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Förord.
Denna avhandling är tillegnad Ebbe Tuneld, min äldste
kamrat vid studierna i nordisk filologi, ock den som först väckte
mitt intresse för undersökningen av våra levande dialekter.
Då jag sommaren 1904 företog min första utflykt till titidra
Halland, trädde prof. K. F. Söderwall genom ekonomiskt understöd i en icke existerande halländsk landsmålsförenings ställe,
varför jag uttalar mitt tack. Vidare har jag här att nämna
prof. Axel Kock. Vad jag av honom lärt i vetenskapligt hänseende, får avhandlingen visa. Det är tydligen åtskilligt mera,
än som genom citering kan komma till synes. Men jag står i
personlig tacksamhetsskuld till prof. Kock för den välvilja, med
vilken han ständigt varit beredd att upptaga till diskussion de
olikartade spörsmål, vartill mitt arbete givit anledning, ock över
huvud taget för det intresse, varmed han sedan ganska många
år tillbaka följt denna avhandlings långsamma tillblivelse.
Prof. Kok jämte bibliotekarien A. Malm har jag också att
tacka för att Skånska landsmålsföreningens samlingar ställts till
mitt förfogande. Utan tillgång till humanistiska seminariebiblioteket i Lund hade utarbetandet av föreliggande avhandling
krävt ännu mera tid, ock för det tillmötesgående, som jag i
alla hänseenden rönt av bibliotekets tjänstemän, är jag dem uppriktigt tacksam. Slutligen är det i största utsträckning prof.
Lundells förtjänst, om arbetet icke är behäftat med alltför svåra
typografiska brister.

Fortsättningen av detta arbete innehåller en framställning av
konsonantismen, kvantitetsutvecklingen, akcenten samt ett för.
sök till bestämmande av en del ljudlagars kronologi ock till en
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gruppering av målen. Det var ursprungligen min avsikt att
låta hela arbetet utkomma på en gång. Då jag på grund av
vissa yttre omständigheter övergivit denna plan, har detta medfört en del olägenheter. På vissa punkter har framställningen
i denna första avdelning gjorts relativt knapphändig under hänvisning till en senare utförligare behandling. Detta gäller särskilt de fall, där vokalkvaliteten hänger nära samman med den
kvantitativa utvecklingen. Vissa problem ha endast i korthet
omnämnts, då de bättre lämpa sig för en jämförande undersökning, sedan de enskilda ljudens utveckling i övrigt blivit klarlagd. Slutligen hänvisas stundom till ännu obefintliga kartor.
De här påpekade bristerna liksom en del andra av samma slag
torde emellertid bli mycket tillfälliga, då andra delen befinner
sig under tryckning ock utkommer inom de närmaste månaderna.

e

Inledning.
De dialekter, som utgöra det egentliga föremålet för denna
avhandling, talas i de två sydligaste häraderna av Hallands
län, Höks ock Tönnersjö, från Hallandsåsen i söder till Nissan
i norr. Materialet, på vilket framställningen stöder sig, är insamlat av mig, huvudsakligen somrarna 1904 ock 1906. Det
har i någon mån kompletterats under kortare besök i bygderna
en del följande år, fram till våren 1912. Emellertid har jag i
avsikt att fastställa gränserna för vissa dialektegendomligheter
gjort smärre utflykter även längre norrut, ett par gånger ända
till den gräns, som plägar anges för hela det sydsvenska dialektområdet. Det härvid upptecknade materialet är i många
fall ytterst fragmentariskt. Men åtskilliga tecken tyda på att
Nissadalen äger ett ganska enhetligt mål, varför även enstaka
uppgifter från socknarna norr (nordväst) om åp kunna vara
ganska upplysande. Från slättbygden mellan Nissan ock Ätran
(väl närmast Getinge s:n) förskriver sig vidare materialet hos
Colliander, »Bidrag till känn. om hall. allmogemålet» (1868).
Slutligen finner man i Bondesons Hall. sagor (1880) ock i samma
förfis berättelser Sv. Lm. I, 644-663 delvis ganska rikhaltiga
upplysningar rörande Ätradalens mål.» Det har därför visat
1) På univ.-bibl. i Lund finnes en samling på ungefär 1,600 ord
från Ljungby socken, alltså ävenledes representerande nedre Åtradalens
mål. Endast någon enstaka gång har jag funnit anledning att härifrån
fullständiga Bondesons uppgifter.
Äldre källor för de hall. målen äro för övrigt:
Anders Schumberg, Några anmärkningar på de ordalag, som äro
brukliga i Söderhallan, Breareds socken (1729); ock
C. Charisius, Hallandix australis dialectns, omkr. 1750, båda i
mskr. på Uppsala Univ.-bibl. Endast på några punkter har jag haft
anledning att ta hänsyn till deras uppgifter.
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sig möjligt att på en hel rad punkter få en viss föreställning
om utvecklingen även i mell. Halland, ock materialet från
Halland norr om Nissan har sålunda synts mig värt att taga
med. Det placeras emellertid för sig själv under linjen.'
Vad det av mig själv insamlade materialet beträffar, lider
det av åtskilliga svagheter, som här böra påpekas. Bristerna
i fråga om iakttagelsernas skärpa äro säkerligen icke små. När
det som här gäller en historisk framställning av dialekternas
utveckling, kan man nog i många fall hålla till godo med tämligen grova distinktioner, men på åtskilliga punkter skulle utan
tvivel ett skarpare isärhållande av ljudnyanserna kunnat klarlägga regelbundenheter, där jag nu måst konstatera kaos. Den
rent personliga faktor, som härvid spelar in, kan icke elimineras
ock undandrar sig även mitt objektiva bedömmande. Men
bristerna i detta hänseende ha avsevärt ökats genom det sätt,
varpå undersökningen med full avsikt blivit värkställd. Något
enhetligt sydhalländskt mål existerar icke. I stället för att
under sådana förhållanden företaga eti ingående undersökning
av' dialekten i en eller några a socknar fann jag det mera
lockande ock från flera synpukter mera givande att genom en
systematisk rundvandring med jälp av typordslistor ock »utfrågningsmetod» söka fä en bild av de huvudsakliga dragen hos en
något större dialektgrupp. Då jag vidare på en hel del punkter
sökt i detalj följa en företeelses gränser från by till by, har
uppehållet på. varje plats blivit mycket kort — oftast endast ett
Vidare finnes på landsarkivet i Lund en relativt omfångsrik ord,.
samling från sydligaste Hall., troligen måst Hasslövs socken, av P. Osbeck. Den bör ha tillkommit omkring 1770-talet. Dess uppgifter ha
stundom meddelats i noterna.
Slutligen har P. v. Möllere »Ordbok öfver hall. landskapsruålet» varit
mig till jälp vid materialets insamlande, då jag genom den fått kännedom om en del numera sällan brukade ord, vilka vid utfrågning befunnits vara kända av de äldsta.
1) Denna anordning, som underlättar överblicken ock förebygger
jämställandet av i en del fall rätt °likvärdigt material, har föreslagits
av prof. Lundell. — Då uppgifterna från MH. huvudsakligen äro avsedda att belysa förhållandena söderut ock ge kännedom om företeelsernas
utbredning, har jag inte åsyftat någon fullständighet i meddelandet av
Bondesous material. I många fall har jag nöjt mig med att genomgå
ordlistan till Hall. sagor. Då former citeras, som icke förekomma i
ordlistan, tillfogas sidohänvisning.
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par dagar — ock undersökningen av vaije individs dialekt har
inte kunnat ske med den grundlighet, som för ett säkert bedömmande av vissa ljudnyanser varit behövlig. Vidare har
materialet på detta sätt blivit ganska begränsat,' ock formerna
kunna ge anledning till tvivelsmål, då de stundom icke antecknats mer än en enda gång.
Emellertid uppvägas dessa olägenheter enligt min mening
fullständigt genom de möjligheter till ett säkrare bedömmande
av utvecklingen, som en jämförelse mellan de olika dialektformerna erbjuder, en sak om vilken det här inte torde vara
nödigt att vidare orda. Ock det kan framhållas, att både formernas osäkerhet ock ordmaterialets kvantitativa brister i väsentlig grad hävas genom följande omständigheter.
När man till utgångspunkt har en relativt väl undersökt
dialekt — ock i förevarande fall gäller detta om målet i Breared, delvis det i Eslöv — ock utan några språng fortsätter från
socken till socken, är det alltid blott ett begränsat antal nyheter
som vid varje nytt steg möter. Om undersökningen riktas just
på dessa ock materialet i andra hänseenden begränsas till det
nödvändigaste, räcker ett tusental ord rätt väl till för att ge en
ganska tydlig föreställning om de viktigare egendomligheterna
hos en dialekt. En viss variation i typordslistorna blir härvid
nödvändig, ock detta är en av orsakerna till att endast en liten
del av ordmaterialet finnes belagt från alla sockenmål.
Vad återigän angår osäkerheten av en form, som i en socken
antecknats blott en enda gång, så förminskas den rätt betydligt,
. 1) Endast från Breareds s:n har jag en relativt omfattande materialsamling, 4-5,000 ord, samt från Enslöv 3-4,000. För övrigt
växlar antalet från tio socknar — Tönnersjö. Trönninge, Veinge, Tjärby, Laholm, Knäred, Renneslöv, Hishult, Voxtorp, östra Karup — mellan
1,200 ock 1,800. Från Eldsbärga har jag kanske 1,000, från Skummeslöv omkring 500. Från Snöstorp, Ysby, Hasslöv finnes endast så
mycket material, att det satt mig i stånd att på vissa avgörande punkter
konstatera överensstämmelse med angränsande mål. Från Halland norr
om Nissan växla uppteckningarna i antal från några enstaka till några
hundra, sammanlagt kanske 1,500 ord. — I detta sammanhang kan
meddelas, att då intet annat uppgives, mitt material från Skånemålen är hämtat ur Skånska landsm.-för:s samlingar å univ.-bibl. i
Lund, detta dock med undantag för VGöinge (so.), d. v. s. sydöstra
delen av VG5., för vilket område alla uppgifter förskriva sig från Per
Weiland, »Göingen».
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då samma form höres — om också blott en gång — i socknen
bredvid, ock när samma form antecknats 3-4, för att inte tala
om ett dussintal eller fler gånger från olika håll, är den lika
säker ock delvis mera värdefull än samma form hörd ett otal
gånger av en enda individ. Även utfrågningsmetoden förlorar
vid en dylik förflyttning steg för steg en stor del av sin risk.
Av rspr. påvärkade former låta i de flä sta fall med en hög
grad av sannolikhet utsöndra sig.,

Avhandlingens storlek, som hänger samman med dess plan,
kräver några ord till försvar. Det framläggande av primärmaterialet i hela dess utsträckning, som måste vara en huvuduppgift för avhandlingen, hade möjligen kunnat ske på överskåd:
ligaste sätt i ordboksform. Å. andra sidan fordrar den historiska framställningen synnerligen ofta — så vida inte läsaren
skall ta författarens ljudregler på god tro eller leta samman
bevismaterialet själv — så vidlyftiga ock stundom alldeles fullständiga exempelsamlingar, att en anordning med både etymologisk ljudlära ock lexikon skulle medfört ett dubbelt avtryckande
av stora delar av materialet. Jag har därför valt den utvägen
att slå tillsammans ordbok ock historisk ljudlära, ock meddelar
huvudmassan av de enkla orden vid redogörelsen för vokalismen
i starktonig ställning, kap. I. I övriga kapitel har det ju inte
kunnat vara tal om att ånyo avtrycka hela massor av ord. Jag
har nöjt mig med några få ex., men hänvisat till de sidor ock
paragrafer, där bevismaterialet åtminstone till stor del kan återfinnas.
Om arbetet svällt ut genom de länga ordlistornas inryckande
i den historiska framställningen, har till gengäld inte så lite
utrymme sparats genom slopande av en mängd etymologiskt
material. Ett genomgående uppradande av fornspräkliga eller
dialektiska motsvarigheter till etymologiskt även självklara ord,
1) Direkt utfrågning med användande av rspr:s ord behöver för
övrigt endast i undantagsfall komma till användning, såsom säkerligen
de flästa undersökare funnit. Man kan få största delen av sin lista
utfylld genom att leda samtalet in på de områden, där det ifrågavarande
ordmaterialet måste komma till användning.
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vilket i äldre avhandlingar av detta slag snarast varit regel,
har här förbjudit sig själv. Vad som i noterna meddelas för
att styrka de relativt oklara ordens tillhörighet till den etymologiska rubrik, varunder de införts, torde på åtskilliga punkter
förefalla vidlyftigt nog ändå. Gränsen för »oklart» material kan
ju inte vara annat än individuell.

Om ljudbeteckningen märkes följande utöver vad som å
resp. ställen i avhandlingen meddelas. För målens motsvarighet
till äldre å skrives som grov beteckning ou. Härunder innefattas både de sydligaste socknarnas au ock de nyanser längre
norr ut, som jag vanligen tecknat ou. Under det sistnämnda
tecknet torde nog smärre olikheter dölja sig, men jag är ur
stånd att ge en tillförlitlig analys. På vissa håll, t. ex. i Breared, har jag ofta såsom begynnelseljud kunnat iakttaga ett
ganska tydtigt a, men den huvudsakliga akustiska effekten har
ändå framkallats av de därpå följande e- eller o-aktiga ljuden
i serien.
Det e-o, som i största delar av SH. tecknats framför h +
kons. såsom motsvarighet till rspr:s ö eller o, äldre f,
ö,
(se ss. 75, 180 f., 309 if.), har på några punkter, särskilt i Laholm ock Knäred, rätt ofta tyckts mig mycket likna ett a eller co.
Rörande konsonanterna märkes, att jag icke kunnat göra
någon skillnad mellan k ock A, g ock g, utan överallt skriver
k, g.
Konsonanternas kvantitet har jag i stort sett icke kunnat
bedömma på annat sätt än efter kvantiteten hos den föregående
vokalen. Efter kort vokal tecknar jag sålunda genomgående
enkel konsonant lång. Avvikelser härifrån bero på tryckfel.
1 konsonantförbindelse tecknas däremot i regel konsonanterna
korta. Endast i förbindelsen kort vok. + konsonant +,
n har härifrån gjorts undantag, så att den första konsonanten
tecknats lång. Något bestämt påstående om större längd i denna
ställning vågar jag emellertid icke fålla, liksom full konsekvens
i detta beteckningssätt icke häller iakttagits.
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Förkortningar. De grammat. förkortningarna äro i regel
självklara. Rörande substantivens genus får emellertid tillfogas,
att då intet n. följer efter s., detta innebär, att ordets genus
är mask, eller fem. (eller realgenus). Då best. formen hos mask.
ock fem, är lika, kan man endast ur bruket av adj. ock pronomina konstatera genusskillnaden, ock därför har detta endast i
ett mindre antal fall varit mig möjligt. Emellertid är denna
skillnad tydligen för handen, även där naturligt kön saknas,
ock troligen är den fullständigt bevarad.
Efter äldre ortnamnsformer betecknar årtalet 1569 Lunds
stichts Landebog 1569; 1573 Vgr. ett vittnesmål om gränser
från 1573, i vidimation på pergament från 1584; ensamt 1653
etc. t. o. m. 1686 betyder, att formen är hämtad ur jordeböcker
eller tingshandlingar från dessa år — alla handlingarna förvarade
på landsarkivet i Lund.'
Av tryckta källor till ortnamnsformer äro följande anförda
i förkortningar, som möjligen behöva förklaring:
Valdemar den andens jordebog, utg. av 0. Nielsen = Vjb.
Scriptores rerum danicarum medii mvi = SRD.
Lunds ärkestifts urkundsbok utg. av L. Weibull = LÄU.
Danske Kancelliregistranter 1535-1550, utg. av Erslev og
Mollerup =-. DKR.
Sveriges ortnamn, Älvsborgs län, utg. av Ortn.-komm. = SOÄ.
Norske Gaardnavne = NG.
Generalstabens kartvärk GS.
I fråga om annan litteratur gäller detsamma om
Falk-Torp, Norweg.-dän. etym. Wört. = F.-T.
Tamm, Etym. svensk ordbok = Tamm.
Övriga förkortningar torde vara begripliga. En fullständig
förkortningslista skall emellertid vidfogas andra delen av detta
arbete.
Förkortningarna vid lokaluppgifter rörande Halland.
Den efter dialektordet följande serien EnsBrSnTöTr etc. anger
1) Excerperingen av jordeböckerna företogs för ganska många år
sedan ock torde inte till alla delar vara absolut tillförlitlig. Då dessa
namnformer snart visade sig vara tämligen värdelösa för etymologiseningen, har jag inte ansett det löna mödan att värkställa en kontrollering.
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de socknar, varifrån formen antecknats. Förkortningarna beteckna:
EDS = Enslöv
Ve = Veinge
Re = Renneslöv
Br = Breared
Tj = Tjärby
Sk = Skummeslöv
Sn = Snöstorp
La = Laholm(s lands- His = Hishult
Tö = Tönnersjö1
församling)
Vox = Voxtorp
Tr = Trönninge
Kn = Knäred
Hassl. = Hasslöv
Eld = Eldsbärga
Ya = Ysby
ÖK = Östra Kamp.
Dessa sockennamn anföras ständigt i den nu nämnda ord
ningen. När formen är belagd från en hel rad efter varandra
i denna lista följande socknar, har därför ett förkortat beteck
ningssätt kunnat användas. Sålunda betyder t. ex. Ens-KnSk
VoxÖK., att formen antecknats från EnsBrTöTrEldVeTjKnSk
VoxÖK. Därvid märkes, att socknarna SnYsHassl., varifrån endast ett fåtal ord förskriva sig, räknas såsom obefintliga. Att
formen antecknats från någon av dessa tre socknar är sålunda
säkert, endast då det uttryckligen uppgives. Samma inskränkning gäller vid användningen av Ens-ÖK. för hela det egentliga sydhalländska området.
För socknarna längre norrut äro förkortningarna mera
genomskinliga. Följande användas:
Tor = Torup
Dr(engs) Drengse- Kö = Köinge
Slätt = Slättåkra
red
Ok = Okome
Övr = Övraby
Vess = Vessige a
Svart = Svartrå
Harp = Harplinge Lj(ungb.)= Ljungby Gäll = Gällared
Sten = Steninge
Stafs = Stafsinge
Ull = Ullared
Eft Eftra
MOT = MOTtlp
Nössl Nösslinge
As = Asige
Två = Tvååker
Spann = Spannarp
Ab = Abild
Sibb = Sibbarp
Dags = Dagsås.
Från det egentliga södra Halland anföras stundom efter
sockennamnen vissa bynamn i förkortad form inom parentes.
De äro följande:
Ens (by GrK(arlst)ÖkUllNortHert.)=Enslövs by, Gromshult, Karlstorp, Öknalt, Ullasjö, Nortorp, Hertered inom Ens. s:n.
Tö (BoBrs) = byarna Boarp ock Brunskog i Tö. s:n:
Tr (by På) = Tr. by ock Påarp i Tr. s:n.
Endast sydvästra delen, den nordöstra går in under Br.
Härunder förstås Bondesons uppgifter från nedre Åtradalen, till
vilken han räknar även sooknarna Alfshög ock Vinbärg.

1
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Ve (LoRäfsEbbSkgÖrGäst.) = byarna Lossbygget, Räfshult, Ebbared, Skogaby, Öringe ock Göstorp i Ve. s:n.
Kn (by G(unnars)bÄmtTrälsKörsEkernJonsUdd) = Kn. by, Gunnarsbygget, Ämtön, Trälshult, Körsveka, Ekernahult, Jonsnahult, Ullared i Kn. s:n.
Sk (VekaLög str) = byarna Veka, Lägnäs ock ett ställe vid
stranden i Sk. s:n.
His (Gö. h. Stubb.) = byarna Göstorpshult ock Stubbhult i His. s:n.
Vox (ToMen1) = byarna Toboda ock Menlösa i Vox. s:n.
Övriga bynamn torde vara fullt utskrivna eller anförda i
mycket genomskinlig förkortning. Detsamma gäller icke-halländska orter.
För hela södra Halland i inskränkt bemärkelse brukas förkortningen SH., för mellersta Halland MH., för norra Halland NH.
När någon gång beteckningen SEL användes i vidare betydelse
även om trakterna norr om Nissan ock upp till den sydsvenska
dialektgränsen, torde sammanhanget förebygga missförstånd.

1
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Praktiskt taget torde man till samma knippe kunna räkna
även följande gränser:
mellan nordligare boh, 'börda', skon, 'skörd' etc., sydligare
byk, skya etc., där linjen (nr 34) går något in i Ens., se s. 75 f.;
mellan nordligare fana 'fåne', mana 'måne', skana 'Skåne'
etc., sydligare founa, mouna, skouna, där gränsen (nr 36) går
söder om Tö., se s. 261;
mellan nordligare sel 'själv', sydligare scel, vilken gränslinje (nr 44 a) i väster tycks gå genom Eld. i st. f. i nordkanten av socknen, se s. 254;
mellan nordligare noga 'nyckel', sydligare negal (gräns
62), varvid till det nordligare området föras både Tö. ock Eld.,
se ss. 2 ock 57. Nästan fullständigt samma gräns skiljer nordligare mula 'nystan', sydligare nceila, negla, se ss. 22 ock 60.
Slutligen även gränsen
mellan ett nordligare område med äldre ji bevarat
framför gh, w ock ett sydligare med övergången
jgr. Gränserna för de olika orden sammanfalla inte fullständigt. Norr
om gräns 52 finna vi ha 'ljuga' eller jua, men söder därom
/yva, se ss. 385 ock 410. Däremot träffar man även något sydligare former med u av orden tjog, tjugo, tjuga, tjuv. De
båda sistnämnda heta sålunda åtta ock åu även i Tö., se s. 383,
ock éu 'tjog', åma, &Aga 'tjugo' höras t. o. m. ännu sydligare,
men i fråga om dessa ord är det ganska rimligt att tänka på
rspr.-inflytande, se ss. 342 ock 383 (gräns 31).
Såväl de här ovan under mom. 14-23 uppräknade enskilda
orden som också de till sina gränser något avvikande övergångarna under mom. 24-28 innebära till största delen dialektdrag, som förena de sydligare Hallandsmålen med de (väst-)
skånska. Så är fallet med
mom. 14, jfr Åsbo, Lugg. tomon, (däremot Bara tkmoh, jfr ovan
s. 184);
mom. 16, jfr Åsbo mik, VGö. »ulk etc., se s. 253;
MOM. 17, jfr Åsbo mad, Sydskåne mel etc., se Swenning s. 86 f.
mom. 18, jfr Åsbo, Bjäre hoa, Bara haa etc.;
inom. 20, jfr västra Skåne ebla, se ovan s. 161;
mom. 22, jfr Åsbo, Bjäre mo/, ÖTorna mul etc.;
mom. 24, jfr Åsbo byta, egbyaes, Bjäre, ÖTorna byh;
40-120088 So. landsm. Wigfo r s s.
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mom. 25, jfr Åsbo mauna;
mom. 26, jfr Åsbo, Bjäre Scel etc.;
mom. 27, jfr Åsbo negel, Lugg. negal, Onsjö nagg VTo. n*al
(men öTo., VHarj. nytal);
mom. 28, jfr Åsbo »yv, ',yva, se ovan s. 383 f., Bara pyva etc.
Såsom vid de enskilda momenten redan blivit på-pekat',
ha här ovan medtagits en del gränslinjer, vilka icke till hela
sin längd ingå i det s. 622 beskrivna knippet. De löpa emellertid alla samman i den breda fåra, som i öster skiljer Breared i
norr från Veinge i söder, ack åtskilliga av dem förena sig också
med huvudmassan längst i väster. Avvikelsen ger praktiskt
taget till resultat, att Eldsbärga ock framför allt Tönnersjö
genom åtskilliga särdrag kunna avgränsas såsom relativt enhetliga »sockenmål» inom det dialektområde, som här söder om
Nissadalen tar sin början.
§ 148. Detta halländska område söder om Nissan utgör,
såsom ovan s. 621 blivit framhållet, en direkt fortsättning av det
nordskånska eller åtminstone nordvästskånska. Huruvida några
underavdelningar kunna urskiljas inom de skånska landskapsgränserna, finns här icke tillfälle att undersöka. Inom SElalland
träffa vi det redan ovan s. 620 f. omtalade gränsknippet söder
om Knäred med dess förgreningar åt väster ut till havet. Själva
stommen i detta knippe bildas av följande gränser:
alltså.
mellan nordligare ö, sydligare u, å av äldre
etc.
(gräns
40),
guba
kyl etc. 'hål' : hl etc., g1912a etc. 'gubbe' :
se s. 265 f.;
mellan nordligare §-f, sydligare J motsvarande riksspråkets ö, alltså osyn„ fyk 'tjur' : 19yit; poha, Sfitba : pota etc.
Med denna gräns (nr 4 a) sammanfaller den för §-$ motsvarande
rspr. s, se ovan s. 417 if.
mellan nordligare spuhde,, mamk, sydligare sportda,
smon,da (gräns 38), se s. 307 f.
Omkring dessa viktigare linjer gruppera sig vidare gränser
för olika former av enskilda ord:
mellan nordligare 69sa 'yxa', sydligare ya (gräns 72),
se ovan s. 171;
1) Se ovan inom. 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28.
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mellan nordligare stiv 'styv', sydligare styv (gräns 73),
se ss. 57 ock 81;
mellan nordligare huda 'huvud', sydligare hoda (gräns
74), se s. 341;
mellan nordligare Java 'jaga, schasa', sydligare yeeva,
jeva (gräns 70), se s. 254;
mellan nordligare yyl 'jul', sydligare jul (gräns 41), se
s. 381 ff.;
mellan nordligare vhaistan, hostan 'vristen', sydligare
vhestan (gräns 77), se s. 45;
mellan nordligare mad 'mycket', sydligare mead (gräns
79), se ss. 2 ock 57.
Vad som bidrar att på kartan ytterligare framhäva här
förevarande linjeknippe, är det förhållandet, att gränserna för
åtskilliga andra måldrag än de nu anförda under en — ofta
avsevärd — del av sitt förlopp ingå i knippet. Så finna vi
söder om Knäred ytterligare följande gränslinjer:
mellan nordligare bead 'bitit' etc., sydligare bedad etc.,
vilken gränslinje (nr 39) åt väster visserligen inte är fullt säker
se s. 442 f.;
mellan nordligare vt 'vört', sydligare it, vant, se
s. 76 (gräns 68);
mellan nordligare hatha 'ung man', sydligare heha, se
s. 44, vilken gräns (nr 80) redan i västkanten av His, vänder
mot söder.
Västerut ingå i knippet en del linjer, vilkas förlopp blir
avvikande åt öster:
mellan nordligare åyd 'kött', sydligare 6'0d, se s. 171,
vilken gräns (nr 69) går norr i st. f. söder om Knäred;
mellan nordligare bohka etc. 'björke', sydligare behka
etc., se ss. 43 o. 73, vilken gräns (nr 71) österut går genom
Knäred;
mellan nordligare dheftakat, sydligare dhottakat, se ss.
34 o. 66, vilken gräns (nr 75) följer knippet ända fram till His.,
men här viker åt söder;
mellan nordligare klaah, sydligare klam, se s. 94 f.,
vilken gräns (nr 76) förlöper ungefär som den föregående;
mellan nordligare baun 'ben' etc., sydligare bon, se s.
84 f., vilken gräns — på kartan 1 utmärkt genom olika färger --
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går norr om Knäred. Ock slutligen finna vi med någon avvikelse såväl i öster som i väster gränsen
aw (am), sydligare å3
al,
19) mellan nordligare å'3
alltså vavla : varia, vala; val» : vin, van (gräns 42), varom se
s. 468 ff.
Söker man efter underavdelningar på det område,
som faller mellan här beskrivna båda stora gränsknippen, så
har ovan just blivit framhållet, hurusom åtskilliga gränslinjer
gå norr om Knäred, ock en blick på kartan är tillräcklig för
att övertyga oss om att denna socken erbjuder exempel på
ett enhetligt mål. Åt väster splittrade sig gränsknippet i flera
grenar, ock det. av dessa linjer omslutna eller genomskurna
området — d. v. s. socknarna Ysby, Ränneslöv, Skummeslöv —
kan anses representera en ›gränsdialekt». Såväl dessa socknar
som Knäred överensstämma däruti, att deras mål höra till de
nordvästskånska i fråga om utvecklingen av äldre é, alltså
barn 'ben' etc. Övriga socknar inom här behandlade område
uppvisa däremot modernt au, i vissa ställningar or, alltså baun
etc., sot 'se' etc., ock även i övrigt är enhetligheten stor. Åtskilliga gränslinjer skilja emellertid ut Tö., såsom redan ovan
s. 626 blivit framhållet. EldVeTjLa. förete endast obetydliga
olikheter sinsemellan. Deras samhörighet visar sig också däri,
att de gränslinjer, som förekomma, inte regelbundet gå i sockengränserna. Avvikelserna framgå lättast av tab. I.
De fyra sydligaste socknarna i Halland, ÖKarup,
Hasslöv, Voxtorp ock Hishult, falla söder om det ovan beskrivna
gränsknippet, ock deras mål skiljas icke genom någon skarpare
gräns från målen i Åsbo ock Bjäre. Svagast är skillnaden
markerad längst i öster, där jag mellan Hishult i norr ock Fagerhult i söder endast anmärkt olikheten mellan yva ock ova 'öga'.
Går man åt väster, tillkommer mellan Voxtorp ock Örkelljunga
gränsen för hane, : heha (nr 80) ock mellan Voxtorp ock Tossjö
ytterligare de betydande linjerna nr 15 a, mellan sk : j', ock
nr 6 a, mellan -h : hn, jämte 78, mellan duva: dhyva.
Längst åt väster, mellan HasslÖK. ock Bjäre, förtunnas
knippet igän, ock vi finna utom linjen nr 80 — hazha : heha —
endast nr 42 — vamn : vem, den sistnämnda visserligen en
bland de mäst betydande. Åtskilliga av de nu nämnda gränserna gå under en del av sitt lopp från norr till söder ock bi-
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draga till att särskilja målen i de fyra Hallandssocknarna, för
vilkas speciella egendomligheter hänvisas till tabellen III.
§ 151. Norr om det ovan s. 622 if. beskrivna gränsknippe,
vars grenar omfatta Br. ock SnTr., vidtager Nissadalens
ganska ensartade dialektområde. Det kunde anses sträcka
sig från trakten strax söder om Nissan upp till socknarna strax
söder om Ätran. I så fall sammanfaller dess nordgräns med
följande gränslinjer:
mellan nordligare az, sydligare coi för äldre ö, bon 'ben'
: bcom = gränsen utmärkt genom olika färg på kartan I —
se ovan s. 83f.;
mellan nordligare saks, saks 'sax', akta 'akta' etc., sydligare saws, savs, awta, avta etc. (gräns 14), se s. 469 (men jfr
Tillägg ock rättelser!). Med denna gräns sammanfaller ganska
nära den för vann, vag : vawn, vamn (nr 16).
Emellertid skäres området av ett knippe gansk.a betydande
gränslinjer, vilka västerut någorlunda sammanfalla med de båda
förut nämnda gränserna, men österut vika av åt söder ock ganska
tydligt avskilja nordöstra delen av området, d. v. s. Torups
socken, vilkens mål sålunda ger intryck av att höra närmare
samman med de angränsande Småländska målen. Knippet innefattar följande gränser:
mellan nordligare f, sydligare sk av äldre sk framför
palatal vokal, alltså Siva : skiva, se : ske etc. (gräns 15), se s.
4:12 ff.;
mellan nordligare 1 plur. på -m, sydligare på -n, alltså
vi kam : vi han etc. (gräns 11);
mellan nordligare bs, sydligare p-f, alltså jolm 'köpa' :
poba, fkba, vilken gränslinje (nr 4) visserligen längst i väster
icke med de övriga går ut till havet, utan gör en vändning
mot norr ock omsluter även kustremsan ända upp t. o. m. Tvååker, ock i öster inte häller går alldeles fram till Snålandsgränsen norr om Breared, utan här vänder åt söder, se ovan
s. 417 ff.;
mellan nordligare -cee-, -ceg-, sydligare
-sig-, alltså
lcega : laga, lceea :laga, etc., vilken gräns (nr 24) i öster likaså
vänder åt söder utefter västkanten av Breared, se ss. 139, 146 f.,
214 f.
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Materialet från denna del av Halland är ju, som ofta blivit
nämnt, ytterst fragmentariskt, men det förefaller likväl, som
om vi här söder om Ätran, likaväl som söder om Nissan, skulle
ha ett icke obetydligt antal gränslinjer hopade. Ett studium
av kartan ger ett intryck av att nedre delarna av såväl Ätradalen som Nissadalen i språkligt hänseende bilda någorlunda
enhetliga områden, men att dalgångarna längre uppåt skäras
tvärs över av gränslinjer för egendomligheter, som ha sitt centrum
i norr ock i öster, d. v. s. för Ätradalens vidkommande i Västergötland, för Nissadalens i Småland.

Alla på kartan upptagna dialektdrag äro upptagna i efterföljande tabeller. Siffrorna motsvara linjernas nummer på
kartan.
§ 152. • Innan vi gå vidare, kan det vara skäl att se efter,
vilka slutsatser som ur här ovan framlagda material kunna
dragas i fråga om en del i början av kapitlet berörda principiella problem. Den gamla frågan: Finns det dialektgränser?
måste otvivelaktigt även för Sydsveriges del besvaras med: ja.
Det kan inte vara tal om att, såsom G. Paris menade', gränslinjegia för olika ljudförändringar skulle förlöpa genom »absolut
tillfälliga punkter», eller att Schuchardt ock P. Meyer' skulle
ha rätt, då de anse det tämligen uteslutet, att gränserna för
olika företeelser skulle sammanfalla.
Det ovan s. 613 if. beskrivna gränsknippet tvärs över Skåne
skiljer »slätten» från »skogsbygden» så skarpt, att ingen språkgräns i landskapet för övrigt ens tillnärmelsevis skulle kunna
framdragas till jämförelse. Ock ännu mindre rimligt vore det
att påstå, att man var som hälst skulle finna liknande anhopningar av gränslinjer, vilket emellertid erfordras, så vida föreställningen om den kontinuerliga övergången skall vara riktig.
I fråga om detta skånska gränsknippe vågar man i saknad
av detaljerade uppgifter icke påstå, att vissa linjer under någon
avsevärd del av sitt lopp fullständigt sammanfalla. I SHalland
däremot träffa vi de tydligaste exempel även på detta förhållande, se ovan ss. 622 if. Särskilt bör man lägga märke
1) Se Gauchat ArchnSpr. ss. 378, 381.
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till det stora antal språkliga skiljelinjer, som löpa samman i
landskapsgränsen mellan Halland ock Småland. Det är alldeles
uppenbart, att vi här ha att göra med språkliga förändringar
utan något inre samband, vilka haft sitt utbredningscentrum i
Skåne ock trängt upp i nordväst. De nå i öster endast fram
till Smålandsgränsen — allra sydligast gå en del över denna —
men stanna på växlande nordlig latitud, så att knippet i Smålandsgränsen skjuter ut den ena västliga grenen efter den andra ock
därigenom själv blir allt smalare, ju längre norrut man kommer.
Om man beträffande gränsknippena tvärs över Halland skulle
vilja invända, att de inte alltid till hela sin längd bestå av
samma linjer, i det att vissa splittras av ock andra komma till,
så är härtill att svara följande. Så länge vi endast ock allenast behandla frågan om förekomsten av dialektgränser, har
det ingen betydelse, huru dessa gränser bildas. Den som påstår,
att dialektgränser existera, behöver endast bevisa, att på vissa
punkter av språkområdet förändringama uppträda i mängd på
en ock samma gång, medan man på andra håll kan genomfara ganska stora strätkor, där endast enstaka gränslinjer avbryta enheten. Huvudsaken är, att varhälst man överskrider
gränsknippet, man finner sig försatt i en mycket avvikande
språklig omgivning. Ock olikheten är så stor, att den alls icke
kräver någon uppmärksam eller övad iakttagare för att uppfattas, utan är fullkomligt klar för vem som hälst bland de
dialekttalande själva.
§ 153. Då man konstaterat förekomsten av dialektgränser,
synes ju därav följa, att man också måste erkänna tillvaron
av dialekter. Detta är naturligtvis riktigt, så vida man med
en dialekt endast vill förstå ett område, som skäres av jämförelsevis få eller obetydliga språkliga skiljelinjer, medan det
begränsas av relativt många ock kraftiga gränslinjer i knippen
av större eller mindre bredd. I denna mening är det redan
klart, att vi kunna tala om en sydskånsk dialekt eller ett sydskånskt dialektområde; vidare om ett nordvästskånskt, som
sträcker sig ett stycke upp i SHalland, till det ovan omtalade
kraftiga gränsknippet söder om Nissan. Norr därom ock uppemot Ätran funno vi så ett område med mycket likartade mål,
vilket möjligen får betraktas som underavdelning av en större,
till sina gränser inte närmare bestämbar komplex. Områdena
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mellan de »stora» gränserna uppdelas nämligen vidare genom
knippen av mindre betydenhet. Så fingo vi också i SH. en målgrupp mellan gränsen söder om Nissan ock knippet strax söder
om Lagan o. s. v. Då underavdelningarna ytterligare skäras
av linjeknippen ock enskilda linjer, vilkas inbördes vikt inte
alltid är så lätt att avgöra, komma vi slutligen fram till de
primära enheterna, de praktiskt taget »enhetliga» dialekterna.
Några ord om dessa kunna här få sin plats. Iakttagelserna
innehålla visserligen intet nytt utöver vad som från andra håll
redan är bekant; men i det läge, vari diskussionen om hithörande spörsmål ännu befinner sig, kunna upplysningarna från
varje särskilt dialektområde fortfarande ha sitt intresse.
§ 154. De lokaluppgifter, som i hela den föregående framställningen fogats till dialektformerna ock som angett uttalet
såsom härskande i en viss socken, del av socken eller i en viss
by, ha tydligen avsett sådana praktiskt taget enhetliga mål.
Åtskilliga gånger har dtt emellertid funnits anledning att påpeka, att denna enhetlighet endast är relativ. Man skulle i
detta sammanhang kunna bortse från de avvikelser, som förorsakas av riksspråkets framträngande. Dessa avvikelser äro
visserligen de tydligast framträdande ock ha ju i själva värket
fullkomligt upplöst den gamla dialektala enheten, men de inta
just därför en plats för sig. De äro i viss utsträckning individuella, men i ännu högre grad förefinnas de tydligen mellan
olika generationer. Det har överhuvudtaget i SH. inte lönat
sig att göra direkta iakttagelser annat än på den allra älsta
generationens språk. Förhållandena äro naturligtvis något växlande, då bygderna äro olika långt framskridna i fråga om
»samfärdsel», men även i avlägsnare trakter äro vissa av målens
egendomligheter så pass undanträngda hos personer ända upp
i 50-års-åldern, att det varit slöseri med tid att vända sig till
dem vid försöken att direkt avlyssna meddelaren den genuina
språkformen. Detsamma gäller tydligen i ännu högre grad de
yngre, ända tils man kommer ner till den allra yngsta, ännu
alls inte eller åtminstone föga av skolorna påvärkade generationen. Hos dessa småttingar påträffar man inte så sällan
samma uttal som hos de älsta i gården.
Någon noggrann undersökning av språket hos denna yngsta
generation har jag ingenstädes haft tillfälle att göra, ock då
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riksspråkets undanträngande eller modifierande av de äldre formerna för övrigt är det allt annat undanskymmande fenomenet
i målens nuvarande historia, har jag inte häller några egentliga
bidrag att ge till frågan om en rent intern, »naturlig» utveckling ock därav följande avvikelser, eventuellt mellan olika
generationer. Det är möjligt, att det ovan s. 421 omnämnda
förhållandet, att barnen anse föräldrarna säga j', ock icke §-f,
hänger samman med att de yngres eget uttal går åt j, vilket i
sin tur kunde vara en spontan utveckling. Vidare omtalades
s. 141, att uttal som hce.st , bcest etc. träffas blott hos de allra
älsta, medan de yngre ha förkortat vokalen. Samma är förhållandet t. ex. med halt : hcolt etc., bast: bcost etc., se ss. 231 o.
241 f. I alla dessa fall erbjuder sig emellertid även rspr.inflytandet såsom förklaring.
Men även om vi bortse från nu berörda olikheter mellan
språket hos olika individer inom samma dialekt, återstå en del
avvikelser, som skulle kunna sammanfattas under det gemensamma namnet uttalslatituder.
Inom en ock samma enhetliga dialekt kan uttalet av ett
visst ljud variera mellan två ytterpunkter. I de fall, då dessa
hos alla individer äro desamma, kunna de olikheter, som förekomma, från denna synpunkt icke kallas individuella. Vi kunna
tala om »ögonblicksspråk», men icke om »individualspråk». Det
är möjligt, att dylika förhållanden äro representerade i SH.
i fråga om växlingen coz, ot äldre ö på den sydligare ock större
delen av området III ock i fråga om au, au, au <--• ö på området
V, se ovan s. 84 f. Emellertid vågar jag intet bestämt påstående,
då saken inte varit föremål för någon särskild undersökning.
Möjligen är förhållandet även i dessa fall detsamma som t. ex.
i fråga om variationen §-f motsvarande rspr. å. Här funno vi
nämligen (ovan s. 417 if.), på stora områden samma ytterpunkter
för växlingen, men frekvensen hos de olika nyanserna var
tydligen inte densamma hos olika individerl. Men med växlande
genomsnittsuttal hos olika personer få vi tydligen också tala
om »individualspråk».
1) Att växlingen på ett visst område rör sig inom samma gränser,
kan tydligen direkt bevisas endast genom en undersökning av varenda
individ. Men sannolikt blir antagandet i fråga om åtskilliga socknar, där
ett avsevärt antal personer blivit undersökta, så t. ex. i Knäred ock Veinge.
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Ytterligare utpräglade bli de individuella olikheterna, om
med ett växlande medelläge för ett visst ljud i en viss ställning
också följer växlande yttergränser. Att detta sistnämnda åtminstone stundom bör vara fallet, synes vara ett rimligt antagande. Ock de iakttagelser rörande individuella växlingar
hos kort i ock y, vilka omnämnas ovan ss. 24 ock 60, peka i
denna riktning. Då det emellertid här gäller att ur frånvaron
av iakttagelser om ett visst uttal hos en individ sluta sig till
att detta uttal överhuvud taget icke, eller praktiskt taget icke
hos honom förekommer, kräves för varje bestämdare uttalande
ett mycket större material än det, som står till mitt förfogande.
Men om även de »enhetliga» dialekterna vid närmare undersökning sålunda upplösa sig i en mängd mer eller mindre från
varandra avvikande individualspråk, vad kan det då ligga för •
mening i att upphöra med den ytterligare uppdelningen ock
tala om att nu ha vi kommit fram till »ursprungliga enheter»
eller något dylikt? Svaret ligger till en del inneslutet i det inskränkande »praktiskt taget», som vanligen brukat föregå epitetet
»enhetlig». Den »praktiska» anledningen till att inte fortsätta
uppdelningen ligger i den »praktiska» svårigheten att konstatera
de ifrågavarande avvikelserna. Iakttagaren kan inte underlåta
att göra en bestämd skillnad mellan de olikheter, han finner
inom den »enhetliga» dialekten, ock dem han funnit vid övergången från en dylik dialekt till en annan. Några exempel
kunna anföras till belysande av saken.
Om vi ta det praktiskt taget enhetliga målet i västra delen
av Breareds socken, så möter en undersökare, som kommer
västerifrån, från Enslöv, genast följande nyheter (de ordnas
enklast i en tabell):
Enslöv

fgba köpa
fel själv
kwceta
bana, bzga
hon hund
laga
bo-ga
bann ben ;

Breared

Enslöv

jpgba
5e/
twceta
bxga
Insonn,
lcege,
lcega
bage
bon

la ljuga
ma öga
samn socken
hgl hål
goba
stalcat
bgg bok
bi a båge
hel

Breared

jya
6va
somn
lagyl
gnbe.
stakad
kg
hiva
Jr_Cl•
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Hela raden av dessa egendomligheter upptäcker man omedelbart. Man behöver endast göra en vandring genom socknen ock
samtala med vägfarande, man möter. Fortsätter man söderut
ock går över gränsen till norra Veinge, märker man strax, att
man kommit till ett nytt mål. Olikheterna se ut så här:
Breared

Breared

Veinge

Veinge

malt
mcolt
Sgba
joia
mcelk
micelk
59.
Sfi
ml
Jod" vdi
maul
undan, vit
hah
j'el själv
scel
woh varje
hong
pQ två
åou
hamn hund
hohcbna
hhhc'ena
vt han
vt ha
mana måne mouna
baun
box ben
ho
/6920 råg
sat se
sot
lyva
foun,, skoun,
fah, sk6k4
,9t,tct ljuga
cabla
ebla
pga tjuga
öra
Mmak timmer tjtnah
yva
o2a öga
nyckel negal
neal
meyl mal
ntil
lad, flgd
ycetl häl'
laci, fizd
I jämförelse med dessa tvära övergångar vid gränserna,
måste de inre olikheterna inom det enhetliga målet betraktas
som försvinnande. I den avsedda delen av Breared är för övrigt
olika öppenhet hos kort i ock y samt hIstwn, ho6n, homn etc.
de enda individuella växlingar, jag iakttagit.
Nu ha vi här visserligen att göra med ett ganska extremt
fall, eftersom målet på alla håll omgives av ovanligt kraftiga
gränsknippen. Men även där så inte är fallet, föreligger ingen
principiell avvikelse. Som exempel på förhållanden mera närmande sig genomsnittet kunna vi ta målet i Tönnersjö socken.
I norr ock nordväst begränsas detta mål av det stora knippet
söder om Nissadalen, vilket inte nu ånyo behöver beskrivas.
För övrigt äro de närmaste grannarna Veinge i sydost ock Eldsbärga i sydväst. Går man från Tö. in i Ve. eller Eld., möter
man följande nyheter:
Tönnersjö

fwtn
scel 'själv'
va han
åua 'tjuga'

Veinge (södra)

Eldsbärga

svin
sce/
vt ha
öyva

svlYt
• Se/
vt ha
åra
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Tönnersjö

Veinge (södra)

Eldsberga

kalstada
kalstada
kosta
mana,
mouna
mouna
nysw 'råg'
4,0
tbtlW
vamnhusad
vanhusad
vamnhusad
nogal
negal
n@gal.
Olikheter inom Tönnersjömålet har jag inte iakttagit, men
det är möjligt, att man vid en noggrannare undersökning skulle
finna den faktiskt existerande uttalslatituden i p-f ock au,
au, au vara förenad med olika medelläge för å ock au hos
olika individer. De »yttre» gränserna äro tydligen även här så
ojämförligt mycket mera betydande än de eventuellt förekommande
»inre», att det förefaller riktigt att »praktiskt taget» konstatera
en gräns för den kontinuerliga uppdelningen.
Men vi få gå ett steg vidare. Det finnes ensamma linjer
som skära ett område. Om det »enhetliga» målet skall begränsas
även av dessa, var finns då den djupa klyftan mellan »yttre»
ock »inre» gränser? Vi kunna återigän ta ett exempel. De sydhall. socknarna med au äldre ö bilda i många hänseenden
ett ganska enhetligt dialektområde. Relativt kraftiga gränser
skilja emellertid av både Tö. ock Eld., såsom vi redan ovan s.
626 funnit. Olikheterna inom rästen av området framgå av
följande tabell:
Norra Veinge

Södra Veinge

Tjärby

Laholm

pgba pipa
w,v,tw,kw,fw
yva öga
:t, -d
-ada
nlsw råg

plva
v, tv, kv, sv
yva
-d
-ada,
no

pgva
v, tv, kv, sv
yva
:d
-a

pgya
v, tv, kv, sv
tya
-d
-a

h0

110

f§th, sk Oh

foh, sken,

foun, skoun
vamnhusad vgnhusad
vanhusad
~gan naken
negan
negan
ceda äta
eda
eda
eda
tg ek
g
eg
Som synes, går norra Veinge i åtskilliga avseenden för sig
själv, men olikheterna i övrigt äro inte många. Mellan Tjärby
ock Laholm finna vi gränserna för olika former av orden öga,
fett,
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fåra ock skåra. Mellan Tjärby ock södra Veinge skiljer endast
ipf av värb som kasta, alltså s. Ve. kcostacla: Tj. kasta.
Man kunde ju finna det frestande att bortse från dessa
smärre olikheter ock vilja betrakta Tj., s. Ve. ock La. som den
»enhetliga» dialekten. Det torde emellertid vara omöjligt. Yttergränserna för denna dialekt bleve inte till arten skilda från de
gränslinjer, som skära området. Dessa linjer däremot, både den
för kcosta : kcostacla, den för yva : tya o. s. v., ange sådana olikheter, som praktiskt taget äro av en helt annan karakter än
t. ex. ett uttal av au som au på ena hållet, som au på ett
annat. Skillnaden ligger fortfarande däri, att sistnämnda olikheter äro så ofantligt svåra att med säkerhet konstatera. Den
akustiska olikheten är ytterst obetydlig, ock vidare kunna slutsatser dragas först efter långvarigt aktgivande på de olika individerna. Den vetenskaplige iakttagaren måste alltså säga sig,
att han här vid sin uppdelning praktiskt taget kommit till en
slutpunkt, ock han finner med intresse, att han i regel får göra
halt just vid de enheter, inom vilka de di al ekttalande själva
anse sig tala alldeles lika.
Detta sammanträffande är nog inte tillfälligt, såsom vi
finna, om vi gå över till det andra skäl, som föranleder oss att
sätta en gräns för den ytterligare uppdelningen. Detta ligger
däri, att de individuella olikheter, som en undersökning av de
enhetliga målen uppdagar, just äro individuella ock därför
utesluta all vidare »geografisk» uppdelning av målet. Individerna
med öppnare ock slutnare i ock y, med au ock med au, med olika
medelläge ifråga om ,s-f etc. äro blandade om varandra. Vi
få alltså göra ett språng från en socken eller del av socken ned
till enskilda individer. Den gradvisa inskränkning av områdenas storlek, som vi förut vid uppdelningen iakttagit, blir
här sålunda plötsligt avbruten.
Att det finnes ett sammanhang mellan denna blandning
av de olika uttalen ock det faktum, att olikheterna icke
äro medvetna för de talande själva, kan inte gärna betvivlas.
§ 155. Om man strängt håller på att det enhetliga målets
område icke får skäras av någon enda linje, blir det i SH. ett
rent undantag, att målgränser ock sockengränser samman-
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falla. Av socknarna söder om Nissan är det endast det lilla
Tjärby som med säkerhet går fritt för skärande linjer1.
Men se vi närmare efter, finna vi, att detta alls inte innebär, att sockengränserna ingen betydelse skulle ha för målgränsernas förlopp. Det är tvärtom så, att de dialektgränser,
som skära socknarna, till antalet äro alldeles försvinnande i
jämförelse med dem som följa sockengränserna. Ock även betydelsen av de skärande linjerna är i de fiästa fall inte särdeles stor. Socknen har alldeles tydligt varit den naturliga »samfärdselsenheten» ock därför också blivit den språkliga enheten,
vilket naturligtvis inte hindrar, att en dylik språklig enhet kan
omfatta fl era socknar.
Men det är förklarligt, att den kyrkliga ock administrativa
samhörigheten inte övervinner vilka avstånd eller vilka av naturförhållandena betingade hinder som hälst. Det saknas därför
inte socknar som i språkligt hänseende äro fullständigt itukluvna. Det tydligaste exemplet är Tönnersjö socken, vilkens
övre, östliga del har fullständigt Brearedsmål ock därför också
i hela den föregående framställningen inbegripits under beteckningen Br. Den språkliga gräns, som går tvärt igenom Tönnersjö socken, är den sydliga armen av det stora gränskiiippet
söder om Nissadalen, alltså kanske den kraftigaste hopningen
av fullständigt sammanfallande gränslinjer i hela SHalland.
Olikheterna ta sig ut på följande sätt:
Övre Tö. (Br.)

piba
19@ba
(10
w, tw, kw
lel själv
h9mn hund
bon
sa z
jua
vja
husat

Nedre Tö. (Tö.)

ptva
kva

övre Tö. (Br.)

Nedre Tö. (Tö.)

SQJ

lad, flad
malt
mjelk
myyl
WOh fråg. adv.
hkhcbla
ncegan
cei,da

lyva
yva
izysad

tekAan,
j (pli 'häl'

v, tv, kv
SCP1

hong
baun

lad, flad
mcvlt
mcelk
maul
hak
holickrja
ngan
eda
eg
thiak

1) Genom Hasslöv har jag gissningsvis dragit en gräns, men socknen
är för övrigt inte egentligen undersökt. Min kunskap om östra delen av
Renneslöv är också obetydlig, ock ett par av linjerna, som dragits i
östkauten, skulle möjligen med rätta ha skurit området.
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I detta fall är förklaringen enkel nog. Övre delen av Tönnersjö socken har haft alla sina förbindelser västerut, till Breared.
Sockendelen är ju till omfånget inte så liten, men består av
ödsliga mossar med de tre byarna Hilleshult, Esmared ock
Rorshult placerade vid eller i närheten av den gamla stora
landsvägen från Småland (Växjö—Vislanda—Ljungby) över Breared ner till Halmstad. Förbindelsen med den sydvästliga delen
av socknen ock den ett par mil avlägsna kyrkan har ända till
allra senaste tid varit synnerligen besvärlig.
Betydligt söndersplittrad får man även anse Enslövs socken
vara. En nordlig arm av gränsknippet söder om Nissan skär
av denna sockens södra del från dess norra. Vi finna nämligen:
Norra Enslöv

Södra Enslöv

Norra Enslöv

Södra Enslöv

piva
k,costada
plba
kcosta
wasah,
vasah,
stakat
stakad
tveta
husat
kwceta
husat,
Även Enslövs socken är till sin utsträckning mycket betydande. Förbindelserna mellan den nordligare delen ock sydvästhörnet, där kyrkbyn är belägen, torde aldrig ha varit särdeles livliga: Genomfartsvägen till Halmstad har visserligen
gått genom de sydvästliga trakterna, men kyrkbyn ligger något
åt sidan, ock man torde här i allmänhet ha farit över bron ock
fortsatt på västra Nissastranden ner till staden. Avvikelserna
äro nästan alla framkallade av novationer, som trängt upp västerock söderifrån, men endast kunnat erövra ytterkanten av socknen.
Enda undantaget är tw •-> kw, som tydligen har ett nordligt
utbredningscentrum. Det är överhuvudtaget rimligt, att de i
väster ock öster långsträckta socknarna i SHalland inte uppvisa fullt enhetliga mål, då förändringarna i så stor utsträckning kommit söderifrån ock följt den stora stråkvägen utefter
kusten. Vi finna samma företeelse i fråga om norra ock södra,
egentligen nordöstra ock sydvästra, Veinge ock i mindre grad
i fråga om västra ock östra Laholm ock Ysby.
§ 156. Den nu företagna undersökningen har tydligen ytterligare understrukit den redan ovan s. 631 dragna slutsatsen, att
det inte alls möter någon svårighet att konstatera tillvaron av
dialekter, så vida man därmed förstår i språkligt hänseende relativt enhetliga områden med tydligt markerade gränser åt alla
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håll. Men om man med dialekt menar en geografisk enhet,
med egna novationer ock arkaismer, vilka i trakterna runt omkring icke förekomma, ställer sig saken helt annorlunda. Vad
man här vill komma fram till, är tydligen vissa historiska
enheter, som äro utgångspunkter för nyheter med samma utbredningsområde, ock som möjligen dessutom inom samma
gränser bevarat äldre drag. Dialekter i denna betydelse äro de
ovan behandlade »enhetliga» målen naturligtvis först ock främst
inte, så vida man strängt håller på att sådana dialekters område icke får skäras av någon enda språklig gränslinje. Men
även om man bortser från några enstaka obetydliga skiljelinjer
ock går till »sockemålen» med kraftigt markerade gränser, blir
förhållandet knappast ett annat.
Se vit, ex. på målet i södra Tönnersjö, finna vi av tabellen
s. 635 f., hur avvikelserna från målet i södra Veinge till en del
utgjorde likheter med målet i Eldsbärga ock tvärtom. Intet av
dessa drag är sålunda utmärkande just för Tönnersjö. Ock
återstoden, där alltså både s. Ve. ock Eld. hade avvikande
former, visar fullkomlig överensstämmelse med målet i de norrut
angränsande socknarna Breared ock Snöstorp. Det är typerna
Sunn, vi han, eua, mana. Man kan på detta sätt gå igenom
socken efter socken ock överallt träffa på samma fenomen.
Något säkert undantag föreligger överhuvudtaget icke utom i
Breared. Visserligen har Knäredsmålet formen gva 'öga' mot
alla kringliggande halländska måls yva, men arkaismen gva kan'
mycket väl ha stöd österut, i de angränsande Smålandsmålen.
Ock inte ens en dialekt, som så kraftigt skiljer ut sig från
alla de kringliggande som den i Breared, intar denna undantagsställning på grund av några egna nyheter eller arkaismer.
Se vi på tabellerna s. 634 f., finna vi strax, att det som skiljer
Enslöv från Breared till en god del är andra ting än det, som
skiljer Breared från Veinge. Varken i Ens. eller Ve. finnas
emellertid följande former: joba, fo, hamn, bon, sqi , jua, oya
j(fil. Av dessa drag utgör j; •ock 5 en överensstämmelse med
såväl det nordligare Torup som med de östliga Vrå ock Lidhult i Småland; az finnes i Vrå ock a. i Lidh.; oja höres i Tor.
ock antagligen på andra sidan Smålandsgränsen, ock risken är
synnerligen liten, om man antar samma vara förhållandet med
jua. Däremot har jag från Vrå antecknat hun, ock det synes
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troligt, att såväl typen hamn so.m det enstaka ordet y cpli. representera värkliga Brearedsdrag.
Att skilja sockenmålen åt genom angivande av just för
respektive socknar egendomliga drag låter sig sålunda icke
göra. Utbredningen av arkaismer eller novationer håller sig
tydligen endast i undantagsfall inom ett sockenmåls gränser.
Vi få se oss om efter större enheter. Det område, som vid
framställningen av äldre é kallades V ock som karakteriseras
av formerna baun 'ben', sot 'se', inneslutes mellan kraftiga gränsknippen ock erbjuder alltså, såsom redan ovan s. 636 framhållits, ett gott exempel på en 'dialekt» i den här ovan först
angivna betydelsen. Fråga vi då, om det finnes något ytterligare dialektdrag med samma gränser som ö
au-oz, blir
svaret emellertid nej. Närmast i fråga om gränser kommer
formen vuht 'vört', men till området föres då även Knäred, ock
så är det för övrigt svårt att betrakta vuht som en för området
säregen utveckling, då vokalen är densamma som i sydligare
ut ock konsonanten kvarstår som i nordligare veht etc. Samma
utbredningscentrum som för ö -->- au kan väl antagas för äldre ä
ö mot nordligare å, sydligare u; men både Breared ock Knäred
ha ö, ock området blir alltså ungefär fördubblat, bortsett från
att angränsande Smålandsmål (med ö -› at) mycket väl kunna
uppvisa samma ö.
En tillnärmelse till en historisk enhet på en relativt
begränsat område kunde man vara böjd för att finna i Nissadalen. Förhållandena i detta område åskådliggöras genom omstående tabell (s. 642).
Här ha vi otvivelaktigt framför oss ett utbredningscentrum
för inte så få »novationer»; men det är svårt att tala om centralområde ock gränsbälte, då det senare väl till omfånget skulle
rätt betydligt överträffa det förra. Ock vidare kan man knappast
dölja för sig, att det innebär ett visst godtycke att stanna
med de i tabellen anförda novationerna. Om man upptagit
drag med så pass betydande avvikelser ifråga om utbredningsområdets storlek ock läge som det relativt begränsade te -->• at
över plur. på -n ock ö -› coa ända till la --> lö i fel, vilket sist1) Det diftongiska

höres även i Vrå.

41-420088 Sv. landsm. Wigforss.
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ria
g
:0

Broar.'Tönn.

Et4

:0

ri

:0

ca

0
7-1

C/2

••C

nämnda härskar från ock med Drengs.
i nordost till Eldsb. i sydväst, så ser man
g
intet hinder för att gå ännu ett steg vidare. Övergången tw --> kw stannar vid
g
r•tt —
samma
gräns i söder som ce --> eq ock
ca z
skjuter norrut upp i en kil, som inte
faller mera utanför området för fel, än
1d
denna sistnämnda form i söder går över
gränsen för 93 —› eq.
”es
På Nissadalen som centrum visa väl
även formerna beat 'bitit' etc., vilka emelertid söderut gå ett stycke längre än Se/
g
ock härska även i VeTj. ock En. Men
därefter är steget till gränserna för å =
§-f obetydligt nog, ock så äro vi framme
g
vid de tre novationer, som ovan s. 621 f.
unnos vara de enda man kunde tänka
på vid en karakteristik av hela det sydhalländska området.1
§ 157. Den bild, som undersökningen
.
3,.>...,
av de enskilda måldragens utbredning
g
skänkt oss, är snarast den av ett stort
antal språkliga acirklar, med stundom
koncentrisk, men oftare excentrisk placering ock av högeligen växlande storlek.
1
3t,
Vi ha i SHalland inte kunnat iakttaga,
att dylika cirklar ens ungefärligen sammanfalla i så pass stort antal, att en från
tt'
1.3
omgivningen avskild dialekt därigenom
bildas. Det enda exempel vi funnit på
en dylik ,historisk enhet, som samtidigt
r-z2
också bildar den naturliga ›empiriska»
.̀4
dialektgruppen, torde vara de sy dskånska slättmålen.
Slutsatsen måste sålunda bli, att
`4
Utom §-f finnas även formerna barn

-> bak etc., sakta -> savta, vagn -› vamn
etc.
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varje enskilt dialektdrag har sin egen historia ock
sina egna gränserl.
Då gränserna ändå inte äro likformigt fördelade över språkområdet, då betydande gränsknippen likväl existera, måste detta
bero därpå, att nyheter från olika håll ock med utbredningsområden, som till storleken kunna vara synnerligen växlande,
av olika anledningar häjdas kraftigare på vissa punkter än på
andra.
Den första inskränkningen i gränsernas fullständiga, regellösa frihet skapas genom tillvaron av de »enhetliga» dialekterna.
Om en ljudförändring på ett håll trängt in över en sockengräns,
stannar den i regel ej, förrän den erövrat hela målet. Då de
naturliga ytterpunkterna för ett måldrags utbredning sålunda
inskränkas till socknarnas gränser, blir sannolikheten av ett
partiellt sammanfall mellan de olika målgränserna i mycket hög
grad ökad. Den andra faktorn, man har att räkna med, är
inte utan ett inre samband med den första. Liksom en inträngande nyhet inte gärna gör halt på någon punkt av det
enhetliga området, så torde den å andra sidan ha en viss svårighet att komma över en redan existerande gräns. Ju kraftigare
denna sistnämnda är, desto sannolikare är det, att nykomlingen
skall stanna ock ytterligare skärpa motsättningen mellan målen
på båda sidor om gränsen. Ock slutligen ha vi för det tredje
den huvudfaktor, som ligger bakom de båda föregående, nämligen samfärdselgränserna, vare sig dessa sedan äro geografiskt eller historiskt betingade.2
Att däremot ljudförändringen inom dessa gränser genomföres i
hela det likartade ordmaterialet, ock alltså ljudlagar i denna mening
existera, har tydligen varit förutsättningen för hela den föregående framställningen. De slutsatser, som forskare av Gilli&ons skola ansett sig
kunna draga ur sitt franska dialektmaterial (se t. ex. KJaberg Sprachgeographie s. 6), att >i värkligheten varje ord har sin särskilda historia»,
äro fullständigt oförenliga med förhållandena på det här undersökta
området.
Det är här tydligen alls inte fråga om att. söka förklara, varför
somliga novationer breda ut sig över vidsträckta områden, andra stanna
inom mycket snäva gränser. Den växlande styrkan hos de olika »tendenserna» får tas som en till stor del dunkel faktor i problemet. Åldern
hos förändringarna får ju tagas i betraktande. Gamla dialektdrag ha
stundom en vidsträckt utbredning. Kanske emedan de haft färre gränser
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Vi kunna se till, hur en arm av det stora gränsknippet
söder om Ni ssadalen är bildad. Den sydligaste grenen, alltså
söder om Breared ock Snöstorp eller Trönninge, ser ut på följande sätt.
I knippet ingå under hela dess längd linjernal: 25 logt :
lant; 26 huj, hamn: hu; 28 galt: gott; 33 åteck : utcils. 1 alla
dessa fall är det fråga om skånska novationer, alltså om stora
utbredningskretsar, som här på en sträcka låta sina ytterkanter
sammanfalla.
Vidare linjerna: 50 tia, va : yva; 52 vokt : vukt; 54
9vol : maul etc. +- *mål; 57 wak : hak; 61 *mäl : *mo.. Här
ha vi förändringar i olika riktning på båda sidor om gränsen,
men även här är det fråga om vidsträckta utbredningsområden,
upp i Västergötland ock nordligare åt ena hållet, ner i Skåne
ock vidare åt det andra.
I den västliga delena av samma knippe ingå dessutom: 30
t, -d : -d; 55 Co : öou; 58 cebla : bla; 59 wda : eda; 60 ncegan
nggan. I dessa fall är det återigän skånska nyheter som vid
kusten tränga upp ända till Nissadalens sydgräns, men inåt
skogsbygden häjdas något tidigare. Om 27 w v i alla ställningar har någon direkt fortsättning genom nordvästra Skåne,
kan vara tvivelaktigt. Därjämte ha vi: 29 hal: II6l, gåbe, : göba;
32. bog: kg; 34 bok :byk; 35 vi han : vt ha; 36 mina : mouna.
Här finna vi särutvecklingar på båda sidor om gränsen ock
växlande storlek hos 'cirklarna». Varken i-i --> ö eller yva gå
ner över Skånegränsen, ta ock bog äro mellanhall. former, ock
så väl antagligen också bok, medan byk är skånsk ock sydsvensk,
liksom kg. Allmänt skånsk är måna ock — så gott som —
vi hg, medan vt han tillhör Nissadalen ock mana möjligen
att övervinna? Men någon regel kan absolut icke uppställas. Jfr
framträngandet av tungrots-r i våra dagar. — Men om den olika >initialhastigheten» så att säga hos de olika nyheterna tas som en given
faktor ock får anses bestämma den ungefärliga framträngningsförmågan,
återstå i alla händelser de ovan anförda modifierande faktorerna, som
måste tillgripas, då man söker förklara, varför rörelsen avstannat just här.
Den först anförda formen härskar norr om gränsen, den andra
söderut.
I allmänhet gå linjerna fram till Brearedsgränsen, någon gång
gå de en kortare sträcka.
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härskar i större delen av Halland norr om den angivna gränsen.
Diftongen i räkn. två går ner i Skåne, ock utvecklingen till o
synes vara mellanhallänsk.
I den östliga delen av knippet återfinna vi några sträckor
av de redan nämnda linjerna 35, 36, 55, 58. Ytterligare ingå
däri: 4 p : p-f; 20 lad : lad; 31 'c'u : Cyv; 44 a 50 : scp/: 48
temah : Jonah; 51 melk melk samt gränserna mellan ycgl :
hel ock sa : yva, varom se kartan II. Av dessa synes ,j(ql vara
inskränkt till Breared ock yva till SH., medan hel är allmänt
svenskt ock oja tycks ha ett västsmål. utbredningscentrum. En
halländsk nyhet är p-f, en mellanhall. Sel, medan sel är skånskt liksom tomat, ock melk, Cyv är åtminstvne sydhalländskt. lad ock lad
härska omväxlande över relativt stora områden (se ovan s. 209 f.).
Det är tydligt, att utbredningsområden av den mäst växlande
storlek, från en socken, som i fråga om iceg upp till betydande
delar av det nordiska språkområdet, som i fråga om m.90/ : *mial ---)`möl, med större eller mindre sträckor av sina gränser bidraga till
bildandet av här omtalade knippe. Ock vi se också, hur nyheter, som komma från rakt motsatta håll ock sålunda erbjuda
ännu mindre sannolikhet för något slags 'inre, samband, än de
som ha mera sammanfallande utbredningscentra, göra halt vid
alldeles samma linje. Samfärdseln över denna linje har tydligen
varit klen. Den östliga delen av knippet ha vi redan en gång
haft tillfälle att behandla såsom exempel på en gräns tvärs över
en socken (Tönnersjö), ock förklaringen till den ringa förbindelsen mellan socknens olika delar gavs redan då (s. 639). Ock
fortsättningen av gränsen västerut, mellan Tönnersjö ock Eldsbärga i söder, Snöstorp i norr, bildas av åsar, mossar ock skogar
över vilka fortfarande knappast någon samfärdsel äger rum.
Endast några gångstigar utgöra förbindelseleder. Först en halv
mil från kusten är man framme vid slättbygden, där stora landsvägen utefter västkusten går fram.
Ett tydligt exempel på att nyheter breda ut sig från skilda
håll, men göra halt vid ungefär samma punkter, ger oss det stora
gränsknippet tvärs över Skåne. Såsom ovan s. 618 blivit påpekat, utgöras de för Sydskåne utmärkande dragen dels av novationer, dels av arkaismer. De förra, som ha sydskånkt utbredningscentrum, voro: 1) k .4. fis, j; kk As etc.; 2) (ev av;
3) å --> e; 4) hra --> ha etc. Återstoden av kännetecknen voro
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arkaismer, vilket ju tyder på norrifrån kommande nyheter.
Dessa voro:
förkortningen av a framför it, nt, mp, st;
förkortningen av å framför id, nd
förkortningen av i framför m;
diftongeringen av äldre ö;
diftongeringen av äldre å.
§ 158. I det föregående ha de olika dialektdragen be
handlats så, som om de vore oberoende av varandra; ock det
lider intet tvivel, att så även är förhållandet med de allra flästa
av de drag, vilkas gränser det funnits anledning ock möjlighet
att inteckna på kartan. Emellertid har det sitt intresse att ett
ögonblick betrakta de företeelser, som kunna anses för någorlunda likartade ock mellan vilka sålunda ett slags *inre) samband bör kunna förefinnas. Ett dylikt inre samband är påtagligt mellan övergångarna kk -› j§ ock gg -÷ 4 på den syd
skånska slätten, ock gränserna för båda sammanfalla ju också
till punkt ock pricka. Över ett ännu större område gäller
detsamma om övergången av klanglös explosiva till klingande
efter vokal, alltså p, t, k --> b, d, g. Men den vidare försvagningen b -÷ v ock g •-> ft, j ådagalade alls inte genom sina
gränser en dylik närmare släktskap. Däremot har ovan s. 615
not 1 påpekats möjligheten av att gränserna för diftonger av ö ock
å, vilka i östra delen av det ofta nämnda gränsknippet över Skåne
fullständigt sammanföll°, en gång gjort det även västerut.
I SHalland funno vi fullständigt sammanfall mellan gränserna för é = p-f ock dem för J' = fl. Förhållandet kunde emellertid inte tolkas som beroende på något slags släktskap mellan
de båda företeelserna (se ovan s. 429).
Gränserna för tw --> kw ock dw -› gw sammanfalla sannolikt
(se s. 438).
Parallellismen mellan utvecklingen av äldre I ock'sr' är
ganska tydlig. Något tillfälle till jämförelse erbjuder sig emellertid inte i fråga om kort rotstavelse, då utvecklingen i hela
SH. ock långt utanför regelbundet är I -+ e ock'sr" •-> 0. Däremot
företer utvecklingen i gammal lång rotstavelse vissa olikheter.
Övergången till ett öppnare ljud av både I ock'y' är ju klart
markerad. Ville man ge en sammanfattande regel, måste den
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bli, att äldre ock y i allmänhet övergå till e ock o. Nyanserna
i olika ställningar äro emellertid påtagliga, ock även häri följas
de båda ljuden.
Framför 4-förbindelser träffas mycket öppnare ljud än eljes,
alltså baka, bcehke, etc., btsthIce, behlca etc. Detsamma är fallet
framför j + kons., alltså sceit, hojta. I regel stå e ock fy framför
pp, bbl, s, f, m; övervägande även framför kk, mindre öppet ljud
framför gg. Relativt svagt utpräglad är övergången till öppnare
ljud framför n-förbindelser 2. Däremot synes tendensen 'Y 0 vara
kraftigare än I --> e framför -tt. Materialet med dd tillåter egentligen inga slutsatser. Slutligen är motsättningen mellan ö framför supradent. 1 ock y framför dentalt klarare utpräglad än den
motsvarande mellan e ock i.
Frågar man sig, om de olika sockenmålen uppvisa några
olikheter i denna punkt, är det omöjligt att ge något bestämt
svar. Visserligen är det ganska tydligt, att ex. med slutet ljud,
både i ock y, i alla ställningar äro ovanligt talrika från Trönfinge, ock man kan påvisa ett liknande förhållande med In,
som i Tr. stundom representeras av ett påfallande e, eller e.
Men möjligheten, att här föreligga rent individuella avvikelser, är
alls inte utesluten (se ovan s. 123). I övrigt har man visserligen
intrycket, att de sydligare socknarna lemna största kontingenten
av ex. med värkligen slutna i ock y, liksom Breareds socken
torde lemna relativt få; men materialet är litet ock en gissning
tämligen värdelös.
Vid behandlingen av äldre i' ock y träffades ett inte så
litet antal ex., där vokalen labialiserats eller delabialiserats.
Somliga visa i hela SH. (i den mån de antecknats) samma
former ock kunna alltså uteslutas; så fyha v. 'fira', fyhk, fly
'ordna', klyva 'kliva', soma 'simma', inesla, wyska, wysta.
Andra äro antecknade från så begränsade områden, att de inte i
diskussionen kunna spela någon roll. Åtskilliga former föreligga
emellertid från alla eller de flästa socknar. Tar man alla l abi ali serin gar av -± tr" över en kam, så visar det sig, att områdena alls inte täcka varandra. Somliga visa y norrut, i söderut;
andra tvärtom.
1) Intet upplysande ex. med 5- 'r finnes.
1) Om supradent. n undantages, varom se Tillägg.
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Labialisering norrut visa:
mgat EnsSnBrTöTrEldVeTjLaKn.
mead ReHisVoxÖK.
'byrke EnsSnBrTöTrEldVeTjLaKn. *birke KnReSkElisVoxÖK.
*vyrt SH. ned t. o. m. KnReVox(nv.)ÖK. *virt ElisVox.
Däremot ha vi med labial i söder:
levah s. EnsBrTöTrEld.
lgvah TjReSkHisVoxÖK.
stiv adj. EnsBrTöTrEldVeTjLaKn.
styv ReSkElisVoxÖK.
d/iva v. EnsBrTrVeLaKnReVox.
dhyva ÖK.
dheftakat BrTöTrEldVeLaKnHiq.
dheftakat ReSkVoxÖK.
Jetta se etc. EnsBrTöTrEldVeKnHis syfta se Vox.
VoxÖK.
tegnah s. EnsBrKn.
tonah TöTrEldVeTjReSk
HisVoxik.
setnahlony, EnsBrTöTrVeKn.
"19120M ReVoxÖK.
dtntah EnsTrEldTjLa.
~talt, HisVoxÖK.
higka EnsBrTrVeTjReHisÖK.
Anka ÖK.
Det är tydligen inte möjligt att få områdena för de olika
labialiseringarna att gå ihop. Men sådant var ju inte häller
att vänta, då de labialiserande konsonanterna äro så växlande.
Däremot synes det inte omöjligt att i fördelningen av formerna
finna en viss regelbundenhet. Vid labialiseringen norrut står
den labiala kons. alltid före vokalen, söderut lika regelbundet
efter'. Sen förefaller det naturligt, att v i första gruppen värkat
kraftigare än b ock m. Vidare böra i senare gruppen 1 ock r
mera än ett t ha underjälpt värkan av ett följande v eller f. Den
begränsade utbredningen av dhyva kan bero på dhev ock värbsystemets tvång överhuvud. Ett följande m tycks ha haft det
största inetandet2, ock motsatsen tomah: seniah på vissa håll
har möjligen sin grund i delabialiserande värkan hos j.
Exempel på delabialisering äro:
foa EnsBrTrEldVe.
feta 'fur' Ve—ÖK.
nggal EnsBrTöEld.
negal 'nyckel' Ve—ÖK.
nosla EnsTrEld.
nceila 'nystan' TrVeTjSkHis
VoxÖK.
Motinstanser äro möjligen hyva v. 'kasta' BrVe.: hiva La.,
B. Br.: kivens La.
Jfr emellertid ampa 'ympa' EnsBrTrEldVeöK.: 'Ympa EnsSk
His., i vilket fall visserligen formernas blandning förtar en del av
intrycket.
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styvah, (Ens)LaReSkHisVoxÖK. stevah, 'styver' BrTöVeKn.
stoka EnsBrTöEldVeKn.
stzlo, 'stycke' Ve—ÖK.
Det kan inte förnekas, att nordgränsen för delabialiseringen
är så gott som densamma i både Na, negal, ncejla ock stzka.
Avvikelserna bestå egentligen däri, att ett gränsbälte med dubbelformer synes förekomma. Rent tillfälligt bör detta knappast
vara, fastän det fonetiska sambandet mellan företeelsen i de
olika orden inte är klart. Formerna med labial vokal härska i
de anförda orden norrut liksom den labialiserade vokalen i
första gruppen av labialiseringar här ovan. Ock gränserna för
den nya ock för den bevarade labialen gå inte långt ifrån varandra.
Slutligen finna vi i styver, det enda ordet där delabialiseringen äger rum fram för labial konsonant, den labiala vokalen
söderut' liksom labialisering av i framför labial konsonant.
Ock gränserna mellan stly ock styv adj. å ena sidan, stwah, ock
styvah s. å den andra gå värkligen förvånande nära varandra.
Mot tanken på inre samband mellan nu nämnda företeelser
kunde anses tala, att delabialiseringen i glema 'glömma' påträffas söderut (i ReSkÖK. ock vidare neråt Skåne), där
vi just funno tomah 'timmer' mot nordligare teman,. glema har
emellertid förklarats som svagtonsform, ock orsaken till dess
seger på ett område ock inte på ett annat blir ett särskilt problem. Formen glema härskar för övrigt även på en del av området i norr, så i norra Ens. ock Bl%

§ 159. Det år tydligt, att vi i stort sett få betrakta alla
de i olika riktningar förlöpande förändringarna hos varje
särskilt ljud såsom självständiga, av varandra oberoende
problem. Dialekternas historia kan därför endast skrivas på så
sätt, att man undersöker de enskilda novationerna var för sig,
utforskar deras ålder, utbredningscentra ock utbredningsvägar.
Vore en fullständig kunskap i dessa hänseenden möjlig, skulle
nian ju därefter vara i stånd att för vilken godtyckligt vald
tidpunkt som hälst göra upp en karta över dialektdragens utbredning, ock därigenom vore åtminstone förutsättningen
skapad för ett försök att se dialekternas språkliga utveckling i
1) Om man bortser från ett isolerat Styva i Ens.
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samband med de ifrågavarande områdenas historia i övrigt.
De undersökningar rörande de olika ljudförändringarnas kronologi ock utbredning, som här nedan följa, utgöra en med mycket
begränsade medel företagen början till en dylik historisk kartläggning.
Utgångspunkten är ju de sydhall: målen; men eftersom
flertalet novationer ha en vidsträcktare utbredning, komma i
allmänhet de skånska ock stundom även övriga sydsvenska
dialekter att behandlas. Vid de ljudförändringar, som beröra
större delar av det svenska ock danska språkområdet, har det
ju endast kunnat bli fråga om att granska riktigheten av tidigare slutsatser rörande deras resp. ålder, eller göra de modifikationer, som för här ifrågavarande område kunna synas nödvändiga.
Svårigheten vid alla dylika kronologiska försök ligger tydligen i bristen på direkta äldre källor rörande dialekterna. I
stor utsträckning blir det därför fråga om att konstruera upp
stundom ganska mångledade beviskedjor av ›inomdialektisk»
natur, d. v. s. om relativ kronologi. Osäkerheten i all bevisföring av denna art är bekant. I de enskilda fallen skall jag
försöka framhäva de faktorer, som synas mig beröva vissa nära
till hands liggande invändningar en del av deras skärpa.
Men till sist måste ju varje dylik kedja hängas upp på
någon historiskt given hållhake, ock här inträda nya svårigheter. Enstaka dylika hållpunkter erbjuda vissa ortnamnsformer.
Då dessa uppvisa en ljudgestalt, som tydligen härrör från det
åsyftade området, är ju saken klar. Så t. ex. då vi träffa en
diftongform av ord med äldre ö. Men då ljudförändringen tillhör ett större område, t. ex. I •-). ö framför enkel kons.; har man
aldrig full säkerhet för att ortnamnsformen har sin inhemska
gestalt. Namnet kan ha varit känt långt utöver den närmaste
omgivningens gränser ock kan ha följt med i ljudutvecklingen på
skilda håll. Det kan också ha varit eller förefallit genomskinligt till betydelsen ock så omformats efter skrivarens uttal. • I
detta fall stå ortnamnsformerna i linje med de äldre litterära
källor från angränsande provinser, vilkas språkformer bilda den
andra hållpunkten för de kronologiska konstruktionerna. Det
är tydligen äldre skånska ock sjx1ländska källor som här framför allt komma i fråga.
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Dessa direkta upplysningar från angränsande dialektområden kunna naturligtvis endast användas, om man går med på
vissa förutsättningar. Den första ock väl föga betvivlade är
den, att en novation, som nu visar sig på ett sammanhängande
område, sannolikt inte har mera än ett utbredningscentrum,
alltså inte har uppstått på flera håll inom området samtidigt, ock
ännu mindre uppstått fullständigt regellöst på vitt skilda tider
alldeles oberoende av det geografiska läget. Om man sålunda
t. ex. konstaterat, att en viss ljudövergång inträtt i Sydskåne
tidigast omkring 1200 ock i Västergötland tidigast omkr. 1300,
ock det inte finns någon anledning att anse Halland eller Små
land för utbredningscentrum, så drar man utan tvekan slutsatsen, att övergången i Halland faller någonstädes mellan 1200
ock 1300. Den andra förutsättningen är den, att om åldern av
en företeelse i de trakter, som kunna anses för utbredningscentra, är bekant, så har man rätt att räkna med att endast
en relativt begränsad tid har åtgått, tils förändringen nått
ytterpunkterna för sin utbredning. Detta antagande bestyrkes
av förhållandet med de novationer, som sträcka sig över en betydlig del av det nordiska språkområdet ock vilkas inträdande
på skilda håll med rätt stor säkerhet kan konstateras. De enskilda fallen blir det anledning att i det följande beröra, ock
här kan det vara nog att hänvisa till framställningen hos Noreen
Grundr.3 av de östnordiska ljudförändringarna ock deras olika
ålder i danska ock svenska dialekter.
§ 160. Kanske den allra älsta gränsen inom området
är den för fda. uka: fsv. vika (linjen 3). Då uka väl uppstått
ur äldre vika (jfr Torp-Falk Lydhist. s. 139), synes det vara
rimligast att placera utvecklingen bland omljudsföreteelserna
wyku --›- wuku -› ukul, möjligen
ock tänka sig ett wiku
i sammansättningar2. I alla händelser torde man få gå tillbaka till samnordisk tid. Det är då av intresse att lägga märke
till att gränsen för uka synes fullständigt sammanfalla med
gränsen för den »sydvästligare» gruppen av de gamla danska
målen i Sydsverige, d. v. s. den går i NH. ihop med gränsen
Att cas. obl. i detta ord varit alldeles förhärskande, synes säkert;
jfr de uppsvenska formerna av viku hos Hesselman Korta vok. s. 109 f.
Jfr om wi --> y Kock Ljh. I, 59 if. ock om we -->- u Ljh. II,
186 f.

652

M1GFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

för bortfall av -n ock alltså i omedelbar närhet intill gränsen
för k. Sen följer den Smålandsgränsen mot Halland ock Skåne
för att till sist vända söderut ner genom Blekinge öster om
Listers h:d1.
Ha vi sålunda den senare så betydelsefulla gränsen genom NH. markerad redan under samnordisk tid, så finna vi föga
senare även tecken till det blivande gränsknippet söder om Nissadalen. Det förefaller nämligen sannolikt, att utjämningen i
endera riktningen av växelformerna la ock jo inte bör ha låtit
vänta på sig alltför många århundraden. Ock i den moderna
motsättningen mellan nordligare Nygl ock sydligare maul, mad etc.
(linjen 40) återspeglas ju äldre miol : :nie. Upp till ungefär
samma linje når även formen fjel mot nordligare ful, ehuru
gränsen ej är fullt så klar, då i TrVe. båda formerna äro antecknade2. Det sydsvenska gmrådet med ja synes för övrigt
inskränka sig till Skåne ock VBlek. (jfr noten); endast Markaryd (Smål.) går i detta som en del andra fall med det danska
området (se formerna hos Swenning s. 86
I knippet söder om Nissadalen träffa vi också gränsen
mellan bruten ock obruten form av ordet stjälk, se ovan s. 251.
Även om dubbelformer en tid existerat, måste olikheten sägas
peka tillbaka till samnordisk tid.
Bulten : sylten. Till tiden för omljudsföreteelserna
måste vi också gå tillbaka, om vi skola finna förutsättningarna
för Nissadalens ock nordligare seltan etc. 'hungrig', sydligare
syltan etc. (se ovan ss. 68, 297). När inflytandet från subst.
sylt gjort sig gällande, kan emellertid inte avgöras, ock möjligen är det betydligt senare. Gränsen faller i den sydligaste
grenen av knippet söder om Nissadalen.
Till samnordisk tid för oss också växlingen mellan
ii ock 6. • Även om man med Kock återför hela motsättningen
till växlingar inom paradigmen, är det naturligt att anta, att
redan tidigt dialektiska olikheter uppstått. Det är nämligen
Enl. privat meddelande av lektor JSwenning hör dock Kyrkhults s:n till det nordliga ock östliga området med veka.
Det ser ut, som om lo- ock ja-formerna av de båda orden även
i övrigt följdes åt i sydsvenska mål; så finnes jo i Boh. (Skee, Sörb.),
Vgl. (Holslj.), Smål.
SMöre), la i SH., Skåne, VBlek. Ett
pannefjöl, Rietz s. 142, från Skåne (Chic) står alldeles isolerat.
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alldeles osannolikt, att utjämningen inom olika ord eller grupper
av ord skulle ha ägt rum samtidigt. Det finnes intet som hindrar, att den tagit sin början redan i urnordisk tid. Det tilltagande av 6-formernas antal, som vi ovan s. 284 konstaterade,
allteftersom man från SH. går upp mot Vgl., representerar
sålunda möjligen de älsta dialektolikheterna på området. Även
Skånemålen uppvisade en del olikheter i fråga om förekomsten
av äldre ock ö. Då emellertid inga regler för de eventuella
utjämningarnas förlopp blivit konstaterade ock diskussionen av
de föreliggande möjligheterna måste ta hänsyn till ett åtskilligt
större område än det här behandlade, har jag inte försökt draga
några gränslinjer. Att dessa emellertid inte skulle ha talat för
någon annan uppdelning av målen än de intecknade gränsknippena, utan tvärtom kanske gett den första antydningen om dessa,
har sitt intresse att påpeka. Så tyckes det vara sannolikt (se
ovan s. 282 if.), att maximum av fi-former träffas i Ens. (utom
västkanten) ock Br.1, sannolikt även i Sn., alltså på sydsidan av
Nissan. De närmast söder därom följande socknarna ha »sammanfall» av i-i ock ö i nyanser av ö, som gör det svårt att dra
några säkra slutsatser. Men snarast syntes fördelningen vara
densamma som vid Skånegränsen (se ovan s. 286), ock efter
det resultat angående dessa mål, som nåddes genom en jämförelse med Skånemålen (s. 358 if.), skulle ö i alla händelser inte
ha en svagare ställning här än i EnsBrSn., snarare tvärtom.
Det förefaller alltså sannolikt, att i gränsknippet söder om Nissadalen skulle ingå även en linje för nordligare ä mot sydligare
i orden bröta, bröti, dröse, döna, rötin, sprött, söla.
Nissadalen norr om EnsBrSn. avviker också något genom
att visa 6 i bröla, bröti, spröti, söla, dröpi, men först i nedre
Ätradalen finna vi en hel grupp ord med 6 i st. f. sydligare
nämligen (jämte bröti, spröti, söla, dröpi) även blös, mös, mösi,
pösi, böka, lök, töka, möka, blök.
§ 165. mikit : mykit. Även det sydligaste av de stora
halländska gränsknippena kan spåras tillbaka till samnordisk
tid. Bland linjerna finna vi nämligen den för nordligare moad,
sydligare »mad, alltså äldre mykit : mikit (nr 74), söder om
KnYsSk. Växelformernas utjämning kan väl inte ha låtit vänta
1) Jfr Tillägg ock rättelser.
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på sig alltför länge, ock om dubbeluttal överallt en tid existerat,
visar väl ändå den senare utvecklingen, att frekvensen av y
ock i varit olika på båda sidor om gränsen. Jfr att SkL. (Had.)
övervägande har mikit.
För övrigt har väl knappast de olika formernas seger varit
alldeles oberoende av den växlande labialiseringstendensen inom
resp. områden. Det är redan ovan (s. 648) påpekat, hur nära gränsen för mykit : mikit sammanfaller med den för byrki : birki ock
även med gränsen för vyrt : virt. Ock att övergången i --> y i labial omgivning hör till de allra älsta novationerna, är säkert.
Den finnes i EL. (se LisJac. s. 48), i SkL. brysto3 'brista', men
redan långt tidigare bör Saxos Byrgerus, Byree 'Birka' ange
uttal med yl. Det finnes, intet som talar för att utvecklingen
i SH. skulle vara senare än i Skåne, snarare tvärtom i betraktande av den svagare -labialiseringen söderut, när den labiala
kons. går före vokalen.
Gränsen för bevarat i synes i övrigt vara Smålandsgränsen.
VGö. (Stoby) har meat ock likaså ÖGö. (Örkened 2) ock NVill.
(Vånga), medan sydligaste Småland redan har ~at, så Markaryd ock Urshult3.
natt : nQtt. I själva landskapsgränsen mellan Halland ock Skåne synes numera gränsen gå för den till omljudstiden återgående motsättningen nat : not, not etc.4 Då för övrigt
ingen enda gräns för ett dialektdrag helt ock hållet följer
landskapsgränsen ock då ett framträngande av ett nordligare
nat, vilket stödes av rspr., är synnerligen föxklarligt, torde den
ursprungliga gränsen för natt: n2tt böra förläggas inom SET.
Var den gått, undandrar sig varje grundad förmodan.
: m21. Inte mycket senare än nu behandlade
olikheter torde man böra förlägga den mellan nordligare mo/ ock
sydligare mo/ 'mal', alltså äldre mäl : mo.. Övergången 2 --> Ö
framför r ock kakuminalt 1 kan nämligen inte för fda. sättas så
sent som till omkr. 1300, vilket antages av Noreen Grundr.3
Jfr från svenska dipl. Byrgyr 1167-85 etc. (se Kock Ljh.

I, 65) ock Symbershafn 'Simrishamn' 1161 Rep. I, 5 (Simbros
1133 enligt Noreen Spridda Stud. 3 9. 91).
Sv. Lm. II. 9, s. 54.
4)

Bjäre

3)

Sv.

Lm. I, 746.

OM de skånska formerna se ovan s. 363, vartill kan läggas

not,not.
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s. 129. Den är ju klar redan i de älsta hskr. ock måste sålunda ha försiggått åtminstone på 1200-talet. Kock Ljh. I, 412
inskränker sig också till uttalandet, att övergången Q --> ö skett,
»innan våra älsta handskrifter nedskrevos». Att man inte får
tänka på tiden alldeles omedelbart före, framgår väl av fia.
orn i Homil., alltså från början av 1200-talet (Wadstein Horn. ljudl.
s. 82) ock fno. 01 (Noreen Aisl. gr. s. 88), vidare av fda.
olgyald redan 1254 i Köp. Dipl. I, s. 21. Men jag känner
ingen anledning att misstänka det Horg 'Hör', som finnes i
SD. I, 50 redan 11451.
Att övergången Q —> ö snarast bör vara äldre än 1200-talet.
tvingas man att antaga även på grund av följande fakta. Både
EL. ock SkL. (Had.) visa spår av övergången k, g -› kj, gj
framför palatal vokal, se om EL. LisJac. s. 84 ock jfr SkL.
kicenne, kirere, giante. Övergången förlägges också av Noreen Grundr., s. 150 till 1200-talet, »jedenfalls nicht viel
fräher». Nu visar emellertid en form som Tornamålets (Skåne)
g9rn (varom se Kock Ljh. I, 411), Ljunits
jörn 'garn'
att g måste ha utvecklat sig till en klart palatal vokal, redan
innan g blev gj2.
Men om sålunda g -> ö varit genomfört redan i början av
u i svagton, vilken utveck1100-talet, måste övergången g
ling antogs till förklaring av ni9/ (ovan s. 364), ha ägt rum
före 1100. Då de tidiga ex. på ö förskriva sig från så skilda
håll som Sjx1land, Skåne ock några fno. dial., finnes intet skäl
att antaga utvecklingen vara senare i SEI.
Gränslinjen sammanfaller i SH. fullständigt med den
för mioi : mial. Om den i öster följer landskapsgränsen eller
går in i Smål., är mig obekant.
§ 168. Om Ens. skera v. 'skära' etc. (se ovan s. 123 f.) tolkas
som bevarat e efter palatal, skulle vi här omkring ett mycket
Det är väl inte uteslutet, att övergången varit tidigare framför

r än framför 1, men någon avsevärd skillnad saknar man skäl att antaga.
Att tendensen till palatalisering av g skulle ha fortlevat ock
kunnat göra sig gällande även framför ett senare utvecklat ö, blir osannolikt i betraktande av former som Oh, oval etc., vilka böra vara
mycket tidiga, se nedan s. 685.
Att SH. har p_s.v. 'garn', bevisar intet vare sig för åldern av
2 -> 0 eller av g --> gj, då g helt naturligt införts från sing. garn.
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begränsat område ha en gräns med anor från den allra älsta
särspråkliga tiden. Emellertid förefaller mig en utveckling
skeara --> ska numera avgjort sannolikare.
§ 169. De nu genomgångna skiljaktigheterna vinna sitt
huvudsakliga intresse genom de slutsatser, man ur dem synes
kunna draga, rörande åldern av de samfärdselgränser, vilka
måste ligga bakom den senare dialektsplittringen. I ock för
sig äro dessa skiljaktigheter mycket obetydliga; men de visa,
att den allra tidigaste differentieringen sätter in just mellan de
områden, som sedermera skola skiljas av de stora gränsknippena, att alltså inte bara klyftan mellan Skåne ock Halland på
den ena sidan, Småland på den andra, utan även gränsen österut
från Varbärg ock knippena söder om Ätran, Nissan ock Lagan
äro antydda delvis långt före utvecklingen av de egentligen
danska, för att inte tala om de speciellt skånska ock hall. dialektegendomligheterna. Ock det kan förtjäna påpekas, att samma
svårigheter, som möta vid försöken att indela målen, sådana de
föreligga i närvarande stund, samma svårigheter skulle ha mött
försöket, om det kunnat företagas låt oss säga är 1100. Man
skulle ha funnit en »sydvästliga grupp karakteriserad av formen
uka; de »skånska» mimi, fimi, stkelkl, möl ock möjligen sylten
skulle först söder om Nissan ha mötts av nordligare mioi,
stilk, mul, sulten, medan det skånska mikit inte gått längre upp
än t. o. m. de sydligaste hall. socknarna. Söder om Ätran skulle ha
börjat ett område med
(eller vanligen -ii-) i en del ord, som
norrut alltid eller oftare visade ö. Knippet söder om Nissan skulle
sannolikt också innehållit en linje utmärkande gränsen för u : o
i några ord, ock söder om Lagan skulle den nordliga novationeu byrke, vyrt nått sin gräns likaväl som mykit. Man skulle
alltså ha funnit dialektgränser ock dialekter i den betydelse,
som därav följer, men inga enhetliga ock åt alla håll genom
samma egendomligheter avgränsade mål.
Om man bortser från eventuella avvikelser i fråga om ii: ö,
äro j u skiljaktigheterna synnerligen obetydliga, då de gälla vardera
endast ett eller ett par ord, ock man kan knappast anse den
språkliga enheten därigenom avsevärt bruten, så mycket mindre
som det huvudsakligen är fråga om en utjämning mellan växelOm tiden för palataliseringen se nedan s. 671.
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forMer. Det är emellertid inte därför givet, att man vågar
tänka sig ett i stort sett enhetligt mål inom större delen av det
sydsvenska området.
Tvärtom är det synnerligen möjligt, att vissa av de älsta
allmänt östnordiska novationerna, som t. ex. monoftongeringen
av cei, 2u, oy, eller ö --> tt, inte ännu överallt varit fullständigt
genomförda, när vissa speciellt danska eller skånska egendomligheter började sitt splittringsarbete. Att vårt »sydvästliga»
område, d. v. s. Skåne ock SH., skulle ha korsats av någon
mera betydande gräns, är naturligtvis mindre sannolikt; men
uteslutet är tydligen icke, att t. ex. ja på. olika håll nått olika
långt i sin palatalisering, eller att försvagningen av ändelsevokalerna på något håll redan tagit sin början (om la se nedan
s. 671). Vad ändelsevokalerna beträffar, bevaras de visserligen
i namnformerna från mitten av 1100-talet i Necrol. Lund. (se
ONielsen i Blaudinger I, 75), men dessa former böra representera mål, som ännu bevara ändelsens -a ock där försvagningen
av i ock u sålunda bör ha inträtt senare än i sydvästspetsen av
Skåne, där a blir a, a. Då denna sistnämnda övergång kan
spåras på Sjx1land åtminstone i början av 1100-talet (se Lis
Jac. s. 19), behöver man inte sätta den- egentligen senare i
Sydvästskåne, ock i, u -> e kan där vara genomfört o. 1100
likaväl som på Sjx1land (jfr Noreen Grundr., s. 139).
Inte mycket senare än 1100 torde Skåne ha nåtts
av några andra bland de älsta danska novationerna, ock under
de närmaste århundradena finner man dialekterna i en fullständig omvälvningsperiod, som före 1300-talets slut synes ha
gett dem — i allt väsentligt skulle man nästan väga säga —
samma form, i vilken de framträda för våra dagars dialektforskare. Vid framställningen av de följande förändringarnas
inträdande går det emellertid inte att omedelbart följa den
kronologiska ordning, som först blir ett resultat av hela diskussionen. Frågorna äro nämligen intimt förbundna med varandra
ock de hållpunkter, man har att stödja sig på, träffas till en
del vid några av de yngre företeelserna.
Tiden för diftongeringen av äldre ö (ö -› ge- i) etc
Swenning har i sitt ofta anf. arb. s. 138 if. diskuterat frågan
ock kommit till det resultat, »att diftongeringen börjat omkring
eller något efter år 1450». Såsom redan ovan s. 8 blivit uttalat
42-40088. Sv. landsnx. Wigforss.
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synes mig detta antagande förlägga företeelsen åtminstone ett
århundrade för sent. Förklaringen ligger däri, att Swenning
vid bestämmandet av tiden för vissa andra här betydelsefulla
ljudförändringar i fråga om danskan följer Torp-Falk Lydhist.
där företeelserna i en mängd fall inte ryckas tillräckligt långt
tillbaka i tiden.
I största delen av Skåne ock i SH. kan diftongeringen
inte ha ägt rum eller i alla händelser inte ha nått stadiet cei,
förrän m blivit förlängt, jfr hem, hema, hem etc. Men denna
förlängning kan inte med Torp-Falk Lydhist. s. 40 sägas ha
börjat på 1300-talet. Redan Noreen Grundr., s. 487 antar, att
förlängning av intervokaliskt m ägt rum i fda. före år 1300,
ock exempel från de älsta da. hskr. anföras av Boberg Ark.
XII, 319 f., dock endast efter kort vokal. Men även efter långt
ö finnes exempel i EL., alltså dommin (se LisJac. s. 44). Från
Harp. har jag antecknat ett rommeer 'romare' 107,2. SkL. synes däremot sakna ex. på mm efter gammal lång vokal.
En form som Tumme från mitten av 1100-talet i Gaveb.
s. 96, jfr Tummathorp från 1200-talet a. arb. ss. 1, 24 etc.,
synes tvinga oss att lägga företeelsens början i Skåne halvtannat århundrade före hskr. till SkL.1 Även om man alltså,
som rimligt är, anser förlängningen ha inträtt tidigare efter
gammal kort vokal än efter lång, ligger det alls intet förvånande i en form som dommin vid slutet av 1200-talet. Ock
nu är härtill att märka, att man inte i detta fall behöver tänka
sig utvecklingen i de danska eller sydskånska målen såsom tidigare än i trakterna närmast norrut. Förlängningen av ra —
ock därefter vokalförkortningen — är norrut fullständigt genomförd, medan Sydskåne ock Danmark i växlande utsträckning
bevara de gamla kvantitetsförhållandena (jfr ovan s. 616). Där
tendensen är kraftigast, har man alltid någon anledning att
också anse den tidigare. Huru som hälst föreligger intet skäl
att för tiden omkr. 1300 förneka tillvaron av former som hem,
hena i Nordskåne ock SH. Finnas alltså fakta, som tala
1) Hos Saxo, ed. Holder s. 658, finnes Lummam amnem, numera
vanligen Höjeån, som faller ut i Lommabukten vid ioma. Ett luma
finnes bland flodnamnen i Sn. Edda II, 277; några norska ortnamn tyda
på ett flodnamn luma, se Rygh No. Elven. s. 149, som väl riktigsammanställer ordet med dial. lum 'ljum' etc. (varom F.-T. 662).

•

NAR DIFIONGERADES ÄLDRE

ö? FÖRLÄNGNING AV KORT ROTSTAV. 659

för en diftongering redan vid denna tid, kunna inte kvantitetsförhållandena i fråga om m lägga några hinder i vägen för ett
dylikt antagande.
Å andra sidan torde det vara svårt att för samma trakter
gå avsevärt bortom nämnda tidpunkt, ock den övre gränsen
för diftongeringen kan med rätt stor sannolikhet sättas till
tiden omkring eller närmast före 13001.
Gränsen nedåt i tiden måste ligga före övergången 1-> ö
framför enkel kons., alltså i ord som vit -+ vöd, hiti --> höde,
firi
före. Det är, såsom redan ovan s. 11 på tal om niDer
--> nör blivit framhållet, ganska sannolikt, att den kvalitativa
förändringen gått före den kvantitativa (jfr även Swenning s.
139). Ock här kan tillfogas, att det vore synnerligen egendomligt, om ett äldre hirdhe skulle ha fått i
e, medan samtidigt ett JIM skulle ha bevarat i. Men hirdhe
kåre --> hazka
visar 1 ;--> e före diftongeringen, alltså bör även fire ha blivit
före före diftongeringen. Skillnaden i den vidare utvecklingen
beror på tidigare förlängning framför rä. Det är sålunda förlängningen av i ock ö' framför enkel kons. som måste vara senare
än diftongeringen. Nu synes man med rätt stor sannolikhet
kunna betrakta skrivningar med e såsom tecken till att förlängning inträtt (jfr ovan s. 11). Dylika skrivningar med e
träffas ganska ofta i AM. 187 8:0, alltså från andra hälften av
1300-talet, t. ex. mekel, molnet, letheer, »nr, spence etc.
I en hskr. av skånska stadsrätten, enl. Schlyter från slutet
av 1300-talet, finner man former som grepin SkL. s. 403, gre1) Följande fakta ge också ledning vid bedömmandet av tiden för
m --> mm. I sydligaste Skåne kvarstår m efter 1 ock y -± i, vilka
bevara sin längd, alltså Ljunits tama 'timma', urna 'rymma', Skytts'
tana, tama etc. Men på gränsen till området med m --> M överallt
kvarstår endast im +- äldre im, icke
äldre Yra, alltså Bara tima,
men kalna ock 10,ma, Färs (söderut) tima, hma, men (norrut) tima,
hona ock Gärds tima, nma. Detta förhållande synes förutsätta, att
utvecklingen ilma --> rymma på det nämnda gränsområdet försiggått
före övergången y --> i. När denna inträffat, känner jag för närvarande inga medel att avgöra. Det är möjligt, att någon av formerna
Glemynge 1314, Glemminglue 1374 hos Falkman s. 129 äro att hänföra till g/imiga i Järrestads h:d ock inte, såsom F. antar, till en socken i Ingelstad, vilkens namn nu uttalas gi(emige,. Om ursprunget
för glimiga är att med Hellquist Ortn. -inge s. 37 söka i Glyminge,
finge man sätta ym -›- im till början av 1300-talet.
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pen s. 422. Ortnamn från SH. visa e fram mot 1400, så
Wegee 1392- SRP. II, 241, Wegagard 1406 SD. DS. I, 559, ock

redan något tidigare står i ett diplom från SSmål. 1384 SRP.
skipa. Ock hela 50 år förut finner
II, 47 ett obortskepath
1336,
SD.
IV, 501, som förslagsvis hänföres
wethinghe
man ett
till Norr- eller Söderviddinge i Harjagers h:d, äldre hwitingy
norre 1256 SD. I, 379, nu uttalat nekvklega. Om man härtill
lägger, att dessa former äro tvåstaviga ock att det finnes all
anledning att anse vokalförlängningen tidigare i de enstaviga
formerna, synes det vara tämligen försiktigt räknat, om man
för de sydligaste delarna av diftongområdet sätter former som
lö(dh), vö(dh), vöd, för, tön, bös etc. inte senare än 1350.
Man kan naturligtvis ställa sig skeptisk mot förslaget att
i skrivningen e se tecken till förlängning. Men en undersökning av tiden för, även de övriga vokalernas förlängning framför enkel kons. ger till resultat, att man snarare måste gå till
baka före 1350 med utvecklingen I, ö --->- ö.
Som bekant visade de allra älsta fda. handskrifterna exempel på förlängd vokal framför enkel kons.' För här behandlade fråga är det inte av någon större betydelse, om den långa
vokalen i de enstaviga formerna antages regelbundet utvecklad
eller överförd från de tvåstavigaa. I SkL. har jag inte funnit
något fall av dubbelteeknad vokal, men detta visar ingenting angående senare förlängning i Skåne än på Sjselland, då
inte häller gammal lång vokal någon gång torde dubbeltecknas
i SkL. Dubbeltecknad vokal i former, som med någon säkerhet
kunna anses för skånska, har jag funnit först fram på 1300talet. Först från dess sista tredjedel stammar ett Nicholaus Mask
de Hoghby i Gaveb. s. 215, men samme riddare skrives fyra
gånger Nicholaus Haak [de Hoogby] 1349 SD. VI, 115, ock i
samma handling från Skånes landsting finnas även följande
exempel på förlängd vokal: NEecasbyholms, laathegardh (jämte
Se den hos Noreen Grundr.3 s. 141 anförda litteraturen, särskilt
Bob rg Ark. XII, 330 if., LisJac. s. 42 f
Till de sjielländska ex. kunna läggas ett wraak 1294 KM. Dipl.
I, 59 ock väl även ett stuuth 'skatt' 1288 SD. II, 46 i ett brev från
kung Erik av Danmark för kanikerna i Lund.
I den följande, likaledes skånska handlingen, SD. VI, 115 f.,
1349, står Neesbyholm, Nioholao Hac de Hoyby.
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lathegaarth), stenhwsgaardh, paa the samme kesengge ('längas'),
synnan tooryt ('torget'), saakth, foorra ('förut'), hserre Jeenis
Ooffason. Då Ooffason skrives säx gånger på detta sätt, måste

oo betraktas som tecken för lång vokal. Det synes rimligast
att tänka på framljudsställningen ock inte på en allmän förlängning framför if. Emellertid visa de övriga formerna, att
utvecklingen redan är långt framskriden, så foorra ock tooryt.
Förlängningen framför rgh var sen (jfr ovan s. 523), ett äldre
ä har i denna ställning inte blivit a. Ock 6 har knappast
blivit förlängt lika tidigt som ä. Vidare har laathegardh ä i
tvåstavig form, ock som vi minnas, får man åtminstone anta så
stor tidsskillnad mellan förlängningen i en- ock tvåstaviga former, att i de förra -ät blivit -ad, i de senare -ata givit -da. Det
torde alltså redan på grund» av de anförda ex. vara tämligen
säkert, att förlängningens början även i Skåne får skjutas ett
gott stycke tillbaka i tiden. Men man ser då inte häller någon
anledning att betvivla långt a i ett (super terminus) maarkamearke (dietis), 1338, SD. IV, 590, från Småland ock swidhnarum. Från de älsta da. hskr. finnas ex. som maark (se
Boberg Ark. XII, 332). Även på vissa trakter av Småland
— väl västra ock södra — torde därför det ovan antydda resonnemanget kunna tillämpas, att nämligen ett märk från början
av 1300-talet, som ger mahk, förutsätter, att de moderna haha,
kaka etc. haft ä åtminstone strax efter 1300 ock de enstaviga
bgh ipf., stal ipf., va s. 'vad' etc. ä avgjort före 1300.
Att även förlängning av en hög vokal som ä försiggått så
tidigt som före 1300, följer tydligen inte härav; men jag kan
inte se något hinder för att anta ä i det luuk, som står i ett
kungligt brev likaledes givet i swethnarum 'Svennarum' 1281,
SD. 1,»;581. Uttrycket lof oe luuk är detsamma, som även annorstädes träffas, t. ex. SD. I, 567 (1279): cum paseuis peeorum
que wlgariter dieuntur lof oe luk, eller SD. II, 181 (1294)
Lok et Loph (jfr Sehlyter Ordb. ock Sdw.). Att redan luuk
skulle vara ett subst. till lånordet läka 'rycka upp ogräs', varom
ovan s. 376, är alldeles osannoliktl.
»

1) Enstaka former kunna ju lätt fattas som skrivfel. Men denna
förklaring blir osannolik, i samma mån som den dubbeltecknade vokalen
uppträder just i de ställningar, där förlängning är antaglig, ock inte annorstädes. Några former i VgL. ha också dubbeltecknad vokal (se
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Om läk blivit låk redan före 1300, är det inte gärna möjligt
att förlägga de tidigaste fallen av I
ö särdeles långt efter
1300, ock diftongeringen av ö måste ha tagit sin början
omedelbart efter 1 3 0 0. Men vi kunna bortse från förlängningen av i ock hålla oss till den ganska säkra slutsatsen om
å
å i enstaviga former åtskilligt före 1 3 0 0. Inte mycket
senare bör förlängningen ha drabbat ett ist eller iö +- iå, ock
en form som mi1, miöl (-> mö» 'mjöl' måste sättas åtminstone
till tiden närmast före 1 3 0 0. Nu blir möl till mail etc., ock
tiden för diftongeringen av ö kan sålunda prässas in mellan
förlängningen av (mil.), miöl
miöl ock den av vidh,
vådh
vö(dh). Denna mellantid får inte göras särdeles lång,
ock vågar man inte lägga ett vö(dh) många decennier in på
1300-talet, kan i Skåne och SH. med former som mol etc
diftongeringen av ö med rätt stor säkerhet anses ha tagit
sin början mellan 1300 ock 1325.
Direkta bevis för diftongeringen har jag inte funnit förrän
från ock med mitten av 1 3 0 0-talet. Det tidigaste är ett
Havgbyar i Arestads s:n, 1352, SRP. I, 26, nu hobtbjah 'Hebärg.
(se ovan s. 90, där ett Häyebiärgh, 1415, SD. ns. III, 90, anföres). Vidare från VSmål. Heyster 'Hestra'l SRP. II, 255,
Angerdhaheyster 2, 1412, SD. ns. II, 519. Det är väl sannolikt,
att noggrannare efterforskningar skulle bringa i dagen ytterligare en del dylika skrivningar, men särdeles talrika torde de
inte bli, då jag i SOÄ. (t. o. m. maj 1914) från trakterna med
modern diftong inte funnit mer än ett Leina 'Lena' 1413 (SOÄ. VIII
162), som möjligen anger uttalet. I SRP. II, 327 står dessutom
Breitsthorp, nu Brestorp i Sjötofta s:n, Kinds h:d.3
Noreen Aschw. gr. s. 123). De båda bot ock saak hos Lydek. äro väl
tämligen värdelösa i betraktande av hskr:s ortografi; gaar i VgL. I vill
Pipping tolka som äldre gäl', se SNF. I, 19 ff. — det brukar annars
liksom faar VgL. I anses för skrivfel. Förklaringen kan inte vederläggas, men ingenting synes förbjuda antagandet, att förlängningen börjat
även i någon trakt av Västergötland redan före 1300 (se vidare ss. 666, 669).
Västbo h:d. Ett Heyster, som Hellquist Ark. XVII, 67 anför
från SD. ns. II ock Kock Ljh. II, 240 från SD. ns. II (1408), har
jag inte återfunnit
MO 11:d

I Ale h:d finnes ett Baj Sak. II, 84, Ml haj, hays c'eg, ltep
cey, som 1377 ock senare skrives Hay. Det tolkas i SOÅ. som »väl
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OM diftongen är sekundär ock alla inre kriterier peka på
att dess uppkomst hör till 1300-talet, finns det inte någon möjlighet att tolka nu anförda skrivningar såsom exempel på ännu
kvarlevande äldre diftong, såsom sker hos Hellquist Ark. XVII,
69 ock väl även av Kock Ljh. II, '240 med Angerdhaheyster
1412 (jfr häremot Swenning s. 149). Då monoftongeringen av
ib i anses vara genomförd i södra Skåne omkr. år 1000, då
enkel vokal finnes på runstenar från Sunnerbo ock Västbo
(alltså västra Småland) i början ock mitten av 1000-talet ock
från vissa trakter av Västergötland ännu tidigare2, kan det
över huvud taget inte vara rimligt att anta kvarlevande äldre
diftong inom enstaka bygder av just västra Smål. ock Halland
intet annat än ordet hag 'inhägnad mark' i dess västgötska dialektuttal haj (jfr hajOms sn i Marks h:d), vars långa a förkortats före j,
sedan namnets betydelse med tiden fördunklats». Förklaringen synes
ljudbistoriskt möta flera svårigheter. Kvaliteten hos a framför g -› j
är väl alltid i vgmålen cj, ock att förkortningen skulle medfört kvalitetsändring, synes inte antagligt, jfr t. ex. Holsljunga fast, fal. Men
i Ale h:d. Jag har inte tillgång till
vidare har väl inte g blivit
mera material, än som tillfälligtvis kommer fram i formerna hos Landtrnanson Västg. 1 ock r, men de tala för att g i Ale h:d bevarats.
Från Ale h:d har jag visserligen blott ett ej fullt bevisande skt.gek s.
19, men g står över huvud taget kvar i söder o. väster ock även i de Ale h:d
omgivande Vätle, Kullings ock Flundre h:der. Man finner alltså fka/
Vätle, Kull. s. 12, tygal Flundre s. 16, sagal Kull., sugar Flundre
s. 19, nagal Flundre s. 18, ock Landtmanson s. 17 uppger, att övergången g ---> j efter a inträtt blott på några få håll. Från Ale h:d
finnes i SOÄ. II, 6 Hagen uttalat hkan, vilket visserligen kan vara
rspr. Men a. a. II, 16 finnes ett Skaven uttalat skåva, som förklaras
ur Skaghen 1401 ock som för dessa trakter synes förutsätta g -±
w, v.
Under sådana förhållanden kan man väl för ett haj, hej tänka
på äldre hödh, jfr t. ex. håv, hiva 'Hede' SOÄ. X, 22 etc. Visserligen kohner nu Hajom i Mark, vilket 1403 skrives Haghema SD.
as. I, 260. Men formen hajoin gör precis samma svårigheter som
haj i fråga om a ock j, ock tolkningen hödhöm(a) förefaller inte
omöjlig, jfr de norska a Heidheimum NG. I, 311, Heum av HEeidteimum VI, 102 m. fl. (so Indl. s. 53). Ett hag-hem synes däremot vara
alldeles utan paralleller bland de norska namnen. Att ett a2„, aj år
1403 kunde skrivas agh, är naturligt, då gh redan i en mängd ställningar bör ha blivit j, jfr ex. som byghiar 'byar', nygho 'nyo' etc.
(Nor. Aschw. gr. s. 211).
2) So Noreen Aschw. gr. s. 116, Kock Ljh. II, 234 ff.
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tre eller fyra århundraden senare. Huru de tre av Kock
LA II, 240 anförda ex. från 1200-talet, alltså langheid 12011223, gutheym 1250 ock Belleym 1263, skola bedömmas, torde
däremot vara svårare att avgöra. Att -heim såsom efterled i
någon del av Västergötland skulle ha bevarad diftong vid
mitten av 1200-talet, är väl högst osannolikt. Redan 11681177 SD. I, 97 finnes skrivningen Gudhem, ock -heym får
väl fattas som arkaiserande skrivsätt. Detsamma torde vara
den rimligaste förklaringen även till langheid, som inte gärna
synes kunna återge diftonguttal i en trakt endast några mil
från Forsheda, där en runsten visar enkel vokal o. 1025. Ock
skrivarens uttal kan inte gärna tillgripas, då brevet är från ärkebiskopen i Lund.
Den som vill sätta diftongeringen i Skåne ock SH. till
början av 1300-talet, måste tydligen vara beredd på frågan, om
inte företeelsen kan vara ännu äldre på någon annan del av området, ock om alltså inte t. o. m. skrivningar med ej etc. från 1200talet kunde anses representera den nya diftongen. Att år 1300
här ovan s. 658 sattes som övre gräns i tiden, berodde ju på att
dessförinnan knappast ett höna kunde antas ha blivit hemm,
ock att inte häller ett mäl
möl kunde vara mycket tidigare.
Men. Smål. ock VGö. visa formen nya etc., ock diftongering
har inträtt även framför slutljudande m ock i Smål, även framför intervokaliskt m.
Emellertid är här först att märka, att de tre nämnda orterna alla ligga utanför, ehuru mycket nära intill det nuvarande
diftongområdet. Man finge alltså börja med ett, visserligen inte
osannolikt antagande, att diftongen tidigare haft något större
utbredning än nu (jfr Swenning s. 13). Men vidare finner man
i större delen av SVgl. visserligen halm, men hema. En diftongering före mitten av 1200-talet krävde sålunda förl,ä,ngning
av intervoKaliskt m redan i början av 1200-talet, ett antagande
som synes alltför djärvt, även om rummi VgL. I, s. 6 anses bevisa förlängning efter fi. i slutet av 1200-talet. Slutligen — ock
detta gäller även trakten för langheid — är det inte naturligt
att söka de tidigaste spåren av en företeelse ock alltså dess utbrednings-»centrum» i yttersta utkanten av dess utbredningsområde.
1) Se om den tidigare monoftongeringen i relativt oakcentuerad
ställning Kock Ark. XI, 137.
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Åtskilliga ting peka i detta fall snarast på södra eller sydvästra Småland som utgångspunkten:
Smålandsmålen ha i fråga om alla vokaler en ovanligt:
stark te,pdens till diftongiskt uttal. Även den sydsvenska diftongeringen av ä har utbrett sig över ett område, vari Sydsmåland bildar centrum.
Kartan hos Swenning visar oss SSmål. som medelpunkt
i ett ganska stort område, där diftongen har formen åi, alltså.
cei
ai ->- åi.1
är längst framskriden i sin utveckling: ö
De mera perifera delarna av området visa däremot de mindre
framskridna formerna. Så träffa vi cei endast alldeles på gränsen mot trakterna med enkel vokal, ock at härskar i större
delen av ytterbältet, alltså i NSkåne, Hall. ock SVgl. Det är
ofta iakttaget, att ljudförändringars intensitet avtar uternot
gränserna, ock det synes naturligt att tänka sig, att företeelsen
börjat i de trakter, där den hunnit längst
Att diftongeringstendensen haft sin största intensitet i
en del av sydvästra Småland (ock närmast angränsande trakter
av Skåne ock Bleking), framgår av de s. 98 if. behandlade orden
med palatal framför ö. I dessa uteblir diftongeringen över allra
största delen av diftongområdet. Endast i de ovan nämnda
trakterna av Smål., Skåne, Blek. finna vi former som j(4 'get',
pen 'ked', ,yaz 'sked', j9olla 'källa' etc.
Det är möjligt, att det sist omnämnda förhålla idet kan
tolkas på följande sätt. Om man sätter diftongeringe i i större
delen av NSkåne ock SH. till första fjärdedelen av 1300talet ock utgångspunkten skall ha varit SSmål., kan företeelsen
här inte gärna sättas senare än slutet av 1200-talet. Vågar
man samtidigt anta, att övergången g, k till gj, kj här varit
sen, kan detta förklara den uteblivna värkan av föregående
palatal i dessa trakter.
Gränsen uppåt i tiden för diftongeringen inom det antagna utbredningsområdet fastlägges genom vokalförändringen
mka,
framför r5, id, rn, eftersom •vi finna gir5a ->- göra
keelda --> kölda --> pokia, kirna -›- körna --> Lscoona (se Swenning ss. 7(, 79, 83). I de två första fallen är förlängningen
men framför rn träffas
mycket tidig, eftersom vi ha å -->- å -±
1) Endast en del av SH. har kommit lika långt ock fått o2, au.
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-> a, alltså gam?, etc. En form gärn kan inte gärna i Skåne
— ock alltså väl inte häller i sydligaste Småland — sättas
mycket före 1250 (se nedan), ock även om man antar något
tidigare förlängning i tvåstavig form, måste man (med hänsyn
till att ö är en hög vokal) lägga kirna, körna -› körna efter
1250, alltså diftongeringen först under senare hälften av 1200talet. Till NSkåne ock SH. kan den då mycket väl ha nått
i början av 1300-talet ock till NH., nordvästra Smål. ock
SVgl. omkring mitten av samma århundrade. Först frammot
1350 behöver alltså ett hörna ha blivit hemma i SVgl., medan
hörn ännu stod kvar.

§ 172. Såsom framgår av det föregående, torde man kunna
anta, att förlängningen av de gamla korta rotstavelserna i
Skåne försiggått från ock med senare hälften av 1200-talet.
Tidigast bör den ha drabbat ä i enstaviga former ock senast
— kanske ända frammot mitten av 1300-talet — de höga vokalerna I ock St i tvåstaviga former framför [t --)JcV. Redan nu
finna vi alltså former som bik -› båg, drSipil -› dröbel, bära
bära, ock å, ö, ä ha i regel inte undergått några ytterligare
förändringar. Däremot torde hin -› hål., bör -± bör först senare
ha nått fram till det ännu existerande uttalet. Slutligen faller
under denna tid differentieringen av ä i de båda ljuden a
ock a. Faller en utveckling som vita -› våda före 1350, kan
gåta inte vara mycket senare än 1300. Men gåta blir
gåta
gada gentemot mät .4- mad, ock differentieringen får sägas ha
försiggått omkr. 1300. Den senaste av de tre perioder, i vilka
förlängningarna framför konsonantförbindelser indelas (se ovan
s. 523), den som gav å .4- a, kan alltså sägas tillhöra tiden
efter 1300. De viktigaste fallen äro de framför rm, ri, rk,
rv, T3, iv, 13, f (v) + kons., alltså t. ex. hakm, kak, makk, hak(v),
hal(v), skaft etc.
Den senare förlängningen (se ovan s. 520), som ger ä 4- a,
faller sålunda före 1300. De viktigaste fallen äro de framför
rn, it, nt, nk, mp, st, alltså t. ex. gah(n), haltak holtak, ghant
gkont, boka, komp, fasta etc. Ock att denna förlängning, vad
die lägre vokalerna, d. v. s. a, ca beträffar, inte faller °medel1) Om motiveringen för det sista antagandet se tittten om motsatsen mad : oda.

FÖRLÄNGNING AV KORT ROTSTAVELSE.

667

bart före 1300, synes framgå av en form som SH. natst 'vrist',
vilken kräver vrist -4- vröst redan, omkr. 1300. Vågar man nu
i fråga om kons.-förbindelser anta någorlunda samma förhållanden som i fråga om de enkla kons. rörande tidsskillnaden
mellan förlängningen av i ock ä, så föra oss former som gäst,
lasta tillbaka mot mitten av 1200-talet. Ock ändå äldre måste
förlängningen ä framför rn vara. Ty kösta ger kösta etc.,
frön ger fhöst, liksom vi framför enkel konsonant finna bör --> bok
etc. Men då hörn givit hoh(n) etc., måste förlängningen av
vara tidigare framför rn än framför st eller enkel kons., ock
eftersom tidsförhållandet bör vara detsamma i fråga om ä, måste
gran
gran vara äldre än gäst ---> gäst eller bär -› bår ock
alltså snarare tillhöra tiden närmast före 1250 än närmast
efter detta årtal.
Den senare förlängningen, d. v. s. å' —> a, kan alltså antages
falla under de två sista tredjedelarna av 1200-talet.
§ 173. Under sådana förhållanden måste man tydligen
göra den tidigaste gruppen av förlängningar åtskilligt äldre,
än vanligen brukar ske. Torp-Falk Lydhist. s. 57 anse förlängningen ha börjat först på 1300-talet. Ock även Noreen Grundr.3
s. 140 torde hålla sig till 1200-talet, då han säger ,schon vor
1300». Men med de ovan givna förutsättningarna blir detta
knappast möjligt. Frågan hänger samman med avgörandet angående tidpunkten för å --> å.
Denna övergång måste Torp-Falk sätta till 1300-talet, ock
häri stämma de överens med MKristensen, som Ark. XV, 58
anser, att ä blev å senast omkr. 1400 ock polemiserar mot antagandet, att enstaka skrivningar med o i de älsta hskr. skulle
bevisa en allmän övergång ä
å. Även LisJac. s. 46 synes betvivla en utveckling ä 4. å före 1300, ehuru hännes uttryckssätt är något oklart ock möjligen endast syftar på frånvaron av tecken till förändringen. Däremot sätter Nor. Grundr.3
s. 127 ifrågavarande övergång till ›schon um 1300». Längre
fram i tiden är det säkerligen omöjligt att gå, men väl kan
man gå något tillbaka.
Visserligen är den av Noreen anförda formen böthEe, isl.
bier, inte bevisande. Man måste avgjort räkna med inflytande
från föregående labial, såsom MKristensen Ark. XV, 58 gör
i fråga om w ock Kock Ark. XV, 215 även i fråga om andra
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labialer. Det kan inte vara någon tillfällighet, att de tidigast
uppträdande fallen med o äro sådana som t. ex. Harp. wortheer
vän,
9,13, 11,23 etc., natworth 45,25, swo 48,5, 67,18, won,
171,29, bothee 11,24. Ex. med annan föregående kons. har jag
inte antecknat. Sk. L. (Had.) har boine s. 189, bope s. 1951.
o i detta
Man kan jämföra den vidare utvecklingen av å
ord (se ovan s. 2612).
Ett ex. med o utan föregående labial har jag emellertid
funnit före 1300: Thori Hordbo 1294, Rep. I, 105, där väl
Hord- är äldre Hard-3.
Hur långt tillbaka på 1200-talet man kan våga förlägga
övergången till å, är väl omöjligt att numera avgöra, så mycket
mer som det inte utan vidare är klart, hur pass slutet ljudet
bör ha blivit, för att man skall kunna tala om å. Men med
'hänsyn till slutsatserna ovan angående en utveckling å' å [-> a]
från ock med andra tredjedelen av århundradet är det nödvändigt att antaga, att gammalt å redan i början av 1200-talet
blivit så pass slutet, att det hölls väl isär från ett vid denna
t. ex. i järn, gäst, ock inte häller under
tid uppkommet å <--•
den följande utvecklingen föll samman därmed. Om man anser
det nödvändigt, att denna skillnad varit relativt stor, ock likaDet fot s. 153, i vilket Machule s. 9 ock Boysen s. 49 ansätta äldre ä, får väl anses som dunkelt, jfr tolkningen hos Schlyter
Ordb. — Ett hothkunaa i Jy. L. (Boysen s. 49) är från hskr. AM.
286 fol., som anses tillhöra tiden efter 1300.
Den kraftiga värkan av en föregående labial visar sig ju också
i vii- -> vii-, vilken övergång framför velar, alltså t. ex. voghsen
'vagn', av Nor. Grundr.3 s. 127 förlägges till tiden omkring 1300, ock
med ensamt v något senare. Också här får man skjuta förändringen
tillbaka i tiden. I Harp. finns inte så få ex., t. ex. wox 'vax' 25,18,
51,13, thwoghwt kvaget' 73,22, thogna3 'tvagna' 18,11 etc. Men redan
tidigt på 1200-talet skrives namnet Vagn med o; ett ex. Woghen är
så tidigt som 1234 (Nielsen Pers. s. 104). Ock Attaworm Vjb. s.
58 innehåller väl efterleden -varar, se åtav44a i SH. ovan s. 201.
I detta fall kan visserligen den relativa svagtonen ha påskyndat utvecklingen.
I Osmundur, isl. Asmundr, från senare delen av 1100-talet,
Gaveb. s. 92, får väl o förklaras så, som Kock Ark. X, 349 föreslår:
för Reichenauernekrol. osmunt, alltså som u-omljudd vokal. Ett Ubbo
Osffisun, från 1200-talet (Nielsen Pers. s. 7), kan däremot innehålla
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å tämligen omedelbart fått ungefär kvaliteten
ledes att ett ä
alltså
gahn,
bast
etc., kommer man till resultatet, att övera,
gången av gammalt å till å, d. v. s. ungefär o, alltså "go, *kol
etc., i fda. ock väl även fskånskan arit genomförd redan före
1250. Den börjande förskjutningen från ett uttal a mot o kan
då inte sättas senare än omkr. 1200, ock även om man för det
ä', som gick med i den tidigaste förlängningen, alltså framför
r5, ng, id etc., gör samma antagande som för det senare —
framför rn, st — förlängda, att det nämligen ganska hastigt
fick uttalet a, alltså "gan,å, •lag etc., sä tvingas man att lägga
den älst a gruppen av förlängningar till senare delen av 1100talet.
Nu förefaller det emellertid, med hänsyn till de moderna
målens förmåga att hålla isär rätt obetydligt skilda ljudnyanser,
inte nödvändigt att tänka sig någon avsevärd skillnad mellan
ett gammalt ock ett nyutvecklat
Om det förstnämnda låt
oss säga o. 1225 uttalades a med en börjande dragning åt co,
alltså *kal, *kan., kan det mycket väl ha gått sin väg till o,
medan samtidigt det nya ä med ett uttal (a) a, alltså (*garn),
*garn, genomlöpte skalan till a. Med detta antagande behöver
man inte förklara utvecklingen ä ->- å för genomförd förrän
under senare delen av 1200-talet1.
Men åldern för de tidigaste vokalförlängningarna synes inte
därigenom kunna göras mindre. Ty kunde de skilda nyanserna av långt a, alltså a, a : hållas väl isär, har man ingen
anledning att antaga, att ett nyutvecklat går omedelbart låtit
sitt a-ljud sammanfalla med det i gå, om detta sistnämnda nu
redan haft kvaliteten a. Även i detta fall komma vi till en
förlängning av ä framför r5, ng etc. före 12002
I fsv. sättes den allmänna övergången ä —› å till senare delen
av 1300-talet, men på vissa håll uppträda enstaka ex., även sutan föregående labial, redan o. 1350 (se Kock Ljh. I, 352 ock där cit. litt.).
Företeelsen hör till dem, som synas ha vandrat likformigt norrut, ock
det finnes nog ingen anledning att betvivla, att ett Offärdhe 1334 från
SVgl., modernt difcil (se SOÄ. X, 38), visar uttal med 0 i dessa
trakter redan under förra delen av 1300-talet.
Jag ser ingenting som hindrar antagandet, att denna utveckling
(G) a -->- c;_t under senare delen av 1100-talet skett samtidigt i fråga
om å i gå ock går5. Visserligen anser Kock Ljb. 1, 299, att den
kvalitativa olikheten mellan ä ock ä »torde väsentligen vara ett arv
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Slutsatsen styrkes av förhållandena med äldre. En övergång till ö kan iakttagas redan i de älsta hskr., särskilt
framför r (se om JyL. ock EL. LisJac. s. 63). SkL. har
spörlw, dör etc. ock även ett ex. framför s, sösteer s. 28. Ytterligare ex. från 1200-talet äro: humle SD. I, 696', holsyo vid
1270-talet SD. I, 739, hylsio 1295 SD. II, 183, holsyo 13001310 SD. II, 699, nu Hultsjö s:n i Små]. Förleden måste vara
hyl 'hölj'; byn ligger vid Hultsjön2. I samma brev som holsyo
(1270) står holtoptum, ock i samma som hylsyo ett hyltopthum,
nu Hylletofta s:n i Små]. Även här torde det väl vara rimligast att anta förleden hyl-.
Då övergången —> e går parallell med den av Jr' ö ock
i alla händelser inte torde vara t i dig are, kan även anföras
swethnarum 1281, SD. I, 581, swithnyarom, swythnyarom
vid 1280-talet, SD. I, 740, swidnarum 1307, swipnarum 1310,
suenarum 1300-1310, SD. II, 485, 622, 699, nu Svenarum s:n
i Smål. Hur bildningen för övrigt tolkas, torde det vara otvivelaktigt, att förleden innehåller ett svi5-, troligen i betydelsen
från samnord. tid>. Men det är inte alldeles lätt att därmed förlika
kvaliteten hos ett i vissa ställningar förkortat ä. Även om i Danmark
ett näht- blivit nätt redan omkr. 900 (se Nor. Grundr.3 s. 111)
ock vokalförkortningen antages ha inträtt tämligen omedelbart, kunna
vi knappast lägga någon utbildad differentiering mellan å ock ä före
år 1000. Ock förkortningen av å i fattig, blaggarn kan inte gärna
göras till samnordisk. Kock Ljh. I, 355 förlägger den till fsv. tid. Men
om ä redan då varit ct, borde väl förkortningsprodukten inte ha sammanfallit med äldre å'. De senare förkortningarna av a bli a, som avgjort tenderar åt 0. Ett antagande, att förhållandena varit annorlunda
i äldre tid, saknar tils vidare varje stöd ock synes avgjort mindre sannolikt än den åsikten, att kvalitetsskillnaden mellan ä ock å i Danmark
ännu frampå 1100-talet (ock i Sverige kanske även något senare)
varit synnerligen obetydlig. Att Adam av Bremens skrivningar Seone,
Seoni eller — ännu mer — Einhards Osfrid, Osfred omkr. 811, varom
se Kock Ark. XII, 258, skulle vara förorsakade av ett slutet uttal hos
ä, förefaller sålunda alldeles osannolikt. Om det tvivelaktiga i Adams
namnformer se Kock Ark. X, 310, ock Osfrid får väl tolkas liksom
Reich.-gloss. osraunt (se ovan s. 668), alltså som omljud från enkelt
Qss, även om formen förefaller något tidig.
Brevet är odaterat, från en konung Erik av Danmark. Utgivarna sätta 1241-1250, 1259-1286.
Se Hellquist Sjön. I, 256.
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'svedja', jfr de norska namnen med svi6a eller aviäningr, t. ex_
NG. I, 70, 311, IV, 165, XIV, 13 etc.'
Med dessa nu anförda ex. kommer man visserligen inte
längre tillbaka än till tiden närmast efter 12502. Men om redan
då det öppnare ljudet började betecknas, ock om man tar hänsyn till att ett r bör ha värkat kraftigare än alla de andra
kons., är det intet ogrundat antagande att anse y framför r
redan före 1250 ha blivit så pass öppet, att en förlängning
givit ö ock inte y. Men bYrä- blir byk:, ock denna förlängning kan inte vara senare än början av 1200-talet. Ock då ä',
bör ha förlängts en del tidigare, föras vi även på denna väg till
att sätta förlängningens b ö rj an till 1100-talet.
§ 174. Genom de föregående tidsbestämningarna ha vi
förts allt längre tillbaka mot den punkt, vid vilken redogörelsen
för de allra älsta dialektegendomligheterna avbröts, alltså
tiden omkring 1100. Det torde inte vara alldeles omöjligt att
nu ta upp tråden på nytt ock med jälp av de vunna hållpunkterna någorlunda steg för steg följa utvecklingen nedåt i tiden.
Ovan s. 656 blev det antaget, att övergången la -› iel) försiggått eller tagit sin början redan omkr. år 1100 i ett ord
Ett 'direkt bevis för en mycket tidig utsom miäl
veckling la --> lea även på danskt område föreligger i mithenmeres
chield 1140 (Aarb. 1882, s. 228, jfr LisJac. 19). Det finns
ingen anledning att misstänka formen, ty även om man inte
vill ta bierkan i Cod. Leid. 83, 4:o (se Kock Ljh. II, 353) som
bevis, så peka dock andra fakta i riktning mot att utvecklingen försiggått lika tidigt på fda. språkområde som på fsv.
Såsom ovan flera gånger påpekats, måste i NSkåne ock SET.
redan o. 1300 ett mial ha blivit miöl -÷ mål. Det är mycket
osannolikt, att hela utvecklingen från la skulle ha försiggått
under det närmast föregående århundradet, medan la förut skulle
ha kvarstått intakt.
Skrivningen Snenarum ger ett direkt ex. på bortfall av 6 ock
e, som i fråga om nör antogs för tiden o. 1300 (ovan
övergång
s. 10). Huruvida e i det anförda namnet varit långt, kan ,jag inte
avgöra.
Ett Holftofte 1145, BD. I, 50 (i reg. Holtofte) anses möjligen
vara Hyllstofta i Åsbo h:d.
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Men vidare kräver övergången diäkn. -> jön- i jenabolat
etc. (se ovan s. 254), där alltså kn blivit ju •-›- n, att la -›inträtt före »försvagningen» av k, eftersom ett -akn- i större
delen av SH. skulle ha gett -awn- -> anin, jfr sakna --> samna,
väknhus ->vantnhus (ovan s. 468 if.) — se härom Benn.-Krist. s. 115,
där samma slutsats angående tidsförhållandet drages på grund av
de jutska formerna av degn. Då 1VIKristensen Ark. XXV,
141 if. (jfr Benn.-Krist. s. 114) å andra sidan påpekar, att ett fornlaghull, liksom Åsbo yva leaghce,
jutskt icewcei 'piggsvin'
visar förbi im till äldre ja, så står detta i full överensstämmelse
med vad för övrigt iakttagits rörande övergången la ha, att den
.nämligen inträtt tidigare efter kons. än i absolut framljud (se
Kock Ark. V, 371 if., Ljh. II. 353 if.). I vissa — ock kanske
flästa — ställningar har la alltså blivit lab redan före gh,
k -> w, j, medan i absolut framljud (ock kanske i något
annat fall) la bevarats även efter denna kons.-försvagning.
§ 175. Nu kan det emellertid inte betvivlas, att gh -> j,
Svip-w inträtt redan på 1100-talet. Saxo har. S:uibdauus,
clagr (*jfr Nor. Grundr., s. 149) ock väl även Thruwar pritigr,
Egilll. Att dessa former inte böra betvivlas, fram.Eyil =
går därav, att ex. på k -> g hos Saxo äro alldeles klara,
ock denna försvagning får nog anses för senare. Jfr att de
älsta hskr. ha mycket svaga spår av utvecklingen k, p, t -> g,
b, d, men en mängd ex. på gh -> j, w. Senare ex. äro: Ant-wordsehow 1244 Rep. I, 29 2, Slaulesia 'Slagelse' 1257, Rep. I,
41, Slaulosee 1261, Ers. Test. s. 93, Slaulosat Vjb.3 etc.
Indirekt framgår åldern av gh -> w ur da. lav 'låg', barn
fris. bäken, för vilka den enda rimliga förklaringen synes
vara den av MKristensen 4 givna, att å förkortats före w,
innan övergången till å genomförts. Här är man visserligen
å kan ha
-åter tillbaka vid problemet, hur pass slutet ett å
varit utan att vid förkortning ge ett ft-aktigt ljud. Det synes
!nig i alla händelser °antagligt, att ett ä, som förkortas till una), ock
gefär a, a, kan ha hunnit särdeles långt på vägen a
denna utveckling förlades ovan s. 669 till tiden omkring 1200.
Se Olrik Ark. X, 251, 257.
Andwortheschogh 1216, Andwordescogh 1231, Rep. I, 19,-23.
LisJac. s. 20.
Se Ark. XV, s. 58, Benu.-Krist. ss. 30, 115.
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Alltså måste gh ---> w tillhöra 1100-talet. Närmast skulle denna
tidsbestämning väl hänföra sig till de danska ömålen. Att Skåne
kommit senare, kunde man vilja sluta av det faktum, att där
ett lägher blir law, /ov etc., alltså förutsätter ä -9- å (se ovan
s. 331). • Beviset är icke bindande. Förkortningen behöver inte
ha försiggått omedelbart efter övergången gh w, såsom tyckes
framgå av Sk. gwa, gova etc., SH. gawa etc.'gåva', som inte
häller förkortat å före utvecklingen till å. Ock ett direkt bevis för att tidsföljden mellan gh -> w ock ä
å varit densamma i Skåne (o. SH.), synes föreligga i SH. vamnhusat 'vapenhuset'. Ordet uppfördes ovan s. 249 under äldre ä, då formerna i SH. inte syntes mig vara förenliga med äldre ä i betraktande av SH. /ov 'låg' etc. För urspr. ä kan jag emellertid
inte ge någon rimlig förklaring, ock motsatsen vamn- : iov synes få en mycket enkel lösning genom antagandet, att i ett
väkn- -> viiwn vokalen förkortats tidigare — emedan w
följdes av kons. — än i ett lägh- --> läw 1.
Den nu behandlade övergången har ju skänkt det danska
språkområdet ett av dess grundläggande särdrag; men vissa avvikelser i utvecklingen dela samtidigt upp de danska dialekterna i mindre grupper, ock även SH. får sina första egentligen
splittrande gränslinjer. Det gäller i första hand utvecklingen
av k, gh + kons. efter äldre a, alltså t. ex. -akt -> -awt : ajt.
Om förhållandena i allmänhet se Benn.-Krist. s. 116 if. I Skåne
(ock på Bornholm) blir akta -> ajta, etc., sax --> sajs etc. I
största delen av SH. finna vi däremot avta, savs etc. De sydhalländska målen peka i detta fall över till Sjx1land etc, med
awde, saws etc. Nordgränsen i SH. faller söder om Ätradalen,
sydgränsen något inom Hallandsgränsen (se om detaljer s. 468 if.).
Två av de redan tidigare antydda språkgränserna (se ovan s.
656) få nu sina första kraftigare markerade linjer, ock man
skulle kunna tala om en sydhall. dialekt 2.
i Det nordsjaall. vhnhus (se Kryger Bland. s. 365) förklaras ur

va- --> vo- (se ovan s. 668), ock likaså det skånska vin- (se ovan s.
249), då i samma härader vagn har formen von. Motsatsen vaghus
Albo Vill. : v0,ya Albo, vant Vill, synes däremot förutsätta utvecklingen
vålm --> vägn --> våg- --> våg-.
2) Gränsen för gh -› w, (j) går ju ett långt stycke in i Småland.
Men -akt
-awt etc. torde — bortsett från sydvästra hörnet — en43-120088. Sv. lavdom. Wigforss.
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Om Breareds a,2a 'öga' är ursprungligt gentemot
omgivande hall. tut, yva (se ovan s. 462 if.), skulle vi redan nu
ha en antydan om denna sockens sedermera så kraftigt utpräglade avskildhet.
Bn. Vid den gräns i norr ock öster, där
ghn
w framför vissa konsonanter upphör, träfutvecklingen k, gh
far man i stället för vamn 'vagn' etc. former som vag etc. (se
ovan s. 469 ock hänvisningar där). Då utvecklingen gh -› w
fortsätter norrut i vissa andra ställningar, alltså t. ex. Vess.
hava 'hage' etc., synes den naturliga förklaringen vara den,
att övergången -ghn- -÷ -Bn- redan tagit sin början vid den tid,
då närmast söderut -ghn blev -wn. Det torde inte vara nödvändigt att tänka sig, att uttalet redan varit Bn. Det är tillräckligt, om gh blivit g, ett mellanstadium, som Kock Tf.
Fil. nr. IX, 150 synes med rätta antaga. Vägen över -gn- alltså kn gn -± B n — är väl den närmaste för former som
sökn
vakna, san, sor
MA. sanna <-• sakna, vagna
etc., jfr det ovan s. 673 anförda velghus från NÖSkåne. Antagandet av ghn -› gn får ett stöd i den liknande utveeklidgen
av gh framför andra kons. just från ock med gränsen för ghn
-› Bn. Strax söder om Ätran finner man nämligen också formerna segla, tIgda, frogd, sakt, takt (jfr ss. 465, 469, ock se
Kock anf. st. s. 140 if.).
Den i det föregående (ss. 465, 469) påpekade motsättningen
Ab. r lygna : fojla, Dr. agna: havlstatna synes visserligen i så
fall fordra, att gh -› g inträtt tidigare framför n än framför P.
Övergången k, p, t -› g, b, d synes, såsom ovan
s. 672 blivit anmärkt, böra sättas senare än den av gli --> j, w.
Emellertid finnas delvis ytterligt tidiga ex., se LisJac. s. 75 f.
ock jfr Noreen Grundr.3 s. 150 if. Till å dessa ställen anförda
dast obetydligt gå över Smålandsgränsen. Redan ett litet stycke på
andra sidan gränsen, i Vrå s:n, har jag antecknat scokta 'sakta', vcoug
'vagn', men både coks ock OwS 'ax'. I Femsjö, också gränssocken ett
stycke norrut, finnes sawt 'sagt', se Sv. Lm. II. 9, s. 34.
1) Det är nog inte skäl att bygga alltför mycket på dessa former.
Ordet fyghli torde nämligen i rätt stor utsträckning ha stått som senare
led i sms. (jfr förklaringen av fyla i Tillägg ock rättelser s. 694 f.),
ock gh --> j kan ha inträtt tidigare under relativ svagton. Ur enbart
Dreng.-formerna vågar man knappt dra slutsatser rörande området eller
utvecklingen i dess helhet.
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former må läggas: Saxo har Krage 'truncus', isl. kraki, wig
prouineiam d. v. s. Viken, Thrugillus Sprageleg, isl. Sprakaleggr, Fröblod
Gudlandia jämte Gutlandia. Ett
Blegune 'Blekinge' finnes Gaveb. s. 4 från sista tredjedelen av
1100-talet ock ett Giumstenswig 1188, 1192 se SD. I, 114 not.
Då Suibdauus synes visa p
b, skulle vi alltså hos Saxo
finna ex. på utvecklingen av både p, t ock k.
Rörande ordningsföljden torde det vara svårt att dra några
slutsatser. Det synes nämligen vara alldeles osannolikt, att
man efter graden av konsonanternas senare försvagning skulle
kunna ansätta tiden för utvecklingens början, såsom sker hos
Benn.-Krist. s. 101. Resultatet blir där, att på Sjx1land ord
ningsföljden snarast skulle ha varit k, p, t, däremot i Skåne
p, t, k. Till en början är det inte möjligt att anse k i Skåne
för bättre bevarat än t. I Nordskåne är stadiet detsamma: k --> g,
t --> d. Ock på slätten kvarstår detta d, medan g utvecklas vidare till ft eller j efter palatal, ock på vissa häll till w efter -ä.
Då p i alla ställningar går över b till w eller v, får väl försvagningen här kallas störst, ock ordningen skulle bli p, k, t.
Möjligen ha Benn.-Krist. i fråga om Skåne utgått från
Bomb., där vi ha t •-> d -› 5, men g bevaras efter guttural,
alltså utvecklingen är längre framskriden i fråga om t. Redan här
värkar det inte så alldeles sannolikt, om man ville ansätta ännu
en ny ordningsföljd, för Bornh., annorlunda än för både Skåne
ock Sjx1land. Ock fullständigt uteslutet är det, när vi komma
upp mot gränsen för skånska slätten ock t. ex. i norra Färs
finna p --> b i kg 'rep' etc., men k
g -> ft i spgt 'spik'
etc., att ordningen här på ett litet område skulle ha varit k, p,
t avvikande från hela det kringliggande Skåne — både »slätten»
ock Bomb, ock även nordväst, där vi ha p --> b -› v, k g, t
d — men överensstämmande med Sjselland.
Den enda naturliga ståndpunkten är att betrakta de ytterligare försvagningarna av b, d, g såsom »självständiga» ock där
för till sina gränser alldeles oberoende av den eventuella ordningsföljden för k, p, t -› g, b, d. Att däremot övergången
till klingande ljud i dessa tre fall har ett mycket intimt samband, kan inte betvivlas, då gränsen för utvecklingen är fullständigt densamma. Det är från denna synpunkt mäst tilltaande att tänka sig utvecklingen av alla tre ljuden såsom någor-
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lunda samtidig, om också möjligen av någon anledning förändringen trängt igenom i skriften något lättare i det ena fallet
än i det andra.
Genom utvecklingen k, p, t ---> g, b, d ökades inte splittringen inom SH.; men den viktigaste gränslinjen för hela det
sydvästskandinaviska området fastlades, i sin sydligare del så
gott som fullständigt efter Smålandsgränsen ,. Huru hastigt
övergången p, t, k --> b, d, g nådde ut till den definitiva gränsen för sin utbredning, synes med nu tillgängligt material inte
kunna avgöras. Då Gaveb. Blegunc kan betraktas som skånskt
ock formerna hos Saxo kunna härstamma likaväl från skånska
som sjx1ländska sagesmän, kan övergången i Sydskåne inte
göras yngre än 1100-talet& mitt, ock även för SH. kan man
finna det rimligt att hålla sig inom samma århundrade.
§ 179. -try -± -tt. Redan före öfvergången t -9- d har kons..
förlängning inträtt i de ovan s. 541 f. diskuterade fallen, alltså
t. ex. fofak, bcetah etc. Då tendensen till kons.-förlängning framför i, likvida ock nasal är svagt utvecklad söderut (se s. 510 if.),
1) Att övergången från klanglös till klingande explosiva varit det
första steget över hela det danska området, synes mig fortfarande vara
det avgjort sannolikaste antagandet, trots Benn.-Krist. s. 101, som äro
böjda för att i fråga om de jutska målen anse övergången till spirant
som det primära. Härför skulle tala, att i Sonderjyll. p blivit f. Detta
skulle då representera första stadiet ock stämtonen skulle sedan ha kommit till över den återstående — ock största — delen av Jyll. Nu
synes emellertid den klingande explosivan b ÷- p värkligen finnas i en
del av Jyll., se Benn.-Krist. s. 101 (men jfr s. 95: »b, stumt måske
ikke helt lukket»), ock då finnes apriori större anledning att anse detta
som en räst av ett äldre tillstånd. Faktiskt är utvecklingen till spirant
fullt lika genomförd på öarna — ock i fråga om p ock delvis k även
i SSkåne — BOID på Jylland. Beviset för att övergången till spirant
varit det första stadiet synes då böra ligga i svårigheten att förklara den
klanglösa spiranten i Sonderjyll. som sekundär. Men denna svårighet
bortfaller väl fullständigt, då Benn.-Krist s. 102 upplysa, att de jutska
målen för äldre bb ha de ljud, som svara mot äldre p, alltså Sonderjy11.
inte bara gr-if 'gripa', krif 'krypa', sgif 'skepp', utan även (Sundeved)
krof 'krubba', sdof 'stubbe', nef 'näbb': vidare på samma sätt x ock
(klanglösa frikativor) mellan vokaler, för äldre gg likaväl som för äldre
k (se Benn.-Krist. s. 104 f.), alltså käx 'kaka', 15,.x 'lock' liksom lex
'ligga', tex 'tigga;, myx 'mygga'. I slutljud tycks gg bli k, men även
äldre k uppträder stundom i denna gestalt, ock det enda rimliga antagandet i fråga om utvecklingen i Sonderjyll. synes sålunda vara: skip
-› skib --> sgif = lok --> log --> lgtx etc.
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men starkt i norr (Västergötland etc.), är det antagligt, att nyheten vandrat åt söder ock vid en viss punkt stött samman med
övergången t
d etc. Här måste ha uppstått en gräns — eller
flera gränser, om tendenserna varit olika starka i olika ställningar — men av skäl, som ovan s. 541 f. blivit anförda, synes
det omöjligt att numera bestämma dess förlopp. Om bcetah, i SH.
ock Nordskåne är ursprungligt, måste man i alla händelser sätta
kons.-förlängningen i denna ställning in på 1100-talet.
§ 180. I anslutning till ovan behandlade kons.-övergångar
synes man också tillnärmelsevis kunna fastställa tiden för en
del andra företeelser.
Assimilationen av tn nn, t. ex. bätn -› brinn, finnes bestyrkt
i de älsta hskr., så van EL. (se LisJac. s. 87). Men alla analogier tala för att utvecklingen försiggått långt tidigare. Framför kons. behandlas ju ett k i stor utsträckning som äldre gh,
likaså ett t som 5 (se ovan ss. 445, 465 if.); med andra ord: ›försvagningen> är i denna ställning längre framskriden. Ett vatn,
butn bör alltså ha blivit vadn, budn eller van, bubn redan
före den allmänna övergången t
d, ock assimilationen kan
inte ha låtit särdeles länge vänta på sig. Men ett butn bann
bevarar n, medan äldre hunno, munn bli huga, mu& etc. Man
synes därför inte undkomma slutsatsen, att i Skåne redan före
1200 en olikhet förefanns mellan det gamla nn ock det nya av
tn assimilerade. Början av palataliseringsprocessen nn
--> g måste sålunda sättas till 1100-talet.
Men då man i de moderna målen inte kan iaktta den minsta
skillnad mellan utvecklingen av äldre nu ock det av ud uppkomna nn, vare sig efter I eller it, synes assimilationen binda
-› binna, hund -->- hunn böra läggas ännu något längre tillbaka
i samma århundrade. Nu förefaller det vidare alldeles nödvändigt, ock så har man också alltid antagit, att vok.-förlängning
framkallats av icke assimilerade ud, id etc. Ock slutsatsen
blir, att övergångarna bänd
band, hund -->- hand, binda
binda samtliga måste ha inträtt redan mycket tidigt på 1100talet.
Den som finner slutsatsen alltför överraskande, har endast
utvägen att sätta assimilationen av tn -› nn eller i alla händelser det kvalitativa sammanfallet av detta nya n med det
gamla dentala så sent som möjligt. Men även om man skjuter
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dessa företeelser fram mot senare delen av 1200-talet, bör serien
bifia ha krävt den föregående debinda --> binda ---> binna
len av århundradet för att genomlöpas; ock då förlängning av
å anses ha inträtt rätt mycket tidigare än förlängning av I, kan
inte bänd --> bänd prässas längre ned i tiden än tämligen omedelbart efter 1150.
Medan den tidigaste gruppen av vokalförlängningar är gemensam för alla här berörda dialekter •ock deras genomförande
alltså inte omedelbart i SH. lägger någon ny gräns till de redan
existerande, kommer fln
g med den första kraftiga linjen i knippet söder om Nissan ock skärper i öster den av tt ga
mot veka, g, b, d mot k, p, t redan bildade gränsen mot Småland. Endast i orden in, inne etc. vandrar palataliseringen vidare norrut ock häjdas först vid skiljemuren söder om Ätran'.
§ 181. Medelbart skapar förlängningen framför rö en ny
gräns i SH. Söder om Nissan finna vi en linje för sydligare
byr5, skyr. Det förebyn, skyn etc., nordligare bon, sky,
ligger intet skäl att anta, att utvecklingen
ö framför r varit tidigare norrut. Men förlängningen har säkerligen spritt sig
söderifrån, ock bör alltså ha nått upp till Nissadalen, just när
y' i dessa trakter höll på att övergå till ett öppnare ljud. I
knippet söder om Nissan finna vi alltså ännu en linje snarast
äldre än 1200.
182. I detta sammanhang kan de tidigast förlängande
kons.-förbindelsernas öde behandlas. Såsom i föregående paragraf framhållits, synes assimilationen av nd -> nn ha ägt rum
senast i början av 1200-talet, men sannolikt före 1200. Man
har väl anledning att förmoda, att övergången id --> 11 icke
försiggått senare. Direkta bevis saknas i EL. enl. LisJac.
vald s. 71, namnet Gunni
s. 87. Men i SkL. finnes ett wal
1000-talet, Gunno Saxo etc. skrives Gundhe 1272 (Niels Pers.
s. 34), ock ett Sunda 1100-talet har formen Sunnea 1257 (Niels.
Pers. s. 88). Om Bollebygd är av balda-, ger formen Baallabygh 1313 (S0Ä. IV, 1) ex. på förlängning ock assimilation i
Vgl. redan o. 13002, ock att företeelsen varit hundra år tidigare i Skåne, är intet orimligt antagande.
Se ovan s. 479 if.
Ban naturligtvis uppfattas som kontamination.
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Förlusten av 5 i förbindelsen r finnes i EL. (se LisJac.
s. 87). Man kan ha skäl att anse företeelsen ganska mycket
äldre, då »försvagningen» väl inte bör ha drabbat 5 så sii.ideles
mycket senare än gh eller p, t, k; men någon hållpunkt för
bestämda slutsatser känner jag intel. Tiden för ng -4- gg kan
jag inte fastställa.
Alla de i denna paragraf omtalade övergångarna genomföras likformigt i hela SH.
Om 5 bortfaller tidigt, synes man ha en viss anledning att förmoda, att även övergången 5 .4- d. i vissa ställningar; varigenom kons. bevarades, hör till de älsta förändringarna. Efter vissa kons. finna vi -d (se ovan s. 499), likaså
i -61- -› -di-, alltså vedja etc., ock slutligen under svagton såsom i hcehad, kcostada etc. (se ovan s. 492 if.). Endast den sistnämnda företeelsen har framkallat en gräns i SH. Om dennas
ålder kan emellertid ingenting avgöras, då enligt den s. 494
föreslagna förklaringen motsatsen -ada : -a representerar en satsfonetisk dubbelhet, som först i senare tid behöver ha utjämnats
åt olika håll. Härför talar också gränsens förlopp, som ju är
alldeles avvikande från nästan alla övriga linjers ock förbinder
en östlig del av SH. med Småland.
Däremot löper gränsen för nordligare -at, sydligare
-ad under svagton i de vanliga fårorna ock ingår i knippet söder
om Nissan. I fråga om dess ålder kan jag ingenting avgöra,
såvida inte skärpningen av ett ursprungligt -t [--> d, 6] i svagton möjligen kan, sättas i samband med ovan berörda övergång 5 -->- d.
Det synes inte vara riktigt att med Noreen Grundr.3
iö i fda. så sent som till ortikr.
s. 132 sätta övergången jo
1300, åtminstone inte i alla ställningar. Det är möjligt, att utvecklingen skett tidigast framför rn, varpå åtskilliga ex. finnas
i Vjb., alltså Blom, Byorno,Biorneethorp, Biorntesyo. Men
redan 1201 står ett Blom i ärkebiskop Absalons testamente .(se
Ersl. Test. s. 5)2, ock Nielsen Pers. s. 13 uppger Blom (»sjelden») från 1100-talet ur Neer. Lund.
Ovan s. 10 antogs bortfall av 5 ha ägt rum vid slutet av 1200talet. Ensamt ä tycks saknas i formen blolsethwrEe ÷- bloä-, se
Smaastykker s. 56 f., från o. 1300.
Visserligen avskrift i andra hand.
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§ 186. Om man inte med full säkerhet kan förlägga utvecklingen io -÷ iö före 1200, så är det däremot otvivelaktigt,
att palataliseringen
-÷yi åtskilliga ställningar varit
genomförd på 1100-talet. I fråga om förbindelsen kons. + r + ffi
anses övergången allmänt vara mycket gammal (se Kock Ljh.
II, 335 f., Noreen Grundr.3 s. 138). Efter framljudande r ock
kakuminalt 1 sätter däremot Noreen a. st. övergången högst betydligt senare: »seit 1300 (adän. schon etwas fräher, aschw.
zum teil später»). Tiden fön utvecklingen efter r i fda. synes
inte kunna fastställas, men efter kakum. 1 ha Skåne ock SH.
genomfört palataliseringen före vokaliseringen av gh -› j, w.
Det heter alltså [lya, Not 'flyga', blyak, bkvart, 'blyg' liksom
(lovart, 'dryg' (se ovan s. 384 if.). Men gh -> j, w förlades ovan
s. 672 f. till 1100-talet, ock man kommer sålunda inte alltför långt
ifrån det 11:e årh., till vilket Torp-Falk Lydhist. vilja förlägga
även utvecklingen ffi
y efter kak. 1. Det finnes nu ingen
anledning att anse övergången iii
ist ha påskyndats framför
gh, kanske snarare tvärtom i betraktande av att iii bevarats
framför gh
w på ett område i SH. (se ovan s. 383), ock även
en form som flyta torde alltså tillhöra 1100-talet. Efter sm- är
iy i smya, smoja 'smyga' tydligen av ungefär samma ålder som i flya, flop.
När det- å andra sidan i SH. liksom i Skåne heter lyva,
jpva 'ljuga', så tillhör ift --> iy efter dentalt 1 tydligen en- senare tid, efter gh --> w. Hur pass sent övergången i denna
liksom en del övriga ställningar inträffat, kan jag inte direkt
avgöra: Men att man i vissa fall får gå tillbaka ännu längre
än till omkr. 1300, vilken tidpunkt Noreen Grundr., s. 138 i
anslutning till MKristensen Ark. XXV, 138 ansätter för utvecklingen i syddanskan, torde visas av en form som ltyban etc.
hifipon. övergången hl --> i --> y måste här vara färdig
före h-bortfallet. Hur tidigt detta inträffat i SH., kan inte avgöras, men formen hyven finnes vidare på Sejer0 ock hiven
"hyven på Bornholmi. Nu synes h-bortfallet tidigast ha inträffat
i de syddanska målen, ock Noreen Grundr., s. 160 sätter det
dialektiskt till omkr. 1200 med hänvisning till former i Flensb.
1) Se Benn.-Krist. s. 52, ock jfr bornh. liva 'ljuga' +'öga' = "Srwa, div 'djup' etc.
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hskr. av JyL. Men det finns ingen anledning att anse bortfallet
äldre i Sonderjyll. än på sydöarna, Bornh, ock i Sydskåne.
Norrejyll. bevarar hi-; även i östda. har man från 1200-talet ex.
på bortfall, ock ialbi = hia1pi på bomb. runstenar omkr. 1100
får man ta hänsyn till, även om det inte i ock för sig kan tjäna
som bevis'.
Hur hastigt eller i vilken ordning iii blivit iy i övriga ställningar, tycks inte kunna avgöras, alltså inte häller åldern i
SH. av gränserna för nordligare'Cu, lua etc: sydligare eyv,
lyva (i knippet söder om Nissadalen) eller för nordligare dyl:
sydligare jui (i knippet söder om Lagan).
§ 187. . Då vi även med den försiktigare beräkningen ovan s.
668 f. måste anta, att äldre å blivit ett å-ljud redan ungefär vid
mitten av 1200-talet, är det sannolikt, att utvecklingen -wägenomförts i början av 1200-talet. Vi skulle då haft formerna
twä räkn. o. vb., swä 'så', ock under ostörd utveckling borde
A inom kort ha antagit ett ännu slutnare ljud, ungefär Q, vilket
tillsammans med äldre ö, d. v. s. p, före 1200-talets slut (se
nedan s. 683) givit 0 2. Så är också fallet med SH. öc), Sk. to,
towa v. 'två', ock ner t. o. In. Nissadalen även med öo räkn. Men
söder därom heter det Coli räkn., alltså har w fallit före utvecktwö, d. v. s. senast före mitten av 1200-talet.
lingen twä
Innan w fallit, måste emellertid palataliseringen av t,
tw --> tbv- ha tagit sin början, ock formen bar i början av
1200-talet lytt ungefär tiwa. Den vidare utvecklingen av detta
--> é faller då naturligt samman med övergången av äldre
th Di, kfl -÷ C, ock palataliseringen av äldre k —>. ki —
ti
ock väl då även av g —> g — skjutes tillbaka till omkr. 1200,
vilket rätt väl stämmer med slutsatserna hos Noreen Grundr.3
s. 150 (jfr ovan s. 655).
Knippet söder om Nissan får alltså ännu en linje, tiwä :
tfå före 1250. Däremot kan man inte med lika stor noggrannhet avgtra, när gränsen för bevarat sk framför palatal
vok. i SH. utbildat sig. Det är nämligen högst sannolikt, att
Jfr LisJac. s. 88.
Om formerna Toakre 1197, Toaker 1198, Toakte 1248 'Tvååker'
SD. I, 127 höra hit, är svårt att säga. Som modernt uttal finnes twcigah,
tvetgah i Två., kwcbgalia i Dags., ktvågahabåa i Svartrå. I Två har
jag hört N. 'två', i Svart. jr?.
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palataliseringen av sk --> ski genomförts även på det sydhall.
området med modernt sk. En form som 8/Kel, vcgaskel etc.
skial fordrar ju en utveckling 514 --> sk,
skitai
(se s. 414)
skistra -> skeka är då det naturligaste anock serien skCara
tagandet, särskilt i betraktande av att äldre sjffill. har tydliga
spår av utvecklingen k -->- kl, g --->g, sk -> ski, men den moderna endast k, g, sk (se LisJac. ss. 81 f., 161 f.).
Gränsen för det sydhall. sk-området kan alltså inte sägas
ha uppstått, förrän detta skj„ återgått till sk gentemot kringliggande dialekters bevarade ski-, eller också dessas ski vidare
utvecklats till stil [-> sil Tiden för återgången ski -› -ekkan möjligen bestämmas till omkr. 1300, om man nämligen
antar skgel --> skiel -4- sköl lika tidigt som mieel -->
vilket senare förelegat omkr. 1300 (se ovan s. 662). Formen
skl i vissa delar av SH. skulle då visa 1-bortfall före lan -> le.
Å andra sidan synes redan Lydek. ge ex. på
ti (se Noreen
Aschw. Gr. s. 217), ock då man inte torde behöva anse utvecklingen senare i Sydsverige för övrigt, kommer man kanske även
på denna väg till tiden omkr. 1300. Var denna gräns ursprungligen gått, kan inte avgöras (se ovan s. 412 f.).
Åldern av övergången å --> 9—f i SH. har jag intet medel
att bestämma.
§ 188. Från ock med andra tredjedelen av 1200-talet inträdde den grupp av förlängningar, vilka resulterade i att ä
blev a (se ovan s. 667). Av kons.-förbindelser är det huvudsakligen tal om rn, it, ut, nk, mp, st. Någon gräns i SH. skapas endast genom förlängningen framför it, vilken nämligen
endast söder om Nissan inträtt före ä --> a. Från ock med
Nissadalen norrut heter det alltså nalt, söderut mco/t. Det är
möjligt, att man häri kan se ett skäl för åsikten, att förlängningen framför it även söderut är den yngsta inom denna grupp
ock även yngre än de nästa fallen av förlängning framför enkel
kons., men slutsatsen är nog rätt osäker.
1 övrigt kan man om ordningsföljden endast uttala, att förlängningen synes vara älst framför rn, i alla händelser äldre
där än framför st, eftersom vi ha -örn -> -ohn, men -öst -> -öst
etc. (se ovan s. 667). Antagandet får stöd av det faktum, att
ett å i framljud framför rn förlängts så tidigt, att dess utveck-
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ung stämmer med å:s framför r5, id etc., alltså åm -> ärn före
å —> å, t. ex. ouknabo etc. (se ovan s. 224).
Inte långt efter 1250 försiggår utvecklingen av
äldre ö till o. Den faller nämligen efter hörn -> hörn, som
väl kan sättas till omkr. 1250, men innan bör blivit bör [ boka
'borr', som torde ha inträffat före 1300 (se ovan s. 666). Det
är möjligt, att man till denna tid kan förlägga uppkomsten av
ännu en linje i knippet söder om Nissadalen, om nämligen Nissadalens tog 'bok', klog 'klok' etc. (se ovan s. 372) uppfattas som
bevarat äldre ö, alltså inte tänkas ha varit med om utvecklingen till o ock därefter återgått. Hållpunkter saknas för val
mellan alternativen. Endast framljudande ö framför at ock
enkel kons. blev långt så tidigt, att det kom med i utvecklingen
till o, alltså ost, og, obeni. Vid samma tid har man också
fått ett örni -> önm -> ohm ock på vissa håll örka -> örka -.)oh,ka. Detta visar, att förlängningen i framljud kan vara rätt
betydligt äldre än i övriga ställningar, då ju förlängning framvahm,
för mm, rk hör till den yngsta gruppen, alltså värm
mark ---> maitk etc. Detsamma framgår av en motsättning som
Vgt. ötar 'utter', men bryta 'bråte' etc.2, där ö -> ö i framljud är
äldre än ö -> o, fastän förlängningen framför enkelt t i tvåstaviga former hör till de yngsta, såsom framgår av gata, skata
etc. (se ovan s. 666). Ock nästan oväntat stor förefaller tidsskillnaden i fråga om å + t, då vi ha serien åt -> åt —> od, ayd,
oud 'åt' : måt -> mät -> mad : gåta -->- gåta --> gada. När vi
ha ett åka -> åka --> aga, synes man därför härur kunna hämta
en ytterligare bekräftelse på att övergången ä -÷ å i här förevarande mål varit synnerligen tidig3.
Den allmänna förlängningen av de gamla korta
rotstavelserna ägde rum under sista delen av 1200-talet ock
början av 1300-talet (se ovan s. 666). Den genomfördes likformigt på hela det sydhall. området, ock någon ny gräns får
man endast genom den åt olika håll gående utjämningen i de
båda adj. fiat ock lat (se ovan s. 209 if.), alltså söderut flad,
Ex. saknas på ö framför nt, nk, mp, ock i SH. även framför tt.
Se Sandström ss. 8, 78.
Redan i SVgl. (Holslj.) finns etka, men däremot akah, som
måste bero på förkortande inflytande från den följande förbindelsen kr
eller möjligen på inflytande från plur. åkra.
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Zad, norrut flad, lad. Denna gräns kan ha uppstått redan
omedelbart efter förlängningen i enstavig form, alltså väl före
1300, men behöver inte ens vara så gammal som förlängningen
i de tvåstaviga formerna, alltså början av 1300-talet, om nämligen dubbelformer någon tid fortlevat. Här få vi ännu en
linje i knippet söder om Nissan.
I Skåne ger oss denna utjämning en gräns för nord]. flad,
sydligare flad, som sammanfaller med den någorlunda liktidiga
ock högeligen betydelsefulla gränsen mellan slätten ock Nordskåne i fråga om sättet för stavelseförlängningens genomförande
(se ovan s. 615). Norrut ha vi endast ha, pose, etc., söderut
även hol, pose, o. s. v.1
§ 191. Äldre än den allmänna stavelseförlängningen, eller
i alla händelser äldre än förlängningen av ii måste man anse
differentieringen av t ock ii, då vi ju ha kas —> hus, men
bris -> hos, bests etc.
Om
förlängts även framför it, nt, nk, mp, st, synas dessa
förlängningar också ha inträtt senare, än ii börjat övergången
till u. Differentieringen kan alltså inte sättas egentligen efter
1300. Ä andra sidan har den skett senare än förlängningen i
framljud i ord som uga, uclah. Särskilt i det sistnämnda bör
förlängningen vara sen. Efter alla analogier skall ett plita -->
pata vara senare än gata --> gata, vilket sistnämnda vi ovan
s. 666 inte satt tidigare än omkr. 1325. Om man då också
vågar sätta framljudsförlängningen tre fjärdedels årh. tidigare kommer man inte längre tillbaka än 1250, ock diffeskulle falla under 1200-talets sista derentieringen av
4ennier 2.
Vad beträffar åldern av de övriga linjerna i det stora gränsknippet tvärs över Skåne, torde motsatsen hma : finta tillhöra 1200talet (se ovan s. 658 f.). Möjligen samtidig är gränsen iga : /*a
etc., om denna palatalisering anses representera bevarat ock vidare utvecklat kj, gj, -4- k, g, medan de nordligare målen visa återgång. Yngre,
från början av 1300-talet, är bon : bot ock (med obestämbar ålder)
gou. : gg. Till början av 1300-talet kan möjligen förläggas ncesa:
nesa. Ännu något senare synas de gränser vara, som förorsakats av
olikheter i de sekundära förkortningarna (se nedan s. 690 f.). Slutligen
är motsatsen nceva : nova av okänd ålder
Alltså har den naturligtvis också skett senare än de tidigaste
vok.-förlängningarna, vilket fullt stämmer med former som vaken vuht,

DIFFERENTIEKINGEN il : ä OCK Ö-->

ö.

685

§ 192. Det gamla korta har i Sydskåne i regel ganska
väl bevarat sin gamla kvalitet ock ger därför efter stavelseförlängbos, loga,
ningen former som de moderna hul, bus, hl,
etc.
(se
ovan
s.
345
if.).
Norrut,
där
vi
finna
modernt
å,
hosa
etc., bör man kanske — i analogi med förloppet i fråga om
— anta en börjande kvalitativ förändring av det gamla ä
redan före förlängningen. Det är tydligen inte uteslutet, att
kan ha haft sin grund även i föränddifferentieringen av
ringen hos iii.
-Någorlunda samtidigt ock alltså före de korta stavelsernas förlängning har väl även äldre 6 börjat ändra sitt uttal. Åtminstone
framför r + kons. tyckes 6 ha blivit ett rent ö-aktigt ljud redan
under senare delen av 1200-talet. EL. torgh (se LisJac. s. 54)
har man nämligen svårt att tolka på annat sätt, jfr Kock Ljh.
II, 121 if., som för tidiga fsv. skrivningar med ö antar dialekö. Från SH. finnes ett Wäristörp 1410,
tisk utveckling
SD. ns. II, 301, men hundra år tidigare är pafweethorp 1307,
P. II, 486 från Ögtl., vilket inte gärna kan tolkas på annat
sätt än övriga former'.
Då ö i här avhandlade mål i största utsträckning blivit ö,
har ö framför r endast varit tidigare i sin utveckling, ock även
i övriga ställningar bör ö, d. v. s. o, redan före 1300 ha kommit ett stycke på vägen, snarast ungefär till ett o. Med detta
å, t. ex. i
sammanföll ett något tidigare förkortat å-ljud
slå --> *.sio -> "sto -> sto (se ovan s. 263). Då nu förlängningen
av ö i de tidigaste fallen väl ligger före 1300, bör starktonigt
Q redan vid slutet av 1200-talet ha vidare utvecklats till
eftersom
intet sammanfall ägt rum (jfr Noreen Vårt Spr.
a,
132
f.).
Även
på denna väg prässas tydligen övergången
III,
tillbaka
till
förra
delen av 1200-talet.
o
->
inu.4 även om vokalkvaliteten å andra sidan här inte kan tagas som
bevis för åldern av differentieringen. Om utvecklingen framför ng, nd,
mb se nedan s. 690 f.
Antagandet, att förändringen av ii är tidigast, erbjuder sig emellertid som den första ock naturligaste förklaringen just med hänsyn till de
sydskånska mål, där ii bevarat sin kvalitet, men fl blivit U.
Det thyrpe 1313, som Kock Ljh. II, 123 anför, skulle väl då
kunna ha y som tecken för ö, om man förutsätter y --> ö framför r
ock att alltså t. ex. det i samma brev förekommande thyrnewallum uttalats
med ö. Om tiden för ji* --> 0 se ovan s. 671.
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För tidsbestämningar i fråga om den vidare utvecklingen
av ö liksom av'ii saknar jag hållpunkter. Om vägen från
till Nissadalens 9, Skånegränsens u varit direkt, bör den inte
ha krävt någon längre tid. Det mellanliggande områdets ö
kommer väl fram i Brönalt 1686, liksom ett ö
ö i Brödalt
1653 (se ovan s. 276), men med all sannolikhet kan man anse
is-formerna ett par århundraden tidigare. De uppkomna gränslinjerna falla i knippena söder om Nissan ock Lagan.,
Omkring eller närmast före 1300 torde ännu ett par
gränser i SH. vara färdiga. Det är Nissadalens fel 'själv',•som
norrut i Ätradalen mötes av ett jce/ ock söder om Nissadalen
av sel. I det sistnämnda får väl i-bortfall antagas, ock detta
måste ha inträffat före ite
le. Nu är det visserligen sant,
att palataliseringen i olika fall är olika långt framskriden, ock
att man därför kan tala om olika hastighet hos processen. Men
när förhållandena i övrigt äro desamma, synes den olika utvecklingsgraden endast bero på tiden, då gick över från halvvokal
till spirant, jfr ovan s. 93 om ett fj£731 ock ett mjöl, som anto-.
gos vara samtidiga, ock se Kocks förklaring av den senare palataliseringen i framljudande ja (senast Ljh. II, 355). Man
har väl därför all anledning att anse ett s1(v) ungefär samtidigt med ett mik, vilket ovan s. 662 antogs ha funnits omkr.
1300. Gränsen fel :fel söder om Ätran har alltså utbildats
ungefär vid denna tid, ock gränsen fel : &el söder om Nissan, som
markerats redan genom 1-bortfallet, bör snarast vara något äldre'.
Till början av 1300-talet har diftongeringen av
é i SH. blivit förlagd (se ovan s. 662). Knippet 'söder om
Lagan ökades omedelbart med en gräns mellan nordligare vAaist
etc. ock sydligare mest 2, ock utefter så gott som hela landskapsgränsen mellan Halland ock Skåne drogs en skiljelinje
mellan nordligare hma, sydligare heua3.

be

Nissadalen har också bjek 'bärg',
'fjäder' mot nordligare
ock sydligare bjcp,, fAh. Tidsskillnaden mellan biör ock göl har
knappast varit stor.
•
Redan förut bör den ju ha funnits i form av olikheten vröst :
vist eller något dylikt, jfr ovan s. 521 f.
Då den sannolikaste förklaringen till heia är utebliven diftongering i andra sammansättningsled (se s. 108 f.), kan ju en diftongform i det enkla ordet ha existerat även söderut.
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§ 195. I omedelbar anslutning till diftongeringen av ö
kunna ytterligare en del gränslinjer behandlas.
Gränsen mellan nordligare kltak, sydligare klam (nr 76)
fick sin moderna gestalt genom diftongeringen. Den fanns tydligen redan förut såsom i : é, ock dess ålder i denna form
kan vara ansenlig, då den har till förutsättning utvecklingen
öa ---> ial. Samma höga ålder är då icke häller osannolik för
motsättningen nordligare lie, sydligare lö --> lat, lot (nr 67,
se ss. 92, 95).
Samtidig är gränsen mellan sydligare vont, nordligare uht,
vukt (nr 68), vilken emellertid likaledes är av äldre datum i formen virt, vart: vrt, vårt. Åldern av denna senare differentiering
berot på tiden för labialiseringen --> Sr', varom se ovan s. 654.
Huruvida åldern är lika stor för gränserna styv : styv (nr 73),
duva: clkyva (nr 78), clkeftakat : dkoftakat (nr 75), teman,: tomat,
(nr 48), levt : kvm (nr 64), jefta se : yyfta se etc. (se
s. 648) eller för de över hela området föreliggande labialiseringarna i fyka 'fira', soma 'simma' etc. (se s. 647), kan icke
Med säkerhet avgöras. Det är knappast sannolikt, att alla fallen
av labialisering skulle vara samtidiga.
Yngre än diftongeringen av ö är åtarigän förträngningen
Ee -± ö i ce da: eda (nr 59), cebla : ebla (nr 58). Detsamma gäller
väl antagligen om ncegan : negan (nr 60), ehuru intet bevis föreligger, då ö framför g icke diftongeras.
Den ytterligare utvecklingen av den begynnande diftongen (till et, az, et, au etc.) kan ha tagit längre eller kortare
tid i anspråk. Hållpunkter för kronologiska antaganden saknas.
Jfr om det sannolika förhållandet till förkortning framför dd
nedan s. 690.
§ 196. Om de allra flästa återstående övergångar inom
vokalerna, vilka frambragt gränslinjer på det sydhall. området,
kunna endast så osäkra förmodanden uttalas, att de icke skulle
försvara sin plats ens i en framställning av så medvetet hypotetisk karakter som den föreliggande. Detta gäller sålunda den
ytterligare palataliseringen i ord som öod : öyd (nr 69), 69,sa :
yse (nr 72), yava : )(eva : 'eva (nr 70), öffya : åyva etc.; delabialiseringen i gloma : glema, noge,l : negal (nr 62), styvak : sttvan,
1) Se den å s. 95 citerade litt. samt Tillägg o. rätt. s. 695.
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fria : feka, sto/ca : stzka (se s. 648 f.) etc.; motsättningarna lega,:
la?ga, bege. : baga, baga : ba?ga (nr 24), samn : somn (nr 49).

Däremot må några anmärkningar om vissa andra gränslinjer få en plats.
Motsättningen huda : hoda (nr 74) synes gå tillbaka
till en differentiering, som försiggick medan det senare u i ett
hovud, huvud ännu stod kvar, alltså till en mycket gammal tidl.
Motsättningen spighda : spon,da etc. (nr 38) synes
o ägt rum
också höra till de äldre, då väl utvecklingen u
före vokalförlängningen 2.
Då det är sannolikt, att Hänninger Fornsk. ljudutv.
u i SkL. wurpningce
s. 107 har rätt i sitt antagande, att y
etc. ej passerat stadiet o, får man en hållpunkt för bedömmandet av
nordligare vojta, sydligare vuha (se s. 76) samt nordligare vört
sydligare vurt (nr 53). De kunna icke förläggas senare än till
början av 1200-talet.
Motsättningen logi : fränt etc. (nr 25) kan vara
sen, om man nämligen vill anta lant för urspr. ljudlagsenligt
över hela området ock betrakta int såsom senare analogisk
form. Gränsen kan också vara lika gammal som en utvecklånt. Formen lånt tillhör redan 1200-talet (se
ling långt
s. 682).
Ovan s. 262 lemnades frågan öppen, huruvida formerna mana, lan etc. borde förklaras genom utebliven övergång å å eller genom »återgång». I förra fallet skulle en
gräns måne : måne (nr 36) ha börjat antydas redan o. 1200.
Sannolikare är, att labialiseringen försiggått över hela området,
åtminstone till en viss grad, varefter »återgång» ägt rum. I
så fall är gränsen yngre, men av i övrigt obestämbar ålder 3.
Utöver det på olika ställen i det föregående sagda
synes om konsonantövergångarna föga kunna tilläggas. Hållpunkter för deras tidfästande saknas i regel, ock man finge nöja
sig med tämligen självklara påpekanden, att exempelvis v i
lv, rv eller 3 i 13, r3 först bör ha fallit efter förlängningen av
Jfr ovan ss. 341 ock 657.
Se ovan ss. 307 f. ock 667 if.
Se ytterligare Ark. XXX, i min uppsats »De långa vokalerna i
forndanskan».
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vokal framför dessa förbindelser, alltså tidigast fram på 1300talet (se s. 666).
Endast om gränsen 1: ?(• bör anmärkas, att den
under inga förhållanden kan räknas till den älsta gruppen.
Tillvaron av supradentalt 1 bevisas väl av den differentiering
inom äldre ST', som påvisats ovan s. 67 f. Vi ha bol ja, folja,
men hyla, hylta, ock denna differentiering vågar man icke med
säkerhet föra längre tillbaka i tiden än o. 1250 (se s. 670 f.).
Förlusten av kakuminalt 1 kan alltså tidigast ha inträtt o.
1300, ock den kan vara mycket senare.
Tiden för vokalförlängning framför olika kons.förbindelser har behandlats ovan s. 666 if. Till vad där yttrats
om den yngsta gruppen av förlängningar — den framför rm,
rl, rk etc. — kan nu' tillfogas ytterligare ett exempel, som
visar, att åldern av dessa förlängningar icke gjorts för hög, då
den sattes till början av 1300-talet. I SOÄ. IX: 1, s. 1 finnes
namnet på Marks hd i Västergötland skrivet Maark 1313. Detta
stämmer fullständigt med det ovan s. 661 anförda maark från
de älsta da. hskr. samt maarka-meerke från ett småländskt
diplom 1338„ock det föreligger sålunda ingen som hälst anledning att för Sydhalland ock Skåne betvivla tillvaron av ett
märk etc. åtminstone i början av 1300-talet.
Tiden för förkortningen av äldre långa vokaler
låter i en del fall med en viss grad av säkerhet fastställa sig.
Det är uppenbart, att former som fet, het, let etc. (ss. 111, 533) äro
ljudlagsenliga ock bevisa förkortning av ö framför tt redan före
diftongeringen av ö, alltså före 1300. Å andra sidan ger ett drätt
formen drått (se s. 257), ock denna förkortning kan sålunda
icke förläggas före 1250. Vokalerna fre ock å lemna icke genom
sin kvalitet några hållpunkter för bedömmandet. Däremot vittna
det slutna i ock y i fhit,, vd, nyt etc. snarast för att den kvalitativa differentieringen mellan i ock i var ganska klart utpräglad vid tiden för förkortningen, ock att denna väl alltså icke kan
skjutas alltför nära början av 1200-talet (se ovan s. 670 f.).
Det tycks i alla händelser vara mycket sannolikt, att hela för1) Här föreliggande kapitel om dialektgeografiska ock kronologiska
frågor nedskrevs 1914 ock förelåg i korr. redan 1916. Endast slutsidorna tillfogas nu i juni 1917.
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kortningen framför tt kan förläggas till 1200-talet, ock den
motsättning, vi finna mellan frekvensen hos dubbeltecknat t i
de båda älsta hskr. av Skånelagenl, får sin mycket enkla förklaring. I Had. tecknas nämligen tt i mycket större utsträckning än i Runicus. Med det vanliga ock obestridliga antagandet,
att Had. representerar en yngre språkform, tolkas detta naturligast så, att tt tränger igenom såsom tecken till den förkortning av föregående vokal, som inträtt icke alltför lång tid innan
hskr. tillkommo.
Det torde.saknas skäl att anse förkortningen avsevärt senare,
då tt står intervokaliskt (se s. 112 f.). Däremot är förkortningen säkerligen senare framför dd (jfr s. 112). Det där anförda bhatd etc. 'bredd, våd' synes icke gärna kunna ha diftong
från adj. hat. Särskilt blir detta omöjligt i fråga om en form
som Ve. bhau.d. I Ve. har nämligen adj. formen bhot, ock ututvecklingen till au i bhaud synes alltså vara den ostörda framför kons., jfr fhauda 'fredag'.
Sunde det lyckas att bestämma tidpunkten för förkortningens
inträde framför dd, skulle man därigenom också — tyckes det —
få en hållpunkt för bedömmandet av den tid, diftongen behövt för
att genomlöpa skalan tel --> ai --> åi --> au (jfr ovan s. 687).
§ 206. Av förkortningarna framför kons.-förbindelser äro
ur många synpunkter de sekundära förkortningarna av största
intresse. Tiden för dessa förkortningar tycks vara ännu mera
växlande än tiden för förlängningarnas inträde, ty medan
den älsta gruppen av förlängningar kunde förläggas till 1100talet ock den yngsta till 1300-talet, så tyckes den sekundära
förkortningen framför vissa förbindelser äga rum inom dialekterna just nu, under det att den i andra fall bör ha inträtt
redan omkring 1300.
På annat sätt än genom mycket tidig sekundär förkortning
tyckes man nämligen icke kunna förklara den kvalitativa utvecklingen av vissa vokaler framför några av de tidigast förlängande kons.-förbindelserna. Här har ju ett å förlängts före
å --> å, t. ex. hoa 'hålla', bon 'band', ock man har all anledning att förmoda, att förlängningen även av t. ex. ii fallit före
differentieringen av äldre ii ock ii (se ovan s. 684). Då likväl
1)

Se materialet hos llänninger Fornsk. ljudutv. ss. 277 o. 279 f.
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utvecklingen av ett känd --> *htind .7> hånn är fullständigt densamma som spiinno -> spånne, finna --> ånna etc., har man
svårt för att tolka detta på annat sätt, än att *hilnd blivit hiinn
redan före differentieringen av il ock ii, alltså väl före 1300
(jfr ovan s. 519).
Den sekundära förkortningen framför id är kanske
något yngre. Vid diskussionen av den nordostskånska diftongeringen av
har frågan om denna sekundära förkortning spelat
en roll (se ovan s. 169 f.). Det där kanske något väl kortfattade
resonnemanget innebär följande.
Lång vokal har diftongerats framför växlande kons., alltså
håll 'häl', aiss, 'läsa', ock i slutljud, t. ex. fåi 'fä'. Framför
kons.-förb. finna vi diftong endast framför st, alltså håist 'häst'
etc. Förklaringen blir, att vid diftongeringen målet hade formen
häst, medan däremot t. ex. ett äldre mäld --> månd redan åter
förkortats till (mäld) mte" ll. Men då vi likväl finna diftongering av äldre ö även framför id, alltså kål]. 'kväll', måste detta.
innebära, att vid tiden för diftongeringen av ö den sekundära
förkortningen ännu icke inträtt. Denna skulle sålunda på vissa.
håll kunna förläggas mellan åren 1300, då ö diftongerades, ock
tiden för den nordostskånska diftongeringen av 631.
Det har sitt intresse att på grundvalen av de nu
förda kronologiska resonnemangerna ytterligare understryka
några slutsatser, som dragits ovan i § 169. Det framhölls där,
hurusom samma gränser, som nu skära det halländska dialektområdet, äro antydda med enstaka linjer redan mycket tidigt
ock skulle bereda oss samma svårigheter att indela målen, om
vi valde att' göra det på grundval av tillståndet omkring år
1100, som när vi till utgångspunkt ta de moderna dialekterna.
Följa vi de sukcessiva förändringarna under de närmaste
århundradena efter 1100 med hänsyn till deras geografiska förlopp, blir det klart, att inte häller under denna mellantid någon
principiell olikhet i detta avseende är att iakttaga. Den ena
linjen fogas till den andra, gränsknippena växa, men de göra
det någorlunda i samma takt.
1) Invändningen hos Hänninger Fornsk. ljudutveckl. s. 117, att
diftongen i ordet källa talar mot mitt antagande av så tidig sekundär
förkortning, beror sålunda på en missuppfattning av mitt kanske något
oklara uttryckssätt.
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Redan på 1100-talet får kanske knippet söder om Ätran
sina skarpt skiljande linjer mellan sakta ock sawta, vagn ock
vawn, segla ock scejla etc., medan vi först till nästa århundrade våga förlägga en rad av de novationer, som bidraga till
att göra gränsen söder om Nissan så betydande: binna, hånn
mot binga, hung, malt mot målt etc., ock ett noggrant studium kan sålunda utan tvivel konstatera vissa variationer i de
olika gränsknippenas inbördes betydelse. Men splittringen
av målen i små grupper kan likväl hela tiden sägas vara det
mäst iögonenfallande. Vi finna icke någon sådan ordningsföljd
mellan förändringarna, att de äldsta skulle ha avskiljt de
större områdena, de yngre sedan splittrat ut dialekterna i allt
mindre grupper. Ett dylikt förhållande kan möjligen iakttagas
vid förändringar inom större dialektkomplexer. Någon allmän
regel får man säkerligen även där akta sig för att uppställa.
I fråga om ett litet dialektområde som det halländska gäller
någon sådan regel i alla händelser icke,

Tillägg ock rättelser.
S. 2. Adj. kn42alhcknt 'stel i fingrarna av köld' ÖK. tycks
vara svårt att skilja från en form som Holsljungamålets knaavak/Antar 'stelfrusen om händerna'1. I så fall är v ursprungligt.
Då det är osannolikt, att det hall, ordet skulle ha ersatt ett
dialektiskt ca med rspr. ö, torde det vara riktigast att uppfatta.
förleden såsom lånord, mit. knevel 'kurzes, dickes querholz,
knebel', vilket i Sydhall. inkommit efter diftongeringen ö -> al
etc., i Västergötland före samma process. Jfr Bjäre hd knfton.
'stelhet av köld' samt parallellerna SIL slev, Holski. skav, SH.
bilev : FIols1j. braav.
S. 4. Formen sngan förklaras ur äldre anI5. ENoreen
Ärtem. s. 71 antar sne
smeiä — under hänvisning till F.-T.
1092 — ock ser ingen anledning till antagandet av äldre L Anledningen är emellertid den, att jag på hela det sydsv. diftongområdet icke funnit annat än ö, icke at, ot etc. Jfr Åsbo sne,
Holslj. snar. Det är naturligtvis inte uteslutet, att ordet i nu
nämnda mål med e är lånord; men minst lika sannolikt tyckes
antagandet av äldre
möjligen infört från på sned, där sydskånska po snid tydligt visar äldre jfr F.-T. anf. st.
S. 10. Uttalandena om tiden för I --> ö ock för diftongeringen ö -->. az etc. äro alltför kategoriska. Jfr framställningen
av kronologien s. 657 if., varav framgår, att en utveckling I --> ö
o. 1300 ock ö -> at före denna tidpunkt icke är osannolik, åtminstone i vissa trakter.
5. 14. Vid diskussionen av äldre -Igh- borde också ha
medtagits mia, 9Phamia,2, vilka utan vidare upprörts bland ord
gaed äldre 1 (se s. 51) på grund av mia v., jfr isl. migha. Sv.
Påpekat för mig av doc. Lindroth.
Påpekat av lektor JSwenning.
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ock no. dialektformer visa delvis på äldre i', vilket bör ha varit
det ursprungliga. Emellertid gör den naturliga anslutningen
till värbet migha, att inte häller detta nya exempel på äldre
-igh- kan fålla ett avgörande utslag till förmån för ett antagande av ljudlagsenligt igh -->
S. 19: Om t»n jfr s. 507.
Det snda v. 'kvista en trädtopp', som i täxten
snarast uppfattas såsom en labialisering av snea, är helt enkelt
äldre *sniTs5a, isl. sney6a, varpå prof. Lundell fäst min uppmärksamhet.
Om Tj. valp jfr s. 510.
Om kort vokal framför si jfr s. 511.
S. 23. Om vcelsiga, vcelsina jfr s. 465 f.
S. 32. Förklaringen av vokalkvaliteten i tita ur en värkan
av de båda t-na är obehövlig. Ordet torde ursprungligen ha
haft lång vok., jfr sydskånska tita.
En delabialisering *sylv -› *silv tycks vara onödig
att antaga, se Noreen Vårt språk III, 35.
Förklaringen av e, ce i formerna av skilling är
otillfredsställande. Jfr fcgig, fdleg i Ärtemark, Sörb., Skeem.
I Sydskåne finnes 544 jämte Ok, t. ex. i Härrestad h:d. Lån
med växlande vokal tycks vara den rimligaste förklaringen, jfr
ENoreen a. arb. s. 154.
S. 42. Formerna med regelbundet e (a, ce) synas finna sin
förklaring i antagandet av följande supradentalt n. Förklaringen
är föreslagen av fil. lie. JPalm«. Av de anförda orden torde
emellertid fenster kunna utgå såsom inlånat med e, se Nor.
Vårt språk III, 205.
S. 45. Om sdivah jfr Nor. Vårt språk III, 229.
S. 51. Om Inta etc. jfr Tillägg till s. 14.
S. 56. Förklaringen av d i ghosta ur andraledsakeentuering är föga tilltalande, ock rimligare är att redan på ity.
botten anta en ombildning till itökhöst under inflytande från
keke 'käke'.
S. 60. Det har naturligtvis alltid varit frestande att förklara
egle -± fyla såsom den regelbundna utvecklingen i andra sammansättningsled, medan fila skulle representera starktonsformen.
Emellertid stod kna vid sidan ock tycktes endast vara förklar-
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ligt med det i täxten gjorda antagandet, som därför utsträcktes
även till fyla. För lyna finns likväl en annan mycket akceptabel förklaring i inflytande från ett dial. ly 'lugn, skydd', se
Rietz s. 417, fsv. ly 'lä, skydd, lugn' 1. Till utvecklingen -YA1-> -y1- i senare sammansättningsled gentemot starktonigt
--> oj, men -stg-691- ha vi en parallell i starktonigt
i senare led, se nedan Tillägg till s. 82.
S. 63. Det slutna y i hyta, bahyta förklaras enkelt ur
ordens egenskap av lånord med långt y, ty. hilten, behiiten.
S. 71 f. I fråga om övergången u y framför nn, nd kan
framhållas det tydligt slutnare uttalet i former med nn. Förklaringen synes med JPalmCr Från Fil. Fören. i Lund IV,
s. 111 vara att söka i starkare palatalitet hos nn.
S. 82. Det i täxten såsom otroligt betecknade antagandet,
att starktonigt ygh skulle ha gett u2, synes till slut vara det
enda möjliga. Såsom av utredningen s. 385 f. framgår, måste
för äldre -ifIgh- --> -Srgh- antagas en utveckling till oj, ock
förbindelsen -stgh i ordet tyg bör icke ha behandlats annorlunda. Det s. 82 anförda argumentet, att efter övergången
sr- gh ---> Srj ordet tyg borde få samma utveckling som värben
fiyja, tja --> fly, ty, är icke avgörande, då värben stodo i ett
slutet system med ipf. som fide, ftde. Med antagandet av
tygh -± ty i senare sammansättningsled få vi sedan en parallell
till fyla, se ovan Tillägg till s. 60.
S. 94 f. Ett avgörande bevis för en utveckling öa --> la
föreligger i Fageredsmålets flaM 'larverna av blålöss', ock »blålöss» är 'en art lus, som förekommer på kreatur', alltså kommer
flabet otvivelaktigt av Sa(r)bit.
S. 119. Ordet m.e har av misstag uppförts här i st. f.
bland de långstaviga, § 19.
S. 127. Angående den i not 3 omnämnda saknaden av
ordet stjärt se ENoreen Ärtem. s. 148.
S. 139. Med anm. 5 jfr s. 531.
S. 143. Ordet tcept 'tecken' strykes. Jfr s. 97.
S. 171. Sista satsen i exkursen om se i Skånemålen är onödigt försiktig. Riktigare är att säga, att inga avgörande skäl
kunna anföras för antagandet av E73
ö på det nordskånska
1)

Föreslaget av fil. lic. JPalm&.
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området, vadan sannolikheten talar för en diftongering direkt
av £73. Detta så mycket mer som hela det »nordvästra» området
saknar både utvecklingen till ö ock diftongeringen.
S. 187 f. Vid förklaringen av -or- i 15ghordagher etc.
skulle jag nu inte tveka att akceptera Piehls antagande om
kontamination av loghar- ock logho-. Visserligen tycks det
vara sant, som Kock invänt, att i fornnorskan bredvid laugurdagr intet *laugudagr är belagt. Men i betraktande av den
lätthet, varmed sammansättningar av typen kopo-iorp, sliposten etc. bildades till motsvarande värb1, torde denna omständighet inte böra utgöra ett avgörande hinder för att antaga en
annars högst sannolik förklaring.
S. 197. Med not 4 om asa jfr s. 487.
S. 200„ I anm. 9 antas en utveckling skvala -› *skvöla -›
*skvöla,. Antagandet är alldeles osannolikt. Paralleller saknas
fullständigt. Utgångspunkten för de moderna formerna sk9la etc.
är äldre *skina, jfr isl. skola 'bortskylle', no. dial. skola 'skylle,
pladske, skvalpe', sv. dial. skola, skula, t. ex. Värml. bärgslagsm.
skbka 'skvala', Sörb. skicka 'skvala, störtrinna', Ärtem. ski_cka
'skölja'. Jfr s. 439.
S. 205. Vid diskussionen av förbindelsen -äm- borde ha
hänvisats till Lindroth Bureus s. 208, där redan antages, att
»de västra ock sydligare götamålen» genomgående ha kons.förlängnin g.
S. 213. I katap propr. antages förleden snarast vara namnet
Kati. Även om ett sådant namn med kort ä kunde ansättas,
är det likväl osannolikt, att resultatet skulle ha blivit annat än
*kadahp eller dylikt. Det s. 396 gjorda antagandet Katatorp -›
Katetorp -› Kattorp synes vara utan paralleller ock mera osannolikt än en konstruktion av ett äldre *Katte, vilket enkelt skulle
förklara den moderna formen.
S. 216. Om shåfitas se Kock Ace. s. 198, där otvivelaktigt
den riktiga etymologien framställes.
S. 221. Om utvecklingen av -st jfr s. 516 if.
S. 225. Att man i term, tarm har att utgå från äldre former
med Q, 0, är ofrånkomligt. Då täxten trycktes, hade jag ännu
inte funnit någon sannolik förklaring. En sådan är emellertid
1)

Se härom Olson De appellativa substantivens bildn. s. 414.
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att söka i kontamination mellan tarm ock g9rn, gor, jfr isl.
g2rn 'tarm', SkL. gor 'gorr, den halvsmälta födan, som finnes
i kreaturens tarmar' med sammansättningarna gorbetir, gornithing, gorunda, gorvarghor, gorpluver. I sv. dial. gorm 'blandning av smuts ock gorr; innanmäte i fisk', se Rietz s. 225, tycks
föreligga en parallell kontamination.
Den i täxten påpekade möjligheten, att man ifråga om
kan, får räkna med utveckling under försvagad betoning i sammansättning, är i hög grad sannolik, jfr om 1-bortfallet s. 486 f.
Förklaringen av Vess. matas 'marknad' är utan
paralleller ock osannolik, jfr Noreen Fryksdalsm. s. 56, där
både min oriktiga ock den sannolikt riktiga förklaringen: tinskott mellan rk ock n, äro att läsa. Se även Kallstenius
s. 137 ock där citerad litt. — Den icke regelbundna försvagningen
av -aden kräves också av en form som Morups mår« 'marknad',
där man i st. f. t-inskott finner k-bortfall.
land, som jag trodde mig
S. 234 f. Det spår av ett *lon
ha funnit i lönagbuy, var högst bedrägligt. Såsom jag senare
insett vid ett närmare studium av anteckningarna från det samtal, vari ordet ingick, kan ordet icke ha haft betydelsen 'landgång' utan i st. ungefär 'kavelbro' över kärrmark. Förleden är
alltså äldre 'Ulan-, isl. hlunnr.
S. 242 f. Med diskussionen av kvast jfr s. 365 f., s. 520.
Oppositionen mot antagandet -2at -> -ost kan jag inte längre
vidhålla. Den hade sin grund i att jag uteslutande tog hänsyn till sannolikheterna för den rent kvalitativa utvecklingen : en motsats prat -> thost : fröet —> fhost syntes då
obegriplig, enär § måste anses ha varit ett åtskilligt öppnare
å-ljud än ö. Just i detta faktum ligger emellertid den av mig
Q ->
förbisedda möjligheten att antaga en utveckling 2
medan vi ha ö --> öl --> g. Att förlängningstendensen skulle ha
: " än i ö (väl ungefär e), är ingenvarit starkare i det öppnare'4-2
ting förvånande. Vi skulle sålunda få en mycket enkel ock
tilltalande serie:
kgäst --> knäst -> kast, kaust etc.
k§st -> k§st —> kost.
köat -> [köst -->] kost.
1) För den som i likhet med mig är böjd att antaga förlängning
även i detta fall.
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Jfr ENoreen Ärtem. s. 100, där också utvecklingen -st -> -ost
betraktas som ofrånkomlig.
Den utgångsform k112st, med vilken i täxten laboreras,
bereder inga ytterligare svårigheter; resultatet av en sådan kan
nämligen inte ha blivit något annat än kost, alltså sammanfallit med resultatet av k2st.
Slutligen bör påpekas, att den s. 243 framkastade möjligheten av ett m21 --> m9/ i st. f. m9.1 på grund av labialiserande
invärkan från m inte behöver tillgripas. Jfr framställningen
s. 364 ock Tillägget därtill.
S. 245. Ett *hwaspunge har väl gett haspling° under
andra-leds-akcentuering.
S. 249. Om ordet vapenhus jfr s. 673, där förklaringen
ur ett äldre väkn- framställes. Motsatsen vamnhusat : vanhusad
torde inte häller vara omöjlig att komma till rätta med; den
synes hänga samman med ett w-bortfall i den senare formen,
varigenom olikheten i vokalkvalitet strax blir begriplig. Detta
bortfall kan i sin tur bero på andra-leds-akeentuering, som kan
ha bevarats något längre i de sydligare socknarna, varifrån
van- förskriver sig. Ett dylikt antagande strider icke mot andra
kända förhållanden.
S. 269. Även i Närke finnes phaska, jfr Borgström Askersmålets ljudl. s. 61: pbtåska.
S. 280. Här har genom förbiseende bortfallit en ny avdelning för ord med utvecklingen ö
o genom tidig förlängning
i framljud. Materialet består av de båda orden og 'ok' ock
aan etc. 'öppen', om vilka se s. 509.
S. 286. Om u vid Skånegränsen jfr s. 358 if.
S. 286. I täxten antages, att Breareds socken skulle uppvisa fullständigt sammanfall av ii ock ö i det moderna ay.
Enligt anm. 1 skulle undantag göras endast av ord med vokalen framför r, där förlust av diftongens senare komponent har
goda paralleller, samt av kobolt, ock son, vilket i täxten med
rätt betecknas som »något egendomligare>. Härvid har förbisetts Br. tola (se s. 273), Br. kona (s. 274) samt hela gruppen
D s. 274. Ser man närmare efter, skall man finna, att fördelningen av ay ock 61-0 i Breared- synnerligen nära överensstämmer med fördelningen av ock u-kr i Enslöv, ock det finnes
allt skäl att betrakta båda motsättningarna såsom avspegling
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av en gammal kirdelning ii : ö. Så gott som varje ord i avd.
A ock B, antecknat i Ens. med e, finnes också från Br. ock
där med dy. Orden under C ha både i Ens. ock Br. o, alltså
äldre 6. Orden under D ha i båda socknarna ø ock e. De mot
slutet av denna avdelning anförda ord, som icke antecknats vid
'Skånegränsen', förete vissa olikheter: Ens. kana : Br. kayna,
Ens. hala : Br. Anda, Ens. skhala : Br. skheyla. BrearedsMålet
har alltså gått ännu ett steg längre i riktning mot allenahärskande tt Det kan för övrigt anmärkas, att det icke är
uteslutet, att ay kan förekomma i ytterligare något ord, där
jag tecknat e. .1 sammanhängande tal vid något reducerad betoning är det ytterst lätt att förbise det diftongiska efterslaget,
ock en anteckning, som jag funnit, om ett uttal hhona jämte
Alma, kan jag inte utan vidare betrakta såsom missuppfattning,
jfr att i Torup finnes hena (se s. 274). Inför antagandet att
bah, bena, spoh, etc. skulle ha förlorat det diftongiska uttalet
framför r, bör observeras, att bland pret.-formerna s. 277 f.
finnas flera ex. på ay framför r, alltså byta, bayhan, vamha,
vilket snarast tyder på. att bah etc. utgå från bör etc.
S. 299 if. Med diskussionen av förbindelser ä, ö + ii, id
jfr s. 363, not 2. Förhållandena äro komplicerade, men kunna
inte med fördel ytterligare diskuteras utan i ett vidsträcktare
sammanhang, vartill här icke är platsen. Jfr emellertid senast
ENoreen Ärtem. s. 116 f.
S. 309 f. Angående svagton i ordet bort se vidare ss. 488
ock 518 not 1.
S. 318. Ortnamnet Orrabo, utt. åttab6 har säkert ursprungligen intet direkt med orre att skaffa. Förleden torde hänga
samman med Oha 'skog', se Rietz s. 487 ock F.-T. 1335.
S. 338. Orden »mlt. nöwa» ändras till »äldre *nöwa, mit.
nouwe» — se rättelsen hos ENoreen Ärtem. s. 87, not 8.
S. 349. Rörande fda. snor jfr diskussionen om tiden för
ö s. 685.
ö
S. 379 ff. till såpa --> syba etc. DSeip, som MM. 1916
s. 55 if. akcepterar antagandet -av ljudlagsenlig utveckling
anser dock, att ex. hyba bör utgå, emedan »det er laant fra
mnt. hiipen (skrevet hupen)». Så vitt jag förstår, finns ingen
anledning att skilja just detta ord från de övriga. Även kyba
skulle kunna vara ett Ity. kilpe, ock SMöre — utanför ljud-
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lagens område — har, såsom påpekas s. 381/inte bara stupa,
strupaknut, kupjärn, utan även hupa.
S. 386. Jfr Tillägg till s. 82.
S. 406. Om h: r. Undersökningar, sommaren 1916 igångsatta av hall. landsmålsföreningen, bekräfta k i Årstad ock Skrea.
Däremot innehålla uppteckningarna från Stafsinge genomgående
r (likaså från Morup).
S. 409. Anmärkningen om äda. mohu.nd är meningslös,
om ej j-bortfall redan antages i ~une. Kanske visar rashund
helt enkelt påvärkan från subst. mo, jfr sydsk. ftwohahug.
S. 411. Antagandet, att Årstads s:n tillhör området med p-f,
är riktigt enligt Hall. lmf:s samlingar, ock klammerna omkring
socknens namn s. 412 kunna strykas.
S. 413 f. Något bevarat sk- framför palatal har icke träffats
i Årstads s:n av undersökaren sommaren 1916.
I not 2 diskuteras en del former från Stafsinge.
Ordet stjärt finnes nu antecknat från Stafsinge ock i formen
start.
Reflexionerna byggda på uppgiften om bevarat ski Årstad utgå, jfr ovan Tillägg till s. 413. — I fråga om sk- i
Skrea kan tillfogas, att undersökaren av Skreamålet, Fil. mag.
John Jacobsson, själv född i Skrea av föräldrar från socknen,
ingenting känner om ett äldre bevarat sk-.
Till hela diskussionen om å- ock j"-ljuden kan
med anledning av det nytillkomna materialet tillfogas, att detta
fullständigt bestyrker mina antaganden. Undersökningarna från
sommaren 1916 ha omfattat följande socknar: Eftra, Skrea, Årstad, Abild, Stafsinge, Morup. Ingenstädes har en omkastnin g
av å- ock f-ljuden iakttagits. Abild ligger utanför området
med p-f. Från både Eftra ock Skrea, de båda socknar med
vilkas mål upptecknarna varit mäst förtrogna, uppges sammanfall av rspr:s å- ock S-ljud. Frän Eftra tecknas y med anmärkning, att det stundom närmar sig ett f-ljud. För Skrea tecknas
y. Samme upptecknare konstaterar även i Årstad sammanfall,
men finner »ett ljud, som påminner om det vanliga sydsvenska
sie-ljudet, men har betydligt svagare läppartikulation»1. Undersökaren av Eftramålet har också gjort uppteckningar i Stafsinge
1)

Samma f-ljud uppges för Abild, där ö- ock f-ljuden hållas i sär.
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ock Morup. I båda socknarna tecknas ock f om vartannat
både för rspr:s ö ock J'.
Såsom ytterligare belysande för det allmänna »sammanfallet» kan också påpekas, att från Skrea uppges växlande
med s framför »ar: swcon (pwcon) 'svan', swahm Cswaitm) 'svärm'.
Från Morup uppges på samma sätt pwaor ock fwaoh, 'svår'.
S. 434. Både Årstad ock Skrea ha enligt de senaste uppteckningarna w- i alla ställningar, alltså även i enkelt framljud. I Stafsinge finnes regelbundet sw, fw, kw, men v väklande med w. Något tv- är icke antecknat. I Morup finnes
regelbundet v, tv, lika regelbundet fw, men kw växlande med
lev. Förhållandena i Morup utgöra ett ytterligare stöd för antav varit
gandet s. 435, att ordningsföljden vid övergången w
hw-, tw-, kw-, sw-.
kw härskar även i Skrea.
S. 438. Övergången tw
S. 444. Nedre Åtradalens knbpla, mbtra, _pbtra anses i
täxten kunna tyda på förlängning av p, t före övergången till
b, d, vilken förlängning i så fall skulle vara tidigare än den
framför I, jfr drolva. I fråga om nog/a Stafs. Två. påpekas
-två alternativ, ett i täxten ock ett annat i noten. Det senare
styrkes av nu föreliggande, material från Skrea, där det heter
plåtha, tnbtka, kle?tha, mék,'Mak, pitah, men Abgla 'lägga torv
i staplar', nogla 'nystan', segla seg 'sickla sig', spmaglat 'spräcklig'. Ex. med bevarad klanglös konsonant finnes visserligen
endast med t framför r. Framför 1 har assimilation inträtt, alltså
ncela, vala, sph,ala. Framför n måste van 'vatten', bon 'botten'
anses bevisa detsamma, åtminstone då n var sonantiskt, ock
former som hona 'ruttna' adj. ock v. äro icke fullt jämförbara,
då t ånyo kan ha införts — efter försiggången assimilation —
från former som röten etc., under förutsättning att assimilationen
d mellan vokaler.
varit tidigare än övergången t
I fråga om p är det enda någorlunda bevisande ex. knabka
'knapra', då &k/illa s. pl. har jämte sig chgbal ock skjb/ton, ett
skjbalt. Skrea har dkobja liksom nedre Ätradalen.
I alla händelser erbjuder det anförda materialet en bekräftelse på antagandet om en starkare förlängningstendens hos t
än hos k ock väl även p.
S. 451. Anm. 4. Förklaringen av hada med lång vokal
är icke den enda möjliga ock knappast den troligaste i betrak.
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tande av flen olika kvaliteten hos ha ock hada. Ett svagtonigt
hade hädde hävde kan mycket väl under förnyad starkton ha gett hade.. Däremot synes hade., hcoda kunna förklaras
ur "hada med a från ha, varefter under svagton hide. --> hade. -›
(starktonigt) hade., koda. Såvida inte hada direkt ombildats
under inflytande från ha, eller en impf. hada direkt nybildats
till ha. Alla förklaringarna äro möjliga, ock kanske alla bidragit till slutresultatet.
S. 465. Gränsen för gh -> j i den diskuterade ställningen
går längst i väster mellan Eftra ock Skrea. I sistnämnda socken
heter det redan skla 'segla', fågla 'fågel', helgd 'höjd' etc.
Eftra og 'ugn' måste anses för ursprungligt. Årstad har on.
Efter de nya undersökningarna av målet i Eftra
kan det icke betvivlas, att i denna socken formerna vagn, agn
äro ursprungliga. Min meddelerska från Eftra hade ganska
länge bott i Harplinge, vilket torde förklara den av mig hörda
formen amna 'agnar'. Även bevarat k framför s ock t är i
Eftra genuint. Upptecknaren, som sedan barndomen är förtrogen med målet, känner intet ex. på kt -> vt, ks -> vs. Han
uppger emellertid, att k i förbindelsen kt »ofta är så försvagat,
att det knappast höres».
Redan i Eftra, liksom något längre österut i Årstad, uppträder äldre kn som En, alltså Eftra sagna 'sakna', vana 'vakna',
sn 'socken', Årstad san 'socken'. Även i Årstad är k bevarat framför t ock s, t. ex. sakta etc.
S. 476 f. Genom ett egendomligt förbiseende uppges i fråga
om bortfall av gh -> j efter r, att intet exempel på denna företeelse träffas nordligare än i en del socknar söder om Nissan.
Det är ju uppenbart av materialet s. 254, att en form som byek,
1),(24, går ända upp t, o. m. nedre Ätradalen, där Vess. har bicay.
Ock tydligen går gränsen för bortfall av j i detta ord ännu
mycket nordligare. Anda upp i södra Västergötland, åtminstone
i Marks h:d, finnes formen byah, såsom framgår av en mångfald
ortnamn i SOÄ IX: 1, t. ex. hab,iår s. 28, mssakgr s. 44, bi ar
s. 74 etc.
Emellertid innebär just detta faktum, att bortfallet i bjär
går så långt utanför gränserna för de j-lösa formerna av andra
ord, ett skäl att icke anse detta ord såsom bevisande för allmänt
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bortfall i ifrågavarande dialekter. Det måste ha funnits någon
speciell anledning till bortfall i detta ord, vilken saknas i de
övriga. Det är möjligen djärvt, men då ingen annan förklaring
erbjuder sig, tror jag man får söka anledningen till j-bortfallet
i ett dissimilatoriskt inflytande från det framljudande j. Att
detta inflytande endast förmått avlägsna ett slutljudande y, är
rimligt ock bevisas för övrigt av ett bjåkjagag SOÅ IX: 1, s. 12.
Formerna ag, iga etc. gå ännu ett stycke nordligare, än de av mig iakttagits. Från såväl Abild som Årstad
uppger undersökaren ga; däremot från Skrea endast in, ina.
Gränsen skulle sålunda vid kusten gå mellan Eftra ock Skrea.
Egendomligt nog har från Stafsinge jämte in, ina också upptecknats ett par former med e.
Vox. stinda strider inte mot genomgående äldre 6,
om man akcepterar »sammanfall» i viss utsträckning av äldre
6 ock 6. vid Skånegränsen, jfr s. 363.
S. 486. Om gränsen för rn --> h jfr kartan nr I, linjerna
6 ock 6 a.
S. 493. I not 5 beröres -ade i Skrea. De nya uppteckningarna från denna socken visa intet spår av något -ade.
S. 509. Till det »nordliga området» hör även Rönnebärgs
härad, såsom framgår av de sista årens nytillkomna undersökningar.
S. 526. Med not 2 slutet jfr Tillägg till s. 469.
S. 534. Är möjligen formen ghes 'gris' ett spår av förkortning av i framför ss med därpå följande överförande av till
formerna med kort s?
S. 536. Förklaringen av sot förutsätter, att formen med
kort kons. är yngre än målens t --> d.
S. 539. Former som fint etc. torde i Nissadalen icke vara
inhemska. Däremot inträder företeelsen fullt utpräglad i socknarna söder om Ätran, i Skrea sålunda jybah — myt, lysah 'ljus'
— lyst etc. liksom låna 'låna' — lånta, -åsa — åsta etc.
S. 587. Med anm. 3 jfr nu den närmare utredningen: »En
anmärkning om akentöverkastningen i Skånemålen» i Från
Fil. Fören. i Lund IV, s. 195 if.
S. 612 f. Gränsen mellan nordskånska mål ock slättmålen
går längst i väster i stort sett söder om Rönnebärgs härad,
såsom de senaste undersökningarna utvisa.
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S. 617. Då i sista stycket på sidan talas om »punkterna»
3 ock 5 etc., bör observeras, att härmed avses icke siffrorna
1-31 i listan s. 616, utan de olika avdelningarna (1-12) i
redogörelsen för gränsen mellan nordskånska mål ock slättmålen
ss. 613-616.
S. 629. IIänvisningen till Tillägg ock rättelser under § 151,
mom. 2 gäller Tillägg till s. 469.
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ankel 238, 402, 484.
45-120088. Sv. lands?». Wigforss.
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backe 212.
aspe 244.
*ankla sig 238.
bad ipf. 17, 196, 208.
Asrabygget 216.
anläggning 591.
bagare 188.
anmäla 150, 159, 590. Attavara 201, 668.
bagaregesäll 553.
auktion 366, 545.
Anna 219, 549.
bageri 544.
annan 219, 393, 531, av 256, 450, 540.
Baggabygget 214.
'ava 193, 459.
532, 545.
bagge 214, 634, 688.
avbränd 591.
annars 219.
annorledes 106, 393, avdelning 109, 193. bak s. 188.
avel 193, 196, 551. bak adv. 188.
578, 585.
baka 188, 390, 490.
avenbok 245.
annorstädes 137.
*bakareugn 323, 553.
anta 239, 240, 477. avföda 569.
bakben 188, 578, 586.
ankikte 27, 42, 466, avguderi 46.
*bakbud 578.
*avhide 569.
582.
bakdanta 235, 236.
avhuggen 591.
antingen 138.
bakelse 188.
avhållen 591.
Anton 549.
baklänges 188, 390,
Antwordschow 672. avhöstad 591.
578, 584.
avkrok 569.
*apas 191.
apel 191, 211, 298, 446. avlång 236, 390, 569. *bakn 672.
baktråg 560, 593.
avmatta 591
apelträd 191.
*bakvinter 188, 572.
*avpelad 495
April 46, 545.
bala 198, 511.
avruken 591
aptit 46.
baligt 198, 399.
arbeta 91, 106, 578, avsides 569.
balja 232, 477, 513,
avskrap 569.
584.
528.
arbete 91, 106, 114, avslitet 539, 591.
balk 233, 364, 408.
389, 393, 578, 584. *avsning 245, 398.
Ballinge 217, 398.
avstånd 193, 196.
arg 229, 475, 547.
ballra 449.
avsålt 591.
ark 227.
*balväder 573.
arm 224, 225, 226, 478. avtäljd 230, 591.
bana 200.
armbåge 321, 331, 332, avund 193, 450.
334, 335, 339, 341, avundsjuk 193, 402, band s. 233, 235, 479,
514, 515, 525, 677,
557.
578, 584.
678, 690.
'av-vrida 56.
Aron 201.
band ipf. 213, 235, 479.
*av-vuren 194.
arrende 135, 449.
ax 245, 248, 325, 326, bandbit 570, 573.
arrendera 109.
331, 333, 336, 340, bandkniv 570.
arrestera 109.
400, 468, 469, 477, bandstump 570.
artig 221.
bane 531.
526, 674.
artilleri 55.
axel (skuldra) 325, bang 236, 516.
arv 228.
326, 331, 340, 468, bank 238.
*arvaråg 554.
banka 238, 520, 666.
546.
arvinge 228.
axel Gul-) 245, 325, banna 219, 479.
asa 197, 487, 696.
bannor 219.
333, 473, 474.
ask 244.
banvakt 557.
aska 244, 524, 526. axelträ 557.
bar adj. 201, 207, 523,
askegryta 557.
528, 539, 667.
*askepalt 244.
bar ipf. 201.
askträ(d) 244, 557.
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bara 201, 206.
bedrägeri 544.
beräkning 144.
Baramossa 201, 276. bedröva 177.
berätta 146.
barbarisk 201, 544. bedrövelse 177.
*bes 4, 660.
barfota 201, 207, 578, befalla 217.
besa 4, 477, 508.
583, 584, 585.
begabba 215.
besinna 40.
barhuvad 201, 390, 492, begagna 246, 475.
besk 86, 115, 116, 489,
578, 585.
begiva 15, 565.
538.
barjord 201.
begrava 194.
besked 102, 401.
bark 227.
begravning 194, 451. beskedlig 109.
barka av 227.
begripa 48, 565.
beskärma 127.
barm 224, 225, 226. begynna 70, 411.
beslag 195, 460, 461.
barn 206, 221, 222, begynnelse 70.
besman 22, 199, 207,
226, 364, 400, 485, begära 120.
511.
486, 520, 528, 621, 'begärning 128.
besmitta 32.
642.
*behytta (sig) 62, 543, beställa 131.
barna-gods 221, 485, 695.
bestämma 135, 397,
554.
behåll 229.
478, 565.
barna mage 461.
behålla 229.
besvär 148, 437.
*barnariderna 52, 554. *behäft, *behäkt 141, besvära 148.
barndom 578.
142.
besynnerlig 70, 398,
barnfödd 578.
behöva 177, 451, 539, 480, 483.
*barnlägesmat 221,
565.
bet ipf. 106.
587.
bekant 235, 522, 565. beta 86.
*barnsla 221.
'bekleka 167.
bete 86, 166.
barnsäng 221.
bekymmer 70.
betala 200, 207.
barnsöl 221, 589.
belagd 472.
betalning 200, 398.
barnävad 165.
Belleim 664.
betjäning 254.
barskallig 201, 578. belåten 257.
betor 109.
barslitet 578.
beläte 566.
betrodd 371.
*barsta 243, 392, 400, ben 11, 86, 114, 115, bett s. 2.
576, 593.
159, 400, 401, 478, bett ja. p. 17.
basa av 197.
498, 614, 616, 624, betyda 81.
*baska 244.
627, 628, 629, 634, betäcka 145.
Bassalt 216, 395.
635, 638, 640, 641, bevars 202.
basse 216, 530.
684.
bi 46.
*bassig 216.
benbrott 272, 284, 344, bibana 569.
bast 241, 477, 520, 614, 345, 578.
bibel 46, 551.
616, 633, 669.
Bengt 135, 484.
bibänk 46, 539.
bastant 235, 236.
Benjamin 203.
bida 46, 453.
Bastena 243.
benling 86, 398, 485. *bidemån 269, 560.
bastrep 554.
benrangel 236.
bikt 26, 42, 466.
*baxa sig 245, 473. *benredan 91.
bikungen 569.
beck 1, 508, 666.
*bent adj. 109.
bikupa 379, 380, 388,
becka 1.
benåda 257.
569.
bedja 3, 17, 18, 20, 107, benämna 134.
bild 449.
279, 453, 477.
bero 366.
bilda 34, 449.
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björk 43, 73, 222, 408, blinka 39.
biljett 146.
blixt 26.
487, 546.
bill 47, 392, 537.
björke 43, 45, 73, 627, blixtra 26, 506.
billig 34.
647, 648, 654, 656. block 276, 282, 653.
bimattor 569.
blod 367, 407.
Björkebärg 43.
Bina 47,
Björkered 43, 45, 73, blodförgiftning 34,
bind 38.
592.
binda 38, 448, 482, 395.
blodig 367.
484, 597, 623, 634, Björklaolmen 43.
blodigel 391, 569.
björkkvast 557.
677, 678, 692.
björklake 185, 190, blodkorv 367.
binderska 38.
blodpalt 231, 569.
325, 557.
bindsle 38.
blodpängar 569.
björkträ(d) 43.
binge 38.
blodpölsa 391, 569.
Bingsgärde 38, 389, björn 341.
blodrot 367.
Björn 679.
393.
björnbär 341, 486, 569. blodsdroppaträd 587.
bir 47.
blom 373, 532.
Björnesjö 679.
Birger 654.
blomma 373, 478, 532.
Björnetorp 679.
Birka 654.
blomst 373.
Björnö 679.
biskåp 569.
blomster 478.
Björsåkra 341.
bislag 46, 569.
blomstra 373.
blackig 212, 402.
*bisse 47.
blad 196, 407, 453. bloss 267, 283, 344,
bister 34, 521.
345, 346, 347, 349,
*blada 196.
bisurr 569.
506, 615, 653.
bladdra 249.
bisvärm 569.
blaggarn 214, 394,539, blossa 267, 344, 346,
bit 46.
347, 349, 359.
bita 46, 402, 422, 505. 576, 670.
blaggarnsskjorta 214. blund 302, 304, 353.
bitas 47, 534.
blunda 302, 353, 480.
bitit 2, 442, 443, 455, blaka 188.
487, 531, 545, 627, blanda 168, 169, 233, blus 375.
bly 78.
234.
642.
blybit 569.
blandbröd 560.
biträde 569.
blyerts 78.
blandkorn 578.
bitterligen 32.
blandkornsbröd 578. blyertspänna 78, 557,
bittida 32, 476.
563.
blandning 233, 398.
bitvis 554.
blyg 384, 386, 680.
Bjernared 251, 395, blandsäd 578.
blygas 384, 386.
blank 238.
485.
bjuda 279, 381, 408, Blankered 238, 395. blå 257, 533.
blåbukar 569, 590.
blanksmörja 238.
453, 605.
blåbär 391, 539, 569,
bjugg 342, 343, 409. blek 95.
590.
bjuggblandsäd 342. bleka(s) 95.
Blåkulla 298, 391, 539,
*bleka (blixtra) 1.
bjuggbröd 343.
blekbacken 560, 593. 569.
bjugghalm 343.
blåkål 257, 590.
bleksot 535.
bjuggmjöl 343
blånor 257.
*blena 86.
bjäbba 250.
bjälke 251, 393, 4t)8. bli 47, 107, 108, 389, blånyp 258.
393, 450, 488, 552. blårandig 260, 391,
bjällra 250, 408.
569, 571.
blind 39, 397.
bjöd ipf. 277.

ORDREGIS TER:

biljett—bredaxlad.

709

blåsa 148, 157, 257, bokestaver 196, 557. borste 316.
bort 309, 354, 488, 518,
bok-fjölar 341.
521.
699.
"blåsarehide 49, 553. bok hult 557.
borta 309, 354, 358.
blåsig 148.
boknötter 557.
*borte 309.
blåst 148, 521, 537. bokpärmar 554.
bortkastad 310, 495.
blåsur 391, 539, 577. bokskog 322, 557.
bokstav 120, 196, 391, bortkommen 310, 590.
blåvit 539, 590.
bortkörd 310.
569.
blåärla 128, 569.
bortlagt 310, 474, 591.
bol 367.
bläck 143.
bortåt 263, 565.
bolag 191, 569.
bläckhus 592.
boss 268, 282, 283,
*blära 148.
Bol et 367.
344, 346, 351, 359,
boll 364, 365.
bläs 4, 508, 509.
509, 615, 684, 685.
bläsig 4, 398, 402.
Bollebygd 678.
*bossa till 268.
bolma 513.
blöda 171, 453.
*bosshatt 578.
bolster 227.
blöja 92, 95, 114.
bossviskor 33.
blöt s. 175.
bolsåker 367, 589.
boställe 391, 539, 569.
bom 373.
blöta 175.
bot 367.
bombardera 109.
*blötar 175.
bomullstyg 82, 373. bota 367.
blött adj. 180.
bonad 367, 401, 492. botten 302, 355, 445,
bo s. 367.
482, 542, 677.
bo v. 367, 403, 456, Bonalt 367, 395.
bonde 367, 481, 498, *bottenstadarn a 197.
533, 534, 539.
bov 322, 326, 337,
Boalt 367.
538.
450.
Boaringen 367, 554. bondeträl 158.
bovstreck 1.
Boarp 367.
bondevis 367, 557.
bra 194, 390, 450.
bock 287, 352, 447. bondmänska 557.
'braa sig 194.
bocka 287, 319, 352. bondtös 557.
bracka 212.
Bondåkra 188.
Bockalt 287.
braka 188.
bockkid 15, 16.
boning 362.
brand 233.
bockskinnströja 587, *bonnan 302, 445.
brant s. 235, 236.
*bopäl 158.
592.
bod 367.
bord 306, 397, 454,490. brant adj. 213.
boddisk 569.
borde ipf. 307, 308, *brasm 244.
brast ipf. 242.
Boden 367.
454, 548.
*brata 192, 209, 210.
bodgolv 391, 539, 569. *bordläxor 144.
*bodhållare 566.
borga 316, 476, 513. braxen 245, 478, 541.
bodskulder 569.
borgen 316, 355, 402, Breared 90, 500, 560.
bred 90, 111, 112, 113,
boett 146.
476.
bog 322, 326, 330, 331, borr 272, 344, 345, 346, 537.
339, 497, 533, 612. 359, 360, 506, 528, breda s. 90.
bogträ 391, 569, 586. 666, 667, 683, 699. breda v. 90, 111, 113,
bok 348, 367, 372, 499, borra 272, 344, 345, 115, 453, 456, 534,
537.
502, 543, 544, 623, 346, 360, 505.
borre 317.
*Bredamjäl 90, 94,252,
634, 644, 683.
borst 316, 487.
bokaska 557.
254, 560, 563.
bredaxlad 114.
borsta 316.
boke 171, 372.
,
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bränna s. 135.
bredd 86, 111, 113, brun 375.
115, 533, 534, 546, *brune (brand) 275. bränna v. 135, 479.
brunn 304, 482, 497. Brännalt 135.
690.
brunnit 302.
bränne 135.
*bredhärd ad 168.
brunnslock 482.
Brännehav 194.
Brehult 90.
*brunnsvepa 103.
bränneri 47.
*brem 36. •
brunnvikten 42, 578. brännvin 135.
*brems 36.
Brestorp 662.
Brunskog 339, 341, brännvinsflaska 587.
brev 86, 109, 163, 450. 391.
bröd 173.
bringa 39.
brusto ipf. 294.
Brödalt 276, 284, 686.
brink 39.
brutit 442, 443.
brödbit 390, 570.
bry sig om 78, 393. *brödbässa 141, 570,
brinna 39, 219.
brista 654.
bryderi 78, 544.
576.
bröder 181.
Britta 549.
brygd 73.
bro 367, 373, 401.
brygga s. 61.
brödgastar 539, 570,
brodd 293, 352, 356, brygga y, 61, 73, 465. 576.
524.
bryggare 61.
brödhög 570.
Broddagården 352.
bryn 78.
brödkaka 570.
Broddared 293.
bryna 78.
brödkniv 570, 586.
brödmalle 570.
Brodde 293.
bryne 78.
brödskiva 390, 417,
broder 367, 405.
brynja 670.
brokig 367, 372, 490. *brynor 78.
570.
brödskorpa 570.
*brorglyttar 590.
brynsten 560.
brorson 573.
bryta 279, 381, 408, brödsmula 390, 570.
brödstump 570.
broräcke 391, 569.
505, 546.
bråck 261.
brödstycke 390, 570.
brosk 295.
bröllop 69.
brottare 59.
bråd 257, 533.
bröst 64, 345.
brottas 59, 73, 443, brådmogen 330.
*bröstas 64.
477, 510, 511.
Brånalt 276, 686.
brås på 257.
bröstben 582, 585.
brott(sjö) 346.
bråta s. 272, 283, 284, brösthåla 582, 585.
brotullen 391, 569.
bröstkorg 582, 585.
brotullshuset 588.
653.
bröt -o ipf. 277, 390.
Bråta 276.
broåsar 569.
brud 375, 407, 502. bråte 272, 282, 283, bubbla 281, 344, 345,
brudfolk 392, 569.
284, 344, 345, 346, 346, 446.
bud 267, 282, 283, 344,
brudgumme 318, 392, 653, 683.
345, 346, 453, 499.
bräcka 143.
570.
buda 267, 344, 345,
brudgåva 331, 554. bräcklig 148, 467.
*bräda v. 148, 456, 534. 346.
brudpar 554, 570.
buffas 293.
*brudtamma 203, 392, bräda s. 120.
brädd 147.
buffel 293, 450.
570.
buk 375.
bruk 375.
bräde 120.
bräder 120.
bukig 375.
bruka 375.
bräka 148.
*bulen 346.
bruklig 375, 399.
*brumla på 318, 513. bräkne 142, 143, 166, bulle 299, 300.
buller 300.
brumma 353.
467.
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bullra 298, 300, 449. båge 321, 326, 331, bända 135, 168.
bulna 297, 345, 346, 334, 338, 339, 341, 'bände 135.
*bändelband 135, 485.
459, 508, 634.
485.
bänk 135, 168, 169,
bågsåg 557.
bulnad 297, 492.
484.
3,
*båka
268,
282,
28
bult 297, 353, 354,
bär 118.
344, 653.
365.
bunden, -it 353, 452. bål g. 268, 282, 283, bära 116, 168, 279,
661, 666.
344, 345, 346.
bundo 302.
*bärandet 116.
bål adj. 268.
bunke 305, 353.
bålastuga 268, 554. bärg 124, 254, 400,
.
bunt 302.
bålaväggar 268, 346, 476, 686, 702.
bunta 302.
Bärg 254, 476.
554.
burk 313, 315, 454.
buro, burit 277, 443. bålgeting 99, 268, 344, bärga 128, 222, 475.
345, 346, 391, 578. bärgad 128.
*busa 375.
bärgningsår 128, 489.
Bålla 365.
buse 375.
buske 294, 295, 354. Bållalt 229, 395, 487. Bärgf3tugan 254.
bärgsur 255, 578.
bålyxa 268.
buss 294.
bkrgsyra 81.
bår 118.
butta 351.
bärma 127, 478.
bårajul 554.
*buttig. 289.
bäst 140, 168, 169, 521,
Bårarp 220, 396.
by 78, 403.
522, 633.
byalag 78, 194, 461. bås 257.
bästamor
560.
båt
257.
bygata 617.
bästafar 140, 560.
bygd 73, 401, 449, 465. båtshake 257, 589.
bygel 58, 456, 508. bäck 143, 169, 497, Bästhult 140, 395.
Bästhultsbygget 241,
613, 616.
bygga 61, 73, 448.
395.
bäckakvarn
554.
bygge 61.
bättra sig 146.
byggekarl 227, 560. bäckaränuil 554.
byggmästare 150, 560. bäckaskvalta 231,439, bättras 444.
bättre 146, 444, 505,
555.
byggning 61.
542, 546, 676,
Bäcksbol
142.
byhem 570, 576.
Bäckshult 142, 395, 677.
*byingakörare 553.
häva 120.
466, 589.
byk 78.
böcker 171, 400, 401,
bädd 147.
byka 78.
546, 547.
bädda 147.
bykeaska 78, 560.
Böghult 172, 395, 496.
bägare 1.
bylte 67. ,
*bynka v. 183, 484, bägge 146. 168, 549, böja 178, 462, 464,
465.
688.
538.
bälg 132, 475, 528. Bökebärg 255.
*bynke 70.
bälga (i sig) 132, 475. Bökehatten 172.
byta 78, 533.
böla 173, 275, 407.
bälghund 570.
byting 78, 398.
bälgvante 132, 578. Bölarp 172, 396.
bytta 62.
bälja (råma) 1.30, 477, böld 69, 448, 546.
byxor 171.
Bölinge 172, 398.
513.
byxficka 557.
båda 552, 667, 668. *bälle 13Ö, 133, 448. bölja 67, 475, 689.
bön 182.
både 261, 394, 494. bälte 130.
böna 182, 183..
*bänd 135.
:båga 332.
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bönblad 557.
Daggebärg 214.
det 155, 160, 161, 402.
böndagen 182, 554. daggfallet 578.
di 47.
bönder 183, 400, 480, daggskädda 147.
dia 47.
481, 500, 502, 537, dags 245, 469.
dig 2, 14, 389, 405,
546.
dagsmäja 167, 390, 442, 507.
böra 177.
458, 497, 570.
Digeshult 47, 395, 467.
börd 454, 678.
dagspänning 589.
*digge 28.
börda 75, 76, 109, 625, dagsvärke 127, 470, dike 47.
644.
472, 473, 578, 583, dikta 42.
*bördagumma 75, 554. 589, 590.
*dile 47.
*bördamodern 75, 554. dagvard 194, 394, 593. dill 35.
*börding 75.
*dakrig 249.
dimma 36, 38, 448,
börja 73, 477.
dal 199, 403.
519.
böljade 307, 308.
Dala 199.
dimmig 36, 38, 397.
början 73.
dala 199.
dimpa 36.
Börje 45, 73, 475, 549. daler 199, 551.
din 47, 392, 405, 534.
Bödebygget 45, 73. dalier 199.
disig 47, 398.
Böshult 395.
*dalja 232.
diska 32.
bössa 64.
dallra 230, 449.
dit 13, 47.
höst adj. 177.
dam 219.
*divla 47.
bösta 175, 521, 522, damp ipf. 240.
djup 180, 381, 410,
537.
dank 238.
680.
'böstel 175, 521, 537. dans 235, 239, 240. djur 387, 410.
böta 171, 447, 533. dansa 239.
*djäkla 250.
darra 219, 249.
djäkne 408.
dask s. 244.
Djäknebolet 254, 256,
*dask ipf. 244.
410, 672.
chikan 201, 544.
daska 244.
Djäknegården 254,
chikanera 110.
*datt s. 213.
410.
cigarr 202.
*datt ipf. 213
djärv 222, 251, 410,
cirka 43.
*datta 213.
452.
cirkel 43, 551.
David 194.
djävul 254, 408, 410.
cirkla 43.
de 85, 90, 114, 393, docka 352.
civil 35.
402, 405.
Dockarp 352.
december 134, 448. doktor 287.
deg 97, 180, 403, 456, dolk 296.
457, 458, 497, 533. dollar 299, 300.
*dabba till 215.
degna 97, 465, 538. *dolma 296, 362, 513.
dag 194, 390, 394, 403, *degningstråg 560.
dom 373, 532, 612, 658.
460, 461, 545.
degspade 560,582,586. domdera 109.
(ta av) daga 549.
del 86, 505.
dommare 373.
dagbok 570.
dela 86.
don 367.
dager 194.
delning 109.
doppa 61, 447.
dagg 291, 352, 353, den 92, 139, 397, 405. dosa 261.
400.
denne 139, 140, 393, dotter 351, 363, 373,
Daggarp 214, 396.
405, 480.
400, 533, 535, 536.

ORDREGISTER :

Dottrabol 373, 557.
*drafsa 245.
draga 194, 407, 456,
460, 461.
Dragabol 188, 557.
dragg 214.
dragga 214.
*dram 532.
drank 238.
Drared 194, 461.
*dratta 213.
drav 194.
drevo 3, 402.
*drick s. 26.
dricka s. 26.
dricka v. 26, 212, 447,
505.
*drifta 66.
*driftakatt 34, 66, 555,
627, 648, 687.
drista sig 47, 537.
driva s. 21.
driva v. 47, 57, 78, 106,
450, 546, 620, 628,
648, 687.
drivare 57, 78.
drog ipf. 322, 326,
337.
drogo 391.
dropp 345.
droppe 270, 653.
*droppskjul 270.
druckit 352.
drucko 288.
drulle 298, 300.
drummel 318.
drunkna 352.
druva 375.
dryck 61.
dryfta 45, 66, 447.
dryftetråg 66.
dryg 384, 386,462,680.
drypa 381.
*dråk 271.
dråsa 270, 283, 345,
349.

bönblad--däka.
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dråse 272, 283, 284, dunge 305.
344, 345, 346, 347, dunka 305.
dunst 301.
349, 653.
*drått 257, 533, 535, 'dura av 375.
duskig 295.
689.
dräja 121.
dussin 48, 279, 544.
dräjare 121.
duva 375, 450.
dräll 130.
duven 321, 326, 327,
'drämma till 134.
329, 332, 333, 335,
dräng 135, 169, 449, 450, 508.
dvala 200.
623.
dvalde 207.
Drängsered 135.
dvälja 4, 130, 200
dränka 135.
dräpa 116.
230, 438, 477, 513.
'drättatyg 148, 533. dy 78.
*drätter 148, 533.
dygd 73, 449, 465.
dygdig 73, 398.
dröja 178, 462.
dröm 173, 180, 184, dygn 177, 183, 465,
538.
478, 532.
drömma 175, 184.
dyig 78, 398.
drönare 71.
dymling 70, 398, 478,
*drönja 71, 73, 477, 513.
dyna 78, 146.
513.
dröpel 57, 397, 506, dynamit 47.
dynga 70.
666.
*dröpj 59.
• dyngkvast 70.
*dröpja 59, 443, 444, dyngstad 120, 557.
445, 446, 477, 510, dynt 39, 45, 70, 648.
dynvar 557.
511, 701.
du 106, 107, 375, 392, dyr 78.
yreborg 78.
405.
dyrk 47, 538.
dubb 292, 352.
dyrka 47, 538.
dubbel 292.
*ducka 287.
då 263, 405.
duga 321, 326, 328, *dål 276; 282.
dålig 257, 271, 398,
333, 459.
dugga 352.
492, 507.
dålighet 89, 560.
duk 375.
dåna (svimma) 261.
duka 375.
duktig 287, 357, 398, dåna (dundra) 272,
399.
283, 368, 653.
dum 318, 448, 612. *dårt 309.
dåsa 275.
dumbe 448.
dåsig 257.
dumpit 353.
dumvuren 578.
*däka 400, 401, 497,
498, 500.
dun 375, 478.
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Elias 109, 549.
*efterdragen 563.
däld 130.
eljes 132, 548, 550.
eftergille 561.
dän, 118, 167, 478.
Ellemosse 132, 277.
efterhand 563.
dänga 479.
eller 132.
efterhöst 561, 563.
dänkörd 591.
Elmbärg 132.
efterlåten 563.
där 118, 125, 405.
eftermiddag 394, 561, Elmhult 132, 395, 478.
därför 125.
Elmtesjön 135, 478,
563.
därhän 389.
487.
efternamn 563.
därifrån 257.
Elmtön 135, 478, 487.
efterrätt 563.
därigenom 125.
Elsa 549.
eftersmak 563.
därner 9, 389.
*Däselt (Dalshult) 130, efterst 146, 447, 547. elände 135, 449.
eländig 135, 398, 449.
eftertanke 563.
395.
eländighet 89, 563.
Eftra 142.
däven 118.
*eftra sig 146, 447. emaljerad 110.
dö v. 175.
egen 97, 457, 458, 459, emellan 131, 402, 496,
död s. 173.
565.
död adj. 173, 345, 456, 549.
emellanåt 131, 263.
egendom 97, 561.
533.
en 86, 112, 393, 497,
Egill 672.
*döde ipf. 456.
498, 534.
Eglan 96.
*döja 178, 462.
enbuske 557.
dölja 67, 477, 513, ej 15, 98.
ek 95, 96, 400, 440, ene 86.
609.
524, 545, 546, 663, enelag 185, 325, 331.
dömd 172, 449.
enfaldig 578.
Dömestorp 172, 396. 638.
engren 557.
eka 95, 96.
dömma 184.
enighet 89, 560.
Eka 96.
döna 57.
enkel 39, 105.
i
döpa 175, 447, 539, eke 95, 96.
*enkälva 131, 452.
Ekebrånna 95.
543.
enrörad 181, 492, 578.
dörr 77, 273, 360, 400, Ekeby 96.
ensam 86, 203.
401, 497, 501, 530, *ekekibbe 26.
enskäft 142.
Ekenäs 95.
670.
enslig 86, 398, 399.
ker 95, 96.
*dörrkar 201.
Enslöv 86, 393, 500.
Ekered 95, 395.
dörrkarm 551.
enspännarekärra 587.
Ekernahult 50.
döv 166.
enstaka 1, 582.
Ekesunna 96.
dövhörd 390, 570.
enstöring173.
Eket 95.
dövstum 320.
entänd 138.
ekorre 49.
enveten 3, 497, 578,
ekpåle 558.
584.
*ekskammel 532.
elak 105, 112, 570. envetting 19.
Ebbared 147.
eld 85, 105, 448, 497, enögd 466, 582.
Ebbarp 147, 396.
erfaren 120.
537.
ed 90.
erkänna 120.
eder pron. 6, 16, 453, elda 105.
*esa 87, 111.
eldbrand 233, 560.
488, 505, 552.
Eskilstorp 141, 396.
efter 146, 447, 505, eldmörja 579.
Eldsbärga 105, 393. *Esman 87, 478.
548.
Esmared 87, 395.
efterbörd 75, 76, 561. eldsvåda 260.
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*fiabet 695.
famnamål 470.
fan interj. 545.
'fibel 48, 551.
lang 236.
fick 26, 389.
ficka 26.
fann ipf. 235.
fanns 239.
fiende 48, 550.
fiffig 34, 398, 450.
fara s. 201, 206.
fara v. 201, 206, 397. figur 375, 544.
farbror 202, 391, 548, fika 48, 403.
fil 48.
590.
farfar 202, 394, 488, fila 48.
*filk 35.
590.
Farhultsbygget 246, filur 375, 544.
395.
fin 48, 523, 539.
farlig 15, 130, 200, finbröd 578.
398, 399, 488, 490. finger 39, 449, 484.
fingo 39.
farmor 202, 590.
finka 39.
fart 221, 520, 663.
farväl 201, 390, 578. *finker 39.
faslig 197, 398, 399. finna 39, 219.
finne 39.
fast 241, 663.
fasta 241, 522, 666. Finsbo 39, 484.
fastan 241, 522.
finsiktad 492, 578.
faster 548, 589, 590, fiol 367.
593.
fira 57, 79, 492, 647,
fastlags 241.
687.
fabrik 48, 543.
fis 48.
fadder 249, 551.
fastän 241.
faddergille 557.
fat 192, 206, 209, 210, fisa 48.
fisk 32, 448, 613, 616.
fader 196, 405, 488, 211, 490, 506.
fiska 32.
fatt 213.
511, 547.
fatta 213, 543.
fiskal 199, 544.
faggorna 214.
fiskare 32.
fattig 213, 670.
fal 199, 506.
fiske 32.
fattigjon 368.
fala v. 199.
fattigjälp 560.
fiskläge 150, 456.
falk 233.
fiskmås 555, 593.
februari 201.
Falkenbärg 233.
*fisla 21, 511.
*feg 97, 109, 456.
fall 217.
*fislare 21.
fel 89, 391.
falla 217, 403.
fallandesjuka 553.
fela 89.
*fitja v. 20.
'fitje s. 20, 59, 443.
felas 111.
*fallera 109, 544.
477, 510, 511.
*felen 156, 158.
*falli. 48.
*fitjeband 20, 557.
Femsjö 104, 393.
falna 199.
fjant 235, 409, 522.
fena 5.
falsk 233.
familj 21, 513, 544. fet 87, 111. 112, 533, fjantig 235, 398, 409.
*fjaska 244, 409.
537, 689.
famn 245, 469.
fjorföl 578.
famna 246, 470, 473, feta v. 87, 537.
fjorsena 5.
fet ekräk 166.
474.
fjorton 309, 394, 552.
famnabränne 245, 471. fetlagd 578, 592.

Espered 141, 395.
estimera 111.
ett 85, 112, 115, 116,
537.
etter 86, 106, 112, 397,
524, 541, 545.
etterbigge 28, 29, 557.
etterfull 557.
"etterkoppa 567.
*etterkung 32.
Etterljungen 86.
*etterlocke 562.
etternässla 86, 557,
561, 562.
Ettersjön 86.
evangelium 132.
*evelig 109, 398.
evig 109, 398, 524.
examen 203.
exercera 111.
exercerbacken 564.

716

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

fjorår 306.
*flena v. 87.
flensböld 87, 589.
"fjumlig 409.
*flenskallig 87.
*fjåsa 257, 409.
fjäder 255, 408, 686. fler 87.
Ijäderfygle 60, 555. flere 549.
fjäderhane 255, 578. *flesa 4, 197.
fjäderhöna 255.
flicka 27.
fjäderpåse 578.
flik 48.
fjädervagn 555.
flink 39.
*fjäla 93, 254, 256. flint 39.
*fjälhorn 560.
Flintarp 39, 396.
fjäll 250.
flintskallig 398.
fjälla 250.
fira 48.
fjälster 250.
flis 48.
fjärde 93, 124, 255, flisa s. 48.
flisa v. 48.
454, 550.
fjärding 255.
flit 48, 543.
fjärdingsman 255,557. flitig 48.
fjärmare 251, 546.
flo 367.
fjärndel 251.
Floalt 367, 395, 496.
fjät 93, 254, 255.
flockavis 287.
"fjäta 254.
flod 367.
fjöl 93, 341, 497, 652, floe 367, 407.
656, 686.
flor 367.
flabb 215.
flotte 270, 283
Fladalt 192, 395, 443. fluga 321, 326, 328,
fladdermus 563.
333.
fladdra 249.
flugkrut 376.
flagg 214.
flundra 70, 449, 484.
flagga s. 214.
"flussa opp 295.
*flaka s. 188, 194.
fluster 295, 551.
flake 188.
fly s. 79.
Flammabygget 219. fly v. (fly) 79, 456,
flank 238.
534, 647.
flarn 222, 224.
fly v. (räcka) 57, 78,
flas 197.
flyga 180, 384, 385.
flase 197.
386, 461, 464, 680.
flaska 244, 526.
Flyholmarna 79, 296.
flat 192, 206, 209, 210, flyta 279, 381.
211, 397, 624, 635, flytta 59, 62, 477.
638, 683, 684.
'flå adj. 188, 257.
flata s. 210.
flå v. 257, 442.
flatgädda 147.
fläck 143, 169.
Flathult 192, 395, 443. fläcka 169, 246.
*flatrik 210.
fläckig 143.
flaxa 249.
fläkta 142.

flänga 135, 169, 479.
flängskutt 136.
fläsk 141.
*fläskaböste 175, 521,
537, 555.
fläta 149, 168, 169,
408, 447, 533, 535.
*flöke 172, 177, 442,
533.
*flöt s. 175.
flöt ipf. 277.
*flöta v. 175.
*funk 346.
fnurr 317.
fnurra 317, 354, 375.
fnyk 381.
*fnärt 44, 89.
fnöske 295, 296, 408.
foder 367.
fodra 367, 453.
fodral 199, 544.
fodring 367.
fogde 324, 326, 338,
339, 468.
fogel 60, 323, 326,
328, 333, 407, 468,
497, 505, 545, 663.
fogelbo 555.
Fogelsång 323.
folk 296, 354, 356,
362.
folkafora 306, 555.
for ipf. 367.
form 311.
forn 311, 486.
'forna(s) 311, 485, 486.
fors 316.
forska 316, 487.
forsla 316.
fort 309.
fostra 367.
fot 367, 400.
fotträ 162.
fradga 196.
fradgas 196.
*frak 189.
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fräkne -ar 136, 142,
frakta 527.
fram 202, 204, 508, 465, 466, 467.
fräknig 136, 142, 402,
530, 532.
framben 582, 586.
465.
frälsa 130.
framdeles 109.
främling 134.
framfusig 375.
"främmad 203, 205.
framfötterna 582.
fräsa 149, 157.
*frammast 203.
fräta 120.
framme 202, 205.
framtiden 582.
'frö 173.
*fröaleken 96.
framåt 202.
*fröasput 378.
fred 3.
freda sig 3.
fröjd 465, 674.
fredag 92, 111, 113, frös ipf. 277.
114, 115, 116, 394. fukt 287.
534, 590, 690.
full 298, 353, 354,
fresta 105, 537.,
358, 519.
fullsatt 582.
Frestensfälle 130.
fullspunnen 298.
fri 48, 533, 689.
fullvärkt 312.
fri sig 48, 534.
fumla 318.
fria v. 48, 456.
fumlig 318, 478.
frihet 591.
funder 302.
frisk 32.
fundera 109.
*frisma 23, 511.
funnit 302.
frodig 367.
fur -a 5, 276, 660.
*froedan 367.
from 373.
flarn 5, 57, 77, 78, 487,
frost 242, 294, 354, 648, 659, 688.
356, 362, 365, 667. furugren 557.
frostbiten 578.
furukåda 836, 557.
*frostburen 346.
furuskog 322, 557.
fuska 295.
fru 375.
frukost 539, 592.
*fuss 294, 477.
frukt 287.
*fygle 60, 465, 469,
674, 694, 702.
frukta 287.
fruktsam 287.
fyka 279, 381.
fylla s. 67.
fruktträd 73, 287.
fruntimmer 38, 70, 375. fylla v. 67, 449.
*fyllare 67.
frusit 490.
frysa 279, 381, 408. fylle 67.
fråga '262, 508.
Fyllebro 68.
från 257.
fylleri 48, 67, 544.
*frånsägen 13, 457. Fyllinge 67, 398.
frånvänd 570.
fyr s. 27, 79.
*fråga 122, 456.
fyra räkn. 48, 388,
*fräk 117, 189.
549, 551.
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fyraalnabräder 120.
fyraellerfäm 565, 593.
fyrbenad 492, 578.
fyrfotor 578.
fyrk 57, 74, 79, 538,
647.
fyrkantig 578.
fyrläppad 117.
fyrskäft(ig) 141, 574.
fyrstål 592.
fyrtio 74, 393, 590.
fyrtiofyra 74.
fyrtioåtta 565.
fyrtunna 72.
fyrtyg 79, 82, 560,
592.
*fyrvetting 19.
få v. 257, 260, 391,
533, 624, 691.
*fål (i fål) 345, 346,
360.
fåle 345, 346.
fåll 229.
fålla 229.
*fållekniv 229.
fåne 261, 262, 625.
fånga 237.
fånge 237.
får 133, 257, 400.
fåra 261, 279, 635,
636, 637.
fåraherde 108, 555.
fårahus 555.
fårakryp 381,384,555.
fårbog 330.
fårkätte 555.
fårskinn 592.
fårtarm 225.
fä 133, 149, 155, 162,
163, 169, 691.
fäflock 570.
fägata 570.
lägersta 122.
fägna 136.
Fägrilt 119, 395.
&hage 162.
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fäherde 108, 162, 389, fäst 169.
förfära 149, 564.
fästa 140, 168, 521. förfärlig 149, 398, 399,
570, 576.
fästman 140, 169, 402,
fähund 162, 570.
förfölja 564.
fähus 149, 162, 389, 555, 593.
"förföta 172, 564.
496, 570, 587, 593. fästmö 140.
fähusdörr 557 588. fästning 140, 398.
*förhabba sig 215, 564.
fähuslänga 588.
*fåsträte 570.
förhand 565.
fäj d 142.
*fät° 570.
förhastande 241, 564.
*fäjla 22, 453.
*fått 149, 533.
förhållande 564.
fäkreatur 570.
föda s. 172.
förhör 564.
fäkräk 162, 166, 389, föda v. 172, 390, 456, förhöra 564.
570.
534, 539, 548.
*förjaskad 244, 564.
fäkta 142.
född 548.
förkasta 241, 564.
fögderi 48, 544.
fäkött 162.
förklaring 202, 564.
*fälad 149, 162, 394, fök ipf. 277.
förkle 57, 393, 494,
493, 494.
föl 57, 507, 509.
*fäladsj ord 557.
*föl (i föl) 268, 285, förkunna 564.
fälla s. 130.
förkylning 173, 398.
565.
fälla v. 130.
föla 268, 283, 285, 345, förlag 565.
Fällebärga 130, 390. 346, 360.
förlamad 203, 564.
fält 130.
*följa s. 67, 345, 477. förlamning 203, 564.
fäläder 162.
följa v. 67, 475, 513, förlikning 51, 565.
fåna 134, 403.
609, 619, 689.
förlora 367, 565.
fämkrona 590.
följe 67, 475.
förlust 294.
fämte 134, 478, 523, föll 301.
förlustig- 565.
fönster 39, 42, 46, 70, förlåta 257.
550.
fämton 134, 394, 478, 397, 500, 551, 694. *förlässa 565.
för adj. 172.
förmana 201, 565.
552.
fämtio 134, 590.
föra 172, 454, 539. förmedla 109, 565.
fåmtumsspik 588.
förakta 245.
förmera 88, 109, 565.
fänad 149, 478, 492. förargelse 564.
förmyndare 71, 565.
fånadahusen 553, 593. förbi 46.
förmån 345, 351.
fänöt 570, 576.
förbjuda 279, 381,564. förmögen 177.
färd 126, 454.
förbjöd ipf. 277.
förnams ipf. 241.
färdas 126.
förblindad 39, 564. förning 172, 398.
*fårdestall 126, 555. *för bredd s. 86.
förnummit 319, 565.
fårdevägar 126, 555. förbud 565.
förr 77, 273, 360, 530.
tärdig 126, 168, 398. fördröja 564.
förråd 565.
färg 128.
fördubbla 292, 564. försegla 22.
färga 128.
fördärva 128, 452, 564. försegling 22.
*färj (i fårj) 201, 207, före s. 172.
*förskel 5, 15, 413,
475.
föremål 560.
414, 565.
*färja (grisa) 128, 207, föreställa 132, 560, förskräcka 144, 565.
förskräcklig 144.
475, 477, 513.
563.
färsk 128, 222.
förskyllan 69.
förfallen 217, 564.
fäslag 570.
förslappad 214.
förfela 109, 564.
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förslå 565.
försmädlig 565.
försnilla 35, 565.
försova sig 565.
först 73.
förste 74, 548.
förstuga 497, 578, 593.
förstuhärbärge 147.
förstå 565.
förstånd 234.
*förstörrad 565.
försumma 320.
försupen 278.
försvar 202, 565.
försvinna 41, 565.
försvunnen 303.
försök 173, 565.
försöka 565.
förtenna 5, 565.
förtjäna 254, 565.
förtjänst 565.
förtret 85, 89, 565.
förtreta 89, 111, 115,
543, 565.
förtretlig 89, 398.
förtroende 372, 565.
förtrolla 565.
förträfflig 142, 398.
förtära 121.
förut 661.
förutan 565.
förvara 202, 565.
"förvett 3.
förveten 3, 13, 565.
förvillad 36, 565.
förvirra 565.
förvägen 565.
*förvände 138.
föräldrar 132, 449,
565.
*förörrad 173.
fösa 176.
fötter 172, 397, 500,
501, 540, 541, 542,
546, 676.
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Gabelynga 192, 393. *gategrim 616.
gatlopp 289.
gack 212.
gav ipf. 17, 194.
gaffel 216.
gagns 246, 469, 474, gavel 325, 326, 330,
333, 336, 497, 655.
475.
gagnsträ(d) 246, 475, gavelbänken 451.
gavelhyllan 68.
589.
gavelvägg 330.
gala 199, 551.
galen 32, 199, 207, gemen 16, 110, 565.
gen 110, 458.
405, 490, 549.
galenskap 192, 560, gena 100.
genast 100, 402.
592.
genera 110.
galgbacke 232.
*genfärd 100, 579.
galge 232, 475.
genom 496, 548.
gälla 217.
gallko 229. 579, 583. genomtorr 560.
genskjuta 63, 100,393,
gallra 230, 449.
579.
*galpas 233.
galt 231, 623, 644. genstig 100, 579.
gammal 203, 205, 397, genväg 100, 579.
*gera 44, 45, 94, 98,
402, 505.
100, 101, 104, 108,
gammaldags 560.
*gams 241.
665.
*gere 98, 99.
"gamsa 241.
gesvint 16, 41, 565.
*gan 200, 506.
gesäll 16, 130, 397,
gap 192, 211, 506.
gapa 191, 211, 212, 565.
get 94, 98, 99, 100,
490, 505, 551.
garn 206,221,222,223, 104, 106, 400, 411,
226, 364, 485, 486, 440, 500, 665.
655, 666, 667, 668, Getakulla 98, 298,555.
geting 98, 99, 104.
669.
garnvinda 41, 578.
Getinge 98.
getter 524, 540, 541,
garvare 228.
542, 546, 547.
*gassen 216.
gast 241, 522, 667, gevär 565.
gick 26. 27.
668.
*gifta s. 34.
gastabloss 346.
Gastensbo 241, 592. gifta sig 34, 45, 66,
383, 384, 447, 648,
gastkrama 241, 555.
687.
gastkrystad 79, 537.
"gat ipf. 16, 17, 192, gifte s. 34.
gikt 27, 42, 43, 466,
208, 210, 506.
gata 192, 206, 209, 524.
210, 211, 402, 497, giktvärk 27, 42, 43,
502, 666, 683, 684. 579.
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*glygga 62.
*godsare 368.
gill adj. 35.
*glytt 62, 497, 505. 'godvelen 5, 13, 391,
gille 35, 397.
*glyttapattar 62.
570.
gilleslag 461.
*glyttig 398, 492.
*godvär 126, 570.
giltig 35, 398.
*gimmerlam 37,38, 45, glädja 119, 164, 454. *goefar 257.
70, 558, 562, 648. glädje 119, 164, 454. gol ipf. 368.
Gläminge 659.
*gimra 37.
golv 296, 297, 353,
glänt 136.
354.
ginge 39.
golvkabbar 215.
girig 5, 15, 16, 398. glänta s. 136.
glänta v. 136.
gorma 225, 311.
girighet 89.
glätta 146.
gissa 32.
gorr 272, 405, 655.
gistna 50, 488, 538. glöder 172, 453.
*gorå 539, 590.
gosse 294.
gitta 15, 16, 17, 279, glödtång 453, 557.
glömma 180, 184, 393, gott 289, 351. 356,
411, 546.
gittat 17
449, 505, 532, 546, 362, 363.
gitte ipf. 277.
551, 649, 687.
gradera 109, 544, 551,
giva 15, 16, 17, 18, glömsk 184.
552.
107, 262, 279, 450, *gnadd 215.
gran 200, 546.
*gnadda 215.
granborre 557.
552.
grand 233.
givit 17.
*gnaddig 215, 398.
gjord s. 306.
gnaga 194, 459, 460. grakne 200.
gned ipf 106.
gjorda v. 306.
grann 219, 479.
gjorde ipf. 306, 391, gnet 2, 400.
grannast 547.
411, 454, 455.
gnetter 541, 542, 546. grannhet 89, 591.
gnida 48.
granska 239.
glad 196.
gnidit 3.
gladde ipf. 147.
grant 235, 522, 666.
gnista 48, 521, 537. grav 194.
glans 239, 488.
glas 197, 477, 506. gnistra 48.
*grava 194, 390.
glasmästare 150.
gno 368.
Gravarebygget 194.
glasskåp 197.
*gnoare 368.
gravation 368.
glasögon 201, 578,584, *gnullra 298, 300, 449. gren 87, 497.
gny s. 79.
grena sig 87.
586.
glatt adj. 213, 543. gny v. 79.
Grenhult 87.
glatta v. 213.
gnälla 130, 217, 408. grep s. 92, 115, 400,
gled ipf. 106.
gnällde 299, 300.
441.
grepe s. 2, 397.
glida 48.
*gnöla 173.
Goahult 391.
grephorn 555.
glidit 3, 490.
Glimminge 659.
*gobbon 368, 396, 539. Greta 109, 549.
*glip 48.
grevar 89, 450,
god 368, 405.
*glisa 48.
godhet 570, 591.
*gribba 26, 448.
*godhällig 131, 391, *gribbaslyna 71, 557,
glo 368, 408, 533.
*gloa 368.
398, 570.
593.
*gloande 550.
godjärtad 251, 570. Grimeton 48, 499, 500.
grimma 48, 519, 532,
glupa 379.
godkänna 570.
godo (till godo) 549. 616.
glupande 379.
grimskaft 141, 557.
gods 368, 454.
*glygg 61.
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grin 48.
gråklädd 577.
gudfruktig 287, 398,
grina 48, 478.
"gråningen 258, 398.
571.
grind 39, 482.
gråsalva 391, 571.
gudmor 454, 571.
gripa 676.
gråsparv 391, 571.
gudomlig 564.
gris 4, 48, 545, 703. gråsten 258, 539, 577, gudson 571.
grisa 4, 49.
590.
Guds ord 392.
grisahamn 555.
gråsugga 291.
*gularötter 560.
grisaso 4, 49, 555.
gråta 159, 160, 258. gulbrun 590.
grisk 46, 454, 538. gråärter 571.
guld 298, 353, 354,
griskhet 591.
gräja v. 90.
358, 405.
griskätte 555.
gräjer 90.
guldring 579, 584.
gro 368.
grälaktig 578.
guldsmed 354.
grodder 546.
gräns 136.
guldstöttor 579.
*groe 368.
gränsa 136.
gulhårad 571, 585.
grop 368, 546.
gräs 119, 155, 157, Gullbranna 298.
gropa 368.
169, 408, 490, 547. gulrandig 569.
gropkant 368, 373. gräshoppa 289, 579. gulsparv 392, 579,
*groske 368.
gräslök 579.
585.
grov 333.
räsryd 119.
gulspink 41.
grubbla 281, 283, 345, grästuva 119.
gumma 318.
446.
gräva 119.
gummi 318.
*grum adj. 318.
grävling 120, 398, gummiring 557.
'grnmhet 591.
450.
gump 318, 353.
grund s. 70, 302, 353, gröda 172.
gunga 305, 353.
480.
'gröda sig 172.
Gunhild 302.
grunda 302, 353, 480. grödaväder 557.
*gunn (nej *gunn)
grundvalarna 200, 207. *gräla sig 172.
305.
grus 375.
grön 182, 183.
Gunnar 302.
gruva s. 375, 450.
*gröna sig 182.
Gunnared 302.
gruva sig 375, 450. Grönafly 79, 390, 560, Gunnarsbygget 302.
gruvlig 375, 399.
563.
Gunne 678.
grymta 70, 478.
grönling 182, 183, 398, gunst 301.
gryn 381.
485.
gurka 312.
*gryna (räcka till) 79. grönrandig 569.
Gustav 196.
gryta 79, 497.
*grönsvär 126, 579, Gutheim 664.
grytbotten 557.
583, 584.
gyckla 177, 467.
grytgrepe 2, 442, 557. gröt 181.
gylta 68.
grytlock 346.
grötbytta 555.
gå 257, 260, 405, 597,
*grytsked 79, 393, 538. grötslev 555.
614, 615, 616, 669,
grå adj. 258, 533.
grövst 547.
684.
*grå -er s. 258, 546. gubbe 292, 352, 405, gående 550.
gråbönor 260, 391, 505, 623, 626. 634, gång 237, 449, 484,
644.
516, 525.
grågäss 590.
gubbkräk 292.
gångbar 201.
gråhårig 391, 492, 570, *gubbsjåt 557.
gången pp. 401.
•
gudfar 454, 571.
gångjärn 237.
46-120088. SV. landsm. Wigforss.
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halka 233.
gård 220, 405, 406, gödselsäck 558.
hall 217, 530.
454, 497, 498, 500, gödsla 172.
Hallahuset 217.
ök 174.
515, 669.
Halland 217, 219, 530.
ökbacken 555.
*gårdbohere 588.
hallon 504.
*göla 174.
gårdsdräng 589.
iGrårdshult 220, 395, gömma 176, 180, 184, halländing 217, 398.
halländingapåg 217.
411, 505, 532.
589.
halm 233, 478, 513,
*göpa s. 174.
gås 258, 400.
göpen 174, 397, 411, 526.
Gåshult 258, 395.
540, 541, 545, 562. halmmatta 258, 533.
gåta 257.
Halmstad 233, 394.
gåva 195, 262, 323, Göphult 174, 395.
halmstuka 378.
326, 327, 331, 336, göra 171, 364.
halmtak 579.
*görehöna 171.
673.
Göstorp 174, 396, 521, hals 233.
gåvo ipf. 277.
Halsbo 233, 391.
537.
gäck 143.
halt 231, 239, 520,
gädda 133, 147, 448. Göstorps hult 174.
525, 633. 666.
gäld 250, 411, 671.
haltandet 231.
gälda 250.
halv 232, 452, 453,
*gälla (kastrera) 105,
ha 194, 215, 390, 450, 666.
133, 134, 55.
488, 624, 629, 635, halva s. 232.
gilla 397.
halvannan 565.
640, 644.
gällde ipf. 231.
halvbror 579.
gärda 124, 126, 454, *habba sig 215.
halvdan 232.
hacka 212.
455.
halvdöd 232.
gärde 124, 126, 411. hackaretiden 553.
halvfull 232.
hackelse 212.
gärdestolpe 558.
halvfäm 232.
hackelsevärk 553.
gärdsel 126, 545.
halvgård 232.
gärdsgård 126, 589. hackepölsa 560.
halvgårdshemman588.
gärdsgårdsstör 588. hade 451, 701.
halvlax 142, 390, 571.
gärna 128, 222, 485. hafsa s. 547, 552.
halvmil 232.
hafsa v. 246.
gärning 128, 222.
halvmogen 322.
Hafstenshult 194.
gäspa 141.
gäss 149, 156, 400, hage 194, 208, 460, halvsula 272, 346, 579,
583.
461, 497.
477, 534, 551.
gässling 149, 156, 398, hagel 246, 475, 540, halvtjog 579.
halvåtta 565.
545.
538.
hagelstenar 246, 469, halvåttonde 390, 565.
gäst 140.
halvälfte 565.
674.
gästgivare 15, 18.
halvälva 565.
*gätta (gissa) 149, 159, Hagen 194, 663.
hagla 246, 469, 470, *ham 203, 204.
160, 533.
471, 472, 473, 475. *hamma sig 203.
gö v. 131, 176.
hammare 203, 205,
hagtorn 191.
göda 172, 456.
508.
gödning 172, 182, 411. Haj om 663.
hammel 203.
.gödningshög 172, 553. haka 189.
hamn 246, 401.
gödsel 172, 182, 454, hake 189.
hampa 240, 614, 616.
hal 199.
534, 545.

ORDREGISTER :

hampegrimma 240.
hamptågor 336.
hamra 203.
han 219, 530.
hanabjälke 200, 558.
hane 200, 478.
hand 233, 448, 479,
502, 503.
[i] handa 234.
*handa v. 233.
handel 234, 551.
handklovar 174.
handla 234, 485, 513.
handlare 234.
handled 233, 579.
handske 239.
handtag 233.
handval 122, 234, 365,
395, 403, 576.
'handvättja 148.
handyxa 582.
hank 238.
Hanna 219, 530, 547.
hanne 219.
hans 239, 547.
Hans 239, 240, 520.
hantera 109, 544.
Harald 549.
*hardsten 220, 579, 583.
hare 201, 403, 506,
661.
Harhult 220, 395.
*harka på 227.
harm 224, 226, 227,
666.
harma 224, 225.
harmlig 225.
harpa 229.
Harplinge 393.
harts 229, 487, 488.
harv 228, 400, 452,
666.
harva 228, 452.
*harvbulor 268.
hasp 244.
haspa v. 245.

gård—hissepåg

*hasp-ing,, -unge 245,
268, 439, 579, 698.
*hass 216.
hassel 249, 511, 545.
hasselkäpp 558.
hasselnöt 148, 558.
Hasslöv 196, 393.
hasta 241, 242.
hastig 241, 242.
hat 211.
hata 210, 211.
hatt 213.
hav 194.
havande 194.
Havraryd 246, 558,
havre 246, 405, 451.
havrebröd 558, 567.
havrehäst 558.
*havrerepor 2, 23, 558.
*havrerisp 33.
havrestrå 558.
havreteg 558.
Hebärg 90, 662.
hed 90.
*hedenhåren 90, 553.
Hedhuset 90.
hel 87, 111.
helig 110.
helsot 535.
hem 104, 105, 478,
508, 523 532, 658,
664, 666.
hemkommen 495, 591.
hemledes 91, 582, 585.
hemlighet 104.
hemma 104, 523, 532,
658, 664, 666.
hemman 104, 497, 498.
hemmansdel 558.
hemsk 38, 105, 478.
hemullsvadmal 588.
*hemvändes 582, 585.
*hena v. 87.
herde 45.
*herde (pojk) 44, 45,
75, 76, 89, 108, 109,
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393, 403, 407, 454,
497, 527, 620, 627,
628, 659, 686.
Hertered 44, 89, 395.
*herveta 90, 218, 442,
491.
hes 87, 477.
Hestra 662.
het 87, 111, 112, 533,
689.
*heta (göra het) 87,
443.
heta 112, 115, 116
533.
hetsa 32, 448.
hett 112.
hetta s. 2, 397, 659.
hette ipf. 85, 111, 116.
*hi sig 49.
'hia bort 49.
hicka 27.
hide 49, 490.
*hiken 49, 467.
*hikna 49, 485.
himmel 36, 478, 551.
himmelrike 36, 558.
*himmigt 49, 519.
hin 49.
*hindan 461.
*hindbär 39, 555, 569,
593.
hindra 481.
hingst 39, 484.
*hinka 39, 45, 70, 105,
648.
hinna 39, 480, 484.
*hinta 39.
*hinvan 196, 390.
Hishult 49, 395.
Hishultsborna 391.
hisklig 49, 398, 538.
hisna 49, 404, 466,
467, 538.
hiss 32.
hissa 32.
"hissepåg 560.

724

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMIL.

Hulrugered 375, 391.
*horsapebling 316.
historia 368.
hit 13, 49, 403, 545. *horsaskarra 220, 487, *hulrukig 375.
hult 297, 353, 362.
555.
hitta 32, 447, 548.
Hult 297.
*horsaskramla 316.
hitflyttad 591.
Hultagärde 297, 555.
hiva v. 57, 79, 648. *horsföl 57, 579.
humla 319, 353, 478,
*horshår 555.
*hivens 79, 648.
513.
*horskreatur 316.
Hjulebärg 2.54.
humle 319, 353, 358.
"horspära 316.
ho 368, 373.
*horstagel 242, 316, 478.
*hoa v. 368.
humlevört 558.
*hogliga 324, 326, 330, 555.
*humlig 319.
hos 368.
338, 399.
*hogsa 323, 326, 331, *hosa 268, 282, .283, *humma dig 319, 551,
332, 334, 340, 468. 344, 345, 347, 400, 552.
*humpla 319.
497, 508, 685.
477, 548.
holk 296, 354, 356. *hosespeta 346, 351. *humra 319, 478.
Hunalt 277.
hosta 368.
'hona v. 368.
hund 302, 304, 353,
holme 296, 354, 362, hotell 130.
452, 480, 482, 497,
*hotellare 130.
478.
Homannabygget 319, hov 322, 330, 337, 450. 545, 623, 634, 635,
Hov 180, 321, 326, 327, 638, 640, 641, 644,
451.
677, 690, 692.
335.
*homma s. 373.
hundkäx 141, 555.
*hova v. 330.
homäja 122, 368.
hundra 305, 449, 481,
*hovabonde 330.
hon 374, 498.
494, 549.
*hoven 327.
hona 374.
*hovgård 220, 322, *hundskt 303.
hondjur 579.
337, 391, 539, 571. hundvalp 555.
honkryp 579.
*hune 376.
*hovgårdstorp 588.
honom 201.
hunger 305, 353.
*hovna 327.
honung 271.
hungra 305.
hop 368, 372, 441, 540, *hovning 330.
hovtång 337, 539, 571, hungrig 305.
542, 546.
Hunnestorp 305.
[i] hop 368, 372, 373, 586.
hunno ipf. 303, 677.
hud 375, 453.
565.
*hudda 293, 351, 352, *hupa 379, 380, 381,
hopp 352.
543, 699.
hoppa 289, 352, 361. 356, 524.
hurdan 394, 593.
hugg 291, 352.
hor 368.
*hurka sig 312.
hugga 291, 352.
hora 368.
*hurker 312, 313, 354.
[Thore] Hord)» 668. huggjärn 560.
hurledes 106.
horn 226, 311,400,485, huka 379.
hurra 317.
521, 528, 667, 683. Hulabäek 276.
*hurran 317.
Hule 276, 402.
hornig 311, 485.
Hulebäek 276, 507. hurtig 519.
hornsked 579.
hull 298, 353, 354, hus 376, 397, 403,
horntyglar 486.
490, 491, 545, 551,
hornuven 378, 392, 519.
huller om buller 298, 622, 638, 639, 684.
579.
*husa 376.
300, 551.
hors 316, 354.
Husalt 376.
hullig 298.
Horsabäek 316.
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historia—härlig.

725

hågkomma 391, 392, hälgdag 119, 407, 461,
husar 201, 545.
475, 476, 590.
husbehov 366, 373, 539, 571.
häll 130.
*hågkomlig 332.
592.
husbonde 376, 582. Håkan 258, 497, 498, hälla [hilla] 105, 133,
husbondefolk 589
499, 503, 504, 549. 134, 393.
hål s. 268, 282, 283, hälla s. v. (slutta) 130.
husförhör 592,
hushåll 579.
344, 345, 346, 347, *hällan interj. 133,
hushålla 579.
407, 506, 508, 509, 394, 475, 476.
hushållerska 582.
615, 616, 623, 626, *hällas (lyckas) 131.
*husvarning 202.
634, 644, 645, 646, *hällebygel 192.
häller adv. 130, 133,
hut 375.
666, 684, 685.
505, 546.
huttra 289, 346.
'hål adj. 268.
huva 375, 450.
håla s. 268, 282, 344, hälsa 131.
hälst 130.
huvud 146, 187, 341, 345, 346.
Hälvete 133, 393, 452.
381, 493, 627, 688. *håla ut 391.
hämnas 134, 513.
huvudkläde 558.
håll 229.
*huvudlad 558.
hålla 229, 514, 515, hämnd 134.
hämta 136, 169, 478,
huvudlös 558.
616, 690.
485.
Hvalinge 136.
hålväg 268, 579.
*hämter 134, 478, 487,
hy 79.
*hånt adj. 261.
hybble 79, 538.
hän 117, 167, 453. 507.
*hång adj. 516.
"häna s. 167.
hår 258.
Byby 660.
hydda v. 63.
hård 220, 221, 516. hända 136.
händer s. pl. 405, 546.
*hyggehus 62.
hårfläta 535.
"hyla v. 79.
hänga 136, 168, 449.
*hårpena 167.
hylla 68.
hängläppad 117, 492,
häck 143.
hylle 68, 689.
häckla 125, 148, 444, 582.
hylleträ(d) 68.
*hängrevad 3.
467, 512, 548.
Hyllotofta 670, 671. häftig 141, 398, 450. hängsla 136.
hängsle 136, 484.
Hylsio 670.
hägg 146.
Hyltan 68.
hänne 393, 480.
*hägge 146.
här s. 119.
Bylte 68, 689.
Häggebo 146, 391.
hynda 70, 448, 480. höjda 142.
här adv. 149, 168.
*hypon 381.
härad 119, 168, 492,
*h äken 166.
hyra v. 79, 454.
494, 679.
"häks 143.
hysa 79.
häkta 142, 144, 511. häradsdommare 558.
hyss 64.
härbärge 147, 488.
häkte 143, 466.
hytta 62.
häl 149, 155, 156, härd 126.
*hytta v. 695.
158,,404, 614, 634, *härda på 126, 454.
hyvel 57, 59, 450, 551. 635, 638, 640, 641, *härdabred 126.
*hyvert 57, 79, 648.
'härdarna s. pl. 126,
691.
hyvla 60, 451.
454.
'häla v. 120.
[den] häre 149.
*hälagt 119.
håg 326.
[i] håg 321, 332.
härja 129, 477, 513.
`häle 149.
härlig 149, 397, 398,
hälft 131, 489.
*båga 321.
"hågen adj. 321.
bälg 132, 475, 476.
399.

726

WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL.

Högaskog 462.
höränne 566, 586, 635,
härma 127.
638.
härnäst 151, 521, 537. Högeholm 173, 296.
härre 129, 661.
Högery 173, 563.
höst 174, 521, 537.
härrgård 77, 129, 558; högfärdig 574.
hösta 174, 521, 537.
högljudd 382, 579.
563.
höstflod 367, 555.
höstfolk 555.
härrskap 129, 192. högre 548.
härva 128.
högste 551.
höstkarl 227.
hösttiden 555.
härvla 452.
*högstuga 579.
*härvträ 129.
högtid 178, 180, 388, hösäck 390, 566.
Häshult 119, 395, 487. 462, 579.
höta 63, 172, 533.
"häske 149, 538.
*högtida 178, 180, 388, hötjuga 390, 566,
hässja 119, 155, 157. 462, 492, 579, 584. *höva s. 172.
*hässle 148.
*högtiden adj. 178, *höydadyna 174, 451,
Hässlet 148.
462.
558.
häst 140, 156, 168, högtidsdagar 388, 588.
169, 505, 521, 597, högtidskär 180.
höhässja 566.
598, 633, 691.
i pron. 49, 389.
hästhov 326.
höhösten 567.
i prep. adv. 49, 389,
höja 177, 462.
Hästhult 140, 395.
hästiglar 569.
höjd 177, 449, 465, 540.
ibland 234, 565.
"hästrär 118, 511, 555. 702.
Ida 49.
hästsko 141, 391, 488, *höjda v. 177.
*ida s. 6, 506.
592.
hök 173.
Hök hult 178, 395, 462. *idanet 6.
hästskrov 261.
hästtagel 475.
*hökue 376, 450, 566. idas v. 49, 456, 534.
idé 110.
hölada 566.
hätsk 141, 448.
*iden adj. 6.
hölass 390.
hätta 146.
ifjor 306.
*hätta (upphöra) 149, *hölj 57, 67, 506.
ifrån 565.
hölja 67, 477.
533.
igel 13, 14.
häva 119, 122, 163, Höijhultet 555.
igenom 100, 496, 548,
höll ipf. 301.
165.
549.
*häv(er) adj. 149, 450. höna 182, 183.
igår 258.
Hönalt 277.
häxa 143.
igän 100, 123, 389,
höns 182.
hö 122, 176, 403.
458, 565.
hönskrävan 316.
*höbreda 90, 567.
ihåg 331.
*hönstarre 555.
*höbynke 539.
hönsvagle 248, 472, ihålig 268.
höbågar 321, 566.
ijåns 264, 565.
höft 323, 326, 330, 474, 475, 555.
ijäl 100, 123, 158, 159,
höpåse 390, 5§6.
334, 336, 450.
389, 404, 565.
hög s. 177, 180, 462, hör s. 64, 364.
ikull 298, 354.
Hör 655.
463, 464.
hög adj. 177, 179, 180, höra 176, 181, 539. ila 50.
*ill adj. 35.
462, 463, 464, 491, hörde 454, 455.
hörn 77, 404, 485, 523. illa 35.
505, 546.
*illavuren 308, 560.
"hörtorra 555.
Högalt 173, 395.
hörtåga 331, 400, 555. *illbattig 35, 398.
Högalteknall 173.
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juldagen 563.
*illbatting 35, 398.
istra 50.
juleker 95, 579.
*illdöing 35, 398.
"ivlas 50, 451.
julgäster 555.
'illdöingakött 588.
julhalm 555.
illmarig 35, 202, 398,
juli 376.
582.
ja 545.
julkalas 555.
*illviande 35, 55.
jag 106, 107, 390, 403, julmed 91.
ilska 35.
442.
*julmärr 119, 579.
*iläl 507.
imma 50, 104, 105, jaga 254, 460, 627, julnav 579, 586.
*julpytta 63.
478, 519.
672, 687.
Janne 219.
imot 565.
jultid 381, 555.
jumfru 319.
in 39, 482, 483, 703. januari 201, 544.
juni 376
inbilla 34, 582.
Johan 368.
junkeskår 305.
inbördes 75, 109, 582, Johanna 219, 545.
just 295,
625.
Jon 368.
*justamänt 136.
influensan 136.
Jonsnahult 368.
Ingegärd 39.
Jonstorp 368.
juver381,383,384, 403.
Ingelstorp 39.
jord 148, 306, 400, *jälle 250.
Ingemansbo 39.
403, 454.
*jälma s. 250.
ingen 39, 105, 401, jordbit 570.
"jälmig 250, 409. 478.
ingenting 41.
jordbruk 579.
jälp 250.
Ingvarsbygget 39.
jordbär 569,
jälpa 250, 409, 505.
jordemor 555.
inmäte 582, 586.
jälpte 296.
innan 39, 402. 4•2. jordfast 579.
"jält 250.
jordfolk 573.
*jältring 555.
497, 503.
innantbr 497, 503, 560. jordgolv 569.
jämfota 250.
inne 39, 482, 483, 703. jordgubbar 572.
jämka 250, 478.
innerligen 39.
jordhåla 579.
jämn 250, 451..
innespärra 129, 560. jordhög 570.
[för] jämnan 250.
inom 39, 483.
jordmån 269, 345, 346, jämnmulet 250.
insjö 39, 479, 579.
351, 579, 584.
jämra sig 250.
inskriven 591.
*j ordpära 121, 391, 574. [i] *jämse 250.
inspektor 371, 544. jordråttor 579.
jämte 250.
installation 368.
jordstycke 570.
järn 124, 222, 255,
instruera 110.
*jordöl 364.
403, 485, 531.
inte 17, 39, 484.
jortron 309, 504.
järna s. 222, 251, 409,
intresse 141.
jul s. n. 381, 384, 400, 485.
invändigt 138.
409, 410, 627, 681. järnaxel 474, 582.
invärtes 127.
jul (högtiden) 381,384, järnbit 570.
inåt 39.
681.
järnbult 579.
inälvorna 132, 452, jula 381.
järnhandlarebod 588.
579.
julafton 381, 392, 497, järnharv 574.
is 50.
498, 503, 563.
järnhälla 133.
julaxel 579.
Isahynda 50.
järnklam 574.
ister 50, 537.
julbår 257, 555, 579, järnnagel 470, 472,
isterbuk 562.
593.
474, 574, 582.
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järnpinne 574.
kalva 232.
järnpinneharv 588. kalvbuk 555.
*järnpäl 158, 574.
kalvdans 232, 555.
järnskenor 579.
'Kalvhage 555.
järnugn 579.
kalvho 555.
järnvigg 573.
kalvkätte 555.
järta 222, 251.
*kalvmoren 232, 555.
Järtabärget 251.
kalvsjuk 579.
järter 251.
kalvskinn 592.
jäsa 157.
kam 239, 240, 241,
jässa 250.
355, 448.
jäst 250.
kamfer 241, 515, 551.
jästkruka 250.
'kamma sig 134, 448.
jätte 250.
kammare 203, 205.
*iäwäl (piggsvin) 672. kamp 240, 241, 478,
666.
kamrat 193, 544.
kan 219
kabbalök 215.
kana 200.
kackla 249.
kanal 199, 544.
kaffe 216, 530.
kanalje 232, 544.
kaffekittel 558.
kanapé 110.
'kaffestrutt 379, 558. kanel 110.
kagg 214.
*kanka 238.
kaja 264, 533.
*kankla 238.
kaka 189, 402, 505, kanna 219, 505.
661, 676.
kanon 368.
kakelugn 212, 324, *kans 239.
558, 563.
kanske 239, 393, 421.
kalas 197.
kant 235, 236, 239,
kalasa 197.
520, 522, 525, 613,
kalk 233.
616.
kalkon 368.
kanta 235.
kall s. 217.
kantig 235, 398.
kall adj. 229, 231, kapital 199, 397, 544.
239, 514, 615.
El] kapp 214.
kalla 218, 486, 505, kappas 214.
595, 597, 622.
kappe 214, 447.
kallad, -t 490, 491, Kappelshöj 214.
492.
*kaputta 289, 544.
kallade(s) 493, 495. kar 201.
Kalle 488.
karakter 110.
kalun 376.
*karalase 555.
kaluven 376, 379, 450. *karale 202.
kalv 232, 452, 497, *karapalt 201.
528.
Karaskogen 202.

karda 220, 455.
Karin 202.
karl 206, 227, 486,
487, 497, 500, 505,
666, 696.
Karl 199.
karlavuren 308.
*karlig 227, 398.
Karl-Johan 219.
karm 224, 226.
*karma opp 224.
karott 289.
karsk 229.
kart 516.
karta 221.
kartnagel 221, 515,
516, 579.
Kamp 189.
karve 228.
kasa 197.
kasern 128.
kask 244.
kassa 216.
Kassbygget 216, 487.
kasse 216.
kassera 110.
kasta 241, 522, 551,
552, 595, 624, 637,
667.
kastade 495, 636, 639,
679.
kastanje 239.
Kastebärg 241.
katekes 110, 432.
*katig 192, 209, 398.
katt 213, 405, 447,
530, 547.
katta 213.
Kattarp 213, 396, 696.
kattfötter 172.
kattskri 53
kattsten 213.
kavelbro 246, 558.
kavla 246.
kavle 246, 451.
kavring 246, 398.
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kaxe 249.
*ked adj. 101, 411, 665.
*kedgåen 101.
kedja 110, 121, 432.
*keilsam 101.
*kedsna 101.
Kershult 417.
Kerstin 101.
kid 15, 16.
*kiddakräkling 32.
*kidde 32.
*killa 34.
kikhosta 56, 694.
kikna 56.
kil 50.
kila 50.
Killhult 395, 487.
killing 35, 453.
kilo 50.
Kina 432.
kines 110, 432.
*kinken 40.
kinkig 40, 399.
Kinnekulle 432.
kista 33, 34, 402, 521,
522, 527.
*kistnagel 559.
kittel 123, 419, 421,
445.
kittla 35,412, 445.
kittlig 35, 412, 415.
kiv 50.
kiva 50, 411.
*kiven adj. 50.
kjortel 309, 411, 488.
klabba 215.
klabbig 215, 398.
klack 212.
kladdig 215, 398.
klaff 530.
klaga 191, 194, 460.
*klak 189.
*klamn 224, 246, 451.
klandra 234.
klang 237.
klapp 214.
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klappa 214.
klut 376.
*klyfta v. 66.
klar 202.
*klyften 66.
klara 202.
klyftig 66.
*klarm 224, 225.
*klynna 71, 480, 483.
klase 197.
*klynnig 71, 479.
klass 216.
klave 194, 224.
klyva 387.
klen 110, 407.
klå v. 258.
klena 87, 111.
klåda s. 258.
*klera 12, 110.
kläcka 119.
Klerekull 12, 110.
kläda 149, 164, 456,
534.
Kleva 88.
klädborste 555.
kli 50, 546.
kläde 149, 164, 453.
klia 94, 627, 687.
kläder 149, 168, 408.
*klickepinne 27.
*klie 50.
klädmal 364, 555.
klädsel 149, 454, 534,
*klimma 37.
klimp 37, 448.
545.
klimpig 37.
*kläknamn 125, 149,
klinga v. 40.
558.
*kläkord 149.
klinka s. 40.
*klipp 25.
klämma 134.
klippa s. 25, 447.
Klämman 134.
klippa v. 25, 26, 447. *klämsel 134.
Klippan 25.
klämta 134, 478.
klister 50, 537.
klänning 149, 398,
klistra 50.
453.
klänningsbredd 553.
kliva 57, 79, 647.
kläpp 145.
klo 369.
klättra 146.
locka 287, 352.
ckare 287.
*klöka sig 57.
k ockhuset 558.
klöv s. 174.
klockkedja 558.
klöverblad 563.
klocknyckel 558.
klöverfrö 563.
klockslag 152, 533, *klöverhypa 563.
*kl överäkra 467.
558.
klok 372, 543, 623, knagge 214.
knaggig 214, 398.
683.
klor 172.
*knallare 218.
klove 327.
knalle 218.
klubba 352.
Knallen 218.
klump 319, 478.
knallhatt 592.
klunga 319.
knapp 214.
klunk 305, 353.
knapphål 401.
klunka 305.
knapra 446.
kluns 301.
*knart 516.
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*knasse 217.
knäböja 389.
kontor 369.
knek 96, 400.
knäcka 144, 169.
konvalje 218.
kneka 96.
knäckte 246, 469.
kopp 289, 352, 355,
knekt 142, 466, 498. *knäla 149.
361.
knep 2.
knäpp 145.
koppa v. 289, 355.
knepig 2, 398.
knäppa 145.
koppar 272, 283, 286,
'knevelhänt 2, 693. "knäppegere 99.
344, 345, 346, 360,
*knevittor 32.
Knäred 149, 395.
402, 405, 458, 698.
knip s. 506.
knäskål 199, 389, 576. kopparkanna 558.
knipen pp. 2.
knäskålsleden 588.
kopparkittel 558.
*knippel 25, 551.
knöl 57.
kopparkruka 352.
*knipple 21, 443, 441, knöt ipf. 277.
kopparkrus 346, 562.
445, 446, 542, 701. ko 369, 373, 400, 401, kopparlock 562.
*knipplebröd 21.
405.
Kopparmöllan 562.
kniv 50, 546.
Koarp 369, 396.
kopparslagare 563.
knivskåra 118.
*kocka 369.
koppla 289.
knog 369.
"kodd 293, 352, 355, koppor 289.
knoga 369.
356.
kor s. pl. 411.
knoge 274, 369.
*kofallet 217, 591.
korg 273, 316, 354,
knogig 369.
kohorn 591.
355, 360, 476.
knopp 289.
koka 369, 372.
*korge 476.
Knopparp 289, 396, *kokesmat 560.
kork 312.
*knoppas 357.
kol 268, 282, 283, 344, *korla 369.
knorra 317.
346.
korn 226, 311, 400,
*knoster 366.
kola 268.
485, 621.
knubb 292, 352.
Kolalt 277, 395, 487. *kornale 311, 485.
knubbig 292, 398.
kolande 268, 282.
kornax 391, 567.
knuff 293, 361.
kolik 50.
kornboss 567.
knuffa 293.
kolja 297, 513.
kornbröd 567.
*knusa 275.
kolmila 51.
korngrynsgröt 588.
knusslig 294.
kolv 296.
Kornhult 311, 395,
knut 376.
komjölk 591.
485.
Knut 376.
komma 9, 319, 320, *kornhämter 567.
knuta 376.
353, 398, 478, 546. kornstycke 567.
knutit 442, 443.
kommendera 110.
kornåker 567.
Knutstorp 376, 448. kommo 495, 548.
korp 315, 523.
*knuttrig 444.
kommunalen 199.
Korp 369.
knyta 79, 138, 279, komocka 539, 591.
Korpensbo 315.
444.
kompani 50.
korpral 199.
knyte 79.
kona 274, 283, 344, *korra v. 354.
knåda 274, 282, 283,
615, 699.
*korrekittel 354.
284, 350, 444, 506. konjak 301.
kors 316, 355,405, 477,
knä 149, 155, 162, konkurs 295, 487.
487.
163, 401, 408, 491. konster 301.
korsa 316.
knäa 149.
konstig 301, 398, 399. korsväg 582, 586.
knäbyxor 389,571,576. konstväv 301.
korsögd 582.
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krikonträd 553, 493. krympling 59, 398,
kort s. 221.
443, 444, 446.
kringbyggd 579.
kort adj. 309.
kryp 344, 381.
"krisk 50, 538.
kortandad 582.
krypa 279, 381, 408,
kristen 33.
koruka 591.
676.
Kristina 545.
korv 316, 528.
kråka 258.
kost 242, 294, 354, kristlig 33.
kråkbär 558.
kristna v. 33, 488.
358, 362, 365.
kosta 242, 294, 354, kristnad 33, 485, 492. kråma sig 319, 353.
362, 365, 521, 667. *kristnanamn 33, 553. "kråmsk adj. 319.
krångel 237.
krita 50.
kostnad 294, 492.
krångla 237.
*koven 327.
*kroe 228, 369.
krånglig 237, 398.
krog 376.
*kovna av 327.
Krogshult 369, 395. kräfta 141.
*kovs 330.
kräk 95, 125, 166.
krabba s. 215.
krok 369, 372.
krokig 369, 402, 490. kräla 125
krabba v. 215.
*kräma 149, 532.
Kroksjö 372.
krafsa 246, 447.
krämare 149, 532.
krona 381.
kraft 246, 450.
Krämarebygget 149.
kraftig 246, 398, 399. Kronobärget 381.
krämpa 134.
Kragared 180, 190, kronofogde 558.
kräsen 150, 157.
kronohemman 558.
395.
kräva s. 316.
krage 194, 408, 460, kronoställe 558.
kräva v. 119, 165, 477,
kropp 289, 352.
558.
krossa 344, 346, 347, "krävare 119.
kraka v. 190.
krögare 376.
*kralla v. 218.
349.
kröka 172.
kram 203, 204, 205. krubba 292, 676.
krubbhärbärge 147. kröna 182, 183.
krama 203, 205.
kramp 239, 240, 241. kruka 287, 352, 357, kröp ipf. 277.
kröson 174.
543.
krampa 240.
"kua [hö] v. 376.
krumelur 376.
krans 239, 489.
*krumlig 319.
kubb 292, 357.
"krapp 214.
kubbe 292.
*krumma 319.
krasa 197.
kubik 51.
krupit 509.
*krassa v. 217.
kudde 293.
krasslig 249, 398, 511. krus 376.
Kuelt 395.
kruskål 376, 592.
krav 194.
kugg 291, 353, 357,
krut 376.
kravla 246, 451.
362.
kreatur 95, 400, 401. kry 79.
kugga 291, 352, 353.
*kry sig 79.
kreatursspår 553.
krycka 61.
kula 376, 405.
*kreten 3.
kull 298.
kryckkäpp, 61.
krig 50.
Kull 298.
kryddor 63.
kriga 50, 456.
krigen 50.
kryddpeppar 63, 558. kullblåst 354.
kullbyttes 62, 582,
*kryfta v. 66.
*krighårig 50.
585.
krigsjälte 250, 589. *krylla 68
*kryllhårig 68, 571. kulle 298, 353, 354,
krigsrätt 589.
405, 497, 498, 500.
"kryllig 68, 398.
krigsvisa 50.
kullerbytta 298.
krikon 50, 166, 543. krympa 70.
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kullig 298, 402.
*kvesa 4.
kyrkfolk 559.
kullkasta 298.
Kvibille 35.
Kyrkhult 74, 395.
Kullsbol 298.
kvick 1, 23, 397, 437. kyrkkläder 559.
kulting 298.
kvicka sig 1.
kyrkkäpp 559.
kummin 319, 353.
kvickdrag 1.
kyrkogård 45, 77, 220,
kumminkorn 558.
kvicke 1, 437.
489, 559, 593.
kung 305, 306, 353, kvickna vid 23, 467. kyrktorn 485.
357, 516.
kvicksand 1, 437.
kyrkvärd 559.
*kungafolket 555.
kvicktionde 55.
*kysa 382, 411.
Kungsbygget 305.
"kvida på 51, 456.
*kysegräs 382.
kungshättan 146, 305. kviga 51, 437, 456. kyssa 64.
kunna 304, 305, 481, kvinna 40, 437, 480, kåda 262, 323, 326,
595.
482.
333, 336, 338, 453,
kupa 379, 380, 381, kvinnfolk 436, 480, 497, 533.
400, 543.
573.
kål 258, 405, 669.
kupig 379.
*kvissla 21, 435, 511. Kålarp 369.
kura v. 376.
kvist 33, 437.
*kålbärg 579.
kurra s. 317.
kvista 33.
kålgård 579.
*kurtig 309.
kvitt 32.
kålhage 391, 579.
kusa 376.
kvitta 32.
kålhuvud 579.
kuse 376.
kvittera 110.
*kålla s. 230.
*kusen 344, 345, 346. kvitto 32.
Kållinge 230, 398.
kusk 295.
kvittra 22, 437.
Kårarp 277.
kuskbock 592.
kvälja 131, 207, 230, kåt 258.
kutte 289, 290.
477.
käck 144.
kutting 289.
kväll 133, 168, 435, käft 250.
kuttra 290.
436, 437, 498, 518, "käftamänte 136.
kuva 376, 450.
691.
kägla 148.
*kvader 192, 209.
kvällningen 133.
käke 56, 254, 411.
kvalde 242, 449.
kvällsmat 589.
käkskinn 254.
*kvalm 233.
*kvämmigt 134, 437. kälke '251.
kvalmig 131, 134, 233, kväsa 121, 157.
källa s. 105, 133, 134,
242.
kväva 183, 184, 687. 411, 497, 665, 691.
kvalsövd 199, 207.
*kybbe 61, 412.
*källa v. 131, 445.
*kvantig 235, 236, 398. kyckling 342.
källare 131.
kvarka s. 127.
kycklinghöna 554.
källdrag 133.
kvarn 221, 222, 223, kylig 173, 399.
*källekvapa 192.
242, 400, 436, 437, *kylnöt 173.
källing 131, 133, 445.
485.
*kylva 69, 452.
källvatten 559.
kvarndam 555.
kyndelsmässa 71, 559. *källvärmsle 129, 489.
kvart 221.
*kyngavis 71, 559.
kältring 131.
kvarter 110, 221.
*kynger 71.
känna 136, 169, 479,
kvast 242, 243, 358, *kynne 71, 479, 482.
505.
365, 439, 497, 520, kyrka 45, 74, 314, 406, *kännespak 190, 561.
697.
417, 431, 529, 621. känning 136.
kvav 194.
kyrkbyn 559.
*käntock 136.
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käpp 133, 145.
kär 153, 411.
käring 123, 124, 401,
548.
käringtänder 138, 554.
kärlek 96, 153.
kärna s. 101, 222, 411,
485, 520.
kärna v. 43, 45, 101,
665, 666.
kärne 251, 398, 485.
*kärntull 222, 299,358.
*kärntygel 58, 59.
kärr 222, 255,400.411,
530, 531.
Kärr 255.
kärra 129, 406.
Kärrabygget 255.
kärrörter 255, 579.
kärve 129, 222, 452.
*käta s. 153.
*käta v. 153.
'kätig 153.
*käfta 146, 447.
Köinge 173.
kök 177.
köld 69, 411.
*kölna 67, 485.
*kölne 67.
kön 432.
köp 174.
köpa 174, 411, 505'
539, 546, 629, 634,
635, 638, 640.
köpebrev 561.
*köpegödsel 561.
*köpetråd 561.
Köping 432.
Köpinge 175, 398, 441.
köpskål 561.
köpte 447, 548.
köra 176, 181, 411,
539, 626.
körande 550.
körare 176.
körde 454, 455.

kullig—leda.

körsbär 64, 390, 487,
559.
Körsveka 2, 442.
körtel 43, 45, 101.
kött 171, 506, 507,
627, 687.
Kövlinge 59, 398, 440.

labb 215.
lack 212.
lacka 212.
*lackra 444.
lada 196.
ladda 215.
lade 196, 320, 394.
lag (lex) 191.
lag s. n. 194, 460, 461,
506.
lag (björk-) 326, 333,
335, 459.
laga 194, 612.
Lagan 195.
Lagered 195, 395.
lagg 291.
*laggkarale 214.
lagom 191, 195, 204,
496.
*lagsknäppor 246.
lagt 247, 449, 469,
470, 473, 474, 674.
lagård 660.
Laholm 296.
laka ur 190.
lakan 190, 402, 457.
lake 190.
lakegryta 190.
lam a. 203, 204, 205,
398, 532.
lam s. 240, 407, 514,
515.
lampa 240.
land 234, 235.
landamärke 234, 555.
Lander 234.
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landgång 234, 235, 697.
landsväg 239, 589.
Langheid 664.
*lankor 238.
lantmätare 160, 254,
566.
lantmäteri 51.
lapa 192, 211, 212,
444.
lapp 117, 214.
lappa 214.
lappeni 214.
lappskott 214, 592.
larm 224, 225, 226.
larma 225.
*lasakrämare 558.
lasarett 545.
*lasatorran 197, 318,
558.
*lase 197, 511.
*lasig 198, 398.
laska v. 244.
laskeblock 244, 287.
laskesyl 244.
lass 217, 242, 477.
lassa 217.
lasta 242.
lat 191, 206, 209, 210,
211, 624, 635, 638,
642, 645, 684.
lathund 570.
latluns 579.
latpryl 579.
Lave 194, 549.
lave (stapel) 195.
*lave (sav) 195.
lax 246, 469, 470, 472,
473.
Laxhult 246, 395.
Laxhultsbygget 246.
laxöring 175.
led s. 3, 11, 453, 660.
led adj. 111, 112, 114,
533, 689.
led ipf. 106.
leda s. 91.
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leda v. 91, 111, 113, *lieplurr 317, 558.
'lispa v. 33.
liering 95.
list 33.
114, 456, 534.
*leda av 3.
lietyg 51, 82, 95, 111, lista sig 33.
ledande 91.
539, 558, 591.
"lista (svepa) 33, 521.
ledas vid 91, 111, 534. ligga 28, 546, 613, lita 51.
ledhet 88, b91.
616, 676, 684.
litade 106.
ledig 110.
lik s. 51.
lite 389.
ledsaga 191.
lik adj. 51.
liten 51, 401.
[vid] lika 51.
ledsam 91, 534.
liter 51, 422, 543.
ledsen 91, 111, 454, *lika v. 51.
litet 389, 443.
lika adv. 442.
534.
liv 51, 490, 545.
ledsven 137.
likast 51.
livstycke 579.
leja 97.
likaså 389.
ljud 381, 410.
*lejekörare 77, 560. likfärd 51, 579.
*ljug s. 385.
lejelass 97.
likhet 89, 591.
ljuga 180, 383, 384,
lek 96.
likna 27, 485.
385, 410, 462, 463,
leka 96.
liknelse 27.
464, 546, 625, 634,
*lekane 96.
liksom 51, 389.
635, 638, 640, 680,
lekatt 110, 591.
liktorn 51, 579.
681.
lekstuga 96, 560.
likväl 51, 118, 158. *liugna 383, 384.
lem 37, 478, 508.
lille 35, 36, 392, 445. ljumma 319.
lemna 23, 37, 451, lim 51, 519.
*ljummig 819.
485, 492, 513.
limma 51.
ljumske 382, 410, 497.
len 5, 539.
*limma opp 37.
ljumskesmal 558.
Lena 662.
ljung 342, 410.
"limme 51, 519.
ler 88.
*limniig 37.
ljungbacke 572.
lerbotten 573.
lin 51.
*Ljungen 342, 400.
lerfat 575.
lina 51.
ljungspolar 580.
lergolv 574.
lind 40, 546.
*ljunken 305, 342.
lerpotta 574.
lindbast 40, 556, 593. ljus s. 382, 384, 410.
lertallrik 574.
Lindhult 395, 497.
ljus adj. 382.
leräril 574.
lindra 40.
ljushårig 389, 571.
leta 88, 111, 112, 113, lindträ(d) 162.
ljusna 382.
116, 533, 624.
lingarn 51.
ljustänt 592.
*letta 56, 393, 533,549. Linghult 40.
ljög ipf. 462.
linka 40.
leva 3, 163, 450.
[vare() 369. ,
levde 449.
linne 51.
lock (hår-) 287.
lever s. 3, 19, 57, linnebyxor 571.
lock 268, 282, 283,
397, 505, 648, 687. linnet adj. 51.
344, 345, 346, 347,
leverpillsa 562.
linning 51, 398.
348, 349, 351, 499,
Li 51.
lintott 51.
506, 524, 653, 676.
lid 51, 400.
lintyg 51, 82, 572.
locka 287, 352.
lida 51.
lipa 51.
lod 369.
lidit 3.
lipsill 51, 560.
lodbesmal 369.
lie 51, 92, 114, 687. lirka 43, 454.
loft 323, 326, 327, 334,
*lieplugg 558.
lisa 51.
336, 447.
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loftstuga 580, 583.
335, 465, 468, 475,
log ipf. 185.
485.
logbalk 364, 539, 591. lugna 60, 323, 334,
loge 369.
465, 475, 694.
[i] *lugne 60, 323, 334,
loggolv 539, 591.
loglänga 591.
465, 469, 674, 695.
*lokte (stängde) ipf. luk 346, 348, 376,
323, 468.
661, 662.
Lomma 658.
luka 271, 345, 346,
*lomma v. 373.
347, 376, 391.
lopp s. 289.
lukt 287, 323.
lopp ipf. 278.
lukta 287, 323, 334.
loppa 289, 352, 355. *lumma 319, 498.
loppbett 558.
*lummetörkle 558.
*lora opp 369.
iump 319.
*lorehål 369.
*luna 376.
lort 309.
lund 353.
lorta ner 309.
lunga 305, 353.
lortig 291, 309, 391. lungmos 558.
lossa 294.
lungsot 535.
lossna 294, 485.
lunka v. 305, 353.
*lota s. 275.
*lunkav. (ljumma) 305.
lott 274, 282, 290, 345. *lunkor pl. 305.
lotta v. 290.
*lunnagång 234, 556.
lotteri 51, 290, 544. luns 301.
lov 19, 321, 326, 327, lur 220, 376, 453, 488.
333, 335.
lura 376.
lova 321, 326, 327,329, lurendräj 563.
330, 333, 335.
*luring 377.
lucka 269, 283, 344, lurk 313, 315, 530.
345, 346, 347, 348, lurvig 354.
350, 51, 685.
lus 377.
luden 274, 282, 283, lusa 377.
284, 344, 345, 346, *luska av 377, 538.
347, 348, 350.
lust 64, 294, 295.
luffa 293.
lusthus 592.
luffare 294.
lustig 294.
lufsa 293, 361.
lut 376.
luft 323, 327, 333, luva 376, 450.
450.
Lya 80.
*lugg (dalsänka) 291. lycka s. 61.
lugg (pann-) 352.
*lycka v. 61.
lugga 291.
*lyekte 73, 334, 391.
luggsliten 571.
lyda 80, 453, 456.
lugn adj. 60, 323, 326, lydig 15, 80, 398.
329, 331, 332, 334, *lydja s. 350.
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lyfta 62, 447.
lykta s. 73, 466.
lykta v. 73.
lysa 80.
lyss v. 80, 381.
*lysta efter 64.
*lystamat 64.
lysten 64, 294.
lystra 64.
låg adj. 195, 258, 260,
262, 323, 326, 327,
331, 533, 612, 672,
673.
låga s. v. 321, 326,
331, 332, 335, 340,
459.
låghål 458, 593.
*lågkakor 558.
lågmält 150, 580.
lågsko 262.
lågstuga 262, 580.
lån 261, 688.
låna 150, 261.
lång 237, 514, 515,
523, 669.
Långasjöarna 237, 560.
långbent 579.
långbyxor 579, 584.
långfredag 565.
långhalm 580.
Långhult 237, 395.
Långhultsbygget 237,
395.
långlig 237, 398.
långrandig 580.
långt 236, 484, 489,
522, 525, 623,
644, 688.
långvarig 202.
lår 258.
*låra 258.
lårleden 580.
lås 258.
låta 193, 208, 441,
491.
låta (ljuda) 258.
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låtsa 258, 442, 534.
läck 144.
läcka v. 144.
*lädda 147.
läder 117, 168, 453,
511.
lädersko 391, 577.
lädertygel 577.
lägel 122.
lägg s. 146.
lägga 120, 146, 169,
546, 623, 629, 634.
lägre 548.
läjd s. 142.
läka 125, 150, 166.
läkt 142.
*läkta v. 142.
läktare 142.
läm 134, 478, 507.
län 150.
länd 136.
länder s. pl. 136, 479.
länga s. 136, 661.
längd 136, 449.
länge 136, 169, 237,
629, 634, 688.
längre 136, 546.
längst 136, 484.
längta 136, 484.
länk 136.
länsman 150, 589.
*läpa v. 117, 161.
läpp 25, 46, 161, 444,
506.
lära 150.
lärare 150.
lärde 454, 455.
lärdom 150, 373.
lärft 150.
lärjunge 305.
lärka 150, 538.
läsa 117, 155, 157,
169, 544, 614, 616,
691.
lässa 141.
lässestång 141, 560.

läst s. 140, 156, 168, *lövressla 56.
521.
lövskog 322.
lät ipf. 369, 391.
lövvase 198.
läte 150.
lätt 150, 169, 533,
535.
lättan s. 150, 533. Maa 197.
lättbrynt 78.
*mack 212.
*lätthänt 136,449, 580. 'macka 212, 543.
lättklyvd 580.
mad 196, 400.
lättmjölkad 580.
madrass 217.
lättna 150.
maffe 216.
*lättnem(d) 37, 580. maffig 216, 398.
lättyxa 582.
magasin 51, 551.
*läv s. 150.
mage 195, 459, 460,
*läva v. 150.
461.
läxa 144, 466.
mager 191.
*lö (vårull) 274, '283, magplåga 461.
284, 345, 348, 350, magvärk 461.
453.
Mahult 196, 395.
Löcke 61.
maka adj. 190.
löda 177.
make 190.
Riga sig 174, 178, 185, maklig 190, 398.
462, 464.
makt 247, 469, 470,
lögevatten 178, 462, 472, 475.
464, 560.
makta 247.
lögn 60, 73, 465, 485. mal 243, 369, 624,
löjlig 177, 399, 462. 625, 635, 644, 654,
löjtnant 544.
655, 656, 697.
Rik 174.
mala 199, 403, 505.
lön 182, 183.
malja 232, 513.
löna 182, 183.
*malla sig 218.
lönn 57, 183, 478, *malle 218, 316.
546.
Malmö 393.
lönnträ(d) 57.
malt 231, 525, 613,
löpa 174.
616, 635, 638, 682,
'löpas 176.
692.
löpe 176, 444, 445. *maltkölna 67, 580.
löpna 176, 445, 538. malätas 580.
lördag 184, 186, 187, maläten 580.
394, 590, 696.
malört 76, 199, 582,
lös 174.
587.
lösa 176, 477, 539. Mammarp 219, 396.
*löska 64.
man s. 219, 401, 531.
löss 64, 534.
man pron. 200.
löv 174, 661.
mana 201.
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mandel 234, 449.
medel 110, 551.
million 369.
manfolk 573.
medgiva 571.
millionvis 563.
mangla 237.
medgörlig 171, 389, *milter 35.
manke 238, 239.
571.
*ruimsa 37.
mannaminne 556.
medhinna 566.
min pr. 52, 392, 534.
mantal 200, 580, 583. medhåll 389, 571.
mindre 40, 479, 481,
manöver 177, 544.
medhållare 571, 586. 483, 546.
maran 202.
medicin 51.
minnas 40.
Maria 229, 545, -549. *medisterpölsa 121, minne 40, 482.
mark 314, 400, 528, 588.
*minnen adj. 40.
661, 666, 683, 689. medlidsam 571.
minska 40.
Mark 689.
mellanavgift 34.
minst 40, 548.
markamärke 661.
Mellby 131, 393.
minut 543.
markledes 91, 582, men s. 88.
missbelåten 33.
585.
mena 89, 111, 112. missionshus 369, 564.
marknad 228, 296, mening 89.
*misslikligt 583.
314, 492, 529, 697. mer 88.
mista 33, 34, 521, 522.
mars 229.
*merafton 3, 12, 390, misstrogen 33, 372,
marsvin 202, 206.
590.
583.
'marussa 295.
mesost 4.
missunna 580.
mas 198.
meta 88, 111, 113, 115, missväxt 248, 470,
masa 198.
116.
580.
*masel 198.
metall 199, 544.
mitt 32, 381.
mask 227, 228, 454. mete 88.
mitterst 32, 547, 552.
maska 244.
metraft 560.
'mjemsa 37.
*maskborra 272.
Mickedala 27.
mjuk 387.
maskin 51.
middag 32, 394, 590. mjäll 250, 252.
*masser adj. 217.
midja 20, 454, 477, mjälljord 250, 252.
mast 242,514, 522,614. 510.
mjärde 93.
mastig 282, 398.
midsommar 33, 454, Mjöalt 87, 374, 395.
mat 193, 209, 210, 211, 590, 671.
mjöd 408, 409.
394, 445, 666, 683. midsommarsafton 33, Mjöhult 374.
mata 193, 209.
563.
*mjöhund 408.
materia 110.
midsommarsblommor mjöl 92, 93, 94, 99,
matmor 573.
588.
341, 407, 408, 624,
*matnad 193, 445, 492. mig 2, 14, 15, 389, 625, 635, 638, 644,
matt 213.
442, 506, 507.
652, 655, 656, 662,
matta s. 213.
*miga 51, 456.
664, 671, 682, 686.
matta * ut 213.
*migahuset 51.
mjölbinge 567.
"mattel 213.
*mige 51, 456, 693. mjöldryga 567.
matthet 591.
mil 51.
mjöldråse 346.
med s. 91.
mila (kol-) 51.
mjölig 341.
med prep. 117, 389, *mila (betsel) 52.
mjölk 93, 251, 252,
393, 494, 540.
mild 35.
253, 356, 408, 526,
medan 117, 389, 453, *milda v. 35.
613, 616, 624; 625,
494, 507, 545, 552. mildra 35, 449.
635, 638, 645.
47-120088. Se. landsm. Wigforss.
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mjölka 93, 251, 253, mosse 269, 282, 283, *musken 294, 487.
344, 345, 346, 509, *mussla 294, 511.
296, 353, 354.
must 295.
653.
mjölkbärerska 556.
moster 370, 548, 589, muta 377.
mjölke 251.
*mutten adj. 290, 351.
mjölkerska 296, 551. 590, 593.
muttra 281, 290, 444,
mot 369, 397.
mjölkhare 201.
701.
mota 369.
mjölkkor 560.
*muttrik 281, 551.
289, motig 369.
mjölksoppor
mycken 2, 14, 19, 57,
mucka 287, 352.
556.
397, 442. 490, 497,
muff 294.
mjölkspann 556.
545, 549, 627, 648,
mugg 352.
mjölpåse 567.
653, 654, 656.
*mugg (mögel) 352.
'mjölålla 567.
mygg 62.
*muggen adj. 352.
*mjölörk 364, 567.
mygga 676.
*muladricka 558.
mod 369.
*mulakasse 216, 558. myggbiten 580.
*modad adj. 369.
myggstucken 288.
moder 369, 400, 403, *mulavante 558.
mylla
(jord) 62.
mule
377.
488.
mogen 322, 326, 33o, mulen 269, 282, 283, mylla ner 69.
*mylla (kvarn) 68.
338, 339, 373, 45o, 344, 345, 346.
mull 298, 353, 400, *myllare 68.
452, 490, 497.
*mylledräng 558.
mogna 322, 330, 373, 519, 685.
*mulla ner 298, 519. Myllehyltan 68, 496.
451, 452.
mullbänk 298, 519. myndig 71.
mol ipf. 369.
*mullknekarna 298. mynt 71.
moln 297.
mullra 299, 300, 449. myra 80.
molnig 297.
mullsork 313, 354, 365, *myrding 75, 76.
moras 217, 544.
*myrla 80, 397, 488.
morbror 369, 391, 488, 580.
myrstack 558.
mullåsarna 298.
548, 590.
myrten 43, 45, 551.
mulna 297,
morellbärträd 131.
*myss (kyss) 80.
mumla 319, 353.
morfar 369, 590.
morgon 225, 317, 354, mun 139, 303, 353, *myssa v. 80.
482, 531, 545, 597, må 258, 442, 533, 534.
355.
måg 262, 323, 326,
[i] morgon 273, 476, 677.
333, 336, 459, 533.
mungipan 50, 580.
549.
*måka 261, 271, 282,
munk 305.
morgonbön 317.
345, 346, 347, 653.
Munkabol 305, 556.
*morlösan 370.
*måkedörren 560.
munläpp 117, 161.
mormor 573, 590.
mål 258.
*munskåll 230.
morra 317, 354.
måla 258, 509.
munter 302, 551.
morrhår 317, 560.
målare 258.
munvikarna 55.
*morsas 351.
mån s. 269, 351, 449.
mur 377, 403.
morsk 316.
mån adj. 270, 345,
mura 377.
mos 370.
346.
murare 377.
Moses 370.
månad 261, 492.
mossa 269, 282, 283, murken 314.
måndag 186, 258, 394,
mus 377.
345, 346, 653.
449, 461, 590.
*musadjur 377.
mossas v. 346.
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måne 261, 262, 478, mästare 150, 537.
nagel 247, 472, 474,
625, 626, 635, 636, mäta 159, 160, 254, 475.
640, 644, 688.
256.
nageltrång 237.
många 237, 239, 516. mätt 146, 403.
'naggor 214.
mångfaldig 229, 398, mätta 146.
naglar 142, 465.
449, 564.
möbel 177.
*nagle 247, 469, 471,
*månig 283.
mögel 323, 326, 328, 472, 473.
månljust 558.
333.
naken 124, 166, 397,
månne 345, 346, 351. mögla 323.
401, 497, 636, 638,
månsken 5.
*möhuncl 700.
644, 687.
Mårten 221.
*möj adj. 374.
namn 247, 451.
mås 258.
möjlig 178, 399, 462, namne 247.
*måta (sätt) 258.
490.
napp 214.
måtte ipf. 258.
*mök 57, 506.
nappa 214.
*mäj s. 150.
*möka sig 57.
narr 219.
mäkla 444.
*mökbotten 573.
narra 219.
mäklare 148, 467.
*mökfjöl 574.
[på] narri 219.
mäktig 144, 398.
*mökig 57, 398.
narrvärk 556.
mäla 159.
*mökkurran 556.
natt 206, 213, 363,
mäld 131.
*mökplata 580.
400, 500, 597, 654,
*mäldasäck 131.
mör 176, 253.
670.
mälta 131.
mörda 75, 403, 505. nattgammal 213.
*mältalös 131.
mörja 74, 477, 513. nattvard 668.
[nej] män 15.
mörk 74, 314, 529. natur 377.
mängd 136, 484.
Mörkaveka 442.
naturlig 377.
mänska 136.
mörker 74, 314.
nav 195, 450.
märg 129, 475.
Mörkbult 74, 395.
navare 195.
märgel 129, 475.
mörklagd 474, 580, nedan s. 117, 164.
märgla 129, 489.
584, 592.
nedan adv. 7, 117, 164,
märka 127, 448, 613, mörkning 74, 398.
497, 503.
616.
mörkrädd 580.
nedandel 7.
märke 127.
mört 74, 518.
*nedanfat 164.
märklig 127, 399.
möss 64, 534.
nedanför 164, 497, 503,
märkte 489.
möta 173, 533.
560.
märkvärdig 127, 399. möte 173.
nedanom 6, 7, 402,
märr 119, 168, 222,
560.
400, 405, 695.
nederst 7, 547.
märrföl 580.
nedom 7.
märrök 580.
nabbe 215.
nedomkring 6.
mäsk 150, 538.
nabo 391, 577, 592. nej 15, 150, 545.
mäska 150.
*naboglyttar 588.
nek 96, 546.
mässa 156.
naboställe 588.
*neka 96.
mässling 148, 168, 169, nacke 212.
ner 7, 12 18, 89, 115,
398, 477.
*naffer 216.
453, 511
, 659, 671.
mäst 140, 168, 169, nafs 247.
nerblåst 591.
521, 522, 548, 552. nafsa 247.
nerdel 7, 12, 580, 583.
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nämna 134, 451, 485,
nubb 292.
nere 12, 89.
513.
nubbe 292.
nergrävd 591.
nämnd 134.
nummer 319.
nerklent 111, 591.
nämndeman 134, 402,
ny [o nc.e.] 7, 80.
nerriven 495.
ny adj. 80, 533, 689. 556, 593.
nersatt 591.
nyckel 2, 57, 78, 397, nännas 136, 479.
nicka 27.
505, 625, 626, 635, när adv. 150, 259, 260.
Nidingstorp 52.
nära adv. 168.
636, 648, 687.
nidsk 52, 454.
närgången 580.
nyckelknippa 25.
niga 56, 97, 456.
*nykla 22, 60, 78, 4.44, närig adj. 151, 399.
Nils 35, 95, 547.
466, 467, 512, 625, närmare 150, 505, 546.
*ninamen 37.
närmaste 548.
648, 701.
nio 52, 402, 403.
*närtyken 81, 580.
nionde 52, 402, 550. nykommet 571.
nykter 62, 334, 467, närv 129.
niotummare 560.
närvaro 202, 583.
470, 551.
[på] *nippen 25.
*närvid 8.
nyligen 80, 399.
Nissabygget 33.
nypa 52, 279, 382, näsa 119, 155, 157,
Nisse 33, 549.
402, 403, 497, 619,
447.
Nissen 33.
nypon 180, 400, 409, 684.
nittio 52, 590.
nitton 52, 394, 550, 410, 498, 503, 504, näsblod 157.
näsborre 119, 272, 360,
680.
552.
njure 382, 408, 497. nyponbuske 381, 558. 558.
Näsbybolm 660.
nysa 382.
njuta 382.
*näsgrus 377, 558.
nyss 80.
nock s. 287.
nystan 64, 400, 498, nässla 131, 169, 444,
*nock adv. 287.
445.
503.
*nocka v. 287.
*näst s. 140, 168
nytta s. 59, 62.
*nockafång 237.
noga 322, 326, 330, *nytta v. 59, 62, 477. nästa s. 151.
*nästa v. 140, 521, 537.
nyttig 62, 399.
338.
nästan 151, 169, 521,
*noger adj. 322, 326, nyttja 59, 62.
nytändning 138, 571. 537.
338.
näste s. 140.
nyår 391.
noppa 289.
någon 366, 442, 497, nät 119, 159, 160, 506.
nordan 306, 403.
nätt 146.
552.
Nordanå 306.
någonstädes 366, 560, nätter e: pl. 146, 546.
Norlida 171, 389.
näve 118, 165, 497,
590.
norr 306.
614, 684.
någonting 366, 590.
Norregård 171.
någorlunda 303, 366, näver 151, 165.
Norrland 394.
näverdosa 165, 562.
560.
Norrviddinge 660.
nöd 174.
några 549.
norsk 316.
nödga 176.
nål 258.
nos 370, 477.
"nödja 59, 161, 454,
näbb 147, 676.
nosa 370.
477, 510, 511, 619.
näcken 27.
nota 370.
nödsakad 190.
*näffer 141.
"nott (noga) 533.
nöja sig 177, 462.
november 134, 448. näka 125, 150.
nöjd 177, 465.
*nämakligt 150.
nu 377.
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*ohällig 131, 392, 399, oppdikat 47.
*opplott 7, 274, 284,
575.
ohövlig 177, 399, 451, 345, 346, 348, 349,
506, 580, 583.
575.
or 378.
*oiden adj. 6, 575.
ord 306, 405.
*ok ipf. 370, 372.
ok s. 400, 509, 524, *ordfal 199, 556.
ordförande 583.
683, 698.
ordning 261.
oknagel 475.
ol (svinsjukdom) 370. ordstäv 120, 580.
*ordtök 173, 177, 442,
Ola 370, 450.
556, 580.
Olga 549.
oreda 91, 575.
obarmhärtig 128, 399, olika 575.
oredig 575.
olja 297.
564.
oljeflaska 560.
oregerlig 110, 564,575.
obegriplig 564.
orgel 476, 551.
oljud 575.
obekant 574.
*origt [mjöl] 378.
Olofsbygget 370.
obestämd 574.
orimlig 392.
obillig 391, 399, 574. olovlig 575.
orka 312, 524, 683.
olsmässa 589.
ock 116, 442.
orkeslös 309.
olycka 61, 575.
också 394.
orm 312, 524, 683.
olyckas 61, 575.
Odens jakt 370.
olycklig 399, 564, 575. ormbiten 580.
odjur 575.
ormslå 259.
olydig 392, 575.
odla 370, 453.
ormstucken 580.
*oläte 150.
odling 370.
ornagalen 559.
om 320.
odlingsj ord 558.
orne 311, 485.
omak 190, 575.
odrygt 574.
oro 575.
ombyggd 591.
odräglig 564.
Orrabo 318, 531, 699.
ombytlig 399, 564.
oduglig 574.
orre 318.
omkommen 591.
odygd 574.
orrhöna 318.
[Jöns] Offeson 661. omkring 40.
omkull 298.
orrhöns 318, 580.
offra 294.
orsak 190, 370, 580.
*ofimlig 45, 70, 399, *ornlag 583.
omständighet 89, 136. orsaka 370.
478, 485.
orsten 580.
omtyckt 591.
ofog 372, 574.
ort 309.
omvirat 591.
ofred 392, 574.
*oräte 583.
omändrat 591.
ofärdig 574.
omöjlig 392, 399, 564. orätt 575.
*oförakt 245, 574.
oförskämd 135.
ond 370, 481, 537, os (lukt) 370.
*os (i vatten) 370.
oförståndig 234, 574. 538.
osa 370.
ondska 370, 538.
oförsörjd 574.
osams 575.
oförvägen 122, 574. onera 370.
onsdag 370, 394, 538, osanning 575.
ogräs 575.
Osfrid 670.
*ohabbas 215, 575.
590.
Oshultet 370.
onyttig 575.
ohyra 79, 574.
*osigt adj. (i vatten)
*ohång adj. 237, 575. onödig 575.
370.
opp 289, 361.
ohägn 136, 575.
nöje 177, 462.
nöp ipf. 106, 278.
nös ipf. 278.
nöt (hassel-) 57, 509.
nöt (kreatur) 174.
*nötatas 198, 556.
nötfluga 556.
nöthår 556.
nötter 541, 546.
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packa 212.
picka 27.
oskyld 69, 575.
padda 215.
oss 295.
pickelhätta 27.
ost 365, 366, 524, 683. paket 110, 543.
Pickelsbo 27.
palsternacka 212, 544. *pickelse 27.
osämja 135, 575.
otack 392, 575, 623, pank 238.
piga 52, 498.
*panke 238.
644.
pigg s. 28.
sotetig 88, 399, 575. *pankig 238.
pigg adj. 28.
otrogen 373, 575.
panna 219, 479.
pil 52, 546.
otrolig 575.
panndräng 559.
pilka 35, 36.
panngrepe 559.
soträda 120, 575.
Pilla 35, 549.
otta s. 370, 533, 535, pannjärn 219, 559. *pilla v. 35.
pannrum 559.
536.
*pillig 35, 399.
ottemat 536.
pant 236.
*pimpan 37.
papp 214.
ottesång 535, 536.
*pimsa 37.
papper 110, 214.
oturlig 378.
pina 52.
par 202, 206, 549•
*otyske 81, 538.
pingst 40, 448, 484.
otålig 344.
pink 40.
para 220.
parera 110.
otäck 145.
pinka 40.
otätt 392, 575.
paroll 299, 300.
pinna v. 40.
paschasa 198.
ovan adj. 575.
pinne 40.
ovan adv. 58, 326, *pase 198.
*pinnig 40, 399.
*pasig 198, 399.
335, 498, 503.
*pinnsvin 40.
pasma 244.
ovandyna 327.
pipa 52, 636, 638, 639,
ovanför 321, 497, 561. passa 217.
403, 441.
*passla s. 547.
ovanlig 575.
piphuvud 559.
ovanloft 327.
*mppkrut 25.
*passla v. 249.
passning 217.
ovanpå 561.
*pirta s. 45, 89.
patron 370, 544.
ovett 18, 575.
*pirten adj. 44, 90.
*patta 213.
ovettig 18, 575.
*pising 52, 398.
*pattböld 559.
pissa 33.
ovis 575.
*patte 213.
ovisst 575.
spisseprås 33.
pisseträngd 138.
oväder 392, 575, 586. *pebling 446.
oväntat 575.
*pjadda s. 215, 409,
peka 96, 403.
547.
oxe 324, 326, 332, 336, spela 5, 495.
*pen adj. 167.
340, 468, 497.
*pjaddig 215, 409.
*pena s. 167.
Oxhult 324, 395.
pjoska 244, 409.
Pennebo 121.
oxöra 180, 524.
*pjyska 342, 408, 409.
oära 153, 575.
spjältar 250, 409.
pep ipf. 106.
peppar 2.
oäring 153, 575.
[i] *pjätt 250.
oäringsdjur 153, 575, *peppla 446.
*pjätta v. 250.
peppra 22, 444, 487. *pjättliatyg 250.
588.
perpendikel 27, 40, pladdra 249.
oäringsägg 588.
plagg 214.
544.
oärlig 153, 575.
*plagga v. 214.
person 370, 544.
peta 88.
plan 201.
Peter 110, 549.
planka 238, 239.
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pröva 177, 181.
porträtt 146.
*planke 238.
psalm 233.
potentat 193.
planta 236, 522.
psalmbok 233, 556,
potta 290, 351.
plantera 110.
pottaska 244, 269, 282, 593.
plantering 110.
*plata 193, 209, 210, 344, 507, 580, 698. psaltare 231.
puckel 287, 352.
*pottemakare 559.
211, 543.
puckelrygg 287.
praktiserad 110.
Platebol 193, 559.
pudding 293.
*pram 203.
plats '217, 448.
puffa 361.
Pramhuset 583.
platt 213.
puffert 291, 361, 551.
prassla 249.
plikt 42.
prat 193, 209, 211, *pugga 353.
plikta 42.
Pukabygget 377.
407.
Plingshult 40, 395.
prata 103, 209, 210, *puke(n) 377.
plira 52.
puls 297.
211, 443, 543.
*plita 52
pulver 296.
*praten adj. 193.
*plitig 52, 399.
precis 52, 397, 545. pump 320.
plocka, 287, 352.
plog 322, 326, 330, predika 52, 121, 125. pund 303, 353.
pundvis 556.
predikan 121.
331, 338, 407.
pung 306, 353.
predikant 236.
plogbill 47, 571.
predikstol 121, 591. punkt 302, 484.
*plogkvist 33, 571.
punktlig 302, 484.
*preka v. 1.
ploglag 571.
*purka 313, 315, 530.
*plogstjärt 392, 571. premie 110.
*purken 313, 314.
prins 40, 487.
plugg 291.
puta 377.
pris 52.
plump 320.
puts 295, 448,.
prisa 52.
plumpa 320.
privatskola 193, 564. putsa 290.
*plurkögd 313.
Putsered 377, 392.
procentare 136.
plurr 317.
*putta v, 290, 351.
prompt 302, 478.
*pluttra 281, 290.
puttra 346, 444, 701.
proppa 294.
*pluttrig 281.
putvar 202.
props 294, 447.
plysch 80.
pyre 80.
prost 370, 537.
plåga 195, 262.
pyrig 80.
plånbok 261, 262, 556, prova 333, 373.
pys 80.
*prutten adj. 379.
593.
pyssling 60, 398, 511.
prygel 80.
plåt 259.
*pysta 64.
pläga 121, 457, 545. prygla 80.
pytta 63.
pryl 80.
*plägel 122, 551.
på 259, 261, 394, 540.
'plägelsöm 122, 466. *prånga 514.
påflugen 375, 391, 571.
*prås 259.
plätt 146.
*påg 261.
plöja 177, 180, 462, präja 122.
påhitt 32, 556, 571.
präss 128, 487.
464, 533.
prässa 128, 141, 487. påhäng 571.
pocker 289.
prässjärn 128, 255. påkostande 571.
pojkvask 556.
präst 140, 156, 168, påkörd 591.
*poppla 289, 361.
påle 259.
169, 500.
pors 316.
Pålle 549.
prästationde 556.
Porsabygget 316.
påminna 391, 571.
port 309, 405, 497. prästkragp 556.
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"påsagris 346.
ram 203, 204, 205, rensa 105.
påse 270, 281, 283, 530.
rep 92, 115, 400, 405,
344, 351, 508, 615, ramla 241, 513.
440, 441.
616, 653, 684.
*ramn (korp) 247, 316, [gå fl *rep 2, 23, 442.
påsk 259, 538.
451.
repa s. 2.
påskafton 563.
ramsa 211.
repa (sig) 2, 23.
påstå 571.
Ramsen 247, 393.
repstump 570.
påsvante 559.
rand 234, 235, 239, resa s. 89.
påta 269, 282, 23, 448, 514.
resa upp 88.
344, 345, 346, 443, randas 234.
resa (färdas) 111.
506, 507, 543, 684. randig 234.
Restad 105, 394.
Påvetorp 685.
*rangel 237.
reste 111, 112.
*päl 151, 156, 169. Rankabygget 238.
reta 110, 543.
Pälle 131, 549.
rann ipf. 236.
rev ipf. 106, 163.
päls 131.
*rapa 154, 161, 274, reva s. 3.
pängar 136, 505.
283.
revben 3, 389,451,577.
pänna 121, 530.
rapp s. 214.
revers 129.
pänningsumma 556. rapp adj. 214.
*revlar 110.
Pär 442, 491.
rappa v. 214.
revo ipf. 3, 493.
*pära 121, 168, 403, rapphöna 214.
ria s. 52.
488.
rar 202.
ria v. 52.
pärla 128, 486, 488. ras 198.
*riabod 559.
Pärnilla 545.
rasa 198.
ribba 26.
Pärshult 151, 395, 538. rask 244.
*rickarum 27.
Pärstorp 151, 396, 538. rassla 249.
*ricklig 27.
*pö om pö 177.
rasta 242.
rida 52, 405.
pöl 177.
*ravändare 136.
ridande 551.
pölsa 297, 362.
Reastorp 91.
*ridare 52.
recept 145, 447, 544. ridbyxor 591.
red ipf. 106.
riddare 32.
reda 91, 111, 113, 114, *rie (stång) 52.
456, 534.
rik 52, 398, 546, 613,
rabbla 249.
rede 91.
616.
rackare 212.
redig 110, 399.
rike 52, 397.
rad 196.
redo ipf. 4, 402.
riktig 27, 28, 42, 144,
*radde 215.
redskap 539, 577.
399, 466.
*raddig 215, 399, 530. regel 110.
rim 52, 519.
rafsa 247.
regera 110.
rimma 52, 616.
raft 247, 447.
regla 110.
*timme 38.
ragg 215.
rem 104, 508, 658. ring 40.
raggig 215.
remedier 110.
ringa v. 40.
ragla 247.
remsa 38, 478.
ringare 40.
rak 190, 523.
ren s. 88.
rinna 40, 219.
raka 190.
ren adj. 88, 111, 112, "ripp (tid) 25.
rakna 190.
ris 52.
523, 539.
raljera 109.
Renneslöv 137, 393. Risarp 52.
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Risen 52, 400, 500. rovland 322.
ryggben 583.
risgryn 52, 592.
rubb [o. stubb] 292. *ryggning 62, 398.
Rishult 52, 395.
rubba 292.
ryggås 583.
Riskull 298.
rucka v. 288, 352.
ryggåsstuga 588.
lisma (sig) 2, 23.
rugga 291, 344.
ryka 382, 408.
rykta v. 177, 466.
*risme 23, 478.
ruggig 352.
*risp 2.
ruinera 89, 110, 111. ryktare 177, 466.
rispa 33, 448.
ruka s. 270, 283, 467. rykte 73, 466, 647.
*ryll s. 68.
*rispbär 33, 592.
rulla 299, 300.
rissel 33.
rulle 299, 300.
*rylla v. 68.
*ryllebår 68.
rissla 33, 56, 393.
rum 379, 532.
rista (skaka) 33, 448. rumpa 320, 353.
*ryllebärvel 129.
*riva s. 53.
*rumstera 111.
*ryllekavle 68.
riva v. 9, 53.
rund 303, 353, 480, *rylleträ 68, 560.
*rivpinnar 559.
481.
rymma 80, 532, 659.
*rivskaft 559.
runda 303.
rysa 382.
ro s. 370.
*rungande 353, 357. *ryska [hör] 64, 65,
ro v. 370, 456.
*rungefiy 306.
448.
rock 288, 352.
runno ipf. 303.
ryslig 382, 399.
*rockadräjare 121.
runstycke 303, 592. ryssen 64.
rockor s. pl. 288.
runt adj. n. 302.
ryssja 64.
rockskört 288.
rusa 377.
ryta 279, 382.
roende 550.
russin 53.
rå adj. 259.
Rolfstorp 370, 538. *russel 294.
råbock 291.
rolig 370, 399.
*russla 294.
råbockskid 15, 588.
råd 259.
rom (fisk-) 324, 331, rusta 295.
332, 334, 335, 340. ruta 377.
råda 259, 442, 456,
ruter 543.
romare 658.
534.
romsill 559.
*rutta v. 378, 543.
rådjur 539, 591.
*ruttebuss 379.
ropa 370, 372.
rådjursspår 588.
ropte ipf 447.
rutten 272, 283, 284, råg 180, 321, 326, 329,
Rorshult 370, 395.
344, 345, 346, 349, 331, 332, 333, 340,
rosa v. 370.
351, 377, 443, 445, 508, 635, 636.
*rosma av 294.
653.
rågax 392, 567.
rost 242, 295, 354, 356, ruttna 302, 346, 349, rågboss 332, 392, 567.
362.
351, 444, 445.
rågbröd 567, 568.
rutvis 377, 559.
rågdråse 567.
rot 370, 400, 500.
rota 370.
ruva 321, 326, 333. rågetter 539, 591.
rotblöta 175.
ruva sig 321, 450.
råghalm 567.
ryck 61.
rote 370.
*råghämter 567.
rycka 61.
rotting 290.
rågkli 567.
rov 322, 326, 337, 450. ryckte 73, 324, 334, *rågklippor 567.
rågkorn 567.
rova 322, 326, 337, 468.
Ryd 382.
rågmjöl 567.
450.
rovdjur 571.
rygg 62.
rågtrave 567.
rygga 62.
rågvippa 392, 567.
rovfrö 559.
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rågåker 567.
ränta 137.
råka v. 259.
[för] rästen 140.
'råkla s. 281, 467,
rät adj. 151, 535.
*råkla v. 282, 283, 467. rätt s. 151, 533.
*råla v. 274, 283, 344, rätta v. 151.
699.
*rättan s. 150, 151,
533.
råmjölk 259, 539.
*råna av 200.
rättegång 556, 593.
*rånavagn 559.
rättighet 27, 28, 89,
*råne (i vagn) 274, 283, 144.
698.
rättkluvet 580.
Råröd 259, 395.
rättvis 56.
*rås 259.
rättvisa 56.
*råsig 259.
räv 118, 165, 450, 614,
*råsked 272, 284.
616.
råsten 260, 539, 577, Rävaljung 342.
590.
*rävatäva 165.
råtta 63.
'rävhuvor 556.
räcka 119, 144, 231. Rävige 118.
räckte ipf. 247, 248, röd 174, 180, 397, 402,
468, 469, 470, 471, 533.
472, 473, 474.
'rödbenor 571.
rädas 151.
rödbetor 109, 571.
rädd 151, 386, 534. rödbrokig 390, 571.
rädda v. 147.
rödbrun 539, 590.
rädsla 151, 454.
*röddrakig 571.
räffla 34.
rödfräknig 571.
räfsa 141, 397, 447. rödhårig 390, 571.
räfserska 141, 447, 551, rödja 58, 477, 510.
Räfshult 118, 395, 451, *rödklar 539, 590.
rägn 137, 142, 465. rödlök 532, 590.
rägna 137, 142, 465, rödrandig 571.
467.
rök s. 176.
rägnbåge 321, 580. rök ipf. 278.
rägnig 137, 142, 465. röka 176.
rägnväder 573.
rökelse 176.
*räke 125, 151, 161. rönn 183, 546.
räkna 144.
rönnbär 183, 559.
räkning 144.
rör 181, 394.
*rälig 151, 164, 399, röra 141, 405.
491.
rörde 454, 455.
ränna s. 136.
röst 174, 521,
ränna v. 137, 479.
rösta 174, 521.
*ränne 122, 137.
*röste s. 295.
rännil 137.
röt ipf. 278.
*rännsked 136.
röta 271, 283.

rötter 173, 444, 541,
546.
röv 181, 182.
röva 177, 181.
rövare 177.

sabel 121.
Sabina 53.
"nek ipf. (sjönk) 212.
sade 196, 494, 545.
sadel 196.
sadla 196, 453, 511.
saft 247, 450.
sagt 247, 248, 469,
472, 473, 474, 526,
661, 674.
sak 190, 403, 506.
sakna 247, 469, 470,
471, 473,
475,
672, 702.
saknas 472.
sakristia 53, 190, 560.
sakta 247, 469, 470,
471, 473,
621,
642, 674, 692, 702.
sakta sig 472.
saktfärdig 580.
sal 199.
sala 199.
salig 199, 399.
salt 231, 514, 623.
salta 231, 525.
saltvatten 580.
salva 232.
samka 238, 478.
*samke 238, 478.
*samkefjöl 238.
samla 241, 478.
samlare 241.
samling 241.
samman 203.
sammanhang 237.
sammanklabbad 560.
sammanväxt 561.
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samme 203, 549, 661.
*sammedan 561.
sams 241.
samvetet 580.
sand 234, 479, 615,
616.
sanda 234.
sandbotten 234.
sandjord 580.
sandör 175.
sank 238, 239.
[minn]sann 219.
sanna 219.
sanning 219.
sans 235, 240, 514.
sansa sig 239.
sant adj. n. 236, 522,
613.
satt ipf. 16, 17, 193,
208, 210, 211.
satte ipf. 213.
sav s. 195.
sax 247, 248, 471, 472,
473, 474, 477, 526,
621, 629, 673.
schal 199.
se 85, 92, 111, 114,
545, 628, 635, 638,
640, 641.
*sebedeer 26.
sed 4, 11, 397.
sedan 18, 56, 393, 494,
498, 552.
sedel 152.
seg 97.
segel 13.
segla 13, 22, 60, 465,
512, 674, 692, 702.
Seglabärga 22, 467.
segna ner 23, 465,
466, 485, 512.
*seke 1.
sela 5.
sele 5, 402, 509.
Semsmölla 104.
sen adj. 88, 111.
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sena s. 5, 478, 508. Simrishamn 654.
senap 5, 551.
sin 53, 392, 534.
senhösten 389.
sina v. 88.
sinad 111.
senvintern 389.
separatorn 193, 544. sinne 40.
sinnelag 40.
separerad 110.
september 134, 448. sirap 53.
*sisare 53.
*sibba 26, 547.
sist 34, 53, 521, 522,
Sibbalt 26.
537, 548.
Sibbarp 26.
*sicken pron. 27, 486, sitta 3, 16, 17, 20,
279, 398, 477, 546.
549.
sid adj. 53.
sittande 550.
*sittertråd 32.
sida s. 53, 549.
*sjabb 216.
*sidd s. 53, 534.
*sjabbig 216, 399.
siden 53, 551.
*sidhösten 389, 563, *sjantahäj 236.
*sjante 236.
*sidvintern 53, 389, *sjask 236.
"sjatte 236.
sig 2, 389, 442, 507. sju 386, 417, 424, 427,
*siga ner v. 56.
428.
sjuda 382, 384, 425,
*sigge s. 28.
sigill 35.
427, 431.
sju-eller-åtta 565, 593.
signa 23, 466.
sjuk 382, 384, 425.
signeri 23.
428, 430, 431,
*sikla sig 22, 444, 466.
sjuka 382, 425, 427,
sikt 42, 647.
sikta 42, 466.
428.
sjukdom 373, 382, 427,
siktbröd 561, 567.
sikte 42.
428.
sjuklig 15, 382, 399,
siktmjöl 27, 561.
428.
sil 53.
sila 53.
sjunde 386, 424, 427,
silke 35
550.
sill 35, 36, 392, 448. sjunga 342, 353, 424,
427, 428, 430, 431.
sillmjölke 556.
sjunka 342, 353, 424,
silltunna 556.
428, 430, 431.
silver 35, 45, 67, 452,
sjuttio 386, 424, 427,
545, 694.
590.
simma 45, 70, 478,
sjuttiosju 565.
647, 687.
sjutton 386, 394, 424,
*simma [lien] 53.
427, 497, 550, 552.
*simme 53.
själ 254, 425, 427, 428,
simmig 53, 399.
430.
simpel 38, 551.
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själv 254, 408, 425, skam 219, 532.
skena v. 101.
428, 430, 452, Skam 219, 530.
Skenabygget 5.
453, 530, 625, 626, *skamfera 90.
skenben 5.
634, 635, 638, 642, skamlig 219, 399.
*skene 5, 15, 16.
645, 686.
*skammande 219, 386. skepp 421, 676.
självdöd 254, 581.
*skammel 203, 205. skev 163.
självsvåld 254, 590. skampallen 580.
skevögd 151, 466.
självsvåldig 254, 590. skank 238, 239, 514. skicka 27, 413, 431,
*självsörjare 556.
-skap 442.
493, 494.
*självtänkare 254.
skapa 192.
skickad 492, 493.
*självätare 581.
skar ipf. 202.
skiekelig 27, 399, 417.
sjätte 250, 425, 427, skare 202.
skiffer 34.
430, 537, 550.
skarn 221, 222, 224, skift 34.
sjö 374, 408, 425, 427, 482.
skifta 34, 383.
430, 635, 638, skarnstycke 221, 224. skifte 34, 421.
640.
skarp 221, 229, 526. skilja 20, 477, 513,
Sjöalt 374, 395.
[på] skarpen 229.
609.
sjöbotten 390, 573. skarpt 489.
skilling 35, 36, 389,
sjödo ipf. 278.
*skarra 220.
430, 694.
sjöfolk 573.
skarv 228.
skillnad 23, 421, 492,
sjöman 573.
skarva 228.
513.
sjönöd 390, 573.
skata 193, 209, 210, skina 5, 15, 16, 53,
Sjöred 374.
211, 400, 683.
94.
skabb 215.
skate 210.
skinka 40.
skabbig 215, 399.
skatt 213.
skinn 40, 413, 479,
*skack 212.
skatta 213.
480, 483.
skada s. 196, 397, 506. skava 195.
skinnbyxor 580.
skaffa 216.
Skavbo 195.
skinnkjol 412.
skafföttes 216, 572, Skavböke 195, 451. skipa 660.
696.
Skaven 663.
*Skipås 16.
skaft 247, 447, 666. ske 102.
skira 53.
skafta 247.
sked 101, 108, 114, skit 53.
skaka 190.
151, 400, 413, 444, skita 53.
skakel 190, 402, 505. 546, 629, 663.
skiten adj. 53, 443,
skal 199, 408.
*skeda (bena) 102.
455.
skala 199.
Skedala 102, 199.
skiva 53, 413, 414,
skalk 233.
skedde ipf. 456.
629.
skall pres. 487.
*skede 101.
skjorta 309, 413, 414,
skall s. 218.
*skedlag 194, 461, 556. 415.
skalla v. 218.
skedvatten 102.
*skjortegere 98.
skalle 218.
skela 151.
skjul 382, 384, 414,
*skallhuvad 583.
skelögd 151, 414, 466, 421.
skallig 218, 402.
475.
*skjula 384, 414.
Skallinge 218, 398. sken s. 5, 15, 16, 509. skjuta 279, 385, 387,
skallra 230, 449.
sken ipf. 5.
414, 421.
skalv ipf. 232.
skena s. 5, 16.
skjutit 443.
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skjuts 387, 413, 414, skoj 338, 339, 374. skrika 53.
skrin 53.
skoja 374.
415, 421, 430.
*skrind adj. 40.
skojare 374.
skjutsa 387, 414.
skriva 53, 408.
skjutsbonde 387, 589. skola 370.
skollärarinna 40, 482, skrocka 288.
skjutshäst 589.
Skrommered 259, 395,
544, 551.
sko 370, 408.
532.
skolungar 559.
skoband 572.
skomakare 190, 566. skrov 324, 334.
skock 288.
skrubba 292.
skorem 392, 572.
skoffa 294.
*skruda (rispa) 377.
skorpa 315, 523.
*skoffel 294.
skorsten 316, 497, 583. skruv 377.
*skoffla 294.
skruva 47.
skog 180, 322, 326, skorv 317, 354.
*skråe 259.
330, 331, 337, 338, skorvig 317.
339, 341, 459, 497, skoskav 195, 572, 591. skråla 274, 275, 282,
283, 408, 699.
skosnöre 540, 572.
533, 612.
*skrångel 237.
Skogaby 4, 322, 338, skosula 346, 572.
skott 270, 282, 283, skräda 151, 456.
389, 393.
Skogbygget 322, 338, 344, 345, 346, 351. skräddare 151.
skrädyxa 151.
skotta s. 290, 356.
572.
skräll 131.
skotte 346.
*Skogen 322
skrälla 131.
skogsbacke 322, 572. skottkärra 580.
*skrälletös 131.
skogsbo 322, 337, 338, Skottorp '290.
skotyg 82, 392, 539, *skrällråtta 131.
540, 572, 577.
skrämma 151.
skogsbygden 322, 330, 572.
337, 338, 392, 400, skovel 324, 334, 336, skräp 119, 506.
skräppa 145.
340, 408.
540, 572, 577.
skogsduva 330, 337. skovla 324, 326, 334, skrävla 148, 451.
*skrövsla 324, 334,
336, 340.
skogsgubbe 572.
Skogsgård 322, 338. skovor s. pl. 322, 337. 547.
skubba 292, 352.
skral 199.
Skogsgärde 322.
*skula v. 377.
skrall ipf. 218.
skogshage 330.
skuld 299, 353.
skramla 241.
*skogshide 330.
*skulhärdad 377, 392,
skrammel 219.
skogsland 330.
skrapa 192.
492, 583.
Skogsmad 338.
skull 69, 354.
skratta 213.
skogsman 330.
skulle 299.
skogsskata 322, 572. skred ipf. 106.
skulvo ipf. 296.
skrek ipf. 106.
*skogsskrabba 330.
skum 379, 408, 532.
skogssnuva 322, 330, skreko ipf. 1.
skumma 379.
skrev s. ii. 3.
572.
Skummeslöv 379, 393.
skogssnuvegubbe 337. skrev ipf. 106.
*skungra 306.
skrevo ipf. 3.
skogssåg 572.
*skunk 353.
skrida 53.
skogstorp 330.
skur 377.
skridit 4.
skogsäng 33Q.
skura 377.
skrift 34.
sk ogsök 330.
skurit 443.
skogvaktare 330, 337, skriftligt 34.
skurk 312.
skrik 53.
338.
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skuro ipf. 278.
skäkta 142, 145, 413, skört 74, 413, 418.
skutt 290.
466.
sköt ipf. 278, 351.
skutta 290, 351.
*skäkteskållare 230, sköta 176, 414, 533.
skvala 200, 439, 696. 559.
skövla 421.
skvaller 218, 439.
skäl 5, 15, 16, 414, slabba 216.
skvallra 230, 449.
684.
*slaekra 444.
*skvalpa s. 233.
*skälkäppar 5.
sladd 215.
skvalpa v. 233, 242, skälla 131, 397, 421, sladder 249, 551.
439.
505.
sladdermärr 249, 559.
skvätt 213, 439.
skällsord 131, 589.
sladdra 249.
sky s. 80.
skälm 131, 421.
sladdrig 249.
*sky adj. 80.
skälva 131, 421, 452. *sladdring 399.
sky v. 80.
skälvhänd 131, 413, slag 195, 460.
*skya sig 80.
449, 452, 580.
slaga 195.
skydde ipf. 456.
skämma 135.
slagbord 195, 390, 460,
*skygga 62.
skämmas 413.
540, 572.
*skyhåren 80.
skända 137, 169, 479. Slagelse 672.
skyla 80, 382.
skänk 137, 421, 430. slagit 195, 460, 461,
skyldig 69, 399, 414. skänka 421.
490, 491.
*skylla (skatta) 69. *skänkt adj. 137.
slags 247.
skymma 519, 533.
skäppa 145, 413, 414, slagskämpe 134, 592.
skymning 70.
421.
slagsmål 247, 589.
skymt 70, 478.
skär s. 123, 421.
slagval 390, 395, 403,
skynda 71.
skära s. 124.
576.
skynke 71.
skära v. 118, 123, 124, slak 444.
skytt 63.
168, 397, 413, 414, slakt s. 247, 472.
•
skyttel 58, 351, 397, 421, 431, 655, 656, slakta 247, 469, 470,
416, 551.
682.
471, 472, 473, 474.
*skytteri 544.
*skärelön 123, 561.
slaktare 247, 472.
skåda 346.
*skärevatten 123, 561. slaktfet 561.
skål 259.
skärm 127.
slam s. 219.
skåla 259.
skärp 129, 406, 421. slamsa 241.
skålla 230.
skärtorsdag 151.
*slana s. 201.
skålpund 259.
skärv 129, 452.
slang 237.
Skåne 261, 625, 670. *skätta v. 146.
Slangemöllan 237.
skåning 261.
skäv s. 121.
slank ipf. 239.
skåp 192, 212, 509. *skäver s. 151.
slant 236.
skåra 279, 635, 636, *skäverbent 151.
slapp adj. 214.
637.
sköka 421.
slapp ipf. 214.
skäckig 421.
sköld 421.
slarv 228.
skädda s. 147.
skölja 67, 421, 609. slav 195.
*skäddig 147.
skön 421.
• *slave s. , 195.
skäft 141, 421.
skör 176.
slem 104, 519, 532.
*skäftig 141, 399.
skörd 75, 76, 400, 401, slet ipf. 106.
skägg 146, 421.
413, 625, 678.
Sletås 3.
skäggig 147.
skörda 75.
slev 110, 163.
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smita v. 54.
slädraed 91, 559.
slicka 27.
smitit 3, 442.
slägga 147.
slickepott 27, 290.
släkt 143, 408.
smitta s. 32.
slida 53.
släkte 143, 466.
smitta v. 32.
*slim 53.
*smitta ut v. 290.
*slimmig 54, 399, 492. släkting 143.
smittosam 32.
*slinnor 45, 71, 449, slänga 137, 479.
[på] *slänte 137.
smorde 307, 308, 454,
484.
släp 151.
455, 626.
slipa 53.
släpa 151, 161.
smuggelgods 561.
*slipe 53.
smula 270, 282, 283,
slippa 25, 26, 214, släppa 145, 398.
slät 169, 533, 535.
345, 346, 509, 615.
546.
smultit 297.
släta v. 152, 533.
slipsten 561.
slätast 547, 552.
smussla 295, 511.
slit s. 3, 506.
slätt 5. 151.
slita 53.
smutsig 290, 291.
slätt s. (slag) 533.
smutt s. 290.
slitit 3, 442, 443.
smutta v. 351.
slätt inte 152.
*slod 371, 533.
slog ipf. 322, 326, 337. slättbo 392, 572, 577. *smyg (vältalig) 57,
sluddra 281, 282, 283. slättbygden 401, 572, 80.
577, 586.
[i] smyg 385.
*slufs 324, 334, 450.
Slätthult 152, 395,533. smyga 180, 385, 408,
slug 377.
461, 680.
sluka 279, 351, 380, Slättåkra 152, 475.
*slävigt (vått) 119.
små 259.
381.
*slävna v. 119.
småbäckar 572.
slump 320.
*slöfsa 324, 334.
*småglyttar 391, 572.
*sluna av 377.
*slöfsor 324, 334.
smågrisar 260, 572.
slunga 342.
*smågåen 572.
slöja 374, 533.
*slunörad 377.
Småland 259, 394.
sluppo ipf. 289, 548. slöjd 177, 449.
slök ipf. 278.
småländing 136, 259,
*slurv 354.
smak 191, 543.
*slurva 354.
566.
Småmelarna 156.
smaka 154, 191.
slut 379, 543.
smal 199.
*småna v. 259.
sluta 379, 543.
"sluv 377, 450.
• *smalakryp 191, 559. småningom 259.
småsak 540, 572.
slå 263, 391, 394, 407, smalbent 580.
*smatt ut ipf. 213.
småsjöar 540, 572.
442, 685.
'smattra s. 547.
småsten 590.
slåar s. pl. 151.
smattra v. 249, 444. smått 533.
*slåk 271.
Smeabygget 4.
småvippad 25, 572.
*slåka 271.
slåtter 152, 497, 498. smed 4, 11, 20, 397, *småvura 391, 572.
*småäten 391, 572.
slåttergille 152, 533.
408, 551.
slåtterkarl 227, 559. smedja 20, 454, 477, *smäd s. 152.
511.
smäkta 144.
slåtterlie 559.
smäll 131.
släcka 170, 171.
Smedjeryd 19.
släckte 324, 334, 466, smet s. 88.
smälla 131.
smet ipf. 106.
*smällekodd 352.
468.
smida 54, 456.
smällpiska 592.
släde 118, 164.
smidig 54, 399.
smälta 131.
slädföre 164.
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smärgel 129, 475, 551. snurra 317, 354.
snöväder 573.
smärre 152, 547.
snus 378.
so s. 371, 400, 401.
smärt 127.
snusa 378.
sock 288, 352, 497.
smärta 127.
snusdosa 592.
sockavante 288.
smör 341.
snuskig 295.
socken 324, 330, 331,
smörask 580.
*snussla 295, 511.
339, 400, 468, 475,
smörbullar 580.
snuta s. 378.
497, 540, 545, 624,
smörbytta 573, 580. *snutesöd 378.
634, 674, 688, 702.
smörgås 580.
snuva 377.
socker 288.
smörja 74, 477, 609. snyfta 66.
sockerhög 562.
smörkärna 43.
snygg 170, 171.
sockertopp 562.
smörmat 390, 580.
snylta 69.
soffa 294.
smörärter .580.
snyta 80.
*sogluff 293.
snabel 192, 211.
snål 259.
sol 371, 400, 403.
snacka 212.
snår 259.
sola sig 371.
*snaggen 215.
*snårde ipf. 454, 455, *solakvällen 556.
*snapp adj. 214.
524.
soldat 543, 544.
Snapparp 214, 396. snäcka 27, 144.
*sona v. 299.
snarka 228, 314.
Snäckh uh 145, 395. *solna v. 297, 362, 513.
snart 122.
snäll 131, 408.
solsicka 27.
snava 195.
snärja 129, 168, 220. solsken 53.
*snavla 247.
*snärpa 129.
solv 35, 67, 452, 694.
*snavsig 247.
*snärpesöd 129.
solva 67, 452.
sned adj. 4, 454, 693. snärt 127.
solvkäppar 556.
'snedig 110, 399.
snärta 127.
som 320, 532.
snedögd 466.
*snärtrev 556.
somliga 320, 353.
snickare 27.
snö 374.
somligstädes 561.
snickarevä,rkstad 553. snöa 374.
sommar 320, 353, 355,
snickra 27.
*snöda 19, 694.
362, 508.
snigel 13, 14.
snödriva 3, 21, 47, 57, sommarfähus 559.
*sniglabock 13.
78, 374, 389, 400, sommarpotatis 559.
sniken 54.
451, 477, 510, 572, *sommartidd 54.
*snip s. 54.
576.
somna 324, 330, 451.
snipp s. 25.
*snöfnuk 346.
son 272, 284, 344, 360,
sno 371, 456.
snöfogde 323, 389, 572, 361, 478, 698.
snodd s. 371, 533.
576.
sonson 556.
snok 371, 372.
*snöfåk 271, 345, 346, sopa 371, 372.
snoppa 66, 289.
573.4
sopkvast 561.
snor 274, 344, 345, snökastare 573.
soppa 289, 352.
346, 349.
snökastning 573.
sorg 317, 354, 355,
snorig 346, 399.
snöplog 389, 573.
360, 476.
snortorsk 580.
snöplogsfogde 588.
sorglig 74, 399.
snu bbig 292.
snöra 181.
sork 313, 314.
snubbla 281, 344, 446. snöre 181.
sort 309.
snudda 293.
snöslask 573.
sot (sjukdom) 372,
*snuffel 294.
Snöstorp 46, 65, 396. 534.
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sprittande 32.
spika 54.
sot 371.
*spritt(er) 32.
spikhuvud 556.
sotare 371.
sprack° ipf. 288.
sova 166, 321, 326, spikhål 556.
sprund 303, 353, 357,
327, 335, 505, 546. spiktunna 556.
362, 480, 481.
Sovdared 19.
*spiling 54.
sprungo ipf. 306.
sovel 324, 326, 328, spilla 35.
spruta 378.
spilta 36, 448.
333, 663.
spindelväv 41, 561. *sprygg adj. 62.
sovelbit 581.
språk 259.
spade 197.
*spinga 41.
*spinklig 41, 399.
*språka 259.
spader 197, 511.
"språte 272, 282, 283,
spadtag 197.
*sp.inling 41, 485.
284, 344, 345, 346,
sppin s. 479.
spak 190.
spalt 213.
spinna 41, 479, 480, 347, 349, 497, 653.
spräcka 145.
spana 201.
484.
spinnrock 561, 563. spräcklig 247, 444,
spann s. 219, 530.
469, 470, 472, 474,
spann ipf. 236, 479. spira 54.
475.
spanngrepe 442, 556. spis 54.
spjälka 251.
spräckte 143, 247, 469,
spannlock 556.
470.
spjäll 250.
spanns ipf. 239.
spräcktes 473, 474.
*spjärk 251.
spara 202.
spränga 137.
sparka 312, 354, 529. *spjärka 251, 408.
sprätt 146.
spjärna 251, 485.
sparlakan 190.
spunnit 480, 482.
*splana s. 201.
sparre 220.
spunno ipf. 303, 548,
sparv 43, 45, 228, 317, spole 371.
spoliera 110.
691.
452.
*sputa v. 378.
*spolta s. 36, 353.
*sparögon 202.
sporde 307, 308, 397, spy 81, 456.
spe 91.
specie 110.
454, 455, 626, 688. spå 259.
spåkäring 540, 592.
spegel 97, 122, 551. sporre 272, 360.
spegla 97, 122, 465, spott 63, 29, 0351. spån 261.
spotta 63, 290, 291, spåna 261.
538.
spånad 271.
spektakel 190, 544.
351.
*spottback 63.
*spåne 345, 346.
spekulant 236.
*spottig 290.
spår 272, 344, 345,
spekulation 371.
sprack ipf. 212.
346, 360, 699.
spel 5.
spåra 274, 346.
spraka 408.
spela 5.
späd 119, 164.
sprang 236, 237.
spendera 110.
späda v. 119.
'sprattel 218.
spene 5, 397.
spänger s. pl. 137.
sprattla 218, 445.
speta 3.
spänn 137, 479.
spred ipf. 106.
spett 18.
spänna 137.
spetälsk 3.
*spreka 1.
spänne 137.
*spicka 1.
spricka 27.
spickefläsk 561.
sprida 54, 408.
spärgel 129, 475, 551.
spätt adj. n. 146.
'spickepölsa 1.
spring 41.
*spättig 146.
spickesill 1, 561.
springa 41, 484.
spö 174.
spritta 32.
spik 54, 408, 675.
48-120088. Sv. tandem. Wigforss.
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sting (insekt) 41.
stava 195.
spöka 177.
stinka 41.
Stavsjöarna 196.
spöke 177.
stearinljus 54.
stinn adj. 41.
spökelse 177.
"stirdkna 43, 44.
steg s. 12.
spörja 74, 670.
*stirdna 43, 44, 45,
steg ipf. 106.
stabba v. 216.
90, 101, 485, 520.
*stegben 559.
*stabbig 216, 399.
stege 12, 14, 497, 506, stirra 43.
stack s. 212.
stjäla 256, 279, 413,
508.
stack ipf. 212.
416, 417, 431,
*stegla sig 22.
*stackandad 583.
stek 96.
661.
stackare 212, 451.
stjälk 36, 251, 415,
Stackarp 212, 396. steka 96.
421, 431,
*stackbyxor 583, 586. "stekarehus 97, 442,
448, 497, 652, 656.
*stackig 213, 402, 490, 459, 545.
stjälpa 233.
491, 530, 622, 634, stel 110.
sten 88, 497, 501, 544, stjärna 222, 251, 415,
639.
416, 421, 430, 485.
551.
stad 197, 394, 408.
Stjärnarp 251, 415.
stadga v. 215, 454. stenbråte 580.
stjärnklart 415.
stengärde 580.
stadge 215.
stjärt 127, 431, 448,
stenhuggare 291.
stadig 193.
497, 695, 700.
stenhusgård 661.
stadsbo 392, 573.
stock 288, 352.
stenhäll 580.
*stadsboslank 239.
stod 371, 392.
stenig 88, 399.
stadsvagn 589.
stoj 374.
*stenklämma 134.
staka ut 190.
stoja 374.
stenmur 580.
stake 190.
stol 371.
*stakrig 249, 467, 511. stenrör 580, 584.
stolle 299, 300, 354,
stenröse 176.
stal ipf. 199.
stenskvätta 28, 32, 362.
stall 218, 530.
stollig 299.
439.
stamma 203.
stolpe 296, 354, 358,
stenudde 580
stampa 514.
362.
stia s. 54.
stank s. 239.
stolt 297, 354.
stanna 197, 453, 511. stick 27.
stop 371.
sticka 27.
stapel 192, 211.
stapla 192, 211, 249, *stickelbär 28, 559, stoppa 289, 355, 361.
stor 371, 397, 402,
563.
444, 511.
491, 505.
*sticken adj. 28.
stare 220,
storaktig 583.
sticksåg 28, 592.
stark 221, 228.
storartad 392, 492,
stig 12, 456.
starkpeppar 580.
583.
starrbliga 47, 220, stiga 13, 54, 456.
stigbyglar 12, 58, 389, Storgatan 581.
456.
storhuvad 392.
540, 573.
starungar 580.
stork 312.
stigit 13, 457.
stass 217.
storm 226, 311, 354,
stil 54.
stassa 217.
355, 478, 524,
stilla 36, 549.
stat 193.
storma 311, 355.
stillas v. 36.
station 371.
*stornas 371.
Stina 54.
statt imp. 213.
*storpysare 80.
sting (stygn) 41.
stav 195.
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stuckit 352.
Storsjön 581.
stånd 234, 479.
stucko ipf. 288.
stång 237, 516.
*storvärdig 581.
student 137.
stångas 237.
straff 216, 450.
studera 110.
straffa 216.
städ 119, 506.
städa 120.
stram 203, 204, 205. studsa 295, 454.
stuga 321, 326, 328, städer 120, 546.
strama 203.
333, 497, 501, 544. städja 120, 215.
strand 234, 400.
städning 120.
strax 247, 469, 470, stugväggen 401.
stabo ipf. 278.
städsla 141, 454.
471, 472.
streck 1.
stum 320.
*stäcker 145, 530, 546.
*stäckigt 145.
strid s. 54.
stump 320, 353.
strid adj. 54.
stund 303, 353, 480. "stägga 147.
strida v. 54, 456.
stundom 303, 353, *stäka 152.
stridde 465.
ställa 131.
481, 482, 496.
stropp 352.
stupa 379, 380, 381. ställe 131, 397, 490,
strumpa 320.
stupstock 379, 380, 504, 530.
ställning 132.
strupe 376, 380, 381. 381.
strut 379.
*stuuth 660.
Stämhult 395.
stryk 382.
stut 212, 378, 402. stämma 135.
stryka 279, 382.
stutkörare 556.
stämpel 135.
strykerska 544, 551. "stutydd 63.
stämpla 135.
strå 260.
stycke 28, 61, 78, 447, stänga 137.
stråk 344, 345, 346, 490, 549, 649, 688. *stänge 137.
348, 349, 350, 351. stygg 62.
stänka 137.
*stråka 271, 282.
styggt 73.
stärkelse 127.
stråke 271, 283, 344, styltor s. pl. 68.
stätta 152.
345, 346.
styra 81, 505.
stöd 58.
"strång adj. 237.
styrare 81.
stödja 510.
sträcka 145.
styre 81.
stöna 71, 73, 161, 477,
sträng s. 137.
styrka 74, 313, 314, 513, 619.
sträng adj. 137.
528, 529.
[i]stöp 176.
strängast 547.
styv 54, 57, 81, 627, stöpa 176, 539.
*sträte s. 152, 159, 648, 649, 687.
stöpare 176.
160.
styvast 547.
stöpte 447.
sträva 121, 162, 408. styvbarn 540, 573.' stör 174.
strävig 121, 399.
styvdott& 540, 573. större 180, 225, 547.
strö 176, 456, 534. "styvelse 54.
störst 180, 548.
*ströa s. 176.
styver 81, 82, 649, 687. störta 518.
strök ipf. 278.
styverräkning 512.
stöt 174.
ström 174, 184, 520. styvfar 389, 390, 540, stöta 174.
strömma 176, 184.
573.
stötta 63.
strösocker 592.
styvmor 540, 573.
*stöv 177.
*strösvin 573.
styvson 540, 573.
stövelknekt 142, 559.
stubb 292, 352.
stå 260, 391, 533.
*subbel 444.
Stubbalt 292, 395.
stående 550, 552.
suck 352.
stubbe 292, 676.
stål 260.
sucka 288, 352.
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svampdosa 240.
svinbyttor 556.
sudd 293.
svans 239.
sudda 293.
svindrav 556.
svar 202.
svinga 41.
suga 378.
sugga 291.
svara 202, 243, 437. *svinhudda 556.
*sugor s. pl. 378.
svart 221, 243, 447, svinhus 556.
'sukta 288.
488, 514.
svinmage 461.
sula 272, 282, 283, svartbrokig 571, 585. svinstia 556, 581, 586.
284, 344, 345, 347, *svartdrakig 571, 585. Svipdag 672.
350, 360, 361, 653. svarthårig 571, 585. svira 54.
§vartmuskig 583.
*svira 54.
sulläder 559.
*sulten 68, 297, 652. svartrandig 569, 585. *sviringen 54.
svarva 228, 452.
*svirra av 43, 487.
summa 320, 353.
sump 320.
svarvare 228.
sviskon 33.
svavel 200, 436, 451. svor ipf. 371, 439.
sumpig 320.
Sunna 678.
svavelblomma 196.
svullen 299, 300, 353.
sunnan 71, 72, 402, svavelsticka 437, 556, svullna 297.
581, 593.
svulto ipf. 297, 437.
480, 481.
svaveltunna 72.
svål 126, 437.
sup 379, 380.
*svång adj. 237.
supa 279, 379, 380. sved ipf. 106.
supare 379.
svedja 4, 104.
svår 260, 436, 437.
'supesked 380.
*svegryggad 97, 436, svälja 132, 230, 231,
437, 492, 581.
437, 475.
"supesmat 380.
svek ipf. 106.
*sväljane s. 132, 475.
sur 378, 403.
Sven 137, 437, 547. svälla 132.
surdeg 581.
*surpillor s. pl. 35. Svennarum 661, 670, svälta 132, 231.
671.
svänga 137, 479.
surr 354.
surra 317, 354.
Svensabygget 137.
svärja 120, 129, 437.
Sutarebo 277.
Svenshult 137, 395. svärm 127.
suttit 17, 442, 443. svensk 137, 497.
svärma 128, 437.
Svensson 137.
svärmningstiden 128,
sutto ipf. 278.
suverän 154.
Svenstorp 137, 396.
561.
*svabba 216. .
svepa 103, 436, 437. svärmor 152.
svag 191.
*sveplist 103, 561.
svärson 389, 437, 573.
svaja 264.
*svete (blod) 103.
svärta 127, 437.
sval 199, 242, 437, 523. *svetekorv 103.
sy 81, 456.
*syfta 66.
svala s. 199, 436, 437. svetsa 143.
svett 104, 105, 437. syl 81
svala v. 199.
svalde ipf. 207, 242, svettas 105.
syll 68.
svick(a) 27, 28.
436, 548.
syllsten 68, 556.
svida 54.
Svaleshög 199.
sylt 68.
sylta 68.
svalg 232, 242, 437, svika 54.
47.5, 476.
sviktkärra 42.
syltfläsk 68.
Svalhult 199, 395, 487. svimma 38, 513.
symaskin 592.
*svallen s. 218.
svin 54, 435, 436, 437, syn 81, 478.
svalna 199.
635, 640.
synas 81.
svamp 240, 436, 437. svinaktig 581.
synd 71, 480, 482. _
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syn dapalt 71.
sölja s. 35, 475.
*säggmosse 147.
synål 592.
säker 121.
söm 174, 180, 184, 532.
*sömat 573.
syrsa 53, 487.
sälg 218.
syskon 65.
sälja 132, 477.
*sömatsfat 390, 394,
syskonbarn 554, 593. sällan 132, 133.
540.
sömn 70, 324, 336,
syssla 81, 511, 538. sällskap 132, 581.
syster 65,401,477,548. sämre 152, 546, 547, 451, 485.
systerbarn 65, 559.
548.
sömnig 70, 399.
systerson 559.
sämst 548.
söndag 72, 186, 394,
sytråd 592.
Insän 167.
449, 461, 480, 590,
så v. 259, 442, 534. sända 138, 479.
703.
så adv. 263, 394, 549, säng 138, 400.
söndagskläder 588.
668, 681.
sänglag 461.
söndagsnatt 588.
sådan 394,401,497,593. sängskåp 138.
söndagstyg 82.
sådig 259.
sänka 138.
sönder 72, 391, 480,
sådor s. pl. 259, 323, sär adj. 152.
481, 546.
331, 333, 453.
särdeles 110, 152, 389, Söndrum 71.
såg s. 195, 459, 460. 583, 584, 586.
söner s. pl. 397.
såg ipf. 259.
särk 127.
söp ipf. 278.
såga 195.
*särkagere 99.
*sör (suggor) 173.
sågavfall 570.
särskild 152.
*sör adj. 174.
sågbock 561, 580.
säte 152, 159, 160. sörja 74, 354, 475.
*sågmölla 580.
säteri 54.
söt 173, 533.
sågspån 570.
sätta 146.
sötost 173.
*såka in 276, 344.
säv 118, 165.
söttbröd 567.
sålde ipf. 230, 449. *sävra sig 118.
söva 173, 450.
således 106.
säx 143, 145, 466.
såll 259, 537.
säxhundra 145.
sålla 152, 259, 537. säxstyver 590.
säng 237, 516.
säxtio 143, 145, 590. *tabbe 216.
såpa 152, 161, 259. säxton 143, 145, 394, *tabbig 216.
sår s. 259.
552.
tack 213.
såra 259.
söcken 60, 466, 467, tacka 213, 405.
sås 261.
512.
tacksägelse 12, 581.
säck 145, 169.
*söd (soppa) 274, 283, tafs 248.
säckväv 145.
284, 344, 345, 346, tag 190, 191, 205.
säd 152, 155, 164, 400, 348.
*taga s. 191.
401.
"söda s. 174, 405, 497, taga v. 190, 397, 403,
*säddråse 556.
501.
442.
"sädhösten 567.
söder 71, 72, 481, 546. tagas 191.
sädkorg 556.
söderbo 71, 561.
tage1469, 470, 473, 475.
sädpåse 389, 567.
södergårdarna 561. tagelsnärt 559.
sädtjuga 556.
söderpå 72, 561, 563. taggig 215, 399.
säga 12, 13, 14, 403, *södertäcka s. 72.
tak 190, 191, 400, 405,
456.
söka 173.
502, 511.
"sägg 147.
söla 176.
tak boss 346.
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takdropp 270,283,345. tegel 13.
takmossa 345.
tegelbruk 13, 581.
tegelsten 13, 466, 581.
tal 200, 207.
tala 200, 206, 207, *teka v. 1.
Tekla 549.
390, 505.
talan 200, 207.
telefon 371.
talang 237, 544.
telning 36, 398, 485
talde ipf. 548.
ten 88.
talg 232, 475, 497. tenn 5, 506, 660.
talgbit 570.
tennfat 574.
talgig 232, 399, 475. *tepig 88.
talgljus 232, 581, 583. lerakelse 190.
talja s. 232.
tesked 573.
tallrik 218.
testamente 138.
tam 203, 204, 205, tetas 88.
478, 508, 532.
Thruwar 672.
tamde ipf. 241, 449. tid 54, 400, 401, 403,
tamp 240, 520.
454, 498, 501.
tand 219, 479, 505. *tida upp 54.
tandvärk 556.
*tidare adv. 54.
tanke 239, 401.
*tidd adj. 54, 534.
tapet 110, 543.
*tidliga 54, 399, 453,
tapetsera 110.
467.
tappa 192, 211, 212, tidning 54, 453, 544.
tids [nog] 54, 454,
506, 510, 539.
tappade ipf. 447.
534.
tarm 224,225,366,696. tiga 13, 14, 405, 456,
497.
tarmvred 4, 581.
*tarsk ipf. 487.
tigga 28, 676.
tiggare 28.
taska 244.
tiggde 42, 402, 449,
tass 217.
*tasse 217.
465, 674.
*tilje 36.
tavla 248, 451.
Tavla 248.
till 5, 389, 487, 540,
taxeringsvärde 110, 545.
tillbaka 188, 549.
564.
tillfälle 130, 573.
te 110.
tecken 97, 110, 143, tillgänglig 36, 399.
467, 538, 545, 551, tillhåll 573.
tillnamn 540, 573.
695.
teckna sig 111.
tillreds 91, 114, 397,
tefat 573.
534.
tillräcklig 564.
teg s. 110.
teg ipf. 1:06, 248, 449, tillsyn 573, 591.
469, 471, 472, 473, *tillvänningar 573.
549.
tillvärka 127, 591.

timjan 38.
timme 55, 397, 478,
519, 532, 616, 659,
684.
timmer 38, 45, 70,
505, 624, 625, 635,
638, 645, 648, 649,
687.
Tim merhult 38, 395.
timra 38.
timvis 559.
tina s. 55.
ting 41.
tinga 41.
tingföras 583.
tingsbordet 583.
tingshuset 583.
tinne 41, 482.
tinning 41, 482.
tio 54.
Tiohaga 194.
*tionda 55.
tionde räkn. 55.
tionde s. 55, 480, 550.
tiondebärare 116, 554.
tisdag 55, 394, 537,
590.
tistel 55, 521, 537.
*tistelskaklar 546.
titel 32.
titt s. 54.
*titt adv. 533.
titta 32, 694.
*tjabb 216.
*tjabba 216, 547.
*tjabbig 216, 490.
tjock 342, 352, 411.
tjog 180, 342, 343, 383,
431, 462, 625, 645,
tjuder 382, 411, 431.
453.
*tjuderpäl 151, 156,
158, 382, 583.
tjudra 382, 453.
tjuga 383, 384, 411,
625, 626, 635, 640.

ORDREGISTER:

takdropp—trestyver.

759

torv 317, 354, 355,
tjugo 342, 383, 431, tolvskilling 590.
360, 452, 615.
tom
373,
532.
462, 625.
torva 317, 355.
tjur 384, 411, 431, tomkupa 373.
torvaska 581.
Tommared 320.
621, 626.
torvgrav 317, 581.
tomt s. 324, 355.
tjurgalen 581.
*torvhudda
581.
tomta
v.
324.
tjurkalv 581.
torvhusdörr 588.
*tjurmige 556, 693. tomte 478.
torvmosse 391, 581,
tomtning 324.
tjuta 431.
584.
tjuv 383,384, 411, 625, tomtrå 259.
torvsmöle 581.
tomtstenar 324.
626, 681.
*tos s. 371.
*tjuvbänd 135, 556. ton 373.
tosig 371, 399, 492.
topp 289, 352.
tjuveri 544.
*torbagge 214, 307,581, tosing 371.
tjuvgods 556.
*tosingavatten 371.
583, 584.
Tjuvhult 383.
tott 290.
tjuvstreck 383, 431, Torbjörnshult 395.
torde ipf. 454, 455. *trad s. 197.
556.
*trada s. 193.
tordön 57, 371.
tjuvstycke 556.
tordöna 57, 581, 584. *trada v. 197.
tjäder 432.
*tjälaglöpen 176, 559. torg 273, 317, 354,355, *tragg 215.
*tjäldra 250, 411, 449. 360, 476, 661, 685. *tragga 215.
tjäle 254, 256, 411. torgdag 317, 581, 583, *traggla 248.
trakt 248, 472.
584.
tjäll 432.
torka s. 312, 318, traktera 111.
tjäna 254, 411.
tralla 218.
531.
tjänare 254.
torka v. 312, 318, 524, trampa 240.
tjänst 250.
tran 201.
531.
tjära 124, 255, 411.
tranbär 201, 559.
Tjärby 255, 389, 393. *torkhängklä 318.
*torkläde 318,393,394. trappa 214.
tjärig 255.
torkväder 318, 561. *trappetrin 19.
tjärtunna 559.
Torlabo 371, 392, 488, trappsteg 12, 19, 559.
*to s. 371.
trase 198.
559.
tobak 371.
trasig 198, 399.
Toboda 371, 392, 539, Tormarp 396.
trassla 249, 511.
torn
311,
485.
*tocka sig 288, 352. 551.
torp 225, 315, 354, trasslig 249, 399, 511.
*tocke s. 288, 352.
trast 242, 365, 366.
405.
toddy 293,
torpare 315, 505, 544, trave 196, 450.
tofflor s. pl. 294.
tre 92, 114, 115, 382,
551, 552.
tofs 361.
405, 549.
toft 326, 330, 334, 337, torparehustru 554.
tredaler 590.
torpareson 554.
361.
torr 77, 273, 318, 360, tredje 4, 11, 20, 397,
*tofta v. 326, 334.
453, 454, 477, 510,
530, 531.
tog ipf. 372.
550.
Torsakulla 298.
togo ipf. 371, 548.
torsdag 371, 538, 590. tredjedelen 561.
*tohott 290.
tremannatolva 114.
Torshög 570.
tolft 69, 489.
tremark 590.
tolv 296, 362, 363, 452, torsk 316.
trestyver 590.
Torup 371.
453.
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*tres ätta 573.
tryne 81, 504.
träb arv 574.
treva 111.
*trynemjöl 81.
trähus 574.
trevlig 21, 23, 399' tryta 279, 382, 405. träjul 574.
451.
tråckla 288.
träkannor 574.
trevnad 23, 451, 485, tråda 274, 276, 282, *träklamn 574.
492.
283, 284, 344, 346, *träklipp 25, 574.
trilla 36.
348, 349.
träklots 294, 574.
trillingar 36.
*trådelag 346, 349.
träkol 574.
trilsk 88.
tråg 321, 326, 331,332, träl 158.
"trin 55, 94, 507, 694. 340, 459.
träla 158.
*trina v. 55, 94, 107. *trågspegel 332.
trälock 574.
trind 19, 41.
*tråka [ner] 270, 283. Trälshult 152, 395,
trippa 25.
tråkig 270, 283, 346, 538.
trissa v. 33.
397.
trälur 574.
trivas 55..
trång 237.
*trämor 574.
tro 371, 407, 456, 534. Trånget 237.
tränaglar 574.
Troedsrålle 130.
trångt adj. n. 236, 484, tränga 138.
trogen 372.
489, 517, 522, 623. träpinne 574.
troligt 372.
*trås 271, 283.
träpinnaharv 589.
troll 299, 300, 354, "tråtalande 260.
träplog 574.
362.
*träale 152.
träpump 574.
trolla 299, 362.
• träaxlakärra 588.
*träpäl 574.
Trollastuliarna 299, träaxlavagn 588.
*träpära 121, 574.
392.
träben 573.
*trär s. pl. 152.
trolleri 299, 544.
träbit 389, 573, 576, trärötter 574.
trollgubbe 572.
623.
"träsa 157.
trollkarl 572.
"träblä 389, 573.
träskaklar 574.
trollkonster 581.
träbottnar 399, 573. träsko 392, 401, 540,
trollkäring 572.
träbottnastövlar 588.
576, 577.
trollpacka 212, 299, träbro 573.
träskoborr 392, 588.
583.
trähytta 273.
träskostövlar 588.
trubbig 292, 352, 399. träck 145.
träskål 574.
truga 378, 405.
träcka 143, 145.
träslev 574.
Trulstorp 396.
*träckte ipf. 248, 466, trästicka 574.
*trum (nos) 320.
469, 470, 472, 474. träta 152, 168, 172,
trumf 159, 320.
trä[d] 152, 162,
533, 535.
*trumla 320.
260.
trätallrik 574.
trumma 320.
träda s. 120.
trätofflor 574.
trupp 289.
träda 120, 152,
trätopp 574.
trut 379.
215, 260.
trättio 146, 590.
trycka 61.
[i] träde 402.
trätton 146, 394, 497,
tryckte 73, 324, 334, *träfar 574.
552.
391, 468.
träfat 390, 574.
trättonde 146, 394.
trygg 62.
träffa 142.
*trävarv 452, 574.
*trygla 60.
träfjöl 574.
*träveda v. 574, 576.
*trymmig 81.
trägnast 547.
*trävedavagn 588.
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"trävedsjul 588.
turk 312.
tvärhand 118.
*trävärvel 228.
tusan 550.
*tvärig 118, 398.
trög 178, 179, 462, tusen 378, 402, 405, tvärpåse 581, 584.
463.
550.
tvärs 128, 438, 477.
tröjlös 559.
tuss 354.
tvätt 152, 533, 535.
Trönninge 71, 398, tuta 378.
tvätta 103, 152, 169,
482.
*tutta (eld) 290.
436, 437, 438, 439,
tröska 65, 74, 225, tuva 378, 450.
533, 623, 634, 639.
229, 536, 613, 616. tuvig 378.
*tvättetvål 437.
*tröske 65.
tvaget 668.
*ty v. 81, 534, 539.
*tröskebär 65.
tvehågsen 390, 437, tycka 61, 63, 405.
tröskel 44, 74, 402.
574, 586.
tycks 73.
trösta 176, 521, 537. *tvekjusapåse 382.
tyckte 397, 548.
*tröt s. 276, 282, 345. tveskäft 152, 390, 437, tydlig 399.
tröt ipf. 278.
438, 574.
tyg 82, 386, 403, 456,
trött 176, 533.
tvet 88, 104, 437, 438. 695
tröttna 176.
*tvetola 371, 390, 574. "tygale 82.
tu 378.
tvillingar 36, 41, 42, Tygared 81.
Tuddesjön 293.
398, 435, 436, 437, tygel 58, 456, 508,
tugga 291, 352, 353.
485, 513, 551. 663.
tukt 288, 324, 326, tvillinglada 553.
*tyle 81.
334, 336.
*tvilna 41, 103, 485, Tylön 81.
tukta 288, 324, 326, 513.
tyngd 71, 449.
334, 336, 468.
tvinga 41, 437.
tyngre 71, 547, 548.
tull 299, 300, 358, 362, tvinna 41, 438.
tyrann 51, 201, 544.
486.
tvinsjuk 55.
tyst 65, 398.
tulla 299, 358, 362. tvivla 55,435,437,438. tå 260, 400.
*tullakista 556.
tvungen 306, 353, 358, tåg 373.
*tultre 378, 389, 538. 437, 438, 439, 498. tåga s. 282, 283, 323,
tum 320, 352, 508. *tvunnit 353.
326, 333, 336, 338,
Tummathorp 658.
två räkn. 103, 146, 344, 345, 346, 347,
tumme 320, 353, 508. 263, 394, 439, 624, 508, 519, 615, 653.
Tumme 658.
635, 644, 681.
Tågabo 277.
tummetott 290.
två v. 103, 263, 394, *tågekött 323.
tunder 481.
681.
*tåka s. 270.
p] -tune 3.78.
tvåkrona 590.
*täkig 270.
tung 306, 353, 358. tvål 260, 437, 438, tåla 273, 282, 283, 284,
tunga 306, 353, 502. 439.
344, 360, 361, 698.
*tungfängd 136.
tvåla 260.
tålig 346.
*tungnim 37, 581.
*tvåltre 565.
*tåna 261.
tungomål 306.
tvåstyver 590.
tång 237.
tunn 72, 480, 481.
Tvååker 437, 438, 681. *tåpig 260.
tunna 72, 480, 481. Tvååkersbor 681.
tår s. 260.
tunnland 72, 563.
tvär 118, 435, 438. tår s. pl. 151, 153.
tur 378.
tvära v. 118.
tårta 127.
Tureby 378.
[på] tvären 127.
*tåsa v. 87, 271, 283.
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*uppasslig 583.
"tåsta v. 221, 260, 537. Uddared 293, 531.
täcka 119, 143, 145. Uddaredsbygget 293, uppbränd 591.
uppdragen 401.
531.
täckare 145.
uppenbara 61.
Uddarp 357.
täcke 145.
"uppendaging 289.
täckte ipf. 248, 469, uddaträsko 293.
470, 471, 472, 473, udde 293, 524, 531. uppfödd 591.
ugn 323, 326, 329, uppgjort 591.
474, 548.
tälja 132, 230, 231,475. 331, 332, 334, 335, uppkommet 591.
451, 452, 465, 468, uppkäftig 250.
täljbänk 133, 561.
*upplagad 591.
täljkniv 133, 475, 476, 475, 497, 702.
upplagd 591.
ugnsdörr 580.
561.
upplyst 591.
uguskvast 580.
täljyxor 583.
ugnsmynning 589.
uppodlad 566, 591.
tält 132.
upprutten 591.
tämja 135 ,477, 513. ulk 354.
upprörd 181.
ull 299.
tända 138, 479.
uppskrivet 591.
tänder, s. pl. 138, 397, Ullasj ö 299.
uppskuren 591.
*ullfätt 149.
496, 497.
uppståndare 234.
ullgarn 581.
tänger s. pl. 138.
uppsågat 591.
tänka 138, 156, 169, ullsax 474, 581.
upptina 591.
ulv 354.
613, 616.
"upptröttnad 591.
*ulvarönne 452.
täppa 145.
Ulvered 297, 395, 524. uppvuxen 591.
"täppe 145.
undan 303, 353, 480, urmakare 592.
Täppesås 145.
ursinnig 40, 399.
tät 153, 168, 533, 535. 497, 503, 549.
undantag 303, 353, ursäkta 392, 581.
täta v. 153, 533.
"uräte 153.
483, 497, 561.
"täva 121, 165.
under s. 353, 480, 481. usel 378, 550.
"täxla 143.
under prep. 303, 353, "usla sig 378, 538.
töa 176, 178.
482, 484, 505, 548. usling 378, 538.
töja 178, 180, 462.
ut 378, 392.
töm 174, 180, 184, 345. underbyxor 561.
utan 378, 497, 503.
tömma 173, 184, 532. underkuva 561.
utanför 378, 561.
Tönnersa 72, 480, 481. underlig 303.
utanpå 378, 561.
Tönnersjö 72,480,481. underrede 91, 561.
töras v. 273, 307, 345, underrätta 303, 561. utansocknesbo 378,
undervärk 303, 481.
588.
346, 349, 360.
undra 303, 449, 481. utantill 561.
törnrosbuske 311.
utdelat 591.
undvara 202, 581.
törsta 394.
ute 378.
ung 306, 353.
törstig 74.
utflyttad 596.
ungdom 306, 581.
tös 174, 402, 597.
"utfärd (begravning)
unge 306, 353.
"tösastänta 137.
77, 577.
ungkarl 590.
"tössla 547.
*utfärdsöl 588.
ungnöt 71, 570.
töva 177.
utförande 172, 392,
up gstutar 581.
577.
uniform 311, 455.
Ubbe 668.
uthugget 591.
udda 190, 293, 351, unken 306.
unna 303, 353, 691. uthuslänga 598.
352, 524, 531.
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vante 236, 514, 522.
vagntyg 82, 572.
vapenhus 249, 445,
vaja 264.
581, 583, 633, 672.
vak 190.
673, 674, 698.
vaken 190, 474.
vakna 248, 444, 469. Vapnö 248, 392, 445,
470, 473, 474, 475, 541.
var (dyn-) 202.
674, 702.
vakta 249, 403, 447, var adj. 202, 229.
var (ock en) 120, 436,
624.
vakteherde 108, 109. 437, 439.
*vaktepåg 249, 560, var ipf. 202.
var adv. 243, 264, 394,
561.
*val (hand-) 200.
624, 625, 638, 644.
vara s. 202.
val (sill) 365, 403.
[taga] vara 202.
Valborg 233.
vara (räcka) 202.
valde ipf. 524.
valen adj. 200.
vara (esse) 202, 206,
valhänt 200.
390, 488.
Valinge 136.
varandra 234, 264, 265.
Varbärg 220, 254, 393,
valk 233.
valka 233.
489.
varda 668.
valkfjöl 233.
vardag 264, 449, 461,
vall 218.
vacker 213, 488.
*vallbacken 365, 403. 520.
vackla 249.
vardagskjol 264, 412.
Vallbärga 218.
vad s. 193.
vardagskläder 264,
Vallen 218, 530.
vad (fisk-) 197.
vad s. n. 197, 661. vallherde 108, 365, 403, 436.
vardagslag 264, 394.
vad pron. 193, 208, 570.
390, 436, 437, 442, valmo 322, 583, 584. *vardagsskört 588.
vardagstyg 82, 264,
*valna 200.
491.
valp 233, 435, 436, 436.
vada 197.
vardera 264.
437.
*vadfalls 217.
*vardremmen 38.
vadmal 233, 394, 454, vals 233.
*valska (bönor) 233. varelse 202.
487.
varest 264.
valv 232, 436.
vagga 215, 497.
varför 436.
*van (håll) 196.
vaggvisa 561.
varg 229, 479.
vagle 248, 407, 469, van adj. 201.
varggarn 556.
470, 473, 475, 628. vanart 221, 583.
vagn 248, 465, 469, vanartig 221, 399, 583, vargskall 556.
varit 488.
470, 471, 472, 473, 584.
474, 475, 620, 621, vandra 234, 449, 513. varje 126, 635.
varjehanda 234.
628, 629, 642, 668, vane 201.
varken 228, 436, 437,
673, 674, 692, 702. vanka 239.
549.
vanlig 201, 399.
vagnsaxel 472.
varm 221, 224, 225,
vann ipf. 236.
vagnshäck 143.
226.
*vanne 531.
vagnsjul 589.

*utbäring 119, 392.
utkippad 25, 591.
utlyst 591.
*utlöparehög 588.
utmarken 400, 577.
utmed 117, 167, 389,
454, 507, 565.
utrikes 577.
uträtta 151, 378, 392,
577.
utskärning 123.
utslag 577.
utstakad 190, 566.
utstoffera 111, 591.
utter 279, 541, 683,
684.
uttjänt 591.
uttolka 296.
utvärtes 127.
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varmt 489, 517, 683. vek ipf. 106.
vidunder 55.
varnagel 191, 581.
Veka 2, 442, 660.
*vidundra sig 55.
varp 315.
Vekabygget 2.
vifta 34, 105.
varpa 315.
veke 96.
viga 55, 456, 465.
*varpålag 264.
*velig 5, 399.
vigge 28.
varsel 229.
vem 104, 435, 436,532. vigsel 55, 465.
varsko 202, 229.
ven s. 89, 104, 436, vik 55.
varulv 354.
437.
vikit 2.
*vasa v. 198.
ven ipf. 106.
*vikra v. 55, 467.
*vasagärde 198.
ventil 56.
vikt 42.
vase 198.
*vesa v. 4, 436.
*vil adj. 55.
*vasig 198, 399.
Vessinge 4, 33, 398. vila 55, 436.
*vask (pojk-) 244.
vessla 21, 407, 477, vild 36.
*vaske s. 228, 244, 511.
vildbasse 216.
546.
Vesslunda 303.
vilddjur 571.
vass 217, 435, 436, Vestralt 140, 395.
vildäpple 581.
639.
vet pres. 106, 107, 443. vilja s. 20, 477.
*vassärra 129, 394.
veta 3, 498, 595, 666. vilja v. 20, 21, 513,
vassle 218, 407, 444, vetat 33, 107.
617.
445.
vete s. 104, 436.
vilken 28, 392, 437,
vasslegröt 559.
vetebröd 559, 567.
486, 548, 549.
vatten 122, 219, 445, vetebulle 559.
vilkor 36, 581, 584.
545, 677.
vetedråse 345.
vill pres. 21.
vattenkvarn 213, 541. vetekaka 559.
villa s. 36.
*vattenslurp 315, 581. vetekli 559.
ville ipf. 21, 36, 548.
vattensot 372,534,535, vetemjöl 559.
Viltrabygget 36.
542.
vett 3, 18, 508, 509, *vimlig 38, 399.
vattna 23, 219, 445. 659, 660.
vin 55.
vax 248, 469, 470, 471. vettig 18.
*vina s. 55.
veck 18.
*veven adj. 89.
vina v. 55, 56, 436,
vecka 2, 279, 400, vi pron. 55.
437.
551, 651, 652, 656, *via v. 55, 436, 437. vind (blåst) 41, 480,
678, 684.
vicker 28.
482.
veckoräkningen 279, vid adj. 55.
*vind (vridskaft) 41.
400.
vid prep. 14, 389, 498, *vind adj. 41.
veckotal 200.
533.
vinda v. 41, 479.
ved 4, 11, 509, 660, vidare 55.
vindade 303.
662.
vidd 533.
vindbro 41, 561.
*veda v. 4.
vide 55.
Vindrarp 41, 396, 449,
vedhus 556.
videbuske 559.
481.
vedkast 241.
vidgå 389, 575.
vindögd 466, 583.
vedklabbar 556.
vidja 20, 59, 454, 477, vinge 41.
vedstapel 556.
510, 511, 679, 694. vinka 41.
vedyxa 575.
*vidkommen 401, 591. vinkel 41.
Veinge 4, 660.
vidlyftig 66, 389, 399, vinn 5, 41.
vek adj. 96, 403.
450, 575.
vinna v. 41, 219, 483.
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Vinnalt 395.
vådeld 260.
voro ipf. 278.
vinst 41, 484.
vådlig 260.
vrak 190, 660.
vinter 41, 484, 545, vraka 190, 543.
våga 262, 459.
547.
*vrasa v. 198.
våld 230, 678.
*vippe 25, 26, 56.
*våld (senor) 230.
vred s. 4.
vira v. 56.
vred ipf. 13, 106.
vålla 69, 230, 299, 404.
virka 44.
*vrena v. 5.
vållade 548.
virke 44.
*vrensk s. 42, 521.
våm 240, 448.
*virrOanna 561.
*vreol s. 4.
*vån 668.
virvel 44, 228, 452. vresig 4, 399.
*vång 237, 516.
virvla 44, 489.
vricka 28.
Vångadal 237.
vis s. 56.
vrickborr 28, 592.
vånna v. 234.
vis adj. 56, 403.
*vrickla 28. ,
vår s. 260, 497.
visa s. 56.
*vrida s. 56.
vår pron. 290, 391,
visa v. 56.
vrida v. 13, 56, 108, 406.
vise 56.
405.
*våra v. 260.
viska (vifta) 33.
vridit 4, 13.
vårboss 346.
viska (tala viskande) *vridlöpet 4, 442, 458. vårråg 264, 392, 581,
46, 64, 65, 436, 647. vrist 34, 45, 90, 108, 583.
visp 34.
115, 169, 400, 408, vårskata 572.
*vispa (geting) 34.
522, 527, 627, vårsäd 581.
vispa v. 34, 268.
667, 686.
vårta 221, 448, 514.
*vristas v. 45, 90, 521. vårtbitare 47, 581.
viss a dj. 33, 398.
vissen 5, 23, 397.
vrå 260, 400, 408.
våt 260, 403, 533.
vissla 46, 65, 435, 436, Vråkärr 260, 539.
våtarv 228.
437, 647.
vråla 260, 275, 276, väcka 119, 143, 145,
vissna 23, 485, 490, 282.
väckte 248, 466, 469.
492.
Vrån 260.
472, 473.
[till] visso 33, 549. vrång 237.
väder 118, 168, 511.
visste ipf. 33, 107, 397. vrångstrupen 581.
*väderhuvud 581.
*vista (kasta) 46, 64, vrångt 236, 489, 517, vädra 118, 168, 511.
65, 436, 647.
623.
väg 122, 456, 508.
visthus 33, 402, 593. vrår s. pl. 153.
väga (upp) 42, 103,
vit 56, 435, 436, 437, vråskåp 260, 539, 591. 122.
vräka 118, 125, 408. vägg 147.
544, 635, 689.
*vitaloka 276.
vränga 138.
vägkost 294.
vitbrokig 571, 585. *vrängsel 138, 484. väglag 461.
vithårig 389, 571, 585. vunnit 303.
vägmöte 556.
vitklädd 581.
*vuren 308, 404, 684. vägskäl 5, 413, 414,
vurma 311.
vitling 3, 444.
556, 682.
vitna 437.
vurmig 311.
vågstycke 556.
vitrandig 569.
*vurnacl s. 308, 492. väktare 145.
vittna 23, 445.
vuxen 145, 401, 497. väl 118, 158, 390, 507.
vittne 23, 445.
vy 81.
*våla v. 118.
vykort 81.
vittnesmål 559.
välbärgad 128.
vyss 65.
viv 159.
välbyggd 581.
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*värelam 118, 559, 581. 518, 519, 527, 624,
välde 132, 449.
Värestorp 153, 396, 627, 641, 644, 648,
väldig 449.
654, 656, 684, 687.
välgärning 128, 390, 538, 685.
värja s. 129.
583.
välja 132, 230, 231, värja (sig) 129, 477.
värk 121.
403, 477.
värka 127.
*ydd 63.
*väll s. 132.
*yde 81.
*värken (tyg) 44.
välla v. 132.
värkligen 127, 399. Ylevad 69, 3941, 452.
välling 132.
vällinggryta 132.
värktyg 127, 581.
ympa 36, 70, 478, 648.
värld 126, 400, 401, ympvax 36.
välmående 581.
yngling 71.
välsigna 23, 390, 466, 454.
världslig 129, 399, yngre 71, 547, 548.
566, 694
yngst 71.
välsignelse 23.
409.
värma 128, 226.
ynk 538.
välta 132.
värme 128, 225, 226. ynka adj. 39, 45, 71,
vältalig 80.
värpa 315.
105, 478, 538.
Vältevred 4.
värre 129, 405, 547. ynklig 399, 478.
vältra 231.
värst 129, 448, 548. *ynta v. 183.
välva 132, 452.
*värvel 228, 436, 437. "yntepåg 183, 561.
välvd 437.
välvde 232, 436, 437, väsa 153, 157, 437. ypperlig 61.
väsen 121, 156.
yr 173.
548.
väska 141.
yrka 77.
välvilja 581.
vässa 141.
yrke 77, 314.
vämja 135, 477.
"yrslig 173.
vämjelig 135, 399.
väst 140.
västan 169.
Ysby 180, 488, 524.
vän 597.
vända 138, 139, 169, väster 140, 168, 169, ysta 65, 524.
Ystad 179.
448, 479, 505, 546. 546.
*vända (bläddra) 168. väta 153, 155, 160. *yta v. 81, 447.
*vätja 148, 159, 161, Yttergård 81.
vände ipf. 449.
436, 437, 443, 477, Ytterhult 81, 538.
vändning 138.
vänja 138, 164, 477, 510, 511.
ytterst 81, 402, 487,
"vätjesten 161.
547, 552.
513.
*vänka s. 138, 484. vätska 153.
yttre 81, 538.
vänlig 41, 42, 399, vätskig 153, 397, 448. yxa 171, 345, 466, 524,
väv 118, 165.
626, 687.
485, 513.
väva 118, 165, 477.
vänster 42.
vävde 449.
"vänstran 42.
vänta 153, 169, 538. växa 248, 469, 470,
värd adj. 126.
472, 473, 474.
växla 141.
värde 126.
å s. 256, 400, 401.
åar s. pl. 151, 153.
värdera 111, 404, 497. växt 248.
växte 548.
åbäke 120.
värdig 126.
värdshus 129, 222.
vörda 76, 404, 688. ådra 256.
"väre (bagge) 118, 168. vört 45, 76, 90, 310, 4färd 669.
'väragalen 559.
400, 401, 403, 404, isigård 256.
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äldst 132.
åka 188, 402, 509, *åsaled 257.
Åsen 256.
683.
älfte 132, 489, 550.
*Asen (kör) 257.
Åke 256, 549.
älg 132, 475, 476.
åker s. 188, 397, 444, Aseson 668.
*älling 132.
475, 505, 509, 542, åska 257, 538.
älta 132.
545, 547, 683.
åskrägn 257, 556, 581. älva 132, 452.
åkerbit 562.
*åsk-skädda 147.
älvakaffe 561.
"åkerflöke 557.
åstad 565.
ämne 135, 451.
åkerhöna 557, 561, Åstorp 396.
*än adj. 153, 154, 167,
562.
åt ipf. 257.
168, 478, 533.
åkerhöns 390, 557, åt adv. prep. 263, 394. än konj. 138.
561.
683.
ända 138, 169.
åkerjord 557.
åtel 257, 534.
•
*ändadraga 138.
åkerkål 557, 561, 562. åter 213, 447.
*än dapysta 64.
Lkkroken 256, 539.
åtlöje 569.
ände 138, 139, 169.
ål 256.
åtminstone 40, 484.
518, 531, 545.
ålder 229.
åtta 257, 402, 447, änder 138, 479.
åliggande 28.
533, 535, 536, 537, ändra 138, 449.
ålkupa 380.
552.
ändring 138, 398, 449.
"ålla 229.
åttatummare 561.
ändå 263.
ållon 229.
*åtte ipf. 257, 533, 536. äng 138, 400, 623, 642.
ållonborre 229.
åtting 257, 533.
*ängde ipf. 138.
ållonsvin 559.
åttio 257, 536, 590. ängslada 556.
*ålpirta 45, 556.
åttonde 257, 533, 536, ängslas 138, 484.
Ålstorp 396,
550.
änka 138, 169.
Årnot 256, 261, 524,
änkeman 560.
532.
ännu 377.
ånger 236.
*änter (agnar) 138,
år 256.
*äcka 145, 156, 402.
478.
"årde ipf. 454, 455, äcklig 145, 399.
äntligen 138,
524,
äga 97, 533,
äpple 148, 155, 161,
årder s. 220.
ägor 97.
162, 443, 444, 446,
årderbill 47, 571.
ägg 147, 169, 623, 504, 624, 625, 635,
årderjärn 391, 571.
642.
644, 687.
årderkvist 571.
ägg (värktygs-) 147. *äppleskrädor 557.
årderstjärt 571.
ägga v. 147.
äppleträd 162, 298,
*[i]å:rig 405.
äggvisan 556.
557,
årligen 256, 399.
*äja s. 97.
ära 153.
Årnabärga 224, 390. *äkra 35, 125,148,166, ärende 153.
Årnaböke 224, 442, 444, 467.
äril 120, 168.
485, 683.
"äkrebit 559.
ärg 129, 475.
Arnarp 224.
*äkrehö 560.
ärgig 129, 399, 475.
Årnilt 224.
*äkrehöst 35.
ärja v. 130, 220, 477.
årtal 200, 556.
äkta v. 145.
ärjekrok 130.
ås 256.
äldre 132, 546, 547, ärla 128, 486, 488.
548.
*åsa v. 257.
ärlig 153, 538.
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ögonbryn 78.
*örnaly 381, 560.
(kgonhår 554, 593.
öron 400, 497, 498,
(hagen 194.
499, 503, 504.
Oja 178, 179.
*örslig 538.
(baby 179.
ört 76, 400, 519.
Ojasjön 178.
*örtakvast 242.
ök 48, 177, 400, 549. *örtapotta 76, 556.
öknamn 175, 581, 586. örtland 556.
*öksort 556.
Qua 175.
öl 364, 655.
Osarp 175.
öm 175, 180, 184, ösrägna 581.
524.
östan 175.
ömklig 183.
öster 175, 521, 537,
ömtänt 583.
546.
[i] *ön 182.
*.Osterst 547.
"öna 182, 478.
Ostorp 175, 396, 521,
önska 183,
537.
önskan 183.
*öv 58.
178.
önskebarn 401.
öva (sig) 177.
Oarna 178, 524.
öppen 58, 61, 509, 683, över 58, 321, 327, 548.
öda 177, 534.
698.
överdra°. 561.
ödelagt 475.
öppna 61, 445.
överdåd 257, 561.
*ödelägg 575.
ör (torr) 175.
överflöd 561.
ödelägga 390, 575. öra s. 177, 183.
övergiva 561.
öga 77, 179, 180, 462, *öra (laxöring) 175. överläder 58, 561.
463, 464, 466, 524, öre 177.
övermäktig 563.
620, 624, 628, 634, kfil 56.
överord 6.
635, 636, 637, 638, Oringe 4, 175, 398. överrede 91, 561.
640, 644, 645, 674, örjord 175, 581.
översnöa 561.
680.
*örk (skog) 180, 454. överst 58, 487, 547,
ögla 177, 524.
*örk (låda) 364, 524. 552.
ögna 183, 465.
*örla v. 173, 486, 488, övervåld 230.
ögon 400, 464, 497, 538.
överväga 122, 561.
498, 499, 503, 504. örn 364, 655.
övning 451.

ärm 128,
ärr 129.
*ärra 129.
ärta 127.
ärva 130, 452.
äska s. 141.
Askhult 141, 395, 526.
*äss (om) 141.
äta 122, 155, 159, 160,
161, 442, 490, 524,
636, 638, 644, 687.
ätlig 257.
ättika 121, 506, 507,
551.
äventyr 81, 488, 544.
*ävla 148, 451.

Förkortningar.
Aarb.
Aas(en)
AM. 187"
Arehnspr.
Ark.
Benn.-Krist.
Billing
Bland. I.
Boysen
Brem. Wört.
Cod. Run.
Colliander
da Hist. Ts. 6 R.
Dahl-Hammer
Da. ordb.
Danell (Nuekö)
Danell Sv. Ljudl.
Da. Rimkr.
Da. St.
DKR.
Dyrer.
Eriks L.
Espersen
Falkman
Feilberg
Fick-Torp

Aarboger for nordisk Oldkyndighed.
Aasen, Norsk Ordbog.
Det arnamagnmanske Håndskrift Nr 187 i
oktav.
Arehiv filr das Studium der neueren Spra
Arkiv (for) fdr nordisk filologi..
Bennike-Kristensen, Kort over de dan _1
ske folkmål.
Billing, Åsbomålets ljudlära.
Blandinger etc. udgivne av UniversitetsJubilteets danske samfund.
Boysen, Der Vokalismus des Jydske Lov.
Versueh eines bremisch-niedersächsischen
Wörterbuehs.
Codex runieus av Skånelagen.
Colliander, Bidrag till kännedomen om
halländska allmogemålet.
(Dansk) Historisk Tidskrift, 6 Rxkke.
Dahl-Ram mer, Dansk ordbog for folket.
Danell, Nuekömålet.
Danell, Svensk ljudlära.
Den danske rimkronike, utg. av H. Nielsen.
Danske Studier.
Danske Kancelliregistranter, utg. av rslev
ock Mollerup.
De gamle danske Dyrerim, utg. av Bron-.
dum-Nielsen.
Eriks sxllandske Lov.
Espersen, Bornholmsk ordbog.
Falkman, Ortnamnen i Skåne.
Feilberg, Ordbog over jyske almuesmål.
Fiek-Torp, Wortsehatz der germanisehen
Spracheinheit.

49-120088. So. landsm. Wigforss.
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Fischer Lehnwörter Fischer, Die Lehnwörter des Altwestnordisehen.
Forhandlinger paa det fjerde nordiske Fi4. Filo1.-mode
lologmode.
F ranck, Etymologisch Woordenbook.
Franck .
v. Friesen, De germanska mediageminavFriesen Mediag.
torna.
Fritzner, Ordbog over det gamle norske
Frz.
sprog, 2 udg.
Falk-Torp, Norwegisch-dänisches etymoF.-T.
logisches Wörterbuch.
Gadd, Om allmogemålet i Östra härad av
Gadd
Jönköpings län.
Lunde Domkapitels Gaveboger, utg. av
Gaveb.
Weeke.
Grip, Skuttungemålets ljudlära.
Grip
Generalstabens karta.
GS.
Hal bertsma, Lexicon frisicum.
Halbertsma
Halldorsson, Lexicon.
Halldorsson
Harpestreng, utg. av Marius Kristensen.
Harpestr.
Hellquist, Svenska ortnamn på -inge,
Hellq. Ortn. -inge
-unge, -unga.
Hellquist, De svenska sjönamnen.
Helig. Sjön.
Hesselman Korta Hesselman, De korta vokalerna i och y
i svenskan.
vok.
Hesselman Stav. förl. Stavelseförlängning och vokalkvalitet i östsvenska dialekter.
HjelmquistBibl.pers. Ffjelmquist Bibliska personers namn etc.
Hultm an , Hälsingelagen.
Hultman Häls.
Hultman Ostsv. dial. Hultman, Ostsvenska dialekter.
Hoegstad-Torp, H.-T Ha3gstad-Torp, Gamalnorsk ordbok.
Indogermanische Forschungen.
IF.
Jensen (Vendelbom.) Jensen, Et vendelbomåls lyd- og formlwre.
Jessen, Dansk etymologisk Ordbog.
Jessen Et. Ordb.
E. Jönsson, Oldnordisk Ordbog.
Jönsson
Jydske Lov.
JyL.
Kalkar, Ordbog til det ffildre danske sprog.
Kalkår
Kallsteni us, Värmländska bärgslagsmåKallstenius
lets ljudlära.
Kluge, Etymologisches Wörterbuch.
Kluge
Kock, Die alt- und neuschwedische AccenKock Acc.
tuirung.
Kock, Studier öfver fornsvensk ljudlära.
Kock Fsv. lj.
Kock, Svensk ljudhistoria.
Kock Ljh.
Kock, Undersökningar i svensk språkKock Sprhist.
historia.
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Kock, Bidrag till svensk etymologi.
Kock, Umlaut und Brechung.
M. K r istensen, Fremmedordene i det 5eldste danske skriftsprog.
K ryger, Bidrag tu l nordsjx1landsk Lyd..
ogBoiningslxre, i Blandinger I.
landtmanson
L an dt m anson, Studier över västgötamålets
1- ock r-ljud.
Larsen Solor.
A. B. Larsen, Lydlatren i den solorske
dialekt.
Leander
Lean der, Ordlista över Holsljungamålet.
Lind (Dopn.)
Lind, Norsk-isländska dopnamn.
Lind.
Linder, Allmogemålet i södra Möre härad.
Lindberg
Lindberg, Skeemålets ljudlära.
Lindgren
Lindgren, Burträskmålets grammatik.
Lis Jac.
Lis Jacobsen, Studier tu l det danske
rinsprogs historie.
Lundell Frändsk.
Luirdell, Om de svenska folkmålens frändskaper.
Lundgren Pers.
Lundgren, Personnamn från medeltiden.
Ltibben.
Ltib b en, Mittelniederdeutsches Handwörterbueb.
Liu.
Lunds ärkestifts urkundsbok, utg. av-L. Weibull.
MM.
Maal og Minne.
Molbech
Mo 1 beeh , Dansk dialektlexicon.
Möller
Möller, Ordbok öfver halländska landskapsmålet.
Möller Fornh.
Möller, Fornhandlingar rörande Halland.
NG.
Norske Gaardnavne.
Nielsen Tågeby
S. P. Nielsen, Sproget i Tågeby, Dania IX.
Niels. Pers.
Nielsen, Olddanske Personnavne.
NiMn
NiHn, Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden.
Nor. Aisl. gr.
Noreen, Altisländische Grammatik, 3. aufl.
Nor. Asehw. gr.
Noreen, Altschwedische Grammatik.
Nor. Dalm.
Noreen, Dalmålet.
Nor. Sv. Et.
Noreen, Svenska etymologier.
Noreen Pauls
Noreen, Geschichte der nordischen SpraGrundr.3
chen, i Pauls Grundriss, 3 uppl.
Noreen Urg. Lautl. No re en, Urgermanische Lautlehre.
Norrby
Norrby, Ydre bärads gårdnamn.
OlsCni
01(On i, 5ödra Luggudemålets ljudlära.
Olson Östglag.
Olson, Östgötalagens ljudlära.
Paul DWb.
Paul, Deutsches Wörterbuch.
PBB.
Paul-Braunes Beiträge.
Kock Sv. etym.
Kock Uml. u. Br.
Kristensen Fremmedordene
Kryger
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Physiographiska Sälskapets Handlingar,
Förste delen, 1776.
Rietz, Svenskt dialektlexikon.
Rietz
Rosa, Norsk Ordbog.
Rosa
Rosa No. Bygdem. Rosa, Norske Bygdemaal.
Rygh, Norske Elvenavne.
Rygh Elven.
Sandström, Studier över utv. av fsv ö ock
Sandström
ii etc.
Svenska Akademiens ordlista, 7 uppl.
SAOrd1.7
Schagerström, Upplysningar om VätöSchagerström
målet.
Vätöm.
Sch ön hoff, Emsländische Grammatik.
Schönhoff
Svenskt Diplomatarium.
SD.
Skånelagen, Hadorphska handskriften.
SkL. (Had.).
Småland.
Sm.
Södra Möre.
SMo.
Studier i nordisk filologi, utg. av Pipping
SNC.
Sveriges Ortnamn, Alvsborgs län.
SOÅ.
Språk och Stil.
Spr.St.
Scriptores rerum danicarum medii a3vi.
SRD.
Steenstrup, Indledende studier over de
Steenstrap Indl.
xldre danske stednavnes bygning.
stud.
Sproglig-historiske studier tilegnede ProStud. t. Unger.
fessor C. R. Unger.
Styffe, Skandinavien under Unionstiden,
Styffe
2 uppl.
Utvecklingen av samnord. a3i i sydsvenska
Swenning
mål.
Söder wall, Ordbok öfver svenska medelSöderwall, Sdw.
tidsspråket.
Tamm, Etymologisk svensk ordbok.
Tamm.
Teckningar och toner.
Teckn. o. Ton.
Nordisk Tidskrift for Filologi, ny Ra3kke.
TfFnr.
T h es le ff, Stockholms förintarspråk.
Thesleff
T h orsen, Sproc,arten på Sejero.
Thorsen Se.jero
Tiselius Fasternam. Tiselius, Ljud- ock formlära för Fasternamålet.
Torbiörnsson, Om J- ock &ljuden i melTorbiörnsson
lersta Halland.
Torp-Falk Lydhist. Torp-Falk, Dansk-Norskens Lydhistorie.
Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge.
Uppsalastud.
Wa ld e, Lateinisches etymologisches WörterWalde Lat. et.
bua.
Wort.
Variarum rerum vocabula.
Var. rer.
Vendell, Ordbok över de östsvenska diaVendell
lekterna.
Phys. sällsk. förh.

0
Weste
Vg.
Vidsteen.
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Weste, Svenskt och fransyskt lexicon.
Västergötland.
Vidsteen, Ordbog over bygdemaalene i
Sondhordlaud.
Vigf.
Cleasby-Vigfåsson, An Icelandie-English dietiouary.
Vjb.
Valdemar den andens Jordebog, utg. av
0. Nielsen.
Wright Engl. DD. Wright, The English dialect dictionary.
Xenia Lid.
enia LidUiana.
OH:d.
Ostra härad.

Tryckfel.
3.

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

streg
bövsthkah
gi,pdag j va
snPdHva
dl-åm,
vceltavne'.
45
gweeljar
44
yer
62
tridja, trida
1120
tråpasti
1214
drha
217
råmas
234
reba se
235
grbba
262
vindrap
4114
ste,rkna
435
sålver
4521
glit.
489
ist/La
508
50" knisvisa
staht Mor.
12712
pacsaice,h
12811
åra
1751
äro säkert
186"
begravas
1861
sparlågas
1906
De tär
19V°
kithn
2026
har
22820
Imma Vess.
246 21
ådna
2721
se s.
27411
gammallång
2314
2976
Ve. by, i Ve.
eadast
33813
s. 142
36520
1 12

14
2 19-20
322
3"

läs streg

bövstnegah
grpdagrbe,
snildnUa
(kbm,
vceltavj
givieljah
Jen,
tadla, tråda
theipa,sti
dhkva
jsmas
',act se
ghbba
vindhap
stithkna
Oket.
glib
istha
knisvisa
start Mor.
Pa ,./6Pr
b,ha
är osäkert
bag/Lavas
spahletge,n
Det är
Hang
han,
Myra, Vess.
dåna
se s. 349
gammal lång
Ve., by i Ve.
endast
s. 242

TRYCKFEL.

S. 36612
37954
39512
39513
3 9514
39512
39510
1 43453
4391,
44410
4512
4673
4756
50925
5117
5398
54615
a 54912
556
57513
1 5783
5871
60915

annatsä tt
Gränse ni
knalt s.
kicalt s.
kh6salt s.
malt s.
Ohnalt s. 276
Astad
beekåskwalta
chobja
s. 421 f.
meddeleska
sturad
förlängningnn
framtör
rbnuklk
grbuahna
pOiy, (s. 109)

läs

annat sätt
Gränsen i
knalt s. 311
hialt Slätt. 'llurhult'
ku_Ssalt s. 369
"Halt s. 374

utgår o
läs Arstad

'fiffigas:

lAlcashweata
drobia
s. 321f.
meddelerska
stoghad
förlängningen
framför
hbmcblk
Muakna
_kan, (s. 110)
Magåts:

§ 129
qbksnaras tsynes

§ 128
bblssnarast synes

1'4~2
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I det förord som åtföljde disputationsupplagan av detta arbete i november 1913, utlovades fortsättningen »inom de närmaste
månaderna». Yttre ock inre omständigheter ha av dessa månader
gjort mer än fyra år. Största delen av manuskriptet låg emellertid färdigt redan våren 1914, ock en stor del var färdigtryckt
före utgången av år 1915.
Under sådana förhållanden är det förklarligt, om åtskilliga
frågor nu vid arbetets avslutning te sig i något annan dager,
än då. framställningen ursprungligen nedskrevs eller trycktes.
De bifogade tilläggen ock rättelserna äro sålunda ganska talrika, ehuru de inskränka sig till det nödvändigaste.
Vad särskilt slutkapitlet beträffar, skulle det i mycket ha
fått en annan form, om planen nu kunnat ändras. Det var
ursprungligen min förhoppning att kunna låta den kronologiska
framställningen bilda grundval för en ytterligare diskussion av
några bland den historiska språkvetenskapens allmänna problemer. Men utgångspunkten i de sydhalländska målen har gjort
grundvalen för smal, en utvidgning skulle ha alldeles sprängt
ramen, ock jag har valt att tämligen tvärt klippa av framställningens tråd.
Lund i mars 1918.
ERNST WIGFORSS.

Wsum6
Phonologie des parlers populaires de la partie meridionale
de la provinee de Halland (depuis la limite de Scanie jusqu'a,
la riviåre de Nissan).
Les recherches ont etå conduites d'aprås des principes
tout n, fait historiques; des suivent le developpement des
phonåmes de rancienne langue jusqu'å nos jours.
Premier chapitre, developpement des voyelles fortement accentuees. On y donne la grande masse du vocabulaire. Tant pour la qualite des voyelles que pour leur quantite le developpement de ces parlers est en general conforme
å eelui des autres dialectes de la &Ade du sud. Ainsi les
anciennes voyelles bråves passent, dans la plupart des oas,
å des sons plus ouverts — si tant est qu'elles ne restent pas
inchangees —: I •-> e,•••• ---> ö, 6 -> te,
å, ö, 6 -> ö. L'ö,
ancien, au contraire, passe non settlement å a, majs eneore,
dans bien des oas, å a et å. Les anciennes voyelles longues
restent, comme c'est le oas pour i, sr, ge', 5, ou bien elles deviennent plus fermåes, comme il est arrive pour ö; quelquefois
enes se diphtonguent, comme ö
al, åi, au) et å (-)- åu, au),
ou se prononcent plus avant dans la bouehe, comme ii.
Pour elucider ces questions en cc qui coneerne le Halland
du sud, on examine en passant eertains phenomånes des parlers
de la Scanie. C'est, d'une part, la maniåre dont s'est developpe
ancien, et de l'autre, la repartition de rö et de
l'ö anciens qui sont l'objet de cette analyse.
Second chapitre, developpement des voyelles faiblemen t accentuees. A cc point de vue aussi, les parlers qu'on a
etudies s'accordent avec le groupe du suedois du sud qui presente
raffaiblissement d'un 6 et d'un Ii, ö anterieur dans un son
se rapprochant d'un ö, 9, e, tandis que l'a reste, sauf å
son degre d'accentuation le plus faible (le « levissimus » de
M. Axel Kock), on a aussi passe å e.
Troisiåme chapitre, changements des consonnes avant
ou aprås une voyelle fortement aeeentuee. Le propre de ces
parlers, c'est
appartiennent au groupe des vieux parlers
danois de la Suåde du sud, o.--d. on y trouve aceompli
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»l'affaiblissement » de k, p, t, aprås une voyelle fortement
accentuee, en g, b, d etc., qui est juge comme caracteristique
du domaine de la vieille langue danoise.
Que les parlera du Halland du sud appartiennent au vieux
groupe de dialectes danois, c'est ce qui ressort eneore du developpement regulier que presente le passage de gh å w ou en
j. Enfin on fait observer que ces parlers ne presentent que
1 dental et r velaire.
Quatriåme chap., developpement des consonnes aprås
une voyelle faiblem ent accentuee.
Cinquiåme chap., exposé sommaire du developpement de
la quantite. Ce qui determine la place de nos parlers, å eet
egard, c'est le developpement de la quantite des vieilles syllabes radicales bråves. La vieille combinaison de voyelle
bråve et consonne bråve s'etant dissoute, la voyelle s'est
reguliårement allongee. Seule la combinaison de voyelle + m
presente une veritable exeeption å cette rågle. Dans eette
combinaison, m est devenu long tandis que la voyelle est
restee courte.
Quant å la quantite des voyelles devant des groupes de
consonnes, plusieurs raisons sem.blent prouver qu'un allongement general des voyelles s'est accompli autrefois, bien que,
dans nombre de eas, il se soit produit un raccoureissement
secondaire qui en a fait disparaitre les resultats. D'ailleurs
les cas o ces allongements se sont produits se divisent en
trois groupes suivant les differentes epoques oå ils ont commenee. Le criterium, c'est la qualite d'un'å' allonge, qui,
dans le groupe le plus ancien, aboutit å un son se rapprochant
d'un å, dans le groupe moyen, å a et, dans le groupe le plus
recent, å a.
Sixiåm e chapitre, sur l' aec en tu at i o n. En general, l'accent
des mots simples ne presenta pas d'ecarts du type eommun
du suedois du sud. Dans les mota composes, au contraire,
nous avons affaire å un trait bien connu des parlers populaires de la Seanie: dans un nombre de eas bien plus grand
que dans les dialectes plus au nord, raccent principal porte
sur le second membre du mot compose. Ce qui nous interesse dans les parlers du Halland du sud, c'est que nous
touchons ici å la limite "septentrionale de ce trait partieulier des parlers de la Seanie et que, plus nous nous approchons
de la limite de la Seanie, et mieux nous pouvons suivre en Utan la force croissante de eette tendance.
Le dernier chapitre (chap. VII), sur la maniåre dont il
faut grouper les parlers du Halland du sud, entre eux et å
l'egard des dialectes voisins, et sur l'epoque oå les different
ehangements des sons ont commence å se produire.
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On peut constater que les traits linguistiques par lesquels on
a cru, jusqu'ici, pouvoir caracteriser les parlers populaires
meridionaux du Halland ne sont plus tenables, puisque, d'une
part, ils ne se presentent que dans certaines parties du territoire et, d'autre part, se trouvent aussi bien en dehors de
ce territoire. Cette remarque s'adresse aussi å la maniåre
surtout d'aprås les indicadont on a earacterise jusqu'ici
tions de M. Lundell — le groupe entier des dialectes de la
Suåde du sud. Quelle est la port& de cette critique sur les
essais anterieurs pour grouper les dialeetes, c'est ce qu'on ne
peut pas determiner sans une analyse plus approfondie de
certains principes qui ont influence, plus ou molns å l'insu
de leurs auteurs, les tentatives faites pour englober les dialectes dans des groupements plus vastes.
D'abord on fait observer eombien est grande la difference
entre une division des parlers fond& seulement sur l'etude
des parlers dans leur forme moderne et celle qui est le resultat d'un groupement d'aprås des points de vue historiques.
Dans le premier cas, on dåtermine le degre de parente entre
les parlers d'aprås le degrå de ressemblanee purement « acoustique » qui existe entre eux. Dans le second cas on cherche
å distinguer les differents caractåres sons le rapport de leur
ge, pour &tablå, de cette maniåre, le rapport aistorique ».
Ici, les plus anciens changements qu'ils ont subis en commun
sont de la plus grande importance, puisque l'expression « l'histoire eommune » des parlers se rapporte surtout å la maniåre
dont ils se sont eloignes d'une souree commune plus ancienne.
En eonsiderant l'un et l'autre de ees faeteurs, le facteur
« acoustique » et le facteur « historique», il semble evident que
la limite linguistique ui separe la Suåde du sud des provinces plus au nord, dolt suivre la limite du vieux domaine
linguistique danois. Car, au point de vue acoustique, cette
limite, qui est earacterisee par le passage de k, p, t g, b, d,
de gh å w et de Iii å y, a tout au moins autant de valeur
que celle propos& par M. Lundell et qui traverse le Halland
et le Småland du nord. Historiquement, elle est bien plus
importante, å cause de son åge, que cette derniåre limite.
Pourtant, si l'on admet qu'au point de vue aeoustique, la
limite entre les vieux domaines linguistiques danois et slik:lois
a tout au moins la måme valeur que celle propos& par M.
Lundell, eda suppose que to u s les truts caractåristiques des dialectes seandinaves du sud propos& par M. L. ne s'appliquent pas
å la demarcation traeee par Ini. Un examen detaille donstate que
ces traits des dialeetes de la Scandinavie du sud ont une
etendue tr ås v ariee, et que, si on les comprenait dans une
seule limite ou zone, cette zone aurait une telie largeur que
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retendue en depasserait le domaine dont on aurait voulu
determiner les limites. Dans ces eirconstances la terme « zone
n'aurait pas de sens pratique. Les seuls traits linguistiques
dont on pourrait dire qu ils forment ensemble une limite
traversant le nord du Halland et du Småland, sont 11 dental.
qu'on trouve partout, et l'u qui a ete eonserve aprås une
voyelle faiblement aceentuee. C'est cette limite linguistique
gull faut comparer å la vieille limite danoise politique.
Dans Panelen domaine danois å rest de röresund on
distingue sans difficulte un groupe de dialectes appartenant
å la Seanie du sud. Les limites entre les parlers de la plaine
de la Seanie et eeux du nord de cette provinee sont nombreuses et importantes. Du reste, elles se touehent de prs
et formeut, dans leur ensemble, une zone qui peut servir de
type. Au eontraire, il est difficile de reunir le reste des
dialectes du « sud-est » dans un seul ou dans plusieurs groupes.
Par un examen detaille surtout des parlers de Halland jusqu'å
la limite traversant le Halland du nord, on peut eonstater qu'on
ne peut parler d'un territoire linguistique central du Halland
du sud avec ses zones limitrophes sans faire bien des reserves.
Ce n'est que vers la limite de Småland que les lignes convergent en un faisceau trs epais. Au reste, on trouvera que la
provinee est •divisee transversalement par un certain nombre
de zones limitrophes d'egale valeur, situees immediatement au
sud des trois bassins traverses par les riviåres de Lagan, de
Nissan et d'Atran.
Par consequent, on peut constater l'existence de groupes
de parlers bien distincts et d'une etendue restreinte, et ..la
reponse est facila å la vieille question de savoir si, aprU
tout, il existe des limites linguistiques. Sans donte il y en
a, si par limites linguistiques on entend la limite entre des
territoires ml les parlers ditfårent les uns des autres sur toute
une serie de points. De telies limites, il en existe certainement, et il est impossible d'admettre que les lignes marquant
les differents changements de son se partagent å peu prs
egalement dans tout le domaine des dialectes dont il s'agit.
Si, dans ce sens, il y a des limites linguistiques, il
existe aussi des dialectes. Il y a des regions coup e es par
des demareations linguistiques relativement peu nombreuses et
pen importantes, tout en etant entourees de limites relativenaent nombreuses et bien marquees formant des faisceaux plus
ou moins larges. Majs les groupes « acoustiques » qu'on peut
distinguer de cette manik.e ne sont nullement des dialectes dans
ce sens qu'ils formeraient des regions eentrales d'« innovations »
ou d'« archahmes »; par lesquels ils se distingueraient des «unites
dialectales» qui les entourent. Si ron cherehe des exemples d'un
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groupe historique de cette espåce, qui formerait en måme
temps l'unite naturelle acoustique », le groupe de dialectes
de la Seanie du sud en pråsente un. D'ailleurs, nous n'avons
pas trouve de ces cofficidences dans le domaine dont nous
nous sommes occupes.
On peut done constater l'existence d'unites ou groupes
acoustiques, majs la maniåre dont ils se sont formes est celle-ci:
nombre de « cercles linguistiques plaees tantöt « eoncentriquement », tantöt, et le plus souvent, « excentriquement », et d'une
etendue bien variee, font coincider leurs peripheries sur certaines distances. Iei se forment des « faisceaux » limitrophes
et, entre eux, des dialectes.
Done, les differents changements de sons sont pour la
plupart independants les uns des autres, et l'histoire des dialectes s'eerit le mieux en etudiant les ehangements un å un,
individuellement. Un examen de eette espåee de l'åge d'une
serie de changements forme la eonclusion de ce chapitre. Comme
prineipaux resultats de ces recherches on pourrait considårer:
lo que le temps ot se sont produits beaucoup de changements caraeterisant les parlers de la Suåde du sud et du
Danemark doit åtre reportåe å une epoque bien plus aneienne
qu'on ne l'a fait jusqu'ici, et
2° que les plus anciennes traees d'une difference entre les
parlers du Halland du sud remontent å un temps oå toute
la Seandinavie formait une unite linguistique, et que, dejå
alors, les limites entre les dialectes etaient bien en train de
se former au sud des trois domaines fluviaux cites plus haut;
30 que la diffårence entre ces parlers ne s'est done pas
manifestee de telle maniåre que les groupes de dialectes plus
considårables auraient ete les premiers å se såparer et qu'ils
se seraient divises plus tard en de plus petits groupes. La
division en petits groupes est au moins aussi ancienne que
le commencement des diffårences qui ont fait naitre des domaines linguistiques plus considerables.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta .ill
bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884-C E,
1885A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. .27, 29, 34, 36, 40, 44.
VTTT: hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
XI: hh. 54, 57, 58.
XTTT• hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att
binda i två band (1-5, 6-10).

SVENSKA
LANDSMÅL

6-l0

Vg,ö

ii

Orten
Södi111,
Skur fr. Sk.
Bjursåsidl

STOCKUOLM 1918. KUNGL. BOKTRYCKERIET. I'. A. NORSTEDT & SÖNER. 180112

,

•

Pg'e,

