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Förord. 
Det folkmål, för vilket i föreliggande avhandling redogöres, 

talas i Nederkalix ock Töre socknar (före år 1909 en enda för-' 
samling, nämligen Nederkalix) i Norrbottens län. Socknarnas 
ytvidd är 18 kv.-mil ock folkmängden för närvarande omkr. 
16,500 personer, varav omkr. 12,000 komma på Nederkalix socken. 

Målet i de båda socknarna är jämförelsevis enhetligt, om 
ock variationer ej saknas ock vissa förskjutningar, betecknande 
anslutning till angränsande svenska folkmål, finnas. Dessa för-
skjutningar framträda starkast i de trakter av Töre socken, som 
gränsa till Råneå socken. En ungefärlig språkgräns för det 
»rena» kalixmålet torde kunna dragas, i nord-sydlig riktning, 
strax väster om byn Törböle. Gentemot målet i överkalix 
socken, som avsöndrades från Nederkalix eller — som den förut 
hette — Calix socken k 1644, har nederkalixmålet avgränsat sig 
betydligt skarpare. Minn i Morjärv märkes dock någon på-
värkan från målet i överkalix socken. Mot finskan är avgräns-
ningen synnerligen bestämd. Sockengränsen går mellan Sangis 
ock Säivis, ock där går ock språkgränsen — såsom den tyckes 
av ålder ha gjort. Samma språkgräns angives nämligen av 
Hackzell 1731 (i »De urbe Lula»), Zetterstedt 1822 (i »Resa 
genom Sveriges och Norriges Lappmarker, förrättad år 1813»), 
litilphers 1789 (i »Samlingar tu l en Beskrifning öfwer Norr-
land», V). 

För uppgift om publikationer rörande nederkalixmålet hän-
visar jag till förteckningen i Noreens »Vårt språk» I, s. 177. 
Uppteckningar i manuskript rörande här ifrågavarande folkmål 
— det mästa av mindre omfång — finnas förvarade i Uppsala 
landsmålsarkiv. I detta sammanhang bör också nämnas en 
mindre ordlista i Uppsala universitetsbibl. (sign. Ihre.100: 1-2), 
i vilken återfinnas en del ord, som torde ha hemortsrätt i Neder-
kalix ock Töre socknar. 

Mina forskningar begyntes redan , i slutet av år 1908 (på 
uppmaning av prof. Lundell) ock fortgingo — med längre eller 
kortare uppehåll — till ock med är 1916. Under somrarna 
1909, 1910 ock 1914 erhölls stipendium från Norrländska stu-
denters folkbildningsförening, sedermera Norrländska studenters 
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hembygdsförbund, för upptecknande av ordförrådet i dialekten 
ock för påbörjande av en grammatik över densamma. Det så-
lunda tillkomna partiet av grammatiken omfattande formläran 
ock en mindre del av ljudläran ock nyttjades av mig som licen-
tiatavhandling. Arbetet kom sedan icke att fullföljas förrän 
somrarna 1920 (med anslag från Längmanska kulturfonden) 
ock 1921 (med anslag under en månad från Uppsala landsmåls-
arkiv) under vistelse i Nederkalix, närmare bestämt Gammel-
gårdens by. Denna by ligger ungefär i centrum av dialektom-
rådet, ock från denna trakt härröra mina nu publicerade an-
teckningar, där ej annat angives. I ett särskilt tillägg lämnas 
en redogörelse för avvikelser från målet, sådant det talas i Gam-
melgården med onmäjd. Anledningen till att jag valde just 
nyssnämnda trakt till studiefält, var närmast den, att jag själv 
är född ock uppvuxen där ock där har lärt mig dialekten, som 
för övrigt förefaller bättre bibahållen i ifrågavarande by än i 
flertalet andra. I Gammelgården hade jag också lättast att 
komma i kontakt med lämpliga meddelare. Till dem ock till 
mina meddelare på andra håll inom dialektområdet säger jag 
här mitt minnesgoda tack för tålmodigt ock vänligt biträde i 
mitt arbete. 

Aven till övriga, som främjat fortgången av detta värk 
— främst mina lärare vid Uppsala universitet, professorerna 
Noreen, von Friesen, Hesselman — riktas ett vördsamt tack. 
Särskilt står jag i stor tacksamhetsskuld till professor Bengt 
Hesselman för en mängd vägledande anmärkningar ock räd, 
som kommit mig till del vid mitt arbete. Professor J. A. 
Lundell ock föreståndaren för Uppsala landsmålsarkiv, docenten 
Herman Geijer, ha ävenledes välvilligt bistått mig med råd ock 
dåd, varför jag önskade här ge uttryck åt min tacksamhet för 
den jälp, jag sålunda av dem fått mottaga. I synnerhet vid 
korrekturläsningen av avhandlingen har det för mig varit en 
ovärderlig förmån att erhålla professor Lundells erfarna jälp. 

Jag vill också tacka min vän stud. Gerd Enequist, Luleå, 
för det biträde, hon lämnat mig vid korrekturläsningen. Jag 
har haft så mycket större anledning att sätta värde på denna 
medvärkan vid avhandlingens publicerande, som min egen tid 
varit strängt upptagen på grund av min tjänstgöring vid Luleå• 
seminarium. 

Till Lektor E. A. Meyer i Stockholm står jag i den största 
förbindelse för de experimentalfonetiska undersökningar, vilkas 
resultat publiceras i min avhandling. 

Luleå i dec. 1923. 
Hulda Rutberg. 



LJUDLÄRA 





Översikt av språkljuden. 
Vid ljudbeteckningen har jag använt landsmålsalfabetet. 

sådant det finnes angivet i Noreens »Vårt språk» I, s. 408 if., 
ock för den närmare definitionen av de enskilda språkljuden 
hänvisar jag till nämnda arbete. 

§ 1. I. Vokaler. 

i har använts som variant till i efter vissa ljud, nämligen 
t, d, n, s, j, 	0, samt konsonantiskt i dift. a4 ock cel. 
ock i finnas i dialekten som långa ock som korta. Det är ofta 
mycket svårt att skilja på dem, i all synnerhet som uttalet av 
dem individuellt är olika. Jag har därför vid beteckningen 
måst genomföra en viss normalisering ock då nyttjat i, såsom 
jag ovan angivit, endast i vissa ljudkombinationer, där dess 
förekomst synes mig tämligen säker. Av det här sagda fram-
går, att i uttalas rätt likt i ock i varje fall ligger närmare i 
än e eller a. Vokalerna i 	i finnas även i dift. u 	n.

y finnes som långt ock som kort, stående efter t, d, n, s, j, 
k, p. Jfr ovan om 	i ock vad där angivits rörande nöd- 
vändigheten av viss normalisering vid beteckningen; y ingår 
även som senare komponent i dift. ny. 

y nyttjas endast som kort; det ingår som konsonantisk be-
ståndsdel i ditt. oy. 

e förekommer endast som långt ock stående efter t, d, n, 
s, y, 43,, e4,9. Eljest användes a, vilket förekommer både som 
långt ock som kort (jfr ovan om i i). Även i fråga om e 
ock a gäller, att jag vid beteckningen nödgats i någon mån 
generalisera. a ingår som sonant i dift. a. 

w förekommer som kort ock, i ett mindre antal fall, som 
långt. Det ingår även i dift. cq ock cey. 
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19 förekommer endast som långt, samt som komponent i 
dift. uy  ock to.,4,. 

a finnes i nkm. som kort ock som långt, det senare dock 
sällan (utom i dift. oe ock oy). Man kan vara tveksam, huru- 
vida det icke före 4, 1, k, n, 	t borde utbytas mot 8; jag 
har dock föredragit att genomgående teckna o. Vokalen a ingår 
även i dift. oy ock ou. 

u förekommer, på några få undantag när, endast som kort. 
Det står konsonantiskt i dift. uy. 

förekommer- endast som del av ditt. ou. 
a är » alltid kort; det användes i regel blott i trycksvaga 

stavelser. 
a förekommer som långt ock som kort, sällan tryeksvagt. 

förekommer endast som kort, utom i dift. oy, där det 
kan ha lång kvantitet. 

förekommer som långt — detta blott i inljud — ock som 
kort. 

a förekommer endast som långt ock blott i tryckstark sta-
velse. 

finnes både som långt ock som kort. 
co förekommer som långt ock som kort, men i regel blott 

i tryckstark ställning. 
o förekommer — på några få undantag när — endast som 

kort. 
Diftongerna i nkm. äro alltså tu., 	ky (alltid kort), g.  (all- 

tid kort), cq .(både lång ock kort), etc, uy (båda alltid korta), 
ay (lång ock kort), ay, (i regel lång), uu (alltid kort), oy (lång 
ock kort). 

Anm. 1. Vid sidan av de ovan anförda ljudtecknen förekomma 
typerna a, 0, 8, som kOmmit till användning för att beteckna det från 
det egentliga nederkalixmålet något avvikande uttalet av enskilda ljud, 
särskilt i dialektområdets gränstrakter. 

Anm. 2. Samtliga språkljud bli vid ökad tryckstyrka mer spända, 
vid minskad tryckstyrka slappare. Därför kunna vokaler som i, y, e, 
(e, 	u, at, 0 samt i någon mån även co bli slappa, medan å andra 
sidan 2° , y, 0, 8, a, 0 kunna bli spända. 

Anm. 3. I diftongerna kommer givetvis den konsonantisk a be-
ståndsdelen att färgas något olika i anslutning till föregående eller efter-
följande ljuds kvalitet, något som i beteckningen ej särskilt angivits. 



SPRÄKLJUDEN: VOKALER, BUCKALER. 

-§ 2. II. Buekaler. 

Buckalerna i nkm. äro följande: p, b, 	(endast kort ock 
efter nasal), ni, w (endast kort), v, f, t, d (s, d'), 1, 3„ n (även 
sonantiskt), n (endast kort ock mellan r ock ett 'följande n), 
s, t, 	(- 	1, n (även sonantiskt), 	r, 	fr), ft 	970, 
y, k (endast kort), k, g (— g), g, j, h. 

i 

	

	Anm. Främre ock bakre k-, g- ock ng.ljud betecknas med k, g 
ock g. Artikulationsläget blir, i enlighet mod de regler som angivas 
av Nor. V. apr. I, s. 457 if. ock 480 if., beroende av närstående ljud. 
Därjämte må anmärkas, att utom de ovan uppräknade språkljuden även 
frikativan 	folGekommer på några håll snm variant till g. 

§ 3. Kvantitet ock akeent. 

De tecken, som här användas för angivande av kvantitets-
fördelningen inom orden, äro de i landsmålsalfabetet vanliga, 

för hellängd, - för halvlängd. Kvantitetsförhållandena äro 
ungefär som i rspr. Dock förhåller sig nkm. olika däruti, att 
det ännu i ett antal ord bevarar förbindelsen kort vok. + kort 
kons., ock det till ock med i några enstaviga ord. Ex. lava v. 
'leva', vbra v. 'vara', bak n. 'beck', skat n. 'skott'. 

Akcenten är i stavelser med intensitetsgraden fortis: 
grav, t. ex. håstan b. pl. 'hästarna'; 
akut, t. ex. håsty b. sg. 'hästen'; 
grav cirkumflex, t. ex. ht  pl, 'hästar'. 

Även bi-akut, någon gång bi-cirkumflex, har kommit 
till användning i starkt bitonig stavelse. Ofta är tryckstyrkan 
i sammansatta ord så jämnt fördelad, att det är svårt att avgöra, 
var huvudtonen ligger. Ex. håStsk6u• 'hästsko', shkvå-n 'han själv'. 

Huvudtrycket vilar i en hel del sammansatta eller avledda 
ord på sista leden, t. ex. bkaktreit 'bläcktratt', avihat 'evig-
het'; men vanligare är, att sammansättningen blir två- eller 
fiertaktig, t. ex. tåkcbsy 'takåsen', forhiyksmgrja 'kärrjuls-
smörjan', skinfkårarbbyståla 'skollärarebostaden'. Få äro de sam-
mansättningar som få huvuddtrycket på första leden, t. ex. kgils-
bart 'Karlsborg', lkintu,snkt,celn 'kontorsnyckeln'. 

Anm. Vid emfatiskt uttal kunna ord med vanligen akut akcent få 
grav i stället; så t. ex. on byt Mra-na, 'han måste göra det', men 
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emfatiskt on lut 43.bra-na 'han måste göra det'. Parallellt härmed 
går förskjutning av kvantiteten till drygare . sådan, ock då — vid 
längre uttalstid — kan märkas en viss grad av brytning även i en-
staviga ord. 

Vid anförande av fraser har jag noggrannast möjligt sökt angiva 
nyanser i fråga om akcent ock kvantitet — dock har jag ej särskilt 
betecknat överlängd. Däremot har jag i exempelsamlingarna till be-
lysande av språkljudens förekomat ock utveckling samt ordens flexion 
måst taga en normalform, varvid halvlängd ej utsatts annat än i de fall, 
då tydlig övervikt till förmån för halvlängden synts mig vara det gene-
rella. I stället har jag i några fall genom särskild anmärkning fäst 
uppmärksamheten på att kvantitetsförhållandena i någon viss ordgrupp 
äro svävande. 

§ 4. Till närmare illustration av kvantitet ock akcent i 
nkm. publiceras nedan resultatet av en av Lektor E. A. Meyer 
i Stockholm gjord experirnentalfonetisk undersökning. Den 
person, som därvid medvärkade, nämligen målaren karl August 
Strömbäck (född i Nederkalix, men sedan 1898 bosatt i Stock-
holm), uttalade orden efter min diktamen. Strömbäcks eget, 
något avvikande uttal av en del ord upptogs (sålunda t. ex. an  
för on 'han', båra för bbra 'bada'). Hans akcentuering föreföll 
fullt riktig, medan jag däremot tyckte mig finna vissa förskjut-
ningar beträffande kvantiteten, så exempelvis i skcbyt, skeeut, där 
ce tycktes bli något längre än normalt. Emellertid äro liknande 
förskjutningar ej alldeles ovanliga även hos enskilda individer, 
som äro boende inom det egentliga dialektområdet. 

»C. A. Strömbäck, målare, född år 1874 i Gammelgårdens 
by, Nederkalix s:n, Norrbotten; där intill år 1898, sedan Stock-
holm. — Undersökt d. 22/1  22, Fysiolog. institutionen, Stockholm. 

Undersökningsmetod: Den genom smunhålan passerande ar-
tikulerade andningsströmmen fördes medels en framför munnen 
hållen tratt mot öppningen av en luftkapsel, mätande omkr. 41/2  
cm. i diameter samt bespänd med tunn gummimembran. Memb-
ranens rörelser registrerades på en roterande, med sotat papper 
klädd cylinder. Samtidigt registrerades även röstbandens vibra-
tioner medelst en lufttätt utanpå halsen fäst luftkapsel, som 
stod i förbindelse med en liten skrivkapsel. Cylinderns rota-
tionshastighet kontrollerades ständigt genom registrering av 
svängningarna hos en elektriskt driven stämgaffel (50 vibr. 
i sek.). 
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Följande ord, resp. små satser, registrerades (siffrorna i 
parentes angiva,,, huru ofta registreringen skedde): u fo måt 
'hon får mat' (2), u ha 2 bcbn 'hon har ett barn' (4), an skett 
'han sköt' (4), an niyps 'han nyps' (3), an jg.r tiyp 'han är 
djup' (4), di jora rd,n 'de äro rena' (2), di lin 'de låna' (2), 
16yt 'luta' (4), di Rut 'de måste' (3), di skeeut 'de sköto' (4), 
di niups 'de nypas' (2), di jora d3.1up 'de äro djupa' (4), hm 
Jcer måtn 'här är maten' (2), 9/5t ma Kys ka 'giv mig boken' (3), 
u ska mäta 'hon skall mata' (4), va ska bära 'vi skola bada' 
(4), an ice(r) rkan 'han är rikare' (4), an .9cer mbyrar 'han är 
murare' (2). Alla satser uttalades som utsagosatser (intresserat 
påstående), ock det gavs särskilt akt på att ej läs- eller dikte-
ringston kom till användning., 

En jämförelse av den orala andningskurvan med den sam-
tidigt uppskrivna röstvibrationskurvan möjliggör att bestämma, 
huruvida ock i vilken utsträckning ett ljud är pertonerat. Lenis-
klusil mellan vokaler är kraftigt pertolierad under hela tiden 
för klusionen. I absolut uddljud däremot (t. ex. d i di skeeyt) 
kan lenisklusil sakna röstvibrationer under klusionen, utan att 
därför mista sin karakter såsom lenis, röstvibrationerna börja i 
det ögonblick, då tillslutningen upphäves; ofta finnes visserligen 
redan före detta ögonblick några röstvibrationer. I den sam-
mansatta leniskonsonanten dg, stående mellan vokaler, slocknar 
rösttonen ' gärna under sista tredjedelen av d, ock även g. visar 
inga röstvibrationer; ljuden förbli även här lenes på grund av 
röstspringans fortfarande förträngning. Betonad vokal framför 
perspirerad klusil visar i vissa fall (a framför t i mäta, n 
framför t i skeyt, skut, i framför k i reelkan) en avgjord ten-
dens att redan före tidpunkten för tillslutningens fullbordande 
förlora sin röstton, varvid röstspringan, att dömma av den orala 
andningskurvans utseende, intar en något vidgad ställning. I 
andra fall däremot: niyps, niups, 40yp, kiup, Z1244144 byka, 
fortsätter rösttonen med 6-7-8 mästadels rätt kraftiga sväng-
ningar, även sedan tillslutningen för den på vokalen följande 
konsonanten har fullbordats. Hos n i bcbn, stående i satsslut-
ljud, upphör i de fiästa fall tonen redan under dess senare hälft, 
ock i det ena fallet ax /dn är n tonlöst under hela sin tid. 
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Ljudkvantitet. 

Såsom gränser för konsonantiska ljud togos å ena sidan 
den tidpunkt, då den konsonantiska tillslutningen, resp. för-
trängningen, just är åstadkommen, å andra sidan den tidpunkt, 
då den just är upphävd. För klusiler betecknar således den 
angivna tidslängden tiden för själva tillslutningen (klusionen), 
för spiranter tiden för själva förträngningen. Vokalen begränsas 
å ena sidan av den tidpunkt, då den för föregående konsonant 
karakteristiska spärrningen eller förträngningen upphäves, å 
andra sidan av den tidpunkt, då den för följande konsonant 
karakteristiska spärrningen eller förträngningen har inträtt. Vokal 
i satsslutljud räknas till den tidpunkt, då röstspringans närställ- 
ning upphäves. Siffrorna beteckna hundradels sekunder ock an-
giva genomsnittsvärdet av flera, vanligen 3-4 mätningar: 

fo måt 
ha i bobn 

an skeyt 
an n iyp s 
an y cer iup 
di lån 
di jora rån 
låyt 
di lut 
di sk&ut 
di niups 
di jora 4i,up 
hin jcer m4t 
4p ma böka 

ska måta 
ska Hira 

an icer Inburar 
an .2c(r)  rchkan 

Vad vokalkvantiteten angår, visa de funna värdena, att i 
enstaviga ord, såsom man också kan vänta, gravbetonad (cir-
kumflekterad) vokal är längre än akutbetonad sådan; jfr bcbn 
35,5 - 14n 42,8 ock rn 43,3; skdyt 36,7 - skeeut 41,8; niyps 
24,5 - niups 29,3 etc. Att det akutbetonade a i mcit är icke 
obetydligt kortare än det likaledes akutbetonade co i kön, för-
klaras av den i förra fallet slutljudande konsonantens karakter 

m 10,3 , å 	28,9 t 21,2 
b 8,6 d) 	35,5 

s 	9,5 k 9,2 cey 36,7 t 12,0 
iy 	24,5 p 14,9 

9,1 2,9 iy 	32,4 p 14,9 
.1 9,7 å 	42,8 
r 3,2 å 	43,3 n 8,5 

6y 43,6 t 16,4 
1 8,7 ht 	39,0 t 17,3 

s 	8,8 k 9,7 eeu 41,8 t 11,7 
n 8,4 in 	29,3 p 13,2 

y 9,2 3,1 in 	35,2 p 13,3 
m 8,3 4 	23,1 t 12,0 
b 6,9 6y 	30,6 k 1240 a 11,9 
ni 13,2 å 	18,2 t 11,1 a 13,3 
b 8,4 å 	28,2 r 3,7 a 12,5 

bu 	33,9 r 3,6 a 16,5 
r 6,3 ch 	34,1 k 10,7 a 13,2 
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såsom perspirerad fortis. Diftongens i niyps avsevärt kortare 
uttalstid, jämförd med tidsvärdet för samma diftong i dyiop, 
får sin förklaring av att vokalen följes i det ena fallet av två, 
i det andra fallet av endast en konsonant. 

Även i tvåstavigt ord tyckes gravbetonad lång vokal vara 
något längre än akutbetonad: mdtk 23,1, böyka 30,6 — mbyrar 
33,3, riekkan 34,1. 

I måta visar den betonade vokalen med sitt. tidsvärde 18,2 
tydlig korthet — jfr bö_yka 30,6 — ock den följande konsonanten 
t har ävenledes bibehållit sin korta kvantitet, i det att tidsvärdet 
11,1 icke eller icke nämnvärt är större än hos motsvarande 
konsonanter i ord med betonad lång vokal (mått?, böyka, rh kan). 
Huruvida å i bara, som, vad den absoluta tidslängden beträffar, 
onekligen står, närmare lång än kort vokal, värkligen får be-
traktas såsom långt, är svårt att avgöra. Ett följande r brukar 
i så gott som alla språk värka förlängande på den föregående 
vokalens uttalstid. 

Musikalisk akcent. 

Melodikurvorna rör det 'ovan angivna ordmaterialet erhöllos 
genom uppmätning av röstvibrationernas periodlängder medels 
E. A. Meyers tonhöjdsmätarel. Hela materialet, som ligger till 
grund för den följande beskrivningen av de olika akcentuerings-

' formerna, består av 37 ord-, resp. satsmelodikurvor. 
Modulationen i allmänhet karakteriseras av ett anmärknings-

värt stort tonomfång. Detta omfång uppgår inom satser till i 
genomsnitt 7 heltoner, d. v. s. mer än en oktav, vilken intervall 
i vissa fall till ock med kan genomlöpas under en ock samma 
vokal (jfr fig. 13 	i reqkan). Vid livligare uttal stiger om- 
fånget vanligtvis till 8 å 9 heltoner! Redan med blotta örat 
kunde man konstatera, att rösten i den högre regionen ofta 
kivergick från bröst- till falsettregister. Laryngalkurvornas ut-
seende i förening med mätningarna visade, att denna register-
växling regelbundet ägde rum vid tonhöjden a. Det tonområde, 

1) Om konstruktionen ock användningen av apparaten se E. A. 
Meyer, Ein neues Verfahren zur graphischen Bestiromung dos musiks-
lischen Akzents, Med.-pädag. Monatsschr. f. d. ges. Sprachlicilkunde, 
1911. 
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inom vilket rösten i de fiästa satser rör sig, är Gis-ais. Trakten 
omkring G beteckna vi såsom lågton, trakten omkring ais 
såsom högton, den i mitten belägna trakten, omkring dis, såsom 
medelton. 

Akcent 1 i enstavigt ord. 

Det föreligger för denna akcentueringstyp 8 exempel. I 
samtliga dessa föregås det dynamiskt huvud betonade ordet av 
en upptakt, bestående av 1-3 obetonade ord. Upptakten börjar 
vanligtvis på medeltonhöjd, alltså i trakten omkring dis, varefter 
tonen under upptaktens lopp tämligen jämnt stiger till högtonläge. 
Kort före upptaktens slut sker så en ombrytning i tonriktningen. 
Tonen stupar ner till sänkt medelton eller lågton, vilken nivå uppnås 
antingen redan vid början av den betonade vokalen (fig. 1 bobn, 
fig, 2 tiu) eller åtminstone före denna vokals mitt (fig. 3 mdtt, 
fig. 4 niyps). I sin första del — i genomsnitt något mindre än 
hälften — visar således den betonade vokalen antingen jämnt 
eller också fallande tonförlopp. Under vokalens andra del stiger 
däremot tonen jämnt, från lågton till medelton eller något där-
utöver, för att kort före vokalens slut återigän ändra riktningen 
till nedgående. Akutbetonad lång vokal i enstavigt ord visar 
alltså ett sammansatt tonförlopp: fallande eller jämnt + sti- 
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gande, varvid den stigande delen i genomsnitt något överväger 
med hänsyn till såväl tidslängden som intervallens storlek. Den 
i samtliga fall utpräglat skarpa gränsen mellan den fallande, 
resp. jämnt förlöpande, ock den stigande delen av tonkurvan 
tvingar oss att beteckna akcentformen som — från musikalisk 
synpunkt — cirkunifiekterad. Ett tydligt sådant intryck hade 
man också vid åhörandet av ifrågavarande ord. Det må däremot 
lämnas därhän, om i sammanhang med denna musikaliska cir-
kurafiexion även förefinns en dynamisk sådan, ehuru det visser-
ligen förefaller mig, som om laryngalkurvorna för bcbn ock måt 
— kurvorna för niyps, 	skc'eut erbjuda på grund av vokal- 
kvantitetens ändring under diftongens lopp alltför stora svårig-
heter för en tolkning av intensitetsförhållandena — tyda på en 
ökning i intensiteten mot slutet av cb ock å. 

Akcent 1 i tvåstavigt ord. 
ii 	
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5 exempel, samtliga med tvåstavig upptakt. 
Tonförloppet är här alldeles liknande det ovan skildrade. 

Inom upptakten (från ock med första upptaktsordets vokal) stiger 
tonen från medelton till högton. Kort före upptaktens slut 
ändrar sig tonrörelsens riktning, tonen faller från högtonhöjd 
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hastigt ner, så att den huvudbetonade stavelsens vokal börjar på 
eller under medeltonhöjd. Tonsänkningen fortgår ungefärligen 
till den betonade vokalens mitt, där lågtonsnivån uppnås. Lik-
som i det enstaviga ordet ändras nu tongångens riktning, tonen 
stiger, uppnår i början av slutstavelsens vokal ett höjdmaximum, 
liggande omkring medeltonhöjd, ock sjunker så igän ner till 
lågton. I byka, fig. 7, har tydligen satsavslutningstonen blivit 
övermäktig, tonen i slutstavelsens vokal stannar under den vid 
den föregående stavelsens slut uppnådda höjden. Fig. 8 repre-
senterar en variation av tongången, som sannolikt är förorsakad 
av särskilt livlig betoning av böyka (stark motsatsbetoning: »giv 
mig inte pännan — giv mig boken!»). Tongången i sin hel-
het liknar även här .den i fig. 5 ock 6, men tonstigningens 
maximum uppnås redan vid den huvudbetonade stavelsens slut. 

Akcent 2 (gravcirkumflex) i »enstavigt» ord. 
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13 exempel, de fiä,sta med 1- eller 3-stavig upptakt, fyra 
(blet) utan sådan. 

Tonförhållandena vid upptakten likna på det hela taget 
dem vid upptakt framför alm 1: tonen stiger från medel- till 
högton. Emellertid förefinns en tydlig tendens att giva tonstig- 
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ningen ett mindre omfång, jfr upptakten i an niups, fig. 4, ock 
i dr niups, fig. 10 (samma förhållande i an shbut ock di skut). 
Inom det huvudbetonade ordet visar tonen efter sonantens början 
en snabb stigning upp till en höjd, som i samtliga fall över-
stiger den vid upptaktens slut uppnådda. Från denna höjd, 
som vanligtvis ligger inom falsettröstens område, sker så en 
hastig sänkning till lågtonstrakten, mera sällan (som i niups, 
fig. 10) endast till medeltonstrakten. Tonstigningens intervall 
uppgår vanligen till omkring en oktav ock överstiger denna 
icke sällan rätt betydligt (i niups, fig. 10, fem, i lem, fig. 12, 
sju ock en halv, i tiup, fig. 9, åtta heltoner). Under sonantens 
senare del stiger så tonen igän, i de fiästa fall till medelton-
höjd, i några fall överstigande denna med några toner, men 
aldrig nående till samma nivå som tonmaximum vid sonantens 
början. 

Akcent 2 i tvåstavigt ord. 
d 	  

	  h 	  
a 	  a 	  

å 	  
9 	  

e 	  
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9 exempel, samtliga med tvåstavig upptakt. 
Inom upptakten är vanligen stigande modulation, men 

hela tonkurvan är i de flästa fall förlagd till ett lägre tonom-
råde, ån förhållandet är vid upptakt framför akutbetonat två-
stavigt ord. Upptakten börjar vanligen mer eller mindre under 
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medeltonhöjd ock slutar med höjd medelton. Det jämna tonför-
loppet under jce i an y e(r) renkan, fig. 13, beror tydligen på 
att an i detta fall har något starkare betonats än ye. 

Tonrörelsen i det gravbetonade tvåstaviga ordet visar i det 
hela samma konfiguration som i det gravbetonade »enstaviga» 
ordet. Tonen höjer sig i samtliga fall under den huvudbetonade 
stavelsens vokal till högton, vanligen högre delen av högtons-
området — varvid tidsutdräkten för denna stigande del är något 
större än i gravakcentuerat »enstavigt» ord — ock sjunker så 
hastigt ner till lågtonsmnrådet, som uppnås vid eller också kort före 
slutet av första stavelsen. I det senare fallet (mislyrar, fig. 14, 
båra, fig. 16) kan tonen redan under stavelsens allra sista del 
långsamt stiga — en antydan till musikalisk »tvåspetsig» akcent 
(samgående med dynamisk tvåspetsigbet?). Inom slutstavelsens 
vokal stiger tonen från lågton upp till medeltonhöjd eller något 
därutöver, stannar således även här alltid betydligt under nivån 
för första stavelsens tonböjdsmaximurn. 

Sammanfatta vi resultaten av undersökningen, så kunna de 
två akcentueringsarterna till sin musikaliska sida karakteriseras 
på följande sätt: 

I ak utbe tonad takt hålles taktens första del på lågton 
eller får från medel- till lågton fallande modulation; under tak- 
tens senare del stiger tonen jämnt till medeltonhöjd: 	eller \,/. 

I gra vb etonad takt böjes tonen vid taktens början till 
högton, sänkes därefter till lågton ock böjes under taktens 
senare del igän till (något, över) medeltonhöjd: /\/. 

Upptakt får stigande modulation, dock så att hela upp-
taktens tonläge förskjutes uppåt framför akutbetonad takt, 
som i sin början strävar mot lågton, däremot förskjutes nedåt 
framför gravbetonad takt, som i sin början strävar mot högton.» 

§ 5. Den exspiratoriska akeentens inflytande 
på ljudutvecklingen. 

Under arbetet med avhandlingen har det mer än en gång 
framstått för mig, som om man hade att söka orsaken till 
diftongbildningen ock den för ord med järnviktsakcent säregna 
utvecklingen av språkljuden samt även till andra egenheter i 
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fråga om ljudutvecklingen däruti, att en förskjutning med hän-
syn till graden av tryckstyrka, ofta även platsen för akcenten 
i orden, ägt rum. 

Vägledande för mig vid studiet av de företeelser, jag här 
önskade behandla, ha varit Am. B. Larsens »Lydlreren i den 
solorske dialekt», Hesselmans »Skiss över nysvensk kvantitets-
utveckling» (SoS. I) ock »Stavelseförlängning och vokalkvalitet» 
samt i särskild grad Geijers i SoS. 1921 publicerade studie 
»Öppna och slutna vokaler» jämte densammes avhandling om 
3-Til1jämningens ock apokopens utbredningsvägar» (Sv. landsm.). 

Jag är väl medveten om att jag i nedan följande gransk-
ning använt ett kanske alltför subjektivt betraktelsesätt; men 
oaktat detta ock ehuru resultaten bli hypotetiska, har jag här 
velat taga med mina spekulationer rörande ljudutvecklingens 
i dialekten beroende av den exspiratoriska akcenten, eftersom 
jag tyckt mig finna, att jag, med den aspekt jag så kommit att 
anlägga på förhållandena, fått en klarare sikt rörande åtskilliga 
problem. Jag nödgas också gå något på sidan om den gängse 
tärminologien — jag åsyftar här närmast tärmerna öppna ock 
slutna vokaler. Det är H. Geijers ovan nämnda arbete »Öppna 
och -slutna vokaler» som föranlett mig till närmare iakttagelser 
rörande dels den rent fysiologiska inställningen av talorganen 
vid olika grad av exspiratorisk ' akeent, dels användbarheten 
för mig i nedan följande studie över nkm. av tärmerna öppen 
ock sluten om vokalerna. Geijer yttrar a. a. s. 181: »I voka-
lernas egenskaper såsom öppna' finner jag ej någon anknytning 
för ett betraktelsesätt, som i förlängning söker orsaken till ett 
-öppnare vokaluttal. Kan måhända snarare den fonetiska karak-
teren av egenskapen »öppen» erbjuda anknytningspunkter för 

1) Geijer a. a. s. 177 f. karakteriserar egenskapen öppen hos en 
vokal så: uttal med vid öppning av talorganen, med ospändhet samt 
kort kvantitet; egenskapen sluten däremot »innesluter en kombination 
EV egenskaperna uttalad med trång öppning av talorganen, med spändhet, 
med lång kvantitet». Egenskapen öppen visar sig därjämte >vara 
förenad med tendens till förskjutning från mera utpräglat främre eller 
bakre placering till mindre utpräglad placering, egenskapen sluten tvärtom 
med tendens till mera utpräglat främre eller bakre placering». — Dessa 
egenskapskombinationer betecknas emellertid omedelbart av förf. som 
ingalunda oupplösliga» (jfr a. a. s. 178 f.). 

2-232822. Sv. landem. Rutberg. 
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sökande av vokalöppningens betingelser däri, att öppenheten 
ökas under inflytande av en ökad exspirationsström, som kanske 
koncentreras på vokalen eller på någon del av vokalen ock. - 
som i röstbanden möter en öppnare hållning? Kan det finnas 
något sådant förhållande mellan vokalöppning å ena sidan ock 
å andra sidan luftfylld (eller »extensiv»), luftfattig (eller »inten-
siv») stämma, att det senare slaget stämma gynnar slutnare 
vokaluttal, det förra slaget stämma gynnar öppnare vokaluttal? 
Vad särskilt beträffar öppningen i kortstaviga ord, är på många 
håll sammanhanget mellan kortstavighetens upplösning ock 
vokalöppningen iakttagbart, men vilken är innebörden i detta 
sammanhang? Består öppningens orsak hos de kortstaviga 
orden ej i förlängning i ock för sig, så består kanske ej häller 
kortstavighetens upplösning endast ock allenast i förlängning, 
utan kan tillika innefatta en akcentändring, som kanske är det 
primära?» 

Med utgångspunkt från ovan citerade resonemang kom jag 
vid granskningen av förhållandena i nkm. till den uppfattningen, 
att akcentändringen är den primära orsaken till förskjutning 
av språkljudens halt samt till förlängning; men jag finner, att 
jag vid betecknande av arten av förskjutning hos vokalerna 
behöver andra tärmer än de hittils vanliga, »öppning» ock 
Islutning», då jag nämligen önskar ange, att en starkare 
exspiratorisk akcent framkallar starkare anspänning hos 
muskler, som äro värksamma vid artikulationen, samt större 
mun- eller käköppning, medan däremot en svagare exspi-
ratorisk akcent kommer hela artikulationsapparaten att anta 
en slappare inställning, med minskning av käk- ock mun-
öppningen. Jämför Geijers tidigare anförda definition: egen-
skapen öppen = uttal med vid öppning av talorganen, med 
ospändhet — — —; egenskapen sluten = uttal med trång öpp-
ning av talorganen, med spändhet — — —. Jag menar alltså, 
att ett »öppnare» vokaluttal förbindes med spändhet hos tal-
organen, ett »slutnare» vokaluttal med slapp hållning hos tal-
organen. Den förra företeelsen föranledes av ock är förenad 
med stark eller tämligen stark exspiratorisk akcent, den senare 
företeelsen föranledes av ock är förenad med svag eller täm-
ligen svag exspiratorisk akcent. Med den starkare tryckstyrkan 
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följer gärna längd hos stavelsen, medan svagare tryckstyrka 
bevarar kortstavigheten eller framkallar sådan'. 

Endast om jag får anlägga detta betraktelsesätt, tycker jag 
mig se någon konsekvens i den utveckling av språkljuden, som 
ordmaterialet i min dialekt givit mig anledning att studera. 
Jag anser mig också finna stöd för min uppfattning i Geijers 
ovan citerade intressanta arbete. S. 179 f. anmärker han rörande 
jämviktsakcentens upplösning: »För stamstavelsens vidkommande 
innebär det, att genom akcenttillbakadragning något av den 

1) Då jag först sent blivit i tillfälle taga del av E. A. Meyers 
båda arbeten »Untersuchungen aber lautbildung (i Die neueren Spr. 
1910, Viötor Festschrift) ock »Das problem der vokalspannung (i Die 
neueren Spr. 1913, bd XXI), vill jag här anmärka, att jag tycker mig 
finna, att de rön, lektor Meyer gjort vid sina experiment, ej stå i strid 
med de konkreta iakttagelser rörande ljudbildningen, som jag ovan skis-
serat. Enligt Meyer kännetecknas de tryckstarka spända vokalerna av 
en betydande röstbandsprässning ock sparsam förbrukning av utandnings-
luften, de ospända av en slapp hållning hos röstbanden ock ett rik-
ligare utströmmande av utandningsluften. Vad min dialekt beträffar, 
tycker jag mig kunna konstatera, vid iakttagelSe av mitt eget uttal, att 
vid de spända, tryckstarka vokalerna äger rum en stark stämbandspräss-
ning (så vitt jag kan finna, förbunden med en samtidig stramning i 
bålens andningsmuskulatur, särskilt mellangärdet), med ty åtföljande ten-
dens till sänkning av struphuvudet nedåt — detta åtminstone för de 
bakre vokalerna — ock som en reflex härav anspänning av talorganens 
muskler i ock omkring munhålan. Så åstadkommes vid bildning av de 
bakre vokalerna en koncentrering av muskelspänningen företrädesvis till 
gomseglet ock de bakåt i munnen liggande muskelpartierna — vid a 
dock även en ganska intensiv anspänning av läpparnas muskler, vid 
bildande av främre vokaler som 2, e en viss koncentration av muskel-
spänningen i läpparna ock främre delen av tungan. Men karakteristiskt 
för de tryckstarka vokalerna till skillnad från de trycksvaga tycker jag 
är det relativt större avståndet mellan käkhalvorna. Detta, att käk-
vinkeln ökas, märkes tydligast i fråga om de bakre vokalerna; i fråga 
om de främre vokalerna gäller, att vid sidan av den tämligen ringa ök-
ningen av käkvinkeln förefinnes en genom muskelspänningen åstadkommen 
dragning av underläppen nedåt jämte delabialisering. I uttalet av ospända. 
vokaler föranleder själva slappheten i talorganens muskulatur utan vidare 
ett visst sammanfall av käkarna. Att vid starkare exspiratoriskt tryck, 
beledsagat av muskelspänning i de artikulerande organen; en viss ekono-
misering med utandningsluften skall äga rum, synes mig naturligt, då 
ju anspänningen av särskilt röstbanden måste värka hämmande på luft-
avflödet; däremot måste en slapp -hållning hos ta] apparaten lemna pas-
sagen för luftströmmen mera ohämmad. 
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akcentstyrka, som under jämviktsakcent fallit på ändelsen, 
kommer att falla på stamstavelsens vokal. Denna vokal torde 
redan på förhand ha varit så till vida öppen, som man antag-
ligen uttalat liva med ej med i — — —. Under inflytande 
av akcenttillbakadragningen synas nu stamstavelsernas öppna 
vokaler ha blivit ännu öppnare ock i stor utsträckning glidit 
över i andra vokalklasser: -÷ a, ä o. s. v. På de allra flästa 
håll äro de sålunda öppnade vokalerna dessutom förlängda. 
Kan en dylik vokalöppning bero på att vokalens akcentstyrka 
ökas? Ökad akcentstyrka ock ävenså ökad längd kunde annars 
synas snarare ägnad att befordra utveckling i mot öppning mot-
satt riktning. Ofta finner man ju också att, såsom i det före-
gående antytts, slutning ägt rum hos gamla korta öppna vokaler, 
som nu äro långa ock starktoniga: ä 	a, kort ä -÷ g, ö -› 
etc. Längd ock stark akcent äro gärna förenade, ock långa 
vokaler ha av gammalt varit företrädesvis slutna, korta däremot 
av gammalt företrädesvis öppna. Det är emellertid otvivelaktigt, 
att ökad akcentstyrka kan i nutida dialekter påvärka korta 
vokaler i sådan rikning, att de bli öppnare.» 

Just så är det att akcentstyrkan gör vokalerna »öppnare», 
i det den tvingar talorganen till en öppnare, men också mer 
spänd hållning. Men härvid utgöra de långa vokalerna intet 
undantag — enligt min syn på saken. Ty a uttalas med vidare 
käköppning än ett ä (= a eller a), ett e med starkare delabia-
lisering än ä, ock läpparnas spända hållning vid uttal av e 
tvingar dem mer ifrån varandra, varjämte, som jag tror, av-
ståndet mellan tandraderna blir något större än vid ett — åt-
minstone relativt ospänt — ä. Likaledes kräver ett kort o 
mindre av käköppning samt mindre av avstånd mellan läpparna 
ock mellan tungan ock gommen än . 

Jag har måst söka finna tärmer för att beteckna den pro-
cedur, som jag antager att den starka akcenten framkallar, 
liksom ock den, som äger rum vid svag eller relativt svag tryck-
styrka, då jag, som ovan nämnts, ej med fördel kan begagna 
tärmerna »öppning», »slutning» (resp. »öppen», »sluten») av voka-
lerna, med den innebörd dessa ha enligt den förut efter Geijer 
angivna definitionen. För att beteckna, att en vokal övergår 
till att uttalas med större öppning mellan käkhalvorna, resp. 
läpparna ock överhuvud taget med mer spänd artikulation till 
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följd av sfarkare tryastyrka, har jag tänkt, att jag lämp-
ligast kunde begagna mig av tärmen höjning. Därmed avser 
jag alltså en sådan förändring som t. ex. å 4. cp, ö 	ou, 
ii •->. ou, 	6-y, i -› (ek  eller ä •-> a, 6 	(slutet) --> 
Isy, y -÷ 6,  ock ay, I 	q. Den motsatta företeelsen, eller att 
en vokal övergår till att uttalas med. mindre grad av mun-
eller käköppning samt ospänd hållning hos talorganen till följd av 
svagare tryckstyrka, har jag benämnt sänkning. Jag beklagar, 
att jag därmed usurperar en tärm, som av Am. B. Larsen an-
vänts i »Lydlxren i den solorske dialekt» (s. 93) med annan 
innebardi. Vid sänkning komma de artikulerande organen att 
tendera till ett visst viloläge, eftersom ju den ringare prässningen 
vid svag exspiratorisk akcent ej tvingar till den spända ock 
strama hållning hos röstbanden, gomseglet, tungan, kinderna ock 
läpparna, som en stark exspiratorisk akcent framkallar. Men re-
sultatet av sänkningen måste då bli, att främre vokaler komma 
att flyttas något bakåt vid artikulation till ett visst »indiffe-
rensläge», bakre vokaler däremot något framåt emot samma 
indifferensläge, vilket jag tror bör förläggas ungefär vid det 
läge, tungan intar vid ospänt uttal av a. Nära ekvivalenta bli 
då givetvis ce ock (ospända). Noreen V. spr. I, s. 377, känne-
tecknar indifferensläget som den ställning, talarganen intaga, då 
de befinna sig i vila; han tyckes emellertid mena, att käk-
vinkeln därvid skulle vara ›abnormt stor», ty vid indifferens-
läget uppstår ett 'språkljud v, en delabialiserad, låg ock slapp 
vokal, »bildad med abnormt stor käkvinkel» (V. spr., s. 515). 
Av vad jag tidigare anfört rörande min uppfattning om tal-
organens ställning vid viloläge, framgår, att jag ingalunda 
menar, att detta är förhanden vid »abnormt stor käkvinkel», utan 
tvärtom då käkarna, på grund av att ingen eller endast obe-
tydlig anspänning hos talorganens muskler förefinnes, falla 
samman. 

1) Larsen anger visserligen, att »sfflnkning» är en tärm som av 
honom nyttjats »i modseetning tu l vokalernas åbning»; men han menar, 
att »sa3nkning» är vad som inträffat, »når oldn. korte vokaler, som står 
f. eks. foran langa, stemmelose eksplosiver og således aldrig kan have 
vret forhengede, har undergået sin forandring, nemlig den at o 
bliver tu l å (ståkk), u 	o (opp), e -> ö (sött), y —> e (stekt), 
e -> 	(swkk), i 	e (stekke)». 
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När talorganen befinna sig i relativt viloläge, komma läp-
parna; som fallet är vid bildandet av ett ospänt a, ej att för-
skjutas framåt eller åt sidorna. 

»Sänkning» ock »höjning» få alltså, ehuru betingade av olika 
orsaker, ungefär samma resultat, när det gäller främre vokaler: 
dessa bli mer »öppna». Men vid sänkning bli vokalerna öppna 
eck slappa, vid höjning öppna ock spända, vartill kommer att 
höjning i regel är förbunden med ökning av stavelsekvantiteten. 
Sänkning skulle föranleda exempelvis övergång ä —> o, ö -> o, 

-> a. 
Det är emellertid tydligt, att närstående konsonanterkunna 

förskjuta vokalkvaliteten i ej ringa grad, liksom att i ord med 
sänkning tilljämningstendenser framträda som en följd just av 
den relativt svaga tryckstyrkan. Tilljämning tyckes mig näm-
ligen värka på sådant sätt, att en relativt trycksvag vokals 
artikulationsläge flyttas närmare en närstående tryckstark vokals 
artikulationsläge, varigenom uttalslättnad vinnes. 

Jag övergår så till att med en del exempel ur nkm. belysa 
mina här ovan angivna »ljudlagar». Därvid behandlar jag först 
ljudövergångarna i tryckstarka stavelser ock underförstår då, 
att dessa övergångar ägt rum på grund av ökning av den ex-
spiratoriska akcenten, samtidigt med att det skett en viss till-
bakaflyttning av densamma, åtminstone i ord med mer än en 
stavelse. 

A. Förändringar på grund av höjning. 

1. De långa vokalernas utveckling. 

Äldre ä —> 	fsv. bäter -9- nkm. bopt; fsv. kräka -› nkm. 
kila. 

Även i enstaviga ord av typen bagt finnes vid särskilt 
tryckstark användning av dem en tendens till diftongering'. 
Denna jämte andra iakttagelser ha fört mig till den uppfatt-
ningen, att bcot haft ett stadium bmat 2, liksom ord av typen 

Jfr Meyers exp.-fon. undersökningar, ordet mgt (s. 14 f.). 
Enligt uppgift av seminarieeleven Karl Johansson från Tjärn-

vattnet, Burträsk, heter det där bmat 'båt'. Jfr nedan Lindgrens upp-
gift. 
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hak, passerat stadiet .krmak(a). Jfr nedan diftongeringen av 
äldre ö, ti m. fl. En intressant jämförelse kan här göras med 
rånemålet, som vid sidan av varandra har formerna tam 'tam' 
ock taym. 

Äldre å övergår till a i andra norrl. dialekter, med undan-
tag av pitemålet, där det blir a. I Burträsk, Västerbotten, före-
trädes det av a (enligt Lindgrens uppgift i »Burträskmålet»), 
men i Degerfors av a. Jag vill här till den diskussion, som 
förts rörande utvecklingen av gammalt långt å, foga följande 
gissning. Om man antar, att utgångspunkten varit ett å uttalat 
ungefär som a — mer eller mindre tillbakaskjutet — men med 
en viss mindre grad av labialisering, så kan man tänka sig två 
olika linjer för dess utveckling: I) ett jämförelsevis långt bakåt 
liggande, svagt labialiserat a har vid akeentförstärkning höjts 
till ett a) (i Morjärv snarare e), som i vissa dialekter gått vidare 
till a; 2) ett något längre framåt förskjutet a, med motsvarande 
högre grad av tendens till labialisering, har vid höjning utveck-
lats till a, i det muskelspänningen vid akeentförstärkuingen 
företrädesvis koncentrerats i läpparna. 

Äldre ö 	ou : fsv. bök -> nkm. boyk; fsv. blöma -> nkm. 
,b7(60m f. 

I Luleå ock Råneå jämte närmast angränsande trakter av 
Töre socken (Törböle) motsvaras dift. ou av au. Här har alltså 
utvecklingen gått längre, än vad fallet blivit i nkm. Överkalix-
målet har oy (1. e9). Pitemålet visar en mot lulem. ock rånem. 
rakt motsatt utveckling, i det att det har övergång till a9 1  
Vid diftongeringen har i pitem. o-ljudet blivit mindre tillbaka-
skjutet än i lulem. ock rånem., ock diftongen har därför vid 
akcentförstärkning övergått till (39 i stället för till *my ---> a. 

Äldre ii 	oy: fsv. hös 	hoys, fsv. Kika -> 104 f. 'lucka'. 
Samma utveckling äger rum av ö 	efter r ock postkonso- 
nantiskt k; det heter alltså 9.0k v. 'ryka', bryt v. 'bryta', fir6u 
v. 'flyga'. 

Ovriga mig bekanta norrl. dialekter ha cey för nkm. oy, en 
variation som torde ha uppstått genom ytterligare grad av höj-
ningi. uttalel Ty kräver större mått på käkvinkeln, än vad oti gör. 

Aldre y -› ose: fsv. hysa -> hågs; fsv. bita 	båg& 

1) Enligt meddelande av fil. mag. Karl Johansson. 
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Äldre i --> (ep fsv. bita -> MO; fsv. riker --a rregc. 1 Mor-
järv har jag funnit diftongen något mer sluten än i socknens 
mera centrala delar. 

När mun i ord som kloy,ntp 'klump', jon 'ljung', rencek-
'runka', hoynd 'hund', Iuslyyd 'hynda', tiggar 'yngre', mdpidar 
'mindre', vcbotar 'vinter' har diftongerna oy, oy,, oge, cek korta, 
så måste detta bero på att de, utvecklade ur en vokal som 
varit lång före nasal + kons.», sedan i likhet med andra vokaler 
förkortats före konsonantgrupp. 

De gamla diftongerna tu ock au ha i nkm. bibehållits som 
ett slags svävande diftonger; åtminstone gäller detta, när de 
förekomma i ord med grav akcent. Kvantiteten växlar från hel-
lång till kort; det sistnämnda är det vanliga hos ord med akut 
akcent2. Endast i ord med akut akcent har jag betecknat den 
senare komponenten i diftongen som konsonantisk. Ord där-
emot med grav akcent, av typen sfyiut, skut, har jag tecknat 
som tvåstaviga ock uttalar dem också som sådana, ehuruväl 
med någon övervikt för den första vokalen. 

Diftongen tu blir i nkm. n (— iy) eller nt (— tu), dock ej 
efter r ock postkonsonantiskt 	där den representeras av Qy, 
som måste vara utvecklat ur äldre å. Ex. Nu 'bjuda', nius 
'nysa', Ny pres. sg. 'bjuder', mys pres. sg. 'nyser', hys n. 'ljus', 
ykiup adj. pl. 'djupa' (men rk 'ryka', 1cr6yzi 'krypa', ftr6y 
'flyga'). 

Diftongen au blir i ukm. cey eller eu. E. bcey pret. sg. 
'bjöd', bieu pret. plur. 'bjödo' (även bro), &eg, (fvn. daufr) 
'slapp, slö' (iucn d 'död'), trceu (fvn. trau6r) 'trög', bkieut adj. 
PI. 'blöta'. 

Av exemplen framgår, att ord med apokope av ändelsens 
vokal ha grav akcent ock att hela skillnaden mellan sg. ock 
pl. består däri, att sg. har akut akeent (trcey 'trög', ltyt 'bör, 
måste'), pl. grav akcent med ty åtföljande tvåstavighet jämte 
apokope (treeu 'tröga', but 'böra, måste'). Men vid starkare be-
toning kan även singularis av värben anta grav akcent, t. ex. on 
Rut 	Rut ock but) 'han måste')3. Att dömma av detta skulle 

Jfr Widm. Vesterb:s landskapsmål 1863, s. 13: »En högst märk-
lig egenhet i den nordligare Vesterbottniskan är förkärleken för långa 
självljud framför nd, nt, ng ock ngk.> 

Jfr § 3, anm. om  kvantiteten i nkm. 
Jfr Meyers experimentalfonetiska undersökning s. 12 ock 16- 
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man få betrakta den grava akcenten som exponent, i sin mån, för 
starkare exspiratorisk akcent. Men även kvantitetsförhållandena 
bli en reflex av tryckstyrkan, ty ju starkare det exspiratoriska 
trycket blir, desto större blir benägenheten att förlänga stavelsens 
sonant. När ett ord med sedan gammalt svävande diftong uttalas 
emfatiskt, blir det första stadiet, att diftongen delar upp sig i två. 
tydligt åtskilda sonanter: ordet blir tvåstavigt ock antar grav 
akcent, vilket allt gör, att utandningsluften tages i anspråk tör 
en mer krävande ock sammansatt artikulation, än om det gällt 
att uttala -- med akut akcent — en diftong, d. v. s. en sonant 
med följande konsonant. Det andra stadiet, när tryckstyrkan 
ytterligare ökas, är att längd på den första sonanten tillkommer.. 
Resultatet av den exspiratoriska akcentens stegring tyckes, be-
träffande de gamla svävande diftongerna, ha blivit en tendens-
att dela upp dessa i två skilda sonanter med därefter småningom 
uppkommande övervikt för den första sonanten. Vid bibehållen 
akut akcent blir den svävande diftongen nära att likställa 
med en vanlig fallande diftong. Efter r ock postkonsonantiskt 
7t har den svävande diftongen ju utvecklats till en dift. u, vars 
sonant förlängts — medan 2, fallit — ock därefter, som andra 
äldre långa vokaler, i dialekten brutits till en fallande diftong. 

Kvaliteten hos de gamla diftongerna har eljest icke ändrats 
väsentligt. Diftongen au har dock gått något längre härvidlag 
än ju, i det den övergått till ey,(-  ceu). Här har ett äldre 
höjts till w. Det finnes anledning antaga, att detta ä varit ett 
främre, delabialiserat sådant, ty ett å av dylik kvalitet bör vid 
höjning på grund av akcentförstärkning övergå till w, medan 
ett ä med artikulationsläget något mer bakåt vid höjning bör 
gå till a( 	 ), såsom också skett i ord av typen tak 'tak', 
mat 'mat' (jfr nedan s. 31). 

Äldre ö, 8-3 ö motsvaras i nkm. i regel av resp. n (s,  e), _ 
I de trakter av dialektområdet, som gränsa till Råneå, tyckes.' 
det långa ö ha fått ett »öppnare» uttal, som jag i mina primär-
anteckningar från Törböle betecknat än med g, än med o. Ex. 
samn. 	 fG; samn. fr  ETE1 	 fra; fsv. bön (fvn. bein) -› ben; 
fsv. höra 	heyra) -± 	 fsv. möta ---> mtit. 

Under förutsättning av a, (— g) i ord av typen ban, sten 
utgår från en gammal diftong ai, måste utvecklingen av denna 
diftong -ha varit den, att ai först höjts till wk,; men ett cel  kan 
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-vid en ytterligare akeentförstärkning, som vållar en sådan an-
spänning av muskulaturen i läpparna, att delabialisering inträder, 
ha övergått till a?, 	ek. De båda komponenterna i diftongen 
ha då kommit att få ett så pass likartat ljudvärde, att kontrak-
tion sedan ägt rum. På grund av en liknande samstämmighet 
mellan ljuden i den äldre diftongen ey har o i t. ex. 724 uppstått. 

Som redan förut angivits, kunna närstående ljud förskjuta 
vokalernas kvalitet. Sålunda komma palatala frikativor att 
prässa artikulationen framåt i munnen, vadan efter affrikatorna 
fy ock 	ett äldre å blir y, ett äldre gia --> i. Exempel 
äro 40 'göda', Isfip 'köpa', tft 'vakta' (fsv. gåta), pfn, 'tjäna'. 
1 y (<-- *i5a 	fsv. äga) är det den palatala frikativan som 
föranlett förskjutningen å —> y, varjämte den likaledes för-
hindrat övergången y -› og. Trots att i de ovan angivna exem-
plen ett äldre å eller•E komma att motsvaras av spetsigare 
vokaler, kan likväl höjning sägas ha ägt rum, så till vida som 
,den starka exspiratoriska akcenten vid uttal av här ifråga-
-varande frikativor + efterföljande vok. framtvingar större an-
:spänning av särskilt musklerna i ock omkring läpparna ock en 
därav följande förstoring av själva munöppningen, i jämförelse 
med vad denna var vid mindre »expressivt» uttal av ge , å resp. 
(jfr s. 21 noten). 

2. De korta vokalernas utveckling i långstaviga ord. 
Det är endast äldre — ock antagligen slutet — I, ock y' 

om diftongeras. Ett äldre- av öppnare kvalitet höjes näm-
ligen omedelbart till o: fsv. hyrn --> nkm. hon, fsv. lyfta -› nkm. 
de. 	Alan får genom diftongeringen former-  som må'ot 'mista', 
-lagt 'list', /159,st 'lust', nslysk f. 'ruska', »Mys 'mössa', ron 'rygg'. 
De övergångar, som inträffa, äro alltså: .1 --> q,'s," --> , y --> oy. 
Under trycket av starkare exspiratorisk akcent måste de spetsiga 
vokalerna brytas, varvid den första komponenten i diftongen 
höjdes. 

Även övriga vokaler stående i rotstavelsen »brytas» i sam, 
tand med att ändelsens vokal apokoperas, men någon egent-
lig diftong uppstår därvid ej, ehuruväl man kan märka en tydlig 
uppdelning av vokalen i två hälfter, av vilka den senare är 
mer sluten än den förra. Jag anför som exempel /etst 'lasta', 
fåns 'ränsa', fråst 'försöka, fresta', grålft 'gräva, krafsa', låt 
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'lätta', reit 'råtta', trås 'trotsa, retas', &rv 'ärva', ijseark 
trbst 'trösta', mjuk 'mjölka', syeri 'stjärna'. Som av exemplen 
framgår, motsvaras äldre 	ock ib' av a. Före r, 	n får vo- 
kalen dock ett öppnare (men spänt) uttal, här betecknat (e. 
Detsamma gäller nog i själva värket i viss mån även om o 
före r, 	g. Jag har dock ej ansett det nödvändigt att införa 
olika tecken för dessa olika ö-ljud. 

Utvecklingen av äldre ä ger emellertid anledning till en 
del speciella iakttagelser. Man torde kunna gå ut ifrån att ä 
— som i regel fallet blir med övriga vokaler — vid höjning 
kommer att få ett bakre artikulationsläge än förut, då en 
starkare exspiratorisk akeent ju skulle föranleda, att å' uttalas 
med större käkvinkel, än vad tidigare vid en något svagare 
exspiratorisk akeent blev fallet. Tonvikten har förlagts före-
trädesvis till ordets början, vilket i sin tur blivit anledningen 
till apokope av de tryeksvaga slutstavelserna. Särskilt vid in-
trädande diftongering märker man, som nämnt, att den första 
komponenten i diftongen har ett bakre läge än den senare. När 
nu ett äldre ä höjdes, borde det ha övergått från exempelvis 
ett uttal a till a (eller a). Om emellertid ett k eller g föregick 
å, hindrades den »normala» förskjutningen bakåt, ock det måste 
ha uppstått former som *Ideast 'kasta', *gcseag 'galen', *skcealy) 
'skarp". En övergång av ce i ställning mellan k eller g ock 
ett följande a till eller j blev nästa stadium, allt föranlett av 
ökning av det exspiratoriska trycket, ock man kom så över till 
de nu i nkm. levande formerna kyetst, våg, skarp (a efter ,) 
har ett tämligen framskjutet artikulationsläge). 

Förlängning av äldre ä, 	ock ik har ägt rum före mb, 
nd, ng', i samband med att nasalen reducerats till svag nasal 
biton, som förlägges liksom mellan vokalen ock den följande ex-
plosivan. Ex. /0 'lam', hqt 'hand', lqk 'lång', bea 'bundit', 
hy 'hända'. 

Då eljest ett förlängtä,' i nkm. blir ct, förefaller det, som om 
kombinationen nasal + explosiva efter vokalen skulle ha för- 

ar att det i rånem. heter kåast,gitan, suarp, men även 
Utak' backe', aat 'vårta', lå.ak 'lång'. 

Jfr om dift. oy, O, s, el E- resp. ö, ii, Y, I före nasal + 
explosiva s. 29. 
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anlett dennas något främre läge. Man styrkes i den uppfatt-
ningen, om man observerar utvecklingen av äldre ge' i hit 'hända', 
it 'ände' m. fl. dylika ord med å) före ett ud, som i nkm. redu-
cerats till st. 

Man kan här jämföra utvecklingen ng -± ,k, mb --> 
Den forna median blir efter nasalens reduktion perspirerad ex-
plosiva. Måhända har expirationsströmmens starka koncentra-
tion, för att efter det nasala biljudet en explosiva — till att 
börja med blott en media — skulle artikuleras, åstadkommit en 
motsvarande rätt spänd inställning av tungan, resp. läpparna, 
varvid vokalen kommit att förskjutas emot platsen för kontakten, 
där explosivan bildas. Tack vare styrkan av den exspirato-
riSka akcenten ock den därmed följande anspänningen i de 
artikulerande organen övergå lösningsljuden till rätt kraftigt 
perspirerade explosivor. 

Paralldll torde utvecklingen vara av äldre ä (fvn.'45) ock ö. 
före ursprungligt id samt, beträffande å, före långt 1 (ock i 	t 
eller d). Äldre it ger i l 'eld', kol 'kväll', äldre å 	a i 
kal 'kall', fal 'fålla' m. fl. ord med urspr. id, eljest blir det a 
(— a eller t. o. m. någon gång 63), t. ex. al 	al ock gil) 'all, 
hel', (Uddas 'alldeles', halt 'halt', elitt 'alltid'. 

I position förkortas a, så t. ex. i kalt n. 'kallt'. Det har 
förefallit mig, som om man bör sammanställa de här ovan an-
givna speciella ljudövergångarna med det sakförhållandet, att 
kontakten vid producerandet av det dorsogingivala ljud 1, som 
det här är fråga om, måste ha ställt in de artikulerande tal-
organen så, att en förskjutning av den före 1 stående vokalen 
blev alldeles naturlig ock given, ock denna förskjutning måste 
bli mer utpräglad, ju kraftigare den exspiratoriska akcenten 
togs till. Efter lång vokal + 1 kunde d knappast bibehålla sig, 
eftersom vid ett relativt spänt uttal av den långa vokalen + 
det efterföljande 1 det mästa av utandningsströmmen förbrukats. 
Ett d, som producerades efter i i nyssnämnda ställning skulle 
krävt en så pass kraftig utandningsstöt, att d sannolikt därvid 
hade måst övergå till ett t. Jfr hurusom i ökm. ett oursprung-
ligt t uppstått efter / i devalte2, 'djävulen'. 

Äldre 63 har före kakuminalt 1 + labial kons. omvandlats till 
ett e, alltså till ett slutnare ljud. Även här torde det vara på-
värkan från närstående ljud som värkat förskjutningen. Som 
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exempel må anföras ,26k.p 'jälpa', ståkp 'stjälpa' (fvn. stelpa), 
tvgjrv 'välva' (fvn. hvelfs), iinskkp 'valp' (fsv. hwcelper). 

3. De korta vokalernas utveckling i kortstaviga ord av typen 
tåk, bit etc. 

I tryckstark sluten stavelse förlänges äldre å ock övergår 
— böjes — till a: fsv. täk -› tak, fsv. dägher da, fsv. mäter 
---> mat, fsv. grip --> gap. Vid emfas framträder hos a ock andra 
förlängda vokaler överlängd ock antydan till bruten akcent. 

Äldre ö blir a utom före t, där det blir a: fsv. lök --> lak 
'lock', fsv. böp 	bar 'bud', fsv. bös ÷ bas 'boss.', fsv. sön -÷ 
san, men fsv. löt --> lat, fsv. sköt -› skat. 

Äldre 	blir a,( ) utom före s ock t, där det blir a: grav 
'hacka', fsv. vgiver 	vav, men fsv. nits -› nas, fsv. nä; t nat. 

Äldre I blir a( g) utom före k, p, t, där det blir e., ock 
efter affrikata, där det bibehålles son' r: fsv. 	lar 'led, 
port', fvn. sin -9- sen 'sena', fsv. smiper sma, fsv. viper va, 
men fsv. båk --> bak 'beck', fsv. bit -÷ bat, fsv. strik -9- strak, 
fsv. skin -->- sjon 'sken', fsv. skip -->- 

'Äldre Sr' ger 19 i hdr 'föl' (fsv. fyl.); däremot SY 	y efter j,s 
i hsyn 'slag, art' (fsv. kSin). 

I stort sett gälla med hänsyn till kvantitetsändringarna de 
av Hesselman SoS. I, s. 22, angivna reglerna: de vidare voka-
lerna visa större benägenhet att förlängas än de trängre, ock 
framför tonlösa konsonanter ha de korta vokalerna företräde, 
framför tonande de länga. 

Även de icke förlängda vokalerna ha ändrat kvalitet, i det 
de, där icke något speciellt språkljud i vokalens grannskap 
hindrat det, antagit ett bakre artikulationsläge ock fått ett 'öpp-
nard ock — antagligen — mer spänt uttal. Såväl kvalitets.. 
som kvantitetsförskjutningen måste ha sin primära orsak i för-
ändring av den exspiratoriska akcenten till en starkare sådan. 

Om emellertid en tonlös explosiva eller ett s följde, absor-
berade dessa så mycket av exspirationstrycket, att förlängning 
av stavelsens vokal ej inträdde, för så vitt vokalen ej var å 
eller ö, av vilka dock ö förblev kort före t. Det är naturligt, 
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att just de bakre vokalerna redan vid en ej alltför stark inten-
sitet skulle höjas ock att sedan explosivan, då sådan följde, ej 
skulle bli mycket utpräglad, medan däremot förbindelsen av 
främre vokal + tonlös explosiva eller s riktade in hela artikula-
tionen till främre läge, varvid det mästa av det exspiratoriska 
trycket koncentrerads på bildandet av det efter vokalen stå-
ende perspirerade ljudet. När ändock i ord av typen bat (fsv. 
bit), skat (fsv. sköt) explosivan ej blivit förlängd, såsom skett 
i rspr. t. ex., så måste detta bero på att i nkm. det exspirato-
riska trycket ännu icke i en del gamla kortstaviga ord ökats 
till sådan grad, att stavelseförlängning kunnat inträda. Person,-
ligen har jag också det intrycket, att jag uttalar exempelvis 
mat, vg, med ansenligt mera eftertryck, än vad fallet blir i fråga 
om bat 'bett', rat 'vett', lat 'lott', skat 'skott', nat 'nät', gran 

Att den exspiratoriska akcenten har en tungt vägande bety-
delse med hänsyn till kvantitetsutvecklingen framgår av att lång-
staviga ord som re„n '(dikes)ren', e, pres. sg. 'äger' få kvantiteten 
på rotstavelsen reducerad, när orden vid böjning bli tvåstaviga 
— med grav akcent — ock få tryckstyrkan fördelad på båda 
stavelserna. ran blir i best. plur. rånan, a 'äger' motsvaras 
av plur. da 'äga'. Jfr 'även vid avledning: hm 'hem',•men 
hd,man 'hemman'. Också vid akut akcentform blir förhållandet 
i fråga om en del ord likartat; det heter i sg. tet 'get' men 
pl. dyåker, sg. mot 'natt', men pl. ndtcer, sg. royt 'rot', men pl. 
r6tcer, sg. ta n 'tand', men pl. tåncer, sg. lags 'lus', men pl. lösor. 

B. Förändringar på grund av sänkning. 

Under hänvisning till den ovan s. 23 givna definitionen på 
den företeelse, som jag benämnt sänkning, går jag över till 
behandling av ljudövergångarna i ord med s. k. jämviktsakcent. 

I. De korta vokalernas utveckling i kortstaviga ord av typen 
tåla, liva etc. 

För närvarande råder i dialekten en ganska stor vacklan 
beträffande kvantitet ock betoning i hithörande ord. Kvantiteten 
på rotstavelsen är i regel kort, mera sällan halvlång ock endast 



AKCENTENS INFLYT. PÅ LJUDUTVECKLINGEN. 	 33. 

undantagsvis hellång. Tryckstyrkan är något starkare på rot-
stavelsen; men tydlig, ofta rätt stark, biton vilar på ändelsen_ 
Hos ord med jämviktsakcent förefaller artikulationen av språk-
ljuden att vara relativt ospänd. Säkerligen torde tryckstyrkan 
under tidigare stadier i dialektens utveckling väsentligen ha 
legat på slutstavelsen, medan däremot den föregående stavelsen 
var tämligen trycksvag.• Under detta stadium förmodar jag att 
sänkning av stamstavelsens vokal ägt rum. Sedan har visser-
ligen tryckstyrkau förskjutits tillbaka mot början av orden, 
men utan att ännu ha hunnit vålla någon bestämd omformning-
av stamstavelsens vokal eller stabilt lång kvantitet. Detta har 
däremot skett i exempelvis rånemålet (nkm. böka 'baka', rånem_ 
betka). I de till Råneå angränsande trakterna samt överhuvud. 
i dialektområdets västligare delar råder större benägenhet att 
öka kvantiteten i stamstavelsen till halvlängd. 

Sänkningens normala effekt kan, såsom nedan skall när-
mare angivas, något förvanskas till följd av vokalharmoni. 

Äldre ä ger o: fsv. båka --> böka, fsv. fåra -> fåra, fsv. håga. 
(obl. form) --> hba, fsv. håra (obl. f.) --> hbra, fsv. giåra -> tbra, 
fsv. piåia (obl. f.) --> pö/ta. 

Utvecklingen i ord av typen bbka har jag tänkt mig vara 
följande: Ändelsens a har tidigare uppburit ett starkare akcent-
tryck än nu, i varje fall betydligt starkare, än vad stamsta-
velsens var. Akcentstyrkan på ändelsen var dock ej så stark, 
Att förlängning av dess a jämte övergång till ett å-ljud in-
träffade, men däremot tillräckligt stark för att konservera den 
ifrågavarande ändelsevokalens kvalitet. Möjligen kom en viss-
tendens till labialisering att karakterisera ändelsens a-ljud, som. 
ju tidigare måste ha varit nasalerat. Det var då naturligt att„, 
när till följd av bristande akcentstyrka på stamstavelsen tal-
organen antogo en mera ospänd hållning vid uttalande av denna 
stavelses vokal (varvid också käkvinkeln blev mindre), ett otyd-
ligt o-ljud skulle inställa sig. Jag har betecknat det med o,_ 
men har i mina primäranteckningar från Törböle co ock i dem 
från Morjärv a. Det är i själva värket svårt att bestämma 
även inom en ock samma by, vilket exakt ljudvärde man skall 
ansätta för ifrågavarande vokal, då det tyckes mig, att den hos-
olika individer kan växla från ungefär co till a. Man tvingas 
då att normalisera vid beteckningen;  ock jag har stannat vid o,, 
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om också synes mig återge det mäst vanliga uttalet. Natur-
ligtvis kan man, under förutsättning att ändelsens ä värkligen 
förlängts ock labialiserats i sådan grad, att det övergått till ett 
rent å-ljud, anta, att även tilljämning invärkat vid uppkomsten 
av stamstavelsens o. Med »tilljämning» förstår jag en vokal-
tarmonisk förändring, ity att den trycksvagare vokalen rättar 
sin kvalitet efter den tryckstarkare, d. v. s. den trycksvaga 
vokalens artikulationsläge förskjutes till närmare grannskap med 
den tryckstarka vokalens. Jag anser det, som jag ovan angivit, ej 
nödvändigt att för nkalixmålets vidkommande antaga övergång 
av ändelsens a till å ock kan således ej obetingat ansluta mig till 
Ceijersi ock Lindgrens' antagande, att man för de västerbott-
niska dialekterna väsentligen har att räkna med tilljämning av 
typen å—å. Utvecklingen av ett tryekstarkt ock förlängt a, 
som övergått till å, tillbaka till ä, synes mig nämligen svår-
förklarlig. Geijer anmärker också i sitt arbete om »öppna ock 
slutna vokaler» (s. 175), att »därav att a i ändelsen en gång 
-slutas, följer dock ej, att det någonsin varit ett verkligt å». 
På mänga håll finnes ju ännu bevarad tilljämningstypen å—å, 
-ock huvudområdena för denna äro, enligt Geijer (Tilljämn. ock 
-apokope s. 41) »tillika centra för bevarad kortstavighet ock för 
stark ändelsebetoning». Det tyckes mig, som om man med en viss 
rätt kunde antaga, att i dessa områden, tack vare den utpräglade 
ändelsebetoningen, förlängning av ändelsens a ock övergång av 
detta ä till å ägt rum. I sådant fall har ändelsens å förblivit 
ven i dialekter, där körtstavighet ock jämnviktsakcent seder-

mera upphävts till förmån för starnstavelsen. I dialekter, där 
ändelsebetoningen i ord av här ifrågavarande art ej var till-
räckligt stark för att medföra förlängning av vokalen, skedde 
givetvis ingen övergång till å. Ock till dem antar jag att 
nkalixmålet hörde. 

Vad som föranlett Lindgren att antaga en tilljämningstyp 
å—å, varur t. ex. burtr. (låga skulle utvecklats, är det sak-
förhållandet, att i burträskmålet a eljest synes motsvara rspr:s 
4-ljud. Som jag redan nämnt, torde enbart svag exspiratorisk 
akcent ha kunnat sänka ett äldre ä till ett å-ljud (ospänt o 

Geijer, Tilljämn. ock apokope s. 39. 
Lindgren, Burträskm. s. 107. 
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eller co), alldeles oavsett något assimilerande inflytande från 
ändelsens på grund av starkare tryckstyrka förlängda vokal, 
som vid spänningen av talorganens muskler skulle visa benägen,  
het att labialiseras ock övergå till ett spänt å-ljud (a). För 
att just ett a skulle uppkomma, måste man förutsätta, att det 
a, varur a uppstod, varit ett främre ock något labialiserat så-
dant, detta kanske tack vare äldre nasalering 1. 

Men hade på grund av sänkning stamstavelsens vokal i jäm-
viktsord av typen tala i burträskmålet övergått till ett någor-
lunda öppet o-ljud, närmande sig co eller dylikt, gick detta vid 
akcentens förskjutning till ordets fösta stavelse ock dess för-
stärkning över till co ock vidare till a. I ändelsen hade säker-
ligen aldrig något slutet å-ljud utpräglats i den här ifråga-
varande dialekten, utan det hade stannat vid ett, möjligen svagt 
labialiserat ock förlängt, främre a, vadan det ljud, som ändelsens 
a representerade, måste vid akcentreduktion närmast bli a 2. 
Så skulle jag alltså vilja förklara burträskmålets dåga 'dagar' 
ock gara 'tala' m. 	Burträskmälets former mgma 
Akweika 'skvala' m. fl., där äldre'ä i jämviktsord av typen a—a 
blivit a efter bilabial konsonant (jfr Lindgren Burtr. s. 74), 
anser jag vittna om att, när ä på grund av sänkning övergick 
till ett o-ljud, så kom detta att bli något mer slutet ock för-
skjutet framåt i anledning av grannskapet till en bilabial kon-
sonant. Vid akcentförstärkning på första stavelsen övergick 
dennas sonant inte över co till a, utan över o till a. De i bur-
träskmålet förefintliga problematiska värbformerna med ,B av 
äldre ä, som angivas av Lindgren a. a. § 26, anm. 3 d, nämligen 

greeva, sby_seka, syeva samt eeka 'fortplanta' ock midra 
'spinna (om katt)', anses av Geijer vara att uppfatta som syd-
ligare kustmålstyper (Geijer, Tilljämn. ock apokope s. 35). Jag 
vill icke bestrida, att så kan vara fallet, men jag anser det 
icke omöjligt, att de kunna ha självständigt utvecklats i dia- 

Jfr min förmodan rörande utvecklingen av äldre ä, s. 25, 
Vid ytterligare akcentreduktion borde ett sådant a gå vidare till 

ospänt a eller dylikt; jfr danskans ock norskans infinitivändelse -e. 
Jfr den av Lindgren Burtr. § 46 angivna övergången av 

till a. Jag förutsätter, att även i de a. st. upptagna fallen en speciell 
övergång av öppet ö till a ägt rum i samband med höjning. 

3-232822. Sv. landsm. Rutberg. 
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lekten. I samtliga exempel utom eeka ock meka finnes ett g 
eller k i stamvokalens grannskap. Om man antar, att dessa 
ord, gniega, grieva, sAieka, sOva, till att börja med följt den 
»normala» utvecklingen (gnaga 	'gneoga -÷ *gneoga -› *gnaga), 
kan därefter, under påvärkan av stark exspiratorisk akcent, 
palatalen, som ju i de anförda exemplen förbands med en främre 
konsonant, ha bidragit att prässa artikulationen framåt, varvid 
a omvandlades till cel. Möjligen vågar man beträffande &ka 
ock mera antaga ett liknande inflytande från det efter rotstavel-
sens vokal stående k. Att k ofta påvärkar närstående vokalers 
kvalitet, är ju uppenbart%  

I det jag återgår tig förhållandena i nkm., vill jag erinra 
om att de gamla jämviktsorden av typen a—a där stå på sta-
diet o—a. Ex. böka 'baka', taka 'tala', sköva 'skava'. I Råneå 
däremot har förlängning inträtt, ock med utgångspunkt från 
en form, som varit lika med nkalixmålets för äldre båka etc., 
ehuru antagligen med ett något litet slutnare a-ljud, än som 
ännu är regel i nkm., har i rånem. utvecklat sig typen Ulka 
etc. Liknande är förhållandet i lulemålet. Det heter b&ka, 
tiara etc. även där. I överkalixmålet däremot heter det bd/ca 
(eller baka) ock kika (eller taka). Hur förklara denna form 
med a—a, liksom ock sydligare dialekters taka ock taka? Vad 
överkalixm. bd/ca, tdka beträffar, är jag av den meningen, att 
i denna dialekt tillräckligt med tryckstyrka behållits å rotsta-
velsen — detta kanske i sin mån i anledning av dialektens 
akuta akcentuering, som måste ha medvärkat till att minska 
övervikten av tryckstyrkan på ändelsen — för att kvaliteten 
hos rotstavelsens vokal skulle bevaras. 

Ett liknande resonemang tillämpar jag på former som taka, 
taka. Tillräcklig styrka på rotstavelsen har förefunnits för att 
a skulle bevaras (= undgå sänkning); vid akcentens starkare 
koncentration på den första stavelsen har förlängning inträtt 
ock ett främre a har blivit a, ett bakre a har blivit a. 

Äldre ä ger 61 i ord av typen apa, lönt f. 'lada'. Om ett 
tidigare relativt tryckstarkt -u följde i nästa stavelse, kom ä 
vid sänkning icke att stanna vid o, utan, till följd av vokal- 

1) Jfr om den i allmänhet mindre stabila kvaliteten på långt ock 
på kort a i burtrm. Lindgren Burtr. §§ 34 ock 47. 
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harmoni, att gå över till o. Ytterligare exempel äro: hi3ku 'hal' 
(fsv. kalugker), stbpu?f• 'stapel' (fsv. stapul). 

Äldre I ger al före ett tidigare relativt tryckstarkt -a i nästa 
stavelse; följde däremot ett -u i nästa stavelse, har I bibehållits 
på grund av vokalharmoni. Ex. låva 'leva' (fsv. liva), vata 
'veta' (fsv. vita), staa 'stege' (fsv. stiga obl. f.), men finu 'fena' 
(fsv. timu obl. f.), sinu 'sena' (fsv. sinu obl. f.), viku 'vecka' 
(fsv, viku obl. f.). Former som krIvu f. 'kräva' 2, jpiru f. 'tjära' 
ock Ont f. 'skära' vittna om en övergång av äldre iä till 

i) före -u i nästa stavelse. En liknande assimilation av 
stamstavelsens iä äger rum i kortstaviga ord med ännu bitonig 
ändelse före ett i — dock ej sådant som uppstått genom sonanti-
sering av j — i nästa stavelse, t. ex. i dript sup. 'dräpt', list 
sup. 'läst' (men yeah 'välja', sa/i 'sälja'). 

Med anledning av de nyss angivna exemplen på övergång 
av eä till i(.. a) före -u skulle man måhända även för finit 
kunna förutsätta ett äldre *te'nu, för sinu äldre *aänu ock för 
viku äldre *väku. Men detta antagande synes mig onödigt. 
Dialekten har att uppvisa ett flertal exempel, där fsv. I före -u 
i nästa stavelse representeras av i(«. ). Jfr § 14. 

Fsv. I skulle i rotstavelsen hos ord med jämviktsakeent 
genom sänkning övergå till ospänt a, där ej detta motvärkas 
av det assimilerande inflytandet från den följande, mera tryck-
starka stavelsens vokal. Sålunda har äldre i bevarats före än-
delsens -u, liksom också före ändelsens i (även sådant i, som 
uppkommit genom sonantering av j). Ex. b3tt sup. 'bitit', 
hilncel 'himmel' (fsv. 	»ån 'smedja', vi/2 v. 'vilja'. Jag 
antar således, dels att äldre I uti ord av här ifrågavarande typ 
bevarats före -u eller 4 i nästa stavelse, dels att äldre o'ä i 
ord av typen list på grund av vokalharmoni övergått till 0 (— i). 
I ställning före a blir däremot äldre åå kvar: låsa 'läsa', beera 
'bära'. Märk, att r här som ofta eljest har förmåga att något 
»öppna» den föregående vokalen. 

Äldre ä blir ö: fsv. köma ---> körna, fsv. påla, 	ta, fsv. 
dröpa obl. f. 	dröpa, fsv. böga obl. f. 	böa. Geijer, öppna 
och slutna vokaler s. 175, antar för hithörande ord en utveck- 

Dock ej undantagslöst. Jfr § 13. 
Enligt Hellquist Etym. ordb. är pl. kräffuor belagt i änsv. (1582). 
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ung av äldre ii i stamstavelsen till o, när stavelsen var öppen. 
I fråga om sluten stavelse menar nämnde författare, att »när 
stamvokalen varit gammalt ii, synes detta ii ha — — — först 
öppnats till o ock därpå slutits till å i sammanhang med för-
längning». I nkm. uppträda de enstaviga av typen lat fsv. löt 
med a även utan förlängning. Detta ock vissa andra sakför-
hållanden ha kommit mig att tro, att man ej blott i fråga om 
ord med sluten stavelse (av typen lat fsv. löt), utan även för 
köma 'komma', töa 	o. d. har att ansätta en äldre form 
med ö, ej ii, som stamvokal. Vid sänkning borde ett öppet ö 
övergå till ett ospänt Q 1 ; vidare komma mig sup.-former som 
kbon2 'kommit', spm 'sovit' att förmoda, att dessa värb, kölna 
ock söva, utgå från en stam köm- ock söv-. Det är nämligen 
så, att äldre ii skulle i dialekten bevaras före i i nästa stavelse 
(jfr &Ån 	stith stulit'), varför man av en stam kia'.m7  
eller siiv- skulle vänta sup. *km, * S4V2. Formerna kvm, spv2 
tänker jag mig ha uppkommit ur äldre kömit, sövit, på så sätt 
att ö före i genom vokalharmoni — tilljämning — skjutits 
fram först till ett ö-ljud ock sedan till y 	y)2, alldeles som 
ä givit CO 	2, i t. ex. linan 'öm i kroppen, ledbruten, förlanlad' 

lffimin 	'amin, eller fin 'farit' 	"reterit 	färit. 
Äldre ii ock I bevara sin kvalitet i kortstaviga ord före i 

eller u i nästa stavelse; detsamma tyckes gälla om äldre Sr', 
möjligen också ö (jfr § 27, anm. b. om  fvn. feginn, nktn. fåden, 
fvn. spegill, nkm. spe) före i i nästa stavelse. Ex. fsv. iMhin 
--> lialn 'luden', fsv. brötin 	brått 'bruten', fsv.'Ypin --> bop 
'öppen, fsv. brått" -› brittu3  'bröto', fsv. känn -› kitnu 'kvinna', 
fsv. Witu ---> bitu 'beto'. (Om äldre I i bit?, 'biten', sinu 'sena' 
in. fl. jfr s. 37.) 

Vid starkare redaktion av intensiteten inträder en mot-
svarande avslappning i de artikulerande organens hållning, le-
dande till minskad utprägling av språkljuden. Sålunda övergå 

Jfr tryckstarkt 0_a9 'upp', men i svagton op. 
Jfr att det i nkm. heter d3.bra 'göra', men imp. 2 plur. tprat 

goren . 
Även pl. breeut 'bröto' finnes i dialekten. 
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de i starkton uppkomna diftongerna e, (— cel), 	ou) till 
resp. ca (— a), 2. (", 	o eller o; diftongerna nr, gt, till a. Jfr tryck- 
starkt lenka 'lika', men tryeksvagt leka-bre:Q 'lika bra', tryckst. 
mcheda,r 'mindre', men trycksv. mdndar, tryckst. dn 'dina', 
men trycksv. dan-,96,5 'dina egna', tryckst. lala 'den 
men trycksv. /A-stia/Ma 	 tryckst. tel 	men 
trycksv. tu, tryckst. o151  (synes förutsätta äldre *Zip) 'opp', men 
trycksv. op (som dock kan tänkas utgå direkt från tryeksv. 
öp), tryckst. bog,. 'bord', men trycksv. bolföyt 'bordsfot'. Vidare 
heter det tryckst. doe 'du' (<--. *dec, 	trycksv. do, tryckst. 
fas,ffiko 'för det', trycksv. deichk 'dylik'. 

Särskilt i 'ändelser blir artikulation av språkljuden slapp 
vid starkare försvagning av den exspiratoriska akcenten ock 
ljuden som sådana otydliga — där de ej alldeles falla bort. 

Resultatet av akeentreduktionen blir i regel, att ändelsens 
vokal övergår till ett slappt, otydligt a, vars specifika kvalitet 
väsentligen bestämmes av närstående ljud (sålunda något mer 
öppen före r, 1, k ock olika exempelvis efter k ock t). Efter 
i dialekten kort, tryckstark stavelse blir ändelsens vokal något 
mer öppen än a, ock jag har därför betecknat den med ca. 
Ex. tåka 'taket', vevla 'vunnit', /ata 'letat', keda 'kallat', äv. 
'kallade', d0ri,gan 'ödet' (eg. 'gärningen'), men dt7cbcel 'dubbel', 
scimcel 'Samuel', ditbcel 'dubbla', fdek 'fågel', våpcen 'vapen', 
vetkcen 'vakna', ramen 'remna'. 

Slutligen må anmärkas, att ett reducerat -a uppstår i slut-
ljud vid sekundär nasalering, t. ex. idka b. pl. 'taken', böyka 
b. sg. 'boken', pha 'Pärsson', mårja 'morgon', åtta 'afton'. 

Anm. Ett problem, som nödvändigt måste framstå vid en gransk-
ning, sådan som den här föreliggande, av ljudutvecklingen, är, hur det 
kommer sig, att vissa påfallande förändringar, som t. ex. diftongering 
av vokaler, ägt rum inom ett dialektområde, men ej inom ett annat, 
kanske rätt närbeläget sådant. Enligt vad jag ovan antagit, skulle 
diftongbildningen framkallats av skärpt •exspiratoriskt tryck på resp. 
vokaler. Skulle då den exspiratoriska akcenten på ett håll ha visat en 
tendens till förstärkning i vissa stavelser, vilken däremot ej skulle ha 
yttrat sig på andra håll? Jag har tänkt mig, att den starkare effekten 
i en del dialekter av en förmodad akcentförstärkning, yttrande sig 
bl. a. i diftongering ock viss överlängd på åtskilliga vokaler, kan hänga 
samman med att inom ett folkmål — i olikhet med vad fallet kan vara 
i ett annat — har utvecklat sig en större benägenhet att i de olika 
fraserna vid sammanhängande tal låta tryckstyrkan koncentreras på en- 



40 	 =BERG, NEDERKALDIMILET. 

,skilda ord, medan andra partier av fraserna få i motsvarande grad 
mindre tryckstyrka. Det är åtminstone i nkm. uppenbart, att tryck-
styrkan koncentreras med påfallande tyngd på ett eller eventuellt några 
av orden i en fras, under det att det övriga av frasen blir ganska 
trycksvagt. År det alltså just i dialekter, där man vant sig vid en 
dylik satsrytm, som yttringar av en kraftigare exspiratorisk akcent, 
såsom diftongering m. m., starkast komma att visa sig? — Enligt Larsen, 
Sognemålene s. 6, ha ljud förändrats »ved en overdrivelse i uttalen, 
mens andre blir forandret ved svmkkelse i sin artikulation». Detta 
anser han vara »den tidligste og mest alment virkende tilgang ved lyd-
lover». »Overdrivelsen» betingades av att man fäste särskild uppmärk-
samhet vid orden, »så sproglyd blev forandret netop ved den flid, man 
gjorde sig med dem». Om jag förstår den citerade förf. rätt, skulle 
denna »flid» väsentligen höra samman med »at den som ikke vet sig 
fuldlwrt i at tale riktig, men glor sig flid for at gjore det, stiller hver 
enkelt av vokalerne, og forst og fremst de lange, i et bevisat mot-
stetningsforhold tu l andre vokaler, som ligner dem. Noget sådant sker 
der jaavnlig med fuldbetonede sproglyd av alle slags; men bevisstheten 
kommer oftest ved lange vokaler, vel også steerkest. Det er tydeligvis 
bornene som vEesentlig ser lyd som motsEetninger og paa denne måte 
bringer og holder sprogets lydsystem virkelig i system, og mest åben-
bart synes det mig, at de gjor det med vokalsystemet, de avpasser den 
ene 	enhet i det i forhold tu l den anden, så at der blir tilstrwkkelig 
stor forskjel mellem hvers middels kvalitet tul. at de alle — under 
nogenlunde heldige omstxndigheter — kan kjendes ifra hinanden trods 
den. uundgålige variation. Dette dor de ved at utha3ve hver enkelt 
lydenhets eiendommeligheter more, end de som de herte av gjorde. 
Eivor den bestra3belse blir herskende, trEeder den forsta3rkende tu l den 
overdrivelse, som f. eks. sproglydens hengde i det hele er tilboielig tul 
at fremkalde» (Sognem. s. 9). Vad särskilt uppkomsten av diftongerna 
beträffar, tänker sig Larsen (a. a. s. 11), »at der ikke i diftongiseringen 
ligger noget vaasentlig andet sjwIelig moment end det samme, at om-
hyggeligheten var litt over wvne». 

Det förefaller, som om en dylik anledning till »overdrivelse» 
av språkljuden, nämligen strävan att få fram tydlig skillnad mellan 
ljuden, hos den talande förutsätter för mycket av reflexion rörande ut-
talet. Talet är ju dock något som sker ytterst automatiskt ock i regel 
utan att den talande reflekterar på enskilda språkljud; ock när en in-
divid lägger sig till med vissa talvanor, torde väl detta ske genom en 
i de flästa fall för honom själv omedveten imitation, som då snarast 
skulle leda till en naturlig anpassning efter det språk, som det gäller att 
efterlikna. Åtminstone har jag mycket svårt att tro, att det »er bom 
som va3sentlig ser lyd som motsEetninger». Det är ju bekant, att 
analogibildningen spelar en betydande roll i barnspråket; men detta 
vittnar om benägenhet hos barnen att förenkla, nivellera, ej att fram-
häva distinktioner. Knappast kan häller tänkas, att i fråga om språk- 
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ljuden — närmast »vokalsystemet» — den regel skulle gälla, att barnen 
»avpasser den ene enhet i det i forhold tu l den anden, så at der blir 
tilstrmkkelig stor forskjel mellem hvers middels kvalitet». Man kommer 
måhända sanningen närmare, om man antar, att »overdrivelsen» beror 
på att inom vissa folkmål satsrytmen kommit att skärpa tryckstyrkan 
på enskilda ord ock sålunda bidragit att framkalla höjning, som lett 
även till diftongering. Satsakcenten, liksom den språkliga rytmen över-
huvud, är, som jag tror, något som man relativt lätt ock snabbt imi-
terar, ock så få medlemmarna inom resp. språkkretsar sina talvanor, 
som ej nödvändigt behöva övergå till granndialekter, där man eventuellt 
har en annan tradition med avseende på satsbetoning in. m. Kanske 
man så kan förenkla problemet, som Olof Rudbeck gör, när han talar 
om »vilka bokstäver som äro bytelige»: »Såsom först är alla (vocales 
ock dipbtongi) självljudande bokstäver allra oftast ombytelige, ock 
kommer mycket därav, såsom man yppnar munnen att dem 
utropa» j. 

1) Citatet anfört av Beckman, Språkets liv s. 19. 



Etymologisk översikt av språkljuden. 
Vokaler. 

förekommer som långt ock so 
slutljud. 

§ 6. / står efter affrikato 
äldre ö eller ö'a (av olika urspru 

i inljud: 
v. ta kragtag 

n adj. gen 
tinast adv. genast 

v. vakta boskap på bete 
Mtar m. vallpojke 
sjpgr 2  n. '/8 tunna 

1 

som motsvarighet till 

sp/k8  adj. stel, styv 
sjpg( 4  pres. sg. stjäl 
sje,91r 5  f. skata 
sm(r) f. sked 
sijsira6  b. f. klar rand på him- 

len vid horisonten 

m kort i uddljud, i-nljud ock 

rna ft, fp 
ng). 

De båda kämpande gripa tag i kläderna på varann framtill vid 
bröstet ock söka, alltjämt hållande varann på en armslängds avstånd, 
kasta omkull varann. tYas torde få sammanställas med fvn. geil 
'gata, trång passage' (mellan de kämpande bibehålles ett smalt mellan-
rum), därav *geilask -> nkm. dsgas. 

Jfr rörande detta måttord Wiklund, Le monde oriental V, s. 
222 if. Nkm. Sj9lk förutsätter äldre *skifel, eventuellt *skilel, med im 
kontraherat före kakuminalt 1 (jfr om fik, 	§ 9). 

Förutsätter äldre *stiöl eller *stil; jfr sv. dial. stjel, stjäl 
(Rietz s. 679) ock fvn. stirr. 

I analogi med vad fallet är i pres. sg. av en mängd andra 
värb har förlängning ägt rum i här ifrågavarande värbform, sålunda 
sjpik 	stja-el 	fsv. stiml(y). Eljest kan man ju även här tänka 
på kontraktion av im till i före kak. 1. Jfr § 9. 

Jfr no. ock sv. dial. skjör, fvn. skår, skiår. 
Jfr fvn. skårr adj. 'klar'. 
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v. tjäna 	 ptr3  f. kedja; 
Mn2  f. tjärn 

t i slutljud: 
v. ge, giva 	 sipt v. ske. 
Anm. Grundat på inflytande, från rspr.' är sannolikt g i bsek f. 

I hstnst f. 'tjänst', pret. Jit ock sup. /;it är 2 däremot 
kort i ställning före konsonantgrupp; i 'nar m. 'tjänare' har för-
kortning av 2 tydligen skett På grund av analogien med ord som Bar 
m. 'bagare'. 

Det är förvånande att finna förlängning av Ee i detta ord — 
nkm. mit förutsätter ju nämligen äldre likna — då eljest förlängning 
i nkm. ej inträtt före r (jfr ex. § 31); undantag från denna regel äro, 
utom jon, endast bcon n. 'barn', ko,yri, n. 'sädesslaget korn', vilket 
sistnämnda ord säkert påvärkats av rspr:s form med långt o (nkm. 
bibehåller därjämte en genuinare form Ian n. 'grand, korn'). Det långa 
2 i 02n blir så mycket mer frapperande, som ordet i fråga har kort a eller 
e i andra norrb. dialekter: överkalix »an (meddelat av fil. lic. C. Pihl), 
Piteå »an, Luleå ',serb med undantag för målet i Råneå (sdcknen 
närmast söder om Töre), som har formen »Jan. Att antaga inflytande 
från rspr. tjärn — med långt ä --- är måhända ej skäl till, då det är 
fråga om ett ord, som nog får antagas vara gammalt i dialekten, bl. a, 
som beståndsdel av sjönamn. En annan sak är, om upptakt kan ha 
bidragit till en förlängning av dift. im. Emellertid vet jag blott ett 
sådant namn med typisk upptakt, nämligen granpin 'Grantjärn'; de 
övriga äro tvåtaktiga: st&ipin 'Stortjärn', hetmpiOn 'llamptjärn'. Ordet 
Jon förekommer sällan som simplex, vadan sammansatta namnformer 
med upptakt kunna ha blivit utslagsgivande. De nu tvåtaktiga formerna 
kunna tidigare, även de, ha haft upptakt. Jfr också en sådan sam-
manställning som- n hi-jpin 'en liten tjärn'. 

Fsv. kEedhe. Nkm. Mr måste utgå från en form med långt 
m. Den brutna akc., som man skulle vänta, har eliminerats i samman-
sättningar som larecklpir. 

ti kunde vara uppkommet direkt ur tryckstarkt gö, med cir-
kumflex därefter analogiskt införd efter det mera emfatiska Ob' (fvn. 
giafa). Men även trycksvagt ge resulterar i en form med i — jfr 
t. ex. dp-cbt 'ge igän' ock gpvår 'gevär' (se för övrigt § 11); ur 
det trycksvaga 	har vid användning i tryckstark ställning blivit 

40. Att taga med i räkningen inflytande från rspr. giva 
blir mindre lämpligt, då ju nämnda rspr.-form obestridligen måst hör 
skriftspråket till. Jfr Hess. Vok. i o. y s. 77 f. — hOffiv f. 'hö-
giva' kan antagas ha blivit påvärkat av värbet 49, med hänsyn till 
kvaliteten ock kvantiteten av 2. Men man kan också gå ut från fsv. 
pay, under antagande att detta fått vokalen förlängd, ett antagande 
som i ock för sig är rimligt (obs. upptakten i 1460v). 
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'käk', medan e i gffi f. 'get' kan tänkas ha bibehållits redan på grund 
av anslutning till pluralformen 9kåtcer 'getter' (b. pl. ftåtran). 

§ 7. Problematiskt är 	— 	samn. ä, é) i kf(r) n. 
'kläde' (med plur. kki, 1c4ru,  1d4ra), kH v. 'kläda' ock kni n. 
'knä' (best. sg. knira, plur. kniru, knira), lt pret. sg. 'lät' 
(plur. litu), grAt pret. sg. 'grät' (plur. grUu). Nkm. har eljest 
kvar samn. ö i ord som trä 'träd, trä'l, fa 'fä', l 'lä'; jfr även 
fra, n. 'frö' (fvn. fri). Visserligen finnas i dialekten ord, t. ex. 
fr .,g1,Qp 'fredag', /cti, m. 'lie', scpt, v. 'se', tre räkn. 'tre', där 
samn. ö ej representeras av a 	e), utan av cg,, vilket visar 
tillbaka på ett äldre i, men som de i fsv. äro företrädda av 
former med i, får man väl med dessa sammanställa nkm:s for-
mer med el. För övrigt må anmärkas, att i — t i kf ock 
kni måste vara relativt sent uppkommet, enär det annars skulle 
följt med vid övergången av i till e. Det är tydligen fråga 
om novationer i nkm. (i övriga norrb. dial. ha motsvarande ord 
a eller e, med undantag för överkalixmålet, som har kkelr, 
knekr 2 ), sannolikt uppkomna via de mycket vanliga pluralfor-
merna 144ru ock knfru, som i sin tur bildats i analogi med de 
jämviktsord, där i — t står för äldre i eller före ett u i nästa 
stavelse (se § 14). Denna övergång av å, ö till i 	t kan ha 
främjats av att kklru, kniru i satssammanhanget kommit att 
bli relativt trycksvaga ock så det långa å ock ö blivit för-
kortade. Att märka är, att -r- i kniru ock knira jämte best. sg. 
knira även är en efter pluralformen på analogisk väg uppkom-
men nybildning. 

Den långa kvantiteten i stamvokalen har dock sedan kommit 
att bli förhärskande, då sg. km ock IM jämte plur. la4 'kläder' 
ju hade lång vokal. Till subst. kb-i har värbet kki anslutit sig. 

Till uppkomsten av formerna med i — t kan för övrigt 
också ha bidragit det sakförhållandet, att i ord som knisncfn 
'knäskålen', knzvaa 'knävecket' ö kunde på grund av ställning 
i trycksvag »förstavelse» ha övergått till t. 'Detsamma gäller 

Widtnarks uppgift i Vesterbottens landskapsm. s. 11, ock efter 
honom Rietz samt senast Bergman, Utveckl. av samn. ö, s. 24, att en 
form tri finnes, torde vara misstag. Eller skall man kunna antaga, 
att en återgång från i till a i detta ord ägt rum i målet sedan Wid-
marks tid? 

Enligt meddelande av seminarieeleven Ellen Björlingson. 
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om värbet kk'i i den synnerligen vanliga sammanställningen 
kb-upcb.-sa 'klä på sig'. Att det palatala uddljudet i de här 
omhandlade orden kan ha medvärkat till en förträngning av 
den följande vokalen, torde ej vara uteslutet (jfr § 5, s. 28). 

Samn. ö har i /It pret. sg. 'lät', plur. /itu 'läto' (så även i 
ht 'ljöd', plur. lita) ock gnt pret. sg. 'grät', plur. gr3tu 'gräto' 
blivit resp. 	i. Också här föreligger nybildning, ock man kan 
tillämpa ett resonemang liknande det ovan anförda. Äldre lötu 
har i nkm. i trycksvag användning blivit låtu, som sedan an-
slutit sig till jämviktsord av typen sinu (jfr § 14). 

Hesselman SoS. V, s. 108, antar beträffande gritu i est-
svenskan »nybildning i enlighet med de starka värbens normala 
system. — — — grötu har fått sin vokal förkortad i överens-
stämmelse med det vanliga kvantitetsskiftet. Även för nkm. 
kan man antaga medvärkande inflytande från de starka värben. 
Jag antar vidare, att i anslutning till pret. plur. lita nybildats 
sg. /it (jfr bat pret. sg. 'bet', NN pret. pl. 'beto'), varvid upp- 
komsten av 	måste ha understötts av värbets ej sällan tryck- 
svaga användning (jfr Hesselman a. a. s. 108). Särskilt kan 
man härvid tänka på uttryck som on ht-du-ffira na Oh 'han 
lät dem göra det själva', on ht-u-kölna 'han lät honom komma' 
ock jämföra dem med dr htu-43.bra na, jetkv 'de måste göra det 
själva'; ht-du . . . . ock /tt-u . . . . komma att ge ett med 
lita . . . . identiskt hörselintryck, något som givetvis måste 
kraftigt bidraga till analogibildning efter plur., därest ej rent 
av samma »ljudlagsenliga» utveckling har ägt rum i sg. *låt-du 
ock *it-u  som i plur. */4.tu 	latu -± lita. Att /At sedan har 
lång kvantitet på vokalen — åtminstone vid någon grad av 
tryckstyrka — beror tydligen på systemtvång. Att märka är 
även, hur i:ets ställning i paradigmet måste ha säkrats av sådana 
i nkm. ljudlagsenliga former som imper. 2 plur. lffin 'låten' ock 
sup. /iii 'låtit' (jfr § 15). 

För att komma till rätta med pret. gnt 'grät' får man ta 
värbet /erit 'ljuda' med i räkningen. Till /dit har som ren reflex 
av pret. av jälpvärbet låta 'låta' bildats pret. /it lita, medan 
sup. heter Vota. Efter iebt — itt ntu — kota har det i dia-
lekten ej mycket nyttjade ock måhända där ej genuina grebt 
'gråta', med pret. gnt gritu, sup. greota, anpassat sig. Om 
pres. sg. It 'äter' m. fl. former av detta värb se § 15, anm. 
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§ 8. 	i motsvarar äldre (fsv.) (eller fvn. ö, jfr § 5, s. 30 
före id i några ord, nämligen 

m. eld 	 822111  n. spjäll 
fl v. elda 	 pi12 f. källa, brunn; 
kwa m. kväll 

Anm. 1. 91y2/ n. 'gille'3  torde vara lån från ropr. Man skulle 
kunna vänta bruten akcent på *14 men frånvaron av denna kan för-
klaras av det sakförhållandet, att 973'2/ ofta står som senare led i sam-
mansättning, vanligast i sititti/ 'slåttergille'. 

före n åtföljt av d, vilket n i dialekten kvarstår endast 
som ett nasalt biljud. Ex. äro 
t. m. ände 	 stri,t 6  v. spruta, stänka 

hitt v. hända 	 titt v. tända 
s 4  f. flat, liten stens 	vi,t v. vända. 

Dessutom kunna här anföras pret. hitt 'hände', ritt 'rände' 
(inf. rån), spitt 'spände' (inf. spån), str4ta, 'sprutade' (även sup. 
strltta,), tt 'tände', pitt 'kände' (inf. påk), vitt 'vände'. 

Anm. 2. I nkm. finnes vid sidan av spån 'spänna, taga fast', 
med pret. spit, ett värb spin7  'spjärna emot', som förefaller svårför- 
klarligt. spin kan ej tänkas uppkommet ur fsv. spiwrna (fvn. sperna) 
eller fvn. spyrna. Fsv. spiserna skulle i nkm. ge  sp,gen, en form 
som även finnes i bruk, vanligen sammanställd med mo2_ft 'mot'8. Men 
därjämte finnes Spjek 'spjärna, streta' (spk o dr ib 'streta ock dra'). 
Detta sp0.'?f, med pret. spYra, synes förutsätta ett äldre (fvn.) sperba. 

Kanske man kan våga den hypotesen, att spin i dial. är en analo-
gisk nybildning efter mönstret mån 'mena', pret. månt, med överfört 
från pret. sp9. Till den sålunda nybildade infinitiven har, eventuellt i 
anslutning till spy, pret. spjdra, bildats pret. spna. Måhända kan en 
dylik ombildning av det ifrågavarande värbet ha motiverats av behovet 
att få en yttre differentiering mellan spån 'taga fast' (pret. spitt) ock 
ett supponerat äldre spån 'taga stöd emot, spänna emot med fötterna'. 

Fvn. speld. 
Ordet kunde, under förutsättning att stamvokalen förlängts före 

övergången till 2, uppföras under § 6. 
Elellquist Etym. ordb. sammanställer gille med gäld. 
Måste höra samman med sända. Namnet har tydligen tillagts 

små, flata stenar, som lätt kunde slungas, »sändas»; är sedan överfört som 
benämning på brynstenar, vilka också i regel äro små ock flata. 

mindre brynsten. 	 6) Åda. stnente. 
Spänna kroppens muskler medelst ett fast stödjande av fötterna 

mot ett stadigt underlag. 
Jfr lulem. spjck (meddel. av Ebba Löfgren, Notviken), ökm. 

spak (meddel. av C. Pihl). 
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Före kakuminalt 1 har nkm. en kontraktion av fsv. 
im till 	i fik f. 'hylla', t-ltik adv. 'ijäl'. Härtill kommer mtk 
n. 'mjöl' (ock i anslutning till subst. mgr även värbet mgr 
'mjöla'), som synes förutsätta fsv. *micel (jfr fgut. ock fda. 
Givetvis kan man i fråga om rng. ock fg. även antaga kontrak-
tiön av ett äldre im. 

Nkm. i (— 1) motsvarar fsv. kort i i ni adv. 'nere'. 
Formen ni förutsätter ett äldre "n1.pir (jfr fsv. nipor), vars i ändelsen 
stående i kan ha föranletts av former som Pvt 'över' (fsv. yvir), 

ndi 'under' (fsv. undir). Den länga kvantiteten hos i i ni 
måste bero på ersättningsförlängning. Till ni har sedan nt 
adv. 'ned' (fsv. nib) anslutit sig. På samma sätt får nog tf 
räkn. 'tio' (jfr fsv. pl. tighir) uppfattas (ock ni räkn. 'nio', fsv. 
nio har ombildats efter tf genom analogi), ävensom uttrycket 
t-fr i 'i fred' (fsv. i fridhi)2, där emellertid den väntade brutna 
akcenten på ffi, försvunnit3. 

Också i tryckstarka pronomialformer står i nkm. — t för 
fsv kort i. Ex. int 'mig', dt 'dig', .91 'sig'; i analogi härmed 
även nkm. Å 'ni, I' (fsv. 

t förekommer såsom motsvarighet till äldre I i 
kort sluten stavelse efter affrikatan fy. Dialekten har endast 
tre exempel härpå, ock de äro: sjpi/ n. 'skäl' (i sammansätt-
ningarna vaasOil 'vägskäl' ock vavspil 'vävskäl'), sipin n. 'sken' 
ock sjpip n. 'skepp'. Att det är affrikatan som bevarat i:ets 
kvalitet, är uppenbart; eljest har äldre 1 i kort sluten stavelse 
blivit e,. Jfr . § 5,s. 31. 

t 	t stå i nkm. för äldre 1 i kort, öppen stavelse 
före ett i i den följande stavelsen (även sådant i, som upp-
kommit av kons. i, sedan ändelsens vokal fallit), sålunda 

i inljud: 
blti sup. bitit 	 hinice14  m. himmel 
.drivt sup. drivit 	 mh-t f. midja 
gnirt sup. gnidit 	 sitt v. sitta 

Se Nor. Aschw. Gr. § 98, anm. 2. 
Rept. fred återgives i nkm. i regel med roy 'ro'; vora--fri 

vara i fred' är däremot en stående formel. 
Se Hesselmans anmärkning om repr. frid: Vok. i o. y s.. 76 nedtill. 
Fsv. 
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smin f. smedja 	 viii v. vilja 
sj§ib v. skilja 	 25h f. vilja 
»itceti f. kittel 	 f. vidja 
tih f. tilja 	 win sup. vridit 
vib sup. vikit 	 vitt v. vittja. 

Anm. 1. Nkm. riscel f. 'långsläde' synes förutsätta ett äldre 
*risil 	*ridsil, som möjligen är att sammanställa med fvn. riå eller 
riår). 

Anm. 2. Ord som sjosibg m. 	 Isibg m. 'killing', tribg 
in. 'trilling', twihg 'tvilling se ut att förutsätta äldre former med kort 

och biton på ändelsen. Jfr Hesselmans antagande rörande Mig, 
bszligg, tvaligg i Kökarsmålet: Vok. i o. y s. 182. 

Anm. 3. Före kons. åtföljd av sonantiskt n står kvar i inf. 
låsta 'hissna', grin& 'gistna', D24-cb (äv. piken-d)) 'kikna', vist2 
'vissna'. Måhända har före 2,2, funnits en i-haltig jälpvokal, som tjänat 
till att bevara den föregående — genom konsonantbortfall öppna — sta- 
velsens 	2). 

1 några få ord står i 	i, uppkommet av äldre kort 
i, i kort öppen stavelse i dialekten före ett a i nästa, tidigare 
med relativt stark biton försedda, stavelse. De antecknade 
exemplen äro tia v. 'tiga' (men tt i pres. sg. ock imper. 2 sg.), 
hnian2  n. 'kummin', pilas v. 'kittla', »Mai adj. 'kittlig' ock 
llak adj. 'elak'. 

a står för äldre i i kort, öppen stavelse före ett 
u i nästa stavelse. 

i uddljud: i,ru f. strömvirvel; 
i i inljud: 

finu £ fena 	 slitu pret. pl. sleto 
krivu f. kräva 	 spilu f. spjäla 
nasu f: vassla 	 szvb.0 f. bitande svärmar av 
nku f. nedan 	 små insekter 
rivit f. reva 	 bsirur m. tjäder 
rikuba5t m. drivande båt 	vlku f. vecka 
sinu f. sena 	 viku pret. pl. veko. 

Anm. 1. Om krivu f. 'kräva' ock jpiru f. 'tjära', där } synes 
vara uppkommet ur äldre ib, se § 5, s. 37. 

Anm. 2. På grund av analogi ha en del värb av 5:te avljuds-
klassen alternativt pret. pl. ombildad efter värben av 1:a starka. Så- 

Förutsätter fsv. *kitil (jfr Noreen VSpr. III, s. 190). 
Jfr da. kime. 
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dana äro dripu 'dräpte', itu 'åto', lisu 'läste', rika 'fiöto, drevo'. Se 
om gritu ock lita § 7. 

Nkm. (som dock i enstaka fall kan omväxla med 
y) 	y1 ) motsvarar fsv. at i kort, öppen stavelse före ett i i 
nästa stavelse. 

Särskilt framträder detta i de starka värbens sup. ock pret. 
part. samt i imper. 2 plur. Ex. dripa 'dräpt', iti 'ätit', Ulla 
'äten' (imp.), lisa 'läst', lisln 'läsen', rika 'drivit omkring', vii (1. 
vi) 'vägt', viva 'vävt'; vidare gr'ava (1. grgova) 'grävt', lita 'låtit', 
litzn 'låten' samt adj. liman2  'ledbruten, öm i kroppen'. 

Anm. Pres. sg. 2›t 	24 'äter' måste vara en på analogisk väg 
uppkommen nybildning, likaså imp. 2 sg. kt 'At'. Imper. 2 plur. itan 
'Aten' var givetvis en uppmaningsform som förekom ofta, ock den har 
blivit utslagsgivande för 2-vokalismen, understödd som den var av sup. 
ock pret. part. it2. Man får också här, liksom i fråga om i2t (jfr 
§ 7), taga med i räkningen, att trycksvaghet kan ha medvärkat till 
övergången i uttryck som 24-4p-a 'ät upp det', on at-3u-öup weit-
åvz-a grgiym, 'han äter ju upp vart enda dugg' (eg. 'vart eviga ett gryn'). 

1 relativt trycksvag ställning står a— a som mot-
svarighet till äldre i ock (5 i t. ex. dnipala adj. 'dråplig', handa 
adj. 'händig, skicklig', mena m. 'måne"; a prep. 'i', tal prep. 
'till', man adv. 'innan'; bi,,s4yuceb adj. 'besynnerlig', battin adj. 
'bekymrad' 4, bahånda adj. 'behändig', bagOra v. 'begära', ba-
gro v. 'begripa', mål) m. 'senap', 4sw4r n. 'gevär', ragc'eraga 
f. 'regeringen'. 

Anm. Enligt vad jag antagit § 5, s. 23, borde ett äldre trycksvagt 
övergå till a (trycksvagt) ock trycksvagt ö bevaras som sådant. I de 
ovan anförda exemplen har emellertid äldre 	bibehållit sin kvalitet, 
äldre 	givit a 	2. Beträffande prefixet ba- ock den trycksvaga för 
stavelsen i ~Gip gäller ju, att i fornspråket finnas varianter med -I-; 
men det torde icke vara så, att i förstavelsen ba- ock i sincip ett äldre 
I bevarats, utan en övergång ö -± 2,  får antagas, ock den beror på att 
det trycksvaga - stod — i flertalet fall — i grannskapet av en dental 
kons., som sköt fram den trycksvaga vokalen'ö till ett a 	2, ock 
ävenså hindrade dental konsonant, att äldre I öppnades till a i t. ex. 
handa, dritpali, vva, m. fl. 

Jfr § 5, s. 38 ock § 20. 
Jfr fvn. lemia, f sv. lamber ock lami. 
meoni m. 'månad', ombildat efter s  meont 'måne'? 

4 ) Eg. 'betagen av oro'. 
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- Y 
förekommer som långt i uddljud, inljud ock slutljud, som 
kort i uddljud ock inljud. 

y står i dialekten efter 	ock Is som motsvarighet 
till äldre ö. 

y i inljud: 
024.1  v. tjuta 
dp'dm v. gömma 
sj,syk f. skörd 
syyr 2  v. hugga av ett träds; 
sJir f. avhuggen flisa; skåra 
sIsyt v. sköta 
4,,syb•m. köl 

y i slutljud: ffi v. göda. 
y 	y, motsvarande ett äldretr', står i imperativ- 

formerna smyr 'smörj', sDyk 4  'skölj', syr 'sörj'; y, som eljest 
brytes till diftongen k2y, har i dessa former bevarats på grund 
av inflytande från inf. (smiorr, 	sir), men har förlängts 
i analogi med en hel del övriga imper. (såsom kre 'kräv', se/ 
'sälj', vcpZr 'välj'). 

I orden sny 'snö' ock sy 'sjö' antar jag att y uppkommit 
ur äldre i. Fsv. sni5, sira ha i dialekten först blivit *snyg, 
*syg  (5. kan antagas ha haft en labialiserande itivärkan på det 
föregående i), varefter tryckstyrka ock kvantitet förskjutits till 
förmån för y; sedan har 'e bortfallit. Man skulle kunna vänta, 
att det sålunda uppkomna långa y i de ifrågavarande orden 
skulle ha övergått till diftongen tjty, som ju annars blir fallet 
med — åtminstone äldre — y. När så emellertid icke skett, 
torde detta vara att tillskriva det sakförhållandet, att y i sny 
ock sy kommit att stå trycksvagt i åtskilliga vanliga samman-
satta ord, såsom syveifna 'sjövattnet', sygris a 'sjögräset', sy-
fdean 'sjöfoglarna', snydr.chvan 'snödrivorna', snyvdra 'snö-
vädret', snytkchgran 'snöflingorna', ock då ej kunnat »höjas». 

Förutsätter fsv. *göla. Jfr fvn. gaula. 
Fsv. sköra? 
hugga flisor ur ett träd eller en stock. 
Jfr dock imper. fsv. sköl (Sdw.), som, under förutsättning att 

if4 förlängts, i nkm. skulle ge sDy?r. 

Dyk n. kök 
/syn n. art, slag 
bsyp v. köpa 
Jr v. köra 
Isyn b. m. hårt trä 
1,,syrat adj. om  hårt trä; 
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Så har y bevarat sin kvalitet vid tryckstark användning på 
grund av invärkan från de ord, där det användes trycksvagt. 
En annan sak, som man kan få taga med i räkningen,, är, att 
det här omhandlade y kan vara tämligen sent uppkommet ock 
därför ej ännu har hunnit vara med om diftonieringsproceduren1. 

Utom i de nu nämnda fallen förekommer y i Orden y2  
(växlande med 1) 'öga' samt jyr 'yr, virrig' ock .29r 'svamla, 
ta fel' (däremot 6yr 'yra, vara i yrsel' av fsv. yra). Rörande 
de båda sistnämnda orän, nämligen jyr ock jpy, kan man an-
taga, att sedan relativt sent inlån frän riksspråket av adj. yr 
givit upphov till dialektens adj. jyr, bar värbet jr därefter 
avletts av detta adj. 

§ 19. Nkm. 	y, stående i kort, öppen stav. ock åtföljt 
av r 	r eller ett av äldre i uppkommet ce, motsvarar äldre y.. 

y i uddljud: 
ppr adj. 'öppen 	 pyr prep. o. adv. över; 

y 	y i inljud: 
f. bödan 	 riptt v. nyttja 

bYr3 v. börja 	 nktml ro. nyckel 
ffir} f. gyttja 	 ror r v. rödja 

cl§.% f. hop (hö 1. halm) 	ry.% f. ryssja 
fkytt v. flytta 	 smprr v. smörja 
fyn adv. före 	 sOpfie/ 3  f. skyffel 
fyrdi räkn. fyrtio 	 sipPh v. skölja 
hkgab adj. hygglig 	 stprr v. fånga fisk 4  
hyvel m. hyvel 	 split m. pl. söner 
mos r v. driva med mossa 	421 v. sörja 
mpf§i adj. mycket 	 tprel m. kärnstav. 

Anm. När vid böjning y — y kommer före konsonantgrupp, brytes 
det till oy, såvida ej genom analogiens invärkan y — y bevaras. Det senare 
är fallet i former som by& (1. by i) 'började', byrt 'börjat', r 	'röjde', 
Y? t 'röjt' (äv. Mc], red), smffird (1. sm -Ycl; vanligare är -snrejurj) 
'smorde', ~yrt (vanligare Smoyt).,  'smort', 404 sköljde', spy, 
'sköljt' (vanligare är skikl, skat), syyd 'sörjde', syet 'sörjt' (äv. sard, 

Jfr även om förskjutning av vokalkvaliteten genom invärkan av 
närstående kons. § 5, s. 24. 

Om denna form se § 5, s. 28. 
Lty. schttffel. Nkm. sj§gfeel förutsätter fsv. *skylil. 
genom att vid eldsken spetsa den på en stpriltöka 1. nystar, 

4-232822. Sv. landem. Rutberg. 
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satt), bYrja 'början' (best. f.), Mac& 'gyttjan', sj§Yfla 'skyffeln. 
Däremot har målet oy i t. ex. c11402a 'höhopen', fifiryfja, 'flyttat, 
nbytja 'nyttjat'. 

§ 20. Utom i de § 19 angivna fallen förekommer y y 
i en del andra ord, för vilka nedan skall redogöras. 

För jyyt 'kött' vore det enklast att (med Hultman Östsv. 
dial. § 7,2) ansätta en äldre form 1£54. Man kunde då utan 
vidare gå ut ifrån, att affrikatan O skyddat y för övergång 
till ö, alldeles som fp konserverat äldre I i sipp 'skepp'1. 
Emellertid torde det icke vara uteslutet, att äldre ä förskjutits 
(i ställning efter 0) till y i de ganska talrika ord med upp-
takt, där jpyt ingår som första sammansättningsled ock ju 
stod trycksvagt. Exempel på dylika sammansättningar äro Oyt-
smdk 'köttsmula', 1,,sytstIsiybs 'köttstycke', Oytkiva 'köttsoppan', 
pytkwcim, 'köttkvarn'. Ur dessa ock dylika ord kunde y ana-
logiskt införas även i det tryckstarkt använda enkla oyt. 

Vidare förekommer y — y i sup. (= pret. ptc.) ock imper. 
2 plur. av värben köma 'komma' ock söva 'sova'. De ifråga-
varande formerna bli alltså resp. kym4 kymin ock spm, sp/nn 2. 
Härtill kommer imper. 2 plur. 43.pra4 'gören'. Som jag § 5, 
s. 38 angivit, förklarar jag y y i dessa värbformer som resul- 
tatet av en tilljämningsprocess o -± ö 	y3. 

Märk däremot vät 'vett', bak 'beck'. 
Pret. part. nyttjas hälst i negerande uttryck som: on ice cent 

mar cen ykm 4 I. byfYn 'han är inte mer än »okomrnen» 1. »ofaren»' 
(= kommer 1. far strax), on 'cc cent buvyn dcer 'han är inte »ovarön» 
där' (= 'har ej låtit vara att tränga sig dit'); men även t. ex. ny-
kyl)» 'nykommen', skwt-05 'avskavt'. 

Hultman, Ostsv. dial. § 22, framhåller, att i mellersta ock södra 
Österbotten samt Satakunda en övergång av »kort n till y» äger rum 
i svagtoniga stavelser. Han anför då utom kymi även vyri (jämte 
vöri) ock fyri ock tyckes sålunda för de båda sistnämnda formerna 
förutsätta äldre *varit, lm«. Men å andra sidan angivas a. a. § 11 
flri 'farit' ock vid. 'varit' som exempel på en övergång inom Österb. 
av a --> ä ---> i »i ett par ord, som ofta användas °betonade». Såväl 
Hultman, Östsv. dial. § 39, som Lindgren, Burtr. § 91 B, omnämna 
exempel på »i-omljud a i starka värb av typen bara, alltså pret. part. 
som byn, skyn (Lindgren), skyld, flydji (Hultman). Men även i den 
sistnämnda gruppen värb, liksom i kymi, kunde man antaga en till-
jämning 0 --->0 -÷ y. Nkm. har i värb av typen bra »ljudlagsepligt» 
kvar äldre u i kort rotstavelse före i i nästa stavelse; sup. heter sålunda 
t. ex. bitr} 'burit', skån 'skurit'. 
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Tilljämningen har i själva värket hos många individer lett 
till en övergång y 	y till 2 	2. Man har alltså kpim 
kkma hma, skvi sim, skya siva. I det sistnämnda 
värbet, som ej så ofta som kölna nyttjas trycksvagt, förefalla 
formerna med a i stamstavelsen att vara mera sällsynta. tynn 
'gören' har, så vitt jag hört, ingen alternativ form med t i stam-
stavelsen. Att tilljämningen av y till i i de ovan omnämnda 
fallen 'är en sva-gtonighetsföreteelse, framgår i sin mån av en-
jämförelse med sådana ord som kpi 'öppen' ock pm 'över', vilka 
i trycksvag användning gärna övergå till resp. ipi ock im. När 
y uppträder i former som sup. hyPo 'haft', vkri 'varit', fkri 
'farit', skov 'skavt' (omväxlande med respr  hin, vin, fin, skin) 
ock imper. 2 plur. hkvin 'haven', vkrin 'varen', fkrin 'faren', 
skkvin 'skaven' (omväxlande med resp. hiva, vinn, fira, skinn), 
måste man antaga, att 2 (uppkommet genom tilljämningen a 
-> 	i) vid ökad tryckstyrka — liksom möjligen också un- 
der inflytande av grannskapet till labial kons. — sporadiskt över-
gått till y. 

Kort y 	y uppträder även i följande, ur rspr. 
säkerligen 'sent inlånade ord: dyrk 'dyrk', fyrk 'fyrk', mgort 
'myrten'. 

- e 

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud samt såväl långt 
som — för så vitt det gäller a — kort. 

g 	g motsvarar äldre ö (fvn. ej, fsv. ö), dock ej 
före lång konsonant eller kons.-grupp eller efter affrikatorna 

fp. 
G i uddljud: 

räkn. en 	 åra. nom. pi- Edet 
g.20 best. m. eden 	 4cen adj. egen; 

G(' g) i inljud: 
bGn n. ben 
bg,t pret. sg. bet 
bet f. bete 

Förekommer egentligen blott i uttr. gici-ån 'gå eden'. 
Förutsätter en fvn. form *bleima. 

bk4k v. bleka 
bN,m 2  f. blemma, blåsa 
denkrdn f. dikesren 



MS DL Mes 
råkarhektnd m. härrelös, kring- 

strövande hund 
ram m. rem 
ran adj. ren 
ran m. ren 
rGio 11. rep 
sen adj. sen 
slåk v. slicka 
snes m. trästång4  
stek m. stek 
sten m. sten 
ten m. ten 
vek adj. klen, mjuk 
war n. vred 
vet pres. sg. vet 
våv v. veva; 

ma f. med 
rå n. fogelrede 
rå(r) n. skaklar 
se adj. seg, våt 
swå, v. sveda 
te ra. teg. 

med tvärslå 6  
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Alkis n. »feljus»4  
fat adj. fet 
gran f. gren 
hi adj. hel 
h41 v. läka, hela 
hl adj. helig 
hm n. hem 
hat adj. het 

v. heta 
kng v. gå stapplande2  
lGk m. lek 
/Gr n. lera 
låsas v. leda varm:0 

v. leta 
inGn n. men 

v. mena 
mr adj. mera 

g, 	g) i slutljud: 
br4-0„t v. breda ut 

m. deg 
f(g) adj. nära döden5  
grd, v. ordna, utreda 
ht f. hed 
/å v. leda 

v. lega 
Ånn». Vid trycksvaghet liksom före kons.-grupp förkortas 	e; 

blir som kort alltid a. Det långa a 1. e förkortas någon gång i 
öppen stavelse före ett i nästa stavelse stående a. Denna kvantitets-
reduktion måste bero på att slutstavelsen med a i de ifrågavarande 
orden tidigare haft en ganska stark biton. Ex. ?non/dys adj. 'menlös', 
påttg7  m. 'geting', låt. pret. 'letade', fat. adj. 'fett', mån.t pret. 
menade', rant adj. n. 'rent', Urnan n. 'hemman', aa v. 'äga' (men 

pres. sg. -'äger');  deledcreinan best. plur. 'dikesrenarna', måran 
best. plur. 'medarna — med kort a före ändelsens a — äro inom sin 

låga, som är varsel om någons död. 
med krokiga knän. 	 3) gå arm 
att träda upp kärvar på vid skörden. 
invigd åt döden. 
redskap att dra vinteråkdon med. 
Har kanske tidigare haft huvudtonen på ultima. 

i arm. 
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böjningsgrupp undantagl; det vanliga är, att anslutningen till grund-
formen med långt e, 1. e hos subst. ock adj. upphävt den ovan an-
givna ljudlagen. Jfr § 28, anm. 2. 

G. 	g motsvarar äldre Ib ock ö (fvn. ET3, ö), dock ej 
före lång kons. eller kons.-grupp. (Jfr §§ 6 ock 7.) 

G — e i inljud: 
fkg't v. fläta 
fras v. fräsa 
grCr Nr. gräla 
hgv adj. bra, duglig 
/gr v. lära 
/4.3 v. låsa 

g. 	G i slutljud: 
fg,. n. fä 
fre n. frö 
ra; adv. redan 

Anm. Utom de ovan angivna ex. må anföras Gr n. 'ärr', som 
måste antagas utgå från ett äldre *år (jfr Nor. Aschw. Gr. § 305), 
samt p n. 'äss', som likaledes förutsätter en tidigare form med långt 
93 eller e (mit. es, eng. R013). 

q 	motsvarar i 
som förlängts före rd (i dial. 

— g i inljud: 
f. gärde 

ter v. gärdsla 
fgr4  n. fotspår 
Was v. färdas 

f. fjärd 
Vidare står es 	g som motsvarighet till långt ä ock 

e i från rspr. sent inlånade ord, t. ex. jok f. 'käk'', sickr v. 
'cedera, göra konkurs', IcietpMn m. 'kapten'. 

Jfr § 5, s. 32, 
Även komp. nierman finnes i nkm. 
som uppstår vid ränsning av fisk. 
Den. ferp, som ju egentligen betyder 'färd', äv. 'väg'; i nkm. 

har betydelsen övergått till 'spår efter en som färdats vägen fram'. 
Jfr fsv. veerd m. fl. former av detta ord. 
Jfr § 6. 

ner adv. nära 
n'Sran 2  komp. närmare 
rasa best. f. avskrädet' 
snev adj. snäv 
tér v. tära 
vät v. väta; 

se(r) f. säd 
trg, n. träd. 

nedanstående ex. fsv. de" (fvn.'6), 
). 

fja.ka, räkn. fjärde 
hdk f. skuldra 
vt adj. värd 
vgk5  f. värld. 
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§ 26. Nkm. G 	e motsva rar äldre 	ock ö' (fvn. ö ock 
I) i kort, sluten rotstavelse, som i dialekten blivit förlängd. 

g, 	e i uddljud: G. g n. ägg; 
G 	e i inljud: 

drep pres. sg. dräper 	 lav pres. sg. lever 
gnet n. litet stycke, grand 	nev n. näbb 
grev n. hacka 	 rak pres. sg. flyter, driver 
ha,g in. hägg 	 rav n. räv 
krav pres. sg. kräver 	spg n. skägg 
kwv pres. sg. kväver 	tem pres. sg. tämjer 
lag m. lägg 	 tev m. lukt 
lak pres. sg. läcker 	 veg m. vägg 
/em ra. lem 	 vak adv. väl 
kr n. led, port 	 van pres. sg. vänjer 
lax n. läder 	 var n. väder 
/e,s pres. sg. läser 	 vey m. väv; 

i slutljud: 
la(r) m. led 
	

ådsnå n. spratt 
se f. sed 	 va m. ved 
skra, f. skred 	 va, m. väg 
sma in. smed 	 ve, pres. sg. väger. 

Anm. 1. I de östra trakterna av socknen har förlängningen av ä 
före slutljudande gg uteblivit. Även på andra håll inom nkm:s område 
kan man alternativt få höra uitalet hag, lag, 14, slyag, vag. Det 
är rspr.:s invärkan som härvid gör sig gällande. 

Anm. 2. Fvn. ö 1. I i kort, öppen stavelse med grav akeent blir 
däremot, där ej systemtvång upphäver ljudlagen, a före ett i nästa sta-
velse stående, åtminstone förut starkt bitonigt a. Det heter alltså 
drapa v. 'dräpa', låka v. 'läcka', /aln» begt. plur. 'lemmarna', låsa 
v. 'läsa', råka v. 'driva' (men gråva best. plur. 'hackorna', /gra best. 
plur. 'leden', neva best. pl. näbbarna', råvan 	råvan best. plur. 
rävarna', vd,lan komp. 'bättre, riktigare'., 	 våvan best plur. 

'vävarna'. (Jfr § 5, s. 32, § 22, anm. ock § 28 jämte anm. 2.) 
, 	§ 27. a motsvarar äldre kort e eller ED (av olika ursprung) 

före lång kons. eller kons.-grupp. (Om undant. se  § 24.) 
a i uddljud: 

4 v. lägga ägg 	 an adv: ännu 
åkta adj. äkta 	 anda adv. ändå 
ålar komp. äldre 	 åna n. änne 
åmbar n. ämbar 	 apa n. äpple 
åmna n. ämne 	 åt prep. o. adv. efter; 
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a i inljud: 
båtar komp. bättre 	 rån f. ränna 

0  v. gäspa 	 rån v. åka skidor 
dråll v. drypa 	 råns v. ränsa 
fal m. fåll 	 rånt f. ränta 
tål v. fålla 	 rat adj. rätt 
frk m. katthanne 	 råt v. inrikta, rätta 
frkt v. försöka 	 sak m. säck 
gkåls v. bita 2 	 slåp v. släppa 
gkåns v. glänsa 	 slai adj. slät 
gnåk v. gnälla 	 slet f. slätt 
gre v. gräva 	 smålta best. f. avredningen 7  
hådnzg m. hedning 	 sfsåt v. skälla 
hålst f. häkta 	 sfpåp f. skäppa 
hi f. häll 	 .1§aft m. käft 
hålar3  komp. adv. hällre 	 jpg8 pres. sg. kyler 
hast m. häst 	 /sån, v. känna 
håt f. hätta, mössa 	 Jegatig m. kätting 
iå,kab• f. oxeltand 	 tråt v. träta 
krål4  v. kräla 	 twåt v. tvätta 
hrama3  best. f. töväder6 	vå/t v. välta 
låm v. lämna 	 wansk v. vrenska 
last m. läst 	 vånstar adj. vänster 
mast sup. mäst 	 vant v. vänta 
nast m. matsäck 	 våstar adj. väster. 
pån f. pänna 

Anm Här kunna ytterligare anföras ett antal ord, där 
a i dial. följes av endast en kort kons., enär konsonantiskt j 

blivit sonanten 	2), eller efter den första av konsonanterna en 
svarabhaktivokal utvecklat sig; 

a till följe av g-bortfall står före ändelsens svarabh.-vokal. Ex. 

7) östsv. dial. drälla. 
nappa efter något med munnen. 
Även hålcer. 	 4  östsv. dial. kralla. 
Jfr fvn. kreraja 'trycka, klämma'. 
sådant väder ock väglag, att snön fastnar vid åkdonet. 
till välling, gröt etc. 
Användes egentligen blott i uttr. ha fpål nii-tetnu 'det kyler, 

ilar i tänderna' (jfr fvn. mik kelr 'jag fryser'). 
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a 1) eran sa v. glädja sig 
hån f. höhässja 
hast v. lägga upp hö i 
kram v. kräva 
kwavb v. kväva 
sai f. sälg 

sah v. sälja 
satt v. sätta 

hässja 	start v. städja 
tam n v. tämja 
vånt v. vänja 
wått v. vässa; 
ibncen.2  v. lämna 
lavcer ra. lever 
ramen v. mynna; 
såcer m. seger 

område 	snå,cer v. snegla 
spåel v. spegla 
tåcek n. tegel 
vacek v. blänga. 

Till de här ovan angivna orden ha anslutit sig åta m. 'spirande 
brodd på sädesåker' (fvn. eigin, sv. dial. egel, ägel), fåcen adj. 'glad, 

(fvn. feginn), spåcel in. 'spegel' (fvn. spegill). Möjligen kunna 
dock de två sista ex. vittna om att äldre ö bevaras före ii den följande 
stavelsen, som antagligen uppbar biton. Jfr för övrigt ex. ovan under a 1. 

§ 28. a motsvarar äldre t ock h' (fvn. ö ock 1) i kort, 
öppen stavelse före ett i nästa stavelse stående, tidigare med 
biton försett a. 

a i uddljud: åta v. äta; 
a i inljud: 

båka v. smörja med beck 
drapa v., dräpa 
gama v. gEmma 
gråpa ni. grepe 
grava v. gräva, rota 
hålan b. f. f. hettan 
håva v. föra något i 
jåsa v. jäsa 
laka v. läcka 
låsa v. läsa 
latas v. låta, tillåta 
lava v. leva 
maran adv. medan 
mata v. mäta 

1) No. dial. drevna (Aas.). 	2) Även lånt. 
Fvn. leta. Jfr Nor. Aisl. Gr. § 495, anm. 1. 
sammansnodda vidjor. 

a 2) dramen1  v. smälta 
åtr n. etter 
hådcer m. heder 

b) dråcek v. drägla 
håcen f. inhägnat 
så.ce/ n. segel 
såcek v. segla 
saten v. bli våt 

visst läge 

nara adv. nedanför 
nasa m. näsa 
nava m. näve 
påpar m. peppar 
råka v. driva 
såta m. sele 
santa v. simma 
såran adv. sedan 
s/ara f. släde 
smata v. smeta 
spåla v. spela 
spåna ni. spene 
ståa m. stege 
swåa m. svege 4  
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va v. väga 	 våta v. veta 
via in. pl. vägar 	 våm v. väva. 

Anm. 1. Vid hithörande substantivs böjning bibehålles a före 
ändelsens -u: vau gen. ock dat. plur. 'vägar'. 

Anm. 2. Till här ifrågavarande grupp ha anslutit sig ett antal 
ord, där a går tillbaka på fsv. ö (fvn. el). I samtliga ex. slår dia-
lektens a i kort, öppen stavelse före ett tidigare med stark biton för-
sett a i nästa stavelse. Jfr § 22, anm. 

Som ex. anföras:- åa v. 'äga', dckikrånan b. pl. 'dikesrenarna', 
gråna v. 'spärra ut benen', hma ii. 'hemman', råta v. 'reta', snåra 
v. 'snedda', wåra v. 'stänga ngt, föra ngt fram ock åter'. 

Nkm. a motsvarar äldre (fsv.) eller i i kort, sluten 
stavelse (jfr § 5, s. 31, ock § 26), blott i inljud: 
bak m. beck 	 spak n. späck 
bat n. bett 	 spat n. spett 
fat' n. fett 	 strak n. streck 
grap n. grepp 	 va prep. med 
gras n. gräs 	 vak n. veck 
nas n. näs 	 vat n. vett. 
nat n. nät 

Anm. 1. ta n n. 'tenn' ock van m. 'vän' ha anslutit sig till rspr:s 
form för dessa ord. 

Anm. 2. Jfr om sbsin, sjtp § 11. 
I svagton motsvarar nkm.:s a äldre a i t. ex. orden 

ditatz räkn. 'åttio,' tkbas v. 'tyckas', måme,s v. 'minnas' ock e 
i t. ex. orden f8rfetsab2  ndj. 'faslig', stdita/r 3  adj. 'ståtlig'. Jfr 
vidare § 5, s. 39. 

te 

förekommer i uddjlud ock inljud samt är i regel kort. 
cc motsvarar äldre i-e' före kakuminalt 1 ock r kons.4  

(om undantag se § 34). 

Jfr fvn. tita 'fett'. 
Fsv. faseliker (äv. fasuliker). 
Mlt. ståtelik. 
Att märka är därvid, att i dial. ett g eller kons. i, som till 

följd av ändelsens bortfall eller eljest kommit att stå i slutljud, över-
gått till sonantiskt i2. 
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ce i uddljud 
m. älg 

ceh; f. älv 
&n in. ärg • 
.cerm f. ärm 

ce i inljud: 
bicerk f. björk 
bjeg m. björn 
bc'eki f. bälg 
Uh v. bälga' 
ImktIii. bärg 
?Art v. bärga 
4gybeg f. gärning 
,tielzu 1. 4" adv. gärna 
dce,s.  im. gärs 
/kin m. o. f. färg 
f&rb f. ärja 
hckh f. bälg 
hchi f. håret på skallen 
Mr,/ v. lugga 
heer in. härre 
hcetsk adj. härsken 
hier-v f. härva 
h&rval m. nystkrona 
jekrmt 2  v. idissla 
jcn n. järn 
jeen, f. järna 
jeep ni. järpe 
j&rt n. järta 
jcbtar m. järter 
jon; m. järv 
kw&h3  v. kvälja 

Anm. 1. I pres. sg. av 
vokalen, varvid dennas kvalitet 
'täljer', voj,' 'väljer', men sway  

cho adj. besluten, betänkt på 
ceut n. pr. Ernst 

f. ärta 
eerv v. ärva; 

Werk f. lärka 
meerk n. märke 
mcbrk v. märka 
neerman komp. närmare 
spjcekk m. tunn spade4  
spcdflo m. stjälk 
sporm in. skärm 
spik f. stjärna 
sjpet m. stjärt 
stcerk 5  adj. stark 
sweeh6  v. svälja 
mien v. svärja 
scerk ni. särk 
peeitg f. käring 
yeekk 

 
in. kälke 

1,v7  f. renko 
064 f. kärna 
jy(eri v. kärna 
jycer'n. kärra 
jp&rv 111. kärve 
Ud" v. tälja 
veeh v. välja 
vcerk m. värk 
vctrk v. värka 
vikrk n. virke 
veerm v. värma. 

viirb efter 2:a svaga konj. förlänges 
ändras, utom före kak. 1; alltså bd. 
'svär'. 

1) brumma (om onda tjurar). 
3) ANC11 
5)•  Fvn. sterkr. 
7) Jfr fsv. kalva 'kalva'.  

2) östsv. dia'. järmta. 
4) av trä, använd vid bakning. 
6) Även Svezh. 
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mm. 2. Om undantag som jam 'själv', 'atp 'jälpa' m. 8. 
se § 41. 

Dialektens e motsvarar äldre 	före 1 + kons. i 
följande ord: 
ielsk v. älska 	 heelvitz n. hälvete 
frcgs v. frälsa 	 -kivchls adv. i går kväll 
feela?r n. fjäril (<-, "ftener)1 	p&/ar m. källare. 
heels v. hälsa 

Före r står nkm. ce, motsvarande äldre ä, i 
&rond n. 'ärende', leerat n. 'lärft' samt i 
beera inf. ock pres. plur. bära 	si jscer pres. sg. skär 
bcer pres. sg. bär 	 twcer adj. tvär 
gcer pres. sg. gör (fsv. gaer) 	dcer adv. där 
jcer pres. sg. är 	 p:er adv. här (fsv. hiser)2. 

Före I står långt e i orden c_tc/ n. 'kull av sjöfåglar' 
(fvn. eld!), hitt/ m. 'herde', sw« n. 'svärd'. De två sist-
nämnda äro lån från rspr. 

§ 35. Även i annan ställning, än i förestående .§§ angivits, 
förekommer i nkm. ce som långt ock som kort, tydligen på grund 
av invärkan från rspr. Ex. äro j&val m. 'djävul', jievb adj. 
'djävlig', jeplcal m. 'jäkel', jcsplolz. adj. 'jäklig'. 

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud samt är alltid 
långt. 

§ 36. Nkm. 19 svarar mot äldre 	(av olika ursprung). 
Q i uddljud: 

0 n. öl 	 4r n. öre 
v. öka 	 tsis v. ösa' 
f. öra 	 å'v se, v. öva sig; 
g i inljud: 

b1t f. börda 	 fntis v, fnysa 
bt v. böta 	 for v. föra 
drgm m. dröm 	 gkon v. glömma .  
dm v. dömma 	 grgn adj. grön 

Genom metates i nkm. av änev. 
Däremot dåran 'därifrån' ock jåran 'härifrån' liksom maran 

'medan' ock saran 'sedan'. Jfr § 28. 
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hk m. hök 
htln f. höna 
ho'r v. höra 
krig v. böja 
/12k m. lök 
/gn f. lön 
/gt f. jullöt 
kw n. löv 
mlt v. mörbulta, misshandla 
mt v. möta 
not n. nöt • 

g i slutljud: 
v. böja 

411  v. lägga hö i blöte 
dg v. dö 
fil Y. föda 
gko f. glöd 
grI4 3  V. läkas 4  
IM II. • hö. 
hg adj. hög • 

råk v. röka 
ror n. rör 
rs f. stenhop 
snår n. snöre 
stram m. ström 
sthp v. stöpa 
stor m. stör 
såk v. söka 
sånn V. sy 
sIsiv v. söva 
tim m. törn; 

v. löda 
nt f. nöd 
rg5  f. tjäderhöna 
rg adj. röd• 
stn4 v. knyta 
strå v. strypa6  
trtl f. rock 
tO' Y. töja. 

, Anm. 1. I pret. ock sup. av värb som N, drng, do, fO', ghinx 
m. fl. (alla efter dialektens 2:a svaga konj.) förkortas 12 ock ändras 
samtidigt till 0; det heter alltså i pret. bågd, drånid, dåd (även dm, råd., gkåntd, i sup. bogt, dromt, dat, fot g?romt. Före rd har dock 
längden i stammens vokal bevarats, men kvaliteten har på grund av 
systemtvång blivit densamma som i de andra värben av samma böj-
ningstyp. Sålunda ha uppstått pret.-former som f61 (1. fp), 44 (1. 
helb ock 144 (1. 9.01), medan däremot sup. bar kort 0 (fot, hot, rot). 

Även adj. visa samma övergång av Y51 till 0, när vid böjningen /St 
förkortas före kons.-grupp; alltså grl2n, men grog. 

§ 37. Nkm. dr 'dörr' ock fig, 'föl' kunna antagas utgå från 
en äldre form med $i'.; jfr § 5, s. 31. De i dial. förekommande 
supinformerna dn:2 'åtagit', sist 'slagit', sto 'stått', 6 'tagit' 
torde kunna förklaras så, att det o, som finnes i pret. av ifråga-
varande värb, upptagits även i sup. ock där genom tilljämning 

Fvn. deyfa 'doppa', 
före utfodringen med detsamma. 
Fvn. gråa 'läka'. 	 4) gro samman. 
Fick ock Torp antaga en fvn. grundform *hreygr av en rot 

*hrug med bet. »heiser schrelen». 	• 
klämma till om halsen. 
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övergått till ol. Den ifrågavarande utvecklingen har varit t. ex. 
så: *togit --> tbgit k. Det är givetvis genom analogiens invärkan 
de ovan nämnda förändringarna åstadkommits, liksom även att 
f9, 'fått' ock go 'gått' kommit med i samma serie. 

som kort kort samt finnes i uddjud, in- förekommer i regel blott 
ljud ock slutljud. 

§ 38. o står som 
jande ord. 

0- i uddljud: 
Mys adj. ömse 
klok v. önska 
&pen v. öppna 
Orkd4 m. söckendag 
Ort f. ört 

o i inljud: 
4'614 n. bröllop 
bronis m. bröms 
bog f. borst 
bk.t v. borsta 
bkt m. borste 
492,hOstg inhysesjon 
diken n. dygn 
frogd f. fröjd 
frost f. frost 
färt.star n. fönster 
for _prep. för 
for adv. förr, förut 
fora adj. den färre 
finly f. förning2  
fog-  adv. först 
gror)  adj. grym 

Detta antagande stödes av 
dr(n, 'dragit', dok 'slagit', sto/ 
Burtr. § 51. 

medförd gåva av mat (vid 
Jfr no. dial. hysja, hussa  

gråmt V. grymta 
hori n. hörn 
luls3  v. hetsa (om hundar) 

adv. (i dag) på morgo- 
nen 

kryp v. krympa 
gft v. lyfta 
lånt n. meteor 

«ha rad pres. 3:e sg. det lyster 
16.scer f. pl. löss 
16cen f. lögn 
månstar n. mönster 
mås(er f. pl. möss 
=kok n. mögel 
mimek v. mögla 
påt n. pörte 

de i lulemålet uppträdande formerna 
'stått', to l 'tagit'. Jfr även Lindgr. 

bröllop I. begravning). 
• 

motsvarighet till äldre b (-<-• Sk') i föl- 

&f tas v. dep. ysta 
Ovra adj. komp. övre 
byru adv, ovanför 
Isive,st adj. sup. överst 
Ocar f. ögla; 
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råm v. rymma 	 tråsk v. tröska 
råniar m. rymmare 	 tad,: v. torka 
stbkke rn. drummel 	 tbrva n. töre 
somn 2  f. sömn 	 t4rva/3  m. örfil 
påg; f. kyrka 	 valet adj. vidlyftig 
trol n. troll 	 hi" adj. ouppfostrad, ohövlig 
tral v. trolla 	 bywOnn m. en som är bytv6n. 

I ett mindre antal ord står dialektens e. som mot- 
svarighet till fsv. 	(1. ö, som före konsonantgrupp förkortats) 
av annat ursprung än i föregående § angivits. Så t. ex. i 
&sta adv. 'österifrån 	 r6Lt sup. rört 
g/gg 	glödga 	 ro, t f. röst 
grot m. gröt 	 rast n. röste 
hans f. höns 	 s/tly v. släcka 
hcl f. hörsel 	 smor n. smör 
het sup. hört 	 strbnug m. strömming 
hist m. höst 	 stgrp4  m. stolpe 
hbvh adj. hövlig 	 stor adj. komp. större 
her adj. komp. högre 	stavcOr m. stövel 
jtstus nom. pr. Jöns 	 trost f. tröst. 
mio?rk f. mjölk (filmjölk) 

Anm. I orden grot ock smor är kvantiteten på såväl vokalen 
som den följ kons. kort, något som torde bero på att dessa ord ofta 
i sammansättning stå trycksvaga; så t. ex. i grotffit 'grötfat', grotvåta 
'mjölk till gröten', smorbsiyt 'smörbytta', smoclå,ls_k 'smörstycke (pryd-
ligt upplagt på fat)'. 

I nedanstående ord har dialektens 61 uppkommit av 
Uv. ä i kort öppen stavelse (jfr § 5, s. 36 f.) före ett u i den 
följande stavelsen, som måste ha uppburit biton (»tilljämning»): 
gbtu f. gata 	 lbru f. lada 
hbku f. haka 	 skrbpu f. skrapa 
hb?ru adj. hal 	 snbru f. snara 
kbku f. kaka 	 stbpu?r m. stapel 
kbru f. skrapa5 	 stbru adj. stadig 

Synes förutsätta fsv. *styling. Jfr nkm. ståek 'välta, stjälpa'. 
Kan lika väl tänkas utgå från fsv. sofn. 

5)• Jfr fsv. tyrva, torva. 
Eller av äldre *stylpe? Sdw. upptar en fsv. form stölpe. 
att sammanföra glöd med. 
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stv&ku f. svala 	 vbru f. vara 
trimu f. trana 	 van- i samrnans. som vesitupcit 
tri9su f. trasa 	 'vattenpuss', v6Stusöut 'vatten- 
/Amt' f. vana 	 sot' , vesituscim 'vattensån'. 

I nedan angivna ord synes o ha uppkommit ur äldre 
it före kakuminalt 1 (åtföljt av p eller v, i några fall av sonan- 
ten 	samt i grannskapet av vissa andra ljud. 
Joh) f. jälp 	 w0?r.p3  rn. valp 
yåkp v. jälpa 	 wökp v. valpa 
stbkpi v. stjälpa 	 wokv n. valv 
Joh pron. själv 	 wåkv4  v. välva 
samt gbbn5  adj. 'galen', /c,b49 n. pr. (-6- *klis 	*kalis) 'Kalix', 
vtgls6  interj. 	"vanis, fvn. vol es?) 'din lyckliga ost'. Jfr 
§ 5, s. 30. 

Anm. Härtill komma nyan adj. 'naken', v&jpin 	*veskin 
fsv. vakin) adj. 'vaken', w0r0 n. 'varv' samt spmas7  v. (ock 

dess böjningsformer) 'skämmas', där 0 ävenledes torde vara att härleda 
ur ett äldre te (jfr fsv. neekin, hwEerva ock i östsv. dial. näken, 
vilken). Lindgren Burtr. § 51 antar fsv. o som utgångspunkt för stam-
vokalen i burtrin.:s nethipn ock vin. För min del antager jag, 
att närstående ljud, affrikatan b9 jämte dentaler eller labialer, vållat 
förskjutningen av te till 0. 

I några få ord har o uppstått genom i svagton skedd 
reduktion av dift. 	o 	e. il); så i do (<-• dt15, 	fsv. 
på) 'du', ho (<-- hoy, 	fsv. hän), frökist m. 'frukost' (jfr mlt. 
vrökost). 

1ÅL 

förekommer — med få undantag — endast i inljud ock är i 
regel kort. 

u motsvarar äldre ii i gammal kort, öppen stavelse, 
åtföljt av i eller u i nästa stavelse. 

1) Åven vöna. 
2) Fvn. stelpa. Jfr i östsv. dial. stiölp Hultm. a. a. § 1,44. 

Fsv. hwEelper. 
Änsv. hwEelf (jfr Tamm Etym. ordb.). 
Jfr östsv. glin, burtrm. gi§h. 
vitis står i regel med pron.: vtits dg 'lycklig du'. 
Jfr Hultman a. a s. 240. 



,66 	 LUTBERG, NEDERKALIXMÅLET. 

U i inljud: 
bio, sup. burit - 	 kicsin3  adj. ruskig4  
diam adj. duven 	 adj. luden 
fru' f. fura 	• 	 riAsin n. russin 
hå& adv. huru 	 rikul f. ruva 
kikut adj. kulet 	 stint f. stuga 
hitnul f. kvinna 	 tickul f. tjocka. 

Anm. I uddljud förekommer u i adv. Uti 'uti', uppkommet i 
trycksvag ställning av fsv. ute i. Vid starkare betoning heter det i 
nkm. ut. Inlånade från rspr. eller påvärkade av detta äro ukv in. 
'ulv' samt gu in. 'Gud', guZr adj. 'gul', 	m. 'jude', just adv. 'just', 
ku,S:in comm. 'kusin', leva adj. 'lurvig', stu,sk adj. 'stursk'. kut m. 
'sälunge' har nkm. gemensamt med andra sveneka dialekter (fl. kuutti?). 

a 
förekommer endast i trycksvaga stavelser ock är alltid kort; 
det står i uddljud, inljud ock slutljud — ofta som ersätt-
ning för a, a vid i satssammanhanget inträdd akcent- ock 
kvantitetsteduktion. 

I uddljud är a relativt sälknt i ordens lexikaliska 
form. Det förekommer säkert i alån adj. 'ensam', at ('s,  at) 
'att' (konj. ock infinitivmärke). 

I inljud ock slutljud står a som motsvarighet till 
1. 	äldre ock yngre ti i trycksvag förstavelse eller ändelse: 

falt adj. oförmögen till arbete nåra adv. nedan 
hjanah m. kanalje 	 nåstan adv. nästan 
masin m. maskin 	 nisjra adv. nordan 
4naran konj. medan 	 snarast adv. i hast 
myrar m. murare 	 spararan in. best. pl.• spadarna 
mastar m. mästare 	 Man adj. komp. sötare 
ma prep. o. adv. mellan - 	tåtan adj. komp. tätare 
maka v. maka 	 ieyman adj. komp. ömmare; 

Anm. Jfr § 64,4. 
2: a) best. art. -en: böyka 'boken', &lysa husen';' 

1) Efter oblikformen på -U. 
5) FEW: huru, men i nkxn. ombildat efter tvåni 'var', ist 'där' m. fl. 
5) Jfr fsv. kjusa 'förtrolla'. 	4) kulen, illa till mods.. 
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b) -on i namnsuffixet -son: på,sa 'Persson', någså 'Nilsson'; 
Anm. Tydligen har sekundär nasalering vid bortfall av det slut-

ljudande -n varit upphovet till ändelsens -a (jfr Beckm. Sek. passiv. 
s. 28 if.). 

3. 	fsv. ö i. trycksva g avledningsändelse: 
ciftaveri m. aftonvard 	skeilat adj. skallig 
åuda adv. ändock 	 ståka adj. kort 
fa adj. färdig 	 tbuka adj. tokig 
fråkna adj. fräknig 	 tchra adv. ofta 
håda adj. häftig 	 adj. lynnig 
In&rjal m. morgon 	 ensa adj. isig. 

Anm. a i adj. på urspr. -Öttr förutsätter en utveckling av -Öttr 
till -otter, vilket emellertid haft en förmodligen starkt biionig form 
-utter vid sidan; -a (<-- o) är den svagtoniga ändelsen efter föregående 
lång rotstavelse (i skgat föreligger förkortning av -1- efter övergången 
6 	a); -u 	u) skulle vara ändelsen — ock något bitonig sådan — efter 
kort rotstavelse. För att styrka detta senare antagande saknar jag emeller-
tid varje exempel, men tänker, att förhållandet varit detsamma som i fråga 
om -ogher, -ugher. Efter lång rotstavelse blir det -a i ändelsen, efter 
kort blir det -tt, som måste antagas ha uppkommit av ett äldre -u- i 
-ugher. Det heter nämligen /dina 'kunnig', nåra 'nödig, angelägen', 

' 	' 	' 	illämnmen stbru stadig, tidt tålig. Tj 	ngen  i st&tru (m. fl. ex.) 
visar, att -ugher icke saknade biton. En fullkomligt analog utveckling 
förefinnes i estsv., enl. Dan. Nm. s. 96 ock 218. Jfr även Noreens 
utredning rörande fsv. -öttr i VSpr. III, s. 110 f. 

nyttjas i uddljud ock inljud' ock förekommer både såsom 
långt ock som kort, dock ej i trycksvag stavelse, där det er-
sättes av a. (Jfr emellertid om a som variant till a s. 72.) 

§ 46. a motsvarar äldre ä i lång sluten stavelse. 
a i uddljud: 

sicen n. agn, lockbete 	arm m. arm 
åks n. ax • 	 armast adv. knappast 

f. axel 	 årtz adj. skicklig, snäll 
etIssdk m. balk, axel 	 arv n. arv • 
åkt v. bry sig om 2 	 åsk f. aska 
cin adj. arg 	 ap f. asp; 

2) Här kan övergången också tänkas förmedlad av sekundär nasalering. 
2) fästa avseende vid ngt. 
5-232822. Sv. landsm. Rutb er g. 
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a i inljud: 
båk m. backe 	 kkak m. klack 
bakst m. bakning 	 låmp f. lampa 
bak m. bank 	 las n. lass 
baråk m. barack 	 mer adj. mager 
dåns v. dansa 	 magga,/ v. mangla 
dr v. darra 	 mar f. märr 
drag m. dragg 	 pant m. pant 
frå'g m. fradga 	 rask adj. rask 
frakt f. frakt 	 såksan best. pl. rävsax 
fråna adv. framme 	 såkt adj. sakta 
fraek adj. fri, käck 	 san adj. sann 
frans m. frans 	 .skjam f. skam 
gans m. glans 	 skjash m. skånk 
gkant pret. misslyckades 	spar m. sparv 
grant f. plansch; prydnad 	star f. starr 
hålstar halster 	 tåk v. tacka 
har ni. fisknamn 	 tan f. tand 
håsp .  f. hasp 	 våken v. vakna 
hat m. hatt 	 mien n. vagn 
håver m. havre 	 vånt m. vante 
yeds f. jacka 	 våt f. vårta. 

Anm. 1. stterk adj. 'stark' är fvn. sterkr ock utgör ej undan- 
tag från regeln. 	i formen ståka 'kort' (fsv. stakkogher) kan för- 
klaras såsom uppkommet på analogisk väg genom inflytande från komp. 
ståkar 1. ståkan samt sup. ståkast. 

Anm. 2. Jfr om övergång av ä --> c §§ 60, 61. 
§ 47. a står för äldre ä, som fdrlängts efter bortfall av m 

före b (övergånget i dialekten till b), n före d, g (Övergångna 
till resp. k, t); en svag nasalering kvarstår dock som räst av 
de bortfallna, kons. De antecknade exemplen äro: 
6'4 v. andas 	 ra,t f. rand 
et,t m. ande 	 sa,k m. sång 
hatt f. hand 	 sa,k pret. sjöng 
kja,b m. kam 	 sa4t m. sand 
la,b n. lam 	 såja adj. sandig 
lgk adj. lång 	 sla,k m. »slång»1  
la,t n. land 	 språ,k v. springa 

1) Genom nötning uppkommen ojämnhet å vinterväg. 
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Sta,k m. stång 	 ta,k f. tång 
stra,k adj. sträng; spänd 	tra,k adj. trång 
strsht in. strand 	 vtg,b f. våm. 

Anm. När -t vid böjning tillägges, kommer det däremot att heta: 
lagt 'långt', stragt" 'strängt', tragt 'trångt'. 

a 	a) ersätter g, när detta i sammansättningar 
förkortas. Det heter alltså exempelvis: tcikdr6pa 'takdropp', 
låtkkdd 'lat-kluns', baktöka 'baktala', 4gef4rar4v 'gäddragsrev'. 

0 

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud, men endast som 
kort; stundom står det som variant till co, a, oy vid inträde 
av svagton. (Jfr § 63, anm. 4, § 57, anm. 1, § 5, s. 39.) 

ö motsvarar gammalt kort a i öppen stavelse före ett 
i följande stavelse stående bitonigt a (jfr § 5, s. 33). o i inljud: 
böka v. baka 
bö7.ra2  v. bullra 

bra v. göra 
dör» adv. därifrån 
föra y. fara 
fköka3  v. flänga ock fara 
fkösa4  v. prata obetänksamt 
tk6sa ra. flabbig människa 
gnba v. gnaga 
göka y. gala 
göna5  v. gapa, titta 
gröva v. gräva  

köa m. hage 
höka m. hake 
hömar m. hammare 
höna m. hane 
höra m. hare 
hösa v. slarva 
hösa n. slarvigt klädd person 
höta v. hata 
iba v. driva, förfölja 
3öka6  v. isbeläggas 
ibma7  v. kälta 
yöra pres. pl. äro 

') 'Sträng' i betydelsen 'oböjlig, bestämd' heter i dialekten vanligtvis 
strcem, någon gång stra,k. Intressant är, att stra4k bibehållit den mera 
ursprungliga betydelsen 'stram, spänd' (jfr Falk-Torp Et. Ordb.), medan 
man genom inlån ur rspr. skaffat sig synon. strceg 'sträng' (= 'bestämd'). 

No. dial. bala (också hos Fritzner ock angivet såsom isl., s. 109). 
Fvn. Ilaka. 
Tal. flasa (anf. av Aas. Ordb. s. 170) 'fire ubetenksamt frem'. 

3) Fvn. gana. 
Jfr fvn. jaki in. 'isflak'. 
Detta ord torde vara finskt lånord (fl. jamata I. janaajaa 'kälta, 

gräla'); jfr Saxen FL lånord s. 130 f. Rspr. jama (av Tamm, Fon. 
kännet. s. 10, upptaget bland »nybildade svenska ord») beter i nkm. 
Aunt ock är, liksom motsv. rspr.-ord, ljudhärmande. 
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jbta n. mat, något att äta 	sköka v. skaka 
ötal v. äta 	 sköpa v. skapa 

*kölna v. klämma 	 sköra m. skare 
kköva m. klave 	 skötan propr. Skatan 
Pröva y. sätta på klaven 	sköva v. skava 
kömar m. kammare 	 slöka v. vara slak, släpa 
könan best. in: sg. hyvelspån 	spöra m. spade 
kösa v. stapla upp kärvar i hög spira v. spara 
krba m. krage 	 stöka m. stake 
iba v. laga 	 sjpgra v. stjäla 
löka ni. lake 	 ströka v. strö 
löva m. lave 	 stWa m. svale 
MO% m. brant, genom jordras tgra v. tala 

bildad strandbacke 	»öka m. tjäle 
mba m. mage 	 1,,sbra v. tjära 
möka v. mala 	 twba m. visp3  
pröta v. prata 	 Nåra m. visp4  
9-ans6ka v. rannsaka 	 vöka v. vaka 
röka v. fara häftigt fram 	vöra v. vara 
röpa 2  v. rapa 	 vösa ni. liten avhuggen träd- 
rösa v. falla, störta 	 topp 5. 

Anm. 1. Åven i senare lånord visar sig tilljämningstendensen 
livskraftig: köra fin m. 'karaffin', lösarcit n. 'lasarett', pbraplgel 
'paraply'. 

Anm. 2. I orden pöpa 'pappa', mölna 'mamma' ock stölsar 
'stackare', stökars 'stackars' har konsonantförläugning inträtt, sannolikt 
genom inflytande från rspr. För stökar antar jag följande utveckling: 
stafkarl har till följe av akcentueringen stafkarl blivit stakdr, som över-
gått till stökar ock, efter förlängning av k, till stökar. 

förekommer i uddljud ock slutljud som kort, i inljud i 
regel som långt. 

Därjämte finnes den obrutna formen ata v. 'äta'. 
En variantform råpa finnes också. 
att tvätta grytor o. d. med. 
att röra med ,  vid tillagning av mat. 
att använda vid fiske. 



	

ÖVERSIKT AV SPRIKLJUDEN : VOK, 0, U. 	 71 

I uddljud uppträder u 	o) endast i ett fåtal ord 
i trycksvag ställning ock svarande mot ett äldre ö. I. ö. Så 
i um 'om', nyttjat som konj. (däremot i tryckstark ställning 
ock brukat som adv. ottm 	'öm: on py?/. °yl» 'han körde 
förbi'); vidare i up 	op) 'upp' samt sammans. såsom tipa 
(s, 6pa) 'på', hpat 	(Spat) ock hpatat 'uppåt, uppefter' (däremot 
ot,tp 'upp' ock 6,ap 'uppe': on jcer 422 'hon är uppe', ist-6p 'i 
gården på backen'; eiyp är i senare ex. nyttjat sofil narnn på 
en gård (folket i gården kallas bu,van 'de där uppe'). 

u står i slutljud som motsvarighet till fsv. u i ändel-
ser sådana som -u, -ugherl, -um. Ex. 
åruktu på samma sätt 	bmc kvinna (nom. o. obl.) 
dienu prep. genom 	 /624 lagom 
håstu hästen (dat. sg.) 	skidu pret. plur. sköto 
hastu hästar (dat. pl.), 	HAN tålig 
hau pron. dat. sg. vilken 	hem ensidig, besynnerlig. 

Märk även:• on 456u.yr a, ve, eel&ku 'han gjorde det med avsikt'. 
Bland personliga pron. finnes en form u, jämte nu (reminiscens 
av dat. sg. mask. Rym) 'honom'. 

I inljud står u före nasal, vilken kvarstår som er-
sättning för bortfallet n i förbindelsen nd ock ng. Det är blott 
i ett fåtal ord denna ljudkombination av u + nasal förekommer, 
ock de angivas alla nedan; 
bti..t get. pl. bundo 	 3k 'pret. sjöngo 
b4,ta pret. part. bundit 	&Ms adv. sönder 
kki,t pret. kunde 	 sg,t n. sund 

m. lund 	 staLt m. o. f. stund 
pa4t 2  n. pund, 	 sttu adv. stundom. 

Anm. På grund av ställning i knappt halvstark stavelse har kvan-
titeten på det framför nasalen stående U reducerats i de pronominella 
advärben 4rulg,tu4  'på annat sätt', n&uktu 'på något sätt'. 

I trycksvaga stavelser kan u 	o) uppträda som 
motsvarighet till rspr:s korta 0. Så i putats f. 'potatis', pastur 
m. 'pastor', deiktur m. 'doktor'. 

Jfr § 45,3, anm. 
Även sammans. s1eo7tp9ht n. 'skålpund' finnes. 

8) Även formen sa41_,da,r nyttjas, men är ovanligare. 
4) Jfr fsv. lund. 
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förekommer i uddljud, inljud ock slutljud i tryckstark sta-
velse ock endast såsom långt; när i satssammanhanget för-
minskning av kvantitet ock tryckstyrka äger rum, ersättes a 
av a eller a. 

§ 54. a motsvarar äldre ä stående i kort, sluten stavelse. 
a i uddljud: a?/. ni. al (Alnus); 
a i inljud: 

bar n. bad 	 mat m. mat 
bar n. blad 	 navs f. hörn 
da' m. dal 	 ra(r) f. rad 
firas n. flisor' 	 rak pret. flöt 
firat adj. flat, plan 	 sak f. sak 
g/cm f. gäl 	 sav m. sav 
gyap n. gap 	 smak m. smak 
grav f. grav 	 smal adj. smal 
hav n. hav 	 sta(r) f. stad 
kar n. kar 	 stav m. stav 
kias f. hop, hög 	 tak n. tak 
tar n. skiljevägg 2 	 ta?(• n. tal 
las pret. sg. läste 	 vak f. vak 
lat adj. lat 	 van adj: van; 

a i slutljud: 
da m. dag 	 sia n. slag 
dra n. drag4 	 ta n. tag. 

Anm. Mask. subst. ock adj. få vid böjning i plur. tilljämning 
ock kort stamvok. Det heter alltså: dba 'dagar', db?ra 'dalar', stöva 
'stavar', fköta 'flata', löta 'lata', smöla 'smala', vbna 'vana'. Samt-
liga av hithörande subst. avledda värb få tilljämning: böra 'bada', 
böra 'bläddra', göna 'titta stort', göpa 'gapa', låsa 'lägga upp i 
hög', möta 'mata', röra 'rada (upp)', SÖva 'ta sav', smöka 'smaka, 
dricka starkvaror', stöva '»stava» med skidstavarna', töka 'tala'. Det 
är tydligt, att tilljämning inträtt före ett — åtminstone tidigare — 
med tämligen stark biton försett a i ändelsen. Femininer ock neutrer 
samt adjektiv — de sistnämnda med undantag för pluralformen — 
uppvisa i samtliga böjda former a som stamvokal. Sålunda heter det 

av trä, glas. 
mellan. bås i ladugård, fvn. h1a6 n. 
Fvn. nef; no. dial. (Aasen) nov ock nave. 
som får släpa efter båten, när man »ror drag>. 
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v4ka f. 'vaken', komp. till van blir dtnan, best. pl. till bk(r) 
får formen N/4ra etc. 

a står även för äldre ä, som i dialekten förlängts 
efter kons.-bortfall, i följande ord: 
al' m. kreaturs urin 	 hår prep. hade 
ål v. köra al på åker 1. äng 	lår pret. lade 

pron. andra 	 sår pret. sade 
fey m. fader 	 stån v. stanna. 

Före k 	rd uppträder a <-• ä i våk pres. 'varder', 
egentligen blott använt i uttryck som i v4-hes  'ni skall hälsa', 
du våk-kötna do? 'du kommer då?' ha vak-fcel-sbnas 'det kommer 
väl att synas' o. d.; vidare i ej,k f. 'stropp i seldon' (no. dial. 
arda), 	ra. 'årder', ed• v. 'köra med årder'. 

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud både som kort 
ock som långt (förekommer dock i slutljud endast undantagsvis 
såsom kort). 

a uppträder vanligtvis som motsvarighet till äldre ö 
i lång, sluten stavelse. 

a i uddljud: 
eilar n. offer 	 et(14,nth adj. ordentlig 
dtls& m. officer 	 (leg f. ordning 
ii1Mbar oktober 	 dir m. orre 

n. pr. 011e 	 arm ni. orm 
?dga n. pr. Olga 	 kv n. skaft till lie 
dtb f. olja 	 konj. ock 
eth v. olja 	 pron. oss; 

Anm. 1. et 'ock' ock a.5 'oss', som ju i satssammanhauget ofta bliva 
obetonade, ha då — såsom trycksvaga — uttalet 0, os. 

a i inljud: 
bred m. brodd 
bein m. borgen 

v. bulna 

1) Lty. adel (Rietz s. 6). 	2) Fsv. bolna. 

brinar n. bolster 
bai adv. bort 
beik f. botten 
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Men' v. hugna 
dritkam2  v. drunkna 
deifcel n. doffel 
dciga best. f. daggen 
des f. docka 
deiktur In. doktor 
deimen v. domna 

v. doppa 
dgirb n. »clorg»3  
fearvi v. följa 
fakk n. folk 
fark m. »fork», stake5  
faj m. fors 
fe ni. fogel 
glimrar v. slaska6  
gakv n. golv 
garki ni. kåda 
garn; n. svineri 
geirm v. svamlat' 
hag n. hugg 
hakk m. holk 6  

heihn m. holme 
han n. horn 
hams n. gryt" 
Orm" v. prata, svamla 
1ka,5 ni. klots 
knap. 12  m. knapp 
knitp 12  y. knäppa 
kndir-  v. spinna"; knorra 
krap m. kropp 
kakku m. laxnät 
keikv m. pil 
kart.t ni. kont», korg" 
kark m. kork . 
kvm v. trassla ihop" 
kan n. korn17  
karp BL korp 
kitt m. lukt 
kav, v. lossna 
/tita nom. propr. Lotta 
WiWn18  V. lugna 
meilarig v. mullra 

Fvn. bogna. 	 2) Fsv. drokna. 
kvistar av gran ock tall. Jfr no. dial. dorg, som bl. a. be-

tyder 'kvistar, avfall' (Rose) ock ösv. dorg 'tät småskog, avfall, skräp'. 
Fsv. folghia. 
med vilken man »forkar» båtar uppför forsar; fvn. forkr. 
om snöblandat rägn. 
pirk såväl 80i0 geirM 0. geirM äro kanske besläktade med subst. 

or 'var, varliknande massa'. 
trassla till; röra ihop, söla ned. 
fästad på vardera änden av ett knivskaft. 
gryt, mark med gryt i; bildat av hol 'hål' ock suff. -str. 
Jfr  öm orla 'väsnas; prata' ock oja 'sladdra, skrävla, tala i kors' 

(Vendell). 
Förutsätter fsv. *knopp o. 

'knappnål' ock fsv. knopnal. 
om en katt. 
Fi. lånord; så ock kdikk 'fiska med kolk'. 

18) att bära på ryggen; väl närmast från fl. kontti. 
skrynkla ihop tyg o. d. till en massa. Jfr om /Orm m. fl. uttr. s. 75. 
i bet. 'litet stycke'. 	18) Förutsätter fsv. logna. 

19) Förutsätter fsv. *moira. 

*knoppa resp. Jfr nkm. knapncik 
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man n. moln 
v. plocka, noppa 

palk 
 

ni. pojke 
pilar v. porla 
paslin n. porslin 
pet.gt64/ f. postilla 
pat m. pöl, vattenpuss,  
per' v. puttra 
rad 2  f. »rodd», avröjd äng 
reibsi§as adj. hudlös 
rgikka best. f.3  
ram m. fiskrom 
ram 4  n. rum 
rann,' f. ängsmark 5  
rask n. skräp6  
ratv,.7  v. ruttna 
skeivcek m. skovel 
slaken v. slockna 
smeong 8  f. smörja 
80192,k v. snörvla5  

snatar10 f jortron 
stan adj. stolt 
starm n). storm 
sveirm" v. svamla 
sakar n. socker 
san f. (o. m.) sorg 
seirm v. prata, gå på, svamla 
sart f. sort 
»als adj. tjock 

rm v. prata" 
pate,r12  v. tala otydligt, stam- 

mande 
&dis m. tross 
trets v. retas 
tau n. torn 
tarp n. torp 
tdrry f. en bit (gräs)torv 
Msk" tös, liten flicka 
tana" adj. törstig 
virk v. orka. 

Förutsätter fsv. *potra. 
rad, Hang, rarka, rabsbsas äro bildade av samma stam rodh-, 

som ingår i fsv. rodhna. 
slemmiga, brum öda 1., gröna alger på stenar i vattnet. 
Fsv. rom. 	 3) där skogen bortröjts. 
avfall av trä, hö o. d.; tuht. rosoh. Nktn. rask kan ej sam-

manställas med den av Vendell (i Ordb. över de östsv. dialekterna) före-
slagna grundformen för ösv. rosk, nämligen *hroåk. Detta skulle i 
nkm. utvecklas till *turk, liksom f sv. mapker i dialekterna blivit mark. 

Fsv. rotna. 	 8) östsv. dial. smorning. 
2) draga upp snor i näsan; heter hos Wests snorka, i ösv. åter 

snorkla. 
Förutsätter fsv. *snotra; i ösv. snotra. 
röra ihop, svamla. Orden smirm, sttin, »km äro på det 

hela taget synonoma uttryck. Någon motsvarighet till dem har jag ej 
funnit vare sig i andra dialekter eller i fornspråk, men givet är, att de 
måste tänkas utgå från äldre *svorma, sorma, tjorma. 

Förutsätter ett äldre ljotra; jfr sv. dia]. tjattra. 
12) I no. dial. (Aas.) finnes toska 'om en slu eller trodsig kvindes-

person'. 
14) Jfr fsv. thorster 'törst'. 
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Anm. 2. I särskilda grupper anföras nedan en samling exempel, 
där a som motsvarighet till äldre ö eller il står före b, d, 91. Dialek-
tens former synas närmast förutsätta äldre dylika med 6. 

& före b: 
greibl f. grop 	 kr&b 5  f. krubba 
getb ni. gubbe 	 grhetskeib f. grytskrapa 6  
Ickeib 2  f. klubba 	 Sked) v. skubba 7  
kidtb v. klubba3 	 stecb8  in. stubbe. 
knal) m. små insekter 4  

Här må anmärkas, att även uttalet greib, getb, kl4b,  1cnb, 1cr4b, 
slc(gb, stei:b med lång vokal finnes (särskilt i de västligare trakterna av 
dialektområdet). 

a före d: 
rn. udd 

(ft före n: 
bran9  n. brunn 
greitt n. grund 
grav;  adj. grund 
kei4 v. kunna 
kana adj. kunnig 
meitt18  m. mun 
målas v. bruka munnen, käbbla 
Seindåll m. söndag 

Anm. 3. Utom förestående 

Förutsätter fsv. *grobba. Jfr no. dial. grubba, ösv. grubba. 
Fsv. klubba, klobba. 	3) slå ijäl med klubba. 
som uppträda i stora svärmar sommartiden. Jfr rspr. knubb. 
Fsv. krubba, krobba. 
Värktyg att skrapa grytor med; förutsätter fsv. "skobba. 
gnida, skrapa. 	 8) Fsv. stubbe, stobbe. 

5) Fsv. brunder, bronder. 	15) Fsv. munder, mon. 
Fsv. sunnodagher, sonnodagher. 
Fsv. sunnan, sonnan. 	13) Fsv. tunna, tonna. 
Fsv. unna; pret. unte, onte (nkm. Mit). 
Fsv. undan, ondan. 	16) Inf. spr ekot, fvn. spretta. 

17) Inf. ståp; i ösv. återfinnas stinna 'spänna'. 

lid ni. udde. 

seclar adj. söndrig 
sezvAlar v. slå i bitar 
såna 12  adv. söderifrån 
tein,dar n. tunder 

adj. tunn 
t2,13  i. tunna 
din,i4 v.  unna  
&vida" prep. o. adv. undan. 

ex. må angivas följande part.-pret.-
former av starka värb, där nkm. har a E- 6 i lång sluten stavelse: 
bvine, 'brunnit', dråka, 'druckit', fibla 'funnit', fiksunina. 'försvunnit', 
helga 'huggit' Mola 'hunnit', Hitta. 'runnit', sietute, 'sluntit', slipa 
'sluppit', sprit/sa. 'spruckit', spreoltals 'hoppat', spema, 'spunnit', steVsa 
'stuckit', stå92417  'dragit, spänt', suAla, 'svällt', swea, 'svultit', doja 
'vunnit'. Även pret. plur. får a i stamstavelsen. Det heter alltså 
breol, 	fh etc. 

Anm. 4. fial ock några andra i analogi med detta böjda värb 
få i pret. med flera former a (-<— ö) i stammen. Tema på de i ifråga- 
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varande värben blir: fl 'följa', Ml, far; rkn 'rödja', 	rat 2 ; 
shsph (äv. skita) 'skölja', skål, sk-etts; swieb (även — fastän ovan-
ligt — st.dth) 'svälja', SWdli, swar. 

a står för äldre ö före t i följande kortstaviga ,ord 
(jfr § 5, s. 31,f.): 
brett 5  n. brott 	 skat n. skott 
lats m. lott 	 slat n. slott. 
skred m. »skinn»7  

Anm. 1. Till förestående grupp i målet har anslutit sig mat 
n.' 'mått'. 

Anm. 2. Åven i ordet hal n. 'hål' har kortstavigheten bibe-
hållits i dialekten. 

I gammal kort, sluten rotstavelse har a (<--- äldre ö) 
eljest blivit förlängt (jfr § 5, s. 31 f.): 
breths n. brock 	 lak n. lock 
bar n. bud 	 /av n. lov 
bets n. skräp, avfall 	 me.in m. skillnad, grad" 
fhts n. skal9 	 mar" n. smått träavfall 
fa.r19  f. fåra 	 ne_zr14  n. hästskosöm eller -spik 
gar" n. var, orenlighet, som lik- smed." 11. stycke, smula 

nar var 
kak n. kol 

sney m. snor 
spar n. spår 

  

Jfr fsv. folghia, folghde, folkt. 
Jfr prat. part. fvn. roåenn 'uppröjd'. 

8) Fvn. skola. 
Fsv. svalgha, svolgh 1. svalgh, swolghin. 
Ovanligt utom sammans. b&nbråt 'benbrott'. 
Även formen lat förekommer någon gång. 
tjockare lager, som stannar uppå kallnande välliag, kokt mjölk, 

soppor. Jfr sv. o. no. dial. skrott med allmän betydelse av 'kropp'; 
nkm. skred förutsätter fsv. *skrot. 

Mit. brok. 
brukas särskilt om potatisskal; fsv. flas, flos 'fnas; skal, fjäll'. 

16) Förutsätter fsv. *for. Heter i målet även (mera sällan) fik. 
Jfr änsv. fohra. 

11) Fvn. gor 'halvmelta mad i innvolen' (H. o. T.). Ordet är van-
ligt i norrl. mål. 

»Något litet». Finnes blott i uttryck som: a jr man ce 'det 
är ändå något'; 'c-er nt hk man mar 'det är en liten smula mer'. 
Jfr fsv. mon, mun. 

Fvn. 
14) Jfr fan. hno6saumr 'nitnagel' (sv. -söm). 
15) Förutsätter fsv. "smol. Jfr ösv. smal. 
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skir n. stöd 
	 san 111. ROB 

sgki f. sula 	 tgk pres. sg. tål. 
Anm 1. Slutljudande g har bortfallit i' följande ord,' varför g 

komniit att' stå i slutljud: -da pres. sg. 'duger', hel m. 'håg', Sniff n. 
'smal passage' 2, tret n. 'tråg', filt n. 'tåg'. 

Däremot heter det döa 'duga', höas 'falla i smaken, behaga' med 
Ö före ett tidigare rätt starkt bitonigt a. 
§ 60. a har uppkommit ur fsv. — eller över huvud taget 

äldre — å' före 1 + kons. i tryckstark stavelse. Ex. 
Nfeil V. befalla 	 skålat adj. skallig 
fda v. falla 	 skålar v. skallra 
forvåltar m. förvaltare 	stal m. stall 
gyiln best. m. gallan 	 ,salt n. salt 
galt m, galt 	 valt adj. rank (om båtar) 
halt adj. halt 	 • al adj. trött, slut 
malt n. malt 	 & pron. alla 
pa tu. pall 	 åldra adv. allra 
pe4t m. palt 	 &ilar it. altar 
Skwålar 'n. skvaller 	 el/tt adv. alltid 
skwålar' v. skvallra 	 gdar adv. aldrig 
skål m. skalle 	 ålar rn. ålder. 

Anm. 1. Före ursprungligt ld har a förlängts i följande ord: h/ 
m. 'fåll', feil v. 'fålla', get/ adj. 'ofruktsam', hål v. 'hålla', keg3  'kall', 
kglbrg,t m. 'kallbrand', vell6  pres. sg. 'vållar', vt_g/ 7  n. 'våld'. 

Föruts. fsv. 'sol. Jfr fsv. sola. 
mellan byggnader. Fsv. smugh, smogh 'upptill anbragt öppning 

i klädesplagg, som vid iklädandet drages över huvudet' (Sdw.); i no. 
dial. smog 'gjennemlob, smal gang imellem husene' (Aas.). Jfr fvn. 
smoga 'smog, hg (II. o. T.). 

Även om kor, som sakna horn. 
Hit höra givetvis sammans. som ålxhöyp 'allihopa'

' 
 ålulti,tu 'på 

alla sätt' m. fl.; al i bet. 'hel' finnes blott i uttr. eilan da 'hela 
dagen'. Jfr däremot al4n 'ensam' med a. 

Vid böjning i neutr. får adj ke_a sitt a förkortat (i position); 
det heter alltså kalt. Likaså har'vårbet kål?, 'kallna' kort a; detta 
värb skulle dock kunna tänkas härlett från fsv. kolna, i vilket fall 
et skulle stå som motsvarighet till fsv,. 6. 

Finnes egentligen blott i uttr. som Wel val da 'vad går åt dig', 
'hur är det fatt med dig'? Även pret. brukas, t. ex. wa våldit 'vad gick 
åt honom'? 

Finnes blott i ob. form ock i förbindelse med prep.: *.bra na 
va va) 'göra något med våld', tt p va val 'taga med våld'. 
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Anm. 2. I värbformer sådana som pret. swalt 'svalt:,  ock swal 
'svällde' har a bibehållits på grund av systemtvång. 

§ 61. I några nedan angivna ord står a likaledes som mot-
svarighet till fsv. ä. Möjligen kan i dessa ord en övergång av 
ä till a tänkas föranledd av den föregående ljudkombinationen 
s + bilabialt w. De ifrågavarande orden äro: 
sweze adj. svart 	 sweirv 3  v. svarva 
swate v. svartna 	 swarvar n. svarvare. 

a (g) förekommer därjämte i en hel del från rspr. 
inlånade ord, t. ex. fdig 'fånge', sta& '(potatis)stånd', sag 
'sång' (— sak). 

Anm'. Om a i bhis v. blåsa m. fl. ord se § 64,3. 

förekommer såsom långt i uddljud, inljud ock slutljud, 
som kort i uddljud ock inljud. 

cp står för äldre ä (ursprungligt eller uppkommetav 
ä genom förlängning före övergången å 	cp) i tryekstark sta- 
velse (jfr § 5, s. 24). 

co i uddljud: 
cp prep. o. adv. av 	 mr f. åra 
cbltar m. åker 	 ms m. ås 
cok m. ål 	 cot adv. åter, igän; 
mr n. år 

ep i inljud: 
bbbn v. blåna 	 fcor n. får 
bon, n. barn 	 gre_bn v. gråna 
bcos m. bås 	 hak adj. hård 
bm_t m. båt 	 gcpir in. gård 
deon v. dåna4 	 got f. »gåt», dörrpost 
fatcb in. kreatursväg 	 hcor n. hår 
firekk5  v. flämta 	 hcos adj. hes 

No. sort; no dial. svaart, svort. 
No. (landsmål) sortne; no. dial. svortna. 
No. dial. svorva. 	 4) falla i vanmakt. 

5) Jfr got. flekan 'klaga'. 
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k?repn best. in. klådan 
kkepr adj. klar; änsv. klår 
knisnoin 1  best. ra. knäskålen 
k,reple f. kråka 
kwcpr adv. kvar 
kcp4- ra. kål 
kcpt adj. kvick 
kos n. lås 
mcp?r n. mål 
nk adj. dålig2  

f. nål 
ncpt f. natt 

cp i. slutljud: 
bcp4  adj. trotsig 
frcp prep. från 
grcp adj. grå 
Nyp v. klå 
lp adj. låg 
mcp m. måg 
pkio v. plåga 
rcp v. råda, ha övertaget 
rep f. rågång  

p?reot m. plåt 
prcom m. pråm 
rcok f. »råk», bena 
skrcbm f. skråma 
skr4n3  v. rynka ihop sig (om 
skinn). 

spoin m. spån 
swcor n. svar 
sco/ in. såll 
ab/ v. sålla 
sepr n. sår 
tcor ni. o. f. tår; 

smco adj. pl. små 
syo v. spå 
stret) n. strå 
swcp adj. svag 
sco v. så 
trco v. trå 
tro ni. tråd 
tc in. o. f. tå 
tcb f. tåga. 

Anm. 1. Utom förestående ex. må även anföras det tydligen från 
finskan inlånade ordet hm n. 'fåne, drummel'. I östsv. dialekter 
förekommer, enligt Saxen (Finska lånord s. 119), en form ham 'spöke, 
vålnad', som vore att härleda ur fl. ha,amn. 'gestalt utan kroppsligt 
innehåll, skugga, vålnad'. Betydelsen av nkm. hcom ock ösv. ham är 
ej identisk, men en betydelseövergång av 'vålnad' till 'väsen utan liv' 
ock vidare till 'person utan tankeförmåga' eller 'trög, drumlig människa' 
är tänkbar. Nkm. hcom kan ej ha uppkommit av fvn. hamr, vilket i 
dialekten ljudlagsenligt skulle bli "ham. 

Anm. 2. Formen bcon anger en tidigare förlängning av 	före 
rn. Fallet är så gott som isolerat. I nktn. inträder nämligen ej för-
längning av vok. före rn mer än i ett fall till, i ordet koyn, 5  U. i 
betydelsen 'sädesslaget korn'; annars heter det,kezn, 'korn', koj 'torn', 

Senare delen mottwarar fvn. snåld. 
illasmakande, illaluktande. Ordet är tydligen en bildning med 

k-suffix till fvn. når. 
Jfr fvn. skrå 'hardt skorpeskinn' 	o. T.). 
Fvn. bågr. 
Genom invärkan av rspr:s form för ordet i fråga. 
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vart 'garn'. Därjämte kan anmärkas, att förbindelsen rn i dialekten 
blir n  — med undantag endast för ordet bcon 'barn'. — I Degerfors 
finnes enligt Åström Degerf. ljudlära s. 52 formen ban, ock en där-
med väl ungefär liklydande form, nämligen ban, anföres av Hultman 
östsv. dial. § 1,6. Om sålunda ordet hm, inom nkm. som sådant stod 
på det hela ensamt med hänsyn till den ljudutveckling, det genomgått, 
saknar det däremot icke paralleller inom andra — relativt närstående — 
folkmål. Am. Larsen har i Arknfil. 21 påvisat det ifrågavarande ordets 
egenartade utveckling i de norska folkmålen, liksom han också under-
stryker, att barn är en skriftspråksform, bevarad i en ursprungligare 
gestalt »gjennem lxse- og skriveundervisningen og in'åske i nogen grad 
brugt i talesproget i dannede kredse og i Hiere stil». Sannolikt gäller 
resonemanget även med avseende på sven ska former för ordet barn, 
såväl dialekternas som riksspråkets: dialekternas bcon, ban, bån m. fl. 
variationer av ordet förete resultatet av den i resp. folkmål försiggångna, 
icke av skriftspråkstradition , bundna, utvecklingen. Men vilka äro be-
tingelserna för uppkomsten inom nkm. av dess form bon? Det CO, 
som utvecklats i ordet, förutsätter en relativt tidigt skedd förlängning 
av å i tryckstark ställning, väl i uttryck som la-bcbn '11.11-barn', smo-
bcbna 'småbarnen' o. d., medan å andra sidan ›förtunnandet» av det 
alveolara n  (+- rn) till dentalen n synes vara att härleda ur trycksvag 
anv4ndning av ordet. Ser man nu till, hur ordet i fråga förekommer 
ock användes, så finner man, att det ju nötes ock nyttjas i en mängd 
fraser ock vändningar ock under de mäst skiftande betoningsförhållanden, 
alltså även relativt trycksvagt, så t. ex. i uttryck som dlusta-bcona 

-bone) 'Gustav barnet', där kvantiteten på co ju starkt reducerats ock 
där man kan tänka sig att en reduktion av n  till n också lätteligen 
kan ha ägt rum. bcon skulle sålunda kunna vara att uppfatta som ett 
slags kontaminationsform: det är den tryckstarka formen, där co ut-
vecklats, ock den trycksvaga, där n uppkommit genom reduktion av n, 
som sammansmält till en form, som numera användes med hellängd på 
c0, när den exspiratoriska akcenten är nog stark för att medge detta, 
men som också vid minskad tryckstyrka kan uppträda med kort co 	0)1. 

*Anm. 3. swcor n. 'svar' ock Swco adj. 'svag', plur. SWeb, äro 
uppförda i exempelsamlingen, då de uppvisa långt (0 (<-- ä). Äldre ä 
måste sålunda ha tidigt förlängts i dessa ord — liksom i kwcor 'kvar' — 
ock deltagit i övergången till a). Det vanliga är, att äldre ä i ord av 
tYpen mater, dagher i dialekten blivit a; det heter alltså mat 'mat', 
da 'dag'. Man kommer då att undra, om icke det föregående bilabiala 
w kan ha invärkat på kvaliteten av ä, så att detta vid förlätIgning 
blivit a), ej a2. 

Anm. 4., En del hithörande ord, som ofta stå i trycksvag ställ-
ning, uppvisa en övergång co -÷ 0. EK. härpå äro: 0 prep. 'av', Oi 

Jfr Anm. 4. 
Jfr § 66. om kwcon,, kwcot, ku;cost, wcos. 
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prep. 'åt', fo 	fcp) v. 'få', fro (s,  fr) prep. 'från', .9/0 	8/cp) 
v. 'slå', SmO (s• smcp) adj. pl. 'små', SO 'så' (<— så). Jfr även fött adj. 
'fattig' i uttryck som foti-stcblsar 'fattig stackare'r  foffle adj. 'fåfäng . 

Anm. 5. Agt (s,  gsa) v. 'gå' ock sta ('s,  sta) v. 'stå' ha icke 
medföljt vid övergången å -3- co på grund av inflytandet från den 
trycksvaga formen med a. Däre.not har i dreb v. 'draga', kb v. 'hava', 
tio v. 'taga' ett c0 uppkommit -- på analogisk väg — ur äldre å' vid 
tryckstark användning av dessa ord. TrycksvaLra biformer äro ho 'ha', 
to 	ta 'taga'. Härjämte förekommer som biform till 	tt), 
ett, som . det synes, ur fvn. giafa, härlett värb tep giva', vilket 
i regel användes i tryckstark ställning, under det ki kan nyttjas jäm-
förelsevis trycksvagt. Särskilt vid emfatiskt uttryckssätt använder man 
med förkärlek formen 454. Sakförhållandet är av intresse, på grund 
av att det belyser den egendomliga differentiering, morfologisk ock 
semologisk, som inom dialekten äger rum vid bruket av vissa viirb-
former. 

§ 64. Utom undantag från huvudregeln, som redan angivits, 
• äro följande antecknade: 

å i förbindelsen vå motsvaras i tryckstark ställning av 
Denna diftong torde ha uppkommit på så sätt, att ä .i ställning 
efter v övergått till o1, vilket sedan i enlighet med dialektens 
ljudlagar blivit Qy. Ex. 
1cregkr6y 2  f. spindel 	 voyr f. våd 
?Jay m. våg, bölja 	 voyr m. vår 
v -0,y v. våga 	 voyr poss. pr. m. o. f. vår 
vöyrtin best. pl. fångstredskap3  vöyr pl. våra. 

Anm. 1. Vid mindre grad av betoning går oy över till a. Så i 
voilccenhöys 'vapenhus', veireina 'jordbruksarbetet om våren' för sådd'. 
Beträffande former av poss. pron., såsom vög m. sg., varar f. sg. 
in. fl. måste den förklaringen tillgripas, att i ord som dessa, oftast bru-
kade trycksvagt i förening med substantiv ock placerade efter sitt huvud-
ord, redan på stadiet -0- inträtt förkortning, varigenom övergånge411 -0-
till -ou- förhindrats. 

Förbindelsen två blir i nkm. k. Denna övergång kan 
icke förklaras såsom föranledd av svagton. Jag förmodar, att 
i hithörande ord, där, så vitt jag kan finna, fonemet to brukar 
stå i tryckstark eller åtminstone halvstark Stavelse, utvecklingen 
tillgått sålunda: v har, sedan det föranlett övergången ä •-> o, 
i ställning mellan t ock det följande o förhindrat diftongeringen 
av det långa o till oy. Småningom har en konti:aktion av 

Jfr Nor. Aisl. Gr. § 83 ock Lindgr. Burtr. s. 73. 
Fvn. k9ngorvåfa. 	 3) vid Ilske. 
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Genom överenskommelse med Universitets-Jubileets danske 
Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tidskriften »Svenska 
landsmålen» att mot nedsatt årsavgift 6 kr. 50 öre (i st. f. 10 kr.) för 
år bliva medlemmar av nämnda samfund ock erhålla av detsamma ut-
givna skrifter. De som önska begagna sig av denna förmon, böra därom 
underrätta professor J. A. Lundell i Uppsala. Nya medlemmar få förut 
utgivna skrifter, alla eller enstaka, för 3/4  av bokhandelspriset. 

Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 AB F, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E 	SVENSKA 
1885 A, 1886 C. 	 LANDSMÅL hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 
hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 	 . 0 k 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 	 Opium 	 hh. 80, 82, 89, 94. 
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 	 Udd tOlkiliä 

II: hh. 16, 30, 52. 	 kur fr. Sk. hh. 71, 85, 98, 134. 
Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 	Bjarskål 

diga så fort som möjligt. 
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 

binda i två band (1-5, 6-10). 

STOCKHOLM 1925. KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. nOILSTEDT & SÖNER. 281078 
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