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XII. 1 	 VOK. LJUDLAGAR: URG. OCK IEU. 	§ 98-102 

§ 98. Avljudsserien e : a : ge har man måhända i 
.1) bgd. 1)4 envis (om skogskälke, som ej vill följa vägen) 
bjka vackla isl. bjagaar sned: skf. båj,  (i bet. = bgd. bctr) 

btigr förtretlig; 
btr. rka ragla isl. riga rubba ur sitt läge : btr. råga no. 

raga rspr. rag-la; 
btr. rika  driva omkring isl. reka: btr. ra Z flacka om-

kring no. rakla. 
§ 99. Avljudsserien ä: 0: u föreligger kanske i 

btr. måka fsv. maka : btr. måb's maka sig (jfr § 79,4); 
btr. niga Z is!. nagl nisl. negla svicka: btr. niga svicka 

• no. nygla; 
isi. skapa (skei5) : btr. skåpa skumpa isl. skopa, med 

nasalinflx fsv. nsv. skumpa fsv. skoppa. 
§ 100. Avljudsserien 	: 0: a föreligger väl i 

isl. kgingur-vtifa (urg. *-ws"eb6n) : btr. kitealr4vall. (urg. 
-w6bila-); 

isl. spEinn (spQnn) : btr. spd(isl. spinn) spårål (jfr s. 99 
not 4) isl. *spåna; 

isl. i (41) rem : (isl. ål) btr."dZ' skidrem isl. 1i fht. uol; 
isl. pefr lukt: btr. tv is!. .pdefi (jfr s. 15 not). 

§ 101. Avljudsserie sammansatt av serierna 1: al : i ock 
tu : au : U har man t. ex. i 

flit. ohliban isl. klifa : fht. nht. kleiben : isl. klifa rspr. 
klibba nht. kleben : btr. kZöb klibba urg. *klubb-; 

skf. tr4pas envisas att nå något (*praip-) : btr. t4pas 
i samma bet. (prip-) : nys. bgd. tråp sträcka sig efter (*prop-). 

§ 102. Avljudsserie sammansatt av serierna eu : au : u ock 
a : ö : u uppträder t. ex. i 

btr. båta böla isl. baula ko : isl. bylja böla : btr. bc_bli, böla 
isl. balja; 

btr. meqd äta enbart (t. ex. bröd) no. maula : sv. dia!!. 
mola i samma betydelse : btr. ma  isl. mala: btr. nuP isl. mål; 

btr. lativ isl. 	btr. Iddyv isl. klan!: btr. Nåv2. isl. 
klofit : btr. kktva binda med klave isl. klail det som är kluvet, 
klave. 

1) Då övergången 	-› 6, när 	var nasalerat eller föregicks av v, 
knappast kan vara så gammal, att ett så uppkommet 6 kunnat i-om-
ljudas, måste jag för dessa former antaga avljud. 
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§ 103-107 LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK. 	 XII. 

§ 103. Avljudsserie') e:a:ö:n uppvisa kanske 
btr. gr&va fsl. grebk (jfr § 26 anm. 3 d) : isl. grafa : btr. 

gröv isl. gråt' :  btr. grjv isl. *gry& jfr fht. grubilön.  nht. 
griibeln; 

btr. rna spinna (om katt, jfr § 26 anm. 3 d) btr. mjelar 
slösäd no. meldr isi. meldr : btr. måla isl. mala :  btr. m64 
isl. 	: btr. miLdb rspr. mulet (jfr ovan § 102); 

btr. sbej slå (urg. *alehan?) fornir. slechtaim :  btr. slå 
isl. slå :  btr. s16 isl. s16. 

§ 104. Avljud i suffix uppvisa t. ex. btr. //aha isl. 
myrgnar (myrginn) :  btr. måaa isl. morgon(n) [kan ock vara 
isl. morgali(n)]; btr. fra l spår: Rum/ djävul (ur en kompromiss 
*faral- : f9rul-, jfr § 93 anm.); btr. fly  skata (urg. *akiwir6?) : 
akjår (urg. *skeworiSP) : dalm. sker no. sker (urg. skewarå? 
jfr Bugge Sv. landsm. IV. 2, s. 182 not). 

2. TJrgerm. a- ock i-omljud. 
§ 105. Växlingen : 

ö 	i genom i-omljud uppvisa alla ptc. pret. av typen 
gefa (jfr § 27 anm. 2), t. ex. jiti•  : isl. getit, b4 : isl. lekit, 
silyob isi. sitna 	*sitinn) : isi. setna (setinn); vidare de i 
§ 38 anm. 2 a anförda; isOlyal fsv. 	: »kull m. fl. 

I --> ö genom a-omljud uppvisar t. ex. gUnta (*glöm) : fsv. 
glima m. fl.; jfr § 37 anm. 3 a. 

§ 106. Växlingen ii: ö genom urg. a-omljud har i all-
mänhet i btr. utjämnats till förmån för u i kortstaviga ord, då 
u eller i följer, 'men till förmån för o eljest, t. ex. båsu strå-
bädd : no. bosa btr. btfs fsv. bos; stråku stund :  strdk stund 
no. strok; skåta redskap att sammanskjuta halm : sk isl.  
skot; tian fsv. pulugher : Paa ist. ola. Därför ha ptc. pret. 
efter typerna fljåta, bora ock fara vokalen u, t. ex. bråh, stich, 
591 : brotit, stolit,*fyrit (farit), men av sådana ptc. avledda värla 
på -na förutsätta o, t. ex. råkisl. rotna. Ptc. pret. i värb av 
typen bresta, brinna har ävenledes o, ock likaså ofta andra 
långstaviga ord (jfr § 43 anm. 4 a). 

§ 107. Den urgermanska växlingen ö(w) : ft (jfr N:n 
Urg. judl. s. 19 if.) bar i btr. liksom i övriga östnordiska språk 
utjämnats till förmån för 6 (ljudlagsenligt, då 6w följdes av 
kons. eller av u), t. ex. b6 fsv. bo  : isl. bti. 



IV. KONSONANTISKA LJUDLAGAII. 

Kap. 1. Stämtonsförändringar. 

§ 108. De tonande explosivorna b d g ock den tonande frika-
tivan v övergå till motsvarande tonlösa pt kf dels i ställning 
mellan kort vokal ock tonlös konsonant, dels omedelbart efter ton-
lös konsonant. Genom association komma dock ofta »tonlösa 
medix» 	(t, g härvid att ersätta p, t, k. 

b -9- p, t. ex. snåb n. snåpt rspr. snabb snabbt, ficpfin 
rspr. sjubbskinn, öbriltpar oregerlig rspr. obrukbar, hiqpön (vanl. 
hicsbön) rspr. husbonde. Formen ydkopi för rspr. Jakob har 
väl fått sitt p från genitiven. Då ordet någon gång uppträder 
med p i fsv., kan man möjligen också tänka på tyskt inflytande. 

5, d t, t. ex. tiskiy, önskiy, t6.544 (vanl. tischiy o. s. v.) 
rspr. tisdag, onsdag, torsdag; vidare vist isl. vista jämte visa5a, 
råt isl. reista, stete isi. stoypta, iinkt jfr fsv. vikte, vårt värkte 
isl. verkta, v0p isl. vitjaäa, vtiM väckte isl. vakta (vaka). 

Amn. Om dt --> tt jfr § 144,7. Ett 5s, ds assimileras till ss, 
jfr § 144,6; dk utvecklas till kk, jfr § 144,2. Om behandlingen av 
ä + k se § 117. 

g 	k, t. ex. sn6y9 n. sntgt isi. snoggr snoggt, drgt 
roa isl. *cir-§g-ta (av dritigr), hg•seq-v översta avdelningen av en 
tvåvåningssäng rspr. hög-säng, -12,6pi rspr. högtid, hiy isl. lagt; 
böks44gt trästycke, som förenar lokan med selen ock skakeln, 
lfg. skf. Ky-sblif..tt isi. båg-skaut, clitb.sv6tr4 isi. dagsverk, Inst 
isl. fegrstr, hbisse begiven på no. hUgsen, låkkinv biklöv is-1.-
no. lagklauf, kivOkedv kokalv isl. kvig-kalfr. 

1) 'Tiende-register' 1571 skriver Jaoop Hanfon (från Skellefteå), 
Jacop PerSon (från Burträsk) o. fl. 
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4) v 	f, t. ex. Ws rspr. havs, spis rspr. skavas, stre 
rspr. strävt. 

§ 109. När ett kakuminalt 1 + spirantiskt 5 stå i slutljud — 
vare sig ursprungligt eller uppkommet genom bortfall av lång-
staviga ords slutvokal enl. § 80 — övergår ä till kakuminalt 
ock 	faller bort, t. ex. 

bdt 	fsv. bolde 
kyld 
eldi 
otold 
ver2ld 
dul6a 
fylg6a 

.9.4t 
,ftt yngel 	isl. 
?).* fulslag no. 
vctt 	isl. 
dbt 
f4t 
has 	jfr isl. hada 	våt 
Måhända har btr. också haft ett ord "hcbt fsv. Inelghl); 

ett sådant antagande synes mig vara enda möjligheten att för-
klara btr. has = hälgdags. 1 analogi med detta har vas 
= vardags fått t för d. — Nye. har tMqlval, skf. töOval fsv. 
torp-yvil (btr. töcbka/). Btr. ltria hälften isl. helf6-in kan ha 
fått efter denna regel, men kan ock förklaras som fsv. hcelft 
rspr. hälft § 110 (om a se 4 40 anm. 5). 

Antagligen är föregående kakuminal 
till t för d även i följande ord: 

Y 

hvilda 

isy. Ante 

cl49t 	isl. deilda 	POgt 	fsv. pinte 
wflt stkft 	isl. stun5a 
gn 	rspr. grinade igt 	 sffiMt 	fsv. synte 
Argt& 	isl. krnda 	8623tas 	isl. sYndask 
/dt t 	 ynt 	fsv. pinte 
/69:At 	 lonte 	v4n4 	isl. vana 
meqVi 	mente 	våntas 3 	våndask. 
Däremot exempelvis st0/4 fodrade kreatur fsv. stilte, stilde. 

Om så många värb fått t ljudlagsenligt, är det förklarligt, att 
denna konjugation dragit över till sig många andra värb: nu 
höra dit alla värb på n med föregående lång vokal, sålunda även 
t4n, pret. té,t fsv. tcende, 49-en, sArblt isl. skri5na -a5a, té,1 tett 
jfr isl. pina -a5a (jfr vidare anm. 1). Dit hör ock Nfält fsv. 

Söndersmulade; inf. sfitV2,  isl. *smylja aflett av btr. snusiZ 
smulor no. smol. 

Jfr § 33,2. 	 3) Hoppades, väntade sig. 

kw4t 	isl. 
skreit grät 
smt' 
fwdi4 
t6t 
teit 
tt 

jfr isl. 

(jfr § 134) orsaken 

isl. 

kval6a 
*skritlda 
*smui5a 
'sval.g5a 2  
tona 
pol5a 
telea 
valda. 

§ 108-109 LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETE GRAMMATIK. 	 XII. 1 
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XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR: STÄMTONSFÖRÄNDRINGAR. § 109-110 

befalte. — Efter get, båta fsv. galt, bant, som ha t från urn. 
tid (N:n Isl. gr.2  § 180), har nybildats btr. vcint vann. 

Anm. 1. Ett av r 	5 uppkommet 	undergår icke vidare för- 
vandling, jfr § 129. Alla värb med äldre rö i pret. ha emellertid nu 
icke Z, utan 4, vilket torde bero på analogi. Så heter pret. uteslutande 

isl. *antåga (inf. snar) 
*sner6a. (inf. sn(kr) 
spuräa (inf. spos.n) 
st§räa (inf. stpr) 
poräa (inf. torii) 

rspr. tordes (inf. &firas) 
isl. Srräa (inf. 9r). 

bot' fsv. burDe 
ft:tt 	isl. får6a (inf. far) 
j64 	fsv. giorpe (inf. Åra) 

isl. heyräa (inf. hr) 
1,64 	klayräa (inf. j90r) 
lekt 	liår5a (inf. lctr) 

hrräa (inf. Or) 
snu24 	smur5a (inf. smon) 
Om vokalerna a ock u i hithörande ord se § 41. 
Antecknas bör emellertid, att värb, i vilka r ock d förr varit skilda 

av en i målet nu bortfallen konsonant ock därför ännu kvarstå som rd 
(§ 129 anm. 1), icke slutit sig till t-preterita, t. ex. fård färgade 
fsv. Imrghpe, stSird isl. syrea (inf. fipn, 

Anm. 2. Genom anslutning till fämte, sjätte, älfte ock tolfte; 
som sedan gammalt haft t, ha i btr. alla ordningstal på -nde antagit t 
för d, t. ex. Mint 7:de, åtant 8:de, niant 9:de, fMant 14:de, 
N iant 40:de o. s. v. 

Anm. 3. Vissa adj., som motsvara äldre ord på d, ha i btr. an-
tagit ändelsen -t, t. ex. Oyfoltvat livlig rspr. införlivad, slipat rspr. 
slipad, i_itkvat rspr. utlevad, ewfåt rspr. andfådd. Sammansättningar 
med -känd, -länd ock -tänd, vilka i rspr. genom lågtysk invärkan även 
kunna sluta på t, ha i btr. alltid t, t. ex. 4rhettt rspr. barhänd(t), 
hkridnt rspr. högländ(t), bniunt rspr. ömtänd(t).3  Likaså har adj. 
iNt besläktad rspr. (när-)skyld. Mansnamnen eint rspr. Ante, Anders 
ock rkhoit rspr. Reinhold ha likaledes fått t. 

§ 110. Tonlösa t p ock k ha övergått till tonande frikativor 
5 ock 3 i obetonad stavelse ock som slutljud i svagt bitonig sta-
velse. Om bortfall av slutljudande 5, 3 se § 174, 175. Ex. 

do/ isl. tui 
cigna 	agn-it 
liva 	lif-it 

annat 
ha 	hit 
vo 	hvat 

våta 	isl. vitat 
vp 	vikit 
bkar 	bakari 
fatu 	fåtåkr 
frikos fsv. frokoster 
jekr, m6y tak, mik 

   

Formerna bot, tot ock tora brukas blott som obetonade. Med 
rspr. har btr. gemensamt det lågtyska pret. vat vart, men har även pl. 

vordo ock konj. v6t bleve. Däremot ptc. vö4 som adj. beskaffad. 
Kastade. 	 3) Obs. redan i fsv. enhsenther. 

snt 2  
8,44 
spt_it 
ståt 
toti 
tas 
åt 
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§ 110 	 LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

de), 	fsv. pik, sik 	o bet. dy isl. ok 
nciptn 	nokorn 	 adj. på -h fsv. -liker. 
Btr. pfy isl. pika, rdtgal isl. hroki, fwiy fsv. swaker ock 

tkra isl. taka förete samma egendomlighet som i rspr. Lån-
ordet] g.Z6ek rspr. klunk, dgcit rspr. dukat ock 23404t rspr. 
plakat ha därjämte g för k. — Ordet jpdgd tjocklek isl. pykt 
har måhända association med lyd längd, vid vidd ock brå4 
bredd att tacka för sitt d, som förvandlat k till g. En mot-
satt analogi företer (btr. hci) fsv. luelft rspr. hälft för väntat 
*hälvd. 

Anm. 1. I vissa lånord har btr. b för p, t. ex. bggstt rspr. pasma 
fl. pasma slav. pasmo, bis* rspr. piska, bed/ rspr. pokal, bicolen 
rspr. pudding; i andra lånord uppträder p för b, t. ex. pOcis pack 
rspr. bagage, pitt6b rspr. butelj. 

En oklar växling b •••• p förekommer ock eljest, t. ex. btr. båg 
tvätta no. baska plaska 	btr. påsk plaska, btr. båns bråka ock väsnas 
rspr. bändsa 	bändas (jfr § 79,4) isl. benda 	skf. pårls, Mr 
spärra ut 	rspr. spärra, krål2ds rspr. kroppås, p 	 t rspr. bylte, 
pli2, klappa (fil) rspr. *passla jfr smål. pasa slå 	rspr. basa slå, aga. 
UNANDER har därjämte antecknat bir 	rspr. plira, ovisst varifrån. 
Ordet jpangsbg fsv. kEennespaker är väl, som A:m Dfs. lj. 82 not 2 
föreslår, att uppfatta såsom folketymologisk ombildning efter bg. rygg. 
Här kunna ock nämnas btr. gneppas kivas ^, rspr. gnabbas, btr. skråb 

rspr. skrapa, btr. skwetb skvimpa isl. *skvabba rspr. skvimpa (btr. 
har i samma betydelse också skwip isl. *skvipa), btr. slb isl. slabba 

rspr. slampa; btr. dep doppa isl. *dippa jfr no. duppa dyppa 
btr. d6b. flöte no. dubl. 

Anm. 2. d för t ha supiner efter 3 konj. ock de supiner efter 
2 konj., som i pret. ha d, t. ex. sköcj, 	fad rspr. skott, klätt, 
skilt. — Oklar är växlingen d 	t uti ft_nlosivd 	lfg. bgd. 
höft fsv. genhofta (skf. har th,hpv ), habyNi skf. kw4,nda kvarn- 
hacka 	bgd. hetblq isl. *-tel jfr isl. töL btr. dg något hoprullat 
(t. ex. kardad unsträng) no. durle dörle isi. *dylla 	bgd. 
*pylla jfr no. tulle, tulla. 

Anm. 3. Likaledes oklar är växlingen g 	k i isl. belgjask nsv. 
diall. bälga vränga ut ögonen 	btr. båZipas grimasera isl. *belkiask, 
skf. dre.yayi.js ljussken från stora eldkulor på himmelen 	lfg. drcka- 
fis 	*droga- 	*dreka-ljös), btr. Ola fläkta isl. gola f. vindkast 
no. gola gula 	btr. kdtla no. kola kula, btr. stllystöZp spisstolpe 
btr. stå,ptap ångm. stake öbottn. stakka eldstad (lfg. stårkstöZp 
har stark- genom folketymologi); rspr. magasin btr. milkasin. Ordet 
btr. körm renstygn 	bgd. Orm har redan i lapskan, varifrån det är 
lånat, växling: kurbme gurbme. 

1) Jfr N:n Urg. lautl. s. 164, 188, Sv. etymol. s. 62. 
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XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR: ARTIKULATIONSSÄTT. 	§ 111-113 

När 81 — vare sig ursprungligt eller uppkommet ur 
fl (enl. § 119) — assimileras till 1, förlorar 1 stämtonen. Följer 
en vokal efter sådant 1-ljud, har man i allmänhet .21 Ex. 

14/. 	isl. beizl 	 .02,5 	iSI. *pasla 
dr6,1' 	*dretla 	 149 	rspr. pyssla 
cligdien 2 	*dau6slor-nar 	ret.2,6 	rassla 
Nr 	*fetla jfr fetill r&)7 	i SI. '  hrinsla 
hti.2,4 	hasla 	 "0) 8 	*hrinsl 

Og 	får. *kiurtle (kiurtel) f e 4 2:9 	*skytla 
/02 	isl. litle 	 skwei.11° no. skvatla 
na 	fev. *ncet1 (ncetla) 	so 9 	isl. s§sla. . 
Anm. Ett i btr. bortfallet k, p i förbindelserna rkn, rpn letnnar 

spår efter sig i r:s tonlöshet, t. ex. miirne, rspr. marknad, Månt, 
murkna isl. morkna, stånt, isl. storkna, s3it792, rspr. skarpna. Om 
tonlöst 1 ock andra mer eller mindre tonlösa konsonanter se § 4 anm. 8. 

Kap. 2. Övriga förändringar, som röra artikulationssättet. 

Äldre 5 har i allmänhet övergått till d, t. ex. 
Nu 	isl. I5a 	 vOgd 	isl. vig5a 

I 
rida 	ro5a 	 f 'af/ 	skil5a 
clz;c 	äu 	 thid 	ä.-isl. td1m5a 
&lm 	5eim 	 Rtevd 	fieng5a 
leech ladda 	*hle5ja 	bård 	isl. bergäa 
bOgd 	byg6a 	 stly.c1 	s6f5a. 
Anm. Om ä --> t jfr § 108,a, 109; om 5 --> r se § 117; om ä-

bortfall se § 164, 174; rom assimilation av h, 61, 6m m. fl. se  § 144. 
Äldre frikativt 3 har i allmänhet övergått till explo-

sivt g i intervokalisk ställning samt före d ock 1, t. ex. 
dr4ga 	fev. dragha 	n4gaZ tapp no. nygla 
hdgar 	~her 	nOgd 	fsv. noghd. 

Spilla efter, små]. drettla (dretta), jfr no. dratla falla ned. 
Dödsryckningarna. 	 3) Band. 
Med kniv (urspr. krok av hassel?) avskala barken av furuträd. 
Klappa, vispa fil; jfr små]. pasa slå. 
Rossla. 	 7) Ränsa. 
Se s. 124 not 4. 	 9) Se s. 98 not 6. 
Skvimpa, jfr isl. skvetta. 
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mm. 1. Att frikativt y ock explosivt g växla i btr. i intervoka-
lisk ställning ock i slutljud, ävensom att g synes mera konstant i förra,. 
y i senare fallet, är nämnt § 4 anm. 9. 

Anm. 2. Assimilationen 53 till gg (se § 144) torde väl förutsätta 
en föregående övergång 3 -> g efter 5. — Om behandlingen av 13„. 
rs se § 84; om 311 -> Bn se § 116. 

Äldre p har blivit t, t. ex. 
tårm 	isl. parmr 	 tti 	isl. pi5a, 
tå* 	pekja 	 trå 	 trå. 
Anm. Om tj -> 1,9 se § 122; om tv -->- Lsw se § 126. 

Före n har äldre b övergått till m, t. ex. 
dra,man1  isl. *drefna 	åma" 	isl. ofn 
håman 	h2fn 	 ståman 	stafn 
kUman 	klorna 	stam" 	st efn a 
kwItman 	kvafna 	tilman 2 	*påfna. 
Mot isl. ofan svarar btr. åra ock bma, det senare att för-

klara såsom fno. oman se N:n Isl. gr.2  § 182,2. Uppkomsten 
av dubbelformer beror på växlande betoning; bma torde snarast 
vara den svagtoniga formen. Nu begagnas emellertid båda 
formerna utan åtskillnad. 

Före n övergår g (3) till B, t. ex. 
fägna 	fsv. fmghnaper 	tågar, 	isl. togna 
hågan3 	lueghn 	&gan 	rspr. ögna. 

Isl. 5 motsvaras i btr. av r framför k i orden 
bår.k isl. bu5kr ock nide isl. ma5kr; måhända ock i ft:frk 
sank mark isl. "fia5kr till 11.65 jfr Ånn Dfs. lj. § 102. I lån-
ordet 14rik fsv. ladhika torde r härstamma från främmande 
håll, kanske Ity. I likhet med detta ord ock kanske även 
påvärkat av ordet lår har btr. lår rspr. låda mit. lade fått r. 

Anm. 1. Btr. kwir kvida no. kvira kvwra förutsätter en av kvi5a 
afledd form, isl. *kviära (jfr Boss Ordb. 452,1). Ordet mdirat mod-
digt är väl ej identiskt med isl. mo5ugr nsv. moddig, utan utgår från. 
sv. diall. mora krossa Rz 444,2; jfr isl. mena krossa, mor pulvis minu- 
tus (I3j. Haldorsen). Formen 47z,st4r 	mot nisl. einstggingr är 
riksspråkets enstöring. brr isl. brttär har behållit nominativens r 
(jfr A:nri Dfs. lj. s. 91 not 3), ock årvdttt rspr. advent torde kunna 

Smälta. No. drimna i samma betydelse förutsätter isl. *drifna. 
Beträffande a-ljudet i drama,n jfr § 37 anm. 3,7. 

Betyder 'krympa ihop', t. ex. om  vadmal. Jfr isl. pglrfa tränga, 
prässa, btr. kv tova. 

Inhägnad, hage. 
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förklaras som folketymologi, jfr vgöt. rvänta N:n Sv. landsm. VI. 5, s. 3. 
Då r heter dr, väntade man visserligen årydnt, men folketymologien 
ock förkortningen av 	kunna ju vara äldre än differentieringen av a i 
btr., varom se § 47 med anm. 5. 

Anm. 2, Uti lisk lirka ock mösk höavfall föreligga väl avledningar 
med -sk-, isl. liska, moäsk. Det förra kan knappast vara lån från 
Ity. liesken (Rz 402,2), då dess förekomst är uppvisad blott för Norr-
ock Västerbotten. Att mö4k kommer av isl. mo ä avfall, är otvivel-
aktigt (jfr vidare N:n Sv. etym. s. 27, 70); nisl. mosk 'scraps of 
moss' synes mig vara samma ord ock ej avlett av mose, såsom Hellqu. 
Ark. VII, e. 63 antager. 

Orden No2b, blid, vänlig ock ciltg.2,/a kraftlös, utmattad förutsätta 
med sitt klanglösa 1 ett si ock torde väl alltså återgå på ett äldre *bliä-s-
ligr, *dauä-s-ligr med analogiskt inskjutet s (jfr rspr. ängslig). Fak-
tiskt har som bekant isl. bliäligr, dauäligr. 

Någon öfvergäng ä --> s i btr. synes man icke behöva antaga. 
Före 8 ock t har p blivit f. Denna ljudlag tillämpas 

i regel ännu även inom samma böjningsparadigm. T. ex. 
glimt  i 	isl. *gapsna 	he n. av Ag4i) il. hneppr 
gZåfs 	rspr. glupsk Sft 3 	sktp 	*sttipr hi 

.10/8  2 	i81. *kipsa 	kkift av kki.19 	klippa 
strItis& 	rspr. strapatsera my 	fop fsv. kopa 
itift n. av »p iSi. djtipr 	kört.seift 	rspr. koncept. 

Anm. 1. Oklart är förhållandet mellan btr. fres plocka ock isl. 
plokka, mPrfdy.  ock rspr. myrpors, r«'er.'r ock rspr. reparera, ströf 
ock rspr. shopp. 

Anm. 2. En växling p 	v förekommer i btr. grOp adj. grov 
fno. gröfr fsv. grover mit. grof, fno. gröp fsv. grop mlt. grope 
btr. grc_5v dike isl. gröf f., sbY40,,stOn 	SAr4vantin småsten (jfr 
1:m Dfs. lj. § 79,2). Adj. grOp har väl fått p efter analogien ste, 
pift : st4p, pp = grått : grOp. 

Anm. 3. I svagtonig ställning assimileras pt ft till t, jfr § 145. 
§ 119. Före 1 har t övergått till s; si har sedan blivit / 

enl. § 111. Dock kvarstår s, ock 1 har fallit bort mellan två 
konsonanter uti lockordet /isk4, som väl förutsätter följande ut-
veckling: litla-ko 	Hel-ko 	/Ulk,. Bortfallet av 1 är då 
äldre än ljudlagen si -› i. 

Anm. 1. Ordet ynk rspr. grus har fått s från mlt. gräs gräs, 
men gråt smula behåller det äldre t jfr isl. grjöt. Av gammalt datum 

Häpna. Jfr gotl. vgöt. gapsen. 
Glappa (om skor). Jfr isl. kippa, sv. dial. kippskodd, adv. kippa 

utan strumpor. 
Brant. 
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måste växlingen s 	t vara i btr. Rems klunsa 	bgd. Nnt liksom 
i btr. 208 isl. hvessa 	tva bryna jfr isl. hvetja (N:n Urg. lautl. 
s. 190). 

Anm. 2. På folketymologi beror 1 uti bremstrj.4 (efter stol) rspr. 
brandstod fsv. brandstup (§ 48 anm. 6) jfr rspr. likstol N:n Sv. 
landsrn. VI. 5, s. 19. Btr. (Nal& tvista har 1 från cbyvai rspr. dyvla; 
dess upphov dividera har i skf, samma betydelse. Efter dival6r är väl 
sedan dbmeoUr domdera rspr. *dömelera nybildat. -- Skf. gråc_ispO_Z 
brödspade motsvarar btr. gr spi isi. spöa (till spaöi); beror skf. 1 på 
folketymologi (spol)? 

Anm. 3. I stället för 1 uppträder n i ytpd,,9e2 rspr. nyckel isl. 
lykill, wifk ljumske 	fsv. liumske ock våm«, vadmal f sv. valman 
vanmal. Omvänt ersättes n av 1 uti ,grdl rspr. geranium, hak halta isl. 
hinka inht. hinken, nitar småskratta ock Riktar storskratta rspr. fnittra. 

§ 120. I en mängd ord, i synnerhet lånord, motsvaras äldre 
r av 1. I r:s omedelbara grannskap har i sådana ord alltid 
stått en labial eller palatal konsonant eller en bakre vokal. 
Stundom är det påtagligt, att övergången skett före ordets upp- 
tagande i målet, t. ex. 
gMg,k 	rspr. glunka 	no. grunka jfr isl. gru.nr  
mUmojtOn isl. malmarasteinn 	 lat. marmor 
pilgrim 	rspr. pilgrim 	flit. piligrim 	p er egrinus 
pZömon 	plommon 	mht. pflme 	pruna (plur.). 

I andra fall lemnas man i ovisshet om övergångens ålder 
ock omfattning, t. ex. 
pZönt 	rspr. 
ph'it 
pZa`tbt 
rkeZafth 
fk.sa  o. fr4sa 
k glc i 	lapp. 
k,Z&tar 	no. 

prompt 
pruta 
pränta 
reparation 
frasa 
karadka-
kroter (jfr s. 

3.4 z2 
pi.JZ idel 
fM3  
m,dt 
rhev4Z 
rbt'AZ 

69) slilv« 

rspr. kura 
pur 
fora 
(ask-)mörja 
reservoar 
resår 
servett 
cigarr 
k2ngurvåfa 
båtar. 
skidspår btr. 
få:Utsått (jfr 

st0aZ 
vq,49  

Härtill 
in0692, no. 

rspr. krita 	 804 
stegra 	 Icågalrlyal jfr isl. 
virke 	 bicidbion 4  jfr y.' 

skulle kunna läggas nys. bgd. itrkdiD 
andyrja, lfg. fabajam blygsam btr. 

Fastbinda. Jfr Wikl. Lulelapp. wb. s. 33. 
I leken »kura gömma». 
År väl fsv. fora, jfr N:n Sv. etym. s. 19. 
Flyttning. Beror möjligen på assimilation, jfr § 150,2. 
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s. 43 not 8). Se vidare Å:m Dfs. lj. § 134,1—s. I ordet Nar 
isl. kringla har man givetvis metatesis. Denna växling av 1, 
isynnerhet »tjockt» 1, ock r är rätt allmän i skandinaviska 
dialekter. 

Anm. 1. Btr. har WystP1 mot rspr. blindstyre. Detta är väl 
sammansatt med sol fogelstjärt, antagligen avlett av stuv, som i no. 
även har betydelsen 'stjärt', ock vore ett urn. 	isl, *st*li. Är 
icke rspr. blindstyre folketymologisk ombildning av detta ord, alltså 
eg. »blindstjärt»? — Ordet harka förträffligheten själv, 'kucku' ist. 
harka (av harr) har biformen MU (efter hg). 

Anm. 2. Omvänt har btr. r för 1 uti dionarvau fsv. dymbil-
vika, pltraprpgal rspr. paraply (folketymologi) samt v0 larm rspr. 
Vilhelm (dissimilation). 

Anm. 3. Btr. stitna stirra no. stana mot isl. stara, btr. Ancis 
mot rspr. kras (btr. har även Arlis) uppvisa en växling n r. Komp. 
på -ane för -are har btr. knappast mera än i orden snårana, dPrana 
jämte snktrara, cl#rara rspr. snarare, dyrare, former som tala för Bom 
åsikt (Ark. VI, s. 59 not), att -ane i komp. beror på dissimilation. 

Kap. 3. Förändringar, som röra artikulationsläget. 

A. Muljering. 

§ 121. Efter en i-diftong, vare sig denna är av gammalt ur. 
sprung eller uppkommen i btr., Övergå långt 1, långt II, långt t ock 
långt d till dentipalataler. Om i-diftonger jfr §§ 49, 51, 56, 57 
ock 59. Ex. 

b6V 	isl. beizla 	vOy 	isl. vindr 
sinii sticka 	spilda 	h41 (m. hht) heitt (m. heitr) 
vOiar 	vildri 	tre41 	 proyttr 
fgd 	fylla 	 (n. 9 2) mitt (m. nr) 
pg9t 	rspr. bylte 	brågj 	breidd 
spgiy 	isl. spinna rspr. krydda. ArY9 

En föregående dentipalatal gör-  i allmänhet ett följande 1, 
n, t eller d dentipalatalt, t. ex. fkgy o vOloy rspr. i fyllan 
ock villan, NOW isl. blint, sj synade rspr. *synte, foy 
isl. fyllda. Endast efter 2 tyckes t vara närmast postdentalt. 

Anm. Om dentipalatalernas beskaffenhet se § 4 anm. 1. Tydligast 
utpräglade äro 	ock y. 
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Före j mnljeras n ock t. Självt övergår j efter 
till s. Ex. 	 , 

vikar, 	rspr. njure 	peda 	fsv. plan 
wi,:pt 	njuta 	fl -0y 	isl. fiytja 
yjikk 	fsv. liumske 	liffl4å9 	nytja 
Jric 	jfr isl. tjara 	Mbs 	sitja 
jas4v 	 pj6fr 	v Obs 	vitja. 

De äldre prepalatalerna k ock g ha övergått till hs 
ock j; prepalatalt gg har blivit 4g., kj j, ock gj j; t. ex. 

j,96,ft 	isl. kjaptr 	npqsa/ fsv. nykil 
JAS/ 	 kjarni 	iåd 	is!. gedda 
Är •i'l§ 	 kråkja 	yht 	geit 
Äro], 	63v. krykkia 	'ilar 	gildra 
trOrt§ 	ist. prykkia 	yet 	gåta 
t0b9 	 pykkja 	• 0 	 gåäa 
kW§ 	fsv. ~kis, 	 ji:ftt 	gjöta 

isl. eggja 	•  bk 	boygja 
gQ:*1 	* gleggja 	drechi 	fsv. droghia 
8/4t 	sleggja 	båwat rspr. bängel 
10/CM 	kerling 	 ficom isl. feginn 
1012 	 kippa 	PI.42. 	gnagit 
Mta kittla 	*kita 	49.) 	engi 
,694 	 bida 	fili9,7 	flengja 
mårL9 	merki 	14y) 	lengi 
ngtVpn2  jfr fsv. nakin 	strqy,7 	fsv. slngia. 

Även före slutartikeln ha k ock g behandlats på samma 
sätt, ehuru nu ej sällan genom utjämning de ljudlagsenliga 
förhållandena ha störts. Så heter det ännu i regel 

båoj§an 	av bkvb• fsv. bsenk-en 
d/Msart 	' .  itz'Ab• 	isl. dtik-inn 
fd9,9a 	fciZk 	folk-it 
bdypan 	bcak 	balk-inn 
MV'« 	bårb. 	krk-inn 
gdgfåsan 	gdgk 	gauk-inn 
köZipan 	hak 	holk-inn 
kr0j,san 	krök 	kråk-inn 

Bet. blankis. Jfr isl. gloggr fsv. glxggr skarpsynt. 
Om ,Sq jfr § 51 s. 118. 

1 
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tePa 	av Ok 
titpa 	tål^ -J 
gZöta,n 	grZög 
hdta (ock liga) håg 
snci tal 
fd436, 	fåhq 
#ts14.tan 	-14g 
v4tan 	vahq 
4tgånyan 	bÅtgåg 
åtewan 	eden 

rspr. tok-et 
isl. pak-it 

glugg-inn 
h2gg-it 
*snegg-it 
skegg-it 
-legg-hm 
vegg-inn 

rspr. åtgången 
isl. åttung-inn 

htan hy 	rspr. hågen 
tnftja 	try 	isl. trog-it. 

I vissa ord ha fp, Og ock j  från bestämda formen överförts 
till den obestämda, t. ex. 1249/39 brunnshink från håuipan (ock 
värbet h4y,tp hinka), snci69 från snciipa, l6yyj (lingon-)ris från 
klyva isi. lyngit. 

Anm. 1. Då k ock g kvarstå framför äldre prepalatal vokal eller 
stå för kj, gj, beror detta 1) på utjämning inom paradigmet, t. ex. 
bikan rspr. burken (dock äv. båripan), 4ga rspr. ägget, lkj isl. 
liggja 	isl. leggja; 2) på inflytande från rspr., t. ex. rtiA rspr. 
rike, igri4as rspr. utrikes, vgais rspr. väckelse, bineri rspr. ba-
geri, ettbladgals rspr. anklagelåe, kgan rspr. egen, åntagan, visa-

rspr. änteligen, visserligen; 3) på överföring från närsläktade 
ord i .lockorden 31,5 rspr. kisse (från katt) ock Os från gris. Där-
emot /9§v(a) till get, jfr § 28 anm. 1 ock Aas. Gr. § 37 anm. 

Anm. 2. Framför au, som i målet representeras av au (§ 50), 
kvarstå k ock g som prepalataler, t. ex. Adyr kvida isl. *kaura, 
isl. gaukr. Om Ma jämte iS se § 50 anm. 2. 

Anm. 3. Det är anmärkningsvärt, att k- ock g-ljuden ävensom E-ljud 
alltid kvarstå före slutartikeln i fem, sing. ock neutr. plur., t. ex. b4ka, 
biårka, mjdka, spyciZka isl. bök-in bj2rk-in, mjölk-in, spjalk-in 
(k även i dat. kkan, bygrfran, nociZI;an, spjcalcan), jOloya, s4ga, 
ktga, såma isl. kerling-in, s2g-in, t2g-in, sing-in (g också i dat. 
10kman, sdgan, slqyan)2 , tc_Ska, Ulka, hciga rspr. tok-en, isl. 
tak-in, h2gg-in. I best. dat. sing. mask, har man framför -om fp 
ock t, t. ex. bgWom isl. bekk-enom, båp,2,690m fsv. Imenke-nom, 
b4j§om isl. lyåk-enom, RaWom isl. flekk-enom o. s. v. Den om-
ständigheten, att en bakre vokal numera följer, har sålunda icke medfört 
återgång till det äldre k- ock g-ljudet. Det ser därför ut, som skulle 

i) Slät, frusen jord utan snö, slätt, öppen plats på äng; jfr isl. 
sn2ggr korthårig. 

2) Ock dock ha de bestämda pluralformerua Rum såwen, ett j, 
som kunde ha stött ett tilläventyrs äldre *kip, *sciwa. 
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övergången -in, -en -› -a i artikeln vara äldre än palataliseringen av k 
ock g. Om dess ålder se anm. 6. 

Anm. 4. Långstaviga svaga substantiv palatalisera aldrig k, g 
ock g-ljud före artikeln, vilket visar, att här, såsom oftast, den urspr. 

skögan 	isl. skugga-nu 
tigkan 	fsv. thanka-n 

	

ågan 	isl. unga-nn 
vhvan 	fsv. vinga-n 

jpitUan 	kjalka-nn 	anan 	isl. tagga-nn. 
Anm. 5. Såsom av flera anförda exempel framgår, tål målet nu-

mera gott k, g före främre vokal. Andra exempel: 
b Zåmkan, isl. blikna 	 d,kar 	is]. akr 
sitekan 	sakna 	 n4g& 	 nagl 
s6e 	sökn 	 Nar 	 fegri 
vitekan 	vakna 	 fijkas 	rspr. tokas 
vamkan 	vikna 	 vigas bulna isl. ~ask. 

Anm. 6. Ljudlagen k? g .÷ fk, 913' J före främre vokal måste 
alltså ha upphört att värka före utvecklingen av svarabhaktivokal (§ 82) 
samt före övergången av vokal i svagt betonad stavelse till ä, (§ 72 fe.) 
ock före apokoperingslagens genomförande (§ 81), sålunda säkerligen 
redan på 1400-talet. Å andra sidan synes den ej hava trätt i värk-
samhet före slutartikelns (-in, -en) övergång till a. Man synes då vara 
tvungen att förlägga den senare till sist 1300-talet; jfr även Å:m Sv. 
landsm. XIII. 2, s. 74. 

Efter 1 ock r har g övergått till j, t. ex. bårjar 
isl. borgari, mårja isl. morgon(n). 

Anm. 1. Ett på så sätt uppkommet j sonanteras i slutljud till 
se § 84. 

Anm. 2. Mellan främre vokal ock d kvarstår g, t. ex. 
tigd 	rspr. en- ögd 	 iOd 1 	isl. ichg5 

isl. feigä 	 At9 hkgd 	fsv. uphogliper 
fr6gd 	frygä 	 vct Zfrågda, rspr. välfrAjdad. 

Förbindelserna sj, Ssj, skj ock stj samt förbindelsen 
sk före prepalatal vokal ha övergått till ett f-ljud, som i uddljud 
snarast är f (jfr s. 9), men i in- ock slutljud är supradentalt (9); 
t. ex. 

ficekan isl. sj likna 
JÅt 	isi. skj åta 
»Nr 	stjUpfaair 
rsa 	rspr. ryssjan 
fått 	skapta 

i) Gräsbeväxt linda. 

ackusativformen generaliserats; t. ex. 
bittan 	lel. bakka-nn 
böekan 	bunka-nn 
ficjka,n 	f2lska-nn 
hiihskan 	hanzka-nn 

hkserd 	rspr. husgeråd 
hg2 avträde isl. hyski 
Asan 	 fisk-inn 
fika, 	tleskit 
trka 	rspr. träsket. 
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Anm. Genom utjämning kan sk bevaras, t. ex. Påga, trå,sta. 
(jämte fiåtfa, trå,sa) rspr. fläsket, träsket; kigan, kiiskan rspr. 
kasken, kusken; -döskan duggrägnet rspr. *dusken (dusket). Om 
sbipka, *leva skaka, skava se § 26 anm. 3 d, om skari. skurit § 91,3 B. 

Framför tautosyllabiskt w har 8 blivit f ock t5  

blivit j,,s; t. ex. • 
fweira 	isl. svara 	 hsidihral isl. *tvi-gora 
fwak 	svella 	 pwhloy rspr. tvilling 
fwin 	svin 	 Pwel 	is). två 

p fiv4Z 	snrär 	 jpv6t 	v4ttr.  
k, g, B uppträda som prepalataler A, g, y framför 

ock efter de palatala vokalerna a ock u samt övriga främre vokaler 
— om k, g ej i denna ställning blivit 19,3 — även då de skiljas 
från dem genom r, supradentalt 1, n eller s; t. ex. 

Adr rspr. kar Ang rspr. knall 
3^4t kuta gr dZ gräla 

mak gnidar gnistra 
sjuka se silke 

g491 garn fil24 fisk 
.94 gud språmd sprängd 
skriv skriva ,/§4Mb' kink. 

B. Supradentaler ock kakuminaler. 

Ett r har förvandlat en omedelbart efterföljande post-
dental till supradental, vilken sedan ofta övergått till kakuminal. 
Likaledes har s. k. tjockt 1 uppflyttat följande dental till kakuminal. 
Själva ha r, • då bortfallit. 

Förbindelserna rt ock rd ha, där ej r ock t, d först 
i målet sammanträffat, passerat det supradentala stadiet (rt, 
ock blivit det förra kakuminalt t, det senare tjockt 	t. ex. 

böt 	fsv. bort 	 isl. varta 
bck4 	isl. bert (av bdr) 	 arär 
d44 	dtrt (av dar) 	igbeiZ 2 	af burar 

Nafta 	 k_ttfT:Z 	atferä 
rspr. kart 	 f4r6Z 	fororä 
fsv. skiurts, 	.1c-N 	gerä 

våkat 	rspr. vackert 	sk ijZ 	skoräa. 
1) Dubbelgöra. 	 2) Avkastning. 
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barmhärtig 
karta 
klart (av kr) 
kort 
kvarter 
myrten 
mortel 
sort 

bg aördar 
fåtuvörd 
fögdupbörd 
fård 
g årdin 
4ård4s 
vård 
vårda, 

§ 129 	LINDGREN, BURTRÄSKMÅ LETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

Anm. 1. När r ock t, d först i målet genom 
stående konsonant sammanträffat, kvarstå de som rt, 

rspr. *durkt 	 kt-d4y8  id. 
isl. *iarmtra 	bård 4  

merkta 	 b å,rd 4 	hy. 
myrkt 	 börd 4 	isl. 
skarpt 	 börd hulpen 
sterkt 	 hård 
varmt 	 f ård 4 	fsv. 
verkta 	 sård 	isl. 
lceript 	 vård 

2. I yngre lånord uppträda rt rd också 
rspr. art 	 börd 	rspr 

-bart 	 b fird4s  

bortfall av mellan-
vd, t. ex. 
*yrkt-dagr 
borga5a 
bEerghape 
byrjaäa 
byrgär 
hermda 
feerghaPe 
syrgäa 
vermda. 

som vt rd, t. ex. 
. bård 

burdus 
by-order 
fattigvård 
fogd-uppbord 
farde 
gardin 
kardus 
vård m. 
värde. 

chirt ,  
å,rt 2  

mårt 
mört 
sAårt 
stårt 
vart 
vå,rt 
Myt 

Anm. 
t 

-betrt 5  
bårmhårt2-
Ort 
Mått 
kört adj. 
kwarkr 
mgrk, 
mckqr 
sövt 

Anm. 3. Sammanträffa r ock t, d i sammansättning, så blir rt 
upradentalt t ock rd supradentalt j, t. ex. 

ititateweg rspr. altartavla 	ånaclara6  i Si. Q nnur Peira 
fjb 	 fyrti 	 ålaciöm rspr. ålderdom 
fO.t4 	 förtal 	 hve,c141 	öfverdel. 

När dessa konsonanter stöta samman i satsen, blir vanligen r till 
någon del hörbart före tj, t. ex. han for trål o föe rspr. han for 
(började) tralla ock sjunga, g0'...du rspr. går du. 

Alldeles, rentav. En mängd sv. dialekter ha lånat det tyska 
.duroh som adv., ock i vbott. uppträder durk enl. Rz pek Un. som adj. 
med neutr. durt. Btr. har blott neutralformen, ock den brukas endast 

:som adv. 
Idissla. Jfr § 20 anm. 2. 
Vardag. Det hos Vigf. 727,1 anförda yrkt, vilket han fattar som 

,neutr. av adj. yrkr, är troligen ett feminint subst., som förhåller sig 
till yrkr som virkt f. till virkr 'omhyggelig' (Fr.2). I sammanställ-
ningen lia,Zjan-ddy 6024 (lfg. 692,/§) hälg- ock vardag isl. helgan dag ok 
..yrkjan har btr. blott k. Det vore därför också tänkbart, att tsiirtcro,  
utgår från yrkjan dag, som blivit * bri§cky --> *brickor --> brickor. 

Det är tydligt, att dessa värb i htr. övergått från kalla-konju-
gationen till böja-. 

I brid•-, far-, 	ijsau-, 	itpa,n-bcirt rspr. bruk-, far-, 
kör-, känn-, ofel-, uppen-bart m. fl. 

Endera. 
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Anm. 4. Om rd =t i preterita se § 109 anm. 1. 
Anm. 5. Av oklar anledning har ett r inskjutits i börtfår, bbr- 
rspr. bottfor, bottin, får:tolk rspr. fotogen, 4102t44j rspr. kattun, 

portmon& rspr. portmonnä ock kyt6. rspr. knott. 
Anm. 6. Oklart är också, varför btr. har r mot rspr. rd uti kår 

rspr. karda. Om mbr.fi92, fno. mar(ä)skinn. jfr § 163,1. 
Anm. 7. Efter svagtonig främre vokal har 4 (E- rt) benägenhet 

att övergå till t, i synnerhet om även där förutgående ljud äro palatala, 
t. ex. seat rspr. säkert. 

§ 130. Supradentalt j uppträder alltid för rs, t. ex. 
få,s. 	is!. forsa 	 f6t9t 	isl. fyrstr 
b.4 	 kass no. kasa 	Nycksam rspr. allvarsam 

rspr. hårsida 	vajb 	världslig. 
Anm. 1. Förbindelsen rr 	s i sammansättningar blir rs, t. ex. 

stårstret rspr. starrsträ, tbrskåd rspr. torrskodd. 
Anm. 2. Ett oklart j för väntat s uppträder i clOicks till dess 

väl = tu l es (jfr s. 92 not 2), grkyksfår, grjolapnår 
!dir, -määir, icieksb• lapskt språk da. lappisk ock iniya,cs pingst fsv. 
pingiz-. Ordet 	?7a,,9t ingenstädes är påvärkat av hclkst, någetst 
annorstädes, någonstädes (jfr s. 152), ock dea,st ångerköpt är en ut-
bildning på fsv. anger adj. sorgsen; fåts rspr. schas beror på assimilation 
liksom fepjeolt rspr. sergeant. 

Förbindelsen rl blir i sammansättningsfogen /, likaså 
i yngre lånord, t. ex. 

rspr. fa(de)rlös 	liepb 	rspr. härlig 
bv,ab 	underlig 	 ärlig 
14/ 	pärla 	 l4l 	Karl (namn)  

Anm. I regel har rl assimilerats till 11, jfr § 150,2. 
Förbindelsen rn blir supradentalt n (m), t. ex. 

isl. garn 	 fc 	 is!. stjarna 
hån 	horn 	 t 	 rspr. torn 
J o, jfr isl. hyrni 	 6,71 	 is!. Qrn 

i sl . ikorn i 	 /4,/ (av lir) 
Ål/ 	järn 	 mcigg (av nidyr) maurr-inn 
kån 	korn 	 4_4, 2  (av Nr) 	*Förr-inn 
kw4n 	kvern 	 vdn, (av vc_5r) 	värr-inn. 

Anm. 1. Det supradentala n växlar ej sällan med kakuminalt 
i. synnerhet efter bakre vokaler. Så kr, jämte ktn, isl. barn, småney 

Mjölbytta; fiskkasse. En mängd dialekter i Sverge ock Finn-
land visa genom former med -rs-, att sv. kasse is1.-no. kass utgå från 
'kars-, jfr Hz 312,2. 

Åskan. 
Sv. /andsm. XII. I. 	 181 	 12 



§ 132-134 	LINDGREN, BURTRÄSK1MILETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

ock snidowy isl. smurning, Ngn ock klepz rspr. klarna, dgv,a ock 
dta isl. parna, 6_81, jämte jch isl. hiarni m. fl. Jfr § 4 anm. 2. 

Anm. 2. I några ord har rn assimilerats till nn, se § 150,3. 
Anm. 3. Ett långt r kvarstår före n, som då blir sonant, t. ex. 

spånt, isl. sp9rr-inn. Jfr § 83. 
§ 133. Tjockt 1 + dental ha behandlats på följande sätt: 

+ t 	t. ex. OM ihåligt träd isl. hol-troå, måti; 
måltid isl. må1tf, g isl. galt (av gi:" hg isi. hart (av he).. 

+ d -± d, t. ex. bi2cNt isl. borädtikr, skdeim rspr. 
skoldam. 

+ s --> 	t. ex. bkstårb• rspr. bålstark, hågöp rspr. 
halvstop, (),9tf:v isl. or5stef. 

+ ii --> ", t. ex. ån isl. am, vår, isl. v21(r)-inn, yOn 
(dat.) fsv. iorp-inne, sOm (dat.) fsv. sål-inne. 

+ 1 	/, t. ex. bblcir rspr. bord-låda. 
Anm. Om + ö = t se § 109. Förbindelsen + s blir vanligen 

supradentalt s; någon gång höres emellertid i stället kakuminalt s. Om 
r= + 1 se § 4 anm. 3. 

§ 134. Konsonanterna 1 ock n, som säkerligen i urnordisk tid 
varit kakuminala i de flästa ställningarl, ha i btr. behållit sig 
som Z, 

i intervokalisk ställning ock i slutljud efter äldre a, o ock 
u samt av dem uppkomna omljudsvokaler, dock icke S; 

efter labiala ock palatala kons. i inljud ock, vad 1 — 
men icke fl — vidkommer, i uddljud samt mellan någon av de i 
mom. 1 omtalade vokalerna ock följande labial eller palatal kons.; 
t. ex. 

vd Z 	isl. val 	 tr 	 i s . pråla 
kål 	 fj21 

heeZ 	i hel 	 kdiZ 	 kol 
1.6 2 	fsv. skiffil 	 b,6Z 	 böl 

Jfr om »tjockt» 1 i fornspråket Kock Sv. landsm. II. 12, Fsv. 
1j. II, s. 464, N:u GPhil. I, s. 467, Is]. gr., § 40. På kakuminalt n 
redan i äldre isl. har först ÅSTRÖM SV. landsm. VI. 6, s. 109 if. fäst 
uppmärksamheten, ock han har vunnit kraftigt understöd av Kock Ark. 
IX, s. 254 if. Jfr vidare 	Sv. landsm. XIII. 2, s. 59 if. Att 1 
varit 'tjockt' även i uddljud ock efter vokalerna i ock e, synes mig 
sannolikt hl. a. på grund av former som ityky, Mak rspr. avlång, elak 
— äldre dentalt 1 borde ha stått kvar i dylika ord — samt på grund 
därav, att det ännu finnes dialekter med sådant 1-ljud i denna ställning. 

Ett mått (1/8  tunna). 
182 



»44  
914Z 
3-11,43 klump 

b "etgZ böla 
k4nai 
gren,/ 
grcbn gran 
veers hoppas 
tru 
vOn 
mein 
hön 

spb.m2  

(h4.2)49-0" 2  
0_pan 
kZitman 
b44vb•an 

i.81. kåla 
gulr 

fsv. knula 
fyl 

no. baula 
isl. *kani 

gråna 
*gren 
verenask 
trQnu 
vQn 
monr 
hön 
sonir 
*spåna 
hjån 
kyn 

fsv. ypna 
klofna 
blikna 

XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR: ARTIKULATIONSLÄGE. 

sk9an3 
vipm 
stb.pa4 stappla 
pci,5tar 
itiZp 
jåbaZ bjäbba 
bitb• 
råve 4 rabbla no. 

	

hcgv 	isl. 
RibW 
retmaZ 
höZm 

	

kh_7tt 	isl. 
höM 
ndgaZ 
gZc_5p 
Rth 
ve.e.4 
mitea3 

Anm. 1. Efter gammalt é (ö) torde också »tjockt» 1 vara det 
regelrätta. Jag har dock l:lott två ex.: vckZ isl. vel, sta isl. 
stela. Huru e (is!. ö) ställt sig till Z, är oklart; mot f6/ 4  isl. éi 
ock nictsvcty fägata fsv. faalaPs-vmgher med dentalt 1 står uVan 
matstrupe isl. velindi (nisl. har dock vffilindi Vigf.; äldre iö förklarar 
btr. Z. KocKs antagande, Ark. XI, s. 140, att isl. völ- blivit vak-, 
därför att 1 här var kakuminalt, synes mig osäkert). Efter ö synes n 
ha blivit dentalt; ex. blott fkass börja gro jfr isl. fena tillväxa. Efter 
y-  ha både 1 ock n blivit dentaler; ex. § 135,2. 

Anm. 2. Även mellan vokal ock dental ha 1, n bevarat sin kaku-
minala karakter i vissa fall 6  — dock icke före t, r — t. ex. MV 
fsv. kyld m. fl. (jfr § 109), vidare 

dtksk 7  dåsig 	fsv. dylsker 	fök 	isl. felski 
fök 	 falsker 	hacy. 	 hals 

i) Hyvelspån. 	 2) Jfr § 45, s. 99 not 3, 4. 
2) Jfr § 56,2. 	 4) Om supradentalen se § 135,2. 
2) 	Men h6r, isl. kne-nu, tre' n isl. tre-nu med n från kne-inu, 

tre-inu. 
Jag tar här icke hänsyn till ord, i vilka Z, n kunna ha över-

förts från närsläktade former, t. ex. On rspr. gulna från g4Z, vOkt 
vande isl. van5a, från vc_sem, yÖnsa Jonsson från On isl. 

4, j, III förutsätta Za, 4s, Zn. 
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fsv. 
isl. 
rspr. mangla. 

§ 134 

iSI. signa 
venia 
skratt 

isl. plåstr 
hj alp 

rspr. *(b)jäbbla 
isl. blakkr 

ravla 
halfr 
flytj a 

no. ramla 
isl. holmi 
no. rakla 

khitr 
holkr 
n.agl 
gl6pr 
folgha 
velj a 



§ 134 	LINDGREN, BURTRÄSKMXLETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

ijkat I  ilsken isl. 	*illsköttr 	mein 	fsv. moln 
fsv. aln 	 fwttr, 	rspr. svalna 

bån 	 bolna, isl. bolgna 	hårig 	isl. 	hans 
, s 	falnas 	 fsv. Hanes fana 	 håns 

kdr kallna 	kolna 	 W3124, 	isl. 	håns. ,  
Även i fråga om många av här behandlade ord företer btr. likhet 

med massan av andra svenska ock norska dialekter. Kakuminalerna 
måste därför jämväl i dessa ord vara samnordiska. 

Före t ock r har btr. blott dental, så vida ej utjämning föreligger 
— jfr s. 183 not 6 — t. ex. sått isl. salt, brcint fsv. branter, 
gtute,r 2  al isl. 

Anm. 3. Det har satts i fråga (jfr Kock Ark. IX, s. 255 if.), 
att kakuminala 1, n skulle ha förefunnits blott i starktonig stavelse. 
Sannolikt har dock även svagtonig stavelse haft sådana. Ord som Urnan, 
låkan rspr. hemman, lakan o. d. bevisa visserligen ingenting, då de 
säkerligen haft suffixbetoning. Icke häller torde man få bygga på 
artikelfortner med n, t. ex. brön fsv. broin, vålenn isl. viku-na, 
b70.n isl. kne-inu, då slutartikeln haft ock somligstädes ännu har stark 
biakcent (jfr § 18 anm. 4). Men n-bortfallet i slutljud i svagtonig 
stavelse synes bero på att n varit kakutninalt; se vidare därom § 177 
anm. 6. 

Anm. 4. Ej sällan uppträder dental för väntad kakuminal, detta 
av olika skäl: 

på grund av äldre 11, nn a) uti ord på -al, -ul., t. ex. Ned 
isi.*Ili6a1l, gånial isl. gamall (jfr § 13 anm. 5), fitrul djävul isl. 
fgrull. Man måste alltså antaga, att nom, mask, här trängt igenom; den 
gamle heter diman isl. *gamli-nn; b) i adj. på ursprung!. -nn, t. ex. 
ksetman isl. einsamann, bgd. fårkan (btr. farkön) isl. forkunni; 
samt c) i artikelformer med -nn, t. ex. hånan isl. hana-nn, trå», tråden 
isl. prå5r-inn, dat. båkan isl. bök-inni, dat. vbgan isl. vogggu-nni, 
dat. brån, rån vrån isl. bru-nni, rä-nni (men vbkun isl. viku-na, 
nom, ack. brön, rån isl. bra-in, ra-in); 

beroende på lån i t. ex. Olänt rspr. galant, iineral rspr. 
general, tli,/ds rspr. kalas, köl rspr. kola (dö) fl. kuolen, kb/it rspr. 
kolik, d(b rspr. olja, så/i• rspr. salig, fl rspr. själ, sArdi rspr. skral, 
film rspr. skälm; åde,sån rspr. addition, 1)4 isl. bin, bin is]. kona 
(kjen apokopen visar, att detta ord är yngre lån), j9in kön isl. kyn 
(jfr ovan), 10:9/ isl. laun, fin rspr. skön, tån rspr. ton m. fl.; 

fsv. ilzkogher. Detta ord är det enda ex. jag har på 
efter äldre I. Nys.-lfg. ha iskut. 

Diftongen au i detta ord är svårförklarlig. Man väntade ekier 
enl. § 24, en form som lfg. nys. bgd. ock ha; au har även skf. 
Efter regel skulle å glas förutsätta isl. *ank. I andra dialekter har 
detta ord vanligen d-inskott mellan 1 ock r ock då supradentalt eller 
kakuminalt d, vilket tyder på att 1 en gång varit »tjockt». 
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XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR : ARTIKULATIONSLÄGE. 	§ 134--135 

af oklar anledning uti bijNt oxkalv isl. 'bolöttr (jfr § 13 
anm. 5), fen fåle som lockord (men fa föla isl. fola), 0/6«:l slå dank 
isl. *döla jfr isl. döli odåga fsv. dol got. dvals dåsig, trög, idtla jollra 
no. jaala, kdda jämte kdda blåsa svagt isl. *kola jfr isl. kul, gola, 
kl kärleksförbindelse, kna sitta i all gemytlighet ock språka (om 
några få) isl. *kol, *kola jfr no. kula sitta tyst ock surmulen, ,s(ti isl. 
salr, sna jet. 821u, sm4/ isl. smalr, sal sälg isl. selja, Seeb sälja 
isl. selja, gr g:g ist. grånu, hk ist. håna. Flere av dessa ord förete 
mot regeln dentalt 1 i många från varandra långt avlägsna dialekter ock 
måste därför antagas redan i samnordisk tid hava haft dentalt 1. 

§ 135. I övriga fall äro 1, n i btr. dentaler. Men de ha i 
yngre tid differentierat sig till dels postdentaler (1, n), dels supra-
dentaler (l, 71) enligt följande regler: 

1) Som postdentaler uppträda 1 ock n, då de stå i uddljud eller 
i omedelbar förbindelse med en postdental samt i regel då de mot-
svara 11, nn, vare sig 11, fln äro ursprungliga eller uppkommit i 
målet genom assimilation; t. ex. 

icim 	isl. lamb 	 bånt 	fsv. bant 
U 	 Mia 	 ba'nd 	isl. benda (impf.) 
netb• 	hnakki 	mål 	mold 
nga 	noräan 	Nes 	fyrnask 
slå 	slå 	 hånal 	rspr. handel 
snik 	småri 	 sb•ramsal isl. skrimsl 
gcilt 	unr 	 bötn 	botn 
setkd 	selda 	 Ntsrj, 	rspr. pasma. 

Anm. 1. Om kakuminala 1, n + dental se § 134 anm. 2 ock s. 186 
not 10. Att 11, nn i viss ställning bli dentipalatala, framhålles i § 121. — 
Om 11, nu på grund av suffixbetoning förkortats, inträder supradentalt 1, n, 
t. ex. viMan fno. vellingr,pepnon isl. penningr (jfr § 67,1 A); kcsabr 
hushålla rspr. *hushållera (men hioci/ rspr. hushåll). Så kan ock i 
i brgiöp rspr. bröllop förklaras; detta dock även efter mom. 2. Även 
alva isf. ellifu har i. 

Som supradentaler fungera i, n 1:o) efter vokal, som återgår 
på äldre i, el eller Sr , oy, så vål då 1, n stå i slutljud som då 
de följas av vokal eller av labial eller palatal konsonant; 2:0) efter 
annan vokal, då 1, n ej äro kakuminaler; 3:0) då 1, n ersätta äldre 
51, 6n; 4:0) i stavelsegränsen efter obetonad vokal; 5:0) ofta före s 
ock 6:0) II är yi, efter k, g, f i uddljud. 	Ex. 

.Rb isl. 	skilja dki iSi. della 
vffi vilja st9/ stjärt no. styl 
i/ fsv. 	ii isl. 	el fivo isl. skinit 
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Vbtan åfie 3  
fddab 4  
h4,å/j 

kWbb9"nd 

håL9 5  
åtta Vi 

å2Z,-9671.c96  
bröu,s 

brhsånl an, 
an,stas 
grånbt 
gf0:4391 
.S'1.91}8  
kön jt 
16n.,sb• 
Vrång' 
6,0b.10 

kn4da 
gni 

§ 135 	LINDGREN, BURTRÄSKMÄLETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

101 	isl. unr 
pina ack. f. 

st6pri 	stein(n) 
sn 

r(tyi 	 roynir 
h e 	rspr. hilka 

spel 
se 	isl. silki 

*spilka 
sötv 	 silfr 
vean 	fsv. hwilikin 
sålm 	rspr. psalm 
så-b 2 	 salva 
ntJla mellan fsv. *miplan 
MiCY 	kiplinger 
st4n, 	isl. staäna 
fw412 	 sviöna 
ån.jelckg an rspr. angelägen 
skiltdab 
	

isl. ska6a1igr 
ve2dab 	vääaligr 
.49,190 
	

fsv. ömkeliker 
4grondm rspr. agronom 
årmanciA 	almanack 

rspr. vetande-sjuk 
födelse 
händelse 
kvällsmål 
hälsa 
afton-sida 

fsv. 'andsynnis 
rspr. brons 
isl. eins 

einsamann 
"einskask 
grånska 

rspr. gunst 
isl. *hjUnsligr 
rspr. konst 
isl. lymskr 
rspr. vrensk 

önska 
isl. kno6a 
fsv. gnidha 

fo,5kut 	rspr. fnaskig 
fnkf 	isl. fnjåskr. 

Anni. 2. Liksom ord på -al, -ni ock äldre -ann, -unn fått post-
dentalt 1, n, vilket måste bero på att de generaliserat former på 11, -nn 
(jfr § 134 anm. 4,1), så är ock fallet med ord på -el, en, t. ex. 
ti2clgval 	fsv. torpyvil 	Inmal 	fsv. himil 
nioWal 	i sl. lykill 	tisal 	fno. tsåll 
å,sm tam 	no. elsken 	drivan 	rspr. driven 
föhn fallen för isl. fallinn 	båofpan 	is].. bekk(r)-inn. 

1) Spänta; jfr isl. spilda. 	2) Flere ex. § 134 anm. 4,2,3. 
Vetgirig. 
Ord på -else vackla regellöst mellan b ock is. 
Åven 12,6,'18. 	 6) Motsols. 

7) Kinka. 	 8) Passande till äkta makar. 
Hingst. 
Möjligen har ns i regel varit ns (så § 134 anm. 2 ock stundom i 

här anförda ord), men r, ock n  vackla (§ 4 anm. 2) ock kanske ännu 
mer ri,S ock n j. Som dentaler uppträda is, ns i många ord, framför allt 
lånord, t. ex fras fals rspr. frälsa falsa, ån s dåns frånsa gröns 
hcinsk krcins rspr. ansa dans fransad grums handske krans m. fl. 

Tjuvaktig. 
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Subst. på -n ha, som andra ord, generaliserat ackusativen, t. ex. 
ofta, metria isi. aptan, morgun. Att adj. på -inn, som hade -nu i 
både nom, ock ack, mask., generaliserat denna form, är icke att undra 
-över. Egendomligare är det, att adj. på -1, ock ännu egendomligare, att 
subst. på -1 återgå på en form med -11, som blott förekommit i nom. 
Förbindelser som -ma, -va, 	-gaZ, -man, -b•an, -gan äro, såsom 
.av § 134,2 framgår, i btr. ingalunda sällsynta; ljudlagsenlig övergång 
a4, an till al, an föreligger således icke. Men om också suffixen 
-il, -in icke slutat med kakuminal — de övriga kunna möjligen ha 
ombildats efter sådana — varför har btr. här undantagslöst postdental 
ock ej supradental? Jag har ingen annan förklaring, än att de genera-
liserat nom. (mask.). Emellertid har nu -a/ blivit en mycket vanlig 
ändelse, som i lånord stundom uppträder t. o. in. efter jälpvokal i ställ-
ning, där man väntade -a, t. ex. gåfal, gréfal, vbfal rspr. gaffel, 

våffla, diva' tvista rspr. dyvla: (jfr s. -93 not 4), håva] rspr. 
hyvla m. fl. (men st4va/ rspr. stövel); ja t. o. m. farval rspr. farväl 
(trots v(hZ isl. vol). 

Anm. 3. Vid ännu för språkmedvetandet levande sammansättning 
:samt i suffixet -ning inträda ej 7, 	t. ex. bracip rspr. brädlapp 
(men br476.29 bröllop, jfr anm. 1), brånån rspr. brodnagg(a), v01-
gy4non ersättning isl. *vild-göä-ning, trölgiva rspr. trolovad, filih 
rspr. sjönöd. 

Anm. 4. Då 7 någon gång förekommer som långt i intervokalisk 
:ställning, är det överfört från närstående former med regelrätt 7, t. ex. 
..sct76, kortnamn för (t7fre, 6c7bart rspr. Alfred, Albert, 7t7a rspr. Kalle 
(med 7 från 07 rspr. Karl). 

Liksom r, Z sä gör även i övrigt en kakuminal eller 
supradental en följande dental med sig homorgan, t. ex. 

fd 	fsv. stiEert(r)in 	båthsb 	rspr. barnslig 

ft 	isl. fyrstr 	847,02 	isl. sal(r)-inn 
fd 	 fors-inn 	bigrickp rspr. barndop 
di»Nen rspr. delning 	0,0,9 	alntals. 

Flere ex. i §§ 133-135. Det samma gäller i huvudsak 
.om dentipalatalerna, jfr § 121 slutet. 

C. Övriga förändringar i artikulationsläget. 

De bilabiala spiranterna f, b ha övergått till denti-
labiala f, v utom före ii ock mellan två 11. (Ö), t. ex. 

fit 	is!. fat 	 få/Ok 	fauskr 

504 	 i fjord 	 yt.1) 	 nef 
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*bugu (boga) 
drjligr 
fljtga  
fiugu (fluga) 

stycto 	fsv. sugit 
tOwtt dragvidja no. tugu (toga) 
drk.twal 	isl. dngu 
siga.fwa slaga 	*dega. 

§ 137-140 LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

	

v 	isl. luka 	 sava 	isl. sofa 

	

lv 	 lof 	 tikvu tuvig 	ptifugr. 
Om b -> m före n se § 115, om b -> w se § 138. 

Spirantiskt b har blivit w, då det föregåtts ock efter-
följts av ii (ö), t. ex. rqinpa isl. hrufu, stqinpu isi. *stufu (stora)..  

Anm. Det är möjligt, att utvecklingsgången varit b -> v -> 3 
tv (jfr § 139); men mot ett sådant antagande talar, att förbindelsen 

-gfu blivit -ava (hava isl. hefua, stetvtt stäva no. stava), då däremot 
-ggu blivit -agkva (§ 139). Diftongen tyt förklaras enl. § 60. 

Spirantiskt 3 har utvecklats till w efter u samt mellan 
g ock 11, t. ex. 

bqinsa hökass isl. 

Någon gång kan man få höra sagava saga, men detta er-
sättes oftast genom rspr:s inflytande av sku. 

Anm. Då fl diftongeras till etzw i slutljud (§ 60), där g bort-
faller, ock då sqiegn ock liknande • former kunna ha fått diftong från 
inf. (89(zw_ o. d.), så bör måhända regeln inskränkas till 3 i ställning-
mellan ii eller g ock följande tt Jämte bya höras någon gång åtpact 
isl. augu-n. 

§ 140. Ett konsonantiskt U i fornspråket har utvecklat sig 
till dentilabialt v utom efter uddljudande h, k, s, t, p, där det 
blivit w; t. ex. 

1) u --> v: 
ee v 	 vva ijr 	isl. varr 	 isl. vefa 

vO.t 	 var 	 vå,pt 	fsv. vsexter 
vrå& 	nng 	Ort) duktig 	isl. g2ru- (ggrr) 
vreeka 	fSv. vrEeka 	s642 2  svala 	*801, *soblar; 

Anm. 1. Före r kvarstår v. Dess bortfall i rö isl. ri fsv. yra 
förklaras § 32 anm. 3. Jämte vreeka vrök vribl 'vräka' har btr. ett 
reeka ricA ribl 'driva vind för våg på vattnet, utan bestämt mål flacka 
omkring på vägarna, i skogen' (om boskap) o. d. Detta är säkerligen 
ett annat ord. Det har motsvarighet i isl. rek n., reka pers. ock opera. 
(rekr med ack.) samt rakast med samma bet., av lexikograferna orik-
tigt uppfört under reka 'vräka' (jfr Fr.2  III, s. 71,1, 72,1). Detta isl. reka 

Redskap för linberedning. Lfg. har vanligen drka, slku, ska. 
Btr. söv (ej *sgv) är wo-starn. Om vokalen jfr nu N:n Is!. gr.k  

§ 72,io, varigenom mitt antagande av avljudsväxling i § 33 anm. 2. 
blir onödigt. 
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fsv. neka står i avljudsförhållande till isl. reika fsv. reka med när-
besläktad betydelse. 

2) u --> w efter h, k, s, t, p:. 
w6is 	isl. kvass 	 kwaman 	isl. kvafna 
wg4 	hveiti 	 kwd 	 kvald 
wåZp 	hvelpr 	 kw 	 kviör 

hylla 	 kivi" 	 kviga 
wig 	fsv. hviska 	 kwist 	 kvista 
ws 	isl. hvåsa 	 kw .Zz• 	 kvelja. 

Huru sv-, tv-, pv- utvecklats i btr., ses av § 126. — For- 
merna höt isl. hvårt ock kö iSI. kvåaa förklaras § 32 anm. 2. 

Anm. 2. Hy- motsvaras av v i pronomina ock därav härledda ord, 
t. ex. veir l  isi. hvarr, vd, vo isl. hvat, v6224 isi. *hvarna (hva5an), 
våm isl. hyeim, vdkan fsv. hyilikin. Ljudet v för w i dessa ord 
beror säkerligen på rspr:s invärkan; i skf, kvarstår ännu w, ock även i 
btr. får man höra det i ordet vilken i en fras: höka som wbika, 'vilket 
som hälst' fsv. *holkit som hvilkit. 

Anm. 3. Uddljudande w återgår alltså på äldre hy. Huru då 
förklara dess förekomst i följande ord: 

war t 	vargr 	 wdm 	isl. v2mb 
w4v 	veifa 	 witvaZ babbla no. vavla 

skf. wör 2 	orri 	 weirle 	isl. orka 
we'Z 	vilela 	 we 	 velinde? 
Här böra också nämnas wån jordråtta no. yond (jfr s. 109 not 3), 

weit svårt, kinkigt = isl. vant?, wimaZ vara yr i huvudet ty. wimmeln 
(jfr dock isl. hvimsi slö, ovarsam). Samma egendomlighet återfinnes 
i några eller alla nämnda ord i det övriga Västerbotten ock delvis även 
i Ångermanland. Från sistnämnda landskap har man dessutom gvitter 
sällsynt för viter skogsrå isl. yeettr, gvinster isl. vixtstr (Sidenbl. 
Allmogem. s. 45), gyal jämte val käpp isl. ycgr ock gverj vidja isl. 
vaja (Unander Allmogen). s. 14). Likaså har no. t. ex. kvefs kvaks 
geting nht. wespe. 

Anm. 4. Ett intervokaliskt u — gammalt eller hiatusfyllande enl. 
N:n GPhil. § 168,2 — motsvaras i btr. av g blott i orden skr (jämte 
8/0) isl. snör, tregen isl. pritinn, möga fsv. moit, trögan fsv. troin 
samt nöga fsv. nogha mit. nouwe. Däremot stå .9 fsv. sior, filat 
sjöigt, sy,74 fsv. snior, lc_5 fsv. be in. fl. Det är därför antagligt, att 
orden med g-inskott i btr. äro lånade. — Om kri0 i förhållande till 
isl. knal rspr. knoge se N:n Urg. lautl. s. 168. — Om traykt trögt 
isl. trQutt se § 189. 

Jfr § 33,2. 
Men år isl. *förra orrhöna. 
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vokal, 
'åm 

,26,1:1)  
265.2t 
bii2c 
iihtr 

gg, k, s, t ock p samt i 
isl. jafn 
fsv. jul 

isarpe 
ioestr 
biupa 
diur 
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141. Konsonantiskt i har utvecklat sig till j, 'utom efter 
slutljud, t. 

beAz 
jåzp 
itidar 
nky4b.  
bqya 

Om behandlingen av konsonantiskt i uti diftongen 91 se 
§ 49, i förbindelserna ggj ock kj se § 123, i .tj § 122, i sj, 
skj, stj § 125, i slutljud § 84. Om i-bortfall se § 167, om g-
ock k-inskott se §§ 186, 189. Står diftongen i i slutljud eller 
mellan två vokaler ock är dess första komponent kort, ut-
vecklar i efter sig ett frikativt j, t. ex. iglerdva seltygen isl. 
*Skreiöin, br42 isl. breiäa. 

Anm. Franska lånord på -age ha i btr., liksom flerstädes, fått 
suffixet utbytt mot -as, t. ex. Mrds rspr. furage, keyds rspr. kurage, 
pefficis pack rspr. bagage. s för j  i ordet fåns& förlora fägringen 
rspr. changera beror väl på dissimilation. 

§ 142. Nasalerna uppträda före labialer som m, före dentaler ock j 
som n, före pre- ock mediopalataler — utom j — som g. Genom 
analogibildning är dock oftast det ljudlagsenliga förhållandet stört. 

m --> n, g, t. ex. 
grötts 	rspr. grums 
/69ijk 	isl. lymskr 
42tyab 

 
tbv. omkeliker 

Anm. 1. I d6ryd6r rspr. domdera kvarstår m genom association 
med dönt rspr. dom, btr. har dåryabr, bildat av dämma, i lik-
artad betydelse; bgd. cissti,d& är ljudlagsenligt, lfg. skf. dicy_dej• 
ansluter sig till dundra. Former som jciryt av jcigt, drknd av dråvt. 
äro självklart analogibildningar. I blint rspr. pasma uppträder n för 
m efter dental, likaså i enas bli varm (om säd), som överensstämmer 
med isl. orna (av varmr). — Enastående är ~art rspr. kamfer med 
m 	n före labial ock jtYney 'genom' med m —› -g i slutljud (om 
det senare se § 186). 

n 	ra, g, t. ex. 
Mmacsvcitna,2  rspr. Renbärgsvattnet 
nekan 	fanken 

Bgd. labms i samma bet, ock skån. kloms, klums 'ovig karl' 
Rz tyder på att n återgår på m. 

Namn på en by i Burträsk. 

ex. 
isl. fjUka 
fsv. buk-giorp 
isl. hjalpa 

ljuster 
mjUkr 
beljaäa. 

köns' rspr. klunsa 
pZönt 	prompt 
jetek fsv. isemka. 

slimb• 	seinka 
jetek rspr. Janke. 
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Anm. 2. Vid sidan av skvb• står se4n, av Pekas fån ock av 
jåk yåna, med n-ljud, varför övergången kan anses tillhöra sär-
språklig tid. 1 ide  isl. langr, fönk fsv. sjunka o. d. förefauns g 
redan i samnordisk tid. — Ordet difsemtie 'modfälld ock trött' synes 
sammansatt av dusen (no. dusen 'dåsig, stilla') ock btr. 4 'trött' eg. 
'andtruten' jfr fsv. ange andtäppa. Men huru förklara m? Det sällsynta 
steoyom för stånom isl. stundum är att jämföra med det bekanta 
/*Vant för sergeant. Om namnet br4val fsv. Bryniulver se § 42 anm. 

3) B 	m, n, t. ex. 
jåmfrul fsv. lungfru 	töyyj 	isl. pyngja 
dråman isl. dreng(r)inn 	drcittpan rspr. dranken 
dkw 	dengja 	 sgutp2  fsv. *synke 
håny 	hengja 	 tånd, 	pmnkia. 

Anm. 3. Även 10yUr lingon har n, måhända — med bortfallet 
j i intervokalisk ställning — av '109)-bk, då isl. lyng motsvaras av 
kiboyy (med j från bestämd form). -Association med lind (Leffier, Om 
v;omljudet s. 81) är oantaglig, då detta träd ej finnes i Burträsk. 

Kap. 4. Kvalitativa konsonantväxlingar av oklar 
beskaffenhet. 

§ 143. Utan att kunna förklaras enligt målets egna lagar 
växla i btr.: 

b 	f, t. ex. bbkaZ 	fltb•M bära sig fumligt åt 
(i närsläktad bet. även -ivItts,Z fuska, gyckla) isl. *bikla *fikla 
(jfr fifia, fipla, fitla) *hvakla; bZ4ka släthugga timmer Nek 
grovhugga (som i skf. heter Niga) isl. *blaka 	*fianka; 
Mast 	rspr. fiäkta3. 

b 	k, t. ex. fb12e,Z, fåbaZ fubbla — fitaZ (jfr mom. 1). 
v 	bb4, t. ex. grå liten grop no. grubba 	gröv dike 

isl. gröf; r4vaZ 	rspr. rabbla jfr isl. rabba 'sluddra'; sköb rspr. 
skubba 	skåla; ståv isi. sttifr 	stöb isl. stubbr; döb 3  
flöte (på gäddkrok 1. nät) no. dubl 	no. duvl. 

Rspr. jungfru ock jumfru. 	2) Sänke. 
Jfr N:n Urg. lautl. s. 186. — Skf. vivspregit rspr. bogspröt 

är folketymologi (efter v4 rspr. våg). 
[Vid korrekturet.] Sedan detta redan var insändt för tryckning, 

har 0. von FRIESENS ypperliga skrift »Om de germanska mediagemina-
torna» utkommit. Hans förklaring, som är tillämplig på de i mom. 3 
upptagna orden, återför växlingen på samgerrnanska ljudlagar. 

dÖb.  är möjligen lånat från mlty. dobber ankarboj, flöte. 
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bb dd, t. ex. laöb finl. klådda klibba vid (särskilt om 
snö); latib rspr. klabba smeta på 	/dåd smutsa, kW] kludda; 
btr. lfg. bgd. (p43-)wdb. pojkspoling 	skf. (p1.1-)wddi. 

b 	hy, t. ex. tydvM gyckla no. vavla rspr. babbla. 
f 	t, t. ex. ådolt 	rspr. Adolf (jfr r6zhoit rspr. Rein- 

hold § 109 anm. 3). 
f k, t. ex. Röns 	rspr. klunsa; snet isl. snekta 

fSv. snopta rspr. snyfta2. 
f g, t. ex. fkpa Opa gapa, vara öppen (om kläder) 

isl. Sipa 	*glipa; nitar, RIctar gnifar, Maar fnittra isl. 
*filtra, *fiatra 	*gnitra, gn2tra. 

v 	g, t. ex. rspr. snava 	btr. snina; rim no. riva 
skrymma, se stort ut 	isl. hrtiga (stor) hops. 

v k, t. ex. Avd fsv. dieavul jnal fsv. dykel. 
p 	k, t. ex. Npa (jfr nr 8) bgd. fkka i samma bet.; 

hfp 	he (at &nom) kippa efter andan isl. "hipa *hika4; skuAk 
nys. sktdk 	rspr. skvalpa; byte 	rspr. knäppa (om klockan). 

t 	k, t. ex. kw ått 	rspr. kvart (1/4  timme); br4tfkil 
isl. brotfaU 	bråkfell (sällsynt, association med bråk bråek?); 
rspr. hackspett 	hålispib• (efter spik?); rspr. svartna fwåg- 
kan, svartna (om säd, himmel o. s. v.$). Om btr. rösk 	rspr. 
rost se Hellqu. Ark. VII, s. 63, om dt alldeles i förhållande 
till rspr.. durk nht. dureh se s. 180 not 1. 

k 	r, t. ex. fdp 	rspr. fart; Ortas 	rspr. kaktus; 
pdrkom rspr. paktum. 

k s, t. ex. Admns rspr. kambrik. 
Vanligen denna sammansättning; senare leden fattas nu som 

mej, mid, men är måhända egentligen kvabb, kvadd att döma av andra 
dialekters kvabb, kudd se Grip Sv. lm. XVIII. 6, s. 134. Ångml. 
gvadd (= skf. tvtid) tyder dock på gammal växling hv 	kv. 

Btr. hJt rspr. häkte, lfikt (ldlet) rspr. lukt ha, som bekant, 
sitt k från Ity. (jfr isl. haftr, rspr. luft). Mot rspr. sikte mit. sichte 
svarar btr. 86ft rspr. syfte (jfr Tamm Fonet. kännet. 36). Då isl. har 
snekta, torde växlingen i detta ord hava annan grund. 

Btr. kir , fe?rb ock fsv. korgher, fEergha överensstämma med 
varandra mot isl. korf, da. kurv, no. korv, mit. varwe. 

Om gitekan hålhanden gotl. gaukn 	isl. gaupn se N:u Urg. 
lautl. s. 150. 

Sammanställningen är mycket oviss; fwågkari, borde vara ett äldre 
*svakna. Fsv. svakna 'bli svag' passar ej här för betydelsen. Då -rkn-
blivit -793- (§ 111 anm.), är det just ej sannolikt, att -rtm- blivit -(B)kn-. 
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Kap. 5. Konsonantförlängning. 

A. Regressiv assimilation. 

§ 144. Konsonanterna d och 51  assimileras i följande fall: 
dg -› gg, t. ex. 

från 	rspr. fradga 	st493 	fsv. staga 
gZög glödga isl. *g165ga 2 	vOg 	isl. v1.5ga. 
7t6'g 	 nau5ga 

Anm. 1. Btr. giAldr kan ha utvecklats ur gu5-fa5ir --> guffär -->- 
giildr (§ 67,1 B); likaså gigbån 	gubbern 	gu5-barn ock analogt 
gigmc)r, giodn, giglötar gudmor, -son, -dotter. Men ä kan ock i 
dessa ord ha bortfallit i stavelseslut (§ 174). 

dk -3- kk intervokaliskt, t. ex, 
brk,s, brjt isl. *breS5-ka4 	sn6'4 	fsv. anikka7  
riik rost på säd 	*ro5-ka 5 	trbb,Z 	rspr. tråckla. 8  
sb•råt 6 	 skri5ka 

Anm. 2. Om Sk --> rk se § 117, om sk i dylika ord § 117 anm. 2. 
dl --> 11 uti 

frOi 	isl. friliao.frgla 419 	no. ralla o. rceda" 
rtil skvallra no. ralla o. radda sa_ 	rspr. sedel. 

Anm. 3. I regel har 5 före 1 bortfallit med ersättningsförlängning 
på föregående vokal (§ 1644). Jämte ,s0 sedel brukas även sa, vilket 
är regel i skf. (jfr § 66,2); / uti orden /Slev fsv. kiplinger ock 
br4/0.20 fsv. bryllop kan förklaras antingen genom assimilation (51 	11, 
förkortat till 1 enl. § 67,1) eller genom 5-bortfall. 

Vilketdera, d eller ä, som vid assimilationen funnits i de sär-
skilda orden, är i många fall omöjligt att avgöra. 

Fsv. gludhgha. Utvecklingsgången har varit "g1ö5ga --> *gluäga 
(§ 36 ock N:n GPhil. I, s. 477, Aschw. gr. § 112) -->- glugga (finns 
i håls.) --> g6g (§ 43,3). 

Stämma blod. 
Av brti35a smälta. Ordet betyder i btr. bräcka, steka. Man vän-

tade *brg. Ombildningen till brd,W, br3t har skett efter mönster 
som rki, rågt, strå?», strågt fsv. rtekiia, straskkia. 

Huru fialara det av Rz från vbott. anförda, mig obekanta rak? — 
Bure Sumlen s. 199 har »rorka 	*ro6rka-n av fsv. rodher isl. ryär 
n, rost] är theen rodgan, som kommer i sädheskornet». 

Åka skridskor. 
Av *snidhka (från mit. sniddeken). 
Av tråd. 	 9) Flacka omkring. 

10) Löpa i brunst (jfr s. 109). 
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dm —> mm uti vbnan rspr. vadmal. Om gitmör se 
anm. 1 ovan. 

dn 4- nu uti svagtonig stavelse, t. ex. men fsv. mipan, 
sen fsv. sipan. Orden laåney rspr. klädning ock Oney rspr. 
gödning med nu för n  (jfr § 67,1 A) torde vara unga i målet, 
kanske lån från rspr. 

Anm. 4. Liksom 61 bortkastar 632 i regel sitt ä ock föregående 
vokal förlänges (§ 1644). De betonade formerna till men, sen heta mUt, 
,sa. Om råneby no. rudning gäller detsamma som om »Roy anm. 3. 

ds •-› ss, t. ex. 
båsta 	isl. ba6stota 	dej it4p6.9 isl. tu gestabo6s 
bråsk fsv. brazka 	ålgs 	fsv. allaledhis 
brk?sta isl. bryggju-stofal Nasver 	foslaps-vcegher. 

Möjligen har 6s först blivit ts ock detta sedan assimilerats2. 
dt 	tt, t. ex. neutr. göt till 0 isl. g66r, sndyt till sn6go 

iSi. snauär, gåt namnam rspr. *godta. 
Anm. 5. Vissa adjektiv ha antagit ändelsen -t för -d i alla former, 

§ 109 anm. 3. En rakt motsatt väg ha de pret. ptc., som bildas med 
d, inslagit, i ty att hos dessa d-formerna uppträda även i neutr. ock 
då naturligtvis också i supinum (§ 110 anm. 2). Något exempel på ddt 
+ tt finnes därför näppeligen i btr. 

Förbindelsen ft (pt) har i svagtonig stavelse assimi- 
lerats till tt uti åt isl. eptir ock i sammansättningar som 
4astanat nöknat, vastanet, sbnarkat, ei9arkat, ittanat, gagmat 

öster-, norr-, väster-, söder-, in-, ut-, 'Ovanifrån isl. austan + 
eptir, noräan + eptir etc., 

nMt, övat, 4tat, iyet isl. ui6r eptir, upp eptir, tt eptir, inn. 
eptir. 
Anm. Btr. /årt rspr. lärft förutsätter genom rt för 4 konsonant-

bortfall mellan r ock t (§ 129 anm. 1), ej assimilation. — Btr. ett igän, 
hem till gården (från ängarna räknat) är att förklara som fsv. ater rspr. 
åter (N:n Altschw. gr. § 288 anm.). Om fael rspr. Skellefte se s. 24 
med not. 

Konsonanten 5 har assimilerats i följande fall: 
1) 5k 	kk, t. ex. iåkkiz.tv  isl. lagklauf, ktoOkgv isl. kvig- 

kalfr (§ 108,3). 
Utveckling: bryggju-stofa --->-*brP7*-sta—>*brp4sta-->brpgAvc. 
Sedan stads i fsv. alla-stads o: d. assimilerats till btr. stas, 

har man i btr. börjat foga ändelser till detta, t. ex. Uom stås alle-
städes (vore en plur. fsv. 'studsa), eaom Ståsom fsv. allom *stadsom 
0. s. v. 

194 



XII. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: FÖRLÄNGNING. 	§ 146-148 

sm -› ram uti tårna fån ed rspr. tag mig fan (själv-
ständigt td,r). 

3s —› ss i svagtonig stavelse, t. ex. hetas, våtas rspr. 
hälgdags, vardags, mklasmda rspr. middagsmål ock övriga på 
-dags (men dåbsvdrb• rspr. dagsvärk); även i tia Aåta ed rspr. 
tag sig kattan: 

Anm. Möjligen är det ks som blivit ss även i dessa ord liksom 
under enahanda villkor uti Os rspr. tycks. — Btr. åbar (abborre med 
a, ej a) motsvarar no. borre, ej fsv. aghborre (§ 69,$). 

§ 147. Likvidan 1 har assimilerats i förbindelserna: 
lk 	kk blott i orden höken, tökan fsv. holkin, polkinl;  
is -› ss i svagtonig stavelse, t. ex. tåmas tumme fsv. 

pomals(-finger), åsevi fsv. als Eenkte (förr med akeent på senare 
leden). Även båstar is]. bolstr har förlorat 1, oklart varför. 

Anm. Ordet 6,faibå9 rspr. älfenben företer metatesis ock ej 
assimilation If -› if. 

§ 148. Assimilation av mp till pp 2  visa orden ståp brödpick, 
sk vid bakning sticka hål i bröd isl. stapp, stappa fsv. stamp, 
stampa ock sdp isl. sv2ppr fsv. svamper. Orden b•åp rspr. 
i kapp ock ppas tävla rspr. kappas höra väl också hit, jfr 
rspr. kamp sv. diall. kampas (jfr dock vFries. Mediagem. s. 53). 

Anm. 1. I regel är mp bevarat, t. ex. 
åmpar 	isl. apr 	 kråmp isl. krappr 
/a4p29 klimp rspr. 'klimpa 	r6mp 	fsv. roppa o. rumpa 
Arbmpoy 	fsv. krymplinger 3  stamp 	stampa. 
Aråritio krympa is!. kreppa 

Anm. 2. En assimilation mb --> bb företer btr. lika litet som 
andra nord. språk (mb blir ram, se § 152). Fall finnas, som man kunde 
vara benägen att föra hit, t. ex. labb isl. klubba, klumba, Iaåb klibba, 
skwetb skvimpa, sia rspr. slabba, som se ut att vara besläktade med 
resp. no. kleima btr. 1a4m smörja på, rspr. skvim-pa, slam-pa. Av 
den sorgfälliga utredning, som vFries. Mediagem. lemnat, framgår dock, 
att bb måste fattas såsom uppkommet genom samgerm. förlängning 
bn --> bbn. Jfr särskilt a. a. s. 8 not. Det av Rz från vbott. an. 
förda vabb hängande buk har jag ej påträffat. 

Oro ro?k järnrost på säden visar en äldre form för råk (§ 144,2), 
så hör detta ord hit. 

Jfr Kock Ark. IX, s. 248 not, N:n GPhil.2  I, s. 571, Aschw. 
gr. § 235,1 s. 179. Huru regeln för assimilation av mp, nt ock nk 
rätteligen bör formuleras, synes mig ännu vara oavgjort. Likaså synes 
tiden, när den inträtt, vara osäker. 

Isl. krypplingr. 
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dessutom uti 
.bråt 12 	isl. brattr 
41åt prick 
dal3  prickaf 

skw'd" 
sprO" 
stöt 14  

isl. skvetta 
spretta 
stuttr detta 

§ 149 	LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

assimilerats i följande fall: § 149. Nasalen 11 har 
nk -› kk uti 

MciAl 
 

mit. blank 
dnriA2 	drinken 
drag-kan3  isl. *drokkna 
,4771 	 *ekka 
iåcik  5 	klakkr 
kW 6 	rspr. (sko-)klack 
llös,blöt eng. lank 

Anm. 1. I en mängd fall 
b(t9b• 	isl. bekkr 
fragk 	fuo. frakkr 
hdek 	banker 
"PO 	rspr. hinka 
kår tupp fsv. *kanke3  
keiyk 	rspr. kånka 
l'aMb' 	kinka 
ku8kuio 	 eq7),tis 
kUmb• 	klinka 	 m. fl. 

n1 -* 11 i svagt betonad stavelse, t. 
Eng (§ 39,4), nya isl. ellifu. 

nt --> tt regelmässigt i svagtonig stavelse, t. ex. 
ggtenn got!. glynting 	såt 	isl. sitt 
måt 	isl. mitt 	 bi 	 eitt 
-dat 	 pitt 	bi:6 	 bitit (n. ptc.); 

101,,97 ögla isl. •lykkja 
sig 8 	no. slakke 
stib stå4 rspr. sticka stack 
sprb: sprdb: 	spricka sprack 
tOlg 	isl. pykkja 
tv 	pakka 
Jib' fb 
	gekk fekk. 

är nk bevarat, så uti 
krcigk 	isl. krankr 
16gk 	rspr. hink 
metek 	isl. makki 
rt?yk 	rspr. runka 
~Ms 	fsv. rynkia 
,f6k 	sjunka 
stsige sank isl. 'sokkr 

fsv. nkiet 

ex. &nen rspr. ben- 

1) Isl. blakkr. 	 2) Isl. drekka. 
Om nasalinskottet se § 190. Fsv. drunkna (utan assitnilatiim) 

-hade givit btr. 'drögke" enl. § 48,1 B, isl. drukkna btr. *drityka,n. 
Ångra; svårt sakna något, som man leinnat ifrån sig. Jfr sv. 

-dian. anka ångra, da. auke. 
Jämte Nidsk bärgstopp. 	6) Jämte kkigk. 
Men vb. l&LyWas knorra sig fsv. *lynkias, jfr § 57,2. 
Fördjupning; jfr § 47 anm. 3 c. 
Jfr 8. kana höna. 
Ojämn, tuvig (av Ncils kkigk isl. klakkr klump). 
Pojkslyngel; jfr § 67,1 A. 	12) Fsv. branter. 
Jfr § 37 anm. 1 b. 
Kort om huvudet; fsv. stunter. 
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Anm. 2. 
thlt 

gZönt . 
gMrlt 
spr 4101  

I regel är nt i starktonig stavelse kvar, t. ex, 
ståni flicka rspr. stinta 
vcint 	fsv. vanter 
v4y1 ar 	vinter 	2. 

rspr. fjant 
glunt 
glänt 

fsv. *sprinta 
§ 150. Tremulanten r har assimilerats i följande fall: 

rg 	gg uti m02 no. Maggi rspr. Margareta (jfr 
s. 22). 

rl 	11, t. ex. 
ch61. 	no. durle, dörle 3  mg 	rspr. märla 
gg) färdig fgutn. garlakr 	.29åk 

	
*Pålle (Pär) 

wa Sno isl. hvirla (hvirvla) st§2061 4 	no. tvirla 5  
Ag gubbe 	karl 	 trtsymg 6  181. tr9nu-ertla 7. 

Möjligen hör hit becignev flyttning jfr isl. htiferli det till 
ett hushåll hörande rörliga godset. Se § 120. 

Anm. 1. Att rl ger /, när de mötas i sammansättning eller pre-
komma i unga lånord, ses av § 131; så även i knas knorrla sig rspr. 
*knyrlas älvd. knyla. Förbindelsen rtl blir i regel 2,, t. ex. jos43, fsv. 
*kwrtle (kirtil § 22 anm. 2), M.2, fsv. *Idurtle (kiurtil § 62,2). 

rn --> nu i följande ord, som torde ha assimilerats i svag-
tonig ställning: 
bjått. björns isl. bj9rn 
kiv 	•  birna 
'bas vissna 	fyrnast 
håtts  . 	fsv. *litern f. 

Anm. 2. Om det 
ock Rår rspr. flarn se 

Mas kinka isl. 
bsån,mjeak's 
spclu 
Isån tjärn 

girnast 
kjarnatnjolk 
spyrna 
*tjarni (tj2rn). 
om j6r isl. gjarn vanligare rn --> n  se § 132; 

§ 177 anm. 5. 

1) Springa vb. 	 • 2) Jfr § 56,2. 
3) Jfr § 110 anm. 2. 	 4) Snurra om. 
5) Isl. pvirla (jfr isl. pyrill). 	6) Sädesärla. 
7) Däremot torde pöl som fem. 'blåsa på vattnet', som vb 'porla' ej 

ha utgått frän porla no. purla. Btr. har i bet. 'porla' även pöl ar ä. nsv. 
pollra, vilket ej kan förklaras genom metates, ock no. har puldra ock 
paula Aas. Ordb. 574,1. Vi ha alltså för pöl troligen att ansätta äldre 
*polla. 

Måst i sammansättningar, som bjanntåsa björnmossa isl. bjarnar-
mosi, eljes bj4 isl. bjgrn. Att akcenten ofta vilat på senare samman-
sättningsleden, är bekant; jfr § 16 anm. 2, 3. 

Pannhud (särdeles vanligt i sammansättningen hå,n_töp hästens 
pannlugg). Jfr fsv. hiwrne järna, no. hedna (<— herna) huvudhud. 

m„ jon isl. kjarni ock hseengråcl kärngrädde. 
103224. Sv. landsm. X11. 1. 	197 	 13 



§ 150-152 	LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

4) ra --> ss blott i /ås rspr. Lasse (Lars) ock pbslin, rspr. 
porslin ock måhända i tåsk groda rspr. *torska jfr dalm. torsk 
se s. 101 not 101. Eljes har ra blivit 	se § 130. 

Anm. 3. r-bortfallet i völaticy rspr. vtkrfrudag ock våfor rspr. 
varför beror säkerligen på dissimilation; likaså pbtråt rspr. porträtt ock 
åtar rspr. ärter. 

Anm. 4. Om behandlingen av si (--> .2) se § 111, av tl (-> si 
-> 2,) se § 119. 

Förbindelsen tS, vare sig ursprunglig eller uppkommen 
ur ds, har regelmässigt assimilerats till ss, t. ex. 
årba,sf4r 	rspr. arbetsför 	/ås luta sig rspr. *bitna 
bis 	 bits 	 måsh ätlig 	*matslig 
lös 	 låtsa 	stås direkt 	*stytts 2. 

Anm. 1. Endast sällan får man, på grund av analogi eller rspr.s 
invärkan, höra ts, t. ex. 196tsh rspr. köttslig, brbtsh rspr. brottslig 
(ofta brås10. — Då föregående vokal behåller sin längd, kan man be-
trakta' t som bortfallet, t. ex. /Os rspr. lots, jigsmo2 köpskål isl. 
njötsminni. Så ock 5 i b4s tigga isl. beiäask, is fsv. ipas, pr:is 
steka: isl. *pdräask (jfr § 79,4). 

Anm. 2. En assimilation vk --> kk har btr. blott i stakar rspr. 
stackare fsv. stafkarl; vd -> dd blott i formerna had isl. hafäa, hed 
isl. *hefäa (höf). Dessa former kunna i btr. knappast bero på utjäm-
ning efter mönster som spå, spädde, då infinitiverna ännu heta håva, 
Uva (endast svagtonigt ha, he). 

11. Progressiv assimilation. 

Förbindelsen nib har assimilerats till mm, t. ex. 
dåm 3 	fsv. damba 	icim 	is!. lamb 
döm 	isl. dumbr 	•  wcim 	 nomb 
ch3mbjaar4  no. dumbjella 	 ra. fl. 

Med detta antagande får övergången o -> a analogier (§ 46,2 B), 
ock ordet uppvisar i förhållande till no. trausk avljudsväxling ock 
metates. Säkerligen måste man antaga stamförvantskap med isl. frauär, 
froskr, froäa. Hellqu. Ark. VII, s. 64 behandlar orden såsom ur-
sprungligen skilda. 

Jfr isl. stuttr fsv. stunter. 	3) Damma, ånga. 
4) Klotformig bjällra med inlagda kulor. Av dumb dov Aas. Ordb. 

117, Rz 89 f., N:n Sv. dyna. 11. Is]. dynbjalla, som säkerligen just 
var våra dagars doinbjällra, är väl en folketymologisk omdaning av 
dumb-bjalla efter dynr dån, gjord sedan dumbr blott hade betydelsen 
mållös ock sålunda var obegripligt i sammansättningen i fråga. 
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Alun. 1. Om å Mar ämbar jfr § 76 anm. 1. 
Anm. 2. Har Kock Ark. IX, s. 42 riktigt utrett behandlingen 

av urg. -mf-, så föreligger assimilation mf --> mm (alltid utom före 
tautosyllabisk kons., i vilket fall mf tidigare övergår till f) uti btr. 
fdm isl. fimm, dömt m. mjöldoft isl. dupt fsv. dopt n. ock tömt isi. 
tomt jämte topt. Utvecklingen har då varit: urg. 'iåumP-1  -> *äumft-
-> *dumm-t- i tvåstaviga former -> *du.mpt (§ 184) -> btr. dönit 
(§ 43,2). 

§ 153. 	Konsonanten d har assimilerats med föregående dentalt 
1 ock n. 

1d ---> 11, t. ex. 
gar aldrig 	isl. 	aldri skia isl. 	skuld 
0..2 eldr .jfl skylda 
dar 3  fsv. aeldre snd snålda 
ja skuld giceld si).)'I spjald 
hål huld vca vald 
7pn.bnca4  isl. kn6-smildr Yerai kerald 
bal fsv. kwa31der ffral fiärildi. 

Anm. 1. Kakuminalt 1 + å ha blivit t (§ 109). -- Uti pret., 
t. ex. fdd isl. skiläa, siad fsv. salde, kvarstår postdentalt 1 + d på 
grund av systemtvång; men skul, vOla, ha 11 som rspr. skulle, ville. 
De få fall, btr. i övrigt har med Id, kunna förklaras som lån. Så 
åpuead/ rspr. enfaldig, åldalas rspr. alldeles, mOid rspr. mild. 

nd --> nn, t. ex. 
dn 	, isl. 	2nd stdn 

. fsv. stand 
ånar 2ndurr stcin isl. 	stund 
My binda ,s6n synd 
bön båndi vån vanda 
fåtrm6nar fsv. form vei9 vindayndare 
ldy,. isl. 	land tan ätlig etandi 
./.6)2' skynda vbntan vaentandi. 

' 	Anm. 2. Bevarat är nd uti prat., t. ex. kd rspr. kunde,j§ånd 
rspr. kände (jfr anm. 1). För övrigt torde nd bero på inflytande från 
rspr., t. ex. 

Jfr härmed Tanum Etym. ordb. s. 94. Samma m i roten åter-
finnes i lat. famns sskr. dhfima- ock måhända med m -> n före s uti 
rspr. dunst, jfr Tamm a. a. s. 108 ock Kluge Wb.4, s. 62. 

Ordet har haft både kakuminalt 1, som rspr. eld med sitt d 
visar, ock postdentalt 1; jfr Kock Ark. IX, s. 259. 

Vokalen (e, ej a) förutsätter Id: § 25,2 A a. 
Knäskål. 
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andab 	rspr. and(e)lig 	gråndab 	rspr. grund(e)lig, 
49-and& 	arrendera 	sandal 	sandel 
anda 	enda 	 andrar' 	vandrare 
fitndb' 	fundera 

Särskilt kvarstår ud i ord på -ig, t. ex. 
hånch 	rspr. händig 	N:stan& 	rspr. beständig 
bbhd,nd 	behändig 	öldrich 	oländiga  
samt participiella former, vilka brukas som förstärkande adv., såsom 
4?tranda, kat, No-blanda rd rspr. *ettrande kallt, *blod-eldande-röd 
(jfr s. 150)3. 

§ 154. Förbindelsen nj, ursprunglig eller uppkommen ur 
ng, har i intervokalisk ställning blivit fln, når n var dentipalatalt, 
t. ex. /00/ rspr. linjal, /3'r rspr. linjera, pOyats fsv. pingla. 

I slutljud kvarstår yy, t. ex. Nov" ris av blåbär, lingon 
o. d. isl. lyxig (§ 123); likaså i böjningen, t. ex. iiyia best. 
f. av /int rspr. linje. Regelrätt är också exempelvis ån.je-
lctgan rspr. angelägen, där n icke är dentipalatalt. 

Anm. För äldre mn har btr. mm  uti iån isl. jafn, st697) fsv. 
stompne jfr isl. stofn, rdm fsv. rompn (isl. hrogn), ståqn fem. stämma 
isl. stefna (bPaStdm rspr. byastämma) ock stdm vb hämma isl. 
stemma fsv. shemma ock stEemna fno. stefna. Däremot Una" ut-
magrad sjukling fsv. hamn, håritan isl. hefn, ne'iman isl. nafn, 

ofn, stainan stämma för rätta isl: stefna, stbrtan fiskart rspr. 
stäm ro. fl., se § 115. — mm har olika ålder: i de båda orden ståm 
är assimilationen troligen urgermansk jfr N:n Urg, lautl. 157. I jånt 
har n säkerligen fallit bort i btr. interkonsonantiskt. Detsamma måste 
jag antaga i fråga om st6gt, vars o förutsätter följande mp (§ 48,1 B); 
p-inskott kan endast tänkas före n, alltså uti stompne. Äldre *stomme 
skulle givit btr. Ståtn, (eller möjligen *steoy § 46,2F), äldre *stumme 
(no. stumme) skulle ha givit btr. *stöm enligt § 43,2. Ordet rdm fisk-
rom måste, om ej mm är urgermanskt, ha förlorat -n före p-inskottet ock 
före utvecklingen 	0. På någon assimilation mm --> mm i btr. 
vill jag i alla händelser icke tro. 

Men vanar rspr. vandra. 
Den inhemska ändelsen är ej -ig, utan -ug (eller -ottr), t. ex. 

rånu rspr. randig, såna rspr. sandig, sånra fno. sundrugr. 
Det är intressant, att samma undantag från regeln uppträder 

annorstädes, t. ex. i Solör braannande limit jfr Lars. Solor. Dial. s. 58. 
Att ud i dessa uttryck skulle stå i mera betonad ställning än i t. ex. 
hand, SOM LARSEN antager till förklaring av nd, är väl ändå orimligt. 
Snarare äro uttrycken att jämföra med edsformulär, som ju bruka ha 
en ålderdomlig prägel. 
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XII. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: FÖRLÄNGNING. 	 § 155 

(1) övriga fall av konsonantförlängning. 

§ 155. I starktonig stavelse följes i btr. kort vokal av lång 
konsonant ock tvärtom lång vokal av kort konsonant. I §§ 65 ock 
66 behandlas förlängning av kort vokal före kort konsonant. 
Omvänt har konsonanten förlängts ock föregående vokal är 
kort i följande fall: 

1) Konsonant, som stått i slutljud eller mellan två vokaler, är 
förlängd 

regelmässigt, om den utgöres av j, m eller W, se § 65 
anm. 1, 69,s; 

Anm. 1. Undantag anföras § 69 anm. 3. 
måhända regelmässigt, då den stått i ickeluvudtonig stavelse; 

särskilt talrika exempel finnas, där konsonanten är tonlös, men 
ej häller få, där den är tonande: se § 65 anm. 2, 69,1; 

i kompositionsfogen: se § 69,2. 
2) Konsonant, 	som stått mellan vokal 	ock följande konsonant, 

år förlängd 
A) regelmässigt, när den följande konsonanten ej var 1, n, r, 

t. ex. 
frågd isl. 	fryg5 råm rspr. rasp 
Ind skilda håls havs 
tåtttd tåmda dråp drages 
vård vermda scgsgöZv salsgolv 
bba 
dråvial- 

rspr. oljan 
is!. 	*drefixt 

hciv,s, 
pi,ft 

Hans 
djupt 

stkA sterkr slickt slugt 
låsk rspr. laska pdlt palt 
låttp lampa peg tjänte 
sn6rp snörpa fwårv svarva; 

Regeln tillämpas i rätt stor skala även i sammansättning, 
t. ex. /00 rimlig isl. likligr, sblqy rspr. seltyg (men sila 
rspr. sele), ehuru likvisst association med det enkla ordet här 
oftare gör sig gällande. Jfr § 70 med anm. 

Anm. 2. Före ett av äj uppkommet j (§ 164,2) förlängas vokalen 
ock j är kort, t. ex. trOan den tredje isl. pribia-un. 

1) Best. form av drckm sankt ställe på en myr jfr no. drevja 
blöt massa, röra. 
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Konsonanten kan icke förlängas. Av + dental uppkomna kaku-
minaler äro korta utom s, t. ex. fwffit sväljde (jfr isl. svelda), 
isl. gult, On id. gulna (§ 66,1). Former som jeh jälpte, ståt 
stjälpte (inf. ygp, step) ha behållit presensstammens korta vokal ock 
därför förlängt t; likaså är båta hälften bildat efter hciZr halv. Oklart 
är 4 i niki rspr. måltid (men t. ex. helg ihålig tall isl. hol-P211); 
det beror väl på att akcenten vilat på senare leden, såsom säkerligen i 
&dit fsv. *doltitta jfr s. 100 not 7. Om skrå t grät se § 69,1. 

Av r-supradentaler ock r-kakuminaler är i regel 4 ur rt långt 
(§ 129,1)1, 4 ur rä kort (§ 109 anm. 1)2, ,s långt (§ 130), i ock 
n  (n) korta (§ 131 f.). 

Uti postvokaliskt Is är j långt utom efter äldre diftong, t. ex. 
801§ isl. sitja, 	lykja, v,44al, vaken isl. *(v)inn (§ 51 
s. 118), MOM isl. mykit, men stop isl. steikja, rentsisi. reykja, 
bits no. boykja, Sk» isl. sleikja. 

B) i regel också för övrigt, utom i förbindelserna gl, vi, dr, 
gr, yr (se § 66,3); t. ex. 
drbpZat 3 	no. driplutt 	 våtn 	isl. vatn 
ZOO 	jfr isl. hlSräni 	 btkar 	båkr 
håsan 	fsv. heeghn 	 åt;lar al 	21r 
ske 	isi. sakna 	 båtar 	betri 
licsnas 	losnask 	 fåtar 	 ffåtr 
R49,9„ bli fet 	*feitna 	 jå,Var 	geitr. 

Anm. Jfr vidare § 66 anm. 2. Om vokalfiklängning i hithörande 
ord se § 66,4. Vid sidan av j4tar, Mar stå 4tar isl. eitr, vitar 
vit(t)r (vdettr). Om förbindelserna Si, b, är 	i, n, r med före- 
gående förlängd vokal se § 66,2, 164,1; om rl, rn 	i, n  § 131 f. 

Kap. 6. Konsonantförkortning. 

§ 156. En konsonant förkortas undantagslöst omedelbart efter 
en annan konsonant, t. ex. 
bbb•spån rspr. byx-spänne 
vålipr köra med plog rspr. vält-köra (av vidt ock bsbr) 
bötn bottnen av obest. bötn, 	slutartikeln n. _ 0  

Dock te (av tår) rspr. torrt, veit isl. varta oklara; 1)&4, d'44 
ha lång vokal från kr, dyr. 

Om vd, vöt se § 69,1. 	3) Spräcklig. 
4) Respekt (se s. 28). 
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§ 157. Mot isl. lång konsonant, föregången av lång vokal, 
svarar i btr. kort kons. i följande ord: dötar isl. dåttir, f'Z'W isl. 
flata samt g4t, söt, vitar isl. gått, sött, vittr. För btr. rit 
uppresa ock dLt  (s. 100 not 7) gärdssmyg har jag.§ 86,4,8 an-
satt isl. *ritta, *titta. Emellertid bör det anmärkas, att isl. också 
har dåtir, såt, vitr o. d. 

Enligt det vanliga antagandet behandlas i östnord. språk 
förbindelsen lång vok. + lång kons, så, att kons. förkortas före 
bitonig vokal, men vokalen förkortas i övriga fall, jfr 	Lång 
vok. med följ. lång kons. samt GPhil.2  § 186 a. Till denna upp-
fattning anslöt jag mig också § 68. Emellertid finnas flera ord 
såväl i btr. som rspr., nda. ock andra dialekter — t. ex. btr. 
fet isl. sati, tr« isl. pråtta da. trwtte; jN löpe till tätmjölk 
nisl. om ock åt isl. åtta rspr. åtta samt rspr. stätta, otta, 
dotter (jfr § 69 anm. 1), impf. som bredde, mötte, måtte o. d. 
(jfr § 68 anm. 2)— som svårligen låta förklara  sig, om'den anförda 
regeln är riktig. Också är jag nu böjd för att tro, att i öst-
nord. språk i förbindelsen lång vokal + lång konsonant 
vokalen i alla ställningar ljudlagsenligt förkortats ock 
att lång vokal + kort kons. i ord, som hänförts hit, återgår på lång 
vok. + kort kons. redan i samnordisk tid. De ord, på vilka regeln 
om lång konsonants förkortning före bitonig vokal byggts, inne-
hålla nästan alla ett tt uppkommet ur äldre ht'. Nu har KOCK 
Ark. XIII, s. 162 if. till förklaring av det faktum, att ht även i isl. 
ej sällan motsvaras av t, ej tt, gjort sannolikt, att ljudförbindelsen 
ht blivit t i semifortis- ock infortisstavelse samt i fortisstavelse, då 
t efterföljdes av konsonant (åtminstone konsonantiskt i); i övriga 
fall har i fortisstavelse ht blivit tt. Denna ljudlag synts mig 
vara tillämplig på alla här ifrågavarande ord. Btr. ftt, tret, 
ist ock åt samt rspr. stätta, otta ock dotter, pret. mötte o. d. 
representera då gamla former med tt, under det btr. dötar, rit, 
tit (<— "rihtian, tinhtieni § 86,4, 8), fet valla, rspr. träta, sot mot-
Svara isl. dåtir *rita, *tita, gåta, preeta, såt. Dubbelformer 
som rät ock rätt låta förklara sig lika väl enligt här gjorda an- 

1) N:n Lång. vok. 6 anför efter Rqt IV. 300, 349 ytterligare pret. 
som tida, nöde, föde, ock Kock Fsv. lj. 418 f. tillägger bl. a. seela, 
Kelare; men vad beviskraft kunna väl dessa' äga, då de i samma hand-
skrift ha vid sin sida former som glados, stados, studs gladdes, 
stannade, stödde? 
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tagande som enl. det gamla. Men icke blott de anförda åtta, 
otta, stätta, m. fl. vinna genom samma antagande en naturligare 
förklaring, hela dialekter exempelvis i Bohuslän ock Halland, 
som i alla hit hänförliga fall ha kort vokal + lång kons., t. ex. 
fiätta, otta, sätts (6:te), trätta (jfr N:n Lång vokal etc. s. 15 f.), 
kunna knappast på annat sätt förstås. Detsamma är väl också 
fallet med danskan jfr. N:n a. a. s. 17. 

Lång konsonant är förkortad efter svagtonig vokal, t. ex. 
Aunt isl. feginn; spåva/ isl. spegill, skgut isl. sk2ll6ttr, får-
konmdt efterlängtad mat av fårkön, isl. forkunni. Jfr vidare. 67. 67. 

Anm. Denna konsonantförkortning är rätt ung, åtminstone vad 
suffix på nn, 11 beträffar, ty n, 1 ha ej blivit supradentala, jfr § 134 
anm. 4. 

Kap. 7. Konsonantbortf all. 

A) I uddljud. 

Före j ha uddljudande d, g, h ock 1 förstummats, t. ex. 
,74/3 	isl. djtipr 	 isl. Wan 

gjöta 	 j4 	lpiga 
lajål 	 jét 	lettr. 

Aven begynnande n har försvunnit före j uti »sman köpskål 
isl. njötsminni ock stundom i »rar, njure; troligen har n först 
genom dissimilation ersatts av 1, att dömma av Snås. /y6smiy (se 
s. 32 not 1). Om nj eljes se § 122. Kanske är dissimilation 
orsak till b-förlusten i jåbaZ bjäbba emot (lfg. bgd. skf. bObaZ). 

Anm. Skf. har ännu d3,- för dj-, gj-, t. ex. tår.v isl. djarfr, 
kex 	giorpe. Däremot 3  för hj-, 1j-. 

§ 160." Före w, vär h stumt (ex. se  § 140,2), möjligen också 
d; jag har blott ett exempel ock det ett ord, som ej förefaller 
riktigt henimastatt i målet, nämligen vida rspr. dvala. 

§ 161.°  Före 1, n, r är ävenledes h försvunnet, t. ex. 
/4.t 	isl. hlutr 	 reva 	isl. hnefi 
/0.2) 	hloyp a 	 råm) 	hringj a 
tify 	hniga 	 råg 	hroysi. 

Före r saknas d i rh,a3 rspr. dregla». 

1) Btr. rdva,Z ›strunt, som man läser» stämmer i bet. väl med isl. 
fsv. drafl tomt prat, men har motsvarighet utan d i no. ravl sladder, 
rspr. rabbla ock visar sålunda ej d-förlust i btr. 
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Före s år p borta uti sålm, star rspr. psalm, 
psaltare. Oklara äro 6p hasp jfr isl. hespa samt Mas (jämte 
nånas) nännas fsv. mennas. Antagligen har man här gamla 
dubbelformer med ock utan begynnande konsonant, liksom säkert 
uti 46ru, ugnsraka no. kara jämfört med nisl. skara i samma 
betydelse. 

Anm. Om h-bortfallet uti han, honom o. d. se § 166. 

13) I inljud. 

När tre konsonanter sammanträffat, har i allmänhet 
den mellersta utstötts, så vida ej association räddat den. Van-
liga konsonantgrupper på tre kons. äro blott skr, spr, str, spi, 
nsk. Så ha försvunnit 

1) d, 6, t. ex. hårka isl. har(5)ka (dock även kaka jfr § 120 
anm. 1), mItgiana rspr. Magdalena, mbrfin fno. mar(5)skinn; 

2) f, v, t. ex. 
jarclasi 	fsv. dicerfpes 	 isl. sjalft 
hdt 	isl. halft 	.ftsts.2 	 sjalfs 
kksznbct- 	rspr. kalvskinnben- ttt 	 tolfte 

lev 	 ung 	wa 	 hvir(f)la ; 
Uri 	 lärft 

3) g, j, p, 3, t. ex. 
bård isl. *borga  (borga5a) 	10003 	FSpF. "lingbär 
beln 	bolgna 	 bård 	isl. *byrj5a (byrja5a) 
bård fsv. "beerghpe (basrghape) haW6s)stece rspr. hink-stång 
bks 	*beerghs (b cerghas) 40(49stchl 	änke-stånd 
fårid 	*fearghpe (fterghape) brPlstu4 	bryggstuga 
mha isl. myrgnar 	 b091()mds:tar byggmästare; 

4) k, t. ex. 
båts.(k)t 	isl. beiskt 	/61/10t 	rspr. lömskt 
frist 	fsv. fris(k)t 	mårna 	marknad 
hga 	rspr. härakt 	månt 	isl. morkna 
hag 	 härskna 	illifismiät 5  DO. lausmjelt 

Vanligen yårvde,s 
T. ex. k mått.  min egen isl. minn jalfs 
Lingon, jfr § 143 anm. 3, s. 191. 	4) Jfr s. 194 not 1. 

5) Lätt att mjölka, äldre "mjalkt-. 
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lågt 	fsv. lunght (lughn) 
nåmsdäy rspr. namnsdag 
vågs/k 	vagnslider 
ömsAtiru hl. *ofnskara; 

sbirrta 
stå' 
sköTtt 

rspr. skarpna 
*stalpte (stjälpte) 
skorpna; 

lbdlt 	rspr. liderlig 
lbgddy 	fsv. loghar dagher 
pbtatstånar 6 rspr. potatis-ståndare 

öpstaleer rem i seltyget, jfr no. upp- 

§ 163 	LINDGREN, BURTRÄSKMILETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

mårt 	isl. merkta 
mån 	rspr morskt 
Mårt 	i si myrkt 

stiin 	rspr. sturskt 
stårt 	isl. starkt 
stårti, 	rspr. storkna; 

5) 1, t. ex. liskö isl litla-kti jfr § 119, gam- i samman-
sättningar som gåmkön gåmgösti rspr. gamla kon, gamle gossen 
(om en gammal ungkarl), parmokrietp rspr. pärlemoknapp; 

6) m, t. e 
hårtl 	fsv. 
hård 	isl. 
ja' rt idissla 
vårt 

x. 
harmt 
hermda 
*iarmta jfr s. 54 
varmt 

vård 
årm6i,w2  
årvOlar 

isl. vermda 
2örum meir 
25rum vildri; 

n, t. ex. 
bårfsid isl. barnfeddr 
bårmOk rspr. barnmorska 
b5..4 4- 	fsv. bar(n)sol 
yåek 	icemka 

P, t. ex. 
rspr. jälpte 

p612,t 	prompt 
sb•årt 	skarpt 

r, s, t. ex. 
å/mast rspr. allramäst 
fästar 	fsv. faDur syster 
MAst 	isl. fegrstr 
samt öftalctr (§ 118) jämte 
stereim (Ross); 

Möjligen beror r-förlusten i åt 'åter' på sammansättningar, 
som t. ex. åtståvd fsv. atersteengp, där r stått inuti konsonant-
grupp; detsamma kan ock gälla ét. (jämte Har) isl. eptir ock 
sq,v, isl. silfr. 

10) t, t. ex. 
båmås 	rspr. *Bartsmässa7  
fhti 	fsv. fastna 

fråslag 	rspr. frostländ 
fkg 	fsv. fyrstunni 

   

1) Harmset. 	 2) Mer än vanligt. 
Bättre än vanligt. 
Även 114,91A1j, bgtase9y isl. barnsjtkr, barnadang. övriga samman-

sättningar med barn ha kvar n, t. ex. bitrifistar isl. barnföstr. 
Ugnsraka. 	 6) Men 9jt pötåtar en potatis. 

7) Bartolommi massa. 
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grb..292, 1  rspr. *gristna /02jet 2  isl.. 	*litla-tåtta 
hk harts 16vctv rspr. lärftsväv 

jästen Mimant testamente 
jåsbci isl. 	gestaboä trt)rma isl. 	trQnu.-ertla 
/åsna 
Arboa,, 

isl. 	kostnaär 
kristna 

tbsy, rspr. tystna. 

Rspr. bröstsocker 	heter 	btr. 	brksökar. 	Så vida detta ej 
beror på folketymologi (efter bröd), har det antagligen utveck-
lats så: bröstsåcker -->. brössåcker --> brksölsar. — Från fri,jgosy 
fr4gosbit rspr. frukosten, frukostbit o. d. har en t-lös nom. 
frikos bildats. 

§ 164. Spiranten ö har bortfallit: 
1) före 1 ock n samt före slutljudande r, t. ex. 

bbfax fsv. beskedheliker fOr is]. 	far 
målin, 
mga 

rspr. Malmn. 
fsv. 	*milan 

fgr 
),47.4 

fsv. 	ficedher 
isl. 	*0.5r Går) 

12be0b rspr. obetydlig lir rspr. lider 
ginas a  fsv. 	"gopetas lår isl. 	Iti5r 
Kiri rodna rudhna lcbr ler 
sbyen isl. 	skrina pr PEStarr 
sten staäna rör fsv. 	rodher 
ten pina sår isl. 	'syr (su6r); 

Anm. 1. I få fall har dl assimilerats till 11, dn till nn (§ 144,3, 5). 
I nyare lånord uppträder dl, dn, t. ex. fndh, Odal, dlev rspr. 
fredlig, odla, odling, hdn, bdney rspr. hedning, tidning. Om 
jpda killa se § 37 anm. 1 s. 84, om yrka vricka se § 81 anm. 1. 

Anm. 2. Har en sedermera apokoperad vokal följt efter Sr, kvar-
står d, såvida ej association med d-lösa former legat nära; t. ex. 
ådar 	isl. aära 	 nklar 	isl. niäri 
b4ådar bräka 	blaära 	åder vb ådra fsv. apra6. 
fikda,r fladdra 5 	*flrgra 

Genom association har man Nr isl. föra efter for, NI: tsa fjädra 
sig efter Nr, Or isl. it syära efter skr, v& isl. vira efter y& (skf. 
har efter regeln fjMar Ja, vNar). Subst. jOr tjuder visar sig alltså 
vara en nybildning för *Ls4r, kanske utgången från dat.: isl. värbet 
tjöära skulle ge btr. Wigdar, isl. tjäär btr. *Jr Nu heta både 
subst. ock vb j,,99:_tr. En likartad nybildning föreligger i neutr. slir 
slida; äldre nom. sliär skulle givit *Air, dat. sliäri, ljudlagsenligt 

1) Bliva otät, av gr4st otät. 	2) Jfr § 86,8. 8) Bli bättre, jfr rspr. gona sig. 	4) Jfr numera N:n Sv. etym. 39 f. 5) Om eld. 	 6) Men år fsv. aper. 
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*slidar, blev genom utjämning slir, som sedan blev nom. — Jämte 
da, nådar de andra brukas ock Å når. — Ett yngre ä-bortfall företer 
nral nisl. fibrimit, Altyln Kadhrin Katarina. Former som nhira 
våoan rspr. nedre vägen ha behållit d genom association (med i/Mar). 

2) före konsonanten j, t. ex. 
ijitint 2 	rspr. adjunkt 	stt 	is!. st26u.rnar 
1 	 trOa,n 4  90a 	 kedjan 	 *lari6j ann 
b?Oen 3 	i S1 . bkäurn ar 	vjp.jas 5 	ve5jask. 

Anm. 3. Före ett vokaliserat (§ 84) kvarstår d, t. ex. Mch 
rspr. kedja, tr4h isl. kika, vckch isl. ve6ja. 

Anm. 4. Om ö-bortfall i intervokalisk ställning se § 174. 
§ 165. g faller bort 

före n uti 
dån rspr. dagen (dat. då,om, obest. dåy) 
åpusa• ämna sig jämte aean—sa, fsv. eghna (+ sik) sv. diall. ena 

sej 'enträget bemöda sig' (Rz 118,1) 
tån tag honom (av tåy-an) 
0,ykyi fsv. ogen isl. tigegn6  
nan (betonat nån, ock igigan) rspr. någon 
ncinszn rspr. någonsin, samt 

före 6 uti lå, s4 isl. lagda, sagda. 
Om 35 7"› ss, s se § 146,3. 
§ 166. h bortfaller omedelbart efter konsonant, t. ex. 

bZblkin 	isl. blekhorn 	Mås 	rspr. båthus 
bQkålar 	rspr. bokhållare 	Ititsci 	 hushåll 
N948/Å» 	*byx-hosa7 	citt.048 	isl. annat hvårt. 

På så sätt försvinner h uti pron. han, hon, hit i satsen, 
så att av äldre hann blott .återstår btr. n, an, tt, av äldre hanom 

Tidsföljden torde ha varit: 1) 1n5r—b1115ra—fi5rildi, 2) lfir 
—b1a5ra—f15ri1di, 3) 1år—bla6er-116ri1di, 4) hir—bZådar—ftral. 
HULTMANE antagande (Finländska bidrag till svensk språk- och folklifs-
forskning s. 147), att ä kvarstått före ursprungligen stavelsebildande, 
bortfallit före konsonantiskt r, 1, passar ej för btr., men väl motsatsen. 
Har icke utvecklingsgången i de finni. dialekterna varit likartad med 
den för btr. postulerade? 

Springpojke. 
Skovlarna i kvarnjulet, sing. igbdu. 
Den tredje. 	 6) Slå vad. 
En by i Skellefte, skriven Ragvaldsträsk, heter i btr. råns-

tråsk„ väl ur ett Ragn-. 
Byxben. 	 8) Antingen. Jfr s. 144 not 1. 
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X II. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: BORTFALL. 	 § 167-170 
btr. om, av äldre hon btr. a, av äldre henn.i btr. n, an, th av äldre 
håna btr. a, na, av äldre hit btr. a. Ex. § 77; jr-a är det fsv. 
her hit, dta att det fsv. at hit. 

§ 167. Konsonanten j (konsonantiskt i) är bortfallen: 
i allmänhet efter konsonant + 1, n, r i uddljud, t. ex. 

f4i,it 	isl. fljötr 	 isl. kn6 
brilt 	 brjöta 	sia 	 slåttr ; 
dretitp 	 drj ågr 

genom utjämning inom paradigmet Uti 
Uva häva 	is!. hefja 	14g 	 leggja 
IM bryna 	hvetj a 	såt 	 setja; 
/Og 	 liggja 

i lånord som 
b4ga, 	isl. beggja 	PÅ 	is!. skökj a 
J.Ott 	 kirkja 	6k 2 	fsv. as ikkj a 

s6kja 	cbt b. 	 wtikia 
samt kanske i nakb• rspr. näjlika. 

Anm. Att konsonantiskt icke ljudlagsenligt bortfallit i ändelser 
efter guttural, visas tillfyllest av exemplen i § 123. Utjämningen i 
de mom. 2 anförda värben har utgått från pres. ind. 'Äldre flytia har 
kluvits i två värb : fZ 	192:1jt flotta timmer ock ROI, rzta, 
rspr. flytta, flyttade. Ordet tråd. -tröska, som ju ej kan antagas vara 
lån, motsvarar is!. pryskva. Om 1090 linjera o. d. se § 154. 

§ 168. k är försvunnet uti 921,9 rspr. Nils (NiMas 	Nias 
4br4par ostyrig rspr. obrukbar (se § 108,1) samt sp?,„-

t4.AM rspr. spektakel. ks har blivit s i svagtonig ställning 
(§ 146 anm.). 

§ 169. Tjockt 1 ock r boitfalla före kakuminaler. ock supra-
dentaler. Se § 128 if. 

§ 170. I inljud har n fallit bort: 
före 8 i obetonad stavelse, t. ex. hånla,s(tåta,r rspr. hem-

mans-dotter, vålna,sbizit rspr. *valmans-bult, men Urnan, varnar, 
rspr. hemman, *valman (vadmal); 

uti 4Za-brit924 rspr. alun-brunt (av Mun), fnItimar rspr. 
fruntimmer genom anslutning till fr; 

Dock* även sYt (§ 61), ofta SM is!. sljör ock alltid sy.Ki 
isl. snjör. 

Det inhemska namnet är väl ton isl. 
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3) uti dat. sing. mask. av obestämda artikeln ock slut-
artikeln samt i 3:dje persons personpron., fsv. -enom, hanom 
samt dat. plur. av slutartikeln isl. -unum 1, som i sing. efter 
konsonant, i plur. alltid blivit -om, t. ex. 
dom fsv. aidr-enom bånom isl. 	bendu-num 
hå.stom hwst-enom bånom krnu-num 
gom elde-nom jfr-om rspr. giv honom 
ski)jom skoghg-nom (2-om åt honom. 

Däremot uppträder efter slutande vokal -nom, t. ex. h4ganom 
fsv. hagha-nom (obest. h4get), idtvanom rspr. lovade honom (av 
ltftva). Jag antar, att -om utgått från dat. av de ej fåtaliga 
subst. på n, t. ex. munninum, steininum, i vilka mellanliggande 
vokal skolat synkoperas enl. § 79,2. Då nom. grått, bötn, m6,1, 

sentan, scin, sick rspr. grannen, bottnen, munnen, *om-
nen (ugnen), sömnen, sonen, stenen hade en ljudlagsenlig dativ 
gritnom, bötnom, mhom, 	rnom, sbninom, sdnom, std,frnom, 
tycktes ju dativändelsen vara om, ock denna lades sedan till 
alla mask., som slutade på kons. Likartade analogier i än 
större mängd finnas för plur. Att ändelsen här alltid är -om, 
aldrig -nom, blir begripligt, då man besinnar, att ord på ljud-
lagsenligt -nom här voro färre än i sing., där utom enstaviga 
vokal- ock konsonantstammar även de kortstaviga an-stammarna 
ljudlagsenligt skulle ha denna ändelse. Dat. honom har an- 

1) Att denna ändelse varit -unnm, ej -umin, har jag sökt visa § 16 
anm. 3 s. 46. 	Å:m Sv. lm. XIII. 2, s. 21 o. flerstädes antar, att 
slutart. i dat. pl. även i Vbn varit -u.min: alltså dfs. Ustom sing. <-- 
hestinum, dfs. hbstom plur. 	hestumin. De skäl, varpå han bygger 
detta antagande, synas mig dock otillräckliga. Mäst bevisande vore väl 
den å s. 75 uppgivna formen hkreMa, som tyckes utgå från ett 
"hagumin. Men Ånn anför själv en annan antaglig förklaring för denna 
form, till vilken jag inom de västerbottniska dialekter jag undersökt 
icke påträffat någon motsvarighet. Å:m lägger huvudvikten dels därpå, 
att dat. sing. har akc. 1, dat. plur. akc. 2, dels på motsatsen dat. 
sing. jdnom med n, dat. plur. Mem utan n. Nu har emellertid både 
i dfs. ,ock btr. dat. sing. ej sällan akc. 2, t. ex. dfs. Ohm, s1c49om 
a. a. s. 21, btr. gigZom, sWjem = garäi-num, skågi-num; däremot 
Mstem = isl. hest-inum. Ock motsatsen sing. tsdnom 	plur. jilom 
har sin fullständiga parallell uti exempelvis Söndrnöres sing. brimaa 
båaa (Aas. Gr. § 167 anm.). Icke vill man väl påstå, att Söndmöre 
på Norges västkust haft dat. pl. på -men? År det för övrigt rimligt 
att förklara btr. blibm ur äldre knwmen? 
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XII. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: BORTFALL. 	§ 171-173 

tagit samma form, sedan alla övriga former av 3:dje personens 
pronomen sammanfallit med slutartikelns. 

Anm. n har fallit bort, även då det följdes av obetonad, i målet 
apokoperad vokal, när närmast föregående vokal var svagtonig, t. ex. 
åkra isl. akra-na se § 177, anm. 1. 

§ 171. g synes vara bortfallet uti anatstanåvar ett slags 
navare av ånacståg trästång slagen under medarna i st. f. järn-
stång fsv. andurs-tang. 

Anm. Om p-förlusten i åt fsv. ater 	isl. aptr se § 145 anm. 
§ 172. r är försvunnet: 

genom dissimilation uti 
födar 	rspr. fordra 	 kMpokr rspr. kolportör 

igiård 	Gerhard 	pbtrdt 	porträtt 
köder61 	korderoj 	åtar' jfr isl. ertr fem. plur.; 

före .2, (<— tl) uti Lså,l, körtel, 102 kjortel fsv. *ksertle, 
*kiurtle (men tr:Qmoa isi. tren.u-ertla § 163,1o); 

av oklar anledning uti ittg rspr. årtal, mewa rspr. Maja 
(Maria) ock lockordet g ,is rspr. gris. 

Anm. Btr. bils no. busa ock fsv. brusa rspr. brusa äro gamla 
sidoformer. Se N:n Urg. •lautl. 219 IT. Likaså slog fsv. sputa 
btr. spri:ht mit. sprilten N:n Sv. etyrn. 61, rspr. stänka btr. streqyj, 
stänka fsv. *strmnkia. 

§ 173. w har fallit bort: 
mellan kons. ock ö, 0 uti 

11,6 	isl. hvart 	sdp 	i si. suffpr 
1k6. 	 kvääa2 	sgv 	*sol (svala) 3  j 

i svagtonig stavelse före u, t. ex. basta isl. baästofu, 
fiktu isl. forstofu (men steittuu isl. stofu. se  § 138). 

v har försvunnit före 1 ock m, t. ex. 
lekoZ 	fsv. 1ikova314 	jinuld 	rspr. givmild 
stf)/ stjärt isl. *stSr1i5 	kma 	giv mig. 

Best. åtra ärt rspr. •Eirtra, *Eirtran. 
Jfr § 32 anm. 2. 	 3) Jfr § 33 anm. 2. 

4) Jfr § 78,2 B. 	 5) Se s. 175. 
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C) I slutljud. 

§ 174. Ett d, 5, vare sig gammalt eller uppkommet ur t 
enl. § 110, har bortfallit, när det ursprungligen stått eller genom 
apokope kommit i slutljud efter vokal, t. ex. 
(Ztvf6 	rspr. avsked 	 isl. 
b4 	isl. ba5 
fré 	 friar 

gu5 
gd 	 g65r 
ibdni 	i.5-beini 
14 	 hlaa 
1124 	 meiår 
rOlp 	rj65r 
st4 	stab 
ti 	 ti5 . _ 
vé 
vd 
4002  
greki 
g.44 tok 
lekt 

kvarstår 
sk4cla 
retda 
stkla 
sP2clu 
vöclab 

På grund av association med ljudlagsenligt d-lösa former saknas dock 
d ej sällan intervokaliskt, t. ex. 4ab4Z isl. vi6arb3rr6r, ka rspr. 
kläder (efter kle' rspr. kläda), ki)u, kådig isl. "kaugr, ft2ct fsv. nipan 
(efter né fsv. nit). Utan sådan anledning är å försvunnet uti m& 
rspr. medan, .s.ct rspr. sedan (även men, sen enl. § 144,5), db därifrån 
rspr. dädan, jo rspr. hädan samt i fre» isl. fro6a, nda nita no. 
noda rspr. nåda, Skda isl. skoäa ock slita isl. sle6i. Varpå d-för-
lusten i dessa ord beror, vet jag ej. -- Rspr. karda heter kik, se § 129 
anm. 6. 

Redskap, t. ex. till fiske: fig-ibam. 
värktyg. 

ökänd. Jfr isl. a-uåkenni. 

Jfr no. beine redskap, 

ylar 
v45 
*auakendr 
grei5a 
*gauai 
klå5i 

vi 
vri 	fsv. 
våel 	isl. 
tå 
så 
cirka 
tiva 
åp.e, 

ha 
åna 

våra vårt 
vd, vo 
bana 
va 
lds 

rå5a 
vi5ir 
vripa 
vå5aeldr 
lag5a 
sag5a 
agn-it 

fayra-t 
annat 
hit 
*våra-t 
hvat 
banna-5a,-5r,-t 
vitat 
li5it. 

Anm. 1. 
bada 	isl 
eolzt 
fndu fredad 
kkultt klådig 
kndtda 

Mellan två vokaler 
. bah, 

ian 
friaugr 
*Id4augr 
kno6a 

d, t. ex. 
isl. ska& 

roaa 
st2angr 
st26u 
vaaligr. 
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Anm. 2. Uti 4datst, någatst, Ovan fsv. ara-, nakar-, ingin-stap 
har apokope inträtt efter å-förlusten, jfr § 81 anm. 13,3 b, s. 152. 

§ 175. Slutljudande g — ursprungligt eller uppkommet ur 
k enl. § 110 — har fallit bott 

efter obetonad vokal, t. ex. 
ego 	isl. *9ngugr 	 ja, ma 	is!. iak, mik 
freggda frodig 	'frauöugr 	da, sa 	pik, sik 3  
neyytu 	nauäugr 	o 	 ok 4  
åndeb 	rspr. and(e)lig 	fåtu 	 fåtåkr 
ta hit 	tag hit 	 fån) h 	flmtigi 
vöfetsia 	vad för slag2  stribeS1s5  jfr isl. strigi; 

efter g, t. ex. fwcie isl. svång; tåg isl. tunga; 
uti pret. tö rspr. tog, som väl är ombildat efter dr6 

isl. drå ock slö is!. slå (plur. heter tö., dr, slö rspr. togo, 
drogo, slogo, inf. t4ga, dr4ga rspr. taga, draga), nå isl. någ 
ock JO isl. ljriga. För övrigt motsvaras äldre -ög av btr. 
t. ex. båy, skåy isl. bågr, skågr, ock äldre -4 av -t;tinp, se § 139 
ock § 60. 

Anm. Uti ordet loge har rspr. g-inskott, varemot btr. /(5. är = 
fsv. lo(e). — I adj. på -ig, som alla kunna betraktas som lånade i 
btr., råder vacklan, t. ex. /disk,' ock håsh rspr. hastig (alltid g före 
vokal, t. ex. håstkr an Adr). 

§ 176. Tjockt 1 har fallit bort i obetonad stavelse uti ska 
isl. skal (beton. skål). Efter svarabbakti är det kvar, t. ex. 
n4gal rspr. nagel (dock skröt rspr. skrofler). — Adr 'karl' har 
förlorat 1 i konsonantgrupp jfr isl. kar(l)maör (karl —> hvg.  gubbe 
§ 150,z). Isl. til har i btr. formen c/0/, som förutsätter äldre 
till (§ 121). 

§ 177. Bort slutljudande n har bortfallit i svagtonig stavelse, 
t. ex. 
åtta 	isl. aptan (ack.) hma 	heiman 
m år, a 	morgu.n (ack.) qi:va 6 	innan 
ågsta 	austan 	itia6 	 Utan 
sbna 	 sunnan 	na 	 fsv. nipan 

1) Full med trädrötter. 	 2) Men sky rspr. slag. 
3) Betonade j ch,y, maj, day, say. 	4) Betonat dy 'också'. 
C) Blaggarnsbyxor; g här måhända bortfallet på grund av äldre 

ultimabetoning. 
6) »Innantill», »utantill»: lisa 3ya, iita läsa innan-, utantill. Men 

propositionen utan heter /åtar, ; ock konj. innan heter ian, jfr anm. 2. 
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§ 177 	 LINDGREN, BURTRÄSKMÄLETS GRAMMATIK. 
	XII. 1 

dra 	ig. ofan 	j§&/eya 	fsv. kserling-en 
öna 	 undan 	dyna betena isl. 2gn-in 
åga 	fsv. oron 	a 	fsv. hon, hana 
ka 	 oghon 	åga 	rspr. Olsson. 
laka 	 lekon.1  

Genom n-bortfall ock föregående — väl en gång nasale- 
rade2  — vokals övergång till a har slutartikeln i nom. ock 
ack. sing. av fem. ock plur. av neutr. i allmänhet blivit as. 

Anm. 1. Har vokal följt efter n i samma ord eller i satsen, kvar-
står n, ex. bakar/a bakpå isl. bakan å, nölanat isl. noråap eptir, 
sbnana isl. sunnan i (flere ex. § 18,2B, s. 48). Emellertid har efter 
svagtonig stavelse slutvokal apokoperats så tidigt4, att n fallit 
bort. Sålunda ha 
fsv. hwaslpa-na blivit btr. lvå,lpa fsv. akra-na 	blivit btr. åkra 

branda-na » » bra isi. nttu-na 	» » vånta 
vargha-na » » tvårja 	v211u-na 	» » våla 
vinda-na » » veva 	bakka-na » » baka. 

Alltså har i ack. plur. av IMigstaviga mask. best. artikeln ljudlagsenligt 
försvunnit. Men har akra-na blivit åkra, så måste fsv. tungo-na ha 
givit töa, fsv. and-ena dna, fsv. axl-ena cks/a5  o. s. v. I fem. 
sing. hos långstaviga subst., både starka ock -svaga, har slutartikeln 
således ljudlagsenligt blivit a. Var däremot rotstavelsen kort ock den 
nästföljande vokalen starktonig ännu på den tid, då slutvokalen apoko-
perades i varga-na o. d., så kvarstod slutvokalen, t. ex. i dala-na o. 

Isl. 
Jfr Schag. Sy. lm. II. 4, s. 55 if., Beckm. Sv. lm. XIII. 3. 
Undantag göra nu blott kortstaviga svaga fem. (jfr anm. 1) ock 

enstaviga fem. ock neutr., som sluta på lång vokal (ej diftong), jfr 
anm. 2. Att -in, -en ljudlagsenligt blivit -a, framhöll LYNGRY redan 
1861 i Antiq. Tidskrift 1858-1860, s. 254, 271. Schagerström ut-
vecklade a. st. samma åsikt, som nu torde vara allmänt antagen. 

Mot denna regel synes det förhållandet strida, att dat. barni-nu 
givit Knag — så alla datiyer i neutr. sg. best. form. Har möj-
ligen dativ-ändelsen i neutr. subst. varit starktonig? Dess bestämda 
form har stark biton på ändelsen ännu i jämtl., t. ex. i våtncin isl. 

vatni-nu. 
Någon sanning ligger alltså i RYDQVISTS antagande Sv. Spr. L. 

II. 258, att sola, axla utgöra en »förkortning» av solena, a.xlena; inen 
utvecklingsgången har varit en helt annan, än han IV. 413 fr. fram-
ställer. Även Schagerström har a. a. s. 56 f. kommit till det resultat, 
att ack. hästana, solena o. d. i VätömMet ljudlagsenligt blivit åta, 
sOla. Likaså ,Beckman a. a. s. 5 if. 
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liku., länge nog för att hindra n:s bortfall. Först sent har a bort-
fallit även i daga-na, viku-nal o. d. Så förklaras 
våkur, 	isl. viku-na 	«gan 	isl. vega-na 
stqåwur, 	stofu-na 2 	hågan 	haga-na 
dågar, 	daga-na 	heeran 	hera-na. , 
För kortstaviga svaga femininers gäller regeln utan undantag, ock den 
gäller så gott som undantagslöst också för kortstaviga maskuliner. — 
Men huru förklara, att icke alla låugstaviga maskulina vokalstammar 
sluta på -a, utan några regelmässigt ha -an, andra ha både -ar, ock 
-a? Utan tvivel utgår hos dessa -an från nom. -aner, om det också 
är möjligt, att de kortstaviga bidragit till denna ändelses upprätthållande. 
Btr. fåran utgår från fsv. karla-ner, Man från äldre arpa-ner; köpa^ 
är fsv. nom. hopa-ner, lå)pa däremot fsv. ack. hopa-na, ock på samma 
sätt förhåller sig hMan,  till ha 'hälarna', båtan till båta 'båtarna', 
bråda^ till bråda 'bräddarna' o. s. v. Då 'fötterna' heter faran, 
ej 16tra (jfr Vätömålets Mya), måste även här föreligga nom. fsv. 

-fotr-ener; likaså i bånran fsv. bondr-ener ock br4ren fsv. brok-ener. 
Anm. 2. Efter huvudtonig vokal står n kvar; sålunda 

min, din, sin isl. mina, pina, sina hM 	fsv. knas-n 
skön 	fsv. sko-na 	strån 	 stra-n 
brön 	 bro-n(a) 	Wn 	 trm-n5  
från 	 fru-n4 	hön 	isl. hån 
kdr, 	 ko-n(a) 	sår, 	 son6  
4.11/ 	 an(a) 	 hån 	isl. bön. 
Btr. spö spån isl. spQn(n) är att förklara som t. ex. rspr. drott, jätte 
(btr. jg) isl. dröttinn, jgtunn 7. 

På äldre suffixbetoning vid tiden för n-bortfallet beror det, att n 
fortfarande är kvar 1) uti räkneorc.I på -ton: tratar,, fjötan, fam4an, 
såkstan, Man, tan, nitar, is]. prettån etc. 2) uti håman fsv. 
heinan, låkan isl. lakan, sbskan fsv. systkan(e), varnar,  fsv. val-
man. Efter mönstret av dessa är (y)jitrans isl. n§ra bildat. Btr. 
Nsnufan fsv. bisman ock sathin rspr. saffran ha ännu stark biton 

Att så är, bevisas av dfs., som ännu har detta a kvar: dågalga, 
vikuna. Varför a är bevarat i dåsa former, men försvunnet i baktia 
dfs. båka, är mig oklart. 

Efter detta rätta sig båstun isl. baästofu-na ock övriga på -stu. 
De få kortstaviga starka femininerna ha antagit de långstavigas 

böjning, t. ex. fåra fsv. for-ena, yiva fsv. giv-ena. 
Efter detta har man håstrun, yåmfrun fsv. hustrun, jungfrun. 
Men fasmetma fsv. fffisteme-n, emedan det slutar på kons. j. 
Men åsa rspr. Olsson. 
Samma förväxling med bestämd form är orsaken till n-förlusten 

i obestämda formerna å4setm• examen, skf. brdfs braxen. 
Skf. har gliya.n. Ordet böjes som öga, öra, har alltså plur. 

obest. ()rara. Jfr dock ikun Dfs. forml. s. 16 not 3. 
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på ultima. Huruvida samma förklaring kan tillämpas på Oyan konj. 
ock tidspreposition 'förrän, före' isl. innan samt ictan prep. isl. titan, 
lemnar jag därhän; dessa ord kunna mycket väl ha sitt n från ställ-
ning framför vokal. 

Oklart är, varför n kvarstår i 2 plur. imp.1, t. ex. Kakan, fsv. 
baken, hsipan, fsv. kapen, /Weil,Ji rspr. luten eder (tagen en stunds 
vila), itu/ fsv.. *itin (mten), niga/ fsv. *vyrin (varan) m. fl. Oklara 
äro också nåstan fsv. mestan ock bntan2  ganska. 

Anm. 3. Såsom lånord har man att betrakta (biton, dron, har-
man, hka, sinzon rspr. Anton, Aron, Herman, Håkan, Simon, 

kårn,in4lnz rspr. Elin, Karin, Malin, Mun rspr. alun, Ul- 
dav rspr. buldan, bOrjan rspr. början (egentlig dialektfärg har 149an 
mit. *bugin § 28 anm. 3), fikar, rspr. fikon, redan rspr. redan, 
sedan fsv. siwldan ock adv. på -ligan, t. ex. jånia-iigan i utrop 'kors 
i all min dar' rspr. jämmerligen. 

Anm. 4. Långt slutljudande n, såväl motsvarande gammalt nu som 
uppkommet ur nd eller rn, är kvar. Sålunda bölyan isl. bukk-inn, bdtgan 
isl. boga-nn., mån,, clån,, sån isl. minn, pinn, sinn, an obest. art., an 
isl. hann, wåstz den vassa isl. "hvassi-nn, iNvas isl. *5jalfl-nn3, 
något isl. inkkurn, tsan isl. pUsund, våk/pn isl. vakinn, sin 
isl. sollinn o. s. v. Då ptc. pret., när det icke blivit adj., ändå slutar 
på 4, är det givetvis neutralformen som föralltnänligats, t. ex. britt 
isl. brotit, jfr § 174. 

Anm. 5. Btr. Rår 'liten träskiva, som, märkt med ägarens namn, 
bäres av boskap, isht får' förhåller sig till rspr. flarn som isl. ta till 
isl. teinn, ags. flå : fieinn o. d., se N:n Orddubbl. nr  250, 265, jfr 
ock Tamil Etyin. ordb. 149 f. Likartat är förhållandet mellan btr. jg:r 
'lysten' (jfr s. 63 not 3) ock isl.. gjarn. Här kan något n-bortfall i 
btr. ej ha ägt ruin. 	Om Firn 	isl. jafn, stån't •••• isl. stofn se § 
154 anm. 

Anm. 6. Att det är kakuminalt n som fallit bort, framgår redan 
av det faktum, att det är kakuminalt n som i hithörande ord kvarstår 
framför vokal, jfr nöja ock nöknat isl. nor6an noråan-eptir. Det 

3) Ett följande I kan ej i btr. ha räddat n — jfr Bach. Sv. lm. 
XIII. 3, s. 46 not —, ty detta heter i btr. ji, börjar alltså med konso-
nant. Inflytande från partie. pret. är, trots rotvokalernas överensstäm-
melse i vissa värb, icke häller antaglig. Ptc. prat. har ju självt för- 
lorat n, jfr anm. 4. 

Rz skriver ordet efter UNANDER infann ock fattar det som 
uppkommet av inte annat än. Jag erinrar mig ej något exempel på 
ellips av än, ock för övrigt väntade man i btr. av -ann ett -an, ej 
-an. Även est för eiRt bereder svårigheter. Kan ett äldre adv. fsv. 
*öntan (till einn) tänkas? 

Om uppkomsten av sådana bildningar se s. 150 not, 151 not 
samt nedan allm. 6, s. 217 ock not 2. 
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XII. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: BORTFALL 	 § 177 

blir härigenom sannolikt, att kakuminaler i äldre tid förekommit även 
efter svagtonig vokal, jfr § 134 anm. 3. Detta måste väl förutsättas 
vara ÅSTRÖM8 mening också, då han, till förklaring av bl. a. dfs. hemta 
isl. heiman gent emot javan isl. sjalfan; i Dfs. forml. (Sv. lm. XIII. 2) 
s. 59 if. söker visa, att »slutljudande cerebralt n har fallit bort i fordom 
obetonad eller svagt betonad stavelse, men postdentalt n har kvarstått». 
Men han akcepterar förunderligt nog s. 64 .1Kocxs åsikt i Ark. IX, s. 
255 ff.1  ock antar, att got. gödana (ock isl. sjalfan) haft postdentalt 
n därför, att detta stod efter vokal med infortis. Men om got. g& 
dana hade postdentalt n av detta skäl, då måste naturligtvis också 
got. innana, flit. obana, untanån, östana ha haft postdentalt n — 
ock det är dock just i dessa som enl. Åström ett cerebralt n fallit 
bort. Att adj.-ändelsen an haft postdentalt n, är alldeles obestyrkt; 
ock antagande av suffixbetoning (a. st. s. 61) förklarar icke det 
postdentala n för väntat kakuminalt. Om fe“van någonsin haft:något 
med äldre sjalfan att göra2, så har detta samband i alla händelser 
för länge sedan försvunnit ur språkmedvetandet. Likaledes är adjek-
tivets obestämda suffigerade form, t. ex. an stth Or, vars ursprung 
på grund av andra dialekters vittnesbörd synes böra härledas från ack. en 
storan karl, nu för språkkänslan alldeles oigänkännlig — adjektiv-
formen har t. o. m. bytt akcent ock antagit alre. 1 för väntad cirkum-
flex eller ack. 2. Språkkänslan har länge tolkat det som utgörande 
en stor en karl ock därför ock nybildat an st « kiv(iy, e stök Vin 
rspr. en stor en kvinna, ett stort ett barn, således uppfattade såsom 
utgörande nominativen stor, stort, följd av obestämda artikeln (6,)/, 
(e)n, e. Däremot tror jag icke, att storan gett upphov åt den suffi-
gerade formen Stijy,. Den förra formen är ju obestämd, den senare 
kan omöjligen brukas obestämt (st eh o. d. begagnas blott bestämt titan 
substantiv i betydelsen den store'). Saken förhåller sig väl helt enkelt 
så, att västerbottniska mål utsträckt bruket av suffigerade artikeln till 
adjektiv, då dessa brukas substantivt, eller om man så vill, att de på 
adjektivet överflyttat det utelenmade substantivets slutartikel. 

Anm. 7. På bortfall av n så tidigt, att en före n gående vokal 
underkastats apokoperingslagen, har jag intet exempe13. Att för best. dat. 

Jfr ovan § 134 anm. 3. 
Snarare är det uppkommet av sjalve hann., analogt med fMva 
rspr. själva husbonden. Det brukas så gott som utislutande 

ont denne; jfr i fråga om betydelsen no. han sjolv ock i fråga om 
ordställningen no. av sjolvom seg 'av sig själv'. 

Jag kan ej som sådant räkna best. plur. hga, åra fsv. ogho-
nen, oronen; att förutsätta ljudlagsenligt 1:o bortfall av slut-n, 
2:o bortfall av en vokal, som på så sätt blivit slutvokal, ock 3:o bort-
fall av n, som först genom dessa två ljudlagar blivit slutljud, alltså 
(öronen -› *mons *oron --> liga, det är för btr:s vidkommande omöj-
ligt Icke häller kan synkope av e i oghonen förklara formen åga, 
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§ 177 	LINDGREN, BURTRISKMILETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

plur. b'l_trOm o. d. fastställa en sådan undantagslag endast ock allenast 
för att få härleda den från den f orn sv enska formen karlomen, har jag 
ansett ometodiskt, då jag för den absolut analoga singularformen Mon 
(med akc. 2) måste antaga ' en utvecklingl, som är tillämplig även 
på 44rona, under förutsättning att man utgår från den västskandi-
navis.ka artikelformen -unum, som ock synes ha varit nord skandinavisk. 
Att dfs. ej ger stöd för ett motsatt antagande, har jag sökt visa ovan 
s. 210. Hur det förhåller sig med dalm. former på -urna, -ma, vet jag 
ej. Men älvdalsmålets trainum (N:n Ark. VIII. 149) återgår uppenbarligen 
på -unum. Att slutartikeln i dat. plur. i nordnorska dialekter återgår på 
-unum, måste väl anses säkert 2. Då vidare nbottn.3, vbottn. ock åtminstone 
något av dalmålen tyda på samma utveckling, är det väl antagligt, att 
mellanliggande mål också haft den. Att dömma av de otillräckliga upp-
lysningar, som finnas offentliggjorda om dessa mål, tyckes numera dat. 
plur. vara i de flästa av dem försvunnen, ock således finns det knappast 
någon möjlighet att, vad dessa beträffar, få full klarhet i frågan4. 

Anm. 8. Beträffande n-bortfallets kronologi må märkas, att det är 
yngre än apokope efter svagtonig stavelse ock efter lång rotstavelse, 

därför vinda-na --> 'vindan -› vOya, därför ock ska, ej *söv 
isl. sunnan, men däremot 

äldre 1:o än apokope efter starktonig kort stavelse, alltså vikuna -÷ 
vann; 2:o än utvecklingen av svarabhakti, därför t4/ca rspr. 
taken, men s6ka.n rspr. socken; 3:o än förkortningen av nu efter 
svagtonig vokal enl. § 158, därför gciMsan, mårAan isi. gauk-inn, 
mogrku-nni, men bra, årma isl. ber-in, arma-na, samt 4:o än 
övergången k, g ---> jp,  j, därför kika, bArka, scka fsv. tak-en, 
bimrk-en(a), sagh-en(a), men båttSan, l4n, isl.bgrk-inn, 12g-inn 
(jfr § 123 anm. 3). Sålunda hör n-bortfallet till btr:s älsta ljud-
lagar ock är med säkerhet att förlägga till 1400-talet, måhända 
till 1300-talet, men då blir apokopen måhända något äldre, än 
vad jag § 81 anm. 16 antagits. 

ty *oghonn bör ge Vjgan enl. anm. 4. Formen är analogiskt. bildad, 
då så gott som alla andra neutra ha a som suffigerad artikel. 

Jfr § 18 anm. 3 s. 46, § 170,s s..210. 
Jfr dock LARSEN, Oversigt av de trondhjemske dialekters 

slegtskabsforhold 78 ock Beckman Sv. lm. XIII. 3, s. 39 if. 
över-Kalixmålet har gälo = isl. garbinum ock g2raunum, 

bato = btitinum, aro = Qrunum o. s. v. Exemplen från Sv. lm. 	2, 
s. 32 if. Jfr ock Widm. Vbott. landskapsmål 15 f. 

En enligt min mening fullt tillfredsställande förklaring av ändel- 
delserna -unum 	-umin finns ännu icke. Jfr N:n Ark. VIII. 146 if., 
Aschwed. gr. § 157, Kock Ark. XIII. 179 if. Möjligt är ju, att dat.-
ändelsen -Om utgår varken från -unum eller -umin, utan från -omom, 
jfr N:n a. st. ock Beckm. Sv. lm. XIII. 3, s. 40 if. 

BECKMAN har a. a. 15 if. kommit till det resultat, att apokopeu 
inträtt omkr. 1400, n-bortfallet omkr. 1450. — Om Bums hvars ära 
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XII. 1. 	 KONS. LJUDLAGAR: BORTFALL. 	 § 178 

§ 178. Slutljudande R efter vokal har bortfallit i två perioder! 
Efter obetonad vokal bortföll R si tidigt, att föreg. vokal 

apokoperats, t. ex. 
4?giåsa'n 	fsv. ankio-nar 	Unran, 	fsv. hmndr-enar 
vbgan . 	vaggo-nar 	spåren 	fn. simengrenar 
gt4rag 	iSI. nåtr-enar 	åra,/ 

Så slutar fem. plur. i bestämd form regelmässigt på -ag 
(-an). På samma sätt Altran fsv. karla-ner; fåtran, fsv. fotr-ener 
ni. fl., jfr § 177 anm. 1. 

Anm. I. Då de långstaviga svaga fem. i plur. visa apokope ock 
cirkumflex på stamstavelsen, t. ex. 6imt,9 •änkor, våg vaggor, beror 
säkerligen detta icke på att R-bortfallet-  även i svagt -bitonig stavelse 
är så tidigt, att ordet underkastats apokope (de i mom. 2 behandlade 
orden motsäga ett sådant antagande), utan på att btr. liksom dfs. (Å:m 
Dfs. forml. s. 80 IL) visar tillbaka på gamla R-lösa plur.-former hos de 
svaga subst.2. Alla fem. vokalstammar ha sedermera antagit de lång-
staviga svaga femininernas pluralbildning, t. ex. Der, såg fsv. fisehrar, 
saghar. — Plur. av adj., t. ex. ed alla, stgrA starka, bå båda, utgår 
delvis från mask. R-lösa nominativformer3, delvis också från ackus. 
De kortstaviga, t. ex. giE isl. gulir, ha antagit de långstavigas böjning. 

I pres. ind. sing. hos värben har btr., i motsats till fsv. ock 
rspr., generaliserat 1:a pers. R-lösa form, t. ex. han Atist isl. hann 
kastar, < ffir isl. koyrir, b-rckv isl.•krefr, jiv fsv. giver, slå fsv. slar4  
in. fl. 1 ingen av dessa grupper har R ljudlagsenligt bortfallit i btr. 

Efter svagt bitonig vokal bortföll R efter apokoperingslagens 
genomförande, t. ex. 
årma 	isi. armar 	 fepZa 	fsv. skelar 

gar5ar 	sn 	isl. synir 
åkra 	fsv. akrar 	böt} 	rspr. bort-ur 5. 

Till de maskulina a-stammarnas böjningssätt ha övriga mask. 
vokalstammar ävensom an-stammarna med avseende på plural-
bildning anslutit sig, t. ex. 

moor = btr. v0,s ,jr a lnör, smorgåsa = btr. smbrgåsa m. fl. (Sum- 
len 198, 203) må erinras. 

1) Sing. år fsv. aher. 
2') Jfr § 81 anm. 	13 a, s. 	151 f. 

 Jfr got. blindai (fii:ra a. a. s. 84 f.). 
 Även btr. 	har 	liksom dfs. (Å:ra Dfs. 1j. s. 	118, forml. s. 41) 

de egendomliga, enastående formerna går ock står fsv. gar, star. 
Värbet vara har också i sing. generaliserat 3:e pers.: ,961* is!. er. 

Se § 23. 
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§ 178 	LINDGREN, BURTRÄSKRILETS GRAMMATIK. 	XII. I 

Nta 	fsv. loter 	bålsa 	isi. b akka(r) 
våga 	isi. veggir 	gråna 	grann a(r)1. 
båZka 	belkir 

Anm. 2. Äldre arma (ack.) skulle i btr. bli *å.rm enl. § 81 c. 
För att förklara årma måste man antaga, att det utgått från forn-
språkets nom. — vars -R vid tiden för apokopen skyddat vokalen --, 
så oväntat detta än är, särskilt som best. formen i många fall synes 
bildad på ack. De kortstaviga, som isl. daga, sela, vega, kana, klafa, 
skulle visserligen även i ack. ge  former på -a, ock de ha givetvis bi- 
dragit till generaliserandet av denna ändelse, men de synas hu varit 
alltför få ock av alltför ringa betydelse, för att de skulle ha kunnat 
rycka med sig alla de övriga. Men då man besinnar, att de under-
stöddes av de långstavigas nom, ock att "årM ± ack, arma till bild-
ning sammanföll med fem, som tåg 'tungor' e. d., en överensstämmelse, 
som man säkerligen bemödade sig att undvika, så finner man det för- 
klarligt, att årma 	nom. armar avgick med segern. 

Anm. 8. Uti hånar isl. hennar, månar, dånar, sånar 
minnar, tinnar, sinnar kvarstår äldre R i stavelse, som bör hava 
varit bitonig lika väl som andra stavelsen i armar, akrar o. d.; dessa 
former brukas nu som dativ, ock hanar har givit upphov åt genitiven 
håna 'hännes'. Btr. &blar, sear isl. vinir, sakir göra intryck av 
att vara lånade; regelrätt är väl Om 	synir (kan dock vara äldre 
syni). 

Anm. 4. Sammanträffade R redan genom samnordisk synkope med 
en kong., övergick det mycket tidigt till r ock har räddats från att 
bortfalla. Ex. btg'ar isl. båk; ja/ar isl. geitr, Uno- isl. hendr 
m. fl. Härav följer, att det icke beror på någon ljudlag, att nom.-
ändelsen -R försvunnit uti t. ex. ba, tåt, brdn, h4 isl. bokkr, Nttr, 
brandr, heb5r. Det är här som så ofta ackusativen som ersatt nomina- 
tiven. I två substantiv har nom.-R blivit kvar ock följer nu hela 
böjningen igenom, nämligen i br‘tr 2  isl. brti6r ock vitar isl. vitr 
(våtr § 8640)3. Även hos adjektiven är -R i regel borta; dock kvar 
i våltar isl. valtr (nit, valt) ock spr&b-ar isl. språkr (språk, 
språkt); någon gång ock i sndbar rspr. snabb. 

Anm. 5. Efter starktonig vokal kvarstår -R som r, t. ex. 2 går 
i 	går, får isl. får. Således måste plur. sk 6 återföras till ack. 

isl. skå, ej till nom. skår. 

Då ön-, n-stammarna aldrig haft R i plur., måste detta ha 
varit fallet med an-stammarna också. Man väntade därför endast former 
återgående på R-lösa plur.-former, såsom isl. tima, blåma btr. tim, bZöm, 
ock sådana finnas, men de ha blivit femininer. 

Även i sammansättningar, t. ex. bricrfcilir,, brio-pif brudtärna, 
bricrkrög rspr. brudfolk, -piga, -krona är r kvar; endast i brågåm 
rspr. brudgumme .är det borta. 

Däremot saknar btr. r i shit rspr. slåtter. 
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XII. 1 	 KONS. LJUDLAGAR: KONSONANTINSKOTT. 	§ 179-183 

Äldre r år försvunnet uti måtyarovdtb. (som vaknar 
tidigt om morgnarna) isl. vakr (nkr, vakrt), /b.t läktare mit. 
beter ock rN264) rspr. revolver. Bortfallet av r måste bero på 
analogi, i vg• efter våka rspr. vaka, i /4t ock rvöZv efter 
andra ord, där rspr. -er i btr. saknas. Om åt fsv. ater, & isl. 
eptir ock sqy isl. silfr se § 163,9. 

-Slutljudande t är bortfallet i dåns lukt rspr. dunst 
(ock därefter bildat d?'rs1 fuktig, rå, om väder), (teda) bönsk 
rspr. (tala) bondskt. Ordet pOya,9 rspr. pingst har väl aldrig 
haft -t i btr., jfr fsv. pinglz-; om frågos se § 163,1o. 

-Slutljudande v, vare sig svarande mot äldre b eller 
mot konsonantiskt u (u), har bortfallit efter svagtonig vokal ock 
efter alla konsonanter utom 1 ock r, t. ex. 
a 	isl. afl 	 ha eller a rspr.hava5  
o- 	 of-2 	Mg 	isl. Inggua 
ha 	rspr. har 3 	fön 	fsv. siung(w)a 
he 	isl. hef4 	,f64k 	 siunk(w)a 
(men däremot geiry 'brådmogen' isl. g2rr, sök svala isl. *ave 
med v, jfr § 33 anm. 2). 

Kap. 8. Konsonantinskott. 

A. Äldre konsonantinskott. 

Mellan 11 ock r samt nn ock r har ett d varit inskjutet. 
Detta kan man sluta sig till av behandlingen av ge, som varit 
förlängt på samma sätt före 11 + r ock nu + r som före id, nd, 
t. ex. dar fsv. teldre, M92,ar fsv. tEender; jfr § 64 anm. ?. 

Mellan m ock 1 samt m ock r har ett b varit in-
skjutet. Detta har orsakat, att föregående a, o ock y under 
någon tid varit förlängda, t. ex. rånieZ fsv. rambla, gZönzar fsv. 

Även i sammansättningar såsom dbrith, cihåp rspr. avbrutet, 
avhugget; i en mängd sammansättningar förekommer dock genom rspr:s 
invärkan av, t. ex. itvgi,',_t rspr. avgud. Av annat ursprung är av i 
rspr. avlång btr. ivd (isl. aflangr lat. oblongus), därför är v regel-
mässigt kvar. 

I t. ex. ögå för god isl. of-går. 
Beton. håv. 	 4) Beton. h6v. 

5) Beton. håva. 
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§ 183-188 	LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK. 	XII,. 1 

*glumbra isl. glumra, bU,siimar fsv. bekymber, jfr § 47 anm. 
3 b, i; § 48B ock 44 anm. 2a. 

Mellan m ock n samt m ock t, troligen också mellan 
ni ock s, har ett p varit inskjutet. Detta framgår av att a blivit 
a ock o blivit o före dessa konsonanter, t. ex. acimt fsv. iampt 
(men jgonna. isl. jafna5r, håna" fsv. hamn utan p-inskott vid 
differentieringen av a), åma» fsv. ompn, sänd fsv. sumpt, 
leZöntsy, stelfrusen i händerna se s. 94 not 4; s/åms rspr. slamsa. 
Jfr § 43,; 47,2 anm. 3 b, 1, 48,1 B, 152 anm. 2. 

B. Yngre konsonantinskott. • 

Isolerat d-inskott visa franidetsti rspr. främst ock 
,sm4lar isl. smeerri (har kanske i äldre tid överförts från mindre, 
som blivit *minder, nu meiyar). 

Ett g inskjutas analogiskt i pret. av några värb med 
inf. på -å,m, 	t. ex. di4gd isl. *deydda2, strkgd no. streydde, 
lånd isl. leidda. Dessa äro bildade efter dr, dri4gd fsv. 
dreghia, -dhe, fj, Rkgd isi. floygja, -äa o. d. 

I slutet av ord har g tillagts uti Ancy isl. g2gnum (genom 
metates gQgnum 	*g2nug .901,ez,0?), 	rspr. kummin 
ock sea,stO rspr. sakristia (folketymologi, efter steg). 

Ett h uppträder i rheiyar rspr. erinra, heesk rspr. 
äsja no. esja, håpa ét rspr. apa efter (även håv N isl. *(h)appa 
eptir). Uti iåhår, rspr. Johan är h-inskottet gammalt; redan 
got. har det (gitbram rspr. Abraham saknar däremot h). Btr. 
hi ide är = isl. hg& 

j har inskjutits 
1). mellan tviiune vokaler uti kidvs.t rspr. ijåns, rOdlrspr. reell 

samt imperativerna glweg, slgweg, st ii 	 fsv. gaen, slaen, 
staen, analogibildade efter dråmeg, Ulven fsv. draghen, taghen.3  

2) i plurala slutartikeln -Jen, som uppträder hos 
. 	1) Brukas som adv. i betyd. längst fram, t. ex. frålndan 

<1,9l9-ean; däremot som adj. (han söt) Nmst (han sitter) främst. 
Av då9 'blöta hö eller hahn till sörpa åt kreaturen', även 

'blöta, uppmjuka garn', no. deyda 'döda; uppmjuka garn'. Su.bst. 
decm 'sörpa' heter i skf. i best. form dåoda, som tyckes förutsätta ett 
isl. *cloyäan. 

Analogien dr å dråQa, tå 	imp. drgweg, tiweg = slå_ 
sl4p : x ger imp. slgweg. Genom slå slå : stå-  stc_5 	ålgtmeg : x 
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XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR: KONSONANTINSKOTT. 	§ 188 

nästan alla kortstaviga svaga fem. Dessa sluta i sing. 
på -u, best. -ur, i plur. på -u, best. -yen,, t. ex. trisnu, -r,, plur. 
trisnu, trbnien, rspr. tran-a, -an, -or, -orna. Med föregående s 
sammansmälter -je n till -Jen, med k till -per/. Särdeles konse-
kvent i bruket av -jen, är skf., där troligen alla hithörande ord 
kunna ha nämnda artikelform, som dock i detta mål ej sam-
mansmälter med föregående s. Ex. 
btr. b4ben1  isl. blOurnar 	btr. .Rrjen 	rspr..skärorna 
skf. brksjen, rspr. brasorna 	snbrjen, isl. sn2rurnar 

bii,sjeri 2  isl. *bostumar 	st9itwjen 	stofurnar 
btr. bbfistitsen, 3  (byx-)hosurnar 	stbjen, 	st25urnar 

drånw-yen, 4  dregurnar 	sånsetuyn rspr. sannsagorna 
Renwjen, flugurnar 	tr&njeyi isl. tnnurnar 

skf. Mom 	g2turnar 	skf. tråsjen rspr. trasorna 
btr. kåpan, rspr. kakorna 	btr. bswgven, isi. pnrurnar 

lhjen, isl. hbgaurnar 	trezwjeg 6 	prugurnar 
ranwjen 	hrufurnar 	t9inpjee no. tugurna 

skf. sleåfon 5  hl. *skoturnar 	vbyen8  isl. vikurnar; 
många långstaviga svaga fem. med stamslut på g eller 

k. 	Jag har antecknat följande: 
gånjen isl. 	gon g urnar laithseyi isl. 	klokkurnar 
ibujen fsv. 	lungonar kr4.19en kräkurnar 
söten rspr. suggorna st/9e n stikkurnar 
RO/yen flickorna tåt§en rspr. tackorna; 

fick man ståQen, ock genom stå ståt : gd gåt = ståhlen : x erhölls 
slutligen githlen. Däremot utan j-inskott fosni48,n, röan, bri/an rspr. 
försmån, ron, bryn ock i ptc. pres. gdan, stan rspr. gående, stående. 
Formerna sOyen, strItmen, rspr. sen, strön äro regelmässigt bildade av 
inf. s0.), stråo. rspr. se, strö. — 1 motsats mot rspr. saknar btr. j 
uti uttrycket ikW rspr. i(h)jäl. 

Sing. Möda skovel i kvarnjulet. Jfr § 24,2. 
Stråbädd. 	 3) Byxbenen. 
Lindrög. 
Redskap, varmed säden på logen skjutes ihop till dråse. 
Sing. tronwu med bevtirad slutvokal förutsätter äldre Druga 

med kort u. Vissa lexika anföra isl. pråga, med vad rätt vet jag ej. 
Dragvidja i släde. 
Några av dessa kunna bilda ock vissa andra bilda vanligen 

best. plur. regelbundet, t. ex. Ståvttan stävorna, skitlyzan, värktyg för 
halmskakning. Detta kan naturligtvis bero på analogibildning. Skf. 
har även här j : stImen, Skben. 
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Härtill kommer fbrueg rspr. fenorna (sing. fh). Att 8/4-
teg, sprameg, såje, krg,seri, rbyyjori, rgeri har -yert, är 
alldeles i sin ordning, då de motsvara isl. sleggjurnar, *spring-
jurnar, sulgjurnar, fsv. krykkionar, rynkionar, rspr. ryssjorna. 
Utan j äro de flästa, t. ex. kwigan kvigorna, tågar, tungorna, 
vbgar, vaggorna, fbAar, fickorna, krbtar, krickorna, pbrb•an kyr-
korna, 14tar, luckorna, sprtkan sprickorna. 

c) några starka subst., -alla slutande på n, nämligen 
femininerna 91-avog granarna, kwbvert kvarnarna, rbnjeli 

åkerrenarna, sbnjert senorna ock 844ft/Över/i träklossar, som 
uppbära skaften i en vävstol, samt 

maskulinerna mism6r,jeg mannamån jfr isl. mismunirnir 
ock ~Jen isl. sonirnir; 

Ensamt står Mien, sulorna av sing. st'Ak isl. *sa med 
före -Jen. 

Anm. Det är vanskligt att finna en förklaring till detta -jen. 
Ovan s. 142 not 1 har jag antagit, att det väsentligen utgått från former 
på -jr med föregående k eller g, t. ex. /4je,1 isl. lagirnar. Detta 
antagande tillfredsställer mig emellertid icke. Vad fem. beträffar, är det föga 
rimligt, att dessas bestämda pluralformer skulle visa en övergång till 1-
(eller möjligen j6-)stamsböjning, då, såsom § 178 anm. 1 framhållits, 
alla starka fem. vokalstammar antagit ön-stammarnas obest. pluralform; 
det är föga rimligt, att äldre bjarkar blivit i obest. form *bja.rko(r) 
efter t. ex. tungo(r), i best. 'bjarktårnar efter t. ex. markörnar. Ock 
för mask. räcker detta antagande icke alls till. Dessutom uppträder 
även i andra dialekter uti ordet söner ock ett par likartade ord ett j-
inskott, som bör sammanhållas med btr:s former. Så i dalbymålets 
~ya söner ock i Jösse härads svcenjar svänner (N:n Dalbytn. s. 198, 
203, 205), roslagstn. soniar söner ock vargar vänner (Schagerstr. 
Vätöm. s. 148 not), sålunda med j-inskott i obestämd form. Det torde 
under sådana förhållanden vara riktigast att även i btr. antaga en äldre 
obest. form sönjer, varav emellertid inga spår nu finnas utom möjligen 
den best. formen sbron,. Varken SCHAGERSTRÖMS eller NORE,ENS för-
klaringsförsök är användbart i btr. 

3) i enstaka fall: 
gramja i uttrycket slå grånva p4 nagan rikta sin vrede (eg, 

vreden) mot ngn, av isl. gremi 
ildnian missundsam rspr. *Munnen 

1) Då jag ej är säker på ordets best. sing. eller obest. plur.-form, 
kan jag ej med bestämdhet uppgiva dess genus. Rz. 412,1 har det 
vbottn. lönnen som fem., men isl. hlunnr är mask. 
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XII. 1 	KONS. LJUDLAGAR: KONSONANTINSKOTT. 	§ 188-191 

Oy/Wr rspr. ingefära 
s6/ja neutr. pl. bynamn, dat. sbijom rspr. (Bur-, Bygd-)siljum 

- av sel, sil åutvidgning nedanför en fors (men appellativet 
sq får icke j före ändelser). 

 Inskott av k framför s visa 
bkiks& rspr. blessera mMg•sin rspr. medicin 
fifilss rspr. fluss rålsst rest 
fro 
jtiksman2  

	

o. 	fnysa 

	

isl. 	njcitsminni 
råkskr restera. 

Formerna fzggl flottade, nffigt nyttjade ock vgt vittjade 
hava på grund av likhet mellan pres. //0,y, np, vqihs fsv. 

nytia, vitta ock pres. 	CO/y tbv. rykkia, pykkia 
rn. il. antagit dessas preteritibildning (r -op; tolft). Adj. tr4g 
trög bildar neutr. trågkt. 

Anm. 1. Blommunpet aster heter ciiStar med 1-inskott, rspr. muff 
heter någon gång Måla/ (vanligen Mitt). 	• 

Anm. 2. Uttrycket (jhra) sa may_ta (göra) ordentligt, riktigt upp-
fatt,s nu, tror jag, som adv. sa så Ock ett ord måna. Det torde 
emellertid vara ett isl. sem annat, ehuru andra spår av formen sem 
saknas i btr. (som heter Stint); nt().1t eldmörja har m liksom rspr. mot 
isl. eim-yrja. 

B har regelmässigt inskjutits före kn, följt av vokal, 
t. ex. 
bZ4?yAa2' blekna isl. blikna 	sågkan isl. sakna 
.t§aPjb'g' 	rspr. kikna 	bsitykan rspr: tjockna 
kwa?yAan 	isl. kvikna vkar, isl. vakna 
mikkan 	fsv. mjukna vambun 	vikna. 

Däremot heter det s6kan isl. såkn med kn i ursprungligt 
stavelseslut. Då bär framställda ljudlag icke kan vara äldre 
än apokoperingslagen, har B säkerligen införts från former, i 
vilka den efter kn följande vokalen bevarats, t. ex. pret. bZ4pb•na 
isl. bliknade. 

Anm. Ordet rean är påvärkat av rspr. räkna, likaså måhända 
också fråg•an-csr rspr. fräken-ärr; iih•ark rspr. likna ansluter sig till 
adj. le. 

§ 191 Ett n är inskjutet 
1) i (abstrakta) subst. på -ing, avledda av värb pa -la och -ra, 

t. ex. 

.1) Fnissa. 	 2) Köpskål (jfr s. 32 not 1). 
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måga,ney 	rspr. mangling brdkey 	rspr. brädfodring 
bhcbricy 	 beväring pbtratkey 	porträttering 
Utan e y 	bättring pöl6y,ey 	polering; 

i suffigerade armerna för nom. sing. fem. samt nom, ock 
ack. sing. nentr. av pers. pron., där respektive -na ock -ria för 
-a ock -a brukas, när pron. följer efter obetonad vokal, t. ex. 
baka-ya bakar hon? (men "AU-a, sg-a mjölkar hon, syr hon?), 
h4va-ya, Ora-ya hava det, göra det (men håv-a, 36r-a har det, 

gör det), 
tö-du-ya tog du det? (men tö-a tog det?). 

Här är väl n överfört från former med ljudlagsenligt n, 
såsom ack. fem. -Ila (ur hana), mask. nom. o. ack. -n, dat. -gom, 
t. ex. secy-da-na såg du hänne? da-vaZ jiva-nom an slcint rspr. 
du varder giva honom (= giv honom) en slant. Jfr Å:m Dfs. Ij. 
117, Dfs. fml. 34. 

1 ett subst. heter slutartikeln för neutr. sing. -ya (för -a), 
nämligen i håvuria huvudet (best. form håvu). Komp. på re få, 
när best. art. sufflgeras, i fem. -na, neut. 	— här är n överfört 
från mask. 	t. ex. 

mOymn, f. mOrana, n. mgivaria den mindre, det mindre, 
stbran, stbraga, stbraya den, det större, 
samran, samray,a, samray,a den, det sämre; 

Uti da nåna det andra, da når de andra fsv. pEet + n + 
annat, per + n + aprir har n överförts från da nån, da nånra 
den andre, andra m. fl. — I adv. vötka varifrån härstammar n 
från )(oka här, dåna där isl. hårna, parna (jfr s. 25). 

i orden 
nni_nst 	rspr. mista 	mitntei 	rspr. mustasch 
mest 	miste 	måntar 	(skruv-)mutter. 

De två sistnämnda orden bero på folketymologi, de första äro 
oklara, liksom sncint rspr. snart, ock å nbnas jämte 4 anas, alla 
utan undantag= is!. 	+ endis (av urn. got. ana? jfr N:n Fsv. 
gr. § 249).1  

§ 192. Ett Dinskott framför t ock framför s visa de i § 129 
anm. 5 ock § 130 anm. 2 nämnda orden. 

Anm. 1. Orden strgt9j,s stänka ock fsv. steenkia måste väl hållas 
i sär. — Egendomlig är formen bitrå,sa rspr. kautschuk: 

1  Orden 'vårar, njure har fått -n på samma väg som rspr. nys-
tan, vilket ord däremot i btr. heter nåd = fsv. nysta. 
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Anm. 2. I likhet med fsv. mindre mot isl. fsv. minne har btr. 
återinfört r uti 922eiyar. Analogien har ock skapat gyiktar rspr. gnista 
ock kktar klot vid kägelspel (r från värben gnktar rspr. gnistra, 
kktar spela käglor rspr. *klotra), vidare mfgtar plur. av m4s isl. mrss 
ock /g,5(t)e,r plur. av /4s isl. 1§ss (jfr tånar, n«ar rspr. tänger, 
nätter). I hhmarva i eller nära hemmet rspr. hemma-vid härstammar 
sannolikt r från do likartade bildningarna 9.tarva, Oyarva på yttre, 
inre sidan rspr. ytter-vid, inner-vid. Ordet m6y fem. 'skogig dyjord' 
är en annan bildning än isl. mår mask. rspr. mo:  

Ett s har inskjutits mellan t ock 1 (jfr §§ 119, 111), 
varefter tel blivit si -› .2,. 

Anm. 1. På analogi beror s uti nt..44„taSidas fsv. maktales, NOP 
no. blidsleg ock dyl. Oklart är b41j,--s14mias fsv. baklmngis. Uti 
slip, skpa rspr. läpp, SmgYt isl. mylja, sikt) trasa no. larva o. dyl. 
är s givetvis av gammalt ursprung. 

Anm. 2. Om inskott av p mellan t, fi ock w se.  § 126. 
Ett t inskjutes stundom mellan tonlöst r ock n — 

7n uppkommet ur rkn, rpn 	111 anm.) — samt mellan s ock r, 
t. ex. 

mIcrtne, jämte nalirna rspr. marknad, 
stårk 	stånt 	storkna, 
sbityttt 	s4421.4 	skanna, 
skört 	skönj isl. skorpna; Samt 

lyytran lössen obest. form k/kar jämte lgdar, mgdran mössen 
(jfr § 192 anm. 2). 

Anm. 1. Då ljudförbindelserna rktn, rptn äro synnerligen svåra 
att uttala, synes mig AMUND B. LARSENS antagande (Solorske dial. s. 
110), att t-inskottet föregått bortfall av k, p uti

- 
 matga, skatga o. dyl., 

sakna stöd.  
Anm. 2. I tidsadvärben 	kwgst i går kväll, Måaans,4 ock 

miyast i morse, 013,St i jåns ock ngmast nyss har st blivit suf-
fix, utan att jag kan angiva, varifrån det först utgått (möjligen från 
Mast rspr. genast); likaså i låstet rspr. längs efter (se Rqt V, 
s. 148). Till .gatjana härifrån isl. haan 	herna har t överflyttats 
från hitjana hit, jfr ock ckatann därifrån fno. pebn-farna. Adj. 
gr4t otät är en annan participbildning än isl. grisinn no. grisen. 
Rspr. profoss heter "Våd jfr ho!!. proovost. 

Kap. 9. Metates. 
I konsonantgrupp har jag antecknat metates blott i 

fdrbindelserna sk, si, sp, vardera blott med ett exempel, näm-
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§ 195 	LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

ligen hi/5n, fsv. hiskna, sm1s* isl. smyrsl ock jå,5p fsv. geespa 
*gmpsa N:n Fsv. gr. s. 77, 263); btr. fkral överensstämmer 

med isl. 	 flöildri N:n Altisl. gr.2  248 anm. 1). 
Att konsonanter, som varit skilda av vokal, bytt 

plats, därpå bar jag som exempel endast 
laitmar rspr. kringla pk rspr. pärs 
åfalbdm älfenben åldalas fsv. 	analepia 
/c6,9 kors frIond4las framlepis. 
I alla dessa ord kan konsonantomflyttningen hava skett före upp-
tagandet i burträskmålet, ock i de flästa är detta säkert fallet. 

Anm. Ett slags metates visa några värb på -as, som i btr. nu  
synas förutsätta ett äldre -sa, t. ex. b -4.9 tigga (<-*beläsa) is!. beihas(k), 
Mits bråka, väsnas V- *bmndsa) fsv. bmndas, lås luta sig fsv. *lutas 
m. fl. (se § 79,4). 



V. ÖVERSIKT AV SPRÅKLJUDENS I BURTRÄSKMÅLET 
ÄLDRE MOTSVARIGHETER. 

I. Vokaler. 

a, a. 
§ 196. Btr. a långt, a kort motsvara i betonad 

stavelse 
Äldre ä, t. ex. bcit isl. båtr se § 34 s. 76; 

Anm. Om a = ä i urspr. sluten stavelse, t. ex. hå/ is!. halda, hdv is!. halfr, se § 47 anm. 3 s. 108 f. 
Äldre å' i urspr. öppen stavelse, t. ex. gåntal is!. gamall, 

stitva isl. stafa se § 47,1 s. 107; 
Isl. a, rspr. ä i förbindelsen ja före + kons. ock före t, 

t. ex. jdZp is!. hjalp, fc4 rspr. stjärt se § 20,2 s. 53 (jfr § 20 
anm. 1); 

Äldre 6 i en mängd fall, t. ex. fårgde isl. forganga se 
§ 46,1, 2 s. 99-106. Om dcig, håg isl. cbmg, Inggva o. dyl. se  
§ 46,2D e 103 ock § 54 anm. 1 s. 121; 

Äldre ii i t. ex. stdn is!. stund m. fl. se  § 46,2F s. 104; 
Is). oy i hå.-du isl. heyr-äu se § 51 anm. 5 s. 119. 

§ 197. I svagtonig stavelse motsvarar a 
Äldre a efter huvudtonig kort rotstavelse, t. ex. ncra 

isl. fara se § 73 anm. 2 s. 141; 
Äldre a, o före 1, enkelt n ock r samt i adv. på -a 

m. fl., t. ex. inkya is!. morgon se § 76 s. 142f.; 
Äldre -en, -in i slutart. i fem, sing. o. neutr. plur., t. ex. 

pcneva fsv. kerling-en, dra betens is!. 2gn-in se § 177 s. 
214 not 3. 

Anm. Om &can, rusar, rspr. dussin, russin se § 74 anm. 2 
s. 142. 

103224. Sv. landsm. XII. 1. 	 15 
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§ 198-199. LINDGREN, BURTRÄSKMIL ETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

u. 

§ 198. Btr. a, kort ock långt, motsvarar 

	

1. 	Äldre ä i urspr. sluten stavelse, t. ex. h4g aZ isi. hagl 
se § 47,2 s. 108. Jfr § 47 anm. 3,1 a—y, anm. 3,2 s. 108-110; 

Anm. 1. Om a -= äldre'å i urspr. öppen stavelse se § 47 anm. 2 
107. 

Anm. 2. Om a = äldre å (dels gammalt å, dels i fsv. förlängt), 
ex. h4Z isl. karib, kkir mit. klår m. fl. se  § 34 anm. 4 s. 78. 

	

2. 	Äldre ö, 9i t. ex. kivcin, isi. kvern, bitrmhårtz rspr. barm- 
härtig, fltya,n fsv. feeghna se § 40 s. 91f.; 	. 

3. Äldre Qi uti nå rspr. nej, ncipalda någorlunda se § 49 
anm. 4 s. 115; 

4. Is!. 9 uti håva isi. h9fu.ö o. dyl. se  § 93 anm. s. 169; 
5. Isl. say före ra, t. ex. gZion isl. gloyma se § 51 anm. 1 

s. 119. 

e. 

§ 199. Btr. e, kort ock långt, motsvarar 
Äldre I i öppen ock sluten stavelse, t. ex. Mta kittla 

no. kita, v isl. viär, «Pit isi. ekipti se § 37 s. 80 if. Jfr § 56 
anm. 1, 3 s. 123 f.; 

Äldre 	: a) gammalt å, t. ex. vt isl. vita, nOar isl. 
nebtr se § 25,1 s. 59; 

Anm. 1. Om .74.9 isl. hesa se § 61 s. 128. 
b) framför id ock nd samt före rö + vokal förlängt å, 

uppkommet av (2 eller ä, t. ex. jp6/ isl. kelda, Icw0 fsv. kwtelder 
se § 25,2 s. 61 f.; 

Äldre 	i urspr. kortstaviga ord, t. ex. ne:v isi. nåf se 
§ 26 s. 63; ävenså genom progressivt omljud uppkommet ale i 
samma ställning, t. ex. Mru isl. tiara se § 20,1 s. 53; 

Anm. 2. Om e = äldre o2 i vissa långstaviga ord, t. ex. tas 
isl. hvessa se § 26 anm. 4 s. 66. 

Anm. 3. Om e = äldre ö, t. ex. skpa isl. simpa se § 38 anm. 
1-3 s. 87 if. 

Anm. 4. Om e = äldre 1, t. ex. tr.nutriqy isi. primenningr 
Be § 37 anm. 5 s. 85. 

Anm. 5. Om e = äldre 121, t. ex. rgq. åkerren no. rein se § 49 
anm. • 3 s. 115. Om jh en isl. eistir se § 61 s. 128. 
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ÄLDRE MOTSVARIGHETER: VOR. a, e, 	k. § 199-201. 

Anm. 6. Om e = äldre a uti da isl. paäan se § 24 anm. 5 
s. 59, uti vbt22- rspr. vattu- se § 26 s. 64. 

Is!. é, som i btr. i regel blivit je, men efter f, v, r bli-
vit e, t. ex, ja is!. Lått; fi_ is!. få se § 61 med anm. 1 s. 128; 

Äldre e ock i i svagtonig stavelse i några fall, t. ex. /4,7en. 
is!. higirnar se § 74 anm. 1 f. s. 141. 

§ 200. Btr. i, kort ock långt, motsvarar 
Äldre i, t. ex. bit is!. bita se § 37 anm. 5 s. 85. Om 

ji I isl. fSr fsv. jr se § 61 anm. 2 s. 128. 
Äldre 1 före s + k-ons. ock ss, t + kons. ock tt, före 

mb, då i följt i nästa stavelse, efter j ock efter tj i sluten 
stavelse samt stundom i obetonad förstavelse, t. ex. fid• is!. 
fiskr, bitar isi. bitr se § 37 anm. 1 s. 81 if. Jfr § 56 anm. 2 
s. 124. 

lsj. Q uti Pited is!. ketill 0. dyl. se  § 22 med anm. 1 
s. 55 f.; 

Äldre ö, ö uti ,fiver rspr. gevär, plåster jfr isl. gneisti 
se § 27 s. 66f.; 

Äldre y i några lånord, t. ex. Uret rsfir. byrå se § 42 
s. 93f. 

Anm. Om i = in uti nkpar, fsv. hinpon ock ff,r skata iii. skjör 
se § 52 anm. 3 s. 120, § 104 s. 166; om 2 -= 2i uti ivanda rspr. 
*evande (eviga) se § 49 anm. 5 s. 116. 

§ 201. Btr. t brukas, utom som komponent i diftong, 
blott i svagtonig stavelse, ock motsvarar 

Äldre i, e i starka particip, ändelserna -hg ock -isk, 
sonanterat g ock j ni. fl. se  § 74 anm. 1 b—e s. 141; 

Äldre u i kortstaviga pret. plur. av starka värb samt i 
b" /Ort rspr. bort-ur, huru se § 75 anm. 2 s. 142; 

Äldre j, vare sig ursprungligt eller uppkommet ur g, gj, 
i slutljud efter labial eller dental konsonant, t. ex. ities2, no. hesja, 
mcbnisl. mergr, tieZ2 isl. telgja se § 84 s. 154. 
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o. 
§ 202. Btr. o, kort ock långt, motsvarar 

Samnord. 6, t. ex. 1)6 fsv. boa, .nd isl. når se § 48,1 
5. 111; 

Aldre 6 före r5, rt, mb, mf, mp, ng, nk ock intervok. 
rn, t. ex. b03 isl. bog, sM isl. sorta se § 48,1B s. 112, jfr 
§ 21,2. — Om o ------ äldre 6 i andra fall se § 48 anm. 6 s. 114. 

Äldre ii: a) före r5, rt, mb, mf, mp, ng ock nk, t. ex. 
smM isl. smur6a, d6rfi isl. dumbr se § 43,1,2 s. 94; b) i bryt- 
ningsvokalen ju 	y före ngw, nkw, rt, t. ex. få fsv. skiurta 
isl. skyrta se § 62 s. 128 f.; 

Äldre å efter v, t. ex. Nk isl. vår se § 32 s. 73; 
Äldre 6 uti obetonad stavelse, t. ex. å/o rspr. allo, 0.0 

isl. of/Mr se § 48 anm. 5 s. 113. 

u, n. 
§ 203. Btr. u, vanligen långt — kort blott i guddy 

rspr. god-dag se § 36,2 — ock a, alltid kort, motsvara 
Samnord. t, t. ex. tim, fsv. pume se § 43 anm. 1 a 

s. 94; även i förbindelsen ju, t. ex. »p isl. djtipr se § 52,2 
s. 120; 

Äldre ii, t. ex. bark isl. bu5kr, tu fsv. pulugher. 
Vidare se § 43 anm. 1, 3 s. 95 f. 

Isl. j6, PI efter r ock Z, t. ex. bråt isl. brjåta se § 52,1 
s. 119. Om fs isl. flås se § 52 anm. 2. 

Äldre 6 i t. ex. skålut isl. sk2ll6ttr, båtar fsv. bofora, 
gud4y rspr. god-dag se § 36 s. 79; 

Aldre y före t 	rö, rt i di, ståt, åt isl. ert, st§r5a, 
§r5a •se § 41,1 s. 93; 

Äldre ti i svagtonig stavelse efter kort rotstavelse ock 
i adj. på -ug se § 75 anm. 2 s. 142. 

Anm. Om u = isl. 2 i Skidsu isl. *slogku, dug ål. cl2gg o. dyl. 
se  § 31 s. 72. Om btr. kiirk rspr. kork se § 36 anm. 2 8. 80. 

y. 
§ 204. Btr. y, kort ock långt, motsvarar 
1. Äldre 	t. ex. snpt isl. sn§ta se § 44 anm. 5 s. 99; 

- 232 



XII. 1 ÄLDRE MOTSVARIGHETER: VOK. 0, /G, a, y, a, a; ce, a. § 204-206. 

2. Äldre'y före mb, sej samt i kort rotstavelse, då i följt 
i nästa stavelse, ibland före 11, t. ex. gr§nt fsv. grymber,,Sn 
isl. fyrir se § 44 anm. 2 s. 98. Jfr § 57 anm. 2 s. 125 f. 

Anm. Om y = isl. jö, jti. uti Sr isi. fjörir, rQv näverskål dalm. 
ryve, bl .y isl. bljtigr o. dyl. se  § 52 anm. 4 s. 120. — Om y = rspr. 
u uti 411 rspr. huru se § 22 anm. 4 s. 56. 

0. 
§ 205. Btr. a, långt, ock o, kort, motsvara 

Äldre ö, t. ex. bdcla isl. boa. se  § 48,2 s. 113. Jfr § 21 
anm. 2 s. 55, § 46 anm. 1, 2, 3, 4, 6, 7 s. 100-104, § 48 
anm. 2 s. 112. — Likaså i pit isl. gott av gUr se § 36 anm. 1 
s. 80. 

Anm. 1. Om 0 = äldre 6 uti ltbSt isl. hösta o. dyl. se  § 48 

	

anm. 1 s. 111. — Om 0 = isl. 	uti b61 isl. b911r se § 24 anm. 3 
s. 58. 

Äldre ii före mm, nd, nn, ns, nt, bb ock gg, t. ex. 
/6n2 isl. hlummr, lön isl. lundr, brön isl. brunn; bönt rspr. 
bunt se § 43,2, 3 s. 94 f. Se vidare § 43 anm. 4 s. 96, § 48 
anm. 3 s. 112. 

Aldre e, 	oy före 	<— rä, rt i UH isl. byr5i, iät 
isl. f6r5a, h44 isl. hoyr5a m. fl. se  § 41,2 med anm. 2 s. 93; 

Anm. 2. Om 	o = äldre ä efter v i lånord, t. ex. fukir isl. 
svårr se § 32 anm. 1 s. 73, ock i enstaka andra ord, t. ex. 926i rspr. 
nit interj.1  ösk rspr. åska se § 34 anm. 1, 3 s. 76 f. 

Äldre ä' i enstaka ord, t. ex. nu na isl. mana, funira 
svara se § 33 med anm. s. 74; 

Äldre o, u i svagtonig stavelse före m se § 75 anm. 1 
s. 142. 

te, a. 

§ 206. Btr. ce, långt, ock a, kort, motsvara 
Gammalt ö i både kort ock lång rotstavelse, t. ex. step4a 

isl. stela, vcky isl. vegr, wgZp isl. hvelpr se § 38,1, 2 s. 86-89; 
Gammalt Q uti urspr. långstaviga prd, t. ex. 4j.ch, is 

ågegn se § 26 anm. 4 s. 6. Jfr § 25 anm. 3 s. 62. °mim, 
körtel fsv. *keartle se § 22 anm. 2 s. 56; om jagaZ stylta rspr. 
gängla, spar isl. spengr se § 55 anm. 2 s. 122. 
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§ 206-207. LINDGREN, BURTRÄSRMILETS GRAMMATIK. 	 XII. '1 

Anm. 1. Om e, a =-- gammalt te i svagt betonad stavelse ock i 
lånord m. fl. se  § 25 anm. 2 s. 60. — Om ce, a = gammalt 
ö eller t i vissa ord före Id ock nd samt före rä A- vokal, t. ex. .0.1 
fav gimid, bårt isl. bendi, jcN isl. geräa' se § 25 anm. 3 s. 62. — 
Om ce, a =(2 i vissa kortstaviga ord, t. ex. rcbv rspr. räv se § 26 
anm. 3 s. 65. — Om briw bar isl. berr, /Wera hare isl. heri se § 23 
s. 56. 

Anm. 2. Om ce, a = isl. fsv. i på grund av urgerm. a-omljud, 
avljud m. m. se § 37 anm. 3 s. 84 f. — Om .754e rspr. kanske se 
§ 22 anm. 4 s. 56, Oman rspr. kajman se § 49 anm. 6 s. 116. — 
Om ce, ä = 	i enstaka fall se § 49 anm. 2 s. 115. 

3. I svagtonig stavelse dels äldre Ee, (2, i, Qi, t. ex. lax 
rspr. lär se § 39,1-4 s. 90, dels, efter huvudtonig lång ock efter 
icke huvudtonig stavelse, äldre a e, o, ii se §§ 73-75 s. 140 if. 

Anm. 3. Om a i obetonad stavelse efter kort rotstavelse se § 74 
amn. 3 s. 142. Om tbda, rspr. toddy se § 75 anm. 4 s. 142. 

-0, 6. 

§ 207. Btr. 0, alltid långt, ock 6 , vanligen kort — 
ock långt 0. se § 24,1B, C, § 30; § 45 — motsvara 

Isl. ø, é, t. ex. sm42- isl. Beler, jbra isl. ~va, fr isl. 
fOri se § 45 s. 99; 

Isl. å i förbindelsen j6, t. ex. 364m isl. hljåmr, syjo: isl. 
snjår se § 21,1 s. 55; om bråd 	brjåst, nkt rspr. nystan, 
b•rbst got. kriustan se § 52 anm. 4 s. 120; 

Isl. 9 i trbtven isl. trenurnar, ngn isl. teugr, bjin isl. 
bj9rn m. fl. se  § 24 s. 57; 

Äldre y: a) samnord. y i kort- ock långstaviga ord, t. ex. 
f0Z isl. fyl, m6r1; isl. myrkr se § 44,1, 2 s. 97 f., jfr § 57 anm. 1 
s. 125; 

uppkommet ur i uti t. ex, måg rspr. mynta, b06,/, fsv. 
begynna se § 28 s. 68; 

uppkommet ur k genom förkortning före övergången 
y -->- ö, t. ex. drbena dryghet se § 44 anm. 5 s. 99. 

Anm. Om 0, 	= äldre e i svagtonig förstavelse i t. ex. 451214v 
fsv. behova se § 29 s. 69. — Om 0, = äldre an i t. ex. Stim isl. 
saumr se § 50 anm. 1 s. 117; = äldre oy i t. ex. drånj isl. droyma 
se § 51 anm. g B. 119. -- Om 4 = isl. fsv. t, ab, e i be fjärde 
fsv. titerpe, f“u isl. ferbgr m. fl. se  § 30 s, 70 f, Om bira 
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XII. 1 	ÄLDRE 1410TSVARIGHETER: VOK. 0, 0, ag, a?, a?. § 207-210. 

rspr. begära, riyhra rspr. regera se § 29 anm. 1 s. 70; om kvar, 
sthvM mit. klöver, stövel se § 29 ann). 3 s. 70. Om sögan fsv. 
sEeghn se § 30 anm. s. 72. 

a. 
§ 208. Btr. ag, ag motsvarar is!. au, t. ex. reta isl. rattar 

se § 50 s. 116. 
a . 

§ 209. Btr. a, a?,  motsvarar 
j. Äldre öy, se § 51 s. 118, nämligen 

motsvarande is!. oy, t. ex. f4t2 isl. floygja, l4p  isl. 
hloypa; 

uppkommet ur äldre ek med i-epentes i t. ex. /42/b isl. 
nåhgd isl. gmågör se § 51 s. 118; 

e) uppkommet ur äldre oj i t. ex. kew rspr. koja, pdg• 
rspr. pojke se § 51 s. 118; 

Anm. Om at =. a i nielsin, viJn rspr. naken, vaken se a. st. 
-- Om rdgyan best. form av Kcyle fsv. toker, fgut. raukr, om leVip, 
rest is!. klauf, raust se § 50 anm. 3 s. 117. 

Äldre 91. före relativt gammalt j ock före n + kons., 
t. ex. ckwan isl. deiginn, rkyj isl. hreint se § 49 anm. 1 s. 114; 

Äldre e, 9, ce före j ock före (äldre) ng, nk, t. ex. 
vciman is!. veg(r)inn, fltkpn isl. feginn, vå9 is!. vågja, ;49» 
fsv. tenkia se § 55,2 s. 122. Jfr § 25 anm. 1 s. 59. 

a?. 
§ 210. Btr a?, 	motsvarar 

Äldre 9i i regel, t. ex. h4 isl. heiör, 	leistr 
se § 49 s. 114; 

Äldre å' föra gg, t. ex. Og rspr. kagge se § 54 s. 121; 
Äldre e, Q, Elå före långt g, 3,  ock före p, 	t. ex. 

hån is!. heggr, b4ilj isl. bekkr , MV§ 181. pekja,'J* isl. eggja 
se § 55,1 s. .122; 

Anm. 1. Om G.  = rspr. ä i fr4MeH.r, strå?ka se § 55 anm. 
1 s. 122. 

Äldre i före (äldre) ng, nk, före Bn, gkn ock före ns, 
mk, t. ex. rå?y,i isl. hringja, våmh•an is!. vikna se § 56,a 

.s. 124. 
Anm. 2. Om PM isl. fletta se § 61 anm. 3 s. 128. 
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§ 211-215. 	LINDGREN, BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK. 	XII. 1 

§ 211. Btr. e motsvarar 
Äldre I före g, b., fy, t, j, y ockp, t. ex. /Og isl. liggr, 

bQiy isl. birna se § 56,1 s. 123; 
Äldre i slutljud ock då det förkortats före g, k, 1 ock 

n + kons., t. ex. bkij iSl. bliaa se § 59,1 s. 126. 
Anm. Om i före ng, nk, ns, nt se § 56 anm. 5 s. 124 f., 

i ändelserna -ing, -ning se § 74 anm. 1 a s. 141. 

y?. 
§ 212. Btr. 	motsvarar 

Äldre y' före y, g, b-, fy, k ock j, stundom före 4, 
ock y, t. ex. tpv isl. tygi, fV01,9 isl. fiytja se § 57,1 s. 125; 

Äldre y i slutljud ock då det i målet förkortats före g, 
k, 1, n + kons., t. ex. 	isl. naS,, sffl9 isl. Osla se § 59,2 
s. 127. 

Anm. Om igninarAt rspr. löjtnant se § 51 anm, 3 s. 119. 

Isky. 

§ 213. Btr. oy motsvarar 
Äldre y före ng, nk, t. ex. ttlyyj isl. pyngja, 2-Ncyj, fsv. 

r3rnkia samt i luhoy rspr. hynda se § 57,2 s. 126, jfr § 62 
anm. 2 s. 129; 

Äldre ä före g (<-- gg), t. ex. sn6yg isl. snoggr se § 58 
s. 126, jfr § 51 anm. 4 s. 119. Om skogicar, rspr. syskon o. dyl. 
se  § 58. 

tn-t• 
§ 214. Btr. e¥ motsvarar äldre a före n, t. ex. br92:tn 
brånn se § 60 s.•127. 

u. 
§ 215. Btr. ca motsvarar äldre u i 4142; isl. hundr 

ock före ett i slutljud eller av äldre g, b uppkommet w, t. ex. 
ntyliw isl. nt, Nizwa isl. fluga se § 60 K 127. 
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XII. Il ÄLDRE MOTSV.: VOK. e , w, O. fyy, tm; KONS. b, d, cl, d, 4.§216-220. 

2. Konsonanter. 

b. 
§ 216. Btr. b motsvarar i regel äldre b, t. ex. bit isl. 

bita. 
Anm. Om b = p i Uni rspr. pasma in. fl. ock växlingen bb p 

i sArtib rspr. skrapa, kråbcis rspr. kroppås in. fl. se  § 110 anm. 1 
s. 170. Om växlingen b f, b k, bb v, bb dd, b •••• hv se 
§ 143 s. 191 f. Om bb nib se § 148 anm. 2 s. 195. 

§ 217. Btr. d motsvarar 
Äldre d, å, t. ex. dr4ga isl. draga, rada isl. rob se 

§ 112 s. 171; 
Äldre t, p i obetonad stavelse, t. ex. dej is]. tu , d4, 

dy isl. på, pik se § 110 s. 169 samt i supiner som sköd, fad 
rspr. skott, skilt se § 110 anm. 2 s. 170. 

Anm. 1. Om d-inskott i sine'dar isl. smserri, fråmdad rspr. 
främst se § 185 s. 222. 

t. 
§ 218. Btr. / motsvarar r-d i kompositionsfogen, 

t. ex. bvacidd rspr. överdel, se § 129 anm. 3 s. 180. 

§ 219. Btr. d motsvarar d efter Z, som därvid utstötes, 
ock efter n, t. ex. b4de rspr. bordduk, b4"43) rspr. barndop 
se § 133,2 s. 182, § 136 s. 187. 

Aiim. Att supradentaler ock kakuminaler kunna växla, är nämnt 
§ 4 anm. 2. Så håda jämte hOu isl. hoyr-6n. 

• 
§ 220. Btr. d motsvarar äldre d efter i-diftong ock 

efter dentipalatal, t. ex. bl-44 isl. breidd, Arg4 rspr. krydda, 
gnid bl. fyllda se § 121 s. 175. Om förbindelsen 4 se § 255. 
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§ 221-225. LINDGREN, BURTRÄSKMÅL ETS GRAMMATIK. 	 XII. 

§ 221. Btr. f motsvarar 
Äldre f, t. ex. fejt isl. fat se § 137 s. 187; 
Äldre ock yngre v ock p framför s ock t, t. ex. dej 

rspr. till havs, stråft rspr. strävt, strafs& rspr. strapatsera, 
'jtift n. av yijp je djupt, jp;ift impf. av j,,94p rspr. köpte se 
§ 108,4 s. 168, § 118 s. 173. 

Anm. Om växling fp i mos isl. plokka m. fl. se  § 118 
anm. 1 s. 173, om f b, f rs,  t, f k, f g se § 143 s. 191 f. 

g, g, 7. 
.§ 222. Btr. g, g, y' motsvarar 

Äldre g, gh, t. ex. g4pa iSl. gapa, ddlga fsv. dragha, 
i81. garn, tdo,  isi. teigr, fand ial. feigd; 

Äldre k i under äldre tid obetonad stavelse, t. ex. )(by 
fsv. iak. Jfr vidare § 110 s. 169 f. 

Anm. Om sky slö isl. snör, trc_kgan isi. rinn o. likn. se  § 
140 anm. 4 s. 189. Om g-inskott i impf. som deqgd, 16.?1jd isl. 
*doidda, leidda samt i Ancy isl. gggnum, kitttey rspr. kummin 
ock seetstey rspr. sakristia se § 186 s. 222. 

§ 223. Btr. g, g motsvarar 
Äldre gg, t. ex. dcig ial. cl2gg; 
Äldre dg, t. ex. stig fsv. 'stapga se § 144,1 s. 193. 

Anm. Om 1QS9, lg isl. liggja, leggja se § 123 anm. 1 s. 177. 
Om gg = rg i me.?g no. Maggi rspr. Margareta se § 150,1 s. 197. 

h. 
§ 224. Btr. h motsvarar äldre h, t. ex. h,14 i81. heish. 
Anm. Om h-inskott i hål% rspr. ässja, håv a apa efter o. fl. 

se  § 187 s. 222. 

J. 
§ 225. Btr. y motsvarar 
1. Äldre prepalatalt g, t. ex. jet is!. gåta, tim isl. engi, 

ävensom äldre gj, t. ex. )4t is!. glöta se § 123 s. 176; 

1) Om dessas inbördes förhållande se § 4 anm. 9 s. 10, § 127 e. 179. 
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XII. 1 ÄLDRE MOTSVARIGHETER: KONS. f„ g, g, y, h, j, k, 4,1. § 225-228. 

Äldre g mellan 1 eller r ock följ. vokal, t. ex. Maar 
isi. borgari se § 124 s. 178; 

Äldre dj, hj, 1j, t. ex. pko, jedp, pt isi. djipr, hjalpa, 
1j6tr se § 159 s. 204. Om trean isi. *priöja-nn se § 164,2 s. 208. 

Äldre konsonantiskt i, t. ex. järn isi. jafn, bnja 
beljaäa se § 141 s. 190. Om brito isl. breiär o. dyl. se  samma-
städes. 

Anm. Om j-inskott i rea rspr. reell, Ovett rspr. gå-en (=-
imperativen gån) o. fl., plur. best. form som tron, eri tranorna m. fl. 
se  § 188 s. 22'2 if. 

k, p. 
§ 226. Btr. k, 41  motsvara 

Äldre k, t. ex. köd is!. kosta, Or isi. kar, tök rspr. 
tok, 3.rt4t is!. kilar; 

Äldre g i h&Ati rspr. högtid, clichsvårk rspr. dagsvärk 
o. dyl: se § 108,3 s. 167. 

Anm. Om en oklar växling g 	k se § 110 anm. 3 s. 170; 
jfr § 140 anm. 4 , s. 189. Om k-inskott i blib'sb* rspr. blessera, 
rå//st rspr. ränt, impf. nbbg/ nyttjade, neutr. trCinkt trögt o. fl. se  
§ 189 s. 225. 

§ 227. Btr. le, b- motsvara 
Äldre kk, t. ex. bök fsv. bokker; 
Äldre dk i sb.Hb. isi. skrika, snqy fsv. snikka mit. 

sniddeken o. fl. se  § 144,2 s. 193; 
Aldre gk i llitk14yv isi. lagklauf, kiv01sci1v is!. kvig-kalfr 

o. dyl. se  § 146,1 s. 194; 
Äldre lk i hökan, tnan fsv. holkin, polkin se § 147,1 

s. 195; 
Äldre nk i bVtly mit. blank ni. fl. se  § 149,1 s 196. 

§ 228. Btr. 1 motsvarar 
1. Äldre 12  i uddljud (utom före j) ock i omedelbar för- 

bindelse med en postdental, t. ex. k is!. liöa, hcinal 	handel, 
se § 135,1 s. 185; 

Om förhållandet mellan dessa se § 127 s. 179. 
Orn dettas art se s. 182 not 1. 
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§ 228-232. LINDGREN, BURTRÄSRMILETS GRAMMATIK. 	 XII. 1 

Äldre il i svagtonig stavelse, t. ex. npWal isl. lykill 
se § 134 anm. 4 s. 184; 

Äldre hl i /"i isl. hliä o. dyl. se  § 161 s. 204. 

1. 
§ 229. Btr. 1 motsvarar 

Äldre II, t. ex. böl rspr. boll; 
Äldre id, t. ex. fpl is!. skylda se § 153,1 s. 199; 
Äldre rl i da no. dörle, ml rspr. märla ni. fl. se  § 

150,2 s. 197; 
Äldre dl i sa rspr. sedel m. fl. se  § 144,3 s. 193. 

.1. 
§ 230. Btr. 3, motsvarar äldre el, ti, t. ex. h4.2. is!. 

hasla, skiv4.2, no. skvatla Se § 111 s. 171, samt rtl, t. ex 
körtel, j0.1 kjortel se § 150 anm. 1 s. 197. 

1. 
§ 231. Btr. i motsvarar 
1. Äldre 1 efter i, y m. fl. se  § 135,2 s. 185, t. ex. viia 

isl, vilja, ock efter supradental, t. ex. bloks/5 rspr. barnslig se 
§ 136 s. 187; 

Anm. 1. Om i =1 efter a, o ock u se § 134 anm. 4 s. 184 f. 
2. Äldre rl i sammansättningsfogen ock yngre lånord, t. ex. 

fitiku rspr. fa(de)rlös, p4l  rspr. pärla se § 131 s. 181; 
3. 1 + 1 i sammansättningsfogen, t. ex. beddr rspr. bord-

låda se § 133,5 s. 182. 
Anm. 2. Om = r i en del lånord se § 120 s. 174; om i ---= n1 

i kicy-  rspr. benling o. dyl. se  § 149,2 s. 196. 

1. 
§ 232. Btr. 1 motsvarar 
1. Äldre i efter a, o ock u ock av dem uppkomna om-

ljudsvokaler (dock ej efter y, ej häller mellan nyssnämnda voka- 
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XII. 1 ÄLDRE MOTSVARIGHETER: KONS. 1, I, 1, Z, 2, 2, m. § 232-235. , 

ler ock följ. t ock r) samt efter labiala ock palatala konso-
nanter, t. ex. v44 isl. val, rata no. rakla se § 134 s. 182 f.; 

Äldre r5, t. ex. slag is!. skor5a se § 129 s. 179; 
Äldre r i 44Z rspr. kura, p4:g rspr. pruta m. fl. se  § 

120 s. 174. 
Anm. Om 4 = d i brånstM rspr. brandstod se § 119 anm. 2 

s. 174. 

1, 2- 
§ 233. Btr. J  motsvarar II, ursprungligt eller uppkommet 

av id, efter i-diftong ock efter dentipalatal, t. ex. fol 
fylla, vilar is!. vildri se § 121 s. 175. --- I samma ställ-

ning inträder 9  för äldre si, ti, t. ex. sp9 isl. ss1a, r40 ränsa 
isl. 'hrinsla se § 111 s. 171, ock för 1 före t se § 4 anm. -8 s. 10. 

234. Btr. m motsvarar äldre m i uddljud ock i obe-
tonad stavelse, t. ex. Inåt isi. matr, stånom rspr. stundom. 

Anm. Om tonlöst in i mm rspr. hm  se § 4 anm. 7 s. 10. 

§ 235. Btr. ni motsvarar 
1. Äldre Dl i slutljud, mellan vokaler ock före konsonant, 

t. ex. shia fsv. sima se § 65 anm. 1 s. 133; 
Anm. 1. OM nt i h4ma isl. hetman m. fl. se  § 59 anm. 3 

s. 139. 
2. Äldre b före 11, t. ex. Una» is!. Infn se § 115 s. 172; 
3. Äldre mb, t. ex. lånt isi. lamb se § 152 s. 198, ock ett 

av nb uppkommet mb i råntajvcitna rspr. Renbärgsvattnet Se 
§ 142,s s. 190; 

4. Äldre ng i yitni_frii rspr. jungfru se § 142,s s. 191. 
Anm. 2. Om m = dm se § 144,4 s. 194 ock om M = gm se 

§ 146,2 s. 195. — Om skenbart m-inskott i sa måtta ock 2n0 se 
§ 189 anm. 2 s. 225. 
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§ 236— 238. LINDGREN, BURTR Ä SKM LATS GRAMMATIK. 	XII. 1 

n. 
§ 236. Btr. n motsvarar 

Äldre n i uddljud ock omedelbart efter postdental, 
t. ex. nO isl. n6g, sn.kr isl. snéri, bök isl. botn se § 135,1 s. 185; 

Äldre nn, ursprungligt eller uppkommet genom assimila-
tion, i obetonad stavelse, t. ex. hånan isl. hana-nn, bökan isF 
båk-inni se § 134 anm. 4.1 s. 184; men, sen fsv. mipan, sipan se 
§ 144,2 S. 194, tan isl. etandi se § 153,2 s. 199; 

Äldre hn i uddljud, t. ex. netb• isl. hnakki se § 161 
s. 204. 

Anm. Om n = äldre 1 i nkV§al yficsk isl. lykill fsv. liumski 
se § 119 anm. 3 s. 174. Om n-inskott i da nåna rspr. det andra 
rn. fl. se  § 191 s. 226. 

n. 
§ 237. Btr. n motsvarar 

Äldre nn, t. ex. 	isl. kanna; 
Äldre rn i klån isi. bj2rn, spån isl. spyrna m. fl. se  

§ 150,2 s. 197; 
Äldre nd, t. ex. ånar isl. 2ndurr se § 153.2 s. 199; 
Äldre n före postdentaler, t. ex. bönt rspr. bunt, bånd 

benda impf. , dus rspr. ans, ock före j, t. ex. ånjelchran rspr. 
angelägen se § 135,1 s. 185. 

Äldre m före dentaler, t. ex. gr6ns rspr. grums se § 
142 s. 190. 

§ 238. Btr. n  motsvarar 
1. Äldre n efter av äldre i, ej, y, my uppkomna vokaler 

(utom då n följes av postdental m. fl. fall, se § 135,2 5. 185 f.), 
t. ex. .nb isl. skilja; samt efter supradental, t. ex. sjig 
sal(r)-inn se § 136 s. 187. 

2. Äldre rn, t. ex. An  isl. järn se § 132 s. 181. Om rr-n 
i spcirtt, isl. sp2rrinn o. dyl. se  § 132 anm. 3; 

3. Äldre b, t. ex. fw'en, isl. svina se § 164,1 s. 207; 
Anm. Före ,4 är n  långt, t. ex. fhtsk rspr. Önska. 
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XII. 1 ÄLDRE MOTSVARIGHETER: KONS. n, n, n, y, y, g. §239-241. 

n. 
§ 239. Btr. n motsvarar 

Äldre n efter a, o, u ock av dem uppkomna omljuds-
vokaler (dock ej när dessa stått före dentaler, ej häller efter y) 
ock efter lahiala ock palatala konsonanter i inljud, t. ex. 
isl. gråna, Namn isi. klofna se § 134 s. 182 if.; också efter 
kakuminaler, t. ex. fåk, fsv. sticert(r)-in se § 136 s. 187; 

Äldre 	+ n, t. ex. ån isl. äln, v4r isi v21(r)-inn se § 
133,4 s. 182. 

Anm. Om växling PI 	r i ståna stirra isl. stars, o. fl. se  § 
120 anm. 3 s. 175. 

§ 240. Btr. y motsvarar 
Äldre nu, ursprungligt eller uppkommet genom assimi-

lation, efter I-diftong, t. ex. speip.  isl. spinna, vOy isl. vindr se 
§ 121 s. 175; 

Äldre n före j ock efter dental, t. ex. yifikt is!. njåta 
se § 122s. 176, fp* rspr. i fyllan se § 121 s. 175; 

Äldre ni i låydl rspr. linjal m. fl. se  § 154 s. 200; 
Äldre m, n, g före y ock 19, t. ex. legjpab fsv. emke-

liker, tqw isi. engi, bcimipan fsv. beenk-en se § 123 s. 176, § 
142,3 s. 191. 

Anm. Som av exemplen framgår, är y alltid långt utom såsom 
uddljud före j. 

§ 241. Btr. y eller g' 
Motsvara äldre ng, t. ex. igind rspr. längd; 
Motsvara äldre gh före n, t. ex. hågan fsv. hffighn se 

§ 116 s. 172; 
Motsvara äldre m, n före pre- ock mediopalataler utom 

j, t. ex. jetek fsv. icemka, såmÅ is1. -  seinka se § 142 s. 190 f. 

1  Om förhållandet mellan dessa se § 127 s. 179. Båda äro i 
betonad stavelse alltid långa. 
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§ 241-245. LINDGREN, BURTRÄSKM ÄLETS GRAMMATIK. 	XII.. it. 

4. Äro regelbundet inskjutna före ett i äldre tid av vokal 
följt kn, t. ex. vaykan isl. vakna se § 190 s. 225. 

13. 
§ 242. Btr. p motsvarar 

• Äldre p, t. ex. pky isi. plåga, 84årp isi. skarpr; 
Äldre b mellan kort vokal ock tonlös konsonant ock 

omedelbart efter tonlös konsonant, t. ex. bbr4par rspr. obrukbar 
se § 108,1 s. 167. 

Anm. om p i pögels rspr. bagage m. fl. se  110 anm. 1 e. 170. 
Om p v i grc5p fsv. grover se § 118 anm. 2 s. 173. 

p- 
§ 243. Btr. p motsvarar 

Äldre pp,-t. ex. Nåt) fsv. klappa; 
Äldre mp i sk, stäv fsv. stamp, stampa, sav fsv. 

svampar, Opas sv. dial. kampas se § 148 s. 195. 

r. 
§ 244. Btr. r motsvarar 

Äldre r, t. ex. föra iSI. fara, sektr isl. nurr; 
Äldre 5 i bzir,k isl. buäkr, mår.b• isl. maäkr ock möj-

ligen flere se § 117 s. 172; 
Äldre 6r i slutljud, t. ex. lår isl. hiär se § 164,1 s. 207; 
Äldre 1 i climardley, pöraprgal, vOlarm rspr. dymmel-

vecka, paraply, Vilhelm se § 120 anm. 2 s. 175. 
Anm: Om r i k4r rspr. karda se § 129 anm. 6 s. 181; om 

r-inskott i börtfeir, prt1:01 rspr. bottfor, kattun m. fl. se  § 129 
anm. 5, 130 anm. 2 s. 181. 

7. 

§ 245. Btr. 	motsvarar rk, rp i förbindelserna rkn, 
rpn, t. ex. mevrna rsp. marknad, stå792, isl. storkna se § 111 
anm. s. 171, jfr ock § 194 s. 227. 
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Xtl. 1 11,olte moTsvAttionnr,a: Koxs. p, 1., y, s, i; . § 246-248. 

.8. 

§ 246. 13tr. s motsvarar 
Äldre s, t. ex. scip isl. sveppr; 
Äldre gs, ks, is i obetonad stavelse, t. ex. /Mås, tys 

rspr. hälgdags, tycks se § 146,3; tårnas fsv. pomals(finger) se 
§ 147,2 s. 195, ock äldre ps i såtm, så/tar rspr. psalm, psaltare 

162 s. 205; 
Äldre 	i ord på -age, t. ex. förås rspr. furage, även- 

som i fänsir rspr. changera se § 141 anm. s. 190; 
Äldre 5s, ts i lås rspr. lots, b4s isi. beiäask m. fl. se  

§ 151 anm. 1 s. 198. 
Anm. Om s-inskott i 109 isl. litle ni. fl. se  § 1,93 med 
s. 227. 

s, 

§ 247. Iltr. s motsvarar 
Äldre ss i regel, t. ex. fis fsv. gissa; 
Äldre ds, ts, t. ex. brista isl. ba6stofa, lås rspr. låtsa 

se § 144,6 s. 194, § 151 s. 198. 
Anm. Om s 	rs i tkk groda m. fl. se  § 150,4 s. 197.. 

J. 
§ 248. Btr. f ock ,y1  motsvara 
1. Äldre sj, ssj, skj, stj ock sk före prepalatal vokal, 

t. ex. fkit isl. skjöta, når. isl. fleskit se § 125 s. 178; 
2. Äldre rs, t. ex. fd,5 isl. fors se § 130 s. 181; 
3. Förbindelsen 	s, t. ex. 45«v isl. orästef se § 133,3 

s. 182; 
4. Äldre s töre tautosyllabiskt w, t. ex. fwili isl. svin se 

§ 126 s. 179, samt omedelbart efter kakuminal eller supradental, 
t. ex. eksim,s motsols fsv. *andsynnis, h4es 	isl. hans se 
§ 136 s. 187. 

1) Om förhållandet mellan dessa se § 1.25 s. 178; 5 står nära j 
ock l torde i allmänhet , ersättas av detta, se för övrigt §, 133 anm. 
s. 182. 

103224. Sv. landsm. X11.1. 	 16 
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g 248-.-22. 	LtNIMinn , nuri; .ksw‘rX Lrrs (is \ \hl 'or 	 II. 1 

Anm. Om 	för 8 i /ii 	isl. *granna-s-faer in. 11. ge 
g,  130 anm. 2 s. 181. 

t. 

§ 249. Btr. t motsvarar 
Äldre t, t. ex. ,)"dt isl. gåta, ttirv isl. torfa ; 
Äldre d mellan kort vokal ock tonlös konsonant ock 

efter tonlös konsonant, t. ex. vt isl. vitja5a se § 108,2 s. 1(37. 
Om c/g4t isl. deilda, våld ml. vann, Pant, atemt rspr. sjunde, 
åttonde m. fl. se  § 109 s. 168 f. 

Äldre D, t. ex. t; isl. Di5a se § 114 s. 172. 
Anta. Om t-inskott i 1 fh.trdp, lössen ni. fl. se  g 194 med amn 

2; om t = äldre nt i ggte:ry pojkslyngel got!. glynting se g,  149,3 
8. 196. 

.t. 

§ 250. Btr. t motsvarar 
Äldre tt, t. ex. pt fsv. katta; 
Äldre dt, t. ex. göt n. av 0 isl. gUr se § 144,7 s. 194; 
Äldre nt i förut obetonad stavelse, t. ex. Inåt rspr. mitt 

m. fl. se.§ 149,3 s. 196; 
Äldre pt, ft i dt isi. eptir se § 145 s. 194; = rt i 

pbtra Spr. porträtt, åtar ärt rspr. *ärtra o. fl. se  § 172.1 s. 211. 

t. 
§ 251. • Btr. t motsvarar 
1. 	r + t i sammansättning ock i satssanimanhanget, t. ex. 

åttattivaVrspr. altartavla, han fr»...,trål o fåg rspr. han for 
(började) tralla ock sjunga se § 129 anm. 3 s. 180; 

. 2. t etter supradental, t. ex. Ng isl. fyrstr se § 13(3 s. 
'187, jfr för övrigt §-129 anm. 7 s. 181. 

t. 

§ 252. Btr. t motsvarar 
1 Äldre rt, t. ex. bett isl. bort se § 129 s. 179; 
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XII. 1 ÄLDRE MOTSVARIGHETER: KONS. t, t, J, D, 	v. § 252-256. 

Äldre 
s. 182; 

Äldre 
om impf. som 

Äldre 
§ 136 s. 187- 

7; 	t, t. ex. hcit n. ;tv. 14 isl. har5r se § 133,1 

+ 5, d, t. ex. bifit fsv. bolde se § 109 s. 168; 
fdt• isl. Låga o. dyl. se  § 109 anm. 1 s. 169; 
t efter kakuminal, t. ex. 0,445 rspr. alntals se 
Om k61 rspr. knott se § 129 anm. 5 s. 181. 

f• 
§ 253. Btr. J  motsvarar äldre tt efter i-diftong ock 

t efter dentipalatal, t. ex. håd ist heitt, NOW blint se § 121 
s. 175. 

P. 
§ 254. Btr. jj< motsvara 

Äldre tj, 14, t. ex. Ji isi. tjeru, Pg-ig, flotta timmer 
isl. fiytja, jpjv isi. pjåfr se § 122 s. 176; 

Äldre prepalatalt k, kj, t.: er. .5("21, isl. kåla, Arbiy. 
kråkja se § 123 s. 176; 

Äldre t före iv, t. ex. j§wcit isl. 1:•vttr se 126 s. 179. 

j .  

§ 255. - Btr. t motsvarar äldre prepalatalt gg, ggj, 
t. ex. g7,69fgan isl glugg-inn av glog, .h i; isi sleggja se § 
123 s. 176-f. 

§ 256. Btr. v motsvarar 
Äldre konsonantiskt ix utom efter uddljudande h, k, s, 

t, D, t. ex. vår isl. varr se § 140 s. 188. Om v = äldre hv i 
pronomina, t. ex vo isl. hvat se § 140 anm. 2 s. 189; 

Äldre spirantiskt b utom före n ock mellan två ä, t. ex. 
ir6; isl. ner, s' evva is]. sofa se § 137 s. 187 f.. 

Anm. Om växlingen v 	p i grOv isl. gröf •••• gropo, ii,SQ 
§ 118 anm. 2 B, 173, 
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§ 257 	LINDGREN, BURTRÄsKIMÅLETS GRAMMATIK. 	 X11. 1 

w. , 
§ 257. Btr. w Motsvarar 

Äldre b mellan två 	t. ex. rvitwa isl. hrufu. se  § 138 
s. 188; 

Äldre konsonantiskt u efter uddljudande h, som bort-
fallit, k, s, , t, p, t. ex..wits is]. hvass, kiv isl. kvi6r, fre isL 

jpv69- rspr. tvär . se  § 140,2 s. 189. — Om iv = udd-
ljudande -p. i wdn is]. vargr o. fl. se  § 140 anm. 3 s. 189. 

Äldre spirantiskt 3 efter u ock mellan 	ock u, t. ex. 
drOw is]. drjUgr, slit90,4 slaga is]. s1.2gu se § 139 s. 188. 

Att w i starkt betonad stavelse är långt — utom i uddljud — 
är framhållet i § 69,3 s. 139. 
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Efterskrift. 
Första delen av Burträskmalets grammatik, § 1-107 = s..1-166, 

innehållande ljudfysiologisk översikt, aksentlagar - ock vokallagar, offentlig-
gjordes som gradualavhandling ock ventilerades den 29 maj 1890.. 1 
tidskriften Svenska landsmål utkom den 189.1, ock äro här å ss. 133-
166 ett del ändringar ock rättelser i gradualavhandlingens täxt gjorda. 

Det är med stor tvekan som jag nu, närmare 30 år efter 
utarbetandet av första delen, offentliggör andra delen. Att' det 
'dröjt så länge, är visserligen min skuld; det har berott på att 
jag varit upptagen av dels arbete vid lärovärken, dels annan 
författarvärksamhet ock en mängd andra sysselsättningar. Men 
det är icke uteslutande min skuld; tryckningen har också i be-
tänklig grad försenats. Ark 11 ock 12 äro tryckta i slutet av 
1890-talet, de närmast följande uppsatta i början av 1900-talet, 
men tryckta liksom de sista arken först 1918. Manuskriptet 
till hela konsönantläran daterar sig från 1890-talet; av »Oversikt 
av språkljudens i btr. äldre motsvarigheter» äro §§ 196-215 
skrivna år 1905; endast §§ 216-254 äro skrivna förlidet år. 
Det* är klart, att arbetet redan av nu anförda skäl måste vara 
betydligt efter sin tid. Ock det måste vara detta d, mycket 
mer, emedan jag, som ända sedan 1891 haft min värksamhet 
förlagd till Norrland, icke varit i tillfålle att följa med deh nor-
diska språkforskningens framsteg, för vilket ändamål jag saknat 
både tid ock litteratur. Emellertid har jag på grund av upp-
maningar från intresserade vänner låtit mina betänkligheter fara 
ock utger nu återstoden av ljudläran i fullt medvetande om dess 
många brister, för vilka jag anhåller om överseende. 

En ordbok över btr. hoppas jag kunna under de närmaste 
åren utgiva. Formläran i btr. överensstämmer i allt väsentligt 
med Degerforsmålets formlära, som behandlats av P. ÅSTRÖM 
Sv. lm. XIII. 2 (1893), ock jag anser det därför onödigt att ut-
arbeta en särskild sådan. 

Umeå. den 25 november 1918. 
J. V. LINDGREN. 
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Innehåll. 
Förord 	  s. ' 3. 

I. Ljudfysiologisk översikt 	, 	 » 7. 
LJudförrådet ' 	  » 7. 
Kvantiteten 	  » 11. 
..A.ksenten 	  » 11. 

II. Aksentlagar 	  » >> 
Enkla ords aksentuering 	  
Sammansatta ords aksentuering 	  » 

1144:  

28. 
III. Vokaliska 'Ijudlagar 	  » 53. 

Kap. 1. 	Vokaliska 	ljudlagar 	i starkt 	beto- >> 
nade stavelser 	  

53. 
 

I. 	Palatalisering 	  » 53. 
2. 	Labialisering 	  » 68. 
3. 	Depalatalisering 	  » 80. 
4. 	Delabialisering 	  » 93. 
5. 	Differentiering 	  ». 107. 
6. 	Diftonger 	. ». 114. 
7. 	Brytning 	  128.  » 
8. 	Hiatus 	  129.  » 
9. 	Kvantitetsändringar 	  » 130. 

Kap. 2. 	Vokaliska 	ljudlagar 	i 	svagt 	bete- . 
nade stavelser 	  » 140. 

Förändringar av kvalitet 	  » 140. 
Bortfall av vokal 	' 	  » 144. 
Svarabbakti  	» - 	. Sonantering    	» 

152. 
 

Kap. 3: 	Spår av urnordiska ock samnordiska 
ljudlagar 	   

Kap. 4. 	Spår 	av 	urgermaniska 	ock 	indo- 
europeiska ljudlagar . 	. 	.. 	...... » 163. 
1. 	Avljud 	  163. 
2, 	Urgerm. a- ock 1-omljud 	  » 166. 

IV. Kononantiska ljudlagar 	  » 167. 
Kap. 1. 	tämtonsförändringar 	  

167.  Kap. 2. 	Ovriga förändringar som röra arti- 
kulationssättet 	  » 171. 
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Kap. 3. Förändringar som röra artikulations- 
läget • 	 - 175. 

Muljering 	  » 175. 
.upradentaler ock kakuminaler 	 179. 

Ovriga förändringar i artikulationsläget . » 187. 
Kap. 4. Kvalitativa konsonantväxlingar av 

oklar beskaffenhet 	  » 191. 
Kap.. 5. Konsonantförlängning 	  » 193. 

Regressiv assimilation 	 7 193  
t'rogressiv assimilation 	  » 198. 

. 	C. Ovriga fall av konsonantförlängning 	» 201. 
Kap 6. Konsonantförkortning 	  » 202. 
Kap. 7. Konsonantbortfall. 	  » 204. 
Kap. 8. Konsonantinskott 	  » 221. 
Kap. 9. Metates 	  » 227. 

V. Översikt av språkljudens i Burträskmålet äldre 
motsvarigheter 	  » 229. 

Vokaler 	  » 229. 
Konsonanter 	  » 237. 

Efterskrift 	  » 249. 
Innehåll 	  » 250. 

Tillägg ock rättelser. 
Till s: 25 not 2. Härledningen av -na i her-na o. d. från urg. 

*n.uh har prof. Noreen framställt i föreläsningar. 
S. 57 r. 23 står fjgrdr läs fjor6r 
» 103 r. 35 » klykkja » klykkia, 

251 



•••• 
•••';' 

4;4, . 

444,2Y, hi' 

' 

- 
Itl Wc' 

'1- • • 

'•!;. 

• 

';',; 	•'••- ,•?•••'."1••••• 

, 

, 
. 	, 

. 	. 
, 

f'92-  44' 

-'‘ 

.t- 

; 	I 
."` 	•ne 

:tv 

etuM,„ 

'P. 



BIDRAG TILL Kbmoil 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV X11.1.- 

BURTRÄSKMÅLETS GRAMMATIK 

LJUDLÄRA 

AV 

J. V. LINDGREN 

sTo( t1 tf 01.1\ I 1 sgo 	19 i 9 

VA ,KTI:),'1:1:1:TET. 	 1.:1 , 1 	soNAIII 
1 0:;22.1 





BIDRAG TILL IdNNEDOM OM 

DE SVEl\SKA LANDSMÅLEN 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT 

UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 
GENOM 

J. A. LUNDELL 

TOLFTE B-ANDET 
Blandnt 

STOOK1101.31 1990-191f) 
KUNGL. 110KTRYCKPAIIET. P. A. 'NORSTEDT & gtÖNLIt 

180112 



:4-
7.9., y" 



Tidskriftens redaktion: 

Professor J. A. LUNDELL 
med biträde av 

Prof. DT L. F. LÄFFLER ock Prof. Dr AD. NOREEN 
för Uppsala 

Prof. Dr A. 0. FREUDENTHAL ock Doc. Dr H. A. VENDELL 
Prof. Dr HUGO PIPPING ock .Prof. Dr 0. F. HULTMAN 

för.  Helsingfors 
Prof. Dr A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM 

- för Lund. 

Under vartdera aV åren 1890-97 bar tidskriften av all-
männa medel uppburit ett understöd å 3,150 kr., under åren 
1898-1909 3,650 kr., under åren 1910-1918 5,000 kr. 



Tolfte bandets innehåll. 

Titelblad ock innehållsförteckningar, s. 1-5. 
1. Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Av J. V. LINDGREN. 

Stockholm 1890-1918. 251 s. 
43:e h. = 1891 C, utg. i maj 1891 ock h. 144 = 1919: 2, utg. i 

dec. 1919. 

72. Gamlakarlebymålet. Ljud- ock formlära samt språkprov. 
Av K. J. .FIAFFORS. Stockholm 1891. 124 s. ock 1 karta. 

I 43 h. = 1891 C. utg. i maj 1891. 

3. Kökarsmålets ljud- ock formlära. Av ANTON KARSTEN. 
Stockholm 1892. 154 K 

46 h. = 1892 C, utg. i maj 1892. 

Bro-brille-legen. En sammenligneude studie av 11. F. FEIL-
BERG. Stockholm• 1905. 98 s. 

H. 87 = 1905: 2, utg. i dec. 1905. 

Om polskemelodierna.s härkomst, av ADOLF LINDGREN. Stock-
holm' 1893. 27 s. 

I 48 h. = 1893 B, utg. i juni -1893. 

Alundamålets formlära, av GUSTAF BERGMAN. Stockholm 
1893. 22 s. 

1 48 h. = 1893 B, utg. i juni 1893. 

Till frågan om . u-omljudet i fornsvenskan, av AXEL KOCK. 
Stockholm 1891. 28 s. 

1 43 Ii, 	1891C, utg. i maj 1891, 
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Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, FIverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rommanispråket ; Sigenarspråk. 

Bilagor: .  LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandston er, s. 1-128. 

Ärg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt Fei i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 6). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Ärg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 

Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19 :de århundradet. II./EFF-
NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. 5 ock ä inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1)., 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN, 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosses 
märkvärdiga upplevelser. 



Magor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Ärg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN RALE-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTRÖM, AskerSmålets ljudlära (B. 11). 

Ärg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formråra. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-4 3 2 . 
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Arg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, °landsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

1;ilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o. 
NILS ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 

(X.W. 1). 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Ett aktstycke till kung Orres histo-
ria. Två tal på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska 
folkmål 1917. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 

Stockholm 1919. P. A. Norstedt & Söner. 180112 


