ehuru ännu jämförelsevis vanligt, åtminstone hos äldre personer.. Uttalet är tämligen energiskt, i synnerhet i söder, där r ljuder ganska
hårt. Ex. rod 'rpt', möra 'morra', tro 'tro'. I slutljud alterde, framför kons. har
nerar (ett svagt) r med e, t. ex, cher
så gott som konstant vokalisering inträtt. Man hör mera sällan
t. ex. kart för höet 'kort' s.
h, som redan gjort starkt intrång på r i större delen av
häradet ock sannolikt efter hand kommer att undantränga detta,
uttalas som (uvular) frikativa. Artikulationen är i allmänhet ej
särdeles energisk. Det vokaliseras nästan lättare än r. För
att icke vålla onödig förbistring har jag icke i det följande använt h-tecknet, utan städse tecknet för det ursprungligare r-ljudet.
Men det är att ihågkomma, att med undantag för de sydliga
socknarna r i uttalet har vid sin sida h,. Ex. med h: hod, moha,
co. s. v.
tho, dceh
m har vanligt uttal, t. ex. nigte 'mur', köma 'komma', halm
'halm'1.
är vanligt dentalt n, f ex. nu 'nu', ston 'stund', kniv
'kniv'. Annat n-ljud finnes ej i målet. Vid reduktion av a
vcbsan 'väsen'.' •
kan uppstå sonantiskt n som i vcbsy,
g användes såsom gemensam beteckning för ng-ljudet, så;
väl det bakre i t. ex. kog 'kung' som det främre i t. ex. tig
ting', i vilket senare fall uttalet möjligen kan motsvara beteckningen y.
f har vanligt dentilabialt uttal, t. ex. fod 'fot', flita 'fluga',
skåfa 'skaffa', köfta 'kofta'.
är vanligt dentilabialt v, t. ex. ved 'vett', /tålda 'hyvla'.
1) Om möjligen m ock n framför dentilabial kons. kunna ersättas
av 9v, vågar jag icke bestämt säga; men det förefaller mig, som om vid
löpande tal hördes t. ex. 1dinlet, breeivvin för kem/et 'kamfer',

brckn-vin 'brännvin'.
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Perspirerat v, tecknat, växlar med f framför s ock t på så
sätt, att lång vok. efterföljes av Os, 13t, kort av fs, ft, t. ex.
ripijsa
riefsa 'räfsa', yeRa j&fta 'sätta skaft på ngt.'
h, d. v. s. ett klanglöst w, »bilabial frikativa med postpalatal modifikation», torde åtminstone alternativt föreligga för
w efter t- ock k-ljud samt, numera endast hos någon enstaka
åldring, efter s:ljud. Alltså t. ex. thAta 'tvätta', klvina 'kvinna',
skin (eller möjligen 9hnn) 'svin'. lv tenderar emellertid i sådant
fall tydligt till j, i synnerhet efter s, varför beteckningen sf
(ev. 0) bättre torde motsvara uttalet (syin), allmänt även efter
t (tyda, ev. lsjcseta), mindre efter k.
w har, då det icke förlorar sin klang, sitt regelrätta uttal,
som w i t. ex. eng. way. Ex. wide(r) 'vit', linveella 'kvälja'.
s är städse 'dentalt s. I regel är det väl postdentalt, men
man får också höra ett mera supradentalt uttal (j), efter vad
jag trott mig finna, särskilt i de norra eller nordvästra delarna,
i till Göinge gränsande trakter. I norra Göinge har jag funnit
ett rätt* allmänt högre uttal av såväl s som övriga dentala konsonanter. Som tecken för s-ljudet använder jag i regel endast s.
Ex. sia 'sele', v4e(r) 'viss', st4ga 'stake', hasp 'hasp' o. s. v.
z, det klingande s-ljudet, är egentligen ej att räkna såsom
språkljud i målet. Det användes blott i ett slags äggelserop
till tjurar, då de skola betäcka, lydande bp 1. b,g.
har fullt spirantiskt uttal i framljud, t. ex. jc'een 'järn',
ock i regel även efter kons. som i fjcpc/ 'fjät'. I slutljud efter
vok. ock intervokaliskt däremlbt kan det vara fråga, om j 1.
föreligger. Det förefaller mig, som om än j, än hördes. Alltså
t. ex. .vcej ock vel, 'väg', 561,2 ock 5N 'sked'.
uttalas jämförelsevis långt tillbaka i munnen, t. ex. « yeera
'skära', 54.1a 'svala'. Något främre »sje»-ljud (f) finnes ej i målet.
h har vanligt uttal, växlande efter den följande vokalen,
t. ex. hicl 'hit', ho 'ho'.
p förhåller sig såsom riksspråkets p-ljud, d. v. s. har, liksom övriga tenues i målet, i allmänhet aspiration, men blir t. ex.
efter s oaspirerat. Ex. påna, 'panna', plo 'plog', Vampa 'lampa',
spls 'spis'.
b uttalas på vanligt sätt i t. ex. båe 'bord', gbba, 'gubbe',
råbla 'skramla'. Perspirerat b, tecknat b, kan inträda efter
klanglös kons. som i h4-bona 'husbonde'.
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t är dentalt, liksom s i allmänhet post-, ev. också supr adentalt. Beträffande aspiration förhåller det sig som p. Ex. ta
'taga', hat 'hatt', salt 'salt', sta 'stad'.
d är ävenledes dentalt, post-, ev. supradentalt, t. ex. do
'dö', rdde(r) 'rädd', mad 'mat', Mdra 'småskratta'. Perspirerat
d (d) kan uppstå under samma betingelser som perspir. b, t. ex.
Hks-cra 'riksdag'.
k använder jag såsom gemensamt tecken för målets k-ljud,
vare sig detta är främre ock möjligen kunde tecknas Ai t. ex.
kila 'kittla', stga 'stycke', eller bakre som i ko 'ko', röta 'rucka',
Aspirationen förhåller sig som vid p ock t, alltså oasp. i t. ex.
sket: 'skada'.
g får likaledes en främre ock en bakre valör (ev. g ock g),
4. ex. gts 'gris' (lockord), pig 'pigg': gåen 'garn', dog 'dugg'.
Perspirering inträder som i fråga om b ock d, t. ex. bevets-ku-vtul
'bevarsgudväl'.
§ 11. Samkonsonanter finna vi i målets »tje»-ljud. Detta
är emellertid mindre lätt att tillfredsställande beteckna. Det
tje-ljud, som anses normalt för sv. rspr., nämligen p, torde
förekomma i förbindelsen JA1-, en utveckling i målet av Uv (tw).
Så t. ex. ,tyjgf 'två', Mögan 'tvungen' (se s. 32). Målets egentliga
tje-ljud åter artikuleras i allmänhet något annorlunda än fp. Det
senare åstadkommes, som bekant, på så sätt att främre' delen
av tungan ansättes mot övre tandvallen. Målets tje-ljud däremot tar obetydligt mer än tungspetsen i anspråk vid uttalandet,
ock icke häller torde ansättningen ske så långt upp som för fy.
Det förefaller mig, som om det snarast vore supradentaler, av
vilka det är sammansatt, ock jag tecknar därför tj, ehuru kanske
denna beteckning ej alldeles eller åtminstone ej alltid träffar
in. Ex. bipna 'tjäna', uierja 'känna'.
Anm. I vissa fall, där variationer förekomma inom häradet, anger
jag för bekvämlighetens skull dessa genom en grövre beteckning. De
växlingar, det därvid är frågan om, ha delvis antytts ovan ock klargöras ytterligare på resp. ställen i avdeln. II. De viktigaste grövre
beteckningarna äro:
t. ex. ågana 'ållon',
a för a : a,
t. ex. troko(r) 'trög',
» 0 : 0,
» o : o : a, t. ex. loop 'korp',
t. ex. stosra. 'större',
ce »
: a,
t. ex. föde(r) 'fötter',
» 0 : 0,

34

SWENNING, FOLKM1LET I LISTERS HD.

e : ab
» al : 61. : al,

t. ex. a(i)tia 'ände',
t. ex. vain 'vagn',
' t. ex. böin 'ben',
öl » ak : In: n,
tw » tw ,s, tiv •••• tf, /f, t. ex. tway 'två',
kw » kw ,-. kiv (- kf), t. ex. kwia, 'kviga'.

a(i) för

al

För växlingen r : 4 användes någon gång beteckningen r.

2.

Kvantitet.

§ 12. I fråga om språkljudens kvantitet skiljer jag blott
på två olika grader, nämligen kort ock lång. Den förra lemnar jag städse °betecknad, den senare anger jag, när så är behövligt, genom ett streck under ifrågavarande språkljudstecken,
t. ex. st 'stal', sta? 'stall'. Lång vok. får alltid längdtecken,
lång kons. däremot endast i slutljud (efter kort vok.)1 ock mellan
vokaler. Däremot anger jag icke längd för kons. framför annan
kons. (i enkla ord), även om den med skäl kan sägas vara
lång, som t. ex. alra 'allra'. Vissa fall, som synas mig ha en
viss frändskap med sammansättningar, ha dock fått bilda undantag, som t. ex. kwölinig 'kvällning', jasli(g)e(r) 'snäll, beskedlig'.
Att tala om ock beteckna mellangrader, halvlängd ock halvkorthet, har jag ansett överflödigt ur praktisk synpunkt, även
om möjligen sådana kunna sägas förekomma.
Anm. Enligt min uppfattning äro de i fråga om språkljudens
kvantitet gängse tärmerna »lång» ock »kort» fullt ändamålsenliga blott
då det gäller vokalerna. Endast vid dem avse de nämligen värkliga
tidsutdräkten i uttalet. Lång är den vokal, som har ett utdraget
uttal; kort den, som uttalas snabbt, utan (avsiktlig) utdräkt. I rön har
Ö ett utdraget uttal, vi dröja, skulle man kunna säga, så länge vi för
tillfället ha tid, vid vokalen, i rönn hasta vi över den fortast möjligt.
Ock den tidsskillnad, som vi därvid konstatera, är i intet fall, för så
vitt betingelserna i övrigt äro lika, en blott illusorisk sådan. Den är i
värkligheten tillräckligt stor för att ge skäl för beteckningarna »lång»
ock »kort.» — I fråga om konsonanterna däremot finner jag tärmerna
»lång» ock »kort» med den betydelse, som brukar tilläggas dem, mindre
lämpliga. Det har genom experimentalfonetiska undersökningar visats,
att en s. k. lång kons. under f. ö. alldeles samma betingelser icke med
säkerhet kräver längre uttalstid än en s. k. kort, eller i varje fall ofta
1) Detta gäller även första leden i sammansättningar framför
följande kons., t. ex. m4-syok 'mullvad'.
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skiljer sig 1 fråga om tidsrtdräkten så försvinnande litet ifrån den s. k.
korta, att det knappast kan anses riktigt att skilja den från denna genom beteckningen »lång». Vad som konstituerar skillnaden mellan s. k.
»lång» ock s. k. »kort» konsonant i vårt liksom i flera andra språk, är
icke så mycket uttalstiden, vilken visserligen ofta, om ej alltid, torde
vara något längre för den s. k. långa konsonanten än för den s. k.
korta, som fastmera uttalsenergien. Den konsonant, som artikuleras med
större energi, kallas lång; den åter, som icke kräver särskild energi i
uttalet, benämnes kort. I rätt sker uttalet av t-ljudet med så stor kraft
som möjligt, i rät däremot jämförelsevis slappt. Så mycket förmå vi med
blotta örats tilljälp avgöra. Däremot kunna vi knappast tillförlitligt bedömma uttalstiden, om vi närmare tänka på saken. Vi kunna visserligen
lätt frestas till en slutsats härutinnan, men detta beror uteslutande därpå,
att med känslan av den större eller mindre energiförbrukningen med en viss
psykologisk nödvändighet följer en föreställning om ett mer eller mindre
i tiden. Skillnaden i uttalstid är faktiskt svårare för oss att med objektiv visshet konstatera än skillnaden i energi. Det är också mäst denna
senare som ligger till grund för vår uppfattning om konsonanternas
kvantitet, ock jag skulle därför i fråga om konsonanterna föredraga tärmerna »energisk) ock »slapp» framför de gamla tärmerna »lång» ock
»kort». Delvis kommer jag också att använda dem i det följande,
ehuru jag icke i rubrikerna ansett mig böra bryta med det gängse uttryckssättet för att ej möjligen framkalla missuppfattning.1
Egentlig vokallängd torde i allmänhet kunna konstateras utan större
svårighet. Varje vokal med ett utdraget uttal är ju att anse som lång.
Men just tidsutdräkten i uttalet måste bli det väsentliga. Det är därför, enligt min mening, icke riktigt att, såsom vanligen sker, tala
om längd hos slutljudande vok. i rspr. i t. ex. ordet ko. Riksspråksuttalet vet mästadels icke av någon dragning på vokalen i ett sådant ord,
artikulationen av o sker i vanliga fall med en viss hast, utan någon släpighet, ock vokalen bör därför snarare betecknas som kort än
som lång. Annat är förhållandet med slutvokalen i t. ex. ty. kuh, där
värkligen vokalen kräver en utdragen, släpande artikulation. Icke häller
synes mig vokalen vara värkligt lång framför annan vok. i rspr. i t. ex.
1) Angående frågan om språkljudens kvantitet hänvisar jag f. ö.
till E. A. Meyer, Englische Lautdauer, beträffande konsonantkvantiteten
särskilt till s. 16 f. I huvudsak hade jag kommit till ovan framställda
uppfattning, innan jag gjorde närmare bekantskap med Meyers arbete.
Lektor Meyer har haft vänligheten taga del av mitt resonnemang angående kvantiteten ock i brev uttala sig därom. Om jag förstått hans
yttrande rätt, avvika icke hans åsikter väsentligt från mina. Han tror
sig kunna höra en tidsskillnad mellan t i mata ock tt i matta. Jag
förnekar icke, att en sådan kan förefinnas, ehuru ej kanske alltid.
Skillnaden i energi är emellertid mera påtaglig. I min uppfattning av
kvantiteten hos slutljudande vokal, särskilt i jämförelse med tyskan,
instämmer M. till fullo.

36

SWENNING, FOLKMÅLET I LISTERS HD.

roa. Jfr tyskt rnhen med utdraget tt-ljud. Jag har redan här velat markera
denna uppfattning för att icke överraska genom mitt bruk att icke
teckna vokallängd i fall som målets ko, by, du, rcia, tya, kim o. s. v.
(däremot t. ex. ka, bl a, plce, se kvantitetsläran under II).
Att värklig vokallängd i fonetisk mening icke föreligger i ovan
berörda fall, anser jag fullt klart ock tydligt. En annan fråga kunde
vara, om full vokalkorthet förefinnes eller man möjligen skulle kunna
tala om en mellangrad, halvlängd eller dylikt. Jag vill lemna denna
fråga öppen. Såsom ovan sagts, finner jag praktiskt tillräckligt att
i detta fall som andra skilja på långt ock kort språkljud. Med den
förra benämningen avser jag endast full längd; i den senare inbegriper
jag även eventuell halvlängd eller halvkorthet, vilka båda kvantitetsgrader ovillkorligen för örat snarare te sig som korthet än som längd.
Beträffande konsonanterna är det utan tvivel svårare att med blotta
örat i varje fall urskilja de fullt energiska än att igänkänna en i eg.
mening lång vokal. I slutljud efter vok. ock i intervok. ställning röjer
sig den s. k. konsonantlängden lätt nog, om nämligen föregående vokal
har starkare betoning. Men vid sammanställning av två eller flera
konsonantljud, liksom också till en del efter mindre starkt betonad vok., blir
uttalsenergien lätt nog mindre starkt utpräglad, kanske något olika i fråga
om olika konsonanter. Jag har därför ansett bäst att icke ange ev. förefintlig konsonantlängd i sådana fall. Det vore ju också överflödigt, då
man av den föregående vokalen ser, huruvida den följande konsonanten
kräver ett mer eller mindre energiskt uttal, det förra om vok. är kort,
det senare om den är lång, t. ex. kalt 'kallt', halt 'halt', karala (ev.
-ala) 'kärl'.
Beträffande behandlingen av kvantitetsförhållandena må för övrigt
påpekas, att det naturligtvis i allmänhet endast tages hänsyn till ordens
lexikaliska. uttal. Det skulle bli ett alltför brokigt kapitel att utreda
kvantitetsförhållandena i den mån de äro betingade av satsbyggnaden
ock talets tempo.

3. A.kcent.
A. Exspiratorisk akeent.
§ 13. Huvudton (fortis). Huvudtoniga stavelser kunna
ha dels enkel, dels sammansatt akeent.
1. Enkel fortis är av två .slag, nämligen
a) akut enkel fortis, d. v. s. den enkla huvudtonen i enstaviga ord, som sta 'stad', yys 'ljus', vall 'vatten', pelk 'stjälk',
samt i två- eller flerstaviga ord med samma modulation på den
huvudtoniga stavelsen som på enstaviga ord, t. e. stde(r) 'städer',
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stcbonci 'städerna', ,Osat 'ljuset', bc_5ganci 'boken'. I enstaviga
ord lemnas akut fortis obetecknad, i två- ock flerstaviga betecknas den med
över vokalen.
b) grav enkel fortis, d. v. s. enkel huvudton i flertalet
två- eller flerstaviga ord, svagare i fråga om intensiteten än
akut ock krävande en stavelse med relativt starkt tryck (semifortis eller vanligen levis 1. levior) efter sig. Denna akcent betecknas städse med
över vokalen, t. ex. håra 'höra', neeva
'näve', neevana 'nävarna', sk?-sql 'skosula', åga-salcla 'åksäte'.
2. Sammansatt eller tvåspetsig fortis är likaledes av
två slag:
akut tvåspetsig fortis, uppkommen genom förening av
akut enkel fortis ock den svagaste stavelseakeenten (levissimus)
på samma stavelse ock därför sammansatt av en starkare »spets»,
till modulationen överensstämmande med akut enkel fortis, ock
en svagare, överensstämmande med levissimus. När denna akcent betecknas, användes för densamma tecknet
t. ex. an
'veden', /0 'ledet, grinden'. Den andra spetsen försvinner emellertid lätt nog i uttalet; då uppstår vanlig akut enkel fortis,
i vilket fall ingen akeentbeteckning blir av nöden. Akut tvåspetsig fortis torde i regel förekomma endast i enstaviga ordformer. Vid två- eller flerstavighet försvinner, synes det, den
svagare , spetsen i akcenten, så att akut enkel fortis uppstår, t. ex. lina 'liden, backen', eg. uppkommet av *liana *lina.
grav tvåspetsig fortis, som uppstått vid sammanslagning
av grav enkel fortis ock stark eller svag infortis (levis eller
levissimus) på samma stavelse ock som därför har en starkare
spets, överensstämmande med grav enkel fortis, ock en svagare.
Vi kunna här skilja på
grav tvåspetsig fortis hos enstaviga ordformer, sammansatt av grav enkel fortis ock levis. Denna ale. betecknas här
städse med
t. ex. lå 'lada', slee 'släde', lån 'luden'.
grav tvåspetsig fortis i två- eller flerstaviga ordformer,
med en spets svarande till grav enkel fortis'ock en svarande till
levissimus. Jag betecknar även denna akc. med ", t. ex, låna 'ladan', 14-gol 'ladugolv'. Som den andra spetsen naturligtvis har en
relativt svag ställning mellan huvudspetsen ock nästa stavelses
biton, försvinner den stundom, i vilket fall vanlig grav enkel
3-141058. Sv. landsm. Swenning.
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fortis uppstår. Så naturligtvis särskilt i ordsammanhang, t. ex.
hae vat i låna 'jag har varit i ladan'.
§ 14. Halvton (semifortis). Med halvton förstår jag, såsom var ock en väl inser, det exspiratoriska tryck, som tillkommer den icke huvudtoniga leden i en sammansättning, vilken
ännu kännes som sådan. Halvton är alltså en i sammansättning reducerad huvudton. Även här kunna vi skilja på enkel
ock sammansatt.
1. Enkel semifortis betecknas, där så erfordras, med '.
Huvudakcenten anger sedan tillräckligt tydligt, om det är svag
eller stark semifortis som föreligger. Vi skilja nämligen på
svag enkel semifortis, som tillkommer den icke huvudtoniga andra leden i sammansättningar med akut fortis, som
t. ex. tå-gå 'ladugård', t,s4sal-bc'ee 'körsbär'; ock
stark enkel semifortis, som träffas i sammansättningar
med grav fortis på första sammansättningsleden, • som t. ex.
stå-bö 'stadsbo', lka7Å1a 'leksak'.
2. sammansatt eller tvåspetsig semifortis höres i den
icke huvudtoniga leden av sammansättningar, då denna led
som enkelt ord har tvåspetsig fortis. Någon skillnad i denna
akcents karakter, beroende på huruvida det enkla ordet har
akut eller grav tvåspetsig akcent, har jag ej kunnat konstatera.
Den tväspetsiga biakcenten får i varje fall en starkare spets,
som till sin modulation tyckes mig överensstämma med akut
enkel akcent, ock en svagare med karakter av levissi mus. Denna
biakcent liknar, förefaller det mig, så mycket akut tvåspetsig
fortis, att jag, för att icke behöva använda för många akcenttecken, anger den liksom denna med ^, t. ex. bbelca-vbt
'björkveden', k/ifve-gre? 'spädklöver', spi-fl l 'spyfluga', t4-fchn
'tjugofäm'. Liksom akut tvåspetsig fortis är denna akcent inskränkt till enstaviga former. Kommer ytterligare en stavelse
till, försvinner, synes mig, den svagare akcentspetsen, ock vanlig
enkel semifortis uppstår, t. ex. spi-fliina 'spyflugan'. Även vid
enstavighet bortfaller den svagare akcentspetsen ofta. Tvåspetsigheten torde mera allmänt upprätthållas, huvudsakligen om
det enkla ordet har grav tvåspetsig fortis, i vilket fall detta förhållande torde utöva en starkare associativ invällian.
§ 15. Svagton (infortis). Jag skiljer på tre slag av infortis, nämligen
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a) levis, den svaga biton, som tillkommer en efter grav
fortis omedelbart följande stavelse, om antingen ingen annan
stavelse följer eller denna har den svagaste akcentstyrkan, levissimus. I tvåstaviga ord finner jag överflödigt beteckna levis,
då ett misstag på akcenten ju ej är möjligt, t. ex. Uva 'leva',
'flåsa 'mössa', stå' na stugan; i flerstaviga ord anges levis med ',
där så anses behövligt, t. ex. ågåna 'ållon', 14scira 'läsare'.
ievior, den svaga biton som tillkommer vissa från huvudtonen genom en levissimusstavelse skilda stavelser. Jag betecknar,
där så anses behövligt, även denna med i, lemnande oavgjort,
huruvida mellan levis ock levior allticrexiaterainågon skillnad i
styrka. Ex. stdenå 'städerna', stölanci 'stolarna', Uniatch 'timotej' o. s. v.
1evissimus, den akcentstyrka som tillkommer en svagtonig stavelse utan någon biton. Levissimus lemnas städse obetecknad. ,Ex. med denna akcent finna vi i slutstavelsen i bige
'böcker', 4891 'usel', Mvåna 'leverne', i mellanstavelsen i båganci
'boken', stealanå 'stolarna', i förstavelsen i bagriba 'begripa', kan41
'kanel' o. s. v.

B. Musikalisk akeent.
§ 16. Den musikaliska akeenten i målet har jag icke undersökt, enär jag saknat föruteättningar därför. Några särskilt
anmärkningsvärda drag företer den kanske ej. Påpekas må blott,
att i ord med grav fortis den musikaliska betoningen är fallande,
med högst ton på fortisstavelsen, resp. den första akcentspetsen,
ock lägre på den bitoniga stavelsen, resp. den andra akeentspetsen, t. ex. i geda, getclana 'gata(n)', 161, låna 'lada(n)'. Detta
i överensstämmelse med det vanliga förhållandet i södra Sverges språk, i motsats till uppsvenskan, som förefaller ha stigande
musikalisk betoning i ord med grav akeent, lägre på fortisstavelsen ock högre på den bitoniga stavelsen.

II. GENETISK LJUDLÄRA.
1. Spräkijud.
A. Vokalljud.
Tok. t [t].
Målets i-ljud har på det hela taget samma frekvens
över hela området. Det träffas såväl långt som kort, ymnigt
i starkt betonad stavelse, tämligen sparsamt i svagtonig. Det
går mästadels tillbaka till samdialektiskt, d. v. s. samnordiskt
eller inlånat, i-ljud, stundom dock till ursprungligare e, 93, y
eller 56.
Med hänsyn till ursprung ock position kunna vi göra följande uppdelning av fallen med i-ljud i målet.
i svarande till urspr. 1.
i
motsvarar
regelrätt
gammalt,
intill
sen tid oförkortat
1.
i stående i slutljud, framför vökal eller framför enkel konsonant. Ex.
fria fria 2
i i prep.
glänsa (starkt)3
glia
bi bi
wia
gnägga
(högt), vrenkli
kli
skas
4
Sti n. stial
ias idas 5
nia nio
ii backe6
fri »fria) (freda)2
Jfr isl. sti n. i sammansättningar som svinsti.
Mit. vrien. Differensen genomgår temat: resp. fri, fride, frit

ock fria, friada, friat.
*glia.
Isl.
Rietz anför ett fn. hvia, som jag emellertid ej anträffat i något
lex. Ordet är väl, såsom Falk ock Torp antaga, rotbesläktat med vb
vina, isl. hvina.
6) Da. li, isl.
No. dial. idast; jfr isl. iå.
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Ra lida
bia bida
si-vinte(r) senvinter'
hia
hi n. (h)ide
5ia 51 n. gärdsgårdsstör 2
tian Vin tjälfri (om jord)3
via viga
kwia
kwi kviga
snia Mö ., sniga YsMj. smyga4
pia
pi piga
ilig iling, stormby
fil fil
wila vila
wile(r) adj. utvilad3
spie f. spira
bio bir, öl
wira vira v.
gnra titta snett, skälmskt Y8.7
sira sira
lina f. lina
,ftn svin
tina f. tina

grina grina
vina stirra omkring sig, vara
virrig
vina f. ansikte, »syn»8
min, din sin min, din, sin
majin maskin
postlin porslin
kniv kniv
riva riva
riva f. räfsa s
jiva f. skiva
aktive(r) sparsam
qs is
isan-fceel (isan- Mö.) kaminsvärta (skiffer)10
ris ris
visa visa v.
glisa lysa (matt)11
glis?-mak lysmask
flis ro. koll. stenskärvor12
sisara m. sax13
ceiksis exercis

Jfr isl. siäkveld 'sen kväll' ock siä adv. 'silde'.
Jfr isl., skiä n. 'et af de stykker hvori en stok
spec. en kluven stör.

Id. i61nn = pir.
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jta, är

4) D. snige.

Fsv.
Da. spir 'tornspets', mit. spir 'jede kleine spitze, bes. grasund kornspitze' (Labben). I vårt mål förekommer ordet, så vitt jag vet,
blott i betydelsen av '(smalt) torn' ock, vanligare, 'mastträd.
No. dial. glira 'plire, kige, lee med sammenknebne eine'. Betydelsen 'plira, le' är sekundär. Primärbet. är 'lemna en smal öppning'
'knipa ihop ögonen' ---> 'plira'.
Sv. dial. vina v. o. s. med liknande bet., se Rietz s. 808.
Da. rine, fsv. riva, isl. hrifa.
19) Jfr mlt. isen 'järn'.
Rotbesläktat med glira. Se F.-T. glise.
Särskilt efter stenhuggare. Jfr no. flis f. 'splint, spaan', sv.
rspr. flisa.
Vanlig sax, ej ullsax (sis). Ordet är väl identiskt med franskt
cisoir 'sax att klippa metall med', vilket torde ha inkommit i målet
med långt i.
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viba f. vipa
wide(r) vit
-liba lipa
lig n. lik
fliba öppna sig, gapal
lfge(r) adj. lik
sniba, f. snipa
spg spik
slib f. grov planka att köra
vig vik
sten på2
mön-viga f. mungipa5
lidan liten
viga vika
plida t. (liten) tinne 2
rfge(r) rik
bd bit 4
krig f. vrå, vik, bukt6
bida bita
sig småfisk, »glin» o. dyl.
hid hit
tig m. elak, gemen man7.
Särskilt må följande ord, vilkas i-ljud är gammalt, sannolikt ursprungligt (d. v. s. samnordiskt eller inlånat), uppmärksammas, alldenstund en växling av • i ock annan vokal föreligger i olika dialekter:
igåna ekorre
bli bly
niba nypa v.
spi spy
niba f. nypa s.
lira f. lyra.
igana svarar till fsv. ikorne, is]. ikorni, vars i antages vara
avljud till ö i fsv. ökorni (ä. växling i: roi).
niba, n/ba skulle enl. Kock Ljudhist. 111 ha gammalt i
stående i avljudsförhållande till y i nypa, på samma sätt som
man antagit beträffande fsv. krista : krysta (= got. kriustan)
— alltså växling i : iii. Förefintligheten av en gena. rot hnip
påvisar Kock, utom i det ord; som han vill förklara, nämligen
änsv. liwsnijpa 'ljussax', i meng. nipen, eng. to nip. Även enligt F.-T. Et. wb. (se knibe ock nip) ha vi med urspr. i att
Om kläder o. dyl.; no. flipa i samma betydelse. I norska dial.
förekommer också en sekundär betydelse 'lipa, gråta'; så ock Ity.
flipen 'flennen'. Da. fhebe, annat avljudsstadium, har samma sekundära
betydelse. Se om detta hos F.-T. Jfr ovan s. 41 ang. glira, glisa.
Jfr mit. slipen i schleifen, schleppen'.
Rietz plita Svea- ock Götal.
Om detta ord se Hesselman De korta vok. s. 54 f. samt Wigforss SHall. folkmål s. 46 f.

Da. mundvig, no. mtuan(s)vik f.
Ordet krig har jag eg. hört blott i de södra, till havet gränsande områdena, företrädesvis i betydelsen 'vik, bukt'; da. krig.
Jfr äda. tig 'hynda, gemen person'. Trots genus får det väl
antagas, att vårt ord är identiskt med isl. tik f. 'hynda', mit. tike.
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göra. Vid sidan av ett germ. "knipan antages ett germ. 'hnipan,
som kan återfinnas i Mit. nipen 'kneifen' ock holl. nijpen
'kneifen, zwicken', ävensom i no. dial. nipa 'kaum
En annan förklaring av 1-ljudet i åsb. niba ger Billing s. 18.
Han antar, att ett urspr. y blivit utbytt mot i »genom analogibildning« efter kniba. Samma förklaring ger Wigforss s. 52
för hall. niva. Ehuru detta senare förklaringssätt kan synas
enkelt ock tilltalande, tror jag dock, med hänsyn till i-formernas
ålder ock utbredning, att det först anförda är att föredraga,
att således 1-ljudet är samgermanskt.
bli ock six äro utan tvivel gamla oomljudda former i motsats till sv. rspr. omljudda bly ock spy. Det synes mig vara
skäligen onödigt att för dem (ock ev. för kli 'kli') antaga tyskt
lån, såsom Kock Ljudhist. 567 alternativt gör beträffande fsv.
blij, vtspias, spia (ock fsv. nsv. kli).
lira, fsv. änsv. lira, är inlånat med i, i motsats till sv. rspr.
lyra, som inlånats med y. Jfr å ena sidan fht. lira, mit. lire,
å andra sidan lat. lyra. Se Kock Ljudhist. 574.
Anm. 1. Då målet har 1-ljudet bevarat i avledningsändelsen -l(g)e(r)
i adj. som t. ex. ripli(g)e(r) 'ryslig, ful', båensli(g)e(r) 'barnslig
o. s. v., så kan detta förklaras i enlighet med ovanstående. Fornspråket hade ju långt i i änd. -liker (ex. rmdhiliker), ock i den bitoniga ställning 1-ljudet intog har det sannolikt i regel bevarat sin
längd ock därigenom även sin kvalitet. Dock bör även vid ev. förkortning 1-ljudet ha bevarats framför gh, varom se 13 nedan.

2. i motsvarar gammalt långt i framför kons. + likvida
eller nasal, då vokalen kontinuerligt bevarat sin längd ock
följaktligen haft samma förutsättningar att bibehålla sin kvalitet
som i ovan behandlade fall (jfr § 25,2). Ex.
twivla tvivla
ti.li(g)a adv. tidigt' YsMj.
ivlas f ärdas 4
tina tina v.8
Betydelseskillnaden torde lätt kunna förklaras. Att 'nypa' är
ju speciellt liktydigt med att klämma med fingerspetsarna, varvid man
tar om så litet som möjligt. Steget till betydelsen av en »knapp beröring> är icke långt.
3) hl. Dikta.
Jfr da. tidlig.
Wigforss gissar s. 50 på en
4) Shall. ivia(s) 'sträva ivrigt'.
kontamination av ivra ock ävlas, en förklaring som ju passar till
hall. ivlas. Ur betydelsen 'sträva ivrigt' kan visserligen bet. 'färdas'
ha utvecklats: 'sträva ivrigt mot ett mål, framåt'; men det oaktat
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ivrt(g)e(r) ivrig
knibrig knipand Mj.
pish(g)e(r) klen, svag, som
higna MöJh., kna YsMj.,
äter litet ,
hisna. 2
t svarar regelrätt till äldre i framför enkelt eller före
1 stående m, trots den relativt tidiga vokalförkortningen i sådan
ställning (jfr § 25,3). Ex.
hm lim
itd-tjimade(r) uttröttad 4
ram rim (i värs)
glimta f. 'ko med framsidan
rim(-frest) rimfrost
av huvudet vit'5
grima f. grimma
grimh(g)e(r) försedd med
sima m. tråd av slem 3
vit panna (brukas mäst om
tima m. timme
fäkreatur)5
SteM, -a stim, -ma
5imla svimma.6
Märk särskilt :' s/zm 'slem', svarande till da. slira, fsv.
isl. aiim, avljudsform till sv. rspr. slem med urspr. i (avljud
i : sal).
Anm. 2. En avljudsväxling inom själva målet föreligger troligen
i parallellformerna im ock öim, svarande — åtminstone formellt —
det förra till no. im, isl. im (jfr sv. imma s. o. v.), det senare till
fsv. ömber, änsv. eem, da. em, no. eim, isl. eimr.

t står framför d i några fall, där urspr. i ligger till
grund, nämligen
torde man kunna räkna med möjligheten av ett mera ursprungligt rlas,
om sammanhängande med ävlas eller icke, må lemnas därhän.
Jfr no. dial. pisen adj. 'svag og fynd, sygeligt spmd', piisaleg
ds., pise m. 'tynd, svag og kjzelen person'.
Samma rot som i da. hige, no. dial. hika 'trakta, sträva efter'.
Egentl. bet. är 'andas in häftigt, snappa efter luft'.
Formellt identiskt med fsv. alme, isl. sime 'reb, taug'? Jfr
Wigforss s. 53.
Ordet sammanhänger enligt min åsikt med da. kime 'gro',
mht. kimen, kinen 'gro', 'sich spalten', nht. keimen. Den primära
betydelsen torde vara sich spalten'. Sekundärt kan betydelsen 'flåsa'
(med öppen mun) ha tillkommit, ock därav bet. 'vara uttröttad'. Jfr
härmed urspr. ock sek. bet, hos ord med roten gli- ock med roten
ill-,
s. 41 f. ovan.
gramhger betyder även 'sot- eller smutsstrim
mig i siktet'.
an
Ang. grtmla ock grimhger jfr äda. grime 'ansiktsmask', no. glima
'streg eller stribe over ansigtee, is!. grima 'ansiktsmask' o. s. v.
Jfr fsv. svime, svimelse 'svimning', be- 1. forsvima
mit. beswimen v., no. svime 'svimning' o. s. v.
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sid 'låglänt ställe'', vid 'vidd"-, tid adj. 'dräktig (företrädesvis om ko)'1;
krida 'krita'.
Vokalkvaliteten står sannolikt i sammanhang med den
tidigare längden. I de under a anförda exemplen skulle man
visserligen kunna tänka på association med resp. sie(r) 'lågländ'2, vie(r) 'vid' ock möjligen tt 'tid', men det synes mig ej
nödvändigt att betrakta en sådan association såsom avgörande.
För tid blir den t. o. m. föga sannolik. En annan utväg
vore att antaga en konserverande invärkan av d på 1-ljudet,
oberoende av dettas kvantitet (jfr nedan beträffande ?, zi„ g, g).
Men häremot talar e i meja 'middag' ock greda 'grädde', som
synas vittna om att ett kort i blivit e framför dd (se § 25,4 h).
kricla svarar till äda. kride, mit. krite med urspr. i.
5. i står framför t i följande ord:
låta 'vitmena';
tita 'titta';
(jit. 'kitt', stattsit 'staket's, snzita 'smitta", kwita 'kvitta',
kwito 'kvitto';
pitt. 'plikt', plita 'plikta', rit(g)e(r) 'riktig', Wita-veek 'giktvärk' 5 ;
Uita 'Kitta, Kerstin', brita 'Britta'.
Då tillräckligt många exempel på en övergång i --> e framför t finnas för att göra tanken på en konserverande invärkan
av tt på i-ljudet ohållbar (se § 25,4 e), måste vi för ovan uppställda exempel söka andra förklaringar.
Inta har uppenbarligen haft urspr. i, men denna omständighet räcker ej för förklaring av dess i. Vokalförkortningen
kan ha inträtt så tidigt, att dess 1 över 1 borde ha blivit e.
Jfr wet 'vitt' (av 'vit'), veta(ns)
*vitta, metan 'nitton' o. s. v.
Is!. resp. sidd 'sidhed' (J6nss.), vidd ock tidd 'dreegtig'.
Formellt identiskt med rspr. adj. sid. Jfr fsv. sitier bl. a. 'låg,
djupt belägen'.
Jfr da. stakit, mit. stakit; ital. stacahetta är grundord. Se
F.-T. s. 1146.
Mit. smittan 'sehmutzen, flecken'.
Älst torde formen utan j vara. Jfr no. dial. ikt av mit.
jicht. Se f. ö. under konsonantismen. Med långt 2 har uppgivits Mj.
jit-ne 'giktring'.
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Sannolikt beror i i wzta huvudsakligen på association med
wide(r).1
tita med urspr. kort i förklaras säkerligen bäst genom anslutning till interjektionen tzt, där 1-ljudet av onomatopoetiska
skäl bevarats, oberoende av alla ljudlagar. Wigforss' åberopande
av de båda t:na för förklaring av det hall. tita s. 32 synes mig
föga övertygande.
De under c anförda orden äro alla lånord med -Ut- i det
långivande språket, vare sig detta varit lågtyskan eller (förmedlande) någon nordisk dialekt, snarast da. eller sv. riksspråken.
Helt visst böra samtliga ord förklaras i enlighet härmed. Vid
den tid, då resp. ord inlånades i målet, har detta i redan förefintliga ord med tt haft. ett uttal av ä. I, som legat för fjärran
från det långivande språkets uttal av i i förevarande ord, för
att dessa skulle jämställas med orden med it. I. Det långivande språkets i-ljud har därför bibehållits såsom i.2
Även de under d anförda orden äro samtliga lånord. Störst
svårighet torde i dem konsonantskicket vålla, i det att deras
t svar, till mit. cht är påfallande (se härom kvantitetsläran under
lång kons.). 1-ljudet måste stå i sammanhang med inlåningen
av orden ock förklaras på liknande sätt, som ovan skett i fråga
om fallen under c. i återger det långivande språkets i-ljud,
som vid inlåningen kvalitativt torde ha skilt sig från målets
äldre korta i framför tt.
tsita är numera ett slags kortfoxm till Kerstin med stark
anstrykning av förakt (samma form har sekundär användning,
utmärkande en ondsint, elak kvinna m. m.).3 Har namnformen
Kitta uppkommit genom kontamination av Kiretin ock Britta?
Att i-ljudet bevarats i brita, beror väl på äldre längd: *Brighitta
brita. Utta har -it- från brita.
*Britta
-± *Bri(j)itta
Egendomligt kan synas, att icke en sådan association även gjort
sig gällande i adj. neutrum. Men man jämföre med wIde : wet växlingen goe : glit god : gott'.
Aug. tanken på en särskild bavärkan av den palatala konsonanten i tpt, statjit se nedan under i framför st, mom. 7.
Aug. namnets sekundära användning se Hjehnqvist, Förnamn och
familjonamn med sek. användning i nysv. s. 148 f. Den av H. för
förklaring av namnets »vanrykte» antagna »bitonen från ett fult rimord» förefinnes icke i list., hälst som detta rimord där icke har i-,
utan e-vokal.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK. 2.

47

6. a står framför s, svarande till ä. i-ljud i en del ord,
nämligen
bing 'tand (hos barn)', äv. 'lus', risa 'rida ivrigt, betäcka',
visal 'vigsel', tisal f. 'dräktighet (hos ko)', tia/ 'tistel', trka
f. 'trissa' s.;
'isa 'gissa'', ht(g)e(r) 'hetsig'', hisa 'hetsa'', kuebis 'kurbits',
5ceemisa 'gräla, väsnas'';
kisa 'kisse', misa 'misse', gm '(liten) gris'.
Ett vanligt kort i synes i målet ljudlagsenligt ha blivit e
framför ett vanligt ss (se § 25,4 c). Att detta måste ha skett
relativt tidigt, torde omedelbart framgå av ovanstående ord, där
t står framför ett s, som i intet fall kan vara av just så ungt
datum. De tre gruppernas i låter förklara sig på följande sätt.
De i grupp a anförda orden ha alla utgått från urspr.
De tre första orden ansluta sig nära till resp. bida 'bita'4;
ria 'rida' ock ma 'viga' ock kunde ha haft i enbart genom
association med dessa värb. Med tisal jfr tid, fn. tidd, som visar
rotvokalens längd. Att tisal 'tistel' urspr., åtminstone alternativt,
haft i, anses bevisat genom vissa dialektformer (t. ex. östfris.
dissel, no. tiste15). trisa utgår från mit. trissa, tritze. Vokalen i
samtliga dessa ord kan alltså anses bero på tidigare längd
eller åtminstone på en därav betingad kvalitet hos i.
Orden i grupp b äro samtliga låneord, äldre eller yngre,
ock kunna ha / till följd därav, att det långivande språkets iljud i dessa ord uppfattats såson renare i-ljud än det, som ev.
ännu förefanns svarande till ä. I framför ss i målet. Jfr ovan
vid fallen med i framför t.
Av orden i grupp c ha två, kisa oek gg, uppenbart sitt a
genom anslutning till resp. lockord la5 ock gis, där i givetvis
bevarats till följd av sin mera smeksamma karakter. Efter
Mit. glasen, fsv. gissa, gitza. Ordet är möjligen mycket ungt
i målet, infört från sv. rspr. Genuint förefaller jeeda vara för 'gissa'.
Da. hidse, hidsig; jfr fsv. hitza, hissa, mit. hitzen, hissen,
nht. hitzig.
Jfr Rietz skärmyssa, -missa, -mässa. Ordets ursprung är
givetvis det mit. scharmnssen, scharmutzen. Genom folketymologisk
anslutning till ä. missa •••• mässa ha resp. skärmissa ock skärmässa
uppkommit. Jfr list. miesa 'gräla, träta'.
Aug. bg.ig jfr Wigforss s. 47.
Se Kluge Et. ud). ock F.-T.
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kisa har »visa rättat sitt vokalskick, såsom endast varande en
variant av det förstnämnda.
Anm. 3. Vi ha ovan fått förklaring på 2 framför s. Innan jag
lernnar dessa fall med -2s-, vill jag emellertid åtminstone påpeka en
sak, som kanske icke är alldeles betydelselös. Det S, vi finna i nuv.
mål, går i flertalet av de anförda orden tillbaka till ett ts, eller uppträder åtminstone ts vid sidan av SS i äldre språk eller i grundspråket. Nu finnas, såsom i det följande skall påpekas, vissa vokalfenomen inom målet, som skulle kunna ge något stöd för tanken på
en tidigare vokalförlängning. Skulle man möjligen — jag vill tils vidare
icke säga, att man värkligen kan det — få räkna med en sådan vokalförlängning, då finge icke blott fallen under a, utan även de under
b anses ha sitt 2 till följd av tidigare (sekundär) vokallängd.
7. 2 framför konsonantförbindelserna sp, st' ock sk svarar

i regel till ä. 1, i enstaka fall till I, som eljest framför samma
förbindelser återfinnes som e (se § 25,9). Ex.
framför sp: tispa 'ragata, elak kvinna' 2;
framför st: isto(r).'ister' 8, istra f. 'isterlagret kring inä1vorna'3,'
klisto(r) 'klister' 4, klistra 'klistra' 4, rista 'rista' 5, gnista f.
'gnista' 6, S2St 'sist'.
Med urspr. kort i finna vi: fistal 'fistel', ijista f. 'kista' 7.
Det första av de båda sist anförda orden är kanske så pass
sent lån, att man skulle kunna förklara det något överraskande 1-ljudet med att antaga, att det långivande språkets (sv.
Genom ordböjning uppkommet st medräknas härvid icke, liksom
i allmänhet hänsyn icke tages till böjningsformer i det följande, så vida
de icke frigjort sig från grundformens associativa inflytande ock därför
förtjäna särskild behandling i ljudläran.
Da. tispe 'hynda'. sp torde ha uppstått av ps genom omflyttning. Att vokalen i *tipsa —> tispa urspr. varit lång, göres väl sannolikt av det närstående no. tik, isl. tik, mit. tike. — Om 425299 i
sammansättningen vån-tispa 'vattenuppstötning från magen' sammanhänger, ev. är identiskt med detta ord, är svårt att säga. Det är
icke lätt att finna vägen för betydelseutvecklingen.
Isl. istr, istra.
4) Mit. klister, klisteren.
5)lsJ. rista. Ordet användes i målet i fall som rista op, t. ex.
ett slaktat djur, d. v. s. 'göra snitt i huden för dess avflående', rista
en go 'med årder plöja upp en åker för dess vidare skötsel'.
Detta ord bör ha haft gammalt
stående i avljudsförhållande
till el i isl. gneisti. En utveckling cei
—>•-•>
borde i målet
ha resulterat i ett nuv. e (jfr fresta), Jfr Wigforss s. 48 ock där
cit. ställen.
Jfr da. kiste med 1-ljud (men t. ex. miste med e-ljud).
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rspr:s?) uttal överförts till vårt mål. Detsamma går emellertid
näppeligen an beträffande ordet t,sista. Här skulle man möjligen
däremot vilja tillgripa en annan utväg, nämligen den att låta
i-ljudet bero på den föregående palatala konsonanten. Wigforss
har i »S. Hallands folkmål» på skilda ställen varit inne på frågan
om en palatal konsonants invärkan på följande vok. ock, liksom
före honom Kock i Sv. Ljudhist., trott sig finna ganska många
bevis på en sådan invärkan. Frågan torde emellertid ännu,
trots Wigforss' inlägg, få anses vara oavgjord, ock det må därför
vara tillåtet att ställa sig tvivlande, om icke alldeles förnekande. Sedan vi av den följande framställningen fått tillräckligt material för att underkasta frågan en prövning, skola vi
möjligen få en säkrare uppfattning av densamma. Till dess vilja
vi söka komma till rätta med förekommande fall utan att för
mycket begagna oss av palataliseringshypotesen.
För att återvända till det ord, från vilket vi utgått, målets
tpsta, så förtjänar det allra först att påpekas, att t-ljudets
kvantitet framför st är något vacklande. Bredvid det numera
måst vanliga uttalet med kort i förekommer också uttal med
långt t : iste, klzste, utsta. o. s. v. Särskilt i de norra delarna
av häradet ock speciellt hos äldre personer kan man få höra
lång vokal. • Möjligen bör i icke blott i Lusta, utan kanske även
i ftstal förklaras såsom beroende på gammalt långt i i målet. Båda orden äro låneord,. ock sådana ha, såsom vi på
flera ställen finna, icke alltid i målet antagit de kvantitetsförhållanden, man möjligen skulle vänta, vare sig detta
berott därpå, att den dialekt, från vilken lånet direkt gjorts, i
ifrågavarande fall haft andra kvantitetsförhållanden, än vi
kunna vara böjda att antaga, eller det haft sin grund däri,
att kvalitet ock kvantitet i den långivande dialekten ej gått
väl ihop med den låntagande dialektens kombination av kvalitet
ock kvantitet. I senare fallet har endera fått en våldsam anpassning efter den lånande dialektens ljudskick. Vi kunna t. ex., för
att fullt förstå det sist sagda, tänka oss, att, då orden fistal
ock tjzsta inlånades i vårt mål, den långivande dialektens uttal
av i-ljudet i dessa ord kvalitativt överensstämde med målets
uttal av långt i framför st i t. ex. ister, rista, men kvantitativt
avvek därifrån, i det att i-ljudet var kort. Å andra sidan överensstämde det visserligen kanske kvantitativt med vokalen i målets
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kvist, rista (-= skaka) o. s. v., men avvek ifråga om kvaliteten,
i det att uttalet var rent i-ljud, medan i de sist nämnda orden
i tenderade till e. Man hade då två vägar att välja, att anpassa sig efter kvaliteten eller efter kvantiteten. Man valde
den förra utvägen ock lät orden behålla sitt rena i-ljud, men
gav detta i-ljud längd liksom eljest framför st. Orden skulle
alltså inlånats under formerna *fistell, *kista, vilka former regelrätt återfiilnas som fistel, tjuta.
c) framför sk: hisklz(g)e(r) 'hisklig", slisk 'inställsam person' 3, krisko(r) 'syrlig ock frisk (om äpplen)' 4, krisk-aibal »kriskäpple», pisk 'pisk'5, piska 'piska' v.
Med i grundspråket kort i märkes friske(r) 'frisk'. Jag
tror, att detta ord bör förklaras på liknande sätt som ovan
fistal ock tsista. Vokalen har vid inlånandet i målet, vare
sig lånet skett direkt från tyskan eller — vilket är troligare —
genom förmedling av da. eller kanske snarare sv. rspr., kvalitativt överensstämt mäst med 1-ljudet i t. ex. krisko, av vilket
för övrigt ordet direkt • kan ha påvärkats, ock därför fått i.
Har lånet skett vid den tid, då i-ljudet ännu var långt i t. ex,
kris/co, så har sannolikt anpassning i fråga om kvantiteten ägt
rum, så att vokalen blivit lång (för att senare åter förkortas).
8. i svarar i vissa fall till ä. i framför konsonantförbindelserna ft, rp, rk, mp, mb, nämligen
a) framför ä. ft i j'at
itft 'gift', yiiita
jifta 'gifta', igta
jifta n. 'gifte', yta
jifta. 'skifta', Raa, 'ffifta n. 'skifte',
stia
stift 'stift', stiiita
stifta 'stifta';
I de till den yngre fåv. hörande Läke- och örte-Böcker skrives
ofta flistel, se Södw.
Samma rot som i (h)ggna, se s. 44 ovan; se f. ö. Tarnm
Et. ordb.
Jfr da. slesk
*slöksk. Vok. i slisk tyder på en grundform
*sliksk, avljud till *slöksk (avljud i : tei). Jfr sv. rspr. sliskig ock
isl. slikr, mit. sliken. Ett ur *slösk utvecklat *slisk borde ha återfunnits med e-ljud i målet, så vida icke snarare *slösk skulle ha behandlats som *bösker (boiske[r]).
Äda. kriigsk, jfr no. dial. krisken, kriiskjen 'livlig, livsfrisk,
opfrisket'.
a) OM gammal vokallängd hos detta ord vittnar el i ty. peitsche.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.

2.

51

'b) framför ä. rp' i knopa 'klinka, spela utan fart, osäkert' 2;
framför ä. rk' i deka 'virka', knieka 'knarra, gnissla'3, diek,
dieka 'dyrk, -a' Jhl(h.4, lieka 'lirka';
framför mp i (h)impa 'ympa", simpa/ 'simpel', stimpala
'stympare, stackare' Ys.8, pimpla 'pimpla';
c) framför ä. mb i dime, f. 'dimma."
Det är icke så alldeles lätt att utreda behandlingen av ä.
I framför ifrågavarande kons.-förbindelser. Vid sidan av de
ovan anförda fallen med mera konstant t stå enligt § 25,6-5
följande fall med normalt e, nämligen
skreft 'skrift';
dreft 'drift', skrdt
framför ä. tt: dre'd
ä. rk: Uek, bbeke, 'björk(e)'8, dåk, -a 'dyrk, -a';
mp: rbmplag 'liten bit, remsa";
ä. inb: Mme(r) 'timmer', tbmra 'timra'.1°
Att åberopa det föregående konsonantens invärkan på vokalens uttal skulle möjligen kunna komma i fråga, då det gäller förbindelserna tt ock mp, framför vilka e står efter ett föregående
r, medan eljest träffas t.! Däremot går det tydligen alls ej för
I de sydligare delarna av häradet drar sig i-ljudet i denna
ställning stundom något åt e-hållet, varför jag i Mj. någon gång tecknat
t. ex. kliepa, veka. Jag hart. o. m. hört ett — utan tvivel tillfälligt eller
individuellt — tämligen rent uttal e : veka (hos yngre person). Jfr
f. ö. ss.. 16 f., 25 f. I min framställning tar jag uteslutande hänsyn till
fördelningen av 2 ock e framför rk i de mellersta ock norra delarna
av häradet.
Rietz s. 329 klirpa (från flera sydsv. landskap).
Da. knirke, ny avljudsform till knarke. Se F.-T. s. 545 o. 550.
d4k, d4ka MöYs. (konstant); änsv. dirk, da. dir(i)k, Ity.
dirk av mlt. diderik, nht. dietrieh.
Fsv. impa, äda. impe, mht. nht. impfen, ags. impian.
Jfr no. dial. stimp (stynip) 'stiv, ubehjzelpelig klodrian'i stimpen 'stiv'.
Fsv. dimba.
Da. birk; i eg. hemmahörande i det neutrala isl. birki, med iomljud av e i st. f. brytning som i sv. rspr. björk.
6) Jfr dial. rimpa, varom se Hesselman, De korta vok. s. 172.
thmer, timra Mj., se under 0; fsv. timber, Umbra, isl. timbr, timbra.
För förklaring av 5 framför ä. ft skulle det härvid komma väl
till pass, att vokalen i flera fall följer på en palatal kons. I enlighet
med ovanstående fästa vi emellertid här ingen vikt därvid, allra hälst
som i övriga här framförda fall med 5 ingen palataliserande invärkan
från konsonantens sida kan antagas.
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sig i fråga om förbindelserna rk ock mb, vilket väl kan väcka
tvivel på riktigheten av förklaringen även i förstnämnda
fall. Ett annat sätt vore att söka specialförklaringar för de
olika fallen. Jag vill antyda ett par sådana. Man skulle
t. ex. för fallen med e framför ä. ft kunna tänka sig analogiinvärkan från närstående ord med e som böjningsformer av
resp. vb driva ock skriva, t. ex. drev, drevan, -at; skrev, skrevan,
-at. Man skulle kunna tänka på särbehandling i akcentsvag
ställning, t. ex. i sammansättningar som åge-remplig 'liten åker',
fe-teme(r) 'furutimmer' o. s. v. Ock det är möjligt, att man
härvid kunde träffa det rätta i enstaka ord; men vissa fall, som
t. ex. beek, skulle utan tvivel få bli oförklarade.
Riktigast torde vara att för förklaring av i: e framför ifrågavarande konsonantförbindelser i första rummet anknyta till kvantitetsutvecklingen. Framför ä. ft råder ännu, åtminstone alternativt, lång vok. Även de övriga konsonantgrupperna tillhöra
dem, som i sen fornspråklig eller i nyspråklig tid värkat vokalförlängning. Åtskilliga spår av en .sådan förlängning kunna
uppvisas även i list., såsom framställningen skall visa. Sannolikt förhåller det sig nu så, att i förevarande fall nuv. beror
på vokallängd vid tiden för övergången I
e, medan e-fallen
förklaras av, då ännu icke (men ev. senare) inträdd vokallängd.
Men härvid måste tydligen den frågan besvaras, varför i somliga fall vokallängd inträtt, i andra fall icke.
I fråga om orden med ft ock rk synes materialet ge ett
visst stöd för den uppfattningen, att i förlängts framför antevokalisk kons.-grupp, men icke framför slutljudande. Härvid uppstå visserligen svårigheter, såsom då orden gift ock stift ha i
trots slutljud. ft. Men dessa svårigheter låta tämligen lätt undanrödja sig, om man räknar med analogiinflytelser, utjämning,
sen inlåning o. s. v. Ordet yvb't kan ha i från böjda former eller
från vb. fkivta 'förgifta'; shiit kan vara relativt sent lån. Motsatsen daek(a): deek(a) kunde förklaras så, att i eg. tillhör värbet, e substantivet; men i beror kanske snarast på urspr. längd
(nit. dirk).
För förklaring av dinza, : tee(r), temra skulle man kunna
tänka sig, att i förlängts framför mb före övergången I
e,
blott om mb följdes av vok. ock ordet hade grav fortis. Emel-
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lertid skulle det kunna hända, att &ma helt enkelt är ett riksspråksord. Jfr målets mera speciella ord toga.
Svårast är kanske att förklara remplig vid sidan av fallen med
i. Att en förlängning av i inträtt framför mp före övergången i
e, synes visst, ock orden (h)zmpa, stimpalal torde visa, att antevok. mp värkat en sådan förlängning. Men så stå pimpla ock
remplig emot varandra. Är pimpla riksspråksuttal?
9. i svarar regelrätt till äldre såväl långt som kort i framför ii (urspr. eller uppkommet genom assimilation) ock äldre dentalt 1 + kons. Ex.
ila illa
'ila n. gille
spila spilla
milo(r) mild
trila f., -a v. trilla
mila töa
twilig tvilling
tia f. golvplanka'
lila lille
kila kittla
hib(g)o(r) matfrisk'
spat n. spilta
si/a adv. sent'
(oena)-vilt brunstig
b2Z (plog)bill 4
(av)vilse7
si/ sill
pilske(r) kåt, brunstig.'
Anmärkningsvärt är ordet milt f. mjälte, svarande till da.
milt, isl. milti n., mit. milte, i motsats till sv. rspr:s form
utan brytning av rotvokalen men med i-omljud.
simpal kan ju vara senare lån.
2) Detta ord är till sitt ursprung dunkelt. Rietz har formerna
helig, hillig ock hänvisar — om med rätt eller orätt, är svårt att
avgöra — till ett bajerskt helig 'trött, hungrig, törstig' samt till änht.
hellhungerig 'uthungrig'. Jfr mit. hellioh 'ermattet, erschöpft, lechzend',
nit. hellig bl. a. 'durstig, lechzend'.
8) Da. silde, isl. alka.
4) Urspr. i; isl. bildr.
Rietz s. 732 upptar för detta ord former från skilda trakter med
Id, tydande på att vårt !. återgår till Id. Roten är dock sannolikt
densamma som i fsv. pilla, is'.
Förekommer huvudsakligen i sammansättningarna bena-vilt (om
sugga), UPO-vilt (om ko, som vill till tjur). Rietz upptar endast
formen orne-vill (Tjust). Om -vill, -vilt är att sammanställa med adj.
vild (jfr borta-gelan dets.) eller det, möjligen sammanhänger med vb
vilja, är svårt att säga.
Sammanhängande med vill ock vild; alltså med dentalt 1.
Rietz pillsk Götal. R. sammanställer ordet med ett pille m.
'penis' (Jacobssons anteckningar till Ihres dial.-lex.) samt med It. pil,
pilk ds. 1 skulle, av pille att dömma, vara dentalt. Men kan icke ordet
sammanhänga med pil ock eg. betyda 'hetsig' 1. d.?
4-141058. Sv. landsmål. Swenning.

54

SWENNING, FOLKMILET I LISTERS HD.

Ett skenbart fall med t framför ä. kakuminalt 1 är vilkoe
'villkor'. Jag tror, att Wigforss har, rätt förklarat böjelsen för
i-ljud i detta ord, då han s. 36 påpekar, att det mit. willekor,
från vilket dialektformerna måste ha utgått, ju har dentalt 1,
först senare förbind. lk.
Särstående äro namnen Hilda ock Tilda med i målet bevarat id, framför vilket står r på större delen av området: hilda,
tilda. I Mörrum finna vi dock e: hblda, Ulda.
Ang. undantag från regeln i -> t framför dentalt 1 se f. ö.
under e, § 25,5.
Naturligtvis har det dentala 1-ljudet i ock för sig varit
tillräckligt för bevarande av i-ljudet, ock i orden med gammalt
n har givetvis ingen annan faktor spelat in. I vissa fall kunde
man eljes också räkna med (sekundär) längd. Så framför id,
som ju värkat tidig vokalförlängning.
10. t svarar till gammalt i framför fln ock urspr. dentalt
n + kons. Ex.
bina binda
ina inne
vin vind s.
rina rinna
vind adj.
vie(r)
jrt_t skinn
(nyst)vinda
vina
twina tvinna
glinra glindra, glimta
spina spinna
tindra
tinra
kwina f. kvinna
hindra
hinra
linfan adj. av linne"
inta
inte
lin,e(r) pl. mjälls
klint klint, broskartad hudmina mindres
utväxt
sin, sedan4
trind 5
trinte(r)
bliii,e(r) blind
i ) Fsv. linnin med nu från synkoperade former av det urspr.
linin (t. ex. pl. linnir). Se Nor. Aschw. gr. § 451,3.
I huvudet. Ordet är dunkelt till sitt ursprung. Rietz har linner
f. pl. 'smått mjukt fnas i bottnen på huvudet' S. Sk. Han sätter detta
i samband med fsv. liner 'len, mjuk'. J. E. Lagergren, Smål. ordb.
(hskr. å KgI. Bibi. i Sthm) har unnar in. pl. 'ett slags hvitt flager,
liknande linneskaf, som visar sig på hästar och i barns hufvuden, då
de icke hållas vederbörligen snygga'. Anslutningen till linne är kanske
icke så orimlig.
Fsv. minne; se Nor. Aschw. gr. § 238 anm. 6.
*si6(a)n genom assim. av än --> nu; se Nor. Aschw.
Fsv. sin
gr. § 285,5.
Mit. trint.
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minst minst 3
vinte(r) vinter
. binsla n. bindsle3
tinta f. liten nöt'
jinta lägga sig, slå ner 2
flins ansikte 4
prins prins 5
a5int0(r) gesvint
vinst vinst5.
stinta flicka
Med urspr. i i sekundär ställning framför fln nd märkas
räku. nina 'nionde', tina, 'tionde'.
Det dentala n-ljudet har uppenbarligen haft samma förmåga
som dentalt 1 att skydda i från övergång till e, oavsett kvantiteten. Om orden med äldre nd gäller detsamma som i fråga om
dem med ä. id. _De torde en gång ha haft (sekundär) vokallängd. Om e .4- i framför kakum. n-förbind. se § 25,5 b.
11. i står regelrätt svarande till ä. i-ljud framför g. Ex.
a) framför gammalt ng:
twiga tvinga
kliva klinga vb.
krinla f. kringla
rig ring
skrigla pingla 7
fige(r) finger
spila spänta 8
jiya gingo, -e
vigla vingla
piealS pingst 6
hest hingst;
tie ting
a) framför gammalt nk (--> ek):
vinka vinka
linka linka
slinkt(g)e(r) slinkig
-pika f. barnskjorta3
Vilket kan detta ords ursprung vara? Rietz har tinta kl. sm.
bl., tynta hl. Han hänvisar till ett dialektord tina 'plocka, samla,
ränsa' o. s. v., fn. tina. Månne ordet sammanhänger med adj. tunn?
Om •svullnad o. dyl. Jfr fht. swintan.
Båda dessa ord ha ju urspr. haft ett t-ljud efter n. Jfr fsv
minzter ock vb binda, av vilket binsla är härlett.
Jfr Rietz flint ock flins. Det senare har kanske utgått från
*flints — har alltså haft dentalt n.
Dessa lånord ha väl från början haft dentalt n i målet.
Fsv. pingils(dagher). Nor. Aschw. gr. § 329 anm. antager,
att pingils- uppkommit av pingshelg-. Varför kan icke inskott av 1
ha skett likaväl som inskott av n, såsom antages i § 330 ang.
pingins-? Pingils- är utan tvivel en ombildning av pingis- efter
mönstret av kyndils-, michils- o. dyl.
Månne kontaminationsform? Jfr dels skramla, dels pingla.
Jfr de växlande bildningarna hos Rietz: spinga, spingra, spingla,

spindra, spintra.
8) Rietz antar sammanhang med vb pinka (list. pinka).
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tigka spela ett slags »krona
tattare'
ock klave» med knapPar 4
sink spenslig person 2
:ivna-tigk ögonlock 4
spika(g)e(r) spenslig2
kigka hänga, rida på ngt 5.
ffigka slå dank2
Även vid svag betoning höres endast i framför g. Db viktigaste fallen äro de med avledningsändelserna -ig, -hg ock -mg.
Ex. sigkadiis 'örfil', tösig 'tok, vansinnig person', yckslig 'gåsunge',
steeinig 'ställning'.
Anm. 4. Då målet enligt ovanstående har 2 såväl framför 92 (n) som
framför y (g), invärkar naturligtvis växlingen av n ock g ej på den
miga 'mindre', minst migst
föregående vokalen i fall som mina
hznst 'hingst'. Om denna växfine 'finger', higst
'minst', ftet9
/Man

ling se konsonantläran.

12. i står i regel svarande till ä. i framför g. Ex.
biga f. (arg)bigga 7
Liga ligga
bigi(d)e(r) arg ock envis
tiga tigga
biget en maträtt (lungmos?)
pzg pigg
KhJh.2
sig kastrerat djur, envis perjig
gigg
son6
viga
m. vigg, kil.
envis,
halsstarrig6
sigt(d)e(r)
anm.
3.
'rigg'
se
§
25
reg
Ang. Mj.
Sammansättningen kedelpinkare 'kopparslagare', som Rietz anför
från Skåne, ger stöd åt hans härledning av ordet. Han för det till
vb pinka (i andra dial. pikka) 'picka, slå, hamra'. Pinkare skulle
väl då urspr. betyda 'en som slår, hamrar (på grytor o. d.)', d. v. s.
'kittelflickare' (vanligt yrke bland tattare).
Hör enl. Rietz s. 656 till ett vb spika eg. 'klyva'; samma rot
som i singla ovan.
Dial. svinka (Rietz s. 707) 'bedraga, taga sig ledigt, dröja, söla',
isl. svinka 'bedraga', 'milhevoll arbeiten', da. svinke. Enl. F.-T. lån
av ags. swincan med samma bet. som isl. svinka.
Av okänt ursprung.
Rietz kinka 'hänga (ock slänga)' Am. Vm., isl. kinka 'to nod
archly with the head' (Vigftisson). Jfr mit. kinkel 'ein hangend stäck
fett am fleisch'.
Enl. Rietz s. 563 allm. sigg(e) i de sydsv. landskapen. Hr no.
dial. sigg 'dosig, tung, slov', i vilket kanske en ursprungligare betydelse hos ordroten återfinnes.
Ang. detta ord se en uppsats av förf. i Språk o. stil 1914.
Månne Ity. bigöte 'die brilhe, die man fiber fleisch oder mehlspeise
giesst' (Berghaus s. 139), mlt. bi-göt(e)? I så fall skulle det eg. i

målet heta bi-M.
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13. t står för ä. I framför gli i åtskilliga ord, nämligen
ila igel 2
m penis'
mia
snila snigel4
stia — stf: stege2
sina segna.
stt steg 2
Huruvida stt 'stig' utan vidare är att räkna hit, kan knappast
avgöras. Bredvid former med I i fspr. uppträda nämligen också sådana med 1. Så t. ex. isl. stigr ock stigr; jfr mit. stich ock stech.
Dessutom finna vi t för sekundärt I i orden sia 'säga', tia
'tiga', t 'ej, icke'5.
Det torde vara lämpligt att här undersöka frågan om utvecklingen av ä. I framför gli i målet. Wigforss har i sin
undersökning av samma fråga för hallandsmålens vidkommande
stannat vid den uppfattningen, att saken är »oklar,. I bästa
fall har han s. 14 velat medgiva en ljudlagsenlig utveckling
till i-ljud framför -ghi-. I själva värket tror jag, att han
kunde ha kommit något längre; men då tillståndet i hallandsmålen
ej är av direkt intresse för bestämmandet av förbindelsen igh:s
utveckling i vårt mål, ha vi ej tillräcklig anledning att göra
någon avvikelse till dessa mål. I list, förefaller det mig som
om sakläget vore ganska klart. De anförda exemplen med
t peka avgjort på en ljudlagsenlig utveckling gol)
t. De
invändningar, som skulle kunna göras, torde ej vara kraftiga
nog för att kullslå detta antagande. Vi vilja emellertid pröva
deras värde.
Mot de anförda exemplen på i
1.(gh) skulle först ock
främst kunna anföras, att somliga av dem i ock för sig själva
Särskilt hos tjur. Härtill sammansättn. mia-hus 'förhud', no.
mig-hus. Wigforss anför s. 61 ordet mia 'penis' bland ex. på 2 av
ä. långt i. Det framgår ej av sammanhanget, om han avser urspr.
eller sekundärt, genom association med vb mia 'mingere' uppkommet
1.. Det förra synes dock vara fallet, eftersom han ej alls har ordet med
i diskussionen om behandlingen av förbind. -Igh- s. 12 fe. Att ordet
emellertid har urspr. I, framgår tydligt dels av de talrika sv. dialektformerna med s' mege, meg, megje, mee o. s. v. (Rietz s. 437),
vilka torde förutsätta kort i, dels också tydligt av norska dialektformer: mige, migje (båda med öppet i, ej I), mege, mega, mega
(Ass. s. 498).
Isl. resp. stigi, stig.
Åda. igel, egel, ile, no. igle, mit. egel, ile, f,v.
Is]. snigill.
Se resp. § 20 a ock § 19,2 c.
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kanske ej äro fullt beviskraftiga. Så har man att räkna med
association med närstående i.-former i fråga om stia, sti, inza,
sina. Jfr vb stiga, dial. miga 'mingere'l, dial. siga 'sjunka,
digna (ned)'2. Det synes mig emellertid, som om endast en
association med stiga, målets stia, kunde vara särskilt antaglig. Mindre sannolik är en association med ett ä. siga. Om
-en sådan ägt rum, så måste den tydligen ha skett på ett mycket
tidigt språkstadium. Ett ä. *sighna skulle då ha lånat vokallängd från ett äldre, sedermera i målet försvunnet *sigha med
samma betydelse. Föga trolig synes mig en association med
ett från betydelsen av inta jämförelsevis fjärrstående ä. *migha,
vilket värb för övrigt alldeles saknas i målet 3. Ordet mia torde
också vara ett av de mera beviskraftiga fallen. Mot de övriga
orden • kan väl föga invändas. Visserligen skulle om tia,
snila, sia, tia kunna sägas, att de på sin höjd bevisa, att iljudet bevarats framföl ä. -ghi-, -g14.-, men så ha vi negationen
'ej'. Den uppträder i list, liksom i hall.-mål endast fulltonig
ock är alltså att anse som vittnesgill, så vida man inte med
Wigforss s. 15 vill antaga särbehandling till följd av vokalens
ställning i framljud4.
Detta torde vara nog för att visa, att de anförda orden
med t i ock för sig själva tämligen starkt kräva antagandet av
ett ljudlagsenligt bevarat i-ljud. Vi komma nu till de instanser,
som från annat håll skulle kunna anföras emot ett sådant antagande. Först ha vi att märka orden sela 'segla' ock te/
'tegel', svarande till fsv. sighla, isl. sigla ock fsv. tighel,
tigl. Intet av dessa ord har någon beviskraft: &olja kan med
största sannolikhet antagas ha fått sin form genom anslutning
till subst. sii, fsv. smghl, isl. segl. Märk redan fsv. meghla
vid sidan av sighla. Jfr också mit. segaen. tceki är ett låneord ock har med all sannolikhet utgått från mlt. fågel. (vulg.-lat.
tagnla), icke från någon form med 1. Jfr också äda. tege1. 3
2) Isl. siga.
1) No. miga, isl. miga.
Märk också de ovan påpekade talrika dialektformerna med e, vilka
tydligt visa, att i allmänhet ingen anknytning till 'rnigha förekommit.
Samma faktor åberopas av W. även i fråga om igel. Att
den emellertid icke haft någon avgörande betydelse, framgår väl tillräckligt tydligt av det lika behandlade snigel.
Jfr härmed förhållandet i västgötamålen, där icke blott ordet
tegel röjer sig såsom jämförelsevis sent låneord (se Landtmanson, Västg.-
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Vidare kan anföras som motinstans ptc. sgn, stöt 'stigen,
stiget, -it', fsv. stighin, -it, isi. stiginn, stigit. Här ha vi emellertid 'Uppenbart att räkna med systemtvång. Då samtliga
andra ptc. av värb tillhörande i-klassen fingo e-ljud (t. ex.
vHn 'vriden', bedan; 'biten' o. s. v.), insattes sådant även i ptc.
av stia 'stiga'. Detsamma gäller naturligtvis om tt 'tegat' av
tta, svarande till ett ä. •pighit.1
Till sist kunna pronominalformerna me 'mig', de 'dig', se
'sig', vilka böra förutsätta ä. migh, digh, fiigh, ock värbalformerna fe 'fick', je 'gick', fsv. figh, gig (änsv. fieh, gieh), samt
nöils, fsv. Nighels andragas, möjligen också ngn
namnet nels
ma't 'mycken, mycket', ä. *mighin, -it <- mikin, -it. Samtliga
de först anförda orden ha emellertid alldeles ovedersägligen fått
sitt ljudskick i svagtonig ställning, ock detta är utan tvivel,
såsom utvecklingen av det urspr. k visar, förhållandet även med
mbt m'at.2 Inga av dessa ord motsäga alltså antagandet av en
utveckling i(gh) -* i i normalt betonad ställning.
Härmed torde vi ha uppvisat ohållbarheten av de invändningar, som kunna göras mot den givna förklaringen av i-ljudet
i våra uppställda exempel, ock således kunna vi antaga som
jämförelsevis säkert, att starktonigt -gh- regelrätt blivit i i
vårt mål.
Frågar man sig om anledningen till denna behandling
av starktonigt i framför gh, så torde böra svaras, att den
sammanhänger med den allmänna muljering av gh efter starktonig vokal, som efter andra vokaler i regel resulterat i ett
j-ljud eller ett I. Redan före den allmänna övergången av i till
e hade muljering av gh i förbindelsen -gh- i starktonig
-Igh- blev helt naturligt ett i.
position inträtt, ock av -IjI svagtonig position åter muljerades icke gh, utan föll bort, om
målets 1- o. r-ljud s. 20 f.), utan även segel ock segla äro uppenbara
lånord (Landtmanson s. 18 not 2, s. 50). Om samma är förhållandet
med segel segla i list., vilket ej synes osannolikt, ha vi ju för spila
att utgå från mit. segelen.
I fråga om dessa participier har man utom systemtvånget även
att räkna med svagtonig position, i vilket fall -igh- ävenledes måste
ha resulterat i ett e. Jfr nedan ock märk sammanställningar som
stigit-iv, tigit-stilla o. s. v.
Se härom Swenning, Samn. telt, s. 110 if., 132 f.
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före eller efter utvecklingen i
e, kan ej gärna avgöras. I
sådana fall fanns intet, som bevarade 1-ljudet, utan detta blev
regelrätt e. Därav t. ex. *migh --> *me(gh) •-> me, *mIgith -÷
*me(gh)et -± mgt o. s. v.
Anm. 5. Ett urspr. kort i har bevarats som 2 även i adj.-änd.
-ge(r) -wle(r) svarande till fspr. -igher. Man skulle härvid
kunna tänka på analogiinflytelse från adj. på ä. -liker, om vilka se
anm. s. 43. Emellertid torde 1-ljudet i ä. -igher ha bevarats oberoende
därav. Åndelsen har givetvis, såsom ännu i dag, haft en jämförelsevis
stark biton; -igh- har under sådana förhållanden utvecklat sig såsom
eljes i starktonig ställning, d. v. s. till 2 (om -g- ock -d- se konsonantläran). Ex. 4gste(r),, t(24ge(r)-, tQszde(r) 'tokig', hitstifg)e(r)
'hastig, häftig'.

-te(r)

14. i träffas undantagsvis för ä. i framför annan enkel
kons. än gh (jfr § 25,4 Vi finna följande exempel:
s?21-11n 'solsken' JU., lidan 'smutsig' m. m.2;
hin, hina (neutr. hint
hint) 'den andre, den fjärmare';
it 'giva', jeyivara 'gästgivare', jida 'gitta', t,st 'kid';
visan 'lam, förlamad';
.v-oe 'överord'3, iv-lo 'överläder, överstycke på träsko' o. d. 3,
di 'de'4, di 'den' fem. sing.4
Exemplen under a äro uppenbara analogibildningar efter
resp. vb jiyea Jh. ock 5,Ada, kanske gående tillbaka ända till
fornspråklig tid. I hn skulle man t. o. m., ehuru det är onödigt, kunna tänka på urspr. i, vilket ju träffas i vgerm. språk,
t. ex. fht. Rein, nht. sehein5.
Genom analogi kan ä. ha utbytts mot i eller i varje fall
i-ljudet 'ha bevarats även i det under b upptagna fallet, pron. hin.
Detta pron. kan ha påvärkats av de till sin böjning tämligen
a) hl. skin. Jfr da. skin. I Mörr. finna vi e, vilket inträngt
t. o. m. i värbet, alltså 5gn,
Förekommer täml. allmänt såsom adj. (ex. nolla hdna @ra 'några
lumpna ören). Jfr da. skid(d)en. Såsom ptc. har jag hört form med
i blott i de norra delarna; eljes jkdan; sup. överallt fit. 52.d =
fis 'fjärt' såväl som §ida f. 'träck' ha sannolikt gammalt i; jfr isl.
skitr 'stercus'. Relativt gammalt långt i får väl förutsättas även i
jid-hus 'avträde'; jfr nalt. schithias ock isl. skitkarl. Men även i
dessa ord kunna vi naturligtvis tänka oss urspr. I ock förklara 2 genom
association med vb j'gda. Jfr Kock Ljudhist. 35.
Fsv. ivir(-ordh).
4) Fsv. thi, di, dij.
5) Jfr Hosselman, De korta vek. s. 47 o. s. 52.
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överensstämmande poss.-pron. min, din, sin. Dock bör också
den omständigheten tagas i betraktande, att i ljudlagsenligt
kan ha bevarat sin kvalitet i de former, som tidigare haft fln
ock nt (jfr 10 ovan), vilka sedan i sin tur påvärkat formerna
med enkelt n. Enligt Tamm Et. ordb. s. 304 skulle det emellertid icke vara alldeles uteslutet, att ordet haft urspr. i.
Förklaringen av z i de under c upptagna orden ligger icke
så nära till hands, som de förklaringar vi funnit för orden i
grupperna a ock b. En lockande utväg är visserligen att
betrakta z för väntat e såsom en produkt av den föregående
palatala konsonanten, resp. g --> ock k
ts. Såsom en åtminstone bidragande viktig faktor för 1-ljudets bevarande i sv.
rspr. giva, gitta, kid ock andra har Kock Ljudhist. 40 räknat
med ett palataliserande inflytande från föregående konsonanter,
ock Wigforss har s. 15 vid behandlingen av de hall. yida,
jafivake, p ivrigt pläderat för en sådan förklaring av i-ljudet.
Jag har emellertid icke kunnat känna mig övertygad av Wigforss' resonemang. Ty trots allt hade man väl ändå kunnat
vänta litet mera konsekvens i palataliseringen. Hall. jed vid
sidan av je, jida ock sken, skel vid sidan av pe måste ändå
anses som betänkliga motinstanser. Ock att skylla på den
följande konsonanten synes mig icke kunna häva betänkligheterna. Varför r ock n, 1 skulle ha haft så avgjort större
förmåga att motvärka palataliseringen än v ock 5, är svårt att
inse. Spiranter bruka ju eljes gärna medföra ett öppnare uttal,
likaväl som r ock kakuminaler, varom se i det följande under
e. Jag tror, att vi göra klokt i att icke uteslutande bygga på
den föregående palatala konsonantens influens, utan vi böra söka.,
finna andra faktorer. Lättast tror jag en tolkning av formen tji,
hall. p vara att finna. ut har, enligt mitt förmenande, sitt e genom anslutning till det liktydiga ui/ig, hall. plig, phi (Wigforss
s. 35). Här har 1-ljudet ljudlagsenligt bevarats framför ii,
vilket enligt 9 ovan alltid är fallet i list, ock, efter ex. hos Wigforss
s. 34 if. att dömma, i regel också i hallandsmål, ehuru här
sporadiskt spåras en övergång till e, troligen av mycket sent datum.'
1) Att Wigforss endast har p med rent i-ljud, beror givetvis på
vokalens (fakultativa?) längd i slutljud eller i varje fall på slutljudsställningen. Det (konstant) korta, antekonsonantiska 1-ljudet i killing däremot får lättare uttalet t vid sidan av 2.
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Betydligt djupare synas skälen till i-ljudet i it, jula, jepvara
ligga. Jag ser mig icke i stånd till att giva en bindande förklaring av vokalen i dessa ord. Men jag skall gissningsvis
framlägga en tolkning, må vara att den kan synas djärv.
De motsvarande fornsprå,kliga värbens tema var, som bekant,
givin, givit
gåv
gåvo
giva
gitin, gitit
gåt
gåto
gita
Den fjärde formen, participialformen, överensstämde här fullständigt med samma form av värb tillhörande den första avljudsklassen, i-klassen. Alltså hade man t. ex.
bitin, bitit av bita
rivin, rivit av riva
gitin,
gitit av gita..
givin, givit av giva
Participialformerna voro naturligtvis synnerligen mycket använda
former, i synnerhet neutr. i supin-funktion. Nu tänker jag mig
såsom en möjlighet, att överensstämmelsen i particip, där överallt rådde i, kan ha givit anledning till att överensstämmelse
åvägabragtes även i infinitiv, där enda skillnaden var, att i
ena värbet fanns långt i, i andra kort. Ock att det långa i
skulle uttränga det korta, var ju helt tydligt, då det fanns ett
betydligt antal värb med i, blott två likartade med i. På så sätt
skulle man alltså ha fått fornspråkligt *giva, *gita efter mönstret av
riva, bital. Nu kan det visserligen invändas, att det fanns
andra värb med i i inf. ock med participialformer, som överensstämde med i-värbens. Särskilt skulle härvid komma i åtanke:
bii5o
bi5in, bi5it
bi5ia
bå5
sitin, shit.
såto
sitta
såt
Men det är tydligt, att hos dem betingelserna för utjämning i
inf. ej voro desamma. I giva, gita efterföljdes det korta i-ljudet
av en enkel kons. liksom det långa i-ljudet i flertalet fall i värb
av i-klassen. I bi5ia ock sitta däremot följde på i gruppen 8i,
resp. t , ock intet av i-klassens värb hade kons. + i efter i.
Naturligtvis måste den tänkta förändringen av i till i
i de båda värben ha skett före den allmänna övergången av i
till e i kort rotstavelse. Den har alltså varit relativt tidig. Man
behöver därför icke hysa några betänkligheter rörande de för målet
på ifrågavarande språkstadium antagna ptc.-formerna givin, givit
ock gitin, gitit. Ty dessa voro ju de allmänt fornspräkliga i
1) Jfr härmed, att fda. vitm, nda. vide enligt F.-T. Lydhist. s. 150
uppstått ur vita genom analogiinflytelse från ria o. d. vb.
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östnord. mål. Eljes ha dessa participialformer försvunnit i
målet, i sin tur offer för en utjämningstendens, som värkat
mellan två värbalklasser. Likheten i ipf. mellan värb som bära,
stjäla ock värb som rinna, dricka å ena sidan samt värben
giva, gitta å andra sidan har givit anledning till genomförande
av överensstämmelse även i perf. ptc., så att man nu har i målet
gn, g'6.t (got)
ga
(p)
godat
gael
(ilda)
Han, bbat
Ute
(bra)
liksom
stole,n,,stolat
stal
(ppla)
ronan, ronat
ran
(rma)
drak . drokan, droket.
(dr eka)
Samma ombildning har också genomförts i bedja ock sitta:
bön, böt (bot)
ba
(be)
sodan, söt.
sad
(seda)
Ty i detta fall voro betingelserna för förändring desamma.
Ordet jejtvara har naturligtvis en gång fått i från *giva.
Synnerligen svårt är att säga, varför det under d upptagna
ordet visan 'lam' har t. Ett av särskilda omständigheter betingat
ljudlagsenligt bevarande av i-ljudet i ett ä. visin, fsv. visin,
is!. visinn synes mig absolut otänkbart. Målets motsvarighet
till detta fsv. visin, is!. visinn finna vi i dess vbstan med t
från former med sammanstötande s ock n, t. ex. *Vålla vestna.
Ock ett på analogisk väg tillkommet t, ev. äldre i, synes mig
icke vara mycket antagligare. Ty varifrån skulle ett sådant ha
kommit? Jag ser ingen annan utväg än att antaga urspr. eller
åtminstone mycket gammalt i i ordet. Att dylika adj., vilka till
sitt ursprung uppenbart äro gamla perf. ptc., kunnat få lång
vok. för väntad kort, därpå finna vi ett ex. i isl. pi5inn (list.
Vin), varmed man jämföre det isl. värbet ia v. a.
tun
'smälta', fsv. wptydhis 'resolvitur'. Förhållandena äro visserligen icke fullt desamma, eftersom icke vid sidan av ett antaget ä. *visin kan uppvisas några närstående fspr. ord med
i. Men i:ets ursprung kan ligga mycket långt tillbaka, då
sådana funnos. Ett urspr. *visin kan för övrigt vara en
gammal avljudsform till ä. visin. Avljud inom i---serien
synes med skäl kunna antagas för detta ord. Mellan ett ä.
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*visin ock ett ä. visin torde stå no. dial. veisen (med ml-stadium) 'svag' (Aas.), 'slap, halvvissen, weringsfattig' (Ross).1
De under e upptagna orden ha, som bekant, haft sekundärt i, uppkommet av resp.'y" ock ö
szel. Att detta sekundära i återfinnes som i i w- 'över-', torde böra sättas i sammanhang med i-ljudets ställning i framljud (se Wigforss s. 6).
På liknande sätt tror jag, att slu tljuds ställningen i pron. dt halt
sin betydelse för vokalens kvalitet. Då ett ä. thi, dl, eg.
hemma i svagtonig ställning, användes med full betoning, torde
vokalen till följd av slutljudsställningen ha förlängts, ock den
så uppkomna formen har fått sitt i-ljud bevarat. Märk med
hänsyn härtill fsv. dij. För pluralens vidkommande kunde man
också tänka på analogiinflytelse från pron. vi ock ni (vt, ni).
15. i står för ä. i i vb jila 'skilja' med dess pres. 5/3, ipf.
pte. fild(er), 514.
Den som räknar allvarligt med en konserverande invärkan på en palatal vok. av föregående palatal kons., vill naturligtvis förklara skillnaden mellan målets jga 'skilja', fsv.
isl. skilja, ock tblya, --> knia. 'tilja', fsv. isl. Dilla såsom beroende på den före i gående konsonanten. Till ,jälp skulle
man då också möjligen — för att slippa ifrån sådana generande instanser som jen-böin 'skenhen', jkna f. 'skena' — kunna
taga det efter 1 följande ä. ock alltså säga, att i i pla vore
en produkt av det föregående (s)k ock det efter 1 följande I.
Jag tror emellertid, att man på annat sätt kan komma till rätta
med värbets i-ljud. I pres. ind. sing., vilken form naturligtvis var
flitigt,:kanske flitigast, använd, var 1-ljudet av gammalt dentalt:
ä. skill
skila2. Så ock i det ävenledes flitigt använda ipf. fsv.
skilde, skulle, vilket enl. Nor. Aschw. gr. § 292 anm. 3 ej bör likställas med isl. ski15e, utan återgick till ett urspr. skilde (jfr
isl. selde). I dessa former, framför dentalt 1, har ingen övergång i
e ägt rum, ock från dem har i-ljudet gått ut över
hela paradigmet, även till inf. med dess urspr. kakum. P. Genom association med värbet har även subst. jilnad vek. i. Aug.
utvecklingen av ä. villa se § 25,5.
Jfr no. dial. veisemold, -jord let, ufrugtbar muldjord', veise-

jordeple 'liden, vissen kartoffel', veisefra2 dets.
4)

Se Nor. Aschw. gr. § 295.
3) Jfr Wigforss s. 20 f.
Kanske dock snarare jaa av *skiffla; jfr ang. 5y/a § 75,2.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK. 2.

65

§ 19. z återgående till ett 1, som uppkommit ur tidigare
av
e växlande ursprung.
1. i svarar i enlighet med § 18,1 till ett ur ö uppkommet
ä. i i klia klia, lia l lie.' Aug. ursprunget till det i båda fallen
åtminstone förlitterära ö i orden klia ock lie (fsv. *klöa -› kleia
ock le, isl. 16) se Kock Ljudhist. resp. 345 ock 100. Om överi se Kock Ljudhist. 189 ock framför allt Swenning
gången ö
Samnord. tei s. 124 f. samt isynnerhet s. 127. På sistnämnda ställe
har jag, visserligen icke med bindande bevis, men, såsom jag
tror, på goda grunder antagit, ett é blivit i framför a i sydsv.
mål ock sannolikt även i fsv., av vilken utveckling spår finnas
i nsv. just i orden klia ock lie Ha, fsv. klia ock obl. kas. Ha.
Anm. 1. Då fsv. Anclröas motsvaras av målets ånriås (jfr åsb.
itndrias, smö. Andrias m. fl., se Billing s. 16), så skulle man möjligen
kunna förklara denna form i anslutning till ovanstående, om man ville
antaga en tidigare betoning Andrösas. Märk också bärgslagsm. andrias
hos Kallstenius § 125 anm. 2. Men med hänsyn till att namnet i
denna gestalt kan vara ganska ungt i målet (jfr målets anos 'Anders'),
synes det mig bäst att räkna med andra möjligheter. Vid betoningen
Ändreas kan ju det i levissimus-stavelse stående ö --> '6 ha blivit i
på grund av betoningen. Namnet kan dessutom ha fått slutet -zas
genom analogi efter t. ex. itet,s 'Elias'.
Anm. 2. sorin 'syren' har helt visst urspr. i i målet. Jfr no.
syrin ock da. syring, nht. syringe, lat. syringa. Litet svårare är att
säga, varifrån kaptin fått 2. Ordet tycks uppträda med i litet varkaftin, sörb. kaptin, bärgslagsm.
städes. Så ha vi åsb. kaptin
kaftin jämte kaffin, no. dial. kaftin jämte kaftein, kaptein. Noreens
förklaring av i hos Kallstenius § 125 anm. 3 torde icke kunna godtagas.
1 proklitisk ställning blir ju uttalet av sista stavelsens vok. snarast ett
a, eller får n vokalisk funktion: kciptan eller kapt. Sannolikare synes
mig vara, att slutet -in beror på anpassning efter de talrika låneorden
på -in som kusin, maskin o. s. v. Ordslutet -ön är åtminstone för list.
främmande. Jfr härmed list. sevarin »suverän», d. v. s. 'suveränitet,
välde, makt', som på liknande sätt torde ha ersatt slutet -än med -in.
Anm. 3. Då namnet Alfred har uttalet ålfrid, så är detta att
förklara i anslutning till namn på -frid som Gottfrid. Möjligen har
också association med rspr. enkla ord frid varit med i spelet, vilket
ansetts riktigare än det med målets fre mera överensstämmande rspr. fred.

1) Huruvida denna form eg. hör hemma i målet eller har inträngt
från östligare ock nordligare mål, är. svårt att avgöra. Den förekommer
allmänt i Mörr. ock är hos de yngre vanlig i de norra socknarna.
Däremot användes formen löi uteslutande i de södra socknarna ock
höres hos äldre personer även i de norra.
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ö framför kons.-förbindelse eller
2. i svarar till ä. +vid svagton blott i sådana fall, där det korta i-ljudet eljes hävdat sin kvalitet. Enskilda ex. med z av sådant ursprung ha
förekommit redan i det föregående. Säkra fall ha vi
framför / (se § 18,9) i tilig
fsv. tönlunger, filas 'slå
skott';
framför g (se § 18,11): igan 'ingen', fsv. ingin engin, higka
(szgka) 'sinka', by. senka, Lsigkan 'kinkig', jfr isl. kveinka
'klaga';
i 'ej', fsv. igh <- egh(i), isl. eigi (se § 18,13), di 'de', fsv. thi <—
the, isl. peir (§ 18,14), di 'den' f., fsv. di <-- pe (§ 18,14).
Enligt Kock Ljudhist. 219 skulle namnet hinrak 'Henrik',
fsv. Hinric <— Hönrik, ty. Heinrich även vara ett ex. med i av
ö (jfr § 18,1o). .Ang. de fall, där sannolikt en övergång e -›
en gång ägt rum, men som genom senare utveckling av I till e
fått spåren härav igänsopade se under vok. e.
§ 20. 2 återgående till urspr. ce, som över e blivit i,
dels framför ghl, dels i bitonig stavelse framför palatal kons.
enligt Noreen Aschw. gr. § 102, Kock Ljudhist. 278 if. Fallen
äro delvis behandlade i det föregående. 1-ljudet har bevarats,
om förhållandena varit gynnsamma. Vi finna
fall med i av i framför ä. gh (se § 18,13): sia 'säga', fsv.
sighia
steghia, tia 'tiga', fsv. pighia, isl. pegia;
med i framför g ock g (se § 18,11 o. 12): viga m. 'vigg', fsv.
vigge <— wegge, åntigan 'antingen', fsv. annattiggia ‹- annattweaggia, viga m. 'vinge', jfr isl. våmgr.
§ 21. 2 svarande till ett av urspr.'Y genom regressivt iomljud i icke huvudtonig stav. uppkommet 11. 1-ljudet finnes
bevarat endast
till följd av framljudsställning (se § 18,14): iv-oe, -1ceo 'överord;
-läder', fsv. ivi(r) <— yvi(r)2;
alternativt framför k i stia n. 'stycke', fsv. stikke stykke3,
varom se § 25,4 f.
Enl. Nor. Aschw. gr. § 101, Kock Ljudhist. 523 if.
Sammansättningarna med yvi(r)
ivi(r) måste naturligtvis en
i skall
gång ha haft andra leden huvudtonig, för att utvecklingen y
vara förklarlig.
Lösgjort ur sammansättningar som fsv. kötstikke med huvudton på första leden.
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Här upptar jag också till behandling räkneordet fira 'fyra', fsv
fin, fira, fda. fine jämte fsv. fyri(r), fyra, fda. fyr. Kock Ljudhist. 573 förklarar i-ljudet i detta ord sålunda, att på ett tidigt språkstadium iii. i ett *fiariR skulle ha utbytts mot e genom anslutning till nom. ack. neutr. *feäur ock gen. pl. 'fe5uraa, varefter
ett så uppkommet *falla skulle omljutts till firi(n). Denna förklaring synes mig alltför långsökt för att vara särdeles sannolik, allra hälst som ett utbyte av iii mot ett ä ju innebär en
rätt kännbar ombildning. Mera tilltalande synes mig Hultmans
teori om uppkomsten av 1-ljudet i detta ord, Hälsingelagen s.
92 if. H. anser, att ett fyri med reducerad akcent blivit fin.
Såsom särskilt stöd för sin åsikt åberopar han den omständigheten, att i-formerna uppträda relativt sent i fsv. Enligt H. har
fyri stått akcentsvagt, utom (åtm. fakultativt) i sammansättningen
fyri-tighi, även såsom attribut till ett subst., i vilket fall kardinaltalen i fspr. liksom i nuvarande östsv. dialekter skulle ha varit
proklitiska (ex. fyra-hä'star). Jag tror, att ett annat fall med större
skäl ock framför allt med större säkerhet hade kunnat åberopas,
nämligen de i äldre språk ock ännu i dialekterna vanliga sammanställningarna fyra ock titigo, fyra ock trä'ttio 0. s. v. I dem
har givetvis fyra haft ganska starkt reducerad akcentstyrka,
ock ur ffri(r) i sådan ställning kan firi regelrätt ha uppstått.
Men så kommer en annan fråga, som H. lemuat utan avseende.
Varifrån har det ur ett tonsvagt fyri(r) uppkomna firi — kort
i måste ju här förutsättas — fått sin långa vok. i fspr.? Kock
a. st. anser, att fire, fira utgör en kompromissform av fini —
belagt i fsv. enl. Kock anf. st. — ock fijre, men åberopar dessutom inflytande från mit. vir. Inflytande från mlt. torde få anses
såsom mycket tvivelaktigt i ett sådant ord. Men det synes mig,
som om inflytandet från övriga fspr.-former av ordet, som fiåri,
fgrri med lång vok., borde ha varit tillräckligt för införande av
vokallängd även i fin, då det använts med starkton. Emellertid kan även en annan omständighet ha medvärkat. Det ifrågavarande räkneordets närmaste grannar i talserien hade av
gammalt lång vok.: pri(r), prei 'tre' ock fm 'fäm'i. Då firi
förekom i sammanhang med dem, kan deras vokallängd ha influerat på firi:s egen vokalkvantitet, så att resultatet blivit ett
1)

Nor. Aschw. gr. § 484.
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Här kan också påpekas som en möjlighet, att fyri i sådan
ställning blivit firi helt enkelt genom lån av i från pri(r).
Att närstående räkneord kunna värka ombildande på varandra, är icke alldeles exempellöst. Märk t. ex. yfsv. änsv.
otto 'åtta' med slutande -o för -a från nio, tio ock det i diplom
från år 1415 en gång anträffade flarn Täm'i, som sannolikt beror på inflytande från siax, ev. i någon mån också från fiarpe
ock fiuri(r).
Anm. 1. En delabialisering av normalt y till i i akcentsvag

i.

position synes kunna förekomma i häradets sydligaste del. Så har jag
t. ex. iakttagit ett tydligt uttal myiel-bz för myeel-by 'Mjällby'.
Anm. 2. Rapr. flundra motsvaras i hela häradet utom i Mjällby
av formen flynra, pl. flpnra. I nämnda socken åter synes uttalet
Pim (ev. flindra), plur. flin(d)ra eller vanligare fline(r) vara obligatoriskt2. Det är alldeles tydligt, att dessa senare former från Mjällby
avsatts, då Rietz s. 149 har fiinnra (pl. finner) 'flundra' Bl. Tamm
Et. ordb. s. 156 har sedan sammanställt den från Rietz hämtade formen flinnra med nht. dial. flinder ock fömenar, att här föreligger
avljud till de eljes i nord, språk brukliga formerna med n som ursprungsvok., sv. flundra, da. flynder (y genom i-omlj. av n) o. s. v.
Denna uppfattning av 1.-ljudet i Mjällby-formen synes mig mindre tilltalande. Då hela häradet för övrigt har formen flynra, blir det väl
naturligast att härleda timra ur flynra genom att antaga en vokalförändring. Det kan sedan bli fråga om hur utbytet av y- mot i-ljud
försiggått, om det skett genom ljudlagsenlig övergång y --->- i eller på
annat sätt. Det första alternativet kan visserligen i ock för sig vara
tänkbart ock är möjligen också det riktiga, men det saknar stödet av
andra exempel på liknande övergång y
i. Vi få därför åtminstone
överväga andra möjligheter. Enligt min tanke är 1-ljudet lånat. Man
skulle härvid kunna tänka sig en förklaring, som torde vara riktig beträffande nht. dial. flinder, vilket enligt min mening är en kontaminationsform av flunder ock finger, eg. 'flinga', men även 'flundra' (se
Tamm a. st.), ock anse flinre. vara en blandningsform av flynra ock
ett *flingre, svarande till sv. dial. ftingra 'flinga'. Denna kontamination
vore visserligen fonetiskt sett desto mera förklarlig som ju n ock g i
list, växla i liknande fall, alltså t. ex. flynra
flygra, (se n ock g i
konsonantläran). Men emot den talar absolut den i sv. dial., såsom det
synes, fullkomliga frånvaron av betydelsen 'flundra' hos substantivet
flingra. Snarare tror jag då på en annan möjlighet till lån av i.
Med all sannolikhet tillhör uttalet med i-ljud ursprungligen fisklägena
i Mjällby. De här mäst idkade fiskerigrenarna äro utan all jämförelse
Jfr Kock Ljudhist. 328.
Jag har dock även i Mjällby hört ordet uttalas med y-ljud ock
upptecknat Snra, pl. Snra.
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strömmings- ock flundrefiskena. Ordet strömming förekommer som
bekant icke här. Strömmingen benämnes i hela häradet 'sill'. Det
är alltså »sill» ock flundror som företrädesvis fiskas, ock kombinationen
»sill ock flundror» (»flundror ock sill») är alldaglig ock så att säga i
var mans mun. Just i denna sammanställning, på listorm. i allm. ,s2/
o flyktra 1. fly2w(a) 0 821, har kanske den mjällbyska i-formen av
ordet flundra uppkommit, i det att y i flynra assixnilerats med 2 i
324 så att man i st. f. .921 o flynra (flynor) fått 821 o timra ~or).
§ 22. 2 uppkommet av äldre si.

1. i tycks ha utgått från ett ä. ö (av olika ursprung) i
orden ket 'öga' YsMj. fsv. ögha, äda. sighse, sntv 'snö', sn,iya
'snöa' änsv. sn(i)ögha. Det är en ganska invecklad fråga som
här föreligger till besvarande. Om också utvecklingens förlopp
kan vara tämligen lätt att följa, så är det icke lika lätt att
finna de värkande orsakerna. Att ett mellanstadium med y-ljud
passerats, får med visshet antagas, allra hälst som y-former av
båda orden kunna uppvisas från skilda håll. Gången blir alltså:
i. Målets -iv- synes över -yv-, -ygh- återgå till
å -› y
Vår första uppgift blir följaktligen att söka anledningen
till övergången (2»
y. Den vanliga motsvarigheten i målet
till ä.
är ocoy, t. ex. ho, 'hög' s., hisile(r) 'hög' adj., Uv-k
'böja', Ibla 'löga, tvätta', trcilo(r- ) 'trög',..dina da. &sie, ttila 'töja',
.2)10,a 'plöja' o. s. v. Varför har nu samma förbindelse behandlats
olika i ovan anförda fall? Allra först böra vi kanske inför denna
fråga taga i övervägande, om det y, som får förutsättas, uppstått under samma betingelser i ordet öga ock i orden snö,
snöa eller om det möjligen tillkommit på olika sätt.
Ehuru vi kanske a priori känna oss måst böjda för att antaga det förra alternativet, böra vi dock räkna även med det
senare. 1 själva värket saknas icke häller skäl för detsamma.
Vad först beträffar ordet öga, så skulle man kunna tänka
sig som en möjlighet, att sedan enl. Kock Ljudhist. 613,
Nor. Aschw. gr. § 106 gen. plur. samt vb. åghna blivit 3r'ghna (jfr
subst. ögla -± yggla, ygla), y införts även i ögha, så att detta
blivit 'ygha, med vokallängd lånad från ä. gha. Vad angår
orden snö, snöa, antar OlOni i § 28 till förklaring av lugg.
sny, liksom Billing § 17 vid behandling av åsb. mig, att ett fsv.
sub» »genom framåtvärkande assimilation» blivit *snjy, vari j
bortfallit. Båda dessa specialförklaringar av det förutsättbara
y-ljudet i de ifrågavarande orden torde dock vara mindre tillta5-141058. Sv. landsmål. 5 wenning.
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lande. Det för ordet öga antagna vokalbytet synes mig ej
vara synnerligen sannolikt, ock »assimilationen» io --> jy saknar stöd ock motsäges av den vanligare behandlingen av
ä. io, som ju i allmänhet återfinnes med ö-vokal. Vi vilja följaktligen se till, om icke en gemensam förklaring till uppkomsten av ett y ur o i öga ock snö, snöa står att finna. Utan
att kunna leda följande syn på saken i bevis anser jag migböra framlägga den.
Kock Ljudhist. 616 antar en »åtminstone dialektisk» övergång av å' till y framför ghi ock ghl ock anför en del spår
härav i litteratur från medeltidens slut, t. ex. obygelikit av fsv.
obf3ghiliker, obågheliker. Skulle vi nu möjligen kunna anknyta härtill för förklaring av y-stadiet i öga, snö, snöa?
Den mäst använda formen av ordet öga torde vara pluralformen. Nu träffas i fsv. bredvid den gamla regelrätta plur.formen «hon även oghtnn ock t. o. m. oghen. Dessa former
betecknas av Noreenl såsom danismer, men så alldeles säkert är
väl ej, att de äro det. Av gammalt förekom ju i de nord.
språken en urspr. på avljud beroende suffixväxling -in : -an : -un
(-on), understundom uppträdande i samma ord, som t. ex. fsv.
aldin : msv. anan : fsv. aldon 'ållon', fsv. systkin : systkan :
syskon (-un) o. s. v. Om nu icke -en i den ovan anförda fsv.
formen oghen helt enkelt beror på en försvagning av -on, så
torde man kunna räkna med ett av -in uppkommet -en. I
varje fall får det väl anses såsom i hög grad sannolikt, att
en, primär eller sekundär, ursprunglig eller kanske snarast analogisk, växling -in : -an: -u.n kunnat förekomma i plur. av
ordet öga. Märk vid sidan av fsv. oghen ock oghon även enstaka oghan. Det torde alltså icke få anses för djärvt att an*5ghen i vårt mål ock
taga en tidigare pluralform *öghin
ev. i en större grupp danska mål. Men i denna form ha vi
den av Kock a. st. för övergång ö -› y antagna betingelsen
ghi (ghe) efter
Om vi nu vända oss till orden 'snö, snöa, så synes det mig,
som om vi böra hålla oss till värbet — subst. ansluter sig till
detta — ock ta till utgångspunkt ä. *sn(i)-Ogha, änsv. sniögha,
snögha. Detta har, som bekant, uppstått ur ä. sniöa genom in1) Aschw. gr. § 420, anm. 2.
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skott till följd av hiatus av ett w --> gli. (samt genom progressivt
i-omljud av ö till 0). Det fsv. sniöa hade som äldre presensform
sniår1. När nu gli-inskott skett i inf., så att man erhållit formen sn(i)agha, ock man så ville ha pres. i överensstämmelse
med denna infinitiv, måste naturligtvis en ny presensform uppstå. Det är då sannolikt, att man bildade denna i anslutning
till värb av samma eller närstående klass, t. ex. dugha, biäghia,
ock man fick i så fall helt naturligt en pres.-form *sn(i)öghi(r).
Samtidigt kan det också hända, att man hade en inf. *snöghia
genom inflytande från vb. som böghia, *taghia o. dyl. Men i
dessa former förefauns det erforderliga ghi-ghl., ock ä kunde
alltså övergå till y.
Ett äldre *iighin (oghen) skulle alltså ha givit *stghin, ock
äldre *smöghi(r) *snåghla ha givit *snyghi(r) *anyghia. Vokalen
y har naturligtvis sedan från dessa, de mäst använda av de resp.
ordens former, spritt sig till övriga former, så att man fått
resp. "frgha ock *snygha ock, genom anslutning till värbet„
-"sny(gh) av sn(i)(gh). Här har utvecklingen i många mål
stannat. Av ordet öga finna vi y-former i flera mål. Med
undantag av Ysane ock Mjällby ha vi i hela Listers hd av Blek.
Ya, pl. Pan --> pn. Vidare finna vi enl. Wigforss s. 179 f. i
skånska mål yva, mc wa, ya, i hall, mål yva, i da. dial. y, yw.
Jfr också äda. yffue, yee enl. Kalkar. Snö ock snöa uppvisa y åtminstone i en del nordskånska mål, såsom det förut
nämnda åsb. lugg. sny vid sidan av 1o2 'hög', boja 'böja'.
Detta såsom ett försök att förklara uppkomsten av y i de
ifrågavarande orden. Utvecklingen ter sig med denna hypotes
åtminstone enhetlig ock fonetiskt möjlig. Den förnämsta invändningen, som kan göras mot densamma, är, att den rör sig med
former utan bevisad existens. Därjämte skulle också kunna invändas, att det är egendomligt, att icke ljudlagen ö -› y framför
ghi lemnat flera spår efter sig. Men detta senare är i själva
värket ej så besynnerligt. De former av andra ord, där 5 stod
framför ghi, voro icke så avgjort förhärskande, som plur. *öghin
ock pres. *snghi(r) måste ha varit. Av böghia hade man t. ex.
imp. liikh, ipf. böghde, ptc. bglid(er) b5ght, vilkas ögh -›
1)

Ipf. sniädhe, se Nor. Aschw. gr. s. 466.
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med framgång rivaliserade med ett möjligen uppkommande
ygh(i) i t. ex. pres. böghi(r) -› *byghi(r).
En andra fråga blir, varför y(gh) i nuvarande mål resulterat
i ett ?,(v). I ordet öga synes denna utveckling till t vara rätt
utbredd. Enl. Wigforss anf. st. finna vi formen ma icke blott
i v. Blek., utan också i östra Skåne -(Villand, Gärds), vidare i
södra Halland (Laholms landsförs.) samt på Bornholm. Från
äda. upptar också Kalkar formen iffue. Huruvida stim, sniva.
förefinnes annorstädes än i Listers hd av Blek., är mig 'ej bekant. Det förefaller mig, som om man måste sätta utveckling
av y till i i sammanhang med uppkomsten av v. Märk, att
y står kvar, där gh muljerats eller ev. fallit bort: ya, sny.
i varkförknippad med uppkomsKan möjligen övergången y
ten av ett dentilabialt v? Det synes mig, som om detta vore
fonetiskt rimligt. Vokalen i förefaller mig lättare att uttala
-framför ett dentilabialt v än vok. y. Häremot behöver ej
Myra ±- kliva tala, ty här har den föregående kons. varit labialii uti öga, snöa torde nämligen även i
serande. Övergången y
någon mån ha varit betingad av denna. Att icke, såsom Wigforss
s. 180 vill, framljudsställningen i tya kan ha haft någon betydelse
för uppkomsten av i, det- visar ju tydligt swit)(a), likasom snu,
sniv(a) också visar, att framljudsställningen i ordet öga icke
kan ha haft någon betydelse för uppkomsten av y; såsom Wigforss s. 179 antar.
-e- ö föreligger, som bekant, även i ordet fah(g)e(r)
2.
'fattig', dessutom möjligen i orden utig(o)r 'otäck, elak' ock
ge(r), äv. uizo(r) (Ogen: Ys.) jat, slö ock liknöjd'.
Även här måste utvecklingen -ha gått över y. Mellan fsv.
fatöker ock fatiker -› fat(t)igher står fsv. fatyker. Om tillkomsten av y i detta synas meningarna vara något delade. Enl.
Nor. Aschw. gr. § 106,2 a skulle, som det synes, y ha uppstått
av 'å i neutr. framför kt (fatkt -› fatykt). Enl. Kock Ljudhist. skulle, synes det, y ha uppstått av framför k i svagt
akcentuerad stavelse. I båda fallen skulle man ha fått ett
kort y, som sedan i svagt betonad stavelse övergått till i, enl.
Nor. Aschw. gr. § 101 anm. 2 till följd av regressivt i-omljud
(ex. i fatikisfolk), enl. Kock Ljudhist. 531 oberoende av sådant..
Det synes mig, som om Kock på det hela taget företrädde den
y
riktigare ståndpunkten redan i fråga om utvecklingen
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ock i all synnerhet i fråga om utvecklingen y -› i, vilken — såsom
Kocks ex. anf. st. visa — icke kan ha varit beroende av regressivt i-omljud. Men en sak synes mig , härvidlag, oviss, ock
- det är, huruvida utvecklingen c --> y var beroende av någon
kvantitetsförändring. Är det icke möjligt, att ö helt enkelt blev
i bitonig eller svagt akcentuerad stavelse? Kock ,Ljudhist.
616 påpekar, att fsv. töker 'som bör tagas, användbar, antaglig'
återfinnes i änsv. otyyk (ock i upplandsmåls otyk). Här finna
vi ju längden bevafad. Ock härmed kunna vi övergå till nästa
fall ovan: utige(r).
Detta ord ville jag först identifiera med rspr. otäck, fsv.
othmkker. I Konungastyr. träffas en ack. otikkan, som ansetts
böra samman med fsv. otheekker ock antagits ha fått i genom regressivt i-omljnd i bitonig stavelsei, ev. vara tryck- eller skrivfe12.
Om vi med anslutning till detta otikkan finge antaga ett fspr.
*othikker, skulle man möjligen kunna tänka på förkortning av
k-ljudet i svagt akcentuerad stavelse ock så få ett ä. "othiker
*uthiker. Men ur ett sådant *uthiker borde ha framgått ett
nuv. *utger, icke utger. Att härleda mtiger ur ä.. uthEekker ->
*uthikker syntes mig under sådana förhållanden icke- möjligt.
En annan utväg fann jag då i att anknyta till fsv. otidiger 'som
sker i orätt tid', lån av mit. untidioh 'unzeitig, unreif, unpassend,
ungehörig, unglinstig'. Den nysv. betydelsen hos otidig 'ovettig,
oförskämd' kunde ju här ge stöd, åtminstone för den ena betydelsen av utfor, nämligen bet. 'elak'. Ljudhistoriskt finge utger
förklaras ur ett ä. *utidhigher så, att detta genom bortfall av
dh blivit TrtIgher. Man finge så förutsätta äldre huvudton på
första stavelsen, varvid gh kunnat bevaras från bortfall genom
inflytande från ad,j. på -igher, i vilka ä. gh åtminstone alternativt
blivit bevarat, t. ex. nuv.. sionnt(g)er. Då huvudtonen sedan
flyttats över på andra stavelsen, hade gh -> g blivit konstant
ock uppfattats såsom hörande till stammen. Denna förklaring låter
kanske ej orimlig. Större betänklighet i fråga om ljudskicket
vållar ju blott g gh. Men dels synes mig betydelsen erbjuda en
svag punkt. 1 iida. finna vi utidig med följande betydelse enl.
Kalkar: 1) 'ikke werende til roette tid, for tidlig', 2) 'ubetimelig,
evervxttes stor', 3) 'ilde til pas, slov', 4) 'ikke oplagd tilat
1)

Nor. Aschw. gr. § 102,2.

2) Kock Ljudhist. 282.
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spisel.. Det har således ingen betydelse, som särskilt överensstämmer med den i vårt mål. Dels har ett hos Rietz anträffat smål.
otök 'obehaglig, otrevlig' fört mig på den tanken, att utiger
snarare är att sammanställa med detta. Förutom den omständigheten, att betydelsen i detta från närstående mål hämtade ord
väl stämmer med den hos utiger, ha vi ju utvecklingen i fattig
att anknyta till. Liksom fatoker blivit fatyker, så har *utäker2,
sannolikt med (fakultativ) huvudton på u-, blivit *utyker, änsv.
otyyk, uppl. otyk (jfr också västm. södefm. tyker hos Rietz),
varvid, såsom jag tror, får förutsättas en (dialektisk) övergång
-›- y framför k i bitonig stavelse. Av *irtyker har sedan blivit
tiker, på liknande sätt som av fatyker blivit fatiker, varav
så genom akcentens slutgiltiga förläggning till andra stavelsen
blivit utiger3.
Nästan ännu svårare att identifiera är ordet ulger (o-). 1
sammanhang med försöket att härleda utiger ur ä. *utidhigher
tänkte jag mig för utger såsom utgångspunkt fsv. oidhin 'ovärksam, trög' (jfr s.-hall. iokn hos Wigforss s. 6). Genom anslutning till adj. på -igher kunde av detta ha uppstått ett *oidhigher
1. 'uidhigher, som sedan — om vi anta, att i uti andra stav. varit
långt genom anknytning till ä. iä — blivit *uigher ock, med
på liknande sätt som i utfger bevarat gh, inger. Det konstanta g torde emellertid i detta fall, då huvudtonen mäst
vilar på u-, vara ännu betänkligare än i förra fallet, ock
jag har därför tänkt på en annan härledning av ordet. Rietz
anför ett adj. ykker 'livlig, kry' (Karlsk. bärgsl.). En utvidgning av detta är väl det för östra Blek. uppgivna ykkrig 'yrvaken', 'som blivit väckt i otid'. Jfr också hall. ykkra sik ock
ökkra sig 'kry opp sig, bli raskare, hurtigare' samt da. dial.
ogres 'blive munter, muntres', ogret 'opmuntret, opront'. Adj.
ykker anser jag gå tillbaka till ett fn. *kr
urgerm. *wökriaz), stående i avljudsförhållande till isl. vakr, fsv. vaker. Genom
kons.-förlängning framför det till stammen hörande r ock övergång
Jfr härmed list. ni4d-hado, där vi tyckas ha en sannuansättning med ä. -tidig.
Fsv. otoker otokker eg. 'som icke kan eller bör tagas; ond'.
Månne Kon.-sts förut nämda otikkan snarare bör föras till
°toker, otokkers — märk otokkom dat. pl. i Kon.-st. -- än till
othmkker, såsom hittils skett?
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av ra till y framför kk har *ökr givit ykker. Det till stammen
hörande r:et kunde emellertid fattas som ändelse för nom, sing.
mask. ock stammen följaktligen bli ök-, i vilket fall k icke
förlängdes. Men i sammansättningen *å.öker blev ö till y- framför k liksom i *iatiäker --> iityker, ock senare ha vi fått
"ilyker ->. "iiiker liksom *iatyker --> 'falken Av *niker fick man
så nuvarande inger, vilket enligt denna härledning alltså eg.
skulle betyda 'ovaken', varav 'slö, lat, liknöjd'.
Vok. e (t).
Vokalen e träffas på det hela taget i samma fall
på hela området. Den förekommer, såväl lång som kort, ymnigt i starkare betonad stavelse. I svagtonig ställning är dess
förekomst ej strängt stadgad, enär den här i regel växlar med
eller är svår att skilja från a ock a. Svagtonigt e tages därför i
denna framställning gemensamt med a ock a. Under avdelningen »vok. e» behandlas endast siarktonigt e.
Starktonigt e (2) går dels tillbaka till ä. e av något olika
ursprung, dels till ä. i, direkt till i, indirekt (över i) till i, dels
också till ä. y (över i). Slutligen svarar det i ett par fall till
den vokaliska komponenten i fspr. brytningsdiftong av kort e.
e svarande till äldre e.
Det är i regel ett äldre ö varom här är fråga. Då ett sådant
i målet vanligen diftongerats ock nu uppträder som a?,.. —
n (med grov beteckning öi), ha vi här merendels med värkliga
eller skenbara undantag från denna diftongering att göra. Det
äldre ö, som vi ha att räkna med, är av något olika ursprung, i
de flästa fall ett samnord. Bei eller ett inlånat ö (ei). Angående
behandlingen av ä. ö i sydsv. dialekter hänvisar jag f. ö. till
min utredning i »Samnord. 2ei» samt till Wigforss S. Hallands
folkmål §§ 10-17.
g. Ex.
1. e svarar regelrätt till ä. ö framför k
blek, -a
blee(r),
blka
•
eg ek
träkrok
att hänga
kneg
n. ekträ, -skog
sele
på'
lek,
-a
leg, lka
1) Detta ord synes, att dömma av no. kneik ln. 'stwrk, bratt indkojning', som torde Vara samma ord, kanske också äfsv. knek 'bak-
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steg, stka stek, -a
krig« krikon'
pi_ga peka
vige m. ljusveke 3
sp4.a sprätta'
rigna räkna 4.
Huruvida viga m. 'vattensjuk äng, mad', smål. närk. veke
se Rietz s. 806), hör hit ock är avledning av adj. vek, iSI. veikr,
kan ej avgöras, men får väl anses troligt. Tänkbart vore dock
i detta ord även ä. I.
Att den följande palatala kons. varit anledning till den uteblivna diftongeringen framför k •-> g, får tagas för givet. Fonetiskt sett måste väl detta förklaras så, att k absorberat den
efter ö uppkommande halvvokalen Or.
Anat. 1. Ett låneord, som enligt min mening säkert hör hit, är
,,rdet uk-hosta 'kikhosta'. Den första leden av denna sammansättning
har, överraskande nog, ett 0-ljud i sydsv. mål. Så utom i list. även i
åsbom., soni har Mghosta (Bill. s. 43), i s.-hall, mål, som ha &g[a]hosta
(éceg[a]-) enl. Wigforss s. 56. Billing söker förklara åsbomålets form
ur en grundform med långt i genom att antaga en av akcentueringen
betingad utveckling 7mit6Sta
7stgh6sta 19eghösta
faghosta. Samma förklaring gillas alternativt av Wigforss s. 57, men
W. söker därjämte, efter Torbiörnsson i Sv. Lm. 1904, s. 48, att med
särskild hänsyn till det hall.
g(a)- få fram en förklaring med antagande av folketymologisk anslutning till Mga, i hall, även åige,6.
En förklaring av sistnämnda art kan knappast komma i fråga, då det
gäller listermålets form, enär käke här endast har ä-ljud (ts&ga).
Då vore Billings förklaring att föredraga. Emellertid är e-ljudet i detta
ord sannolikt ursprungligt, icke sekundärt, i de sydsv. målen. Ordet
har inlånats med ö under formen *kök-höst-. Detta har varit en på

bog', ha urspr. sel. Däremot synes det mig, med hänsyn till damm.
knikit, vara tvivelaktigt, om list, hall. knka är identiskt med isl.
kneikja, no. dial. kneikjä, såsom Wigforss s. 96 antar.
Dels t. ex. om människa, som går och sprätter med styva ben,
dels om höns, som krafsa i jorden, varav sedan 'krafsa' i allm. Ordet
torde böra identifieras med no. dial. speika 'gaa med stive been, spanke,
gaa stiv og strunk' (samma betyd. i list.). Om da. spege (fr. 1598
äv. ett spige) är samma ord, är svårt att säga.
Mit. krake, kreike.
Jfr no. dial. veik ni. o. f. veike ni. Ordets da. form är vcege.
F.-T. antaga lån av mit. wiåke, weike.
Jfr sen-isl. reikn.a, lån av mit. rekenen.
Se vidare Swenning Samn. sel s. 101 o. s. 109 samt Wigforss
s. 96f.
W. hänvisar även till sina icke utkomna »Tillägg ock rättelser».
Han framlägger kanske där en annan uppfattning.
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lågtysk botten företagen ombildning av ett ursprungligare *kik-höst'
med folketymologisk anknytning till ett *kök, nuv. Ity. keek, keke,
keik 'mund, mata' (keekel, käkel 'gurgel, gaumen, kehle, mani,
schnauze')2. Jfr härmed nit. killhoost 'ein trockner {lusten', som Sallnolikt är en • ombildning av ä. *kik-, *kieh-höst efter kiffe
eg. 'kiunbacken, kiefer'. De halländska formerna med m-ljud skulleev. kunna förklaras så, att ett "kök- inlånat före övergången ö
i östnord. mål givit eg-, medan senare inlånat *kök- givit Mg-.
Emellertid är det kanske troligare, att de hall. 93-formerna bero på seSlutnare folketymologisk ombildning efter det hall. åege, -->
mht. kieh- kan ha spelat
ligen må påpekas, att ett nht. keieh-3
någon roll beträffande de sydsv. e-formernas uppkomst, antingen så
att ett Ity. `kök- *köoh- tillkommit på grundvalen av ett hty. keioh-,
eller — vilket väl är mindre sannolikt — så att de sydsv. e-formerna
äro direkta lån av hty. keich-.

2. e svarar, på ett par undantag när4, regelrätt till ä. ö i
pret. sing. av starka värb tillhörande i-klassen. Ex.
neb nöp 5
le led
peb • pep
re red
led litades
skre skred
smed svärtade'
gn,e gned
bed bet
je sved
led sket
wen ven
skreg skrek
rev rev
veg vek, vikte
drev drev
skrev skrev
ste steg
te teg Mös.
fes pepedi
Blott framför ä. k ock gh kan den uteblivna diftongeringen
enl. 1. ovan ock i enlighet med den vanliga behandlingen av
-ögh- i målet (se ce9) anses ljudlagsenlig. För övrigt beror den
enkla vokalen, där man icke har med helt nya bildningar att
göra, på analogiinflytelse från pluralens vokaNkick: ä. I --> e,
Om kik- anslutande sig till nyno. kikja 'tappa andan', mit.
kiehen 'schwer atmen' se F.-T. s. 507.
Se Berghaus Sprachschatz der Sassen.
Berghaus (2, s. 275) översätter Ity. kuehhoost med hty. ketch
hnsten. Se f. ö. Sanders Deutsches Wb. I.
Se dift. a, § 110,1 a.
5) Jfr § 18,i, s. 42.
Till bet, överensstämmer detta vb med fsv. lita litte, is].
hlita hlitte, till temat med isl. lita leit.
Av smida 'svärta (med sot 1. dyl.)'.
1 Mj. har ordet svagt pret. Se under ce samt forna.
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vare sig detta får fattas så, att plur. é ‹- I värkat konserveTande på singularens å, eller så, att sing. ö över huvud taget
vid tiden för diftongeringen varit utbytt mot plur. som till följd
av sin kvantitet ej diftongerats. Mindre sannolikt är väl, att plur.
e först efter inträdd diftongering utträngt singularens diftong,.
3. e svarar till ö (<--. mi) i några enstaka ord med bevarad
vokallängd, nämligen
jed 'get', pl. j6de(r) 'getter', bbl-jedg 'bålgeting';
r 'rede, bo', hiva 'treva', riw-oom 'revorm';
e) wda, n. 'vete', gren n. 'vinkel mellan benen'.
Det är en mycket svår sak att uppspåra anledningarna till
den uteblivna diftongeringen i dessa ord.
Stamordet i grupp a get uppvisar, överraskande nog, enkel
vok. på det sydsv. område, som diftongerat fornspr. ö, med
undantag av södra Smål.2 Jag har i Sam'. mi s. 117 sökt
förklaringen till den enkla vokalen i en urspr. växling ö: h' i resp.
sing. ock plur. (ä. gåt : gåttgr). Sing. ö skulle enligt denna
förklaring ha hindrats från övergång till dift. genom inflytande
från plur. ö. Med hänsyn till pluralens givetvis ymniga förekomst torde denna förklaring icke få anses oantaglig. Sedan
dess har emellertid Wigforss SHall. folkm. s. 98 if. sökt göra
gällande, att den uteblivna diftongeringen i detta ock andra
ord skulle bero på den föregående palatala kons. g -› j. Ock
i det följande (s. 1011f.) pläderar han även för k-ljudets (k, sk)
förmåga att hindra diftongering av ett följande ö. Ehuru en sådan
förmåga hos g ock k fonetiskt sett förefaller mig ännu mycket
mera tvivelaktig än deras av Wigforss antagna utbredda förmåga att i eg. mening palatalisera en följande vok., kan jag
icke neka till att Wigforss' material för hallandsmålen synes
styrka hans • "tagande. Några hall. fall med dift. efter g, k
träffas ej hos Wigforss, vilket väl emellertid icke alldeles
utesluter möjligheten av att sådana finnas. Men om det går an
att på övriga mål tillämpa samma antagande, det blir en annan
fråga. Om vi nu närmast taga läget i vårt mål i betraktande,
så finna vi, utom i de båda ovan anförda orden jed, bol-di,
e efter ä. g (nuv. j) blott i det av Wigforss i diskussionen inSe för övrigt Swenning Samn. tel s. 118, jfr s. 103 f.
Se Samn. i s. 39 f.
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‹Iragna agn- (iyjn, no adj., Jena v.), vars e emellertid är av
något osäkert ursprung'. Diftong efter g --> j finna vi däremot
i jöia 'nederdel lagg', irira 'sätta gjord på ngt', Jöiia 'kastrera'.
Efter ä. k finna vi uteslutande dift.: tcsöie(r) 'ledsen', äcta. ked,
iplete,1 'körtel' JhBh., t,söila 'källa', pi 'sked', pi 'ske', pia
1bena'2, bejöi 'besked'. Här bör väl alltså, synes det, allt tal
-om en antidiftongisk påvärkan av en föregående palatal kons. vara
uteglutet, ock orden jgd ock bol.-yedig (såväl som ordet jet-,
=varom se nedan) måste förklaras på annat sätt. För jecl måste
jag då, så länge en mera tilltalande förklaring ej framkommit,
hålla på den, som jag tidigare givit, ock anse den enkla vokalen i detta ord vara att tillskriva den äldre plur.-formens (*ghttgr)
korta e. Ordet bol-y:dig kan ha två omständigheter att tacka
för sin enkla vok., nämligen dels formassociation med ordet
yol 'get', dels också e-ljudets ställning i icke huvudtonig stavelse.
Vokalen kan till följd av reducerad akc. fakultativt ha varit
kort ock därvid undandragit sig diftongeringen.
Anna. 2. För att vara uppriktig kan jag icke annat än beteckna Wigforss' hela framställning i berörda fråga såsom i hög grad vilseledande.
Det förefaller mig, som om han gått till densamma med den förutfattade meningen, att palatalen varit orsaken till den uteblivna diftonge_ringen. Det sätt, på vilket han använder mitt i »Sallin. sei» givna material, är sådant, att jag måste uppmana var ock en att själv i mitt
-arbete studera detsamma, innan den Wigforsska teorien godtages. Så
t. ex. åberopar han, att diftongområdena för de båda orden get ock
-gera, isl. gira skulle vara ungefär desamma. Av Sann. i s. 39 f.
-ock s. 79 f. framgår mellertid, att i det senare ordet träffas dift. i
VGöinge (åtm. delvis), (.5Gö., Villands ock Listers hd, medan get på
-samma ganska vidsträckta område uteslutande har enkel vokal. Wigforss'
-antydan om riksspråksinflytande på ordet get inom nämnda område måste
naturligtvis i fråga om ett sådant ord bestämt tillbakavisas. Bättre
lyckad är då jämförelsen mellan diftongområdena för get ock gen-, men
på den kan väl icke alltför mycket byggas. Diftongen i gen- kan ju
dessa trakter (s. Småland), i vilka diftongen har betydligt starkare välde än
någon annanstädes, helt enkelt vara sekundär, substituerad för e. Vad
jag emellertid här i synnerhet vill påpeka är, att Wigforss alls ej tagit
hänsyn till -gruppen III B 3 a i3 i mitt arbete, s. 69 g. Den synes mig
kunna avge ett tämligen tydligt vittnesbörd i denna fråga. Vi taga
här först vb gälla, gilla 'kastrera', fspr. gcelda, som i ifrågavaranda
mål måste ha passerat stadiet *gölda (se Samn. cei s. 129). I dette
Se Samn. i s. 120 f. Se f. ö. härom nedan s. 85 f.
Mit. seheden, seheiden.
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ord finna vi, vid sidan av enkel vok. i get, diftong i hela VGö.,
Vill. ock List. hd. Samma är förhållandet med källa, fspr. kffllda --->*kölda. Att inför detta faktum vilja skriva den enkla vokalen på
samma .område i orden get ock gen- på räkningen av den föregående
palatala konsonanten förefaller mig vara något egendomligt. Att vi
måste bedömma denna fråga annorlunda, det synes mig också det tredjefallet i samma grupp visa, näml. ordet hälla, hilla vb o. subst. '(försemed) bensnara', fspr. hmlda
*hölda. Dess diftongområde sammanfaller
med de förut nämnda båda ordens, om vi undantaga en liten remsa i
sydvästra Smål., där gälla ock källa, av mitt knappa material att dömma,
synas uppvisa enkel vok., möjligen lånad från angränsande skåle- ock
hallandsmål, - medan hälla har dift. Den palatala kons. i de båda
förstnämnda orden har icke egentligen invärkat på den följande vokalen
mera än h-ljudet i det sistnämnda.
Over huvud taget tror jag, att man måste avgöra spörsmålet om
diftong ock enkel vok. uteslutande från följande ståndpunkt. Först.
ock främst måste man ur den egentliga diskussionen utesluta alla icke
bevisligt gamla låneord, icke, såsom Wigforss stundom gör (t. ex. s.
102), använda misstänkt yngre sådana som eg. bevismaterial. Ha de
diftong, kan denna vara substituerad; ha de enkel vok., kan den bero.
på inlåning efter diftongeringen av ö. Därefter har man att utgå från
det antagandet, att varje vid en viss tid långt e diftongerades, utom
framför k ock gh (se Samn. 93i s. 30 if.). Därest vi nu träffa enkel
vok. i fall, där vi skulle kunnat vänta diftong, så måste detta, så vitt
den enkla vokalen ej kan förmodas vara lånad från rspr. eller närstående mål, bero antingen därpå, att vid tiden för diftongeringen överhuvud taget icke förefanns e-ljud, eller därpå, att e-ljudet var kort >
konstant eller fakultativt, eller åtminstone genom association påvärkades
av etts kort e-ljud. Om vi hålla fast vid denna ståndpunkt, densamma
som jag intagit i Samn. tei, behöva vi i regel ej finna differenserna
i behandlingen av det värkliga eller förmenta ä. e-ljudet så påfallande..
Målen ha naturligtvis i många fall stått på olika utvecklingsstadiunr
vid diftongeringens inbrott. I det ena målet har t. ex. ä. kEelda, hEelda
hunnit till *kölda, *hölda, i det andra ett steg längre till *kika, *bilda;
i det ena målet har ä. giga hunnit till *göra, i det andra till *gör(å)a;.•
i det ena målet har pret. sing. röv påvärkats av pret. plur. rövo, i det
andra har singularen hållit sig oberörd av en sådan påvärkan, o. s. v.
Problemet löses ingalunda genom så pass godtyckliga antaganden som
teorien om en föregående palatals invärkan. Ty godtycklig synes mig denna
teori vara, åtminstone om man vill tillämpa den på material från hela
diftongområdet. Jag tror f. ö., att en ny materialskörd skulle visa,.
att den ej är alltför säker ens för hallandsmålens vidkommande. De.
andra diftongmålen göra i varje fall teorien högeligen misstänkt.

De fall med e för väntad diftong, som träffas i gruppen b ovan,
r(>„ rev-oem ock treva, kunna med största sannolikhet anses bero.

på vokalens — åtminstone fakultativa — ställning i stav. med reda-
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.cerad akc. vid tiden för diftongeringen. I Samn. Eei s. 116 har
jag så förklarat den enkla vok. i ordet rede. I sammansättningar sådana som fåglarede, hönsarede 0. s. v. har kvantiteten
hos e fakultativt reducerats, ock e har då undgått diftongering.
Från sammansättningarna har sedan det enkla ordet lösgjort
sig med enkel vokal. Vad rev-om beträffar, så har det med
stor sannolikhet kunnat ha huvudtonen på senare sammansättningsleden (*rev-årm), i vilket fall den första ledens vok. förkortats ock följakligen icke diftongeratsi. Vb treva har —
om det värkligen är identiskt med isl. preifa, vilket synes tro
ligt, ock icke möjligen återgår till ett ä. *Driva — undandragit
-sig diftongeringen vid akcentsvag ställning i satsen i uttryck
som treva-sig-fram, ev. också vid bitonighet i sammansättning,
-ehuru numera sammansättningar saknas2 .
Över huvud taget ger en närmare granskning av materialet
i min avhandling om Samnord. eei vid handen, att diftongerin-gen måste ha varit i hög grad beroende av kvantitetsväxlingarna,
vilka ju i sin ordning till stor del bestämmas av betoningsförhållandena. För att diftong skulle uppstå av ö ock även be-hålla fältet, synes ha erfordrats först ock främst full längd hos
vokalen ock för det andra, att denna längd icke alltför ofta till
följd av betoning eller av andra orsaker kunnat reduceras till
halvlängd eller till korthet. Har det senare varit fallet, så kan
-det hända, att e-ljudet undandragit sig diftongeringen. En<last så kunna en hel del fall med enkel vok. förklaras enligt min mening, som t. ex. de på större eller mindre områden
med enkel vokal uppträdande orden sked, rede, svepa, heta
.0. g. v. Bra många jämförelsepunkter i denna fråga erbjuder
-den samnordiska, av kvantitetsväxlingar beroende monoftongeringen av ä. eei till 93, såsom var ock en skall finna, som vill
- undersöka saken.
Det i gruppen c ovan först upptagna ordet w(da 'vete' har jag
i Samnord. i s. 116 sökt förklara i enlighet med det nyss sagda,
Jfr härmed, att ett samdial. *rEeif-örmr givit fsv. rmformber,
nyländskt rävörm. Se Kock Ljudhist. 255. •
Denna förklaring står i överensstämmelse med Kocks tolkning
.av fsv. thrava, nsv. dial. trava ock fsv. preeva Ljudhist. 418, varest antages, att trava är en gammal svagtonighetsform av urnord. -praiva,
"'neva en sådan av sarnnord. *prteiva.
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i det att jag tänkt mig den enkla vokalen egentligen hemmahörande i sammansättningar som fsv. sommerhwete, vinterhwete, äda. vårhvede, sommerhvede, nda. vinterhvede ock ev.
i sammansättningar som äda. hvedekage, fsv. hveteaker med
fakultativ huvudton på senare sammansättningsleden. En sak
är visserligen ägnad att väcka betänkligheter i fråga om detta
ord, ock det är den omständigheten, att det ingenstädes på hela
diftonggebitet tycks förekomma med diftong'. Man hade ja
dock väntat, att diftongen någonstädes skulle ha avgått med seger.
Under sådana förhållanden blir möjligen den antydda förklaringen
svagare i detta fall än i andra. Men var finna något bättre?
Tanken på lån, som framkastas av Wigforss s. 104, har väl i
fråga om ett sådant gammalt kulturord föga bärkraft, även om
det får medgivas, att veteodlingen i många av vidkommandebygder ej varit över sig vanlig. För relativt hög ålder hos
ordet i ifrågavarande mål vittnar ju f. ö. i någon mån ordets
w. Den andra möjligheten, som antydes av Wigforss s. 103 f.,
att 'halvvok. tt skulle haft en diftongförhindrande värkan, vederlägges av fall, som W. själv anför. Jfr list. tvöine, 'ven(gräs)',.
twöid 'tvet', pia 'sveda' o. s. v. Jag ser i själva värket ingen
möjlighet till en mera tillfredsställande förklaring än den först
givna. En misstanke om att e-ljudet i ifrågavarande mål har
annat ursprung än ä. ö (,--> rei), kan icke styrkas. Eljes kundeman vara frestad att tänka på äldre i. Ett avljudsstadium med
anses ju föreligga i dalmålets waite
meng..
white. Månne även former med äldre i förekommit?
Ett ganska besvärligt fall med e för väntad dift. erbjuderockså det andra i grupp, e upptagna ordet, subst. gren. Ety-mologer tro det vara identiskt med rspr. gren 'trädgren', som.
anses ha e eai. För vårt mål förefaller det, åtminstone vid första
anblicken, som om denna identitet skulle jävas. Rspr. gren
heter gröin m. med dift. i motsats till den enkla vokalen i
gren n. 'vinkel mellan benen'. Huruvida differensen, som ickeblott berör ljudskicket, utan även genus, är ursprunglig ellersekundär, är emellertid ej så lätt att avgöra. Den senare möjligheten skulle i fråga om ljudskicket ev. kunna anknytas till
1) Se Samn. mi s. 39.
2)

. Noreen

i Sv. Lm. IV. 2, s. 82.
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tanken på ett inflytande från adv. grensla, om detta inflytande
kunde anses ha varit nog starkt för att kunna bevara o-ljudet
i gren från diftongering. Den förra möjligheten åter skulle väl
— för att icke gå längre än nödigt från ordet gren 'trädgren' — ligga i annat avljudsstadium. Man finge antaga, att
ginge tillbaka till äldre I. Om F.-T:s sammanställning med got.
grids 'steg', mht. griten 'die beine auseinanderspreizen' är riktig, skulle vi åtminstone i det senare ha avljudsstadiet
Allm. 3. Från Ys. har jas uppgift om ett adj. Une(r), förekommande huvudsakligen i neutr. bpt 'grovt, enkelt', t. ex. bent klaide(r)
'grovt, enkelt klädd'. * Rietz s. 28 har ett adj. ben (n. bent)
(om tråd ock spånad) i t. ex. 'garnet ä bent spunnet' Sk. Hl. Bl.,
ock Wigforss har s. 109 bent adj. n. 'grovt' (om garn). W. uppför
bent bland låneord ock anmärker, att ursprunget är honom okänt.
Det synes mig utan vidare kunna antagas, att ordet är identiskt med
no. ben, bein, isl. beinn 'rak, rät'. Betydelseutvecklingen är ju lättförståelig ock saknar icke paralleller (jfr t. ex. sv. rspr. rättfram).
Vad den uteblivna diftongeringen beträffar, förklaras den av neutrumformens dominerande användning. Ock i neutr. framför nt har e vid
tiden för diftongeringen (åtminstone fakultativt) varit kort.

4. e svarar regelrätt till ä. ö framför m, utom då é stått i
uddljud. Ex. rem 'rem', hem 'hem', hema 'hemma', sWmo(r),
'slem' adj. Ys.1, hem 'vem' YsMj.
Den förklaring av e framför ä. m, som jag givit i Samn.
s. 114, torde få anses ovederlägglig. Utom i framljud hade
vid tiden för diftongeringen förkortats framför m i sammanhang med förlängningen av m ock kunde följaktligen icke diftongeras.
5. e svarar till ä. ö framför kons.-grupp eller lång kons.
(tt) i en del fall:
a) framför kons.-förbindelse i orden
grensla grensle 2
4,/ ärg
vrensk hingst 3
helsa f. hälsa
leksan lekfull
hasa v. hälsa
fresta (— fröista) fresta;
rensa ränsa
Fsv. slem(b)er, no. dial. sleim. Om avljudsformen slimber,
mit. slim se Rock Ljh. 228.
Jfr strax ovan.
Fsax. wremise, mht. wrem(i)seh, fht. reinise tyda på att ordet.
ö. Sammanhanget med vrena v., som bör återgå till
har urspr. ffii
ä. 'Irrina, kunde dock ge skäl för antagande av urspr. i.
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b) framför tt i orden
twee-bet tvebett
bret n. av bröie(r) bred
fet s., -e(r) adj. svett
het n. av höjde fr) het
ptas v. svettas
fet n. av föide(r) fet
let n. av iöie(r) led
kta, let letade, -at av löida.
Vad man utan tvekan kan antaga rörande båda grupperna
-är, att de anförda formerna vid tiden för diftongeringen haft kort
vok., varför också ingen diftongering inträtt. Men svårare är att
-säga, vilken kvalitet denna vokal haft. Ett framför kons.-grupp
-eller geminata förkortat ö blev ju allmänt -1" i fspr. I vad mån
-utvecklingen i anförda fall gått över I, kan knappast avgöras.
Kanske ha flertalet passerat i-stadiet ock fått e närmast enligt
-§ 25. Därpå tyda t. ex. östska. former med i-ljud som nasa, frista'
-ock danska som hilse, vrinsk etc., ehuru det kan hända, att dessa
beteckna ett mera framskridet utvecklingsstadium än våra eformer. Ett fall, där man dock med största sannolikhet kan
-antaga ett i-stadium ock t. o. m. kan anse detta ha härskat vid
tiden för diftongeringen av ö, är gruppen med geminerat t.
Detta tror jag särskilt böra framgå ur böjningsformerna ovan:
Jet, brel o. s. v. Att aasociationen med former med ljudlags-enlig diftong här icke förmått insätta diftong — utom i undantagsfall 2 — beror sannolikt därpå, att vokalen vid tiden för
-diftongeringen så att säga gjort sig kvalitativt mera självständig än i andra böjningsformer, i det att den övergått till I,
under det att andra böjningsformer hade ä. Detta torde vara
-den naturligaste förklaringen till motsatser sådana som röine(r)
röint : bröie(r) bret.3
6. e svarar till å i låneord. Om de inlånats med ö, får
-det antagas, att lånet är yngre än diftongeringen av ö. Vi
finna i målet
1)

Samn. i s. 49 if.
av öin, där associationen naturligtvis varit särskilt stark,
-samt i Yndit(a) av möida 'meta' ock btiit(a) av höjda 'beta'.
3) Jfr även Wigforss s. 112 f., där detta förhållande ännu ej blivit insett. Att enkel vok. icke bevarats i böjningsformer med d (ex.
2öida av löja), behöver icke med nödvändighet bevisa, att förkortning framför dd inträtt senare än framför tt, men väl att framför dd
ingen övergång ö —> I ägt rum. Jfr Wigforss s. 113.
2 )1 ölt
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med långt e exempelvis
kana kanel
snecli(g)o(r) listig 2
helt(g)o(r) helig
lecli(g)o(r) ledig
balberara barberare
mMal medel
kUne(r) klen
hednag hedning
kaugs katekes
beck f. beta
evali(g)e(r) varenda
sno-beda, -beche snorig
greve greve
(elak) unge ';
med kort e exempelvis
4gal Emil
kaHt karet
Ina Emma 4
prev0 avträde(shus) 6
skredara skräddare'
best
böist) best7
Jesus Jesus
rest rest, återstod
ro-b«,a rödbeta
vbspa f. getings.
Somliga av dessa ord äro väl ganska gamla i målet, såsom
klenar, evali(g)er, skredara; andra äro helt nya lån från sv. rspr.,
som medal, becla, ro-Mta.
Om fall med e vid sidan av dift. se under dift. ai — 4
7. e går sannolikt tillbaka till ä. i stammen -yen-, ingående i orden
,).9o(r) gen, gin
yenast genast
yen-vek genväg
v t5n i gän
yena gena, mota
Jag har i Samn. ai s. 121 antagit, att ur det gemensamt
nordiska "göghin under starkton bör ha uppstått ett "gghin,
medan under svagton *golighin förblivit oförändrat. Vardera av
Jfr mit. eiwel(i)ken 'ewig,
Lån antingen av da. snedig, eller rnajligen av mit. sneidich.
Bevarandet av d antyder i detta ord, som i flera av de följande, sen
inlåning.
Sammansatt med dial. bete, bede eg. 'kastrerad bagge'. Jfr
da. bede 'kastrera', som enligt F.-T s. 67 är lån av Ity. böten. Det
förutsätter då ett Ity. dial. *båten. Jfr Ity. schröder ock *schriicier

(list. skred ara).
e-ljudet beror väl på bokstavsmässig läsning.
MIL schråder. Ordet måste dock ha inlånats från dial. med ö.
Jfr ffris. skråda 'zerschneiden'.
Mit. privet It. 'geheimes gemach, abtritt'.
Aug. diftongformen se under dift. az
4
a.
Mit. wespe, enl. Kluge Et. wb. till formen lån av lat. Vespa.
6-141058

Sv. landsmål. Swenning.
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dessa former kunde sedan användas med starkton eller med
svagton. I senare fallet fick man genom regressivt i-omljud
*gighin. Genom bortfall av gh uppstod° så, sedan -in försvagats till -en, resp. *gen, *ghen ock *gen. Under starkton kontraherades dessa till fspr. gebn, gön, gin, under svagton till fsv.
gn, gen, gin. Jag antog s. 120 (jfr s. 123), att de rätt allmänna sydsv. formerna med e-vok. (Samn. mi s. 54) borde återföras till ä. gen, medan de sydsmål. diftongformerna utgått från
ä. gön. Häremot vänder sig Wigforss med bestämdhet s. 100
ock återför icke blott diftongformerna, utan även e-formerna till
gön. Att detta ä. gön på nuv. e-område icke blivit diftongerat,
anser han här, liksom i fråga om ordet get, bero på den föregående palatala konsonanten g. Jag har redan i mom. 3 ovan
(s. 78 if.) sökt visa det orimliga i hypotesen om de palatala konsonanternas betydelse för diftongeringen av ö ock måste följaktligen även här taga avstånd från Wigforss' uppfattning. På
sätt ock vis vidhåller jag min äldre förklaring, men vill här
komplettera densamma. Jag antar, att vid tiden för diftongeringen
av ö inom ifrågavarande dialekter förefanns dels formen gön, dels
också formen gön, den förra eg. svagtonighets-, den senare starktonighetsform. Trots eventuellt inflytande från On blev på nuv.
diftongområde för -gen- ö i gön diftongerat, ock diftongformen utträngde e-formen. På nuv. e-område däremot skedde till följd av inflytande från gen ingen diftongering, utan såväl gön som gen behöllo sin vokalkvalitet för att senare sammanfalla även i fråga
om kvantiteten i nuv. -Jen-. Att diftongområdet för -gen- sedan
är ungefär detsamma som det för get, behöver ju ej väcka särskild förundran. Det är detta område av södra Småland, där diftongen över huvud taget gjort sina största landvinningar. Här
om någonstädes skulle naturligtvis en utjämning till förmån för
diftongen ske. — En annan möjlighet vore visserligen att härleda -'isen- ur ä. gin, men då finge e-formerna ställas utan
intimare sammanhang med diftongformerna, vilket är mindre
tilltalande.
1) W. tycks delvis ha missförstått min framställning i Samn. 93i.
Han synes nämligen tro, att jag antagit gen vara uppkommet genom
förkortning av gen, vilket ju icke är fallet. Enligt min förklaring
blev ett *Oen under starkton gen, under svagton gen, vilka båda
former alltså äro parallellformer.
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§ 25. e svarande till äldre i.
Det är alltid ett kort i-ljud som närmast ligger till grund
för e. Detta korta i kan dels vara ursprungligt, dels ha uppstått ur i genom förkortning före övergången --> e. Om e <e se § 24,5. I några ord ligger ett urspr. y till grund för
i
i
e, varom se § 26. Vi urskilja följande fall av e
1. e är den allmänna motsvarigheten till tidigare I framför enkel oförlängd kons. Ex.
tren steg
le m. led, n. grind
U-tjob köpskål, handsöll
ft«, f. fena
sme smed
ven vän Jh Kh8
sn4(r) sned 2
sbza f. sena
ve s. ved
ten tenn 9
ve prep. vid
fote:na förtenna 9
vrNa (dörr)vred3
,pna f. skena
sda sele
5n-b8in, skenben
vga m. vilja4
5na vb. skena
van, vt(g)e(r) villig8
Uve(r) lever
pNa peta, riva sakta8
Uva leva
spg1 spel
9-4;-b6in revben
spaa spela
rve, m. vävbom"
vdom Vilhelm7
~va f. skreva
te till
bksa f. bläs, vit fläck"
,gn(g)o(r) girig
fgs n. lukt av fjärt"
kne(r) len
k194sa, f. utslag, liten finne"
Fsv. lifkøp, fda. lithkop.
Jfr is]. å sniä, iida, paa snid, no. dial. snid- i sammansättningar, F.-T. s. 1091 f.
Sv. dial. vriel vreel vrele, da. dial. vrile till vriä- av ä. vriäa,
Rietz s. 818.
Fsv. isl. vill. Jfr vaga
*ville, se § 95,2.
Fsv. vilin.
No. dial. pila pela, jfr da. pille. Se F.-T. s. 826.
Har tydligen utgått från en form 'vilum
Fsv. vin, isl. vinn I de övriga socknarna vcen.
JhBh ttn, fottya; se under cel.
Jfr no. dial. riv 'vindebom', isl. rifr.
eller strimma i pannan, da. blis; se f. ö. Tamm Et. ordb. bläs.
is) Jf r fis m. 'fjärt', ev. med anslutning till vb. fisa; se s. 60.
13) Fsv. qwisa jämte qwösa, isl. kveisa; no. dial. kvisa f.
'blegne'.
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teåsa vara ostadig, orolig
besa fara vilt åstad2
bUa-knkmara kringvandran-

de handlande 3
70'es-o3a raissunna4
r4W stort såll5
gri?be, grepe
rga repa, draga°
neb knip 7
vao(r) kvick, livlig YsMph2
p dbo(r) peppar
sled slit
krUla kreta, skära 9

drkla gå ock söla, dra på

benen"
gned gnet
feda göda
ved vett, vi-Wa veta
fåso-vMan nyfiken
spMe, f. sticka"
bed bett
Ude, m. hetta"
bleg mål (för skott)"
prka peta, peka"
streg streck
mka måtta, sikta"

No. dial. kvisa 'bevxge sig uroligt' etc. Jfr Wigforss s. 4
not 8.
Om kor förföljda av bröms; fsv. bisa 'löpa, hesa'.
Da. bisseknemmer; sammanhänger sannolikt med vb besa,
da. bisse.
4) Fsv. isl. mis-.
8) För säd; sammanhänger med da. risle, mht. riselen, nht.
rieseln; jfr mht. risel 'tau, regen, hagel', som är samma ord med avvikande betydelse.
6) T. ex. blad från en kvist; no. dial. ripa; se f. ö. Wigforss
s. 2 not 8 o. 9.
7 ) Av vb. ?nbc& § 18,1 som sled av shda.
8) Jfr no dial. vipa (veepa, med urspr. I) 'gaa frem og tilbage,
svinge sig, vimse'.
2) Jfr no. dial. krita kreta 'pynte, udskjwre' ock krit n. 'rids,
skure, streg'.
10) Jfr no. dial. dritla, drilta, drihle, drihltje, drila 'gaa langsomt, tungt, dovent' etc., 'slxbe sig'.
11) Jfr fsv. eke-spit f. 'sticka av ekträ'.
12) Fsv. isl. hiti.
13) Blott i uttrycket »da bieg 'skjuta till måls', eg. kanske på
en genom särskild (vit?) färg utmärkt fläck. Jfr no. dial. Wik bl. a.
e'n bleg eller hvid plet' (t. ex. 'om meerker paa trwer'), 'hvidt signal',
t. ex. leggja. ut Mik 'bagge ud hvide klwder tu l signal for den som
er (f. eks.) i skoven'; se Aas. ock Rosa, jfr också Rietz. Ordet är
naturligtvis identiskt med isl. blik n. 'sken'. Ur bet. 'sken, glans' har
utgått bet. 'en skinande (vit) punkt, fläck'.
14) östsv. dial. prika 'sticka smått', äda. prige, prege 'stikke'.
13) No. dial. meka (av *mika?), äv. 'sigte, maale, tilpasse'. Ross
gissar på ä. midka av mid
8)
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kwk-dra kvickdrag (hos
nk kärve'
häst)4
-koe, -icao
0,gara-1c6ei,
skal saliv, spott5
stor flätad korg2
sloka-sil spickesill
ivkal-htiado(r) obeslutsam,
ostadig3
beg beck.
Särskilt må påpekas, att icke blott pret. indik. plur. ock
pret. konj., utan även perf. ptc. av st. vb tillhörande i-klassen
regelbundet ha e. Ex.
r(n) redo, -e
ren, 9-et riden, -et, -it
tv4te, veno, -e
w4iat vinit
drUa(n) dr-evo, -e
drkvan, -at driven, -et, -it
ftsa(n) av fisa
ftsan, -at av fisa 'pedere'
ykba(n) nöp°, -e
nnian, -at nupen, -et, -it
skda(n) sleto, -e
sldan, sl'd sliten, -et, -it
vka(n) veko, -e, vikte
vkan, -at viken, -et, -it, vikt.
Fall med i --) e framför enkel kons. äro följande ord med
urspr. kons. + i, vilket gått förlorat:
be 'bedja', fspr. bipia, shia 'sitta', fspr. sitia;
sn't 'smedja', fspr. smipia.
De till grund för formerna under a liggande *bi5a ock *sita
ha, såsom lätt inses, utgått från de i-lösa pres.-formerna som
fsv. bier, siter. Formen små"
*smiäu beror sannolikt på
invärkan från sme
smiä(er). Aug. den regelbundna behandlingen av -15i- se § 95,2.
Anmärkningsvärda äro följande fall, därför att man kunde
ha väntat z ‹- i i st. f. det e, som nu förefinnes: drUaf. '(snö-)
driva', slorkv-pc'ena 'skrivpänna', ble, blee bler 'bli(r)'. Det först
anförda ordet visar ä. T-stadium även på andra håll. Så t. ex.
Det finska nikali 'ett par sädeskärvar', som anses vara nord.
låneord, tyder på att vi, trots yfsv. nek, neek, böra antaga ä. I, icke
ä. å
zei, såsom Wigforss s. 96 gör.
Med två handtag; sv. dial. vekare etc. enligt Rietz s. 806
lionträdet av jolster', salix pentandra. Anledningen till namnet är enl.
R., att fröfjunet fordom användes till lampvekar. Om så är, hör kanske
ordet ej hit, utan snarare till § 24,1. Ett hos Rietz anfört västg.
vikker tyder dock möjligen på 1.
Jfr fsv. hvika 'vackla, vara ängslig', isl. hvika 'svigte, unddrage sig'; senare leden hör till hata 'huvud'.
Jfr fsv. qvidhdrag.
Fgutn. sikil 'slem'.
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shall. snydraa (Wigforss s. 3). I änsv. finna vi snödrefwor,
vilket av Kock Ljudhist. 111 (»om det icke beror på tryckfel») förklaras ha fått i --> e från fsv. drIf äv. 'snöyra'. Jfr
även ist. drif 11. 'sneefog', drifhvitr 'sneehvid'. Otänkbart vore
väl icke häller, att i uppkommit oberoende härav ur i till följd
av reducerad stavelseakcent.
Detta senare synes mig kunna antagas för förklaring av e i
skrev-pcena. Om andra leden tidigare (fakultativt) haft huvudton,
har helt naturligt i blivit 1. Om man så vill, kan man eljes
anknyta till isl. skrifa, som ju måste ha motsvarats av ett fsv.
alternativt *skriva, såsom yfsv. former med e antyda. Se Kock
Ljudhist. 31.
e-formerna av vb bliva ha naturligtvis uppstått i svagtonig
ställning i satsen, där i blivit Y, vilket sedan övergått till e
— x,A). Se f. ö. Hellquist Stud. i
dift., se under ct,,
(ev. ö
1600-talets sv. s. 71.
Anm. 1. Formen bb,nalca-mcik förutsätter, så vida den ej är relativt sent lån från rspr., snarast ett äldre "bineke-, som kan vara lindrig ombildning av ä. binnike (så jämte bindeken i äda.). Folketymologisk anknytning till ordet ben, såsom antagits för rspr. benikemask
(Tamm Et. ordb. s. 37, Bock Ljudhist. 46), kan för vårt mål ej
komma i fråga, då ordet ben har helt annat vokalskick i målet, nämligen dift. öi.
Anm. 2. Den ljudlagsenliga utvecklingen av starktonigt 1 framför
gh har, såsom i § 18,13, s. 57 if. visats, resulterat i nuv. 2; e för ä. I
framför gh finna vi blott
till följd av systemtvång i pret. ock perf. ptc. av st. 1-klassen: st(';
'stego, -e', sn, t 'tego, -e', sten sti4 'stigen, -et, -it', sn'en
sn'etl, tt 'tegat' Mö.
på grund av svagtonig användning i me, de, se 'mig, dig, sig',
noils) 'Nils', mgn m6t 'mycfe 'fick', je 'gick', nels
ken -et2'.

2. e svarar till ä. i framför kons. + L likv. 1. nas. i de fall,
där vokalförlängning inträtt, sannolikt samtidigt med förlängningen framför enkel kons., ock där vokallängden sedan kontinuerligt
bevarats. Förutsättningarna för vokalens behandling torde här
ha varit alldeles desamma som i ord tillhörande 1 ovan. De
media 1.
konsonantförbindelser vi finna utgöras av tennis
likv. 1. nas. Ex.
s, v
Av sma 'smyga' (se s. 41).
Jfr f. ö. § 18,13.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.

e.

91

Mdra småskratta, fnissa°
/Nja-Viol band om pasmal
ffidra ds.°
knOla n. fröhus av lin°
hkra göra sig till, ställa sig
segla (se) dregla°
in7;
krkli(g)e(r) krånglig, bråkig 4
wUma värma upp (hastigt)"
1._sla sålla°
Usman m. besman
grbsla f. brödspade°
Nia springa ock göra sig små- blö-l4.vra f. blodlever
trMt(g)e(r) trevlig
ärenden 10
trbmad trevnad.
l*sla f. vessla
Med urspr. i, förkortat i akcentsvag ställning, finna vi
'lövruska'; jfr isl.
3. e är den regelbundna motsvarigheten till ä. i framför
enkelt m, förlängt till in, ock m + lik v. 1. n as. (jfr § 18,3). Ex.
nbye(r) som lär sig, fattar
lem lem
• lättl°
n.
blast,
blad"
brkte„
Jfr dal. fittjeband (Rietz) ock no. dial. fitjeband 'trwkkebaand
hvormed man »fitjar» VEOV' (d. v. s. drar, knyter ihop ränningen). Forfinda-, se under cq.
men fedja- höres vanligen blott i Mö., f. ö.
Se nedan s. 99.
Hör till s4al, se under 1 ovan s. 89.
Av. någon gång krkla 'krångla, bråka, vara oresonlig'. Jfr
dial. krikla 'gjore krogede figurer' ock krekla (e i?) 'yppe trxtte'
-= 'krångla' samt krik ock krike 'krok'. Se F.-T. s. 579. Men jfr
isht Ity. krikkeln 'wegen kleinigkeiten zanken', krikk(e)lig
zänkisch..
Häls. Uttra (Rietz); jfr no. titra 'skjtelve'.
Antagligen kontamination av det föreg. ock flina 1. fiffla.
Fin. sv. hik(k)er 'småskratta' (Rietz); no. dial. hikra 'lee meget, glawgge av latter'; i list. 'ställa sig in', genom vänligt sätt, isht
leende, mild uppsyn.
Jfr TY5sal under 1 ovan s. 88.
Åda. grisle; se f. ö. Tamm s. 237. F.-T. s. 349.
19) Da. lige 'prata, förtala', no. dial. flsla 'småle, prata'; se f. ö.
F.-T. s. 221. Ur den i da. ock no. förefintliga betydelsen 'prata' har
naturligtvs lätt utvecklats den betydelse, ordet har i målet.
Ordet är väl identiskt med tida. hvisme, no. dihl. kvisma 'bevxge sig raskt og livligt eller uroligt omkring' (jfr wems, wemsa,
da. vimse). Det gemensamma i bet. är hastighetsmomentet, speciali-

serat i målet till eldning (av ugn, kakelugn 1. dyl.).
På en växt. Jfr shall. hem 'översta delen av neken', hos Rietz
brumm, bremm 'det yttersta av ris, kvistar; löv ock små grenar'; besläktat med ordet bräm (jfr eng. brim 'kant), se Tamm.
Jfr fsv. nimin, änsv. nemen 'läraktig'.
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va-lcevgnig häftigt ord-

Umla himla2
bytel
wentra fladdra (om ljus)6
helna himmel
lbmna lemna.
4. e är den regelbundna motsvarigheten till ä. i framför
dubbelkonsonanterna rr, if, ss, pp, tt, kk, bb, dd.
e ‹- i framför rr (aldrig i 1. i):
wfte(r) virrig4
sta stirra
para coire
stfte(r) stirrig4;
e
i framför fe (aldrig z, 2): grefal 'griffel', sefra f. 'siffra';
e
i framför ss6:
v6o(r) viss
tes cunnuss
pbsa mingere
m4ma(r) midsommarg
spes spets 7
nbsa Nisse.
e för ä. i framför p synes vara tämligen sent. Någon gång höres ännu (hos äldre personer) ett i, om icke i, dock icke i
de östra delarna av häradet (Mö.). Ex.10
lbpa f. läpp"pau n4an knappt, nära".
kljpa klippa
snep snibb"
klip
." a, f. halmbunt 12
knipet käpp, litet vedträ l&
skya slippa
vbpe, n. vippa, ax
Sammanhänger väl med no. dial. vma 'tumla', sent mht. wimmen,
= wimmelen 'vimla'.
Vända på ögonen för att se förtvivlad ut.
Så att man icke kan se. Jfr no. kvIma 'vimse, SVO3Ve hid og
did,
(kveema for ouedne = mö. wemra for ynan). Jfr målets
wemsa, da. vimse.
Jfr My. wirr.
Bildat i anslutning till adj. were?
Om 2 framför 8 se vidare § 18,6, s. 47 f.
Mit. spisse. Ordet kunde möjligen också tänkas vara sent lån
av rspr. spets (jfr plas 'plats').
Jfr sv.. dial. tiss 'bröstvårta'; äsv. tiss ds. Den i målet ändrade betydelsen kan väl förklaras, om den ock är något överraskande.
2) Ev. -0(r); kontraherat av *missöm(m)ar, yfsv. missommar:
har i mina uppteckningar strödda skrivningar med 2, som shpa.
Fsv. best. f. lippona, äda. Uppe, no. lippa.
Skå. hall. klippe f. 'liten halmkärve', fi.-sv. kläpp 'otröskad
sädeskärve'; hänföres av Rietz till dial. klipa 'klämma, nypa'.
Jfr. da. paa nippet, se .F.-T. s. 766.
Da. snip, biform med Pp till sv. snibb, init. snibbe; se F.-T.
s. 1096.
Äda. knippel ock knöppel av mit. knuppel; F.-T. s. 549.
Jag
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tam fälla (med krokben)2
gada-Op sädesärla,
fep skepp;
tel) tipp
är
tämligen stadgat (sällan a).
i (urspr. i 1. i) framför tt
e) e
Om könstant a framför t se § 18,5, s. 45 f. Ex. med e:
snata kastrera (hondjur)5
me, det, set mitt, ditt, sitt
fata cunnus
teet vitt (av 'vit')
hata hitta
vata(ns) något'
vi(g)e(r) vettig6
natyn nitton
bad betsel
batia bitti da
fatla bära sig oskickligt åt 7
heelvate hälvete
vatne, -a vittne, -a;
spret sprund (på kjol)4
I
(se s. 84).
därjämte sannolikt åtskilliga fall med e
f) e -6- i framför kk förhåller sig i allmänhet ungefär som framför p (se ovan), i det man stundom kan få höra a. I ett
fall år t. o. m. vanligt, hos äldre personer kanske vanligast,
y
sta ,--steta) 'stycke' med ä.
nämligen i ordet sta
(se § 21 b, s. 66). Möjligen har 1-ljudet bevarats bättre
i detta ord i bitonig ställning framför k i de talrika sammanställningar, vari det ingår, såsom bril-stdsa, (öiostita-brfj
o. s. v. Någon annan förklaring till motsatsen stilse : steka
'sticka' är ej lätt att finna. Ex. med e framför kk äro
naja nicka
slaka slicka
snak a snickra
ralsa-l@se(r) rickig, icke fasts
vaka n. vicker
dralsa dricka
jek svicka
krek krake, stackare9
Jfr den dial. benämningen vipp-stjärt för sädesärla.
Jfr äda. tip i bet. 'let stod (slag)' tippe 'rare lee, Ity. tippen.
Förekommer blott i uttrycket iiåa veta(ns) 'något litet, en
smula'. Jfr fsv. litit vsetta ock med avs. på vokalen isl. vittr 'vätt'.
Ordet bör väl sammanhänga med sprätta ock spritta: 'något
uppsprättat'? Jfr shall. sprcet 'öppning i kläder'; se Wigforss s. 146.
3) identiskt med da. snitte '(av)skära', trol. lån från Ity.; till vb
snida, ty. sehneiden.
Lån av mit. xvittieh, alltså ej direkt dets. som isl. vitugr.
Jfr no. fitle 'kramen, hudeln, pfuschen'. Se F.-T. s. 222.
Jfr festa ovan under 2 b.
Jfr no. rikke, no. dial. rikka 'rokke', östfris. ricken 'hin und
her bewegen, wackeln'. F.-T. s. 899.
g) Da. krigke) 'hästkrake', av lty. krikke 'verächtliche bezeichnung
ffir pferde und killie; fibertragen als schimpfwort auf menschen' (Berghaus).
10) Fsv. ist. snikka '(ut)skära' etc.
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dalsa springa omkring (utan
nek näckl
stakan sticken, retlig
att eg. uträtta ngt)2
sMkals-bceo krusbär
halsa hicka
5alsa skicka
hakan haan vilken Mj.3
51z(g)o(r) beskedlig
tasan sådan4.
Anmärkningsvärt är e <- i snalsa f. 'snäcka'. Jfr mit.
snigge 'schnecke' ock snieke 'ein kleines (kriegs)schiff'. Ett
*snikka förhåller sig väl till snäcka (med ä genom i-omljud
av a) som isl. snigell till Ity. snagel, mht. snegel.
e ÷- i framför bb (aldrig i 1. 2,): kl(g)o(r) 'klibbig', rak,
f. 'ribba', grabs, f. 'flicka'5;
e
I framför de: grada m. 'grädde'', mbla 'middag'.
ARM. 3. Då enl. § 18,12 framför g plägar stå i, är det överraskande
att i ett ord finna ett ganska konstant uttal med e, åtminstone i den
del av vårt område, där ordet kan sägas vara vanligt, nämligen på fisklägena i Mjällby. Jag har knappast hört annat än reg 'rigg', medan
eljes här som annorstädes höres 2 framför g. Man kunde tänka på en
särskild invärkan på vokalen av det föreg. r-ljudet; men det synes mig
högst tvivelaktigt, att r-ljudet haft någon betydelse. Ett föreg. r
har icke i andra fall bevisligen värkat ett öppnare uttal av en kons.
Snarare beror e på inflytande från främmande håll, exempelvis skånska
mål. I sådana förekommer ju e för ä. i framför gg (Bill. Åsbom. s.
44). Umgänget med fiskare på Skånes östkust är ganska livligt.

5. e svarar till ä. i framför urspr. kakuminalt 1 eller n +
kons. (ang. ä. i framför dentalt 1, n + kons. se § 18,9-10). Ex.
a) ä. i framför kakura. 1 + kons.: sel 'silver'8, salke, 'silke,' valka
'blidka, uppmuntra'3, helmt adj. n. 'milt, ljumt (om vädret)'
YsMj10. Med sekundärt i ha vi selv, sel, sels-bete, (§ 26).
Sv. o. no. dial. nikk, inndl. nicker, nht. nix.
Sv. dial. dikka, se Rietz.
Numera vanligen veken. Jfr f. ö. fsv. huikkith, huikkedh.
Förutsätter ä. *thikken ÷- fsv.
Jfr lida. gribbe, grebbe 'halvvuxen flicka', no. dial., gribba,
grebba 'grov kvinna'.
Om 2 framför cl se § 18,4, s. 44 f.
7) Jfr äda. gridle, greddel 'hinde paa flydende som velling'; se
f. ö. Tamin Et. ordb. grädde.
8) Blott hos äldre personer; numera vanl. sOve(r).
8) Rietz har vilka uppmuntra' hall. smål. blek.
10) Mö. hemt; även da. dial. helm 'stille, rolig' (Molbeeh). Oui
ordet är att sammanställa med no. dial. himla v. n. om luften: 'klarne,
blive lys og let' (tydlig bildning av subst. himmel), är svårt att säga.
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Då v b vilja i alla former har e: inf. vila, mes. ve , ipf.
vbla, sup. vaat, så kan detta e visserligen tänkas förskriva sig
från de former, sont haft kakum. 1 (fsv. inf. villa, sup. villt),
från vilka e kan ha spritt sig till övriga former. Men oberoende härav ha säkerligen även former med urspr. dentalt 1
ljudlagsenligt fått e, nämligen i svagtonig position, som ju
värbet ofta intagit. Jämför behandlingen av ä. skilja (s. 64).
Anm. 4. Ett annat fall med e ‹- i på grund av tonsvag position
torde ordet jätg (jämte 5cklig) 'skilling' vara. Det har som bitonig
led i sammansättningar fått e trots det följande (dentala) 11 (så även
Wigforss s. 36). Svårare är att ange skäl för e i ordet Phg 'vårtlik,
flat, nedhängande hudutväxt', Rietz s. 585 skilling 'små hårtofsar eller
brusklappar, som växa under hakan på vissa svin ock getter ock anses
utmärka ett gott slag'. Rietz hänför ordet till roten skel- i skilja, om
med rätt eller orätt, är ej lätt att säga. Kan det snarare vara att sammanställa med ordet skiva, så att feltg uppstått ur *skivling --> *skevling? Jfr no. dial. skiva 'klove eller skjtere i skiver'.

b) ä. I framför kakum. n + kons.: v4iste(r) 'vänster'1, viyesla
'jämra sig' 2.
I som rensa, grensla,
Kanske äro också ord med urspr.
exempel
på
utvecklingen
I
e
framför
kakum.
n. Jfr § 24,5.
vrensk
står
regelbundet
för
ä.
I
framför
ms
samt
i enstaka
6. e
e
Ex.
med
mp.
fall framför ä. mb ock
a) framför me:
pems en lek, liten gosse6
brems bröms 3
liten pstadig varelse
wems
rbmsa, f. remsa4
slänga, vifta';
wbmsa
nQmsa mumsa'
Isl. fsv. vinstre med nst genom synkope ock följaktligen supradentalt n; jfr fht. winistar.
undergivet (om hundar); hty. winseln, jfr fht. winsön ock winisön.
181. fsv. brims.
Änsv. rimsa; no. dial. rimsa. Hesselman (De korta vok. i och y
s. 172) torde ha rätt, då han förkastar den gamla etymologien av detta
ord (av rem) ock antar urspr. i: rimsa av dial. rimpa; jfr nedan remplvg.
Sk. mimmsa; jfr da. dial. mimre, no. dial. mimra 'göra rörelser med läpparna'.
Se Rietz s. 501. Leken är ej fullt identisk med den av R.
beskrivna. Den utföres med en i båda ändar snedskuren pinne (pems), som
lägges på marken ock på vilken man slår med en käpp. Då den därvid studsar upp, skall man slå till den med käppen.
springa hit ock dit etc. Jfr da. vimse; se f. ö. F.-T. s.
1380. Jfr också lues?», wesmi(g)er under 2 ovan.
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framför 4. mb blott tåne(r) 'timmer', temra 'timra' KhJhMö.'
(se härom § 18,8);
framför mp blott remplig 'liten bit, remsa's.
7. e Svarar till ä. I framför r + kons., där icke förlängning inträtt före övergången I
e. Vi finna I -› e framför ä.
ra, rt, rv ock rs samt i vissa fall framför rk. Ex,
hera
hea 'pojk, gosse's;
m4tan myrten 4
beeta Bertas; .
vd' et vört5
e) sp4v sparv,
feeve(na) engelska sjukans
54m f. skärvas
blay-veava -blåsippa";
mj. tome(r), tomra, se under 0.
Se remsa strax ovan ock Hesselman a. st.
Fsv. hirpe, isl. hir6ir.
4 ) Jfr ty. mirte.
Isl. virtr.
Av Birgitta över *Biritta •->
Fsv. spirver, avljudsform till sparv.
Jfr no. dial. skivra f., även skjerva, skyrva, skjorva, skirvle
'tynd plade, brusken under brystbenet' (Ross). feeva *skirvu, sv. diat.
skirv(a), (se Hesselman Korta vok. s. 207), som genom metates uppstått ur ett skivra (till subst. skiva). Hesselman a. st. antar rspr.
skärva ha fått ä genom association med skärv. Rspr. skärva är sannolikt lån av Ity. seherve.
Detta ord har utan tvivel ett e
I, såsom också parallellformen fiere Mj. visar (med 0 E- y *- i). Ordets etymon är dunkelt.
Hesselman anf. st. antar, synes det, namnet på sjukdomen vara identiskt
med ordet skärva. Stöd för denna uppfattning skulle möjligen kunna
fås ur no. dial. med skjerva skjorva som namn på sjukdomen, där
t. ex. uttrycket skjmra skjerva eller for skjerva innebär »skjffire
et kors paa brystbrusken» (jfr föreg. not ock se Ross). Men detta
uttryck ock den sed, det vittnar om, kunna vara sekundära ock bero
på en folketymologisk sammanställning av två lika lydande ord med
olika ursprung. Tillhör icke ordet samma ieu. rot, som ordet skörbjugg, mit. sehorbAk (holl. seheurbuik), isl. skyrbjligr,
F.-T.
s. 1015 uppkomna ur mist. seorbutus
seorbuto, fra. seorbut,
eng. seurvy) utgått från? »Skärvan» liksom skörbjugg är ju en
sjukdom i benbyggnaden.
19) Även und-veova 'vitsippa'. Hall. hvide-vev o. a. dial.-former
tyda på en rot viv, väl (som Rietz antar) sammanhängande med viva i
gullviva. Om man nu med hall. -vev sammanställer små!. hvitvirra,
hvitvira, synes det troligt, att vi haft en rotutvidgning med r. Vi
skulle då komma till ett urspr. *vivr-, som blivit *virv-, liksom skivra
blivit skirva (se not 8). Genom bortfall av v, i vivr- eller i virv-,
uppstod smål. vir(r)a.
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cl) saesa 'syrsa'', tbesan 'ett slags små plommon' 2;
e) Uek 'björk', d&k, 'dyrk'.

Ang. beek, deek vid sidan av meka, boka o. s. v. se § 18,s.
Anm. 5. Framför ä. rgh finna vi i --> e i dara-beep eg. 'åtareBirger', d. v. s. 'en som äter särskilt mycket, storätare'.

8. e svarar undantagsvis till ä. I framför ft i ett par ord,
dreft 'drift', skregt skreft 'skrift'. Ang. dessa
nämligen drd t
ord se f. ö. § 18,s.
9. e synes regelrätt svara till ä. I framför sp, st ock sk
(ang. z framför samma kons.-grupper se § 18,7). Ex.
resp, bk-resp 'beektråd',3 wesp 'visp', waspa (v- Mö.) 'vispa';
krestan kristen
lest (barn)linda4
lcrasna kristna, döpa
lasta f. lista
mbsta mista
lest, lasti(g)e(r) list, -ig
kwest kvist, äv. visp
rasta rista, skaka
•
våstem fnasslig ock öm i huvrest vrist
den 5;
brista brista
5s kan sviskon
C) peee-breska potatisblast6
desk disk
maska (skorna)7
resk risk.
fesk fisk
10. e träffas för ä. i framför ps ock ks i några ord:
a) fapsa 'slå på fingrarna' (en lek)1, feps :slag på fingrarna'',
reps (÷) 'vinbär, ribes';
Möjligen med I ---> e framför enkel kons. Jfr änsv. siressa,
no. dial. sirissa, siressa.
Rietz har terser f. pl. 'frukten av prunus insititia' Sk. Ordets
härledning?
Da. risp, hör enl. F.-T. s. 904 till vb rispa.
Till sitt ursprung sannolikt identiskt med rspr. lista, da. lists,
som enl. F.-T. s. 648 är lån av fra. lists eg. '(pappers)remsa'. Målets
/este. 'lista' torde vara relativt sent lån från rspr.
Psv. visin. t-ljudet härrör från synkoperade former, där det
inskjutits mellan s ock n (se konsonantläran). Jfr visan § 18,14.
kv. brceska,, se § 41,2. Jfr no. brisk 'en(buske)' ock sv.
dial. bräske; se F.-T. s. 102.
Uttrycket användes om skymningsstunden eller mörkrets inbrott,
innan man ännu tänt ljus. Det betyder ungefär 'sitta i skymningen
ock ev. i skydd av denna tillåta sig hemliga förtroligheter' (spec.
om de unga). Det är sannolikt mit. mischen eller snarare sik

inisehen.
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b) knMsa 'niga kvickt', kneks 'kvick nigning", tesasa 'kisa, kika'3,
samt låneord med ks som bleks 'blixt', raseta 'riksdag'.
§ '26. e svarar till ett ur ursprungligare y uppkommet I
i följande ord:
stzlga) stycke6
nke,l nyckel4
stbka
sälja (s(ella) sölja7
Pra,
fia furu 5
fie fura5
selv solv8.
Overgången y
i får antagas ha ägt rum i bitonig ställning (sannolikt under påvärkan av ett i följ. stavelse stående i, i),
då orden ingått som led i sammansättningar, varefter de enkla
orden lösgjort sig från sammansättningarna (jfr § 21). Angående övergången i — e se § 25,1, 4, 5.
Anm. 1. Hur e i sas-boe, -boa skall bedömmas, är svårt att säga.
Det fda. Sylwesborgh ger stöd för en härledning av e ur I +- y (vid
betoning Sylwesborgh). Kock Ljudhist. 598 synes emellertid vilja ansluta namnet till ett ä. Silvi, run. silfl, som han anser vara »en kortform av Silvaster». Om denna uppfattning vore riktig, skulle ju målets form gå direkt tillbaka till grundformen, under det att rspr. Sölvesborg ginge tillbaka till ä. Sylvesborg
'Silvisborg, så vida det
nämligen icke utginge från fspr. Solve -E- Selve. Utan att vilja bestrida möjligheten av Kocks uppfattning vill jag dock uttala som min
tanke, att såväl Sölvesborg som scis-boo
*Silvisborg böra återföras
Tillgår så, att A. håller fram händerna med fiatsidan nedåt, medan
B. har sina fingerspetsar, med fiatsidan av händerna vänd uppåt, under
A:s fingerspetsar. B. skall därefter, så länge han kan träffa, ge A.
ett slag på översidan av endera handen med en av sina händer. Så
snart han ej träffar, bytas rollerna. Se Rietz fippea s. 138.
Sannolikt bildning på ä. "knika (nuv. knega, se under 1 ovan
not 1). Jfr även målets kneeksa, se under cc...
Bildat på vb kika.
Redan i VGL II: niolum, nicice av *nikil
nykil.
Jfr is!. fyriskögr 'furuskog'. y --> i tydligen i kollektivet *fyri,
sedan har I --> e överförts även till fura. Jfr Kock Ljudhist. 530.
Jfr § 21 ock § 25,4 f.
Märk sammansättningarna, så fsv. bEeltesylia, scosolio. Äusv.
selia går utan tvivel över "siggh)ia tillbaka till sylghia; icke, såsom
Kock Ljudhist. 603 antar, över solghia med dialektal utveckling
-› e.
Något i-stadium av detta ord kan icke påvisas i äldre språk; icke
häller y-stadiet. Men det senare finna vi i dalm. syv, som uppenbarligen går tillbaka till ett *sylv, tydligen en i-omljudd biform till rspr.
solv. iven shall. har formen selv, se Wigforss s. 35.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.

e

99

direkt till en form med y, föreliggande i fspr. Sylve, vars y antagligen härrör från samnord. tid, hur det nu än skall förklaras ock vilket
dess sammanhang med fspr. Solve, Solve, Salve än må vara.'
•<- y i
Anm. 2. Möjligen ha vi ytterligare ett fall av e
ordet knala n. 'fröhus av lin (krossade)', se § 25,s. Rietz har former med ö, i ock e frän Smål., Blek., Hall., Skåne ock Bohusl., t. ex.
kneble. Han antar ordet vara ett demiknöpple, knipple, kneple
nutiv av knopp (s. 341 f.). Om denna härledning är riktig — ock
betydelsen talar därför — finge vi antaga som saumord. grundform
ett "knyppli, vars y dels utvecklats till ö i smål. mål, dels i bitonig
ställning, då ordet ingått i sammansättningar, t. ex. med hör, lin, blivit i. Utvecklingen i målet skulle då ha varit *knyppli -› 'knip(p)le

e svarar till den vokaliska komponenten i fspr.
brytningsdiftong av kort e i följande ord:
mjblknad mjölk (i mera
mjel mjöl MjYsGaMö.'
kollektiv bemärkelse)
mft/-toni (nuce/-) mellantöm
m. mjölke
"jaka
MjYs.3
rPs-bjee Ryssbärg(et) MjYs.4
my elle mjölk
I Samn. sei s. 136 f. (se också s. 86) har jag förut fäst uppmärksamheten på ett par av dessa ord, näml. Nid ock mjelk,
vilka förete samma egendomliga vokalskick även i nordskånska
mål. Någon akceptabel förklaring av e-ljudet kunde jag emellertid då icke giva. En jämförelse med list. mj&a 'mjärde' ock
fyel 'fjöl' förde mig till den slutsatsen, att -je- snarare vore att
återföra till ä. isa än till ä. iEe. Emot denna uppfattning opponerar Wigforss s. 93, särskilt åberopande de i fda. ock äda. regelbundet på varandra följande stadierna mial — mil —
miel (— meel), utan att dock själv komma längre än till det
antagandet, att -je- återgår till 193. Härutinnan ger jag
numera W. full rätt. Långt innan jag läst hans kritik över min
hypotes, hade jag själv — visserligen på annan väg än W. —
kommit till den uppfattningen, att -je- utgått från ä. ite. Det
var de andra båda ovan anförda fallen med je, mjel-tom ock
§ 27.

Jfr Nor. Aschw. gr. § 106 anm. 2.
mjol JhKh.
Ett streck, som gick mellan huvudena på hästarna i äldre seldon. Endast äldre personer känna till ordet liksom saken. Numera
har man ju s. k. »korstömmar». Formen mjel- har jag hört endast
i Mj. ock Ya.
rPs-bjffiet MöJh.
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ro-bjee, som visade mig vägen, ock i dem tror jag mig också

ha funnit en utgångspunkt för hela problemets lösning. Det
första av dessa ord har utan tvivel som äldre törsta led haft
ett *micepal, bruten sidoform till is!. mepal, fsv. mal. Det
andra har som senare led haft ett ä. bieergh, fsv. biEergh, äda.
bjcerg, nyda. bjerg, list. bjdo. Om ursprunget för je i dessa
båda ord kan ingen tvist gärna uppstå. Vi ha tydligen je ii.
ite. Men hur har ile kunnat bli je, då det ju eljes synes motsvaras av jce? Det måste bero på någon extra faktor, som icke
värkat eller åtminstone icke värkat starkt nog i fall som fjcpl,
micect o. s. v. Jag tror, att denna faktor icke ligger långt borta
i det ena av orden, näml. i r#,s-bjee. Det har med all sannolikhet varit den reducerade betoningen av senare leden i sammansättningen. Den har framkallat uttalet -bye°, medan i det
enkla ordet ce-ljudet bevarats. Samma orsak till ihe --> je i
myel-tom, torde med skäl kunna antagas. Ett ä. *mi l- tom
*mieeka)i-) bör fakultativt ha haft senare leden huvudtonig,
särskilt i best. form, nuv. mjel-tomma, ock ite har då regelrätt blivit ye, medan huvudton på första leden givit je (mjel- :
mjcel-)

Jag tror, att den givna förklaringen har all sannolikhet för
sig. Fråga blir blott, om den även räcker till för fallen my/ ock
myelk. Det erforderliga im-stadiet för dessa. ord är lätt att
konstatera. Av ordet mjöl är, såsom Wigforss framhållit, ja
ie-formen den allmänna. Liknande är förhållandet med
mjölk (mialk, milk, mielk), vilket ord även i fsv. visar ite,
ie
mielk). Ock dialektiskt förekomma ännu formerna
mjtel, mjselk. Till grund för nuv. mjel, myelk kunna vi alltså
anta ä. mil, mimik. Kan nu samma faktor, som ovan antagits,
d. v: s. reducerad akeent, ha givit je i dessa båda ord? Utan
tvivel kan man räkna därmed. Båda orden ha varit ytterst
vanliga i sammansättningar, sådana som råg-, korn-, havre-,
vete-, siktemjöl, ko-, get-, rå-, skummjölk o. a., i vilka de
intagit en mer eller mindre akcentsvag ställning, ock här bar
övergången ite
je skett, varefter de i sammansättningar uppkomna formerna med je lösgjorts ock utträngt de äldre »v-formerna.
Ordet mjelka kan ha je uteslutande genom association med
myelk. Dock kan även här le ha uppstått på samma sätt, näm-
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