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lig,en i sammansättningar som nuvarande szla-mjelka,feska-mielka.,
vilka sammansättningar i vardagstal höras oftare än det enkla
ordet.
Det säger sig självt, att jag i enlighet med .ovanstående
betraktar äda. .miel ock raieik såsom uppkomna av mima, ock
mimik på samma antydda sätt. Att de böra betraktas såsom
värkliga uttalsformer, icke såsom blott ortograflska variationer
för micel ock mimik, har jag tänkt mig redan i Samn. mi anf.
st. Men bär kunna vi lätt komma över till ett annat spörsmål.
Stå de nda. formerna inel ock melk i direkt sammanhang
med. dessa äldre miel ock mielk, eller böra de skiljas ifrån
dem? Samma fråga gäller naturligtvis också de skånska j-lösa
formerna av samma ord med enkel. vok. (e, i ) eller (i mjöl)
diftong (+-. ö): ma, melk (mtlk), mq.l o. s. v.1 I Samn. mi a.
st. har jag antagit ett direkt sammanhang mellan se-formerna
ock de j-lösa formerna, utan att fullt kunna klargöra detta
sammanhang. Sedan dess har Wigforss s. 93 f. samt s. 251 if.
sökt en förklaring till j-förlusten i association å ena sidan med
ord som mala, mäld, mölla, möllare, å andra sidan med det
,dial. vb molka 'mjölka'. Det torde kunna sättas i fråga, om
ett sådant inflytande på själva huvudordet i resp. grupper har
någon större sannolikhet för sig. För egen del föredrager jag en
annan förklaring, som jag kommit till samtidigt med ovanstående , förklaring av je-formerna ock som Wigforss i en not
s. 94 snuddat vid, utan att fullfölja tankegången. Jag antar,
att, liksom im blivit ie i akcentsvag .stälining i sammansättningar, så har också gått förlorat under samma betingelser.
Förlust av I i sådan ställning förekommer ju icke så sällan i
äldre språk; se härom Kock Ljudhist. 1005 f., 1050 ock 1062 if.,
där vi finna, att såväl im som io ock jo kunnat 'förlora sitt
till följd av reducerad akc.2
Till slut ett par ord om diftongformerna av mjöl, som t. ex.
Asb. mad. Det är något påfallande, att i detta ord kunnat vara
långt e vid tiden för diftongeringen av ö. .Denna tycks ju ha försiggått före den allmänna stavelseförlängningen, även om i enstaka
i) Se Samn. i s. 86 f., 135
2) Även Smål. (Konga bd) rro2/ (se Samn. tei s. 86) tc;ide La
ps samma sätt. Da. uttalet mcelk kan bero på förlust av
förlorat
i bitonig ställning i ä. mimik.
7-141058. Sv. landsmål. Swenning.
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fall av särskild anledning förlängning inträtt före övergången ö --->
diftong (Samn. mi s. 139). Jag har i Samn. mi s. 136 f. fonetiskt sökt förklara 1.-bortfallet så, att ett urspr. *nnel blivit *fli,kel
*m,eel. Ock jag har s. 136 uppställt den frågan:
[-->- *m,ael]
beror den påfallande tidiga vokallängden i ordet mjöl på ett
slags kontraktion av *mol till *men Fonetiskt sett anser jag
fortfarande denna uppfattning hållbar. Det är givet, att bortfallet av
i akcentsvag position icke skett med ett slag, utan
så, att i-ljudets intensitet till följd av minskad akcentstyrka
avtagit; I har blivit
e,. Ock en kontraktion av ee ock ev.
genom akcentflyttning ée till ett e torde ej få anses osannolik. Utvecklingen skulle alltså ha varit: *mlel 4. *mi,e1 *meel *m&l
-->- *mel. Nu kan man visserligen fråga sig, varför icke längd
inträtt även i ordet mjölk, som i vidkommande mål bör
ha utvecklats: *mglIc
*nzolk --> *me,elk --> *målk. Härpå
kan emellertid svaras, att kons.-förbindelsen lk kunnat vara
till hinders för inträdande vokallängd. Resultatet har blivit
mak, som genom övergång av'å till i framför kons.-grupp
kunnat bli milk i skånska mål. En annan möjlighet till förklaring av den tidiga vokallängden i ordet mjöi. vore att antaga in-.
flytande från det tyska mehl. Ett inom målen självständigt
uppkommet *min skulle då ha lånat kvantiteten från det tyska
mehl, något som ju är mera tänkbart än det utbyte av ä. miei
mot tyskt mehl, som F.-T. Lydhist. s. 129 antaga ock som
tidigare tillbakavisats av mig i Samn. mi s. 136 ock numera
även av Wigforss s. 92.

Vok. a ock

(e).

§ 28. Av praktiska skäl sammanför jag varianterna av
målets svagtoniga e-ljud: e, a ock a. Växlingen betingas ju
väsentligen av akcentförhållandena ock råder följaktligen icke
blott i olika ord, utan ofta inom samma.
Om vi bortse från den särskilt i de norra delarna mera
utbredda benägenheten att förflyktiga det svagtoniga e-ljudet
(a), stundom ända till fullständigt försvinnande, har detta samma
frekvens över hela området. Vi uppdela förekomstfallen på
följande sätt, dels med hänsyn till de numera rådande förhållandena, dels med hänsyn till ursprunget.
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e„-e i avlednings- ock böjningsändelser samt därmed jämförliga fall.

§ 29. e„-e svarar regelrätt till ä. i (ev. --> 0) i avlednings- ock böjningsändelse; där icke utvecklingen i målet
skridit vidare. Så finna vi
ä. : -e (urspr. -i eller urspr. -ir, som redan i fspr.
: -a
förlorat r). Ex.
mina mindre
stqge, stake
våra
våra värre
pien& pännal
dcen »na den sjunde m.
tönta tomte
heena henne
bita
bi:j båge
heena denne
sqdara sotare
/isa dessa m.4
lb_ba löpe
såma, dcen-såma (den)samme
sina sinne
a'Ada ute
lkana n. fritt kringlöpande
bna unders
järnögla vid änden av en
(ja) »ge, (jag) köpers
kedja 2
lånta gömmers
gana s. n. gående
bbda bodde
tqla (nue) i tal (med)3
baypnta begynte
acen ri_ga (bbnan)' den rike
sågnada saknade
(bonden)
(om ja) kbrna (om jag)
dcen minsta (han) den
komme
minste (pojken)
(om ja) riva (om jag) reve.
rigana rikare
: -el. Ex.
-la : -la svarand e till El.
-al : -al, ev.
snik
snigel
nkal nyckel
speelle, spegel
hbrnal himmel
tbal) kärnstav.
tbola
eeagal ängel
i
anförda
fall
härrör
givetvis
från synkoperado
Anm. Ordslutet -la
former som t. ex. best. sing. ä. *spöghlen, nuv. spce_a_lan, som givit
spöghil. Omvänt finna vi av subst.
en obest. form Spcia för spcgal
på ä. -ii -le en obest. form på -al. så kval, nqval, qa,bal för
resp. fspr. kafii, nalli, tepli (men endast välla, fspr. vaghli).
Fsv;. pmnne, isl. penni ni. Ang. fall av mask. på -a i målet
svarande till rspr. fem. på -a se f. ö. formläran.
2 ) Se härom Billing s. 60.
8) Fspr. dat. *talt Om sådana former se f. ö. formläran.
5) Fsv. undi(r).
4) Fsv. Inessi(r).
6) Fsv. kopi(r), gomi(r). Se f. ö. värbalböjningen 1 formläran.
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-als svarande till ä. -ils: -els ock -alsa : -alsa, svarande till
Ex.
IL -usa :
pigais pingst
Mkalsa, -alsa hackelse
4spnals-mon(s)a kyndelsstchkalsa stärkelse
mässa
feetgalsa fängelse.
-an: -an svarande till ä. -in: -en. Ex.
lt,dan liten
hed-an, hökan vilken
ggian galen
igan ingen
pr4lsan pratsam
kni van kniven
fbe-vedan förveten, nyhchstan hästen
fiken
sköan --> skon skogen
stan drucken
ksm husen
skdan sliten
bian bina.
Uppmärksammas må värbaländ. -an: -an i 1 ock 2 plur.
pres. oök imperf.1 samt i 2 pl. imper., t. ex.
(vt, nt) ggban
(vi) gapa,
(I) gapen
» stielan
» ställa
ställen
» vvan
väva
väven
jitan jtAjn
» ljuga
ljugen
Obadan
• gapade
gapaden
» steeldan
• ställde
ställden
» vävde
» vövan
vävden;
g4ban, stO'lan q, s. v. imper. 'gapen', 'ställen'.
5. -ana Svarande till ä. -ina -ena (ack. sing. fem, av best.
artikeln)., Ex.
bög'ana boken
ndulana nålen
sgana sillen.
fåenigana förningen
&Gnidna ärmen
kwceenana kvarnen.
öslana axeln
1.4mana lögnen.
(. -at -at svarande till ä. -it: -et. Ex.
4dat . (--Aft) litet
Mat supit
geilat galet
hökat, håkat vilket
'itsigka,t • n. , av t Jig:kan kinigat inget
kig
hdtsat huset
49vat rivit, -et
röntat rummet.
1) Beträffande itnperf. utgår jag från det antagandet, att i äldre
tid överensstämmelse med fsv. rått, så att ipf. ind. 2 pl. ändats på
-in. ren (ex. fsv.
~din o. s. v.). Se f. ö. formläran.
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-igt i neutr. av adj. med avledn. ändi.
7. 8,t: -at 4-- -et: -it
-(l)1(g)e(r)
-(l)t(d)e(r). Ex.
-Wig, målets
rfflat roligt
sbmnat sömnigt
»räligt», fult. relät
rhonat randigt
ä. -is: -es. Ex.
8.• -as: -as
yeem-fötas jämfota i
måtas Mattis
te Olas i kapp
°hånas Johannes
lhmmas levande(s) 2
båg-lceas baklänges
grlyanas gående(s) 2
ha-stybas huvudstupa
-asa (-asa) svarande till fspr. -fasas (rspr. -erska i fem. som
kokerska). Ex. leckasa (-asa) 'kokerska', tweetaså 'tvätterska',
bp-taasa (-tasa) 'upptagerska'4.
-aka : -aka *- ä. -ike : -ika. Ex. bkaka-(mak) 'binnike(mask)'
se § 25,1, &laka, -aka 'kaja' se § 55,1, liedaka 'liten kistlåda'
se § 41,2.
a svarar till fspr. svarabhaktivok. framför 1 ock n,
där sådan förekommit på målets äldre stadium. Ex.
r4sal svedjeland 5
6sal, clysal åxel
kleioal klädsel •
Msal hasselträ
bråsan braxen
rUal stort såll
ålan aln 6.
tisal »tidsel», se § 18,6
Anm. Till typen likartade med dessa äro en hel del låneord på
-al, -an ock med akc. 1, vilkas a naturligtvis icke härrör av en svarai), ock som alltså i viss mån
bhaktivok., utan av inlånat e (möjl.
kan anses höra under § 29. Sådana ord äro: jetväi 'svavel', gåfal
'gaffel', simpal 'simpel', måyeal 'mangel', lågan 'lakan'7 , visan 'väsen!,
ey.a svarar (utom framför m enl. § 60;6) -regelrätt
till ä. u : o i avlednings- ock böjningsändelser, där icke vidare
utveckling skett, Vi finna
Den vanliga advärbiella ändelsen -es. Jfr rspr. jämsideä,-in4
bördes o. s. v., fsv. t. ex. inbyrDis. Se f. ö. längre fram under ordbildningsläran.
Pres. ptc., se värbalböjningen.
Märk fsv. bryggyzzonä. 'bryggerskan' ack. ock se Koek i .Ark.
3, s. 147 f. Jfr också mit. kokesohe
Fruntimmer, som tar upp den avhuggna säden -vid sädeSial:.
ning.
Fsv. rypsel, ryzl.
Får förutsättas motsvara äldre enstavigt aln.

Mit. laken.
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-a :4 svarande till ä. -u : -o (mästadels urspr. -u, undantagsvis urspr. u + kon s. som fallit). Ex.
(döi) riga (grebana) (den)
h4ga haka'
•
rika (flickan)3
hma höna
.24da puta
(döi) minsta minsta (gr4atåga tunga
na) (den) minsta (flickan)
sia (--> si) sida
(döi) riga (bone«) (de) rika
fåsta förstuga
(bönderna)4
hifa huvud
mv göa, (0) med godo
nia nio
•
(döi di) skda (de) slete
&lm räkn. älva2
(döi) tjkota (de) köpte
(döi)
tröcla trodde
g)
tjugu
(Sa (t9
böta borta
(döi) g4bada gapade.
-al: -al, ev. -la: -la (jfr § 29,2) <— ä.
: -o16. Ex.
stå.bal stapel 6
åygkal fotknöl8
ydal åtel
könsal konsul
"(kval djävul
We, bädd, läger, rede°
bbtal betsel 7
s4la-mqgara sadelmakare'''.
Anm. Hit bör möjligen -al i gåva' föras, varom se § 60,1.
-an : -an ‹- ä. -ull: -on". Ex.
n4stan nystan p1.12
plbman plommon
kråsan lingon
håygan Håkan".
Andra fall äro mera osäkra, då -an lika väl kan gå tillbaka
Det är den oblika kasusformen hos de svaga femininerna som
genomförts i målet, alltså ä. haku, honu (-o) o. s. v.
Jfr fsv.
Jfr ett fsv. ack. sing. fem. Dö riku (-o).
Fsv. Ö(r) riku (-o).
Det är naturligtvis icke alltid möjligt att med bestämdhet säga,
om -ul eller -il ligger till grund för -al. I det äldre språket rådde
ju en vokalväxling i suffixet, som icke återspeglas i nuv. mål.
6) Fsv. stapul.
Ist. bitull, men därjämte även bitill.
Fsv. ankul.
9) Fsv. badhul, men äv. bEedhil.
.15 jfr fsv. sapul, men även fsv. mit. sadelmaker.
Här är det ännu svårare att avgöra, om -fln eller -in legat till
grund. Få ex. med -an kunna med säkerhet påstås ha -an
-fln.
Jfr ovan not. 5.
13) Fsv. Hakon, -un.
Fsv. nyston.
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till -in : -en som till -un : -on. Så t. ex. skslcan 'syskon'l, Ulan
'ållon'2 . Detta gäller sannolikt även om -an i tidigare *faran,
*faren ock enligt § 22,1 om -an i kan
*oern.
nu ,kan 'öron'
*yan
e.,-a synes ha uppkommit genom försvagning av
ett a i levissimusstavelse i uttryck som t mbdas (tas) 'i
middags', t såndas (s6ndas) 'i söndags', t måyndas 'i måndags'
sånda o. s. v.).
o. s. v. (däremot endast mhia, sunda
Att försvagningen skett i s. k. obetonad stavelse, synes
visst, då ett med levior betonat a städse bevarats i målet. Orden
kunna ännu någon gång ha akc. 1 (värkad av upptakten), ock
det särskilt i sammanställningar som t mayndas(a)
måndags kväll'. Emellertid torde någon ytterligare betingelse
e ha varit erforderlig, alldenstund det ej
för övergången a
ser ut, som om varje °betonat a skulle ha försvagats till e (se
under a §§ 47, 50). liar möjligen det följande s-ljudet medvärkat?
Likartat i viss mån med anförda fall är z(j)RMs (åftas)
'i går afton'. Målet har Utan: åftan med a i suffixet, fsv. aftan,
ock man har därför rätt att vänta, att Ki)aftas utgått från ett
i aftans, som av liknande skäl — vi få då förmoda äldre betoning'
t(i)aftas. Jfr emellertid också
i tiftans — blivit i afte(n)a
fsv. i afftons, i jaffthens, i afttes 0. s. v.
Anm. Då målet numera vanligen har «man 'tusen', kan detta vara
lån från rspr. De gamla säga ännu «man svarande till fspr. imsand.
Såsom svordom användes liksom i rspr. tåsan, vilken akcentuering hos
äldre förekom även i räkneordet. Jfr hÖnra(d) ock hönra(d). Att i
fråga om tgsan anknyta till mera sällsynta fspr. pusind 1. usund
ginge formellt an, men vore kanske reellt sett mindre' tilltalande.

B. a (a) såsom s. k. bindevokal i sammansättningar.
a svarande till -a : -a <— ä. - i : - e enl. § 29,1 träffas
sammansättningar
med ett neutr. subst. på -a : -a som första
1. i
led. Ex.
yta-ycee gärdsgård 4
ga-gaygal ekegren
vetebröd
whia-bro
bbeka-rty björkris3
1)

2) Fsv. aldin ock aldon.
Fsv. systkin ock syskun.
bhdca n. 'björke, björkskog, -trä', 43e § 1 8,i.
jia n. 'gärdsgårdsstör', se § 18,1.
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sin-la sinnelag
kana-hona nyckelpiga9
. iganalin ekorrskinn* ,
åltara-tavla altartavla.
2. i några sammansättningar med ett adv. L en prep. på •-a.
som första led. Ex. ina-, itda-jceen?g 'inne-, utegärning',
eeta-pla 'eftergille's, .?et.a-lcen 'efterlåten', öna-sla 'underslag'4.
§ 34. a svarande till -a: -a -<--. ä. -u: -0 enligt § 31,1 trä,ffas
i sammansättningar med ett svagt fem. subst. i första leden.
Det till grund liggande -u: -o torde 'näst ha varit singularens
genitivänd. -u.:-o. Därjämte torde dock också pluralens genitivändelse -u: -o, som i fspr. delvis utträngt urspr.-na, ha bildat
utgångspunkt. Ex.
hösa-bayn strumpband 5
trila-väin triss-vagn
phlsa-pina korvsticka 6
fåsta-kamara farstukammare"
römpa-lcee svansrem 7
Hitga-sauke(r) kaksocker
da-sta gödselstads
la-nws lungmos
1.,96ila-dra källdrag
jeeda-skota liten gädda
?ta-maul otta
4gla-rd ugglerede
toka-blos »kyrkbloss»9
byeela-krans bjällerkrans
klia-goban gubben i klocbpp-/cenz byxklaff
kan lo
br e?cla-stabal
.
brädstapel 12
kana n. 'ekorre', se ovan § 18,1.
ägana D. 'ållon'.
Förplägnad av mindre förnäma bekanta dagen efter ett begravnings- eller bröllopsgille 1. dyl.
Brädbeklädnaden på taket i rum, under takbjälkarna. Jfr fsv.

undi(bygning).

h(286. f. 'strumpa'.
Sticka, tagg, vanl. av slånbuske, som användes att fästa ihop korven vid ändarna (palsa f. 'korv').
Det stycke av selen, som går under svansen på hästen.
Det ställe, där man lägger upp all dyngan från ladugård eller
stall.
2) Fruntimmer, som mäst utmärker sig genom fin klädsel vid lyxkan ock på kyrkvägen.
lo) Väsen, med vilket man brukade avskräcka barn från att röra
vid klockan ock som sades finnas inom det stora fodralet till klockor
av dalklocktyp.
Mindre högtidsrum innanför förstugan, mitt emot »stugan», d. v. s.
vardagsrummet.
breeda f. 'bräda, -e'.
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kwia-kal kvigkalv
s7c3la-ritagtara skollärare
d€ca-stol blåklint'
pbta-magara k akelugnsmaflica-kast »flugkvast»2.
kare
Andra leden kan utgöras av annat ord än subst., såsom i
teka-ta kyrktaga
sia-redo(r) »sidrädd»3
römpa-stoda se »rumpstöta
stica-t,scee stugkär
sig»5.
skbepa-loban skorplupen4
§ 35. a utan (åtminstone oomtvistlig) anslutning till ordformer på -a : -a träffas
1. sällan i sammansättningar, vilkas första led ansluter sig
till ett nomen. Vi finna
a) enstaka fall med ett svagt mask. som första led, såsom
grida-snaba 'gräddsnipa', håra-ga 'härrgård'.
1 nuv. mål associeras första leden i dessa sammansättningar
med de enkla ordformerna greda m. 'grädde' ock hata m. 'härre'.
Emellertid strida dessa bildningar fullkomligt mot den i målet
allmänt tillämpade regeln för sammansättningar med ett svagt
mask. som första led, enligt vilken vi överallt i dylika finna a
såsom bindevok. (se § 50,2). Det synes mig därför, som om det
ej kan antagas, att man så att säga med berått mod sammanställt de enkla ordformerna på -a med andra sammansättningsleden. Kanske få vi snarast förmoda, att a mera oreflekterat
tillkommit för uttalslättnads skull, då man, i enlighet med
rspr., velat ha sammansättningar med blotta ordroten som festa
led, i rspr. grädd-, härr-. Man skulle härvid också kunna
tänka sig, att sammansättningarna lånats från rspr. gräddsnipa,
härrgård (alternativt också härregård) ock vid överförandet
till målet till följd av den tunga konsonanthopningen fått ett
-a inskjutet (ev. övertagit rspr. -e i härregård). Anmärkas
bör, att uppenbart i målet gjorda sammansättningar med samma
Eg. 'luv-stor.
Kvast av björkkvistar (med löv), som hänges upp i taket ock,
om så anses behövligt, bestänkes med mjölk, för att flugorna skola
samlas i den. De fångas efter mörkrets inbrott i en säck,
Om hästar, som skrämmas lätt av föremål på sidan om vägen.
' 4) Säges om bröd, som ej gräddats väl, då mellan den hårda kanten ock inkråmet bildats ett tomrum.
3) D. v. s. stöta sätet s hårt, att, bäckenet eller tyggråd6n tar
skada.
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ord regelrätt ha bindevok. -a, som t. ex. grbda-slek 'gräddslick.
-tår', håra-ms 'härrevis'.
b) några ord med ett starkt nom en som första led, såsom
piga-51A igelkott
plåna-bog plånbok
lateta-näil kartnagel
wbra-pana »virrpanna»2
tcseertga-knuda käringknut'
rea-la rätt platss.
Här torde med all sannolikhet -a ha tillkommit för att
lätta uttalet ock således icke ha haft någon motsvarighet
på ett Ursprungligt stadium. En försvagning av a i äldre hithörande ord, t. ex. kaota-näil, får ej antagas, då a såsom bindevok. regelbundet bevarats i målet ock har en vidsträckt användning, icke minst i sammansättningar med ett starkt nomen
som första led (se § 50,1).
2. mycket ymnigt i sammansättningar, vilkas första led ansluter sig till ett värb. a är i sådana sammansättningar den
regelrätta bindevokalen. Ex.
stftspa-nayl stoppnål
pitsta-Mida vilstund under
måida-krog metkrok
arbetet 7
yeta-trg trä att skäkta lin
fida-mceo fölmärr
med
klölsa-lt@na »kluck höna»8
skåyla-van skållvatten
sibra-balga stirrig person
spölta-rayk spol-rock 4
jielpa-pralst jälppräst
låda-stayk laddstock
tb'c'ela-grts kelgris
.litga-iceon ränsjärn 5
klka-spgg skvallerbytta 9
båga-tru baktråg
dålra-grals dallergräs
g2-puda åkdyna
glisa-mak lysmaskio
Uga-stud lekstuga
s/igka-basa slinkig kniv11
lina-kol badställe i å6
Vpga-(d läkkött
låtsa-nzoda läsmöte
sedd-pceo sättpotatis
1)

Felgjord knut.
2) Vimmelkantig person.
M äSt i uttrycket t rwfa-la 'i esse, i sin ordning', sannolikt
återgående till ett fspr. i netto lagh(i). Med avseende på a jPr alltså § 34.
spolta 'spola'.
Raka att ränsa rotfrukter från ogräs (/ina).
/a/a 'löga', 4/ 'djup vattensamling i å 1. bäck'.
Eg. 'pust-bete'; böida, 'stund'.
D. v. s. höna som vill ligga på ägg, soul ej värper, utan går
omkring ock kluckar.
6) klaga 'skvallra'.
) g- /isa 'lysa, glänsa', se § 18,1
11) Även 'gänglig person'.
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mila-vceo töväder'
råspa-steka tändsticka
sta-tcelka sticktäcke
leelga-cläis läggdags
upina-sta eldstad
nhsta-vina nystvinda
höga knob huggkubb.
fålsta-mat fästman
Med annat ord än subst. i andra leden märkas t. ex.
bina-fceedzo(r) bi ndfårdi g Mö.
ta -juge(r) gi fta s sj u k
licga-stora plur.2
slieita-glido(r) slaktfet
Det a, som vi finna i sammansättningar av detta slag, är
utan tvivel av ganska växlande ursprung, ock det vore helt
visst vanskligt att för varje enskilt fall säga, huru a tillkommit.
Som utgångspunkter i fornspråket måste tagas i-e eller u-o,
ev. båda (a skulle ha bevarats i målet). Om vi vända oss till
fornspråket, finna vi både i-e ock u-o såsom bindevok. i
sammansättningar med en första led, som ansluter sig till ett
värb. Ytterst få av dessa sammansättningar torde vara gamla
ock vad jag skulle vilja kalla äkta sådana, d. v. s. sådana som
förskriva sig från samspråklig tid ock ha fått sin första led
genom omedelbar anslutning till en värbalstam. Det är t. o. m.
vanskligt att anföra exempel, men möjligen kan så vara förhållandet med fsv. scendi- man, seande- bupi svarande till isl.
sendima5r, sendibo5i. I allmänhet taget äro redan fornspråkets sammansättningar med värbal första led ock bindevokal direkt eller indirekt analogibildningar, delvis kanske mycket
gamla sådana. Den väg, på vilken bruket av bindevokal i
sammansättningar med värbal första led uppkommit, är lätt nog
att finna. Av gammalt hade man ju många sammansättningar,
i vilka första leden utgjordes av ett substantiv, vid vars sida
förekom ett till formen mer eller mindre likt värb. 1 sådant
fall uppstod lätt nog association med värbet, ock den uppfattningen
banade sig väg, att sammansättningens första led utgått från detta.
Härifrån var det naturligtvis blott ett steg till känslan av att
sammansättningar över huvud taget kunde bildas med värb i
första leden förmedelst bindevokal. Många exempel kunna anföras från fspr. till belysande av det antagna utvecklingsförloppet. Fsv. sammansättningar med mserke-, som t. ex. mearkebast, -stang, - trea, isl. sammansättningar med merki-, som
mala 'töa', se § 18,9.
Stora nog att ränsas från ogräs; om potatis o. dyl., jfr. s. 110.
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merki-bjQrk, -dagr, -gar6r, st2ng o. s. v., kunna anknyta såväl till ett subst. fsv. nmerke n., isl. merki n. som till vb fsv.
meerkia, isl. merkja; fsv. sammansättningar med sttemaao-,
som stEemno-dagher, -friper, -mal, -man, -stadher, isl. sammansättningar med stefnu-, som stefnu-dagr, -fgr, -lag, -maär,
-sta6r etc., kunna associeras såväl med subst. fsv. sttemna f.,
isl. stefna f. som med vb fsv. steamna, isl. stefna. Talrikast
ha fallen av sist anförda typ varit. Detta förklarar också det
förhållandet, att bindevok. u-o fått ymnigast användning i det
eg. fornspråket i sammansättningar med värbal första led. Såväl i isl. som i fsv. är u-o förhärskande såsom bindevok. i
nämnda slag av sammansättningar. Ännu användas i nsv. rspr.
några hithörande sammansättningar med o som bindevok., t. ex.
käromål, klagomål, giftoman o. s. v. Men vanligare är numera
e, som i ord, där det är av gammalt datum, har växlande ursprung: i-e som i sändebud, u-o som i värjemål, fsv. ~riomal, lågtysk bindevok. (e) som i tänkebok, fsv. tänkebok,
teneki(e)bock, mit. denkebök.

Om vi nu, efter denna avvikelse till fspr. ock nuv. rspr.,
vända oss till frågan om ursprunget för bindevok. a i sammansättningar med värbal första led inom vårt mål, så synes det
mig med hänsyn till förhållandena i fspr. vara sannolikt, att
det framför allt varit ä. u-o som målets a utgått från, även
om man ej får glömma, att vid sidan därav ett ä. i-e förekommit ock kanske ännu mera bidrag lenanats av den lågtyska bindevokalen i liknande sammansättningar. Resultatet
har i varje fall blivit ett svagt e, ock tendensen att förmedelst
bindevok. a bilda sammansättningar med första leden anknytande till ett värb har blivit så gott som allena rådande.
C. 9 (a) i obetonade mellanstavelser i främmande ord.

§ 36. a förekommer allmänt i med levissimus betonade
mellanstavelser av främmande ord, svarande till e, i, o, u, a,
stundom även utan motsvarighet för åstadkommande av uttalslättnad. Ex.
domastfg domestik
kom2n0 kommunal
gredaline(r) gredelin
Umandika almanack
lokamativ lokomotiv
postalin porslin.
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D. e-ljudet i tonsvaga förstavelser.
§ 37. e;ljudet i tonsvaga förstavelser företer någon växling. Vi kunna skilja på två fall. Uttalet blir
snarast e, om mellan den stavelse, som har e-ljud, ock
den huvudtoniga står en levissimus-stavelse, i vilket fall e-stavelsen får någon biton. Ex. j'efanj& 'chiffonier', tematch'timotej',
malaj& >million'.
snarast a, •-)- a, om e-stavelsen står omedelbart före den
huvudtoniga stavelsen. Ex.
mantit (ma-) minut
baydo (ba-) besvär
krastdl (kra-) kristall.
je,lido (sa-) gehör
Bihang. Reduktion av

a-a.

§ 38. Kontraktion av vok. + a-a förekommer regelrätt
eller åtminstone fakultativt. Det torde vara lämpligt att skilja
på följande fall:
1. Vok. med fortis 2 + a (betonat med levior) behandlas
så, att a uppgår i den föregående väkalen, efterlemnande (grav)
tvåspetsig fortis på denna. Denna kontraktion förekommer
a) konstant i fråga om vokalerna e, ce, a, o, o, utom i böjningsformer av adjektiv, samt i fråga om o i en del värbalformer
(irnperf.). Ex.
tem tåt tagen, -et, -it
mön möt mycket, -et,
nön nöt någon, -ot
rå' rede s.
bö bådo, -e
ledo, -e
bön böt bedd, bett
lön löt liden, -et, -it
grå gröda
si& släde
lån låt luden, -et
tr eb träda s.
d dogo, -e
(vi) stcht (vi) städja
tå togo, -e
må mage
stå stodo, -e.
/å lada s., lade v.
I böjningsformer av adj. blir, till följd av systemtvång,
kontraktionen i fråga om e, ce, a, o, liksom i övriga vokalisationer,
blott fakultativ, även om de kontraherade formerna föredragas•(särskilt j ock ib). Ex.
snö (den) snede
(dcen) snöa
» späde MjYs.
» spiea spk
» gl2ta
glet:
» glade
» råa — rå
» röde.
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b) fakultativt i övriga fall. Ex.
pia — vi piga
röla räl redo
tia
ti; tio
(den) /ösig — råd (den) lede
liat
lit litet
(vt) itrian
itsin (vi) leda
(den) via
vi (den) vide
(vi) bblan
bihn (vi) böja
(vi) sian
sfn (vi) säga
«kg, vekk vidja
Apa 74: hy
(ja) la
leh (jag) leger
(den) repa
np: (den) nye
(den) seela siej, (den) sega
(vt) kan
lp:n (vi) lyda
gl4la
gic4 glädje
då duva
(den) sp4a
spi) (den)
(dcen) slita
sl‘c den sluge
späde KhJhMöEll.
(vi) jkan jn vi ljuga
(ja) klala
kl 4 (jag) klägröe, gr ö spädklöver
der
',töas
nzön mogen
Itha kdiu, kåda
(den) göa gö. (den) gode
(den) rdipa, ‘s, nig (den) råe
(vi) röan
rön (vi) roa
(vi) rdiyan rdyn (vi) rå(da)
tvina
tröi tröja
(vi) segyan
shit (vi) sågo.
Beträffande användningen av de kontraherade formerna råder först ock främst icke full överensstämmelse mellan olika
delar av häradet. Inom det norra området äro kanske koutraktionsformerna förhärskande. Även i de västra delarna av mellangebitet synas de vara mera allmänna, för att i öster ock söder avtaga i frekvens. Dock må betonas, att de även här äro
mycket vanliga. Några bestämda regler för användningen av
okontraherade eller kontraherade former låta för övrigt ej gärna
uppställa sig. Växlingen tycks på det hela taget ej vara bestämd av några klara faktorer. Det enda man möjligen skulle
kunna säga är, att satsakcenten är av en viss betydelse. I
sammanhängande tal inträder, helt naturligt, gärna kontraktion.
Någon gång (till följd av uddljud?) ha kontraherade fornkr även i andra än under a anförda fall fått en stadgad användning ock uppvisa i praktiken knappast några sidoformer
utan kontraktion. Så t. ex. pn 'ögon' MöGaJhKh., chn cit
'egen -et'.
För övrigt må särskilt anmärkas, att i fråga om diftongerna större vacklan synes råda än i fråga om de enkla vokalerna. I vissa fall kan t. o. m. ingen kontraktion inträda. Så
ha vi t. ex. endast vt skölan 'vi skoja', vt initlan 'vi maja,
pryda', den 4.k.a. (dia) 'den arge'. En del svaga värb kontra-
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heras gärna i plur., medan_ okontraherad form föredrages i sing.
Så t. ex. vt pl4n, vchn (jämte plinan, vin) 'vi plöja, väga',
men nästan endast ja pli,
'2. Vok. med fortis 1 + a (beton. med levissimus) utan följande stavelse behandlas så, att a uppslukas av den föregående
vokalen, som därigenom får full längd, åtminstone ibland med
(akut) tvåspetsig fortis. Kontraktion inträder
konstant, när vok. är e, ce, a, o, ø eller dift. ay. Okontraherade former (med ce, to ock au) torde få anses som blott
tillfälliga, låt vara att de ej äro alldeles omöjliga. Ex.
bot budet
ven veden
bon buden
let ledet, grinden
don döden
stot städet
sot spadet
sten städen
traun tråden
stan staden
rayn råden;
blat bladet
fakultativt i övriga fal .1x.E
lot lodet
16at
stim, stigen
stian
Ulan
••••
hotn högen
steget2
sht
stiat
lgt_n
lien Mj.
lan
tyn
tygen,
-et
tgan
sto0
stojet Mö.
stat
nyet
nyt
ngat
vägen
van
veln
rågen
rfon run
nedanet
3
realt
?what
tråget
trut
tri,tet
fät.
falt
fcit,at
skon skogen
sk6an
Vad som ovan under 1 sagts ang. frekvensen av kontraherade
former, gäller på det hela taget även här. Ock även här givas
enstaka fall, då endast kontraktionsformer synas vara brukliga,
liksom också sådana, då kontraktion ej gärna inträder. Så höres
skon
t. ex. knappast annat än skon 'skon' (jfr dels sköan
'knät'
(jfr
fkat
fat);
knakt
hon 'hon'),
'skogen', dels höan
'vargen'
ock
van
(vcijan)
ock å andra sidan kontraheras ej
ej gärna hålan 'hajen'.
3. Vok. (med fortis) + a (med levissimus) i mellanstavelse,
1) Såsom exemplen antyda, är det företrädesvis fall med gammalt
j (ev. •<- gh) som andra komponent i diftongen, där kontraktion undvikes. Det beror väl därpå, att man har starkare känsla för den andra
komponentens konsonantiska natur i dylika ord än i ord med dift. <enkel vok.
3) Månskiftet.
2) På trappa.
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efterföljt av bitonig stavelse behandlas så, att a absorberas av den
föregående vokalen, som därigenom får full längd, vid fortis 2
ev. med ett slags dubbelspetsig akcent (se § 13,2 b). Kontraktion inträder
konstant av vok. med fortis 1 i artikulerade former av fem.
subst. på vok.1 Ex.
lina liden, backen
fråna grodan
råna raden
jklina skeden
Una boden
scima säden
bråna bruden
vciyna våden.
I fall som Una 'kon', tåyna 'tån' o. s. v. behöver man
givetvis ej tala om kontraktion. Redan fspr. hade ju allmänt
här artikelformen -na, t. ex. fsv. kona, isl.
Sammansättningar med fortis 1 på första leden höra ha behandlats på samma sätt, såsom framgår av lå-gc_i 'ladugård', det
enda kvarstående vittnesbördet därom.
fakultativt i fråga om vok. med fortis 2. Exempel erbjuda
a) artikulerade former av svaga fem. subst. såsom
kwidna kvOna
kvigan
Aparta sina spöt
skdana sköna skovan
trnana trö'ina tröjan
tiona tåna tuvan
hin,ana hinna inhägnaden.
Ord med é, ce', å (ex. med 'ö, å saknas) enl. 1 a ha givetvis
endast kontraherade former, som smena (4.-) av smj 'smedja',
trema av tr'ck 'träda', låna av lå 'lada'.
p) sammansättningar som
kwidkw-kl kvigkalv
l61-bed tilltugg efter
rdar5-koei rovkorg Mö.
bad
ståastå-gras stuggris
heemhen-ywe gärdsgård
rpa- rg-ttscedal »ryekittel» n.2
vid /Kela.
Sammansättningar med första led på å',
o. s. v. enl. 1 a
ha naturligtvis endast kontraktionsformer, som sm&stce 'smedjestäd', trcb-age(r) 'trädesåker' o. s. v.
Angående frekvensen av de kontraherade formerna (i a ock
,6) jfr under 1 b. Exempel på uteslutande användning av kontraherad form är gy5-nesa »gode nisse», d. v. s. 'tomte'. Om fall
av kort vokal framför led med framljudande vok., som i rö- 1) Okontraberade former förekomma ytterst sällan. Dock kan man
någon gång få höra t. ex. håana 'huden'.
2) Se § 74,1. •
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age 'rovåker', hcecage 'åker i en hage', trbl-ceem 'tröjärm' se §
39,2 b. Om Kina 'tagna' av tein, flåna 'flugna' av flån o. dyl.
se kvantitetsläran.
4. Vok. med semifortis + a (med levissimus) kontraheras
framför huvudtonen konstant, såsom i t,s9.4-fcb222, -ss o s. v.
'tjugufäm, -säx' o. s. v.;
efter huvudtonen på det hela taget efter samma regler som
under huvddton.
Därvid är att märka, att tvåspetsig fortis i det enkla ordet
kommer att ersättas av ett slags tvåspetsig semifortis i det sammansatta, vilken dock i sammanhängande tal ofta nedsjunker
till enspetsig (se § 14,2), t. ex. hå-l4
-la 'hölada', skö-snua
-snu 'skogsrå'. Kontraktionsformerna i bitonig ställning synas vara nästan mindre brukliga än i huvudtonig i
sammansättningar, vilkas andra led är ett ord med fortis 2 +
i sammansättningen semifortis + a, när detta a får förbli i slutljud.
Alltså t. ex. gärna okontraherade grMa-skoa 'gröt-skova', r&vaIna 'räv-ide', däremot hälst best. f. gråda-skona, rcspva-hzt. För
övrigt är kontraktionstendensen i biton som under huvudton
stundom starkare, stundom svagare.
§ 39. Ett förflyktigande av a, ofta ända till fullständigt
bortfall, förekommer ofta nog, särskilt i satssammanhanget. Förhållandena äro naturligtvis i detta fall ej så strängt regelbundna.
Vi få därför åtnöja oss med att se dem i grova drag. Först
må då påpekas, att huvudvillkoret för ett starkare förflyktigande,
ev. bortfall av a, naturligtvis är, att
ej skall vara alltför
nödvändigt för uttalet, att alltså konsonantsammanstötningen
ej är för mycket till hinders. Vi kunna lämpligen uppställa
följande fall:
I stavelse efter med levior akeentuerad stav. får a framför
kons. ofta ett flyktigt uttal (?), ja försvinner understundom helt
ock hållet. Ex.
kvan(?)s levande(s)
kkas()na kokerskan
iganffit ekorren
ic9e.e-rig(?)na• käringen.
Särskilt må märkas best. f. av subst. på -ara, vilka vid
bortfall av a få r ock n assimilerade till n, t. ex. skrbelaran
skrbelan 'skräddaren', Maran
sbdan 'sotaren'.
I slutstavelse efter stav. med fortis 1 blir a framför
8-141058. Sv. landsmål. 8 wenning.
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kons. i löpande tal stundom mer eller mindre reducerat ock
kan väl någon gång helt försvinna. Ex.
/ciys(?)t låset
spa(a)t spelet
9-69n?t rummet.
grbi(?)1 »grenet» (se s. 82)
Slutljudande 1 ock n bli vid stark reduktion av a lätt
sonantiska, t. ex.
6,6,4aln
K.91 rissel
r6s?1
låpn -›- låg lakan.
fdtv?/ -› 5604 svavel
å. I obetonad mellanstavelse efter huvudton reduceras gärna
a ock försvinner under gynnsamma omständigheter helt ock
hållet. Vi skilja på
fall med a i enkla ord mellan fortis ock levior: a försvinner ofta. Ex.
h(p)na hyllan
nciy1(?)na nålen
lepg(9)na läxan
sil(?)na sillen
gild(p)na gatan
mås(?)na musen
krbtyg(?)na kråkan
gnt5c1(?)na gneten
5bet(a)na skjortan
Ng(?)na boken
41(?)ka, kaja
dem(?)na ärmen
kb.g(a)sa kokerska.
541(?)na svalan
Vid sammanstötning av två n synes det senare bli sonantiskt i fall av stark reduktion av a, t. ex.
Nom -›- lintia linan
komna lånta lanan
yeenma
§c'eårtypa stjärnan.
kwc'eenma -9-kwdentba kvarnen
fall med a som »bindevokal» i sammansättningar mellan fortis
ock semifortis: starkare reduktion, ev. bortfall, betingas här
mäst av talets tempo. Ex.
bn(q)-s/a underslag (se s. 108)
g4s(?)-mak lysmask
lepv-tmd läkkött.
Me(?)-InQs lungmos
Konstant bortfall av 2 i sammansättningar märkes först
ock främst
a) rätt allmänt, ehuru ej alltid, i sammansättningar med en andra
led börjande på vok., t. ex.
hh-ce/g 'hön-ägg', jfr h,kna-tsylig 'hönkyckling'
14s-og2 »läsunge», 'konfirmationsbarn', jfr låga-m@da 'läsmöte'.
Har första leden vok. + a, uppstår i sådant fall slutljudande
kort vok. i första leden (jfr § 38,3 b M, t. ex.
rå-gge(r) 'rovåker', jfr röa-h4 'rovhög'
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hibegge(r) 'hagåker', jfr Itena-jcee 'hag-gärdesgård'
trikeceem 'tröjärm', jfr trNa-ty 'tröjtyg';
fi) stundom även i andra enstaka fall, t. ex.
bu-tröia 'undertröja', jfr bua, 'under'
bt-saye 'ottesång,' jfr bta, 'otta'
skål-kga ett slags bröd, jfr skaula-vau, 'skåll-vatten'.
4. I obetonad mellanstav. mellan biton ock huvudton reduceras a stundom, åtminstone vid hastigare taltempo. Ex. s14(9)p« 'slickepott', gred(?)line(r) 'gredilin', postffilin 'porslin'.

Vok. ce.
Till följd av mera utbredd övergång av so till a?,, i
de norra ock östra delarna av häradet än i de södra förekommer ce i dessa senare (Ys. ock Mj.) i något större omfattning än i de
förra. Vokalen är en av de talrikast representerade i målet
ock träffas såväl lång som kort, på få undantag när blott i
starktonig ställning. Den går i första band tillbaka till allmänt fspr. te, d. v. s. samnord. te eller av samnord. e i förlitterär
tid uppkommet östnord. a31 , samt till inlånat ce. Vidare mot:
svarar det äldre fspr. a i diftongen la, som genom progressivt
i-omljud blivit ies.
ce svarande till allm. fspr. ce-ljud (th ock ål).
1. cc motsvarar i följande fall äldre (C i slutljud ock framför enkel (oförlä,ngd) kons. samt framför kons. + likv. 1. nas.,
där ursprunglig vok.-längd bevarats, resp. vokalförlängning inträtt under samma betingelser som framför enkel kons.:
a) utan egentlig inskränkning blott framför v ock k -÷ g. Ex.
a) rev räv
veva väva
Icreeva kräva v.
5c_kva eg. sväva, så: väsnas,
strieva sträva
bråka
nckve(r) näver
kwieva kväva
neva näve
schve(r) säv 2
Det torde vara fullkomligt obehövligt att i den följande fram:
ställningen göra någon skillnad mellan fall med satan. 93 ock fall med
samn. e.
Ordet är i målet plur. med kollektiv bet.; isl. sef n., nno.
sev. Enligt F.-T. s. 972 är ordet identiskt med ty. sieb (eg. 'ngt
håligt, poröst').
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hipva häva, kasta
f. skäva (av lin)
fitva f. elak kvinna 7
ih-cevan oäven
stctve(r) pl. (tunn)stäver
grievlig grävling
kga
läka
breega bräka
b')
kkgam.fetma khosjordmån)2
brip. gan ormbunke5
vrctga vräka
ic-bc'ega n. åbäke6
krog kräk
diega flicka 7
kr.h.a krypa, myllra 3
hipgla häckla (lin)
strc_kga lukta skarpt4
meegla mäkla.
Särskilt må framhållas dreva 'göra drav' ock ngn 'naken'
med gammalt te, beroende på i-omljud. Med det förra jfr da.
dreevle, förhållande sig till vårt dravel som drova till drav, list.
drctv8. Adj. nogen svarar till fsv. neakin, biform till nakin. Om

den omljudda formens utbredning i s. o. v. Sverge se Wigforss
s. 124. — Vidare märkes med ce ncka 'neka', som sannolikt
har te från nce", nce 'nej'.
b) i slutljud för äldre tb' blott i orden tut, no 'ner ock twceIve-'10;
Dessutom märkes det halvt onomatopoetiska subst. mjcb-h&.
Hit hör också enl. F.-T. s. 1411 ce- i adj. ee-drye(r) 'nykter', da.
tedru, om se- värkligen är fspr. te 'alltid'.
1)

Da. tve 'hynda', lån •av mit. teve 'hynda, sköka'.
g) Till adj. kidge(r) 'bördig, frodig' (om jord ock växter). ce beror
väl på omljud av ä. Aug. detta ord se f. ö. Wigforss s. 189 f. W.
antar det norska klek vara avljudsform till sv. klak. Varför ej lika
gärna omljudsform?
Sv. dial. kraka, no. dial. kroka; härav, som redan Rietz insett, kräk eg. 'krypande varelse'.
Sv. dial. staka, no. steekja; jfr is!. adj. ståkr 'stinkande'.
Aug. str- se kons. r.
Sydsv. dial. allm. bräken, brägen, se Rietz.
Härledningen ur avig med anknytning till bak 'bak, rygg'
värkar ej övertygande (se F.-T. s. 37).
Någon härledning av detta ord (sydsv. dial. däka, däga) känner jag ej. År det värkligen besläktat med fsv. deghia (deya), no.
dial. deigja, såsom Rietz antar s. 111, ock i så fall i vilket förhållande
står det till detta? Om vi få tänka oss ett ä. *de3ggi)a (med se tei
i bitonig ställning), vore det kanske möjligt, att detta utbytt gh mot k
genom påvärkan av ä. pika.
Jfr no. dial drevja 'blod masse' etc.
g) Fsv. nee, isl. n6.
16) Fsv. twae-, isl. tu8-.
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Om ce i dessa ord vid sidan av cq i la, tra?„ o. s. v. se
dift. a, § 104.
c) framför äldre 5:
a) för urspr. C13- i
trce träda (av tråd)
Ude kläder
• breea smälta3
r ce
s n. något skrämmande,
hcen (hcen) hän
något fult'
Nere, f. blåsa, blemma4;
relt(g)e(r) ryslig, fula
*Höta med rTzt från
Här märkas också lce 'låta' av ise5a
pres. fsv. heter, is!. igetr samt det härmed sammanhängande
adj. eeta-len 'efterlåten'.
(I) för urspr. ie allmänt, nämligen i
veera vädra
/cbe läder
speea, spce späda
si& släde
ste städ
bl e' kil 5
Stoi s. f., stw vb städja
bleea bläddra 6
ty& s. f. träda
stcbe städer
nbn-stens någonstädes
trcba vb. träda (jord)
stela m. bottenlagret i en
mce med
sädesstack 7
meean medan
dn (deAn) dän;
vde väder
Anmärkningsvärda fall, som böra föras hit, äro:
*h(w)tet, förhållande sig till fspr.
hce 'vad' pron.
*h(w)&55
hwat som fspr. po3t till fspr. pat, samt
"set- fsv. tet, avljudsform till
ee-filda 'åtskilda' med ce*Ee6fsv. at, se Nor. Aschw. gr. § 173 o. 141 anm. 3.
Blott i de södra socknarna (YsMj.) står ce i ordet spde(r)
'späd', f. ö. heter det över hela häradet spcqe(r). — Om e framför äldre 5 vid sidan av cg,, (i sa, glagt o. s. v.) se längre fram
under § 104.
Dels t. ex. 'fogelskrämma' 1. dyl., dels också 'ful person'.
Fsv. reedheliker, isl. hreb6iligr.
Fsv. breedha, isl. brå6a.
Urspr. å enligt F.-T. s. 87.
Da. dial. bleede, no. blei, isl. bleg6i, se F.-T. s. 81.
Jfr, da. bleede 'plocka av blad', fsv. blmdhia ds.; sv. rspr. bladdra
= it. blädern.
Jfr lida. stedel 'grundtomt' (stam: "stapila-), no. staal
('stapala-) 'stabel, bunke', isl. st26ull ('staPula-).
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i allmänhet framför gammalt r (för såväl fe som ii5). Ex.
Orig äring, skörd
ba,§de, baydra besvär(a)
etrand ärende
twde, twckra tvär(a)
&an
eeena m. äril, härdl
seee-(cliklas) sär(deles)
/eeat lärft 2
peera peea f. potatis
lepra vb., -a s. f. lära
teera tära
is-glOrig (flytande) isstycke 3
bcke kär
nide märl:
yera skära
nciera adv. nära
yeeluda se urskulda sie
fetra betäcka (om svin)
Me bär
ic-fn(g)e(r) som saknar
beera bära
växtkraft JhEh. 4
dde där
(.3ra-vctrig häftigt ordbyte,
bejcbra begära
även: pratmakare YsMj.5
jeerom under arbetel;
Anmärkningsvärt är ce i fira 'fara' YsMj., härrörande från
de omljudda formerna i pres. ind. sg., fsv. faner, isl. ferr (jfr
också färd). Eljes fara, varom se § 44,1 b. Aug. ce i vissa omljudda pluraler, allmänt i yrde 'vrår', på en del av området i
t. ex. te 'tår' se c4: [e framför r § 104.
framför 1 (för Ee" 1.) i några få ord:
trol träl
lbe.e/at hälg2
tjef/a kela, smeka5
Itc_e/ s. hälg
j cp/ 0111 ;
tsetlan smeksam 8
Om cv i dessa ord vid sidan av a?,, it. ex.pgla, vnl se § 104.
framför n i skrOna 'gråta'12, twna Ivina'13, lon 'län';
1)
3)

Fsv. wrin.
3) Fsv.
Jfr no. dial. glerung = gler 'blank og glat flade, speilliade, isilade'; jfr också isl. gleriss, list. glar-is 'glatt is'.
, 4) Rietz har ufårig Blek., i betyd. 'som icke äger groningsförmåga, liv
(om frö, ägg)'. Det sammanställes riktigt med dial. fara, fåra 'avla' etc.
(list. fkera) Jfr list. i fåe 'dräktig (om sugga)', fcbeya 'få grisar'.
Jfr mit. weringe 'hinderung, irrung, streit, scisma'.
Jfr fsv. skserskuta.
ha i jorom 'ha under arbete', 'vara sysselsatt med'; enl. Rietz
s. Gotl. äi gärum adv. 'i görningen'. Jfr f. ö. fsv. gwra, isl. gera.
Urspr. $5e- enl. F.-T. s. 5 1 9.
9) Fsv. haelaght.
15 Sannolikt en ombildning av ä. hEelgh i anslutning till kelat.
Se Tamm Et. ordb. art. gäl.
Urspr. öb; jfr no. dial. skrenja 'lee med bred mund etc.'
Fsv. thwaena jämte thwina, det förra med a- omljudd vok.
Sannolikt sent lån från rspr.
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I de södra delarna (YsMj.) ha vi e dessutom i seena(s) '(låta)
upphöra att mjölka'', svarande till sama(s) i norr, se § 104.
Anm. 1. ,Med äldre st ock förlängt n märkes men-lkso(r)
'menlös' 2.
Anm. 2. Framför oförlängt m finna vi te i det sena lånordet

fo-, fo-nchno(r)
framför s blott i lånordet vcksan 'väsen' samt jeolig 'gåsunge', vilket senare sannolikt bevarat 83-ljudet genom association med jces 'gäss';
Om allm. at, framför s se § 104.
b (för äldre ffi) blott i ett par fall vid sidan
framför p
av i andra ord rådande at (se § 104): dri§ba 'dräpa'3, Amer
t skreeba 'ogrundad jämmerlåt' 4;
framför t -->- d för äldre å' Utom i framljud. Ex.
sida sätta 5
mip.da mäta
bepdal kittel 8
med nät
bckdo(r) bättre7
wielda) vässa,
toe,eda5
icseda gissa8.
slipa
Med ce framför d märkes också: breeda 'bräde, -a', som
möjligen är sent lånord från rspr.3 Aug. at, svarande till fspr.
d se § 104.
ce framför t
framför äldre gh blott i enstaka fall, där gh fallit10, medan vid
muljering av gh ur tegh uppstått cex. (se § 92,1). Ex. plce
pres. 'pläga(r)', n&llca f. 'näjlika'11.
2. ce motsvarar äldre w framför konsonantförbindelse ock
m inberäknat) i flertalet fall, nämligen
lång kons. (mm
Förhålla sig sma, ock sina som fsv. thwEena ock thwina?
Eller har stena uppstått ur ett "smina, kausativ till sina, genom
EU? Märk shall. sainas etc. med dift.
fiamnord. monoftongering tei
av äldre ö (Wigforss s. 88).
Se Swenning Samn. tei s. 115.
5) Endast när det gäller dödande av ohyra, t. ex. dra ka,
/0,5 (knäppa).
Jfr Rietz s. 605 skräpa 'falla besvärlig med tal, utan betänksamhet tala' ög.
Efter fspr. pres. hwaster, smter; wceda är vanligt blott i Mö.,
eljes inäst wegla, åtm. i JhBh. För sceda har Mö. mäst sceta.
7) Fsv. bmter adv., bmtri. adj.
8 ) Fsv. kastil, isl. ketill.
9) Se konsonantläran: d.
8) Fsv. gasta.
11) Fsv. nEegilka, mit. negelken.
10) Se kvantitetsläran.
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a) utan egentlig inskränkning framför flertalet kons.-grupper
ock geminator. Ex.
ncbme(r) närmarelmeenska, -a f. människa
fem fäm
lcens läns
freemade(r) främmande 2
fdnske(r) svensk
tcbma tämja
4d-lcbnske(r) utländsk
lcem läm, lucka
reenta f. ränta
steemastämma,hämma,häjda
veenta vänta
eemna ämna
heenta hämta g
neemna nämna
leenta längta 7
scemst sämst
bent Bengt 7
l&mpa lämpa
dnto(r) pl. sagors
kreempa f. krämpa
feela fälla
peempal liten kagges
hcel tur, lycka g
fiemtafämte
smeela smälla
feemtan fämton
Mia m. sälle
ncknas nännas
stckla n. ställe
rena ränna
yeeZa f. skälla, bjällra
tcen tänder 4
ffeela n. Rhinanthuslo
men medan 5
Fela svälla
fen Sven
eebg andunge"
Fsv. nibmer.
Fsv. frEemadher, mlt. vremede jämte vromede.
Det får antagas, att detta ord har 93
a genom 1-omljud,
alltså "pampil •-> pcempal. Roten pamp- synes ha till grundbetydelse
'rund, buktig' (t. ex. i sv. dial. pampen 'uppsvullen'). Med annat avljudsstadium finna vi sm. dial. pimpel '(brännvins)flaska'. Om ord med
roten pimp- : pamp- se f. ö. Wigforss s. 37 f.
Jfr i första hand isl. tenn.
Fsv. nmen *- *meebn av mteDan, se Nor. Aschw. gr. § 285,5.
Fsv. latenta jämte heem(p)ta; se kons.-läran.
Fsv. lsenkta, Ba3n[k]t; jfr konsonantlärau.
8) Det är utan tvivel ordet äventyr, mit. eventur(e), som fått
denna gestalt i målet. Jfr don folkliga danska formen emter (F.-T.
s. 198), skå. ämter (ock änter) enl. Rietz s. 847.
5) Da. held, fsv. hEel.
lo) Sannolikt, såsom Rietz antar s. 615, att sammanställa med föregående ord. Då växten eller åtminstone fröhusen torkat, ge de ett
rasslande ljud från sig, vilket väl givit anledning till namnet. Andra
dialekter ha skallre-gräs, hd-, äng-skallra.
11) Da. elling; grundform *mn(d)ling.
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Lseetig kattungel
ttseela få kattungar .
niela f. nässla
jcelm skälm
eelsa, -a Elsa
pcels päls
hcelst hälst
&lya, -a älva räkn.
eelva-blast ett slags utslag2
clta f. en sjukdom 3
eelta älta, knåda
yelta svälta
helt hälft
(folk älfte
dito(r) agnar 4
tptrig käring
vded värld
peeole f. pärla
oh(g)o(r) ärlig
dom ärm
heeema härma

ce.
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yen/ svärm
beeome, m. drägg (av dricka)3
tieonas »tärnas», spricka sönder 6
teeentg tärning
yeeentg gärning
peeosa prässa7
&bes o twchos härs ock
tvärs
jdesal8
c'eova ärva
Mom f. härva
5dov stenröse, stenigt ställe°
eeeja plöja med årder 7°
sneeva snärja
jeeoja svärja
feeeja få grisarn
fdei, fieoja färg, -a
biev a bärga
ve värd adj.
(1,2g-)fceo (lik)färd

No. dial. kjetling, isl. ketlingr.
Bör väl sammanställas med ordet älva s. f. Sjukdomen fås på
kvällen ock botas på så sätt, att någon efter solnedgången blåser på
den sjukes kropp genom nässelrör.
Ett slags frossa, se Rietz s. 846. Enl. Rietz skulle ordet ansluta sig till vb älta 'knåda'.
Da. dial. salter o. haalmter, da. rspr. emter, se F.-T. s. 190.
Även bdtMa Mj. Jfr mit. berm, barm 'hefe, namentlich des
bieres'.
Naturligtvis bildat till subst. tärning.
Fsv. pEersa, mit. persen.
5) 'Klar strimma vid solens upp- I. nedgång under f. ö. mulen
himmel'; härtill impers. vb da yees/a 'det syns en sådan strimma'
(till adj. skär fsv. sker).
5) Jfr no. dial. skjerv n. 'negen klippa', skarv ds., neer om stonige hoider paa fjeldene'. Se även § 45 anm. 1.
15) Av. aria.
ii) Av ett *far(h)ian. Jfr fht. far(a)h, nht. ferkel. Jfr vid
u-fieri(g)o(r) under 1 d ovan, s. 122.
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feeras väsnas'
it- fra -i ila gravöl'
heera pl. skuldror 3
ide jäst 4
heera (ve) uthärda
flckepe f. liten rörpipa (av
bark) 5
veeepa värpa
jdep skärp
eeeta, f. ärt
jeeeta svärta v.
sncbet snärt, piska
leeeke, f. lärka
meeeka n. märke

sc'eek särk
wieehan JhKh., vieekan Mö.
hemvävt halvylletyg 6
tr&fa träffa
.
ckfstg (ceiistg).7
risa räfsa
krceV's kräfta (djuret) JhKh.8
snVsa snäsag
5cNta skäfta, sätta på skaftl°
hepita häfta
ces konj. oron
s. n. äss
Vesa lassa, lasta 12
meesig mässing

Identiskt med rspr. färdas, fsv. feerDas.
Jfr fsv. wtfxrdhaol 'gravöl'.
Fsv. hwrDar, pl. av hwrD f., isl. herr.
Da. gjfflr, äda. gjord, fsv. gwrdh, isl. ger6.
Ordets ursprung är dunkelt. Rietz s. 148 har ingen härledning.
Av mit. werken adj. 'von werg, heden, aus hade gemacht'; jfr
mit werk-garn. Se f. ö. F.-T. s. 438.
'Det sista av ränningen i väv, som klippes av, sedan man vävt
så långt det gått.' Rietz har från s. Got!. eppsingar, näppsingar.
Jfr no. dial. evsitar, avsetor o. s. v. samt avingar 'stumpar av randagarnet, som bliva tilovers, naar veeven er frdig'. Rietz hänvisar till
isl. efsa 'to cut' (Vigf.), feng. efesian 'avklippa, -skära', efesung f.
'avklippning'.
Jfr ht. krebs.
I andra munarter sniffsa, sneffsa (Rietz s. 642). Om ä-ljudet
ej är ursprungligt i ordet, kan det ha lånats från likbetydande ord.
Jfr rspr. näpsa, fsv. na3fsa, nansa ock snäsa (se dock Kock Ljudhist. 214).
143) Även om väv. Jfr också 5eiitt(g)0(r) 'skäftad' (om väv).
it) Jag har ingenstädes sett någon förklaring av denna i hela Götal.
vanliga konj. Enligt min tanke är ces ingenting annat än en stark
sammandragning av det ännu litet varstädes konditionellt använda är
det sä (att) i t. ex. 'är det så (att) jag kan, (så) skall jag jälpa dig'.
Vid reduktion av vokalerna i ett ce(r) Net sa (at) har man fått ungefär ett *asts(t), som naturligtvis givit wss (mst). Man observera de
av Rietz s. 849 anförda uttalsformerna äst ock ärsoh vid sidan av
äss (ess). Rietz s. 121 uppger också för -Kahn. län uttalet ajs, vars
aj väl stämmer med Linders mj 'är'.
12) Fsv. kassa, isl. hlessa.
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lieb näbb
jws: gäss
teba f. tafatt fruntimmer
hee.5a dessa
Mj.
reesla f. rädsla
teebj(g)6(r) tafatt, våpig Mj.7
veesla växla
recie(r) rädd
espzg äsping'
bred brädd,
&ska f. ett slags ask, låda'
beeda bädda
ficesk fläsk
jecia gädda
breska n. blasts
skreva skryta 4
&elaka f. ättika
ledaka f. liten låda vid siskreva n. kardborrblad, sydan i en kista8
reblad o. dy1.5
sleda f. bräda att köra sten
kneeva knäppa
teepa v. täppa KhJhMö. 6
På g
veda göra i ordning, laga till
teepa n. inhägnad hage
MjYs."
Uce_t) käpp
Anmärkningsvärda fall med gammalt 93. framför hithörande
konsonantgrupper äro:
kween 'kvarn', kwdek 'kvark' (en hals- 1. bröstsjukdom hos
hästar), sneeeka 'snarka', sneeepa 'snörpa';
Fee 'svål';
scpi 'själv', stdet 'stjärt';
Äsping enl. Dalins ordb. »en ganska giftig art av huggormssläktet, 1 till 2 kvarter lång, till färgen rostbrun (coluber chersea)».
Da. wske, no. eskja, is!. eski n., avledning av ask.
Skå. dial. allm. bräske (päre-, pantoffel-bräske), se Rietz
e. 62. Jfr -braska s. 97.
Sammanhänger enl. F.-T. s. 1026 med vb skrapa.
5) Enl. F.-T. s. 1026 möjligen samhörigt med föreg. ord, dock
snarare att sammanställa med da. skrumpe, sv. skrumpen.
a) MjYs. t6t_pa, se under 6.
Jfr Mö. tåbio ock se f. ö. F.-T. s. 1237.
Sydsv. dial. läddika, lädeka o. s. v., da. leddik o. ledike,
da. dial. lEedike, lån av mit. led(d)eke, ledeken n. 'eine kleine lade'.
Jfr dial. loddeka, larka o. s. v., fsv. ladikka, av äldre Åda 'låda',
(å ursprungligt).
Kanske lån av mit. sled(d)e m. 'schlitten, schleife, räderloses
fahrgestell'. Jfr dock no. dial. slodd f. 'et slags kjeelke' ock slodda
f. 'kjffllke bestaaende av im brastter', 'en stor skede til steenkjorsel'
(väl till sloda 's1a3be').
Även vada. Ordets ursprung? Betydelsen synes ej tillåta en
sammanställning med da. vEedde, mit. wedden 'wetten'.
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steenta 'slinta', slent f. 'åkant, sluttande sida vid å', steenta
f. 'flicka';
breena 'brinna' (äv. 'bränna'), vcseeka n. 'virke', vdeme(r) 'varm',
söla-fel 'solnedgång';
heeepa f. 'harpa (för säd)', heeepa vb. 'harpa (säd)', teeeta f.
'tårta', fdltg 'skilling'.
Med de i första gruppen upptagna orden jämföra man resp.
fsv. qwEern, isl. kvern, fsv. qwEerk 'strupe', no. dial. kverk 'strube,
«hals', fsv. snEerka, no. dial. snerka, da. snerpe, no. dial. snerpa.
Det är ingenting som hindrar, att vi — såsom man också gjort
— i ifrågavarande 83-former se annat avljudsstadium än i sv.
rspr:s former, även om förhållandet eljes i enstaka fall skulle
kunna fattas annorlunda. Se f. ö. härom särskilt Kock Ljudhist. 294, 300, 305 ock om sneeepa F.-T. s. 1094.
jcie svarar till fsv. swaerper, omljudd biform till det vanligare swarper.
De båda orden sel ock stot överensstämma närmast med
fsv. selff, da. solv' ock fsv. steerter (starter), vilka synas vara
obrutna biformer till fsv. siaiver
simiver ock fsv. sticerter
(jfr isl. stertr):
Vokalen i sleenta o. s. v. torde böra uppfattas på följande
sätt. Under vissa förhållanden övergick som bekant i samnord.
tid ljudförbindelsen -lut- till -ett-, vilket senare i östnord. blev
-ett-. Så finna vi t. ex. just vid sidan av sv. rspr. slinta i
fno. o. nno. dial. ett gotta (se Fr. ock Aas.); jfr också t. ex.
rspr. klint ock dial. klett, klätt. Från sådana biformer med
-tett- (-(- -ett-) har 83 överförts till former med -lut-, eller
med andra ord: formerna med -cent- äro kontaminationsformer
av -lut- ock -att-former.
Nästsista gruppens ord ha alla sannolikt lånat sitt 83-ljud
från i ena eller andra avseendet närstående ord: brena i bet.
'brinna' torde snarast ha fått e från trans. brcena 'bränna', ehuruväl det också är tänkbart, att ce är ursprungligt, svarande till
is!. brenna2; veke har fått ce (för i) från vdek 3, vc'eeme(r).från
Det är dock mycket tvivelaktigt, om da. selv har den gamla voka.
len obruten. Brutna former synas vara de allmänna i älsta danskanEnl. F.-T. Lydhist. s. 247 beror selv snarast på invärkan från ty. selb.
Jfr ang. fsv. brEenna Kock Ljudhist. 6.
Jfr ang. fsv. werke Nor. Aschw. gr. § 164.
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subst. vc'eeme ock vb. veeemai. Vad slutligen sola-fel beträffar,
skulle man visserligen kunna tänka, att ett urspr. *sola-fall,
smål. sol-fall (Rietz s. 651), is!. sålar-fall, fått a, från det trans.
vb. fela 'fälla'; men mera troligt är, att det är en kontamination av sola-fall ock sola-kväll, vilket senare ord av Rietz
(s. 651) uppgives just för Blekinge (jäwte Smål.) ock kanske
ännu existerar där, ehuru jag ej lyckats få höra det.
De sist anförda orden äro lånord ock torde ha fått ce-ljud
redan vid inlåningen. &kolm, heeepa svara till mit. herpe s.,
herpen vb.; teeeta, da. tserte (terte), vars 93-ljud icke fått någon
förklaring2, beror utan tvivel på ett ity. *bart°, en sidoform till,
ity. tarte. Jfr härmed mit. tertel-duve ock tartelduve 'turturduva'. Även fettg torde böra förklaras genom att antaga inlånat ee; märk t. ex. holl. sohelling.
Anm. 3. Möjligen hör t,Schte,/ 'körtel' MöYsMj. hit, om det, såsom F.-T. s. 512 o. 499 f. synas antaga beträffande da. kjertel, fda.
kertel, har w-ljud beroende på i-omljud av a (avledning av kart)3.
tpbena f. Mj. '(smör)kärna' kan höra hit, om det antages ha närmare
sammanhang med mit. kerne. Eljes måste det trots Kock Ljudhist.
kia- (isl. kiarne, nyisl. kjarngar).
51 snarast ha tjoAnm. 4. Aug. behandlingen av ce framför assimilerade rs ock
rt se § 45.

b) framför tt utan inskränkning blott i de södra delarna av häradet
(MjYs. sGa.), medan, i de mellersta ock norra delarna ett
ursprungligen långt ce-ljud i vissa fall ersättes av dift.
På hela området finna vi ce framför t i följande ord:
drcet drög 4
fleta vb., -e, s. fläta
tw&ta tvätta
ret s. rätt
Reta skäkta (lin)5
ro(r) adj. rät
yeta driva på, påskyndae
treetas träta
Jfr Kock Ljudhist. 299.
F.-T. s. 1255 finna vokalen »auffällig».
Jfr Kock Ljudhist. 284.
'Släde med breda oskodda medar'. Ordet är utan tvivel till
formen identiskt med da. dreet 'dragning'. Jfr också no. dial. &tette
n. bl. a. 'en kort slwde, tornmerslxde'.
Da. skjette, som enl. F.-T. s. 1006 förutsätter ett urspr.
*skahtian ock hör till roten i skaka (jfr Rietz).
Rietz s. 616 har ett skatta 'hasta (på), driva på' kl. sk. bl.
Han hänvisar till fsv. skioter, skjuter, is!. skjötr. Man kunde också
peka på no. dial. skjota 'skynde paa, drive paa'. Men hur skall ljud-
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kleet-boska buske av löjtnceo(r) nätt
nantshjärta JhlK h.'
set sätt
treetan trätton
heete, f. hätta
spreta sprätta
heta pr. detta
.greetan aptitlös, kräsen2
bocet boett
nto(r) mätt •
be,reta berätta, ge nattvardens
meta f. honfår, tacka 3
eeta efter 6
gneta kvida (om småbarn)
trc'eti trättio
MjYs. 4
va-jet vågsamt, farligt Ys.7
Särskilt må påpekas: cet 'att' (konj.), vrcet 'vret, remsa av en
åker', tr&t(o)r 'trött' MjYs. Om e i cet se ovan s. 121. vrcet har
sannolikt användning i bitonig ställning, i sammansättningar som
t. ex. nuv. ka-vret 'så mycket av åkern ett par dragare tar för
sig', att tacka icke blott för sitt (e, utan även för sitt t
t.
Dess to har i älsta fspr. tid i sådan ställning uppstått ur m1.8
skicket i det sv. dialektordet förlikas med denna sammanställning? Det
antydes ej av Rietz. Jag har träffat på rätt olika varianter av ordet.
Så, utom list. 5ceta, Rietz skäkta, även smö. skwjta (på), Kinnev. hd
(Kalvsvik) fajta (Sv. lm. II. .9), smål. skärta på, som av Rietz s. 588
sammanföres med skjarra, öBlek. skäfta på (enl. K. Nilsson, Muntra
folklivsbilder). Denna variation har fört mig på den tanken, att ett
låneord föreligger, som, då etymologisk anknytning saknats, för erhållande av sådan ev. blivit förvanskat. Jag sammanställer ordet med
mit. sehUten 'skjuta', som vid tidig inlåning blivit *skibt(t)a (jfr list.
sluta av sb1ten). Ur *skiEbt(t)a förklaras lätt jeta, skejta ock fajta,
medan övriga former äro förvanskningar.
Jfr sv. dial. blå-klätt, rspr. blåklint med se E- i framför tt Ent (jfr ovan s. 128).
No. grwtten, isl. grettinn, se F.-T. s. 356 ock, med hänsyn
till betydelsen, Rietz s. 218.
mceta-lom 'honlam'. Rietz har matta f. kalm. blek., mätta!
'lockelse på får' skå. (Oxie), mätte-lamm, -låmm blek. (Asarum, Mörrum)
ock hänvisar till holl. met, mette f. 'get'.
Månne ordet kan vara någon kontaminationsform av gnälla ock
dial. knätta (Rietz s. 339) 'giva något litet ljud ifrån sig, prassla,
knäppa' m. m.
Den senare betydelsen är i målet föråldrad. Jfr ordets betydelse i fsv.
Fsv. settir jämte septir, seftir.
Rietz e. 821 anför från Hof ett vg. vå-gäten, vånn-gäten
'farlig' m. m.
Jfr Rock Ljudhist. 255 ock Swenning Samu mi s. 115.

GENETISK LJUDLÄRA: VOL

V.

13!

För m i tKeter, da. treet (den vanliga formen redan i äda.) känner jag icke till någon annan förklaring än den av F.-T. Lydhist.
s. 164 givna, enligt vilken 93 skulle bero på en dialektisk utveckling av äldre 93. Denna förklaring --- tydligen given utan
egentligt stöd -- skulle för vårt mål räcka till, endast för så
vitt man ville antaga lån (i andra hand) från da. rspr., ty en
övergång (3 -->- Ee inom målet är otänkbar. Jag tror emellertid,
att ordets Ee-stadium måste förklaras på annat sätt. En möjlighet vore följande. Formerna med ek gå som bekant tillbaka
till ett urspr. *preyttr, isl. preyttr av vb preyta, kausativ till
isl. ri6ta, fsv. resp. protter, spröta, 'gryta. Nu förekommer
ju ej sällan en blandning av första ock andra avljudsseriernat;
Bland kausativa värb finna •vi spår av en sådan i t. ex. fsv.
gröpa: gröpa, snöpa: snöpa2. Det torde då ej vara alldeles
ur vägen att räkna med en dylik blandning i förevarande fall,
på så sätt att vi vid sidan av ett preyta, priåta misstänka ett
*prmita). No. dial. treita ',drilles, smaaäldre *preita, *pröta
kjmvles' (se Ross) kunde vara identiskt härmed, ehuru betydelsen lätt för tanken till mlt. draten 'verdriessen'. Till grundform en 'proyttr skulle vi av *prEeita ha fått en biform *preeittr,
vilken redan i älsta tid vid samnord. monoftongering av EM framför kons.-förbindelse givit en form *priettr, grundform till de
nuvarande m-formerna av ordet.
Aug. det södra områdets ce-former: lcbto(r) 'lätt', tdte(r)
'tät' o. s. v., svarande till a1-former i övriga delar av häradet,
se under dift. (q.
fln utan inskränkning likaledes blott på
c) framför äldre ud
det södra området, under det att i de mellersta ock norra
delarna av häradet m i vissa fall återfinnes såsom ab
nu i
hela häradet finna vi ce framför ä. ud
bliena blanda 3
iene(r) änder
Fena skämma 4
ken länder, höfter
eenra ändra
l(r) länder, pl. •av land
So Noreen Urgerm. lautl. s. 67 f.
Se Noreen Asch. gr. § 176. Bocks teori i Ljudhist. 898 o. 623
-± ö i dessa ord bör
om en ljudlagsenlig övergång oy -› €ei eller
knappast föredragas framför antagandet om äldre avljudsväxling.
Jfr fsv. blenda vb, blxnda s. vid sidan av blanda.
Fsv. skwnda.
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Om sydliga cc-former: ceua 'ände', vcena 'vända' o. s. v.,
svarande till eljes rådande al-former, se under dift.
Anm. 5. Framför kvarstående (till stammen hörande) nd i låneord
råder över hela häradet cc. Så t. ex. hcknda 'hända', biendal-baan
'bendelband', eldncla 'elände', lienda (lena) 'lända'.
framför st blott i ett par lånord, medan eljes cq står för ä. se
framför samma kons.-förbindelse: vest 'väst', best 'best' MjYsl.
Överraskande nog finna vi cc även i jest 'gäst', pl. jdstro.
Det ser ut, som om detta ord vore lån från rspr. eller i varje
fall rönt inflytande från detta, vilket ju låter tänka sig med
hänsyn till den hälgdagsklang, som det väl städse haft ock,
enligt min iakttagelse, ännu har i målet.
framför ä. id --> II blott i några få ord, medan i åtskilliga fall
äldre a3 framför Id
enligt § 110,4 motsvaras av dift.
at: :
ö. 1 hela häradet ha e: hcble(r) 'hällre', sedan
'sällan'2, del 'däld'.
Med undantag för Jämsh. ock Kyrkh., som ha ab träffas
dessutom cc i feel 'fäll'.
§ 42. ce svarar till ett genom progressivt i-omljud i
fspr:s diftong j uppkommet sa. De enda egentliga undantagen
härifrån äro de i §§ 27 ock 45 behandlade orden, där se utvecklats vidare till resp. e- ock a-ljud. Ex.
503 själ
itsc:ela tjäle
tsna tjäna
fj ch.an fjärran
fjdo fjäder
j vel djävul
Rela stjäla
fj <ed fjät
5,5§/ skäl4
Dipda m. MjYs3.
I norr böist, vilket torde vara direkt lån av mit. blåst. Formen best är sannolikt ett andrahandslån. Den kan ej gärna vara
tidigare direkt lån av b6st, gjort före den östnord. utvecklingen ö
£73,
ty i så fall borde ordet haft 612,.
Möjligen lån från rspr.
Det är ovisst, om här förelegat ä. Id. Se härom Tamm Et.
ordb. s. 116. Om detta som om de övriga orden se f. ö. nedan § 110,4.
Fsv. skiss'
skial.
'Remsa på en åker, lagom bred att så för hand". Ordet är sannolikt avlett av fjät. Före såendet uppdelas nämligen åkern i dylika
remsor på så sätt, att någon med foten i åkerjorden uppriver en rand
mellan de olika fjqdana. Identiskt till betydelsen är det nedan upptagna fjceeja, som åtminstone i Mö. är den vanligare benämningen.
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jppg käke
fjleeja, m.7
fjol fjäll (på fisk)
fjdome(r) fjärmare
j&la m.'
j&en järn
bpsvia f. bjällra 2
jieena gärna
jcel. skuld 3
tjeeena m. kärne
Diela stoppa (korv)4
f&ene, f. stjärna
fidIste(r) korvskinn
jcbeve(r) djärv
,feetva, -a själve,
3i8(r) jämmer
.i&ls-vceg självsvåld
icein- järnycelm jälm6
jdnine(r) jämn
jeelmz(g)e(r) »jälmig»6*
t,scpiit käft
Yelpa stjälpa
yiese. m. jässa
itseellee, m. kälke
cest jäst8
bycblka m. bjälke
5ckta sjätte
5celk stjälk
je jätte
fy:pm --> fieea fjärde
jo(r) grus under det egentmjeea mjärde
liga jordlagret 9.
Märk särskilt: fiT1 'fjöl, bräda', byeeeka-nals 'Björkenäs'10, bide
'bärg"1, de två första med äldre im
la svarande till rspr. io
io, det sista med bruten vok. svarande till rspr. obrutna. Jfr da.
fjeel, fsv. fleel, fsv. biserk- i ortnamn samt da. bjerg, fsv. bivergh,
biargh.
Anm. Många ord ha ett je, vars återförande till äldre la (ja) —
i varje fall icke ett genom brytning av e uppkommet ja — blir mycket tvivelaktigt, stundom fullkomligt oriktigt. Samtliga fall utgöras av
Inrättning av trästänger över järnkaminen, där man hängde
kläder ock varjehanda till torkning; på fisklägena även 'ställning att
hänga nät ock fiskredskap på'. Jfr isl. hjallr.
Da. bjEelde, fsv. bisella, isl. bjalla.
Fev. gieeld
giald.
Fsv. &ca eg. 'dölja, gömma'; om / se kvantitetsläran.
Användes endast adjektiviskt. Jfr scp/ s. 127 f.
Huvudsakligen om ko med vitt pannparti.
Jfr s. 132 not 5; även 'stycke mellan två vattenfåror på en
sädesåker'.
Utan tvivel sent lån från rspr. Målets eget ord är jdo
jcpr,
se ovan s. 126.
6) Det får väl antagas, att detta ord hör hit. Dess etymon är fullständigt obekant. SMöre har jätter, Skåne jätter, jetter.
Jfr målets b4k, bbelca. s. 51 f.
Jfr § 27, s. 99f.

9-141058.

Sv. landsmål.

Swenning.
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ord med ett omedelbart efter labial kons. (p, f) följande j, sannolikt
uppkommet genom inskott, varom se under j. Även där sidoformer
med ja kunna uppvisas, blir det ovisst, om jw utvecklats ur ja, alldenstund j kan ha uppstått framför ett redan förefintligt te: ja ock jte
kunna ha tillkommit oberoende av varandra genom inskott av j framför
resp. a ock te. Några hithörande fall äro:
pAsmi(g)e(r) svampig, len,
picklta pl. klädespersedlar'
~jäst&
neeta slå till; maja säc12
pjc42(d)0(r) senfärdig, ovillig&
spieeti(g)e(r) fläckig 3
ficsensa utstyra, göra fin 7.
håk-Spjcet hackspett 4
Likartade ord med ja finnas även i målet som t. ex. båta 'gå
med små steg, arbeta ivrigt utan att hinna med mycket', pjåskt(g)o(r)
'senfärdig, tafatt' 1. dyl.

Yok. a (a) ock e 8.
§ 43. Starktonigt a har i stort sett samma frekvens i hela
häradet. Blott i enstaka ord förekommer en lokal växling med
annat vokalljud. Vokalen är som starktonig jämförelsevis ymnigt företrädd i målet, icke blott såsom kort, utan äVen som lång.
Starktonigt a återgår mästadels direkt till gammalt a-ljud. Stundom har det dock uppstått ur äldre Eeg. Dessutom finnes ett
a, som utvecklats ur målets dift. ay (<--• å), i allmänhet ännu
alternerande med denna.
Svagtonigt a (a) —o förekommer .i allmänhet i samma fall
inom hela häradet ock är särdeles rikt representerat. Dess urJfr da. pjalt, no. dial. pjaaltra (jämte paltre), men äda. palt,
sv. palta, IL palte. Se även Kock Ljudhist. 363.
Den senare betydelsen förekommer blott i de södra delarna av
häradet, här det vanliga uttrycket. Rietz har pjatta, pjätta, äda. pjwtte;
jfr eng. pat.
.1v. spj&tio. Jfr da. spettet, skå. dial. spattig, spätted.
Jfr även sv. dial. spjuttig.
Jfr äda. hakkespmt, nuv. da. spette, fisl. spekr. Se f. ö.
Tamm Etym. ordb. s. 270, F.-T. s. 1117.
3) Rietz s. 496: pasmig 'som sväller' bl.
&) Från Ysane har jag även pjabigå 'dum, hamsig'.
Rietz s. 143: fjänsa, fjensa Uppl. Srnål. Blek.
Angående de allmänna dragen av växlingen mellan här angivna
vokalnyanser hänvisas till § 8 ovan. Vissa detaljer rörande det skiftande uttal av den vokal, som Mir avses, lemnas i det följande, i den
mån som det kan anses behövligt.
Ang. a, 0 -<-• äldre 0 se § 56.
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sprung är dels gammalt a (vanligen nuv. a), dels ett på skilda
sätt uppkommet er (mäst nuv. e, ofta dock a), dels också kons.
r; som vokaliserats (vanligen nuv. e).
I. Starktonigt a.

§ 44. a återgående till äldre a. Då ett i fornspråklig
tid långt a blivit å-ljud, vilket senare utvecklat sig till diftong,
ock ett därefter relativt tidigt förlängt a blivit a i målet, synes
det få förutsättas, att målets a i främsta rummet bör sättas i sammanhang med äldre korthet, såväl vid tiden för övergången
ä
ä, som vid tiden för den senare övergången ä -› a, vare
sig att en ursprunglig kvantitet hos vokalen bevarats eller att
en urspr. längd gått förlorad. Jfr f. ö. § 55 (s. 169).
Vi särskilja följande fall av a
äldre ä:
1. a motsvarar mera sällan äldre ä framför enkel kons.
ock i slutljud, nämligen
a) framför äldre t
d till övervägande del:
4de-tctgl
ska.da skata
lcide(r) lat
ide-badtg elak, egensinnig,
tlade(r) flat
ostyrig pojke, person 4
råda rata
gåda gata
gnida gnaga2
sad satt
nådara kvällsvard3
god gat, gitte.
Det är ett anmärkningsvärt förhållande, att äldre ä framför t
återfinnes såsom a i st. f. väntat a i så många fall i Sydsver'Utskott av halm (vid tröskning)', även 'slösäd', så: 'skräp' i allm.
Rietz har adatag, adatåj 'avskrap, oduglighet' Blek., sannolikt hämtat
från Cimnierdahl, som om ordets betydelse säger: »trol. något som
tages af». Att andra leden är tqg 'tag' av 'taga', är ju högst sannolikt.
Men vad är första leden? Jag antar ett fspr. äter 'åter, kvar': jfr äda.
ader- i aderhold; alltså eg. 'det som tages tillbaka, lemnas kvar',
'den halm 1. säd, som icke befordras till resp. förråd'. Samma adeföreligger väl i målets ide-ga,59 'liten misslyckad 1. elak pojke 1. person'. ado- här lånat från dtde-tcig?
Rietz anför under gnaga ett gnatta 'gnaga' från Kalmar län;
sannolikt en urspr. bet, till rspr. gnata. Jfr f. ö. Tamm s. 225, där en
urspr. bet. 'gnaga' anföres såsom sista alternativ för rspr. gnata.
Jfr fsv. natorDer; i vårt mål naturligtvis äldre nät-.
Jfr batas 'vara ostyrig, självsvåldig' kl. öl. Rietz s. 26. Jfr
också målets 4.-bati(g)e(r) 'egensinnig'.
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ges mål. Wigforss har s. 208 if. egnat saken särskild uppmärksamhet ock framlagt material utom från Halland (s. 192 f.)
också från Bohuslän, Västergötland ock Skåne (s. 210 f.), samt
försökt att på grundvalen härav förklara företeelsen. Han
kommer därvid, efter undanrödjande av vissa hinder, till den
uppfattningen, att den i angivna mål rådande växlingen av
a ock a framför äldre t skulle bero på en vid tiden för
a förefintlig växling mellan kort ock långt a
övergången ä
framför t: 'a' i öppen, ä i sluten stavelse. Nuvarande a-former
skulle, direkt eller indirekt (genom utjämning), härröra från
former med öppen, a-formerna däremot frän former med sluten
stavelse. Den nutida växlingen a : a tages härvid också till
vittnesbörd om att vokalförlängning framför enkel kons. skett
tidigare i sluten än i öppen stavelse.
Om man håller sig till det av Wigforss andragna materialet,
kan det synas, som om man utan alltför stora betänkligheter
kunde godtaga hans uppfattning. Det besvärande hall. o. skå.
plada 'platta' kan ju bero på »förnyat lån efter tiden för differentieringen av a» •(Wigf. s. 211). Allvarligare synes mig då
det hall. kadi 'morsk' vara, ehuru W. lemnat detta ord ur räkningen för dess dunkelhets skull (s. 209). Mot W:s uppfattning
tala också pret. sad 'satt' ock gqd 'gat'. De ha visserligen s.
208 ställts utanför diskussionen såsom »ofta uppträdande med reducerad betoning». Det torde emellertid vara tvivelaktigt (åtminstone i fråga om sad), om deras användning med reducerad
alicent är så pass omfattande, att förklaringen av deras a i anslutning därtill utan vidare får anses vara tillfredsställande,.
Det hade åtminstone varit skäl att taga en annan sak till jälp
för förklaringen av den oväntade vokalen, nämligen systemtvång,
analogiinflytelse från pret. som hall. bat 'band', dra k 'drack',
rar 'rann' o. s. v.2
Går man utanför det av Wigforss använda materialet, måste
man emellertid, enligt vad jag tror, ställa sig synnerligen tveksam
gentemot hans uppfattning av vokalförlängningen ock växlingen
W. anför icke häller ex. på deras användning med svagton.
I fråga om s gd kunde man ju också tänka på influens från
formerna sata, sat 'satt(e)'. En invändning, att analogiinflytelsen från
preterita som gg, 'gav', st gl, bgh, borde ha segrat, behöver ej anses avgörande, då a kanske förlängts tidigare i dessa än i pret. satt ock gat.
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a : a framför äldre t. Låtom oss se, hur saken står i listermålet.
Vid sidan av a framför t --> d i ovan anförda exempel finna vi

i hela häradet regelbundet a i
prada prata
mad mat
breda pedere
fad fat
päls.
pada
prat
_prad
De tre enstaviga orden stå i samklang med W:s teori, prada
kan ha a från prad. Mot samma teori tala åter avgjort brada
ock pada. Det förra av dessa ord återfinnes hos W. med a
i Hall. (Breared) ock VGöinge hd av Skåne (hada), det senare
finnes icke bland W:s material. Nu skulle visserligen brada
kunna avfärdas på så sätt, att man antoge inflytande från braga
'braka', ock pada kunde, såsom etymologiskt dunkelt, anses vara
behäftat med en viss svaghet som bevismaterial; men sådant
vore ju rena nödfallsutvägar, föga egnade att häva betänkligheterna.
En annan omständighet får möjligen också anses tala mot
W:s uppfattning. I list, finna vi a för äldre å framför t -+ d +
likv. 1. nas. i sådana fall som sladra, smadral, badna (se 8. 140
nedan). Då t här blivit d ock även vokalförlängning inträtt,
synes ett -at- i dessa ord hava varit underkastat samma betingelser som då ej kons. följt2. Men i så fall borde, eftersom
stavelsen var sluten, .‘å ha resulterat i ett a. Sant är dock,
att ä framför tonlös explosiva + likv. 1. nas. överhuvudtaget
fått en något växlande behandling, delvis avvikande från behandlingen av å' framför enkel tonlös explosiva.
Så mycket torde emellertid vara tydligt, att Wigforss' förklaring icke håller streck för listermålets vidkommande, eller
ad —
i varje fall att den av honom antagna ljudlagen för ät
ad icke blivit konsekvent tilllämpad i detta, vilket ju måste
väcka tvivel även i fråga om övriga hithörande mål. Någon
faktor utöver dem, som Wigforss tänkt sig, synes under alla
förhållanden ha medvärkat, ehuru det förefaller ytterligt svårt
att finna den.
b) framför övriga kons. ock i slutljud blott i strödda fall,
nämligen i

smadra (Wigf. s. 249).
likv. 1. nas. har ju även eljes, såKort vok. framför tennis
som det synes, behandlats lika med kort vok. + enkel kons.
liven hall. a i
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a) ska skall v.
hanom dat. honom 2
våra vara
pa par
fåra fara'
ft) t4g tag
kana ekållon Mj4
drav drav
hånak honung 5
MÅ trasa KM
dcino(r) »dan»6
y) glan galen
d) nå-bo granne7
sanda söndag
f4-broo farbroder
p4da-va dynvar
b4-figo(r) barfotad
»utvaren», d. v. s.
hån-kat hankatt
utsliten, uttröttad.
Huruvida a 'är' ock da 'det' höra hit ock i så fall svara
till fsv. ar ock pat, eller om de möjligen vid svag betoning
uppstått ur målets g ock dat (se dift. at), kan näppeligen med
bestämdhet avgöras.
Förklaringen av a i anfc;rda fall är ömsom lätt, ömsom
svår nog.
Att de i grupp a anförda orden, liksom också eventuellt
de nyss nämnda a 'är' ock da 'det', samtliga i akcentsvag satsposition bevarat a-ljudets korthet utöver tiden för ä
a (för att
först senare eventuellt få lång vok.), torde icke lida något som
hälst tvivel. Skall, vara ock honom (är ock det) äro ju mycket vanliga i sådan position, fara blir akcentsvagt i talrika sammanställningar, sådana som fara väl, illa, bort, hem o. s. v.,
par i grupper som ett par hästar, oxar, skor, byxor, strumpor,
ett par stycken 0. S. V.
I fråga om de i grupp ft anförda fallen synes få antagas, att
de erhållit sitt a under svag betoning i sammansättningar, från
vilka de sedan utlöst sig (jfr grupp d). Enklast ställer sig saken med tag, som ju ännu förekommer i talrika sammansättningar som sayn-, onan-, krava-, liv-, kara-tag 'sand-, undan-,
1) mi. feTra.

3) Fsv. hanom.
större delen av hdt heter det /4Sa; jfr s. 172.
Eljes 4gana, se s. 172.
I de östra delarna numera vanligen hbnog 1. höntg, kanske
lånat från rspr.; fsv. han(n)ogh jämte div. andra former. Se Tamil
s. 315f.
Av 'sådan', 'hurudan'.
Fsv. ock stundom nsv. nabo.
3) I
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krag-, liv-, karlatag' m. fl. Även drav ock lasa kunna som
bitonig led i sammansättningar sådana som hensa-, j'ina-, mj fl-drav
'höns-, svin-, mjöldrav' ock kara-, skura-lasa 'disk-, skurtrasa'
ha fått vokalförlängningen fördröjd ock därmed undgått utvecklingen a --> a, ock dana har givetvis utlöst sig från sammansättningar med så ock hur(u), stående svagtoniga i sammanställningar som sådan, hurdan rock. Besvärligast torde agana
ock. kanak vara. Jag ser emellertid ingen annan utväg än att
skriva a i mjällbyrnålets agan ock i kanak på räkningen av
sammansättningar, ehuru visserligen i nuvarande språk båda
orden torde vara jämförelsevis sällsynta i sådana.
Adj. galan har jag ovan satt som en grupp för sig. Detta
ord, som överraskar med sitt a-ljud i skilda dialekter, kunde
nämligen tarva en egen förklaring. Wigforss tror sig ha funnit
en sådan, då han s. 207 antar a ljudlagsenligt höra hemma i
synkoperade former som galne, galnare, galnast etc., galnas
v. ock galning s. Denna förklaring vederlägges emellertid fullständigt av list., då bredvid dess galan stå ord med utan tvivel
ljudlagsenligt a framför in som falna 'vissna', valna 'förfrysa',
alna-mayl 'alnmått'l. Vokalen a i galan måste följaktligen
förefinnas av andra skäl. Men vilka? Det är svårt att säga,
men jag skulle vilja förmoda, att anledningen till det vitt utbredda bruket av a i ordet galen helt enkelt är den, att a befunnits mera expressivt, än ett a skulle varit, varför man bevarat vokalens gamla kvalitet trots den eljes framför enkel
kons. värkande tendensen att låta ä' å bliva a. Ordet användes
ju avgjort med emfatisk karakter. Av alldeles samma skäl tror
jag, att i list., liksom i många andra mål, a föredragits framför
a i svordomarna fån 'fan' ock satan 'satan'.
De i grupp å meddelade sammansättningarna ha givetvis a till
följd av nuvarande eller tidigare svag betoning. Att de först anförda fyra sammansättningarna en gång, åtminstone fakultativt,
haft senare leden huvudtonig, behöver väl ej betvivlas. Jfr utvecklingen i de enkla orden: fåe 'far', båe 'bar', håna 'han(n)e'.
Vad han- beträffar, kan det även ha varit påvärkat av han 'han'.
ljudlagsenligt
1) Åtm. falna är ett otvetydigt bevis för att
blivit a framför ln. Wigforss synes, av materialet med a framför 1-förbindelser s. 232 f. att dömma, ha saknat exempel med ln, som kunnat
styrka eller jäva hans förklaring av hall. galan.
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2. a motsvarar i vissa fall äldre a framför (endast inljudande)
förbindelse av kons. + likv. 1. nas., i vilken ställning vokalförlängning ju i större utsträckning synes ha inträtt ungefär samtidigt med förlängningen framför enkel kons. Vi finna a
framför in undantagsvis i bilna 'svälla ut' MjYs.1;
framför sm i kråsma i se 'smörja i sig, äta upp';
framför p -± b + 1, r i tala 'fingra, spela på ett musikinstrument'2, klåbra 'slamra, klappra (t. ex. med träsknr o.
d.)'3, klabra-joe 'stenblandad jord'4, snåbrzg 'liten hastigt
övergående räguskur'3;
framför t -÷ d + r, n i slådre, f. 'en av &kreaturens magar'6,
smådra 'smattra'', bådna svälla ut MöJhlih.8;
framför k --> g + 1, r i språgli(g)e(r) 'spräcklig'3, flågra' fladdra'1°,
flågra-mus 'flädermus'll.
Jag har funnit lämpligast att diskutera dessa strödda fall
i ett sammanhang. Materialet är delvis knappt, varför slutsatserna ej alltid kunna bli bindande. Vad beträffar a i balna,
får det väl knappast, om vi utgå från ä.
anses ljudlagsenligt vid sidan av falna, valna m. fl. Jag tror, att de båda liktydiga orden balna ock badna böra bedömmas tillsammans.
Båda ha i dialekterna biformer med o (ö, u). Sannolikt är
detta o ursprungligt i det förra värbet, som i så fall är fullt
identiskt med målets bölna 'bulna'. Däremot torde a vara ursprungligt i badna, vars etymon är dunkelt, men som möjligen kan
Rietz balna, ballna sk. hl. bl., bolna gotl., bnljna ög., hållna
hl., bolna, borna nk.
Rietz tapla, tappla, tavla (sk.).
3N Lty. hty. klappern.
J
Rietz klapper-jord sm. 'jord full av klappersten'.
Jfr målets snape(r) 'snabb', snapa se 'skynda sig' s. 145.
a) Smål. slatra Ned a),
se Linder SMörem. s. 149, där även
ett skå. slöddra uppgives.
No. dial. smatra, mht. smetern.
Rietz battna vg. sm. hl. bl., bottna.
Da. spraglet, varom se F.-T. s. 1131.
79) No. dial. fiakra, fno. flekra, nåt. vlaokern,
da. ilagre, F.-T.
s. 231.
") Bildat med anslutning till figgra; se ang. da. flag(g)ermus
F.-T. s. 232.
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tänkas vara ursprungligen identiskt med fn. batna 'bli bättre'l.
Senare har emellertid till följd av lika eller närstående betydelse
hos orden ett ömsesidigt vokalbyte kunnat ske, så att bolna lånat
a från batna, ock tvärtom eventuellt batna lånat o från bolna.
I vårt mål synes, såsom nedan visas, a vara den ljudlagsenliga
vokalen i badna. Genom lån av a härifrån har man också fått
a i balna.
Det under b uppförda krasma torde snarast ha a på grund av
ljudhärmande karakter: a har känts mera ändamålsenligt ock
uttrycksfullt än a.
I avd. c, d ock e finna vi äldre ä framför en tennis + likv. 1. nas.
De med t
d under d uppförda orden (sladre, o. s. v.) böra
givetvis ses i ett visst sammanhang med de under 1 a ovan anförda exemplen med -ad-. Det ligger ju nära till hands att
antaga, att samma skäl för a ligger bakom. I fråga om p -> b
däremot råder avgjort olikhet i behandlingen av ä framför enkelt p -> b, som undantagslöst blivit a (se § 55,i), ock framför
p
b + likv., som regelrätt synes ha blivit a. Vh. stabla
'stapla' är väl blott ett skenbart undantag från det senare förhållandet, enär det torde ha sin vokal från subst. stabal. Olikheten i behandlingen får väl förklaras så, att förlängning av ä
inträtt på olika tider: framför enkelt p -> b före uppkomsten
av a, framför p -> b + 1, r först efter densamma. Framför
k —> g + 1, r är utvecklingen ännu svårare att bedömma. Bredvid ovan anförda fall med a stå ett par fall med a framför gl
‹- kl Vad som vållat differensen, är svårt att med säkerhet
säga. Framför enkelt k -± g ock även framför k -> g + n står
(sagna o. s. v.). Jfr § 55,2 e, s. 175.
3. a motsvarar äldre ä framför bb ock dd + 1, r (före den
tredje median gg saknas belägg), framför vilka kons.-grupper
vokalförlängning inträtt med ty åtföljande kons.-förkortning,
I) I dalmål finnes enl. Rietz ett battna 'läkas, helas', vilket väl
är identiskt med fnord. batna. Eljes synes icke värbet i denna bet.
vara vanligt. Om nu battna 'svälla ut' utgått från samma fnord. batna,
finge man möjligen tänka sig, att betydelseövergången skett, då man
t. ex. använt batna om ett laggkärl, där en förbättring ju betingas av att
kärlet sväller. För betydelseförändringen måste naturligtvis förutsättas
påvärkan av bolna redan från början.
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varigenom fullkomlig likhet med orden i föregående avdelning
uppstått'. Mer eller mindre säkert hithörande fall äro
framför bb + 1: råb/a'bullra (t. ex. om vagn)'2, sta.bla
'stappla'2, labra 'prata fort'4;
framför dd + r: bla.dra 'prata (häjdlöst)' 5, skara 'sladdra'6,
[slcide(r) 'sladder'17, f4dra 'faddrar', [fade(r) 'fadder']'.
Uppenbarligen har vokalförlängningen i dessa fall inträtt
senare än utvecklingen å
a.
4. a motsvarar regelbundet äldre å framför slutljudande, intervokaliskt eller av likvida följt Dl, som eventuellt blivit förlängt. Ex.8
ldme(r) lam
fram, -a fram, -me
rdme(r) frän (i lukt)2
frizman-fåe framför
rama f. ram
same, (den)samme
ram f. dyig mark MjYs.10
sdmal Samuel
krdme(r) kram adj.
han. efterbörd 11
kråma krama •
/tantal ett slags släde"
7) Jag har ansett lämpligast att låta denna avdelning följa omedelbart på den föregående, dels därför att ljudskicket är så lika, dels
emedan ej i varje enskilt fall med full säkerhet kan avgöras, om ett ord
utgått från äldre å' + tennis +1, r eller från äldre å + lång media +1, r.
Lty. rabbeln, nsv. dial. rabbla, även rappla ög.
Sin. dial. stabbla, jfr dial. stabba. Jfr dock också rspr.
stappla. Ity. stappeln.
Lty. labbern.
5) MIL bladderen.
Lty. sladdern. 1.smål. (t. ex. smö. enl. Linder) slatra, vilket
möjligen är sekundärt ock visar, att man haft svårt att hålla ord av
grupperna 2 ock 3 i sär.
Vokalkvantiteten är lånad från former med dr; se kvantitetsläran.
Då redan i fspr. en växling av m ock mm kan påvisas, är det
icke alltid möjligt att avgöra, om icke det ena eller det andra exemplet
utgått från form med gammalt mm.
2) Is!. har både ramr ock rammr 'stark, skarp' o. s. v., fsv. ramber.
70) Rietz har ramm 'fuktig äng, träsk' in. m. vg. hl. sk. ock hänvisar till dial. rgtm(m)e 'fuktighet i jorden' m. m., som sammanställas
med adj. ra.
11) Måst i sammansättningar som kila-, fkla-ham; fsv. hamber,
isl. hamr, da. barn. Jfr f. ö. rspr. hamn 'skepnad, dräkt' in. in. ock
se Tamm s. 279.
72 ) Bestående av två breda ock korta medar ock en tvärslå samt avsedd att köra timmerstockar på, vilka läggas med ena änden på »hammein» ock få släpa med den andra. Trots betydelseskillnaden är kanske
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gåmal gammal
)ara hammare
såmla samla
tdme(r) tam
håmla topphugga ett träc12
ståma stamma'
håmra hamra.
kOmara kammare
Att äldre å' — utan tvivel på grund av tidigt inträdd konljudlagsenligt bevarat sin kvalitet framför
sonantförlängning
enkelt m, vare sig detta varit slutljudande eller intervokaliskt,
torde icke kunna betvivlas. Sådana fall med -am- som dam
'dam', ce4sam 'examen' kunna naturligtvis icke komma i fråga
som motbevis, då de tydligen äro rena riksspråksord. a i
itmckn 'amen' är väl av rent ortoepiskt ursprung, så vida det ej
skulle bero på uddljudsställningen. Ang. allmänt -am- för ä.
-åm- i södra Sverges mål se f. ö. Wigforss s. 203 if., där även
litteratur till frågan om behandlingen av äldre -åm- citeras.
5. a motsvarar regelrätt äldre å framför gammal lång
kons., där naturligtvis vokalen varit kort vid tiden för övera (framför gg står ab cq enligt § 103). Ex.
gången å
sida n. sälgträd ko11.3
do(r) all
sal f. säle
al3
al
stor sten
hal
n.
alskog,
-trä3
åla,
m. vassla3
våla
kräla,
krypa4
kråla
n.
svall
5a1
spral sprattlande s.3
brädlager på tak att
m.
5a
språla sprattla3
täcka
på 9
inkråm
i
bröd6
måla m.
pall
pal
smal ipf. smällde
tålak tallrik lm
(kal dyft'
ordet identiskt med da. hammel, se F.-T. s. 376. Dock kanske snarare att sammanföra med nht. hammel, flit. hamal 'gumse'. Jfr med
avseende på betydelsen målets (stöin-)bjeen 'stenbjörn', ett slags vagn
att köra stora stenar på.
Fsv. isl. stama; F.-T. s. 1147.
Fsv. hambla, isl. hamla 'stympa'; se f. ö. Tamm s. 278.
Om 11 <— la se kvantitetsläran.
5) Ang. 11 se kvantitetsläran.
Se F.-T. s. 1502.
Ett försök till etymologi hos Wigforss s. 218.
1 uttrycket int? et fnal. 'inte ett dyft'.
Jfr Ity. sal, flit. salaha, nht. salweide.
Jfr Rietz s. 707. Dial. svall är eljes måst vanligt i bet.
'ytved, -bräder'.
Da. tallerken, mit. talloreken.
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bal in. upphöjd köttig del
(t. ex. på handen)1
dala f. ljus-, lampställning2
blåra prata för mycket 2
flåra skratta högljutt ock
prata 3
knar, knåra knarr, -a
egg(s)-snaran kornknarren
KhJh.4
tåra m. rummet över ugnen,
äv. vind 5
star starr
ståra, stare 6
dåra darra 3
åma amma
skrcimal skrammel
skråmla skramla
gråma hugga, gripa7
frdmast främst 8
antal vadmal

stam stam
skam skam
dam dam (mot vatten)9
ran rann ipf.
grcine(r) grann
man man
såna besanna
van vatten
han han
span m. spann
tan tandl°
kåna f. kanna
klaf klaff
straf, stråla straff, -a
stdfan Staffan
kåfa kaffe
skkfa skaffa
gcifel gaffel
las lass
råse, m. hög, hopll

i) Synes ej vara identiskt med fsv. balder, baner 'boll'. Betydelsen stämmer närmast med mit. bal 'ball, die schwielige rundung
an fuss und hand'.
Se Rietz s. 83, där även anknytes till fnord. dallr.
Jfr bladra s. 142 (mit. bladderen). Förhållandet mellan båda
formerna är att jämföra med darra: sv. dial. daddra (se Tamm s. 88)
ock med tiara: dial. fladdra (Rietz s. 144).
Jfr mit. snarren, My. sohnarren.
Eg. 'torkplats', sammanhängande med ordet torr.
Se f. ö.
Rietz s. 774. I vårt mål kunde a även enligt § 45,1, s. 152 gå tillbaka till ä ljud; jfr dial. tärre. Jfr även ty. darre.
Fnord. stand jämte stari (J6nsson, Vigfåsson). Om rr Se
kvantitetsläran.
7) Jfr grabba (Ity. grabben), av vilket dial. gramma endast är
en variation.
3) Fsv. frammarst; jfr frammer, vilken form eg. är bildad genom
sammansättning med mer.
9) Aug. ord med m jfr f. ö. ovan s. 142.
19) Fsv. tan, isl.
11) Månne förvant med no. dial. rassa 'swerme, tumle sig i leg og
lystighed'?

GENETISK LJUDLÄRA: TOK.

wcise(r) vass adj.
kwåsa m. kvass Mj.
tas tass
tåsa m. elak, envis mansperson'
påsa passa
kåsa, m. kasse
båsa m. basse
gåsa m. förkrympt träd 1.
dyl., egensinnig mansperson 2 .
lav lapp
klåpa klappa
slav ipf. slapp
rap n. rapp, slag
tr4a, f. trappa
nåpa nappa
sncipe(r) snabbs
- a se skynda sig
snåp
knap knapp s.

a (a), e.

IMAM
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papper

tav, Myt tam -a
kåpa, f. kappa
låprt lappri 4
åtan adertons
glcite(r) glatt
glåta glida (om stockar)
plåt-higst 6
råa klottra7
trat tratt
hråte„ -a kratta s. o. vb.
mcite(r) matt
måtal mantel (yttre blöja
för lindebarn)2
fnåta riva, klias
fåtas fattas
fått(g)e(r) fattig
såta, sat satt(e)
wåta, wat vässt(e)'s
vcite(r) kärnlöst virke"-

Hall. tasa, 'varg' enligt Wigforss s. 217. Det är svårt att säga,
om detta är en ursprungligare betydelse. Målet har i samma bet. tåsa.
Jfr också nbcla-tas 'hölje kring nöt', med vilket båda orden kunna
sammanhänga.
Med hänsyn till den första betydelsen synes det mig föga tilltalande att anknyta till ett *gilssi 'gåse', da. gasse, såsom Wigforss
s. 216 är benägen att göra.
Åda. snap. Jfr paren snapp : snabb ock mit. vb snappen :
snabben.
Mit. lapperie f. 'flickstiicke, kleinigkeiten'.
Fsv. attan.
Hingst, vars ena testikel kastrerats bort men som har den andra
kvar, emedan den ej varit åtkomlig vid kastreringen. Om benämningens
härledning vet jag ingenting.
8) Fsv. mattul.
Avljudsform till hty. ritzen?
äda. fnatta
g) Även 'skynda på med ngt arbete' (fnata-p4);
klia.
10) Fsv. hwatte.
Il) Hu. väl ansetts som mera vattenhaltigt; mit. water. Kanske
har vate i denna bet. uppstått ur någon sammansättning, vars senare
del (trä 1. dyl.) bortkastats.
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fita f. skvaltkvarn 1
påta spene, -a dias
stat statt imp.
stat sup. av ske städja
kat katt
bat kulle på huvudbonad
båt(g)c(r) ansträngande 3
vl- bati ostyrig pojke 4
dåta dia (barnspråk), äv. utmatta, -uttrötta 5
gåta, gat gissade, -at6
blak black (fotboja) 7
sprak sprack
småka smacka
nålsa rn. nacke
fals fack
ffid-sak fotsack

såka avtagas
vaka m. ho för svin o. dyl.
djur 9
håka f., -a v. hacka
pak pack
stak stack s.
ståkara stackare
skåka ur led, på sned"'
båka m. backe
gak gack
kåklog järnkamin"
språkmg nysls
åbas retas
lab labb
siat?, slål2a slask, -als
klab klåpare"
klåbi(g)8(r) klåpig"

Åven //åta-kwceen; äda. skvat(te)molle. Jfr dels dial. skvallta 'ösa 1. röra i vatten, så att det spillas över, stänker omkring', dels
da. skvatte, sv. skvätta, se F.-T. s. 1043.
Da. patte, se F.-T. s. 818.
Åven vb. båta 'uttrötta' (jfr data).
Se vidare Rietz s. 26 ock Tal= s. 27.
Månne den senare betydelsen utgått ur den förra, så att data
eg. betyder 'suga ut'?
Av jcpda 'gissa'.
Ang. förhållandet till block se Tamin s. 39 f.
Av mit. (sik) sucken, F.-T. s. 944.
3) Ordet är ej ovanligt i sv. dial., se Rietz s. 787. R. sammanställer det med ett finskt vakka 'större ask, målkärl, korg'. Trots en
' viss likhet i betydelsen är kanske ordet ej besläktat med rspr. back,
backe, mit. back, se Tamm s. 20.
Jfr da. skakk 'skev', isl. skakkr.
Da. kakkelovn, mit. kacheloven. Kakelugn heter i målet

pot-og.

fast sprakIng pau 'få nys om'; jfr åsb. spya/san dets. ock
se Rietz s. 660.
So Rietz s. 619.
Den ursprungliga betyd. synes vara 'hänga fast' (ty. kleben, da.
klEebe), så 'smeta, smörja ner' 1. dyl., se Rietz s. 323. Se f. ö.
vFriesen Mediagem. s. 54 if.

GENETISK LJUT/LÄRA: VOK.

kråk jälpa sic, fram med
svårighet
krab s. m. o. n.2
skrål22(g)e(r) skral, sjuks
nåba m. udde 4
knåba knackas
sab sölare8
såbi(g)e(r) sölig 6
kwåba krossa Mj.7
kwåbj(g)e(r) äckligt tjock
ock fet 1. mjuk 8
kwåb-so en fisks
håbas slumpa
håba se
sig 9

a (a),

e.
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tab ni., tåa f. oskicklig man,
kvinnan'
tål2i(g)e(r) drumlig n'
ståba stel person"
kåba-lgg kabbelök
Uåla tragga12
bitba låt bli!
dab slemklump 1. dy1.13
stad trasa 14
råda-ra lång radls
dråda spilla litet här ock
där16
nådana 1. nåda-daana best.
p1.17

Det no. krabba 'kravle, krybe' uppvisar väl den ursprungliga betydelsen.
Såsom mask. 'en person, som hällre dras med svårigheter än
skaffar sig något ordentligt', som neutr. 'besvärlighet' 1. dyl.
So Rietz s. 596 ock vFriesen Mediagem. s. 78 if. I dial. skrabb(a)
'skrapa' finnes sannolikt den urspr. betydelsen; eg. 'som ger skrapande
ljud från sig (bröstsjuk)'. Jfr harkla 'hosta', eg. 'ge krafsande ljud
från sig' (Tamm s. 286).
Se F.-T. s: 752.
Allm. i Götal., se Rietz s. 332; väl rotbesläktat med knäppa.
Jfr rspr. subba, subbig (avljud); betyd. eg. 'smutsig (person)'.
Med avseende på betydelseutvecklingen jfr rspr. söla ner—söla 'dröja',
sölare 'långsam person'.
Möjligen en förvanskning av det eljes vanliga kwac_/a.
Se Rietz s. 368, vFriesen Mediagem. s. 65 11.; kwab-so enl. R.
honan av Cyclopterus lumpus.
2) fohdba se 'misslyckas, ta fel'. Se f. ö. Rietz s. 242 f.
Med tab.- jfr mellansv. tåp-, da. taabe (F.-T. s. 1237). Jfr
f. ö. klab- : kläp- ovan.
Ursprungliga betydelsen är sannolikt 'stubbe', till vilket ord det
står i avljudsförhållande (se Rietz s. 664).
käbbeln.
Jfr rspr. käbbla, ity. kabbeln
33) T. ex. snbe-dab snor-dabb» Mö. Se Rietz s. 80 ock vFriesen
Mediagem. s. 27 if.
Lty. sladde jämte slatte 'fetzen', so f. ö. F.-T. s. 1058.
Jfr dial. radda 'rad, ramsa' o. s. v. Rietz s. 519 f.
Förhåller sig väl till da. dratte, sv. dial. dratta som stad till
da. slat o. s. v. (se not 14 ock F.-T. s. 153).
'dagarna före ock efter den 1 maj, som i regel äro blåsiga ock
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vad vadd
kmråda krossa i
håda nyttja, nöta2
påda padda 3
ståda ipf. av ske städja
gad gadd

gåda »gadda» (om ormars
rörelse med tungan)
låda ladda
låda f. ruka (efter ko, höns
blåa f. (spott)blaka.2

Anm. 1. Framför lång kons. har ett urspr. a bevarats som a
även i våfla f. 'våffla'. Jfr da. vaffel, ty. walfel.
Anm. 2. Om assimilation ägt rum före övergången a --> a, har
den långa konsonanten bevarat a som a i sådana fall som ag, 'Lasse?
Lars', må.sa 'Måns', hat 'haft', vat 'varit'. Men även om assimilationen är senare, kunde a vara ljudlagsenligt, enär det kan ha bevarats
framför ifrågavarande kons.-förbindelser till följd av svagtonig ställning. Sådana ord som kutat 'kvart', p/a,5 'plats', spas&a 'spatsera
ha väl relativt sent inlånats från rspr. ock fått sitt ljudskick anpassat
efter målet.

6. a motsvarar äldre ä framför en del kons.-rörbindelser,
framför vilka vokalen bör ha varit kort vid tiden rör övergången ä
a, nämligen
a) framför några kons.-förbindelser utan egentlig inskränkning
(framför is6, iv'', lp, lk, rv, rp, rk, ms, fa, ap). Ex.
hals hals
kal kalv
vals, vålsa vals, -a
walp valp
kwcilste(r) kvalster
Olpa skvalpa
fdlske(r) falsk
pip mellanstycket mellan
h4le(r) halv
kälkarna 8
kalla' (se Rietz s. 459). Betydelsen torde ej hindra en anknytning
till fnord. naddr 'spets'.
Jfr Ity. quaddern, quetten, %meddon.
Särskilt i ptc. halade(r) 'använd, nött'. Trol. har ordet utgått
från ptc. av hava. Jfr pm. havd 'nyttjad (om kläder o. d.)', Rietz s. 248.
JhKb. -a-, se § 55 anm. 5, s. 180.
Kanske härlett ur fspr. ladha, hlaha. Kb. har icecid,.
Möjligen en ombildning av 7ada
.,
med bl- från bliga f. 'blaka
(av spott 1. dyl.)'.
balsa (jämte balsa) ansluter sig nära till det liktydiga bala,
varom se s. 175.
Undantag i eg. mening är icke ålvora 'allvar', enär detta är
att betrakta som formell sammansättning, i vilken al- utgör första led
ock har a enl. § 55,1 (s. 173).
Jag har ingenstädes kunnat finna någon motsvarighet till detta
ord. Sammarhänger det månne på något sätt med vb. Pipa?

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.

gålpa skrika, skällal
jalp halp
hålka halka v.
valk valk
.kalk kalk
skalk brödkant
balk (lag)balk
av arv
slav, slåva slarv, -a
fiva svarva
hav, håva harv, -a
håva karva
&kav, skåva skarv, -a
gava garva
vap, varp'
våpa f. v.arpa3
vapa n. stenhög på plats, där
någon omkommit 4
skåpe(r) skarp
.skåpan förtorkad5

a (a), e.
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ok ark
mak skog
mak mask3
måkat marknad
såke, rn. sårnad'
håka harkla Mj.
.spak, spåka spark, -a
ståke(r) stark
bak bark
råmse, f. ramsa
sams sams
hams, håmsa hams, -a
skåmsan skamsen
gåmsa tugga (ivrigt)8
kråima krafsa 9
nasa nafsa
asp, åspa. asp, -trä, -skog
rispa raspa lo
rasp n. slag, rapp
hasp, håspa hasp, -a.

lina. 3. Här kan också erinras om fall med äldre a framför lj
ock rgh, vilka i regel återfinnas under dift. al (se § 100 f.). Med
kvarstående lj finna vi egentligen blott &dy, dålya 'stryk, ge stryk'.
Av fall med äldre rgh må här särskilt anföras Mar 'märg', som svarar
till da. marv ock i viss mån kan jämställas med orden med äldre—Uv-.

h) framför lm, rm ock sk 11tOra i framljud, där ä synes ha blivit
tidigt förlängt, varom se § 55,3, s. 179. Ex.
halm halm
pålma f. palm
ham harm
sålma, f. psalm
tam tarm
kwiamt(g)o(r) kvalmig
Sammanhänger med gala ock adj. gäll; se f. ö. Rietz s. 228.
Ränningen i väv. Härtill v4pa v.
En stor vinda för iordningställande av varpen.
Var ock ep, som färdades förbi, hade att kasta en sten 1. dyl.
!på högen. Se f. ö. Rietz s. 831 ock där citerade ställen.
En utbildning av adj. skarp i dess gamla betydelse 'hård, torr'.
7 ) Fsr. sarke
saroke.
Yfsv. marker +- mapker.
6) Se Rietz s. 183.
9) Kb. även krasa; se f. ö. kvantitetsläran.
19) Även i betydelsen 'köra, fara fram med fart'.
10—:141058. Sv. landsmål. Swenning,
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kam karm
barn barm
alcim alarm
lås/ca gå, traskai
blåska plaska, slaska
bråska braska (om väder)
bråska snart, i hast2
småska smacka 3

vask diskbänk
våska vaska, tvätta
båska slå, daska 4
dask klick (t. ex. av hö)s
bladciska pladaska
jåska gå långsamt, pyssla

med något6

pjåsk(g)o(r) senfärdig7.
c) framför åtskilliga konsonantförbindelser (it, id, rn, rl, rs
ns, nt, nd, ft, st)8 blott undantagsvis, där av en eller annan

särskild anledning förlängning av å icke inträtt före övergången a
a. Vi finna så
a) a framför urspr. antekonsonantisk kons.-förbindelse, medan
å framför slutljud. 1. antevok. förbindelse fått annan utveckling:
framför äldre nd i klånra
vånra 'vandra', få-vcinla
'förvandla', hån la
hånska 'handske';
Huruvida man får antaga, att ett gammalt å ljudlagsenligt bevarats i dessa fall, synes dock mycket ovisst, ja kanske
är det föga troligt. Då samtliga exempel kunna vara relativt
sena lån från rspr., är det kanske måst sannolikt, att a-ljudet
med orden lånats från detta.
framför äldre It i vityra (se) 'vältra (sig)', Jfr mit. walteren
jämte welteren. I detta fall är kanske a (för väntat a)
ljudlagsenligt.
fl) a till följd av svagtonig position i sats eller sammansättning:
framför äldre rn i k4na 91arna, Karin', vilket som förnamn ofta
haft svagton;
1) Kanske en kontamination av traska ock målets ittska 'gå
söligt' eller andra vb med uddljud. 1 som luffa, lunka etc.
a) Torde vara bildning på adj. bråd, fsv. braper ock identiskt
med rspr. brådska, fastän i list. associationer' med adjektivet icke förmått hindra vokalförkortningen. Jfr fsv. brazska f.
Eg. 'smälla (med tungan)'. Jfr rspr. smisk, smiska (Rietz s. 633).
Kan vara kontamination av basa ock daska; är dock möjligen
gammal bildning på roten bas-, se Rietz s. 25.
Eg. 'litet slag, smäll' (se Rietz s. 85).
Se Rietz si. 296 ock F.-T. s. 471.
Jfr § 42 aurn., s. 134.
Jfr dels § 55, dels § 115 i det följande.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.

a (a), e.

151

framför äldre rl i ka 'karl', kårt(g)e(r) 'karlaktig, morsk', om
vilka se § 55, 2 g, s. 176 f.;
framför ns i hcinsa(s) 'hans' ock möjligen även i kånsa 'kanske',
där dock association med kan bör ha spelat in;
framför nt i åntan 'antingen';
framför äldre ud i blan 'bland', vilket ord som prep. ju ofta
haft svag betoning, samt troligen i lan 'land', vilket haft
svag akcentuering i sammansättningar som Småland, Halland, Tyskland, England 0. S. 17. 1.
Anm. 4. I de östra ock södra delarna av häradet heter 'afton'
tan, vilket ord dock ej just användes annat än
vanligen åftan
i sammansättningar (pgl-ciftan, matans-ciftan o. s. v.); i de norra
delarna däremot höres, särskilt hos äldre, 4ftan
?Man (jul-(iftan).
På samma sätt to)Otes ock i(i)Mas. Om man får antaga, att i
sammansättningarna afton vid tiden för övergången a -± a åtminstone
fakultativt varit bitonigt, skulle a vara förklarligt genom den tidigare
svaga betoningen (a i vgbtas kan naturligtvis härröra från aftan
Man). Den nuvarande betoningen gör emellertid denna förklaring tvivelaktig. Dock finner jag det icke mera tilltalande att antaga inflytande
från rspr.

y) a till följd av association:
framför it, ut, st ock rs(k) --> s(k) i några starka preterita (till
följd av systemtvång):
smalt smalt
fant minskades (om svullnad)2
brast brast
falt svalt
slant slant, gled
task tröskade3.
Anknytning till ra, drals o. dyl. kan ha bevarat a, där
icke huvudorsaken varit svagtonig position i sådana fall som
brast-sö'nder.
smalt-av, svalt-ijäl,
framför (bevarat) id ock it (ävenledes genom systemtvång) i de
östra ock norra delarna — medan de södra synas ha a (se
s. 180) — i svaga irnperfekta ock participier som
Vada, fald(er), falt svalde, svald, svalt
wålda, wald(er), watt välvde, välvd, välvt
kwålda, kwald(er), kwalt kvalde, kvald, kvalt.
Möjligen bör man beträffande dessa båda ord tänka sig saken
så, att -and- blivit -änn i svagtonig ställning redan före målets säregna
utveckling av förbindelsen -lind-. Ang. /CO3 jfr Kallstenius ss. 81 o.
178 samt Wigforss s. 235, där a, sannolikt oriktigt, förklaras bero på
inflytande från rspr.
3) Äda. tarsk, jfr fsv. thrask.
Inf. futta, se s. 55.
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Anknytning till wate,, stada o. dyl. kan ha bevarat a,
varjämte även svagton kan ha medvärkat i fall som svalde-ner,
välvde-ö'ver.

i neutr. av adjektiviska ord som alt av ale(r) 'all', grant (jfr
nedan s. 178) av zrane(r) 'grann', wast av wase(r) 'vass'
0. 5. V.

d).a framför st i basta f. 'bastu, ställe där lin torkas'.
Detta ord med st av tst har, som synes, ej varit likställt med
andra ord med äldre -ä,st- (se s. 178). Visserligen torde det
vara mindre troligt, att en dental kons. (t) ännu stod kvar framför s vid den tid, då a blev a framför st. Ordet har nog redan
då haft -äst-, men det av ts genom assimilation uppkomna
s-ljudet torde ha känts som långt. Ordets -ässt- har varit skilt
från -ä,st- i t. ex. häst ock därför fått olika behandling. Jfr
härmed, att a står framför urspr. lång kons., som sammansmält
med annan kons. till en grupp, i fall som Unsade(r) 'förbaskad,
rasande', fsv. ban-satter, ock Unga 'kanske' (jfr ovan t3). Huruvida även fitsta 'farstu' får bedömt-tias på liknande sätt eller
enligt a ovan, är svårt att säga.
e) a i slans, slant, rant 'trasa'. Härtill höra adjektiven
.slcinte(r) 'trasig, simpelt, torftigt klädd', ranttge(r) 'trasig'. Ha
möjligen de varierande orden för 'trasa' med avseende på vokalljudet övat en analogiserande påvärkan på varandra? Märk
siad, slconsa,, slans, rant, slant.
a i en del låneord, som inkommit efter utvecklingen
a -› a, t. ex. lcinte(r) 'lanter', laindal 'handel', paste(r) 'pastor',
mas 'mars' o. s. v.
§ 45. a återgående till äldre m. Framför urspr. r-ljud har
te i vissa fall övergått till ett a.
1. a motsvarar allmänt äldre 93 framför rr. Ex.
håra, härre
åra reta,
tsara f. kärra
småra smara smärre
våra — vcira värre
tar kärr
W. antar i enlighet med
1) Jfr hall. &ha, Wigforss s. 129.
F.-T. s. 467 f., att detta vb kir identiskt med ett mit. erren vid sidan
av irren med betydelse av dels 'irren', dels 'zornig machen'. Som stöd
härför kan ju också ett tidigare danskt irre 'böse machen' anföras.
Dock ligger det också nära till hands att tänka på da. gergre, ty.
ärgern. Ett bortfall av g mellan två r itr ju förklarligt.

GENETISK LJUDLÄRA: VOK.
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fåra ge ett gällt ljud från
fåra f. harskramla, vanl. håsasig, skrälla, skrämma 2
fara eg.. hästskranola ,
a svarar till äldre sa framför rs->ss i en del ord, nämligen
a) vas 'värs', ravcis 'revers', kanuis 'kommers';
misacts 'världsens', vasli(g)e(r) 'världslig, om sig' o. dyl.;
fasko(r) färsk, fast färskt
c) smast smärst, minst
h askan härsken
vast värst
håskab härrskap.
tjåsta Kerstin
Förhållandena äro delvis oklara. Blott så mycket synes
kunna påstås, att grupperna -cerat- ock -sersk- regelrätt blivit
resp. -ast- ock -ask-. Något undantag härifrån finnes ej.
Sannolikt har övergången till a varit betingad av ce-ljudets
kvantitet, som i nämnda förbindelser troligen varit kort. Det
synes rimligt, att ett kort -sars- i målet blivit -as-, medan ett
långt -mrs- återfinnes som -os-, som i hceos,twcees, pcees(a).3 På
denna grundval synes det mig bli möjligt att förklara även fallen
under a ock b. ovan. •Ari se först på orden under b. Formen rci,sans
höres mäst i uttrycket «j)öiija. vasans ra eg. 'i en (enda) världsens rad'. Bär faller huvudton på öina ock ra; va,91,s får i sin
mellanställning blott en svagare betoning. Ett äldre *vwrsens
kan under sådana förhållanden ha haft kort w, ock -cers- har i
så fall blivit -as-. Det andra ordet under b, vasker, bör också
kunna tänkas med äldre års, då stavelsegränsen gått efter s (veersligor). Orden under a synas mig bekräfta antagandet, att målets
-as- i förevarande fall kräver tidigare gers. De tre orden ha i relativt sen tid inlånats från rspr., där uttalet ju allmänt uppvisar kort
se-ljud. Då man nu i målet velat bevara kvantiteten, har detta
skett på kvalitetens bekostnad, så att e' framför rs s• blivit a.
a står för äldre cc framför rt t i orden ja(arta Mj.)
•
ial-vatas 'in-, ut-värtes'.
'järta',
Då -cert- eljes återfinnes som -ceet- (-cert-), t, ex. ceota, snceet,
stoet, är ljudskicket i - dessa båda fall en smula överraskande.
1) Det enkla ordet användes även i betydelsen 'fruntimmer, som
pratar eller skrattar högljutt'.
5) Jfr no. skjerra. 'skra3mme' ock fnord. skjarr 'skygg'. Med
avseende på betydelsen har kanske målets värb i sig upptagit även
betydelsen hos ett i fsv. belagt skarra 'skrälla'. Jfr hall. skata,
Wigforss s. 220.
3) Se vidare s. 1.25.
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Även här tror jag avvikelsen sammanhänga med kvantiteten.
Ett -ärt- har uppenbarligen givit -ceet- i målet, ett -rt- däremot torde ha givit -at-. Men varför har då kort ce förefunnits
i de anförda båda fallen? För jata 'järta' tänker jag mig följande förklaring. Ordet har en synnerligen ymnig användning i
sådana fall som Jatans jceena 'järtans gärna', satans fekh(g)e(r)
'järtans snäll'. Till följd av den relativt svaga betoningen i dessa
uttryck har -esrt- haft kort ce ock därigenom utvecklats till -al(-art-). Från satans kan nominativformen jata ha fått -at-.
Samma ljudskick kan dock också ha uppstått i sammansättningar som bitena-jetta, mc'enska-ycita o. s. v. Vad angår in-, itdvatas, inses lätt, att -at- <- -ärt- här betingats av den akcentsvaga ställningen.
Anna. 1. De anförda fallen med a för äldre framför r gälla hela
häradet. För Mjällby, åtminstone för fisklägena, tror jag mig böra uppställa
ytterligare ett par fall med a ‹- te framför r. Det första är vq(e)k
veirk 'värk' (= smärta). Jag har dels själv några gånger ur löpande
tal upptecknat det med a, dels har också en tillförlitlig meddelare uppgivit detta uttal. Längre mot norr uttalas ordet städse med (e, alltså
vcerk. Nu skulle man möjligen kunna anknyta uttalet vaek
vceek
vark till fsv. vark, någon gång förekommande sidoform till fsv.
vaark. gag tror emellertid icke, att så är behövligt. Uttalet med a
kan ha uppkommit i relativt sen tid under liknande betingelser, som
ovan spårats för åtskilliga ord. I sammansättningar som tandvärk.
(i mina uppteckningar från Mjällby fisklägen tana-vark), huvudvärk,
ryggvärk, armvärk o. s. v., där senare leden varit svagt betonad, har
ett -terk övergått till -ark
-aek. Det andra fallet är 50r(v) 'stenig
sjöbotten' Mj., som icke synes kunna skiljas från det s. 125 upptagna
ficeev ock som även kan härröra från sammansättningar, som t. ex.
sten-skärv. Det enda antagliga fall med a, som jag för övrigt kan finna
bland mina uppteckningar, är ett en gång antecknat fo-oldrvade 'fördärvad' Mj. (Torsö fiskläge). Om i detta ord uttalet med a eljes är
vanligt, kan det sammanhänga med ordets egenskap av sent lånord, vars
-terv- ev. blivit -arv-. Angående mar 'märg' ock barns. 'drägg, jäst'
Mj., där urspr. ä torde föreligga, se resp. s. 149 ock s. 125.
Anm. 2. Angående påträffade fall med a (för vanligt a, 61)
se § 56.
§ 46. a uppkommet ur målets diftong au. Under vissa
förhållanden förlorar målets diftong au sin andra komponent,
varigenom enkelt a (i regel långt) uppstår. Företeelsen är mera
sällan konstant, vanligen blott fakultativ. I senare fallet är det
att märka, att a höres ojämförligt oftast i det norra området,
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medan det i mellanområdet, åtminstone i Mörrum ock Gammalstorp, mer eller mindre jämnt växlar med ay. I Ysane ock Mjällby synes ay nästan överväga, ehuru a ingalunda är ovanligt.
De olika fall, då a kan träda i stället för au äro följande.
1. a är en kontraktionsprodukt av ett aye, i vilket y mellan
båda vokalerna försvinner, varpå a uppstår ur ae, därigenom
att e absorberas av den föregående långa vokalen. Vi finna
ckte-lce)1 'åderlåta', bra
fspr. itiaer. Ex. i/ -le
a ‹rdye 'råder'.
brd ye 'bråd', ra
fspr. slutljud. är. Ex.
aye
a
&lyr sår v.2
sa
gye år
a
va ‹- vgye vår s.
lgye lår
la
vd ye vår pron.
gr a
gr 4o grå
hely° var adv.
ha
sma - smdue små
5gye svår
ngye när
no
sta skyr står2
÷- f o får s.
fq
be bår
fclyr får v.2
fa
gr går 2.
sdue sår s. o. a.
sa
fspr. ar5(er). Ex
t) a ‹- aye
gye årder
gg <- Me gård
e,,,ontg ordning.
gnig
hgye hår(1.3
ha
yode., 'ärjde', sngda <fspr. ar . Ex. gcla
yyed
<1)
sng yeda 'snärjde', vad rspr. vård, vg da 'vårda'.
gy et <- fspr. art. Ex.
t) at
at ‹- d yet ärjt
mgtan mgyetan Mårten
snciyet snärjt.
snat
vgyeta f. vårta
vgta
Aite(r) 54yete(r) svart
Beträffande användningen av resp. former med g ock ay
må utöver vad som ovan sagts påpekas följande:
a) a-formerna få icke användas framför vokal, i vilket fall
T inträder i sin rätt. Så t. ex. icke blott yra-tol 'årtal', vgyra
'våra', utan även uteslutande rgyr om 'rår om' har .„ a du 'var
är du', gav- o gro! 'gård ock grund'.
1) Jfr s.
3) Även

156, #.

2) Jfr s. 156, r.

hayre(r), vilket borde vara den form en ostörd utveckling

skulle ha givit av fspr. hardher. Men här, liksom i det följande ordet
..(årder), synes ändelsen -er efter bortfallet av ä ha (åtminstone alternativt) tappats bort.
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#) 1 sammansättningar ha ifrågavarande ord som första led
i regel blott a, t. ex. å-he
h4-nayl 'hårnål', g4s-hon
'gårdshund', hå-kote(r) 'hårdkokt'.
Värbalformer (med gammalt -är) få ej gärna -aye, utan
vanligen -a, där ej -aur användes, t. ex. fa
fayr 'får', ma
mayr 'mår', ga.
gam- 'går'.
Värbalformerna ada at, snada snat äro de ojämförligt
måst använda norr om Ysane, i Ys. ock söder därom åter förekomma knappast annat än ayeda ayet, sneda snayet.
Så gott som endast -at användes norr om Ya., i Ys. ock
söder därom -at ock, kanske vanligare, -et. Av svart har
jag i de norra delarna av häradet hört uttalet fete(r) blott
sällan ock endast hos äldre personer, eljes allmänt fate(r).
Anm. Rörande växlingen av a ock ay må f. ö. anmärkas, att a

givetvis i den ställning, där det numera förekommer, är att anse som den
ljudlagsenliga 'vokalisationen, medan, såsom lätt inses, ay som växelvokal
till a är analogiskt, hämtat från former, där det ljudlagsenligt hör hemma.
Alltså t. ex. vaye jämte va med ay från vaura o. dyl. former.

a förekommer stundom, måst i de norra socknarna, såsom kontraktionsprodukt av ett aya (fspr. Ca, ägha, iiva).
rå <--råya råda
vei <-› va våga
te rå'
te råya till råda'
tå
Mya tågor
trå-nda*-tritya-rula trådrulle
pit
påyal PM.
a höres stundom i stället för diftongen ay i svagtonigställning. Ex.
fra <— fray från
ba
bay både
pay på
pa
sma-lc'envg,
ay-hi•nie
sa
say så adv.
småländing.
Att a-ljudet alternativt skulle ha bevarats från fornspråkligtid, synes mig ej sannolikt.
II. Svagtonigt a (a)

A. a (a)

e.

e i avlednings- ock böjningsändelser samt därmed
jämförliga fall.

§ 47. a svarar regelrätt till gammalt a i avlednings- ock
böjningsändelser 2. Så står
T. ex. i uttrycket bh te rå (r4ga) 'bli råd (för ngt)'.
Uttalet blir i hithörande fall i regel rent a, i all synnerhet där,
såsom vanligen är fallet, någon biakeent faller på a-ljudet i fråga.

e
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-a svarande till äldre -a ock -a(r). Ex.
råa röda
kina kona'
(da) bålsta (det) bästa
åra öra
(da) dbmasta (det) dummaste 5å3rå skära v.
mina mina pron. f. sg., plur...
la löda
veega väggar
i/a illa
&ma ormar
nit lt(g)a nyligen2
bica bågar
&la eljes 3
(ja) rc)bu (jag) ropar.
döma dumma
Här böra också genitiverna på -a(s)4 anföras, som
kida(s) Kalles
hcsena(s) hännes5
s6na(s) Sones
dåra(s) deras
5a(s) Svens'.
hdnsa(s) hans'
svarande
till
äldre
-(i)na
i best. fem. sing. Ex.
-(a)na
son
s(jna
nöten
Odana
hyllan
hplana
tina tiden
smedjan.
smgna
spiran
spåna
-na svarande till äldre -na samt till -na(r), ev. -ina(r),
best. fem. plur. Ex.
9nMrana märrarna
mc'e-na med hänne
lbmana fickorna
bd-na bad hänne
siana sidorna
sk6d-na sköt hänne
tcbn?na tänderna 8.
rfjciena rötterna
torde gå tillbaka till ett-na
Även best. mask. plur.
-na(r), som relativt tidigt ersatt det ursprungliga -ni(r), -ne(r),.
alldenstund detta senare borde ha resulterat i ett -na, -na 9. Ex.
&Mena bönderna
ket.rana karlarna
sln&na smederna.
gbbana gubbarna
1) Fem. nominativer på -a förekonima sällan. Endast såsom ,
skälls- ock tilltalsord äro de mera vanliga. Se formläran.
3) Fsv. sella(r).
nyliga.
2 ) Fsv. nylika
s relativt sent ock analogiskt.
Fsv. he3nna(r).
Sen bildning med analogiskt -a(s) — trots förutvarande genitiv-s — från hcena(s) o. dyl.
Analogibildning efter de föregåendes typ.
8)Isi. tenninar, jfr fsv. tEendrnar.
3) Det är icke tänkbart, att -na i mask, utvecklats ur -ner enligt
§ 48, ty det slutande r-ljudet måste ha fallit bort redan i fspr. tid.
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4. -al svarande till äldre -al. Ex. gåntal 'gammal', våmal
'vadmal', Mal Tår'.
- .5. -ab svarande till äldre -alde m. m. Ex.
kkala n. kär12
trkala n. avskräde, skräp
tifaid n. besvärande varelser
stickala fattig person, stacMjYs. 3
kare Ys.4
6. -ara [-a(r)] svarande till äldre -ar(e) (-an). Ex.
håniara m. hammare5
bkara bagare
sbmara sommare, i sorna(r)
ståkara stackare 4
i sommar
irtöotara m. mortel°
ire4ma(r) name(r) miditygkara n. ankare
sommar
grOara grundare.
-7. -an svarande till äldre -an, -and. 'Ex.
mcb-an med honom
miean medan adv.
bd-an bad honom
åntan antingen ,
sk6d-an sköt honom
hbinana hemman
bilan undan
åftan
ijktan afton
iiclan utan
jcan Johan
öan-paii ovanpå
kisan tusan°.
-ana(s), -an svarande till äldre -ane, -ande(s), -arn(e).
Ex.
dprana dyrare°
lkana lekande ptc.,'
glitana gladare°
sManas sittande pte.
1Werana n. könsdelar hos kol°
ågana n. ekållon"
sprigana s. n. spring
blåigan blaggarn.
9. -ast svarande till äldre -ast. Ex.
(4/rast dyrast
rök(g)ast roligast
gkiast gladast
lbiscimast ledsammast.
Fsv. Pawal.
25 Jfr fsv. kEeralde.
Se § 74,1.
4) Fsv. stafkarl --> stakkar(1).
Fsv. hamar, se Tamm s. 278.
Mit. morter, som väl från början ombildats efter subst.
;på -are.
Torde ha utgått från ett fspr. *annattiggian.
Jfr § 32 anm., s. 107.
3) Jfr fsv. dial. komparativer på -an(n)e, t. ex. dyrane; se Nor.
_Aschw. gr. § 467 anm. 2 ock där anf. litt.
Fsv. bwrande n.
T. ex. pag lkana brced 'på lekande brädd'.
Jfr § 44,1 b, s. 138.
3)
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-ada, -ade(r), -ad, -at svarande till äldre -a5e, -a5(er), -at
(huvudsakligen i värbalformer). Ex.
wkal-httajo(r) -ad -at oberånsada ränsade
slutsam i
linsade(r) -ad -at ränsad
gråu-hayrade(r)
-ad -at gråränsat
hårig.
livado(r)-ad -at glad, munter
-at svarande till äldre -at: i-at 'i det', t6-at 'tog det',
ttsifpt-at 'köpte det'.
-at svarande till äldre -aght (-akt): lu'rlat hälg2.
-nad svarande till äldre -n.a5er. Ex. 5iinad 'skillnad',
veevnad 'vävnad', mjblknad 'mjölk'.
-same(r) svarande till äldre -samer. Ex. vilsne(r) 'villosam' , nboatne(r) 'nöjsam'.
-tan svarande till äldre -tan. Ex. trc'etan 'trätton', fjbetan
'fjorton' o. s. v.
Ansi. Säkra spår av den fornspråkliga övergången o -› a i icke
huvudtonig stavelse äro sällsynta i målet. Nämnas må ortnamn på - ap
urspr. -porp, som törop 'Torarp', sOic_tp 'Sonarp'. Då fsv.
ikorne motsvaras av gana, så behöver ej antagas, att en äldre övergång
.o -->- a här ägt ruin. Mäst troligt är, att -orne över -erne blivit -ena,
-ana (se § 48,4). Orden davara ock nådara 'morgon- ock aftonmåltid' behöva icke ha utgått från former på -orter som fsv. natorper,
utan kunna återgå till former med äldre -arKer) som fsv. dauarb(er),
daghwardh ock ha tydligen fått -ara i anslutning till vanliga subst.
,på -ara som snekara 'snickare'. I fråga om målets aktar° 'doktor,
läkare' bör givetvis ombildning efter substantiven på -ar? antagas.
§ 48. a (a) — o har uppkommit ur ett slutljud. 1. anteIkons. -er, svarande till ett äldre -er, -jr, -or: -ur (ev. -ar) eller
till ett på olika sätt uppkommet -ro i avlednings- ock böjningsändelser. Jag finner härvid följande uppdelning lämplig.
-a, svarar allmänt till fspr. -gr, upp1. -e(r)3, ev. -a(r)
kommet genom utveckling av svarabhaktivok. framför r. Ex.
b4ge(r) böcker
ddve(r) (dae(r) Mj.) dager
bo(r) bönder
hop
h6be(r)
ige(r) ekar 4
»ge(r) sjuk
naglar5
nie(r)
snäll
enc'ele(r)
fige(r)
finger
dine(r) änder
1)

2) Fsv. hmlaght.
Se s. 89.
Om uttalet i Mjä,1Iby, då r höres, Be anm. 3 nedan s. 163.
5) Jfr isl. negl.
Fsv. eker.
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6n0(r) under subst.
b&de(r) bättre'
s&me(r) sämre 2
åsto(r) öster
MeV) häller, kälke

cble(r) eller
breine(r) brinner
s6c/o(r) sitter
Uvo(r) lever pres.
/ge(r) lägger.
Anm. 1. Hit kunna också höra fåe — far 'fa(de)r', 917450 mor
'mo(de)r', brde
bror 'bro(de)r. ock sk;Ste(r) 'syster', svarande till

sådana fsv. former som faker, mopmr o. s. v., fnorska fadhr, modhretc. Jfr dock § 52, s. 168.
-0(r), ev. -a(r) --> -a, svarar till -er i lånord med akut

fortis, vilka till typen varit likställda med ovan anförda ord. Ex.
fhnste(r) fönster
vcito kärnlöst virke3
ic'emo(r) jämmer
kennfot kamfert.
Anm. 2. Här må också nämnas ordet.. cbrit9(r) 'sagor, fabler', eg..
'äventyr', vars -e(r) förutsätter ett äldre -er, uppkommet genom försvagning av -yr i levissimusstavelse: äda. 93ventyr, Eemtyr, såvida det icke
utgått ur äldre -ur (äda. euentur, mit. eventure), i vilket fall ordet.
kunde hänföras till 4 nedan.
-e(r), ev. -a(r) ---> - a, svarar till fspr. -jr, -er (speciellt i

pluralformer av substantiv, som i fspr. böjts som i-stammar i
plur.). Ex.
4vo(r) över
sm&(r) smeder
bfire(r) bördor
prålstre(r) präster
.)o(r) synder
ma dotter
bösto(r) borst
tålak tallrik 4
ho(r) hudar
Umana leverne
sto(r) städer
fäslkana släkt, ätt.5
-a, ev. -or (-e), har uppstått ur ett -er, som utvecklats.
ur fspr. -or -u.r 6, speciellt i plur. av svaga fem. subst. Ex.
gyysfila grytor
iåa lador
bhia byttor
_pia pigor
rbmsa remsor
igand ekorre 7 .
Om eller i vad mån -9(r)
a(r) över -er utvecklatsur fspr. -ar, synes knappast möjligt att avgöra. En dylik utveckling borde naturligtvis ha kunnat försiggå endast i levissi-1)
3)

Fsv. bEeter.
2) Fsv. member.
Se s. 145.
4) Se s. 143.
Detta ord torde ha haft äldre -erne, identiskt med -erne i or-

den faderne, möderne.
Jfr § 31, s. 105 if.

7 ) Jfr § 47 anm., s. 159.
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a även vara direkt fortmusstavelse. Men i sådan kan ju o
-sättning av -ar. Ex. med äldre -ar i levissimusstavelse finnas
-särskilt bland sammansättningarna, varom se nedan (s. 163 if.).
a närmast
I ett fall som sbme- I. sa-ti 'sommartid' kan e
_återgå till -er, men det är kanske mera sannolikt, att det direkt framgått ur -ar. Osäkra exempel äro också en del super-«.t med fortis 1. Flertalet av dem uppvisar
lativer på -ost
nämligen parallellformer med -aret ock -9rst i fspr. De fläita
la kanske utgått från fspr. -rat. Ex.
&ost (-a-) underst
most 'blast innerst
mbiost (-a-) mellerst
fidest (-a-) ytterst
frdmast (-o-) främst
6f ost (-a-) efterst
bkost (-a-) bakerst o. s. v.
bast (-a-) överst
6. -a — -e <— -er träffas, konstant eller alternativt för ett i
-enlighet med §§ 29 o. 31 (s. 103 if.) uppkommet -ro (nuv. -ra -ra),
vilket omedelbart efter vokal undergått metates. Det synes mig
lämpligt att skilja på två huvudfall, nämligen
-ro i slutljud. Ex.
.a) -a (-o) <— -er
(den) shia — störa (den)
laya hare
höta
store m.
nedandel av
'åla
(döi) stim störe,. (den) stolintyg I. kjol
ra f.
sita surdeg
tsbra kör pres.
kre,. pojke
Uifa
hba
stila
stpre, styr
ffre,. furu(skog, -trä)
fö«
dåa skifie, skure, -o
stpre styre
stila
föa — före, fore, -o
Are gärdesgård
yiea
jöa
»re gjorde
tM?1,4
tjära
ta
före, (-eg före.
roa
(-o-)
hål
bba
bära
-er- ±- -ro- + kons. Ex.
Ib) -a-ohåan håren haren
csean äril
töat Prat furut
han öron
tana uiprana tjäran
mban (man) morgon, i mbas
(vi) hban håren (vi) höra
(mågs) i morse
(vi) ?ban (vi) gjorde
ven passande tillfälle, utbban bbat buren -et -it
väg
skban skinit skuren -et -it.
lieat lärft
Under b böra väl också föras fall av best. subst. på slutljudande -e
-r som
keten korgen Mj.
milen muren

di>
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kdiet karet
mcbena märren
b6et bordet
byena bördan
ävensom best. subst. på -e(r)
-gr, som låen 'luren', lcbet 'lädret!, fena 'fjädern'.
För övrigt må anmärkas följande angående metatesfallen._
Såsom torde framgå av exemplen, ha metates-former blott i
vissa fall blivit ensamt brukliga, nämligen i de sist anfcirda
best. formerna av subst. på -e(r), vidare i participier som bian,
samt i en del subst. på tidigare -ren, -ret (van
'mena
—tåren, lceat
*knort ‹- 'låret o. s. v.). I förra fallet har helt
säkert den obest. formen på -e(r) övat starkt inflytande på den
bestämda, så att formerna på -en, -et, -ena blivit ensamt brukliga; i senare fallet har det väl betytt något, att inga alldeles.
närstående former med r finnas. I övrigt råder, sannolikt mäst
till följd av närstående y-formers invärkan, ganska stor vacklan.
Lanvändningen av nietatesformer. Möjligen ha de en ymnigarefrekvens i de norra delarna av häradet än i de södra. Åtminstone har det förefallit mig så. Maskulina ock neutrala subst.,.
som ha(n), fa(t), uppträda kanske övervägande (någon gång
uteslutande) i metatesform; i fråga om feminina subst. däremot
ha metatesformerna icke än åtminstone hunnit bli så brukliga.
I vissa fall som peea
påve 'potatis' äro de visserligen t. o. m..
de vanligaste, men i andra fall, som t. ex. mara 'mara';
'lyra', höras de mindre ofta ock då mäst i best. f. (mi:tana,
bena). I adjektivens böjning förekomma metatesformerna ganska
sparsamt ock ojämnt. Så äro visserligen former som sta ganska
allmänna, men däremot förekommer knappast annat än dyra av
do 'dyr'. I värben äro metatesformerna de vanligaste, stundom
rent av de enda brukliga.
Anm. 3. Rörande förekomsten av -r i ovan till tidigare -er återgående fall torde några upplysningar redan här vara av nöden.
Framför kons. (i samma ord) höres aldrig något r-ljud. Alltså uttalas
alltid blott -a- I. -e- i t. ex. levana 'leverne', ineSt 'innerst', oan 'öron',
heat 'lärft', suan 'surdegen', jceat 'gärdet', pceana (pteena) 'potatisen'.
I slutljud framför ord börjande med vokal höres i regel -er (bindning), ehuru detta icke alltid iakttages, t. ex. öin staker.-ose, 'en stark
oxe', da loder-da 'det låter illa', syner-om 'söder om', botor-o baga
'lattor ock .baljor'. Om vokal i sådant fall går omedelbart före -er,
står liksom efter kons. alltid -er i ordformer med grav fortis, t. ex.
pier-0 chiewa 'pigor ock drängar'. I ordformer med akut fortis kan

gir
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däremot 0 absorberas av den föregående vokalen, varigenom alternativt
ordslut på -r med föregående lång vok. kan uppstå vid sidan av ordslut .
slur.„oga 'en slug (förståndig) unge', da
på -er, t.. ex. öin slor
ditor.,— dur...inte, 'det duger inte', stcber,.. stcyr-o bya 'städer ock
byar'. Åven efter dift. förekommer en sådan kontraktion, t. ex. iöier.,
rceli(g)e »led ock rälig, han råyr-ent 'han rår om', ja
wher-- V Cep' alhhob 'jag väger alltihop'. Beträffande -er bör f. ö.
anmärkas, att uttalet längst i söder, åtminstone i Mjällby, ofta mer
eller mindre närmar sig -ar. Jag har understundom också för vanligare
-or tecknat -ar, t. ex. LsYlsar 'tjock', /Mar 'fötter', flinar 'flundror.
I andra fall än framför Tok. är -er mindre vanligt i större delen
av häradet. Blott i söder hör man r-ljudet mera ofta framför ord börjande med kons. ock i satsslut. Som regel gäller eljes, att ifrågava-a, varvid vokalnyansen enligt
rande ord i sådan ställning sluta på -0
§ 8 (s. 27) framför allt bestämmes av betoningen, så att uttalet snarast
blir 0 i levissimusstav., däremot snarast a i stavelse med någon biakcent.
Angående metatesfallen enligt 6 bör påpekas, att endast -a (-e) får förekomma, aldrig -or (-ar). Vid bindning — huvudsakligen i sammansättningar — användas kontraherade metates-former, t. ex. pr-go
' potatisåker' 1, ba
fQr..o eta 'både före ock efter'. Med ett föregående a kontraheras -a -e, varvid eventuell tvåspetsig akcent inträder,
t. ex. fån 'faren', fåt 'farit, -et', kån 'karlen,' pc_it 'paret'.

B. a —o såsom s. k. bindevokal i sammansättningar.
o är ytterst vanligt i sammansättningar så§ 49. a
som bindevokal. En stor mängd av dessa sammansättningar
äro givetvis relativt sena ock kunna sägas ha fått a — e på
analogisk väg. Andra äro gamla komposita med sitt bindeele-

ment från fornspråklig tid. Ursprunget för bindevok. a — e
torde väsentligen vara
fspr. änd. -ar i gen. sing. av mask, ock fem. subst.
i t. ex. sbna-kwirta 'Sonhustru', s4la-grat.tn »solgrand;
fspr. änd. -a i gen. sing. av svaga mask., såsom i bönaga 'bondgård', sda-kak 'sel-pinne';
fspr. änd. -a i gen. plur., såsom i Htena-kul 'barnkull',
klåukna-toen 'klocktorn;
en adjektivisk änd. -a, antingen en svag änd. 9, eller ock den starka ändelsen -a i fem. sing., ursprungligen hemma
i ackusativ, såsom i vissa sammansättningar med ett adj. eller
ett adjektiviskt pron. som första led, t. ex. fjckra-d811 'fjärdedel',.
*pre-. Jfr t. ex. pcee-ntad »potatismat»,
*pmer1 ) per'poere-mat.
d. v. s. 'köttsoppa' <— *mer-
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vada-kasa 'hackspett'; gå»Ila-moe 'gammelmor', hiLw-styna eg.
'den andra stugan';
5) advärb-änd. -a, såsom i hma-joede(r) 'hemgjord'.
§ 50. Med ovan angivna ursprung har a e fått mer eller
mindre utbredd användning såsom bindevokal i följande slag
. av sammansättningar, nämligen i
1. sammansättningar med ett starkt' mask., fem. 1. neutr.
—subst. som första led, vilka sammansättningar äro särdeles talrika i målet. Ex.
..a) med starkt mask, som första led:
hå1a-1c/c/39yd stenklyfta
lalba-halst gaphals, storpram4da-ro matro
tare
fOcia-bla fotblad
hera-lay, linland, -åker
hbva-bo hundbod
målea-posa maskstunget äppgrisa-vaka grisho
le 1. päron
knåpa-ml knappnål
släda-mata trasmatta
1;,sra-mtd tjur-penis
81..4.gla-rem skakelrem
va-la väglag
Wiliga-4nd kycklinghöna
gr4da-fad grötfat
tånga-fore pl. galenskaper
nOsa-kog »noskung», näsvis
senopa-kuld senapskula (att
person
krossa senap med);
. b) med starkt fem, som första 1ed:
rO_cla-rem rotblöta
lia-knot liten brant backe 4
5-4ra-jt.1.9 skördegille
n4cla-bos1åa nötbuske
b4na-matt böneman
fåina-ve famnved
n(-'mda-man, nämdeman
tåna-vceek tandvärk
n'ega-kraygd ›nekkråka»2
eflna-mayl am-mått
s4a-leb2 »sädeslöpe»3
hea-kv apTrollius europxus;
-,c) med starkt neutr. som första led:
r'elga-re äggrede
skpa-span slaskhink
fleeska-fceo fläsksvål
kyra-tal årtal.
Till starka substantiv räknar jag här utom den typ, som de
,gamla vokal-stammarna avgivit, även äldre enstaviga ock r-stamrnar;
till svaga dels äldre fl-stammar, dels också ud-stammarna, som ju i sing.
av gammalt haft svag böjning.
Person som langar uekerna mellan den som lassar av dem ock
-den som lägger ned dem i ladan.
Korg eller tråg, som såningsmannen bär säden i.
På väg. Jfr h s. 40.
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kbla-trq äppleträd
kitra-sed disktrasa
klia-bosta klädesborste
hånsa-grs hönsgräs
sl#na-glog glugg till hölbma-bai„ga ung bagge
skul len
4ra-jydara storpratare
plbmna-tra, plommonträd.
baena". -moeska barnmorska
I anförda exempel utgöres andra leden städse av ett subst.
Den kan också utgöras av annat ord, särskilt av adj., men även
av värb, t. ex.
heera-bröie(r) axelbred
itema-styve(r) armstyv
kåra-vtgOnde(r) karlaktig
0,da-lese(r) vettlös
åygkla-hoa sparka på fot4ra-kloge(r) ordklok
knölarna.
sha-loe(r) »syndlös»1
sammansättningar med ett svagt mask. subst. som första
led, ävenledes mycket talrika. Ex
hiya-tas hartass
stia-hoen stegpinne
pata-gym digris
bida-moe »böld-moder»2
naka-bast »nackbast» (nacktönta-Ma tomtegubbe
tcsga- loong tjällossning
sena)
vka-ho hö från sank äng
strilba-kngda struphuvud
da-daa döddagar.
viga-leg fjäril
Med annat ord än subst. i andra leden märkas t. ex.
Msa-resta »påsrista», skaka
ypska-smgle(r) smal om höfvåldsamt.
terna
ä(i)na-vä(i)na vända upp ock
krba-stine(r) krävstinn
ner.
493a-fotredan andtruten
sammansättningar med ett svagt fem. 1. neutr. i första
leden, ytterst fåtaliga, som klhckna-toen 'klocktorn', 0a-biet
'ögonblick', hena-pgba 'örongång'.
Såsom synes av dessa få exempel, är det uppenbara fall
med gammal gen. plur. på -na som kunna sägas regelrätt representera denna grupp av sammansättningar med a som bindeelement. Vad de svaga femininerna beträffar, är eljes den vanliga bindevokalen för dem a enligt § 34, de svaga neutrerna
äro ju av gammalt mycket fåtaliga. Andra bildningar än de
med gammalt -na förekomma ytterst sällan. Exempel äro:
lkylsa-ned 'spindelnät', nbp. a-gaen 'noppigt garn', b;cna-goe(r)
'illmarig', i vilka första leden ansluter sig till ett svagt fem., resp.
1)

D. v. s. väldig 1. dyl.

2) Tapp av var i böld.

11-141058. Sr. landsmål. Swenning.
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layta 'spindel', nopa 'noppa', lgna 'infall, nyck'. Varför a förekommer som bindevok. i sådana fall, är svårt att bestämt säga.
I fråga om de två sista orden kan man möjligen tänka på en
anknytning till plur. nopa, ltina (-er), vilka torde vara de rnäst
använda formerna av de- enkla orden. I fråga om layka-ned kan
man tänka sig, att ett spår av äldre genus föreligger. Fsv. har
lokke m. Om målet i äldre tid haft mask. genus av samma ord,
skulle anförda sammansättning vara regelrätt enligt 2 ovan.
Till det neutrala ålvera har direkt bildats sammansättningen illvQra-vr.ayna »allvarsvrån» (x alvora-vrayna, d. v. s. 'när
det gäller allvar').
sammansättningar med ett adjektiviskt ord i första leden i en del fall som
tina-ail tiondedel
gba-röia don, redskap
trietna-dgn trättondagen
tpsha-pcee tysk potatis
vdyda-kcqa hackspett'
gitmla-moe, se § 49
skda-kusa lismare2
Mya-stigna, se § 49;
sammansättningar med ett adv. på -a i första leden i
ett ock annat fall som
i/a-broda en som bär sig illa åt
hbma-joede(r) hemmagjord
ila-vmen oformlig, obekväm
neera-pay närapå.
Anm. 1. Sammansättningar med en första led, som ansluter sig
till ett värb, ha enligt § 35,2 (s. 110 f.) allmänt a, a som bindevokal.
Säkra fall med biudevok. a finnas knappast. Möjligen är dock första
leden i ett sådant ord som reka-lese(r) 'vickig, icke fast' direkt att
anknyta till reka 'rubba, rucka'.
Anm. 2. Framför vokal användes i regel intet bindeelement — åtminstone i en del fall beroende på en elision av -a — t. ex. fig-cekg
'fogelägg' (jfr figa-r), etyd-asa -aesa = vayda-kga (se ovan 4)..
Anm. 3. Såsom bindevokal räknas naturligtvis icke o
a i fall
som fise-rae 'fingerring', vipe-fgge(r) 'vädersjuk', peee-mad 'potatissoppa', givetvis icke häller 0
r i fall som meee-fel 'märr-, sto-för,
bo-dig 'bordduk'.
C. a (e) i svagtonig stavelse i främmande ord.

§ 51. a förekommer svagtonigt i en mängd främmande
ord såväl i prefix- ock suffix- som även i infix-ställning.
Hackspettens skrik tros förebåda rägn, därav namnet.
kusa 'cunnus', se under U.
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Ett sådant a svarar vanligen till urspr. a. Ex.
gråtta56n gratulation
majin maskin
nijan ti m j an1
har& karott
bl#ans-pcena blyertspänna2.
påraplj paraply
Stundom svarar det dock till urspr. o såsom i
pfanjee chiffonnier
kant& kontor 3
lokomotiv 5.
lökamativ
4
tråtoåe trottoar
Huruvida här i något fall får antagas en egentlig övergång
av o till a i svagtonig stavelse inom målet, kan näppeligen avgöras. Saken bör kanske snarast fattas så, att a, där det icke,
såsom i kant6e, kan påvisas i det långivande främmande språket, beror på ett slags ljudsubstitution. Då man icke var vidare förtrogen refed en svagtonig vokal o, utbytte man den vid
inlånet mot det mera förtroliga a.
D. o

a (a) uppkommet genom vokalisering av r.

§ 52. -e ", -a --> -a ersätter i allmänhet slutljudande r 6,
då ordet står i satsslut eller framför med kons. börjande ord.
Sällan höres r i sådant fall (mera i det sydligaste området,
t. ex. Mjällby, än i häradet i övrigt). Framför vokal däremot
står r, alltid i böjningsformer ock merendels i sandhi. Ex.
med urspr. enkelt -r:
stå() stor
spie spira, mast
bto bur
fee fura
lz4e lin
hc'ee här
Wo tår
5e svar
/öle ler(a);
böe borr
med till följd av kons.-bortfall slutljudande enkelt r:
b6e bord
5e svål
10e bärg
bo börda
kåe korg Mj.
pe skörd
. 1) Analogibildning efter detta ord är målets kånan 'kummin'. Jfr
Billing s. 112.
2) Jfr dels vårt blyerts, dels da. blytint, om vilket ord se
Tamm s. 45.
8) Åda. även cantor, änsv. oantooa, lån av It. kantoor.
Jfr t. ex. bärgsl. tiuttinr enl. Kallsteuius.
Jfr Billing s. 119.
För -r Urea mycket sällan -er såsom för äldre -er.
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Till mom. 1 höra också sådana mask. adj.-former som nge
'ny', om denna form utgått från fspr. nr. Dock kan den ha utgått
frän ett tidigare anologiskt *nye; i vilket fall -e hör under
§ 48,1. I nuv. mål höres ofta nog nger (jfr not 6 å föregående
sida), vilket kunde tala för det senare alternativet, men formen
kan vara sen analogibildning efter t. ex. g6er 'god'.
Fall hörande till 2 äro även sådana ord som vde 'värd'
adj. ni., Mya 'hård' adj. m., i vilka mask.-änd. -er bortfallit.
Vi få tänka oss att, sedan kons. efter r fallit bort, t. ex. ett
"vihrer fått mask.-formen *vår utan -er, liksom man av gammalt
hade mask.-former som dyr, stor utan -er (jfr s. 155 not 3).
I vad mån former sådana som vc'ee 'väder', /ale 'lur' utgått
från *vCer, *bir, uppkomna t. ex. i best. *vff)(8)ret, 111(8)ren,
är svårt att säga. De kunna direkt motsvara äldre vee5er, inäer
§ 48,1. Möjligen böra fåe 'far', 9n6e 'mor', br6e 'bror' härledas ur synkoperade former som *ffl(5)ren, *mö(5)ren, *brö(a)ren
(jfr dock § 48 anm., s. 160). För härledning direkt ur får, mör,
brör talar möjligen den omständigheten, att blott -e i regel
höres, ej eventuellt -er, vilket ju vanligen år fallet, då äldre
-er legat till grund.
Med r framför vok. finna vi t. ex. Pra 'furor', hcer..e vae
'här ock var', bår-ä(i)na 'bordsända' o. s. v.
Annu Med a sammansmälter 0 till a, vilket växlar med ar, az_tr,
t. ex. pa 'par', men öit par osa 'ett par oxar', 1ca 'karl', pl. kara;
va
vaue 'vår', pl. myra, ga
gaye 'gård', pl. pyra.
§ 53. -e- — -a-a- ersätter antekonsonantiskt r. Hörbart r-ljud förekommer så gott som aldrig. Den ur r uppkomna
vokalen, som till sin kvalitet är rätt svävande, vanligen e eller
ett mycket brett a, stundom nära nog eller fullständigt a,. är
av mer eller mindre flyktig natur (ev. 9, g). Ex.
sola sorla
veeepa värpa
pdem pärm
16et lort
åene, orne
det dyrt
peeesa prässa
vieka virka
spav sparv
ved värld
bileya börja
hiled(er) hörd.
Anm ae sammansmälter till Q, t. ex. kam 'karm', bak 'bark',
varom se vidare kvantitetsläran. Undantagsvis kontraheras ae, såsom
i f4dt(g)e(r) 'farlig', våske 'varsk', se resp. s. 176 ock 177.
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a.

a har jämförelsevis stor användning i målet. Huvudsakligen på grund av något mera omfattande övergång av
ö-ljud till a är dess frekvens något större i de mellersta ock
södra delarna, speciellt längst i söder, i fisklägenas språk, än i
de norra. a kan vara såväl kort som långt. I inhemska ord
förekommer det i regel blott i starktonig stavelse, i främmande
ord däremot är det ej ovanligt i svagtonig.
Mästadels återgår a till ett äldre a-ljud. Dessutom förekommer, såsom redan antytts, i olika delar av häradet ett a
uppkommet ur ö-ljud. I häradets södra del får man också möjligen räkna med ett a, som direkt framgått ur å-ljud. Slutligen
ersätter a dift. au i låneord.
a återgående till gammalt a. Då ett äldre a-ljud
numera återfinnes som a i målet, förutsätter detta i regel, att
vokalen, oavsett nuvarande kvantitet, vid en viss tidpunkt
varit till kvantiteten lång. Det blir härvid alltid fråga om en
sekundär, icke samnordisk vokallängd. Ett samnord. å har,
såsom på andra ställen visas, blivit å-ljud --> a (ev.-* a) i
målet. Vid tiden för denna senare övergång måste det a, som
nu återfinnes som a, ha varit kort. Denna korthet åter kan ha
varit ursprunglig, d. v. s. förefintlig sedan samnord. tid, eller
sekundär, d. v. s. tillkommen genom förkortning av ett samnord.
långt a. Skemat för a ÷- a blir alltså:
urspr. å' eller (stundom) urspr. ä, som för‹- å
a
kortats före överg. ä -> å.
Vår regel blir följaktligen: Varje vid en viss tid i målet
förefintligt långt a-ljud har blivit a1. Den förutsatta förlängningen av a har inträtt under olika betingelser. Det är i huvudsak dessa som ligga till grund för den uppdelning av fallen
a, som nedan gives.
med a
1. a svarar i regel till ett äldre å' framför enkel kons. (ock
i slutljud). Ex.
1) Varje samtidigt kort a-ljud åter bör ha sin motsvarighet i nuv.

a, vare sig att det bevarat sin korta kvantitet eller senare förlängts.
I sistnärbnda fall får man naturligtvis tänka sig, att tendensen att giva
ett långt a ett bakre uttal då försvunnit. Jfr § 44, s. 135.
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la n. sädesstack (i lada)1
bla blad
blåa bläddra Mj.2
gld glada
rå-fegde(r) kvick (i arbete)3
fra n. fradga4
fråas fradgass
tra m. trampad 1. jämnkörd
väg (i snö)6
tråa jämna vägs
ma mad
så sade
våa vada
spa spad
sta stad
skä m. skada
ba bad ipf.
lm lagom
sia slag
slån slagen
dra draga

ta taga
da dag
dams (dåas Mj.) dagas7
krav& krage
håva hages
ålan aln
ålaka kajas
gral mängd, hop10
måla mala
hile(r) fal
sal sal
vålan (stel)frusen"
stal stal
skåla springa"
gilla gala
håle(r) hal
jåla, m. svale
wåla rn. dvala
glete glas
råe rar
måra f. mara

Isl. hlaå n. 'hvad der er opstablet, oplagt i en vis orden san
at det deni kan bliva staaende'. I målet finnes även ett la n. 'stätta,
öppning på en gärdesgård (med borttagbara åsar)'. Även detta ord antages
av Rietz s. 385 återgå till äldre hak Det är dock ovisst, om det icke
utgått från äldre lagh.
Da. blads. Jfr s. 121.
Jfr fsv. radher, isl. hraär 'snabb, rask'.
Jfr dels fsv. fradha f., dels isl. frattä n. Se f. ö. Kock Ljh. 461.
Fsv. fradhas.
Jfr isl. tr2d f. 'indhegnet vaj', mit. trade f. 'spur, geleise,
weg den das vieh sich macht, wenn es zur tränke geht'; avljud till
träda, mit. treden, ock tråda, is!. troda.
Ang. v se denna kons.
3) Åven 'trädgårdstäppa framför boningshuset'.
2) Mit. aleke. Se f. ö. F.-T. s. 21 o. Tamm s. 5.
Sannolikt mit. gräl m. 'lärm'. Betydelseskillnaden är ju lättförklarlig.
Fsv. valin. Jfr under kons. v.
Enl. Wigforss s. 199 (i anslutning till F.-T. s. 981) besläktat
med ordet skalk, is!. skalkr 'tjänare'.
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in-mara(g)e(r) illmarig'
våra vara, räcka
spåra spara
k& kar
fåe dräktig (om sugga)2
gåra svara
va var(a)
lan f. lana (fiskredskap)8
slåna f. stör, lång, smal
trädstam
tråna f. trana
få-måna förmana
' våne(r) van
vitna m. vana
kåna f. kana

a.
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bina f. banal
håna m. hane, hanne
rna f. man°
as as
åsa asa°
råsa rasa
bråsan braxen7
tas(tåsa)m.foderhöljet kring
nöt°
tåsa m. elak pojke 1. karl°
kåsa kasa, glida
bas, -a bas, -al°
gas gas
has f. hasll
hetsa/ hassel

F.-T. s. 464 sammanställa det no. indmari med no. dial. marig,
'morsch'. Jfr no. indful 'verschlagen, listig' av ful 'kull'.
Jfr rspr. fargalt ock se Tamm s. 132 f.
Fsv. lani m. ock lana f.? Se Södw.
Säkerligen sent lånord från sv. rspr.
Stammens n har här gått förlorat genom felaktig uppfattning
av den bestämda formen måna (<- *mänena), i det att -na utan vidare
subtraherats, så att man fått formen ma. Se vidare i kvantitetsläran.
Dels 'slita, arbeta hårt', dels 'släpa något' (t. ex. på marken),
även intr. 'släpa' (på marken). Enl. F.-T. s. 34 skulle vi bär eg. ha
två skilda vb, det ena av da. asen 'esel', det andra av ars (jfr änsv.
rs? Wigforss s. 197 tycks
arsa). Men varför i senare fallet s
vilja finna en förklaring härtill genom att antaga kontamination av
arsa, ock kasa. Emellertid är kanske icke F.-T:s uppfattning alldeles
oomtvistlig. Ligger ett urspr. asa 'släpa (på marken)' till grund för
båda värben? Jfr betydelseutvecklingen hos vårt släpa.
Jfr da. brasen, holl. brasem, no. brasma.
Grundbetydelsen synes vara 'något upptrasslat, fransigt'. Jfr no.
dial tase in. 'kvast af optrevlet forsledt spind', togatas(e) 'optrevlet
tougsturnp', tasa v. kop)trevle'. Jfr lisa nedan s. 172.
Sannolikt identiskt med föreg. Jfr no. dial. tase 'stackel, stymper'
19) Om Tamms gissning s. 26 vore riktig, enligt vilken bas(a)
abstraherats från bastu, borde väl ordet snarast vara lån från rspr. (jfr
målets basta). No. dial. basa torde dock kräva annan härledning.
Jfr F.-T. s. 53.
11) Ang. a-ljudet (för ev. å-ljud, isl. hå-sin) i detta ord se särskilt
Kock Ljh . 438.
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4m(g)e(r) avig
kkige(r) frodig4
å-stas avsides
blgg rägn, rusk
tråva trava
bl4ga, f.5
nav nav
rdge(r) rak
nåvara navare
r4ga v.,
s. raka
Hiva kava
trå.gala n. avskräde, skräps
skava skava
dr4ga drake
Oval svavel
vrgg fiskefärd MjYs.7
trå' trave (av säd)
måga m. make
triaa sätta upp som i travar
väsin-mggara vagnmakare
ga gav
kn4ga knaka
ha ha(va)
sag sak
åbo(r) skarp, bitter'
sina se lägga från sig kort
åbul f. äppleträda
v4gan vaken
låba lapa
spdge(r) spak
skråba skrapa
st4ga m. stake
tak& tappas
sk4gal skakel
skåba skapa
b4ga baka
g4ba gapa
ligg hak
låga m. lake
h4ga f. haka.
Framför d ÷- t står a e ndast i vissa fall, medan eljes a
ersätter äldre ä. Fallen med a äro:
mad, -a mat, -a
brida pedere
fgd fat
p4da med fårpäls fodrad
prg,d, -a prat, -a
ytterkavaj.
Aug. dessa fall ock frågan om utvecklingen av äldre ä framför t
d se ovan § 44, 1 a, s. 135 if.
Med a på större delen av området uppträda ?gana 'ekållon',
ligse, 'trasa' (Mj. ggana, Bh. /osa, se s. 138 f.).
Isl. apr 'skarp, hård'.
Fsv. apuld f., isl. apaldr m. Ordet är i list, att betrakta som
formell sammansättning :
Fsv. isl. tapa.
4) Se s. 120.
Hög, klump av spott, slem, träck 1. dyl. Roten är väl densamma som i föreg. ord. Jfr s. 148.
T. ex. stickor ock spånor, riskvistar o. dyl., som samlas på
vedbacken. Vilken kan ordets härledning vara?
fepra i vrgg 'fara ut på strömmingsfiske med nät'. Se
närmare härom Rietz s. 820. Ordet sammanhänger med vb vräka i
äldre betydelse 'driva, följa med strömmen' (isl. reka).
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Framför ra träffas a blott i sena låneord som dam 'dam',
cqksåm 'examen' samt i det formellt sammansatta ?amen 'amen'.
Se f. ö. § 44,4, s. 142 f.
Fullt regelrätt står a — trots ev. association med pron.
alo(r) 'all' — i sammansättningar som 4l-fra vet 'allfarsväg'
Mj., ål-vora 'allvar', ål-bua 'armbåge', ål-mosa 'allmosa'. Såväl
fsv. som isl. ha i sådana fall börjande al-. Jfr, t. ex. fsv. isl.
almanna, alvara, fsv. alboghi, fsv. almosa, isl. 21musa.
Följande ord med regelrätt a, i vilka sv. rspr. ljudlagsenligt eller på annat sätt fått å-ljud för snarare väntat a-ljud,
må anföras särskilt för sig:
plåna-bog plånbok
ågo(r) åker
sav n. såg
åka
åga
såva säga.
knäskål
knål-skal
Målets a stämmer här med da. rspr., som har ager, age
kna3skal, sav, -e. Aug. åker ock åka med å ÷. ä ‹- ä i framljud se
f. ö. Wigforss' uppsats i Från Filol. Fören. i Lund III, 69 ff. ock Kock
Ljh. 459; om knäskål se Kock Ljh. 462; om plånbok se dels Billing
s. 93, dels Kock Ljh. 439 (s. 366), enligt vilket senare ställe det
får antagas, att rspr. plånbok är ett tidigare lån från lågtyskan
än dialektformerna med a-ljud, vilka lånats först efter övergånå. Beträffande såg, säga se v. Friesen i Nord. Stud.
gen 'ä
s. 278 ff. (Wigforss s. 195).
Till gammalt ä svarar a i motsats till sv. rspr. vokal i do
'ärr', årt(g)o(r) 'ärrig', grava 'gräva'. Jfr fsv. fda. ar jämte
fsv. ter, varom se Kock Ljh. 305 ock där cit. litt., samt fsv.
grava jämte gnava, varom se Tamm s. 248.
våna m. 'sida, håll'. Jfr fsv.
Till fsv. ä svarar a i vån
vagh i hinvagh, hoghra waghin o. dyl. uttryck vid sidan av
fsv. vsegher (list. hin vån 1. v)nan, hblre, vån 1. vånan vid sidan
av me/ 'väg')1.
Målets kårala 'kärl' förutsätter ett äldre *karalde, vars mot
1) Meningarna om fspr. ä i detta fall äro som bekant delade, i
det att somliga hålla före, att det beror på gammalt avljud till te —
så Nor. Aschw. gr. § 173 anm. 1 — medan andra med Kock antaga
a framför gh i icke-huvudtonig stavelse, varom
en fspr. övergång te
se Kock Ljh. 303. Något avgörande bevis förefinnes icke för den
senare åsikten, som knappast häller har mera skäl för sig än den förra.
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te i fsv. keerald(e) stridande a givetvis kan antagas bero på
analogiinflytelse från kar (Billing s. 90).
2. a svarar i regel till äldre å framför följande konsonantförbindelser, framför vilka a-ljudet genomgående synes ha blivit förlängt före övergången a
a, i vissa fall möjligen med undantag för konsonantgruppens ställning framför kons. Vi finna,
efter vad det synes, regelrätt a -<--• å:
framför ln: ålna-mgyl 'alnmått', valna 'bli stel (av köld)',
falna 'falna, vissna' (ang. belna se § 44,2, s. 140);
framför äldre v + 1, r, n:
navla
navel navla
ana-bog, -a avenbok, avenkavla
kavel kavle
boksträ, -skog2
tavla tavla
klan klave Mj.3
kavla kavla
nan namn4
havre, havre
rana-gab tornglugg Ys.5
havng kavring
clavnzg dagning.
Dels ett slags grovt bröd, obetydligt jäst, vanligen avlångt
till formen, något större än ett franskt bröd, men tunnare, dels ett
slags grovt vävt täcke med trasludd. Enl. F.-T. s. 505 är ordet
lån av ryska kovriga. Rietz hänvisar vid detta ord s. 315 till eng.
covering 'täcke', ock det vore väl möjligt, att det engelska ordet
genom sjömän inkommit i målet; men å andra sidan synes det tänkbart, att ordet är inhemskt ock, såsom Rietz antyder under kava
samma s., är en bildning på roten kav 'betäcka' (jfr is!. kefja 'kväva).
Formen gäller åtminstone för de mellersta delarna av häradet.
Jag har den antecknad från Mö., JIL ock Ys. I Mj. har upgivits för mig
avan-boga, som till sin första led kan vara rspr.-form, ock aval-boga,
som väl är en förvanskning av nyss nämnda form. Om Kb. alna-bog(a)
se under växeldift. ct2,
— Formen ana-bgg svarar närmast
till da. avnbog, vilket antagits vara lån av ett Ity. hage(n)böke; se
F.-T. s. 38 (jfr dock Tamm s. 17). Denna etymologi synes mig i
hög grad tvivelaktig, trots den i enlighet med Kristensen Ark. 17, s.
90 förmodade ombildningen efter avn(e) 'agn(ar)'. Bör icke ordet snarare antagas vara inhemskt ock sammanställas med da. avn 'ader in
holz und stein' (se F.-T. s. 38), sv. dial. agn f., om vilket ord se
Rietz s. 3.
Denna form har jag från en av byarna i Mjällby (Hosaby).
Från kuststräckan har jag i flera uppteckningar klam, varom se anm.
Om de mellersta ock norra gebitens kläin se under dift. a2,
al.
klan förutsätter ä. *klavn, liksom ana-, nan förutsätta *avn(e)-, *navn.
Da. navn, is!. nafn; Mj. nam, varom se anm. s. 175.
rana- svarar till da. rami, is!. hrafn 'korp'. Jfr gotl. ramm-
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Ams. 1. Vid sidan av formerna klan, nan träffas, såsom redan
meddelats i resp. noter, former med slutljudande m i Mjällby: resp.
klam ock nam, det förra brukligt åtminstone i kustonirådet, det senare,
efter vad det synes, normalform i nämnda socken. Dessa former torde
förutsätta äldre klamn ock *namn, ock att dömma endast av dem skulle
tidig förlängning av a med ty åtföljande övergång till a ha skett
framför konsonautförbindelsen mn. Inom målet motsäges detta visserligen av formen för ordet hamn (för fartyg), vilken överensstämmer
med sv. riksspråksuttalet, alltså hamn. Men detta ord kan med stor
sannolikhet antagas vara lånat eller påvärkat av rspr. Om vi gå utanför målet ock se på skånska ock halländska mål, finna vi, att i dem en
förlängning värkligen inträtt framför mn, ehuru där icke tidig nog,
för att a skulle ha blivit a. Så finna vi såväl i norra Skåne som i
Halland formerna klamn ock namn jämte andra ord med a framför
91212 (se Billing s. 138 noten ock Wigforss s. 245 if.). Detta torde
kunna tala för förlängning med övergång till a i list. Dock kan saken
kanske ej anses avgjord därmed, vad beträffar vokalens kvalitet. En
möjlighet vore ju t. ex., att klam ock nam vore koutaminationsformer
av resp. klan, nan ock "klam(n), *n_am(n).

framför 5 + 1, n: håla 'ligga ner (ngt), vältra sig'', stima
'stanna'a j
framför s + 1, m (undantag krasma, varom se § 44,2, s. 140 f.):
fitslz(g)e(r) faslig4
Usla, hasselträ, -buskar
retsmus Rasmus;
påsla prasslas
gn:
framför kl -› gl (åtminstone i vissa fall) ock kim
vagna vakna
metgla-heama Magic holme5
4 sitgna sakna
m4gli(g)e(r) maklig
rågna rakna.
'agna tina upp, tjälas

glugg, ramm-länka, ram-luka 'högsta tornglugg' (Rietz s. 524). Om
sidoformen röina- i röina-may/a 'Ramnamåla' se under växeldift

a?„.
Av ett äldre *balka. Jfr fsv. badhul (bädhil) 'näste, rede', list.
ba./a 'rede', även 'plats där något är nerlegat, nertrampat' (t. ex. gräs).
Fsv. stapna, isl. staäna. Utvecklingen synes ha varit: *ståbna
-> 'af:Una -> "stabs -> *stalla -->- stana. Tänkbart vore väl
också, att ett stanna fått a huvudsakligen genom association med sta.
Jfr uttrycket sta y r sta 'stå stilla, icke vilja röra sig'.
Så allmänt i sydsv. mål. Se Bill. s. 142, Wigf. s. 249.
övergången behöver ej här ha skett framför förbind. si. Ordet
kan ha fått a i enlighet med 1 ovan. Märk fsv. fasuliker, faseliker,
ädla. faselig.
Äda. magle, biform till megel 'mycken, stor'. Ang. a-ljudets ursprung gäller detsamma, som ovan (s. 173) sagts om a-ljudet
i fsv. vagh, list. vein. Se f. ö. Kock Ljh. 303.
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Utvecklingen till a synes vara den enda ljudlagseuliga
framför kn —> gn. Åtminstone sagna är väl säkert bevis därför,
ock ingenting finnes som talar emot. Mera omtvistlig är saken i
fråga om orden med kl
gl. Ehuru de båda ovan anförda
exemplen i ock för sig kunna anses tillräckligt styrka övergången a
a, så förblir dock det s. 140 anförda spragh(g)e(r)
en besvärande instans emot densamma, i all synnerhet som ä
framför kr —> gr regelrätt synes ha blivit a.
Anin. 2. Framför pi -4- bl har å' näppeligen ljudlagsenligt blivit a
i vb stabla. Detta ord har sannolikt fått a från subst. stabal, såsom antagits i § 44,2 (s. 141).
f) framför äldre rn:
Men barn
våena varna
geten garn
klåena klarna;
Om kåna 'Karna, Karin' se § 44,6 c (s. 150); om baysol
'barnsöl' se under dift,. au.
g) framför äldre rl, där dock behandlingen av äldre ä varit olika.
Ex. med a äro:
åela arla• adv. Ys.'
Rat(g)e(r) farlig
åela brinna sakta Ys.2
kål.a, Kalle
våelta varligen adv.
mål.a-st aga sidostake på
ta-vcieli(g)e(r) sparsam
drög3.
a ha däremot ka karl ock kårt(g)e(r) 'karlaktig, morsk'.
Med säkerhet kan kanske blott sägas, att framljudande ä
ljudlagsenligt blivit a. Därpå tyder åtminstone åela 'tidigt' — åela
'brinna' har kanske haft sekundärt r, varför det ej kan anses
fullt beviskraftigt. Hur postkons. ä ljudlagsenligt behandlats, är
däremot ej klart. De ovan anförda fallen med a tyda visserligen på ljudlagsenlig övergång a
a, men säkert bevis är kanske intet av dem. våeha, ta-våelte kunna ha a från (ta) våra,
---> vaa (pay), faltger kan vara sent lånord, kala kan ha a
från rspr. Karl, ock mala- kan ha fått a i ett äldre *marel. Å
andra sidan får emellertid icke häller beviskraften hos ka övermj. ayela (yyrla) med urspr. ä bevarat vid tiden för överg.
ä •-> å. Se under au.
Mö. ala(s), is!. ala 'upptända' (enl. Rietz).
Rietz s. 430 sammauställer detta ord med ett estsv. marwöl. År
detta riktigt, kan man tänka sig en utveckling *marvgl- --> *marel- -->
*marie- ---> mala-.
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skattas. Såväl dess förlust av 1 som dess a kunna, såsom antytts
s. 150 f., tänkas härröra från icke huvudtonig position i de talrika sammansättningar, i vilka ordet ingått'; se t. ex. Södw.
ordb. ock märk list. d&-ka, stbe-ka, slä(i)ta-7ca o. s. v. Jfr också
utvecklingen staf-karl --> stakkar(e).
framför äldre ra, där förhållandena emellertid äro svåra att
bedörnma. a träffas i
vetesal varsel
as anus, bakdel
åes
veteske(r) ---> vetske(r) varsk;
vimsa varsna
Emot dessa ord stå med a: mas 'mars', lase, 'Lasse (Lars)',
task 'tröskade' ock faste. 'farstu'. Med säkerhet ljudlagsenligt
as; men av detta ex. kan ej mera slutas, än att
är väl aes
a blivit förlängt ock övergått till a i uddljud framför ra. Formerna vimsa ock vetesal tyda visserligen på att även postkons.
ä förlängts ock blivit a framför ra, men fullt säkert vittnesbörd ge
icke dessa ord, då de kunna ha fått a på analogisk väg, nämligen
från ord med äldre enkelt r av samma rot som viae-sko 'varsko',
(ta) vitra, --> dta (pau) '(ta) vara (på)'2. Ännu svagare stöd ger
väl vetske(r), i vilket man torde ha än mer skäl att tänka
på analogiskt a (i andra hand från vimsa?), alldenstund ra här
stått framför kons., i vilken ställning kons.-grupp mindre lätt
torde ha värkat vokalförlängning. Men å andra sidan vederlägges knappast en övergång ä' -› a framför ra av fallen med a.
Det förstnämnda ordet, mas 'mars' (äv. 'marsch'), är jämförelsevis
sent lånord ock har troligen sitt a från sv. rspr.; lasa har såsom ofta svagtonigt förnamn undandragit sig utvecklingen ä -4- a
ock fått sin särskilda behandling; task har varit underkastat
systemtvång (se § 44,6 c, s. 151 f.), ock fasta, visar på sin
höjd, att antekons. ra icke värkat förlängning av föregående ä
(jfr s. 152).
nt, ft, st:
framför äldre ns, mp,
krans krans
a) koma ansa
/jans svans
frans frans
Annorlunda om förlusten av 1 Tamm s. 418.
Jag känner icke inom målet någon motsvarighet till det gamla
adj. fsv. var, isl. varr. Men omöjligt är ju ej, att en sådan finnes
eller åtminstone har funnits till i relativt sen tid. Wigforss s. 202 har
från s. Hall. (ble) var 'bli varse'.
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mans Måns'
hans Hans
fi9 eanpe(r) amper, skarp
ämpal-ryg ynkrygg 3
Vampa lampa
tråmpa v., -a s. trampa
kricmpa m. kramp
y) idtara altare
malt malt
salt s., -e(r) a. salt
sidtara psaltare
plimta f. planta
brant s., -0(r) a. brant
vritntt(g)e(r) vresig 4
vånta vante
pant pant
kant kant
ba,kånte(r) bekant
Utan (af-) afton'
ralit (raft) spö, käpp, stångs
kraiit (-af-) kraft
0 last, -a last, -a
mast mast
fetsto(r) fast
fitsta f. fasta
hast hast

dans, -a dans, -a
fans fanns ipLa
kråmpa f. krampa
tamp tamp
stötmpa stampa
kamp kamp
hamp hampa
hcilte(r) halt
palt palt
galt galt
kalt kallt
prcedikcint predikant
grant grant 5
sant sant
bant band ipf.
fant fann
vant vann°
spant spann
sUt (saft) saft
skaH (-af-) skaft
håstz(g)e(r) h asti g
kast kast
lacsta kasta
bast bast
gast gast.

Fsv. Mana. I motsats till sv. rspr. har målet tydligen haft
kort a vid tiden för övergången ä
ä, eller har ordet i varje fall i
proklitisk ställning undandragit sig denna övergång. Vid tiden för övergången å
a har vokalen givetvis varit lång.
Uttalas även fans.
Troligen samhörigt med Ity. ampeln 'sich mit Minden und ffissen
vergeblich bemilhen, ein hindernis zu ilberwinden, wie es kleine kinder
zu tun pflegen'.
Lty. wrantig 'mtirrisch', da. vranten.
I bet. 'noga, väl', t. ex. söi grant 'se väl'; men grant 'vackert'.
Någon gång även van o. span, vilka former måst torde höra
hemma i de yngres språk (hämtade från rspr.?). Av andra värb tillhörande samma klass finns endast imperf.
t. ex. bra, ran.
Se f. ö. formläran.
Jfr s. 151.
8) Da. raft, isl. raptr.
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Angående fall med a framför dessa kons.-förbindelser, beroende på kons.-gruppens ställning framför kons., på svagton,
systemtvång eller andra omständigheter, se § 44,6 c (s. 150 if.).
Anm. 8. Framför kons.-förbindelsen mf träffas a i det ensamstående
lånordet hamfet 'kamfer'.
3. a har uppkommit ur äldre ä i framljud framför en del
kons.-förbindelser, medan vokalen i postkonsonantisk ställning
framför samma förbindelser fått annan utveckling. Delvis äro
ä i framljud
förhållandena oregelbundna. Vi finna a
troligen regelrätt framför im ock rm, nämligen i
a) alm 'alm', alm. 'almträ, -skog' J11.1, ålmanalsa f. 'almanack';
p) dem 'arm' s., eteme(r) 'arm' a;
Om a efter kons. se § 44,6 b (s. 149 f.).
framför sk partiellt, medan i ett fall träffas övergång av ä till å
(list. au): aska f. 'aska', askan 'åskan', åskaril'ira 'assurera'2.
Om ask 'ask' ock växlingen a : ay se f. ö. under ditt.
ay. Om postkons. a se § 44,6 b (s. 150).
framför äldre Id ock ud i vissa fall, som undandragit sig
å.
övergången ä
Exemplen äro få, men det vill synas, som om saken låge så,
att antekons. Id ock ud i intet fall värkat förlängningen så tidigt,
att övergång till å skett, men i framljud har förlängning skett tidigt
nog för övergång till a, medan postkons. a framför antekons. (Id?
ock) ud återfinnes som a enl. § 44,6 c (s. 150). Vi finna i enlighet
härmed a i
a) aln 'aldrig'3;
ånra 'andre', annas 'Andreas'.
Då även itn. es 'Anders' har a, trots antevok. n <— ud, så
kan detta förklaras antingen så, att ud vid tiden för övergånå stod antekons. såsom i fsv. Andres, Andris, eller ock
gen ä
så, att ett Anders undandrog sig vokalförlängning ock övergång
ä --> å i proklitisk ställning (som förnamn).
Sent lånord med anpassat a är tydligen ande, 'ande(väsen)'.
Jfr ayna, 'andedräkt'.
Jag har fått denna form uppgiven av ett par meddelare i Jli.
men bar f. ö. icke hört ordet användas, varför kanske mindre får byggas
på detta ord än på det allmänt hörda almanalsa.
Jfr ty. asselmrieren.
a har däremot alra 'allra' med i fspr. ev. inskjutet d (aldra) —
association med all.
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4. a har i övrigt under vissa förhållanden uppkommit av
ä' framför vissa kons.-grupper, nämligen
framför kvarstående id ock nd ock framför it ock nt i en
del svaga värbalformer, om ej vanlig association eller systemtvång givit anledning till a (varom se § 44,6 e I, s. 151).
Formerna med a tillhöra huvudsakligen de södra socknamna (YsMj.). Ex. wålda walt 'välvde välvt', valda valt
'valde valt', vånda, vant 'vande vant'.
framför äldre rt, efter vad det synes, i inhemska ord blott
framför tautosyllabiskt rt, medan a framför anteson. rt synes ha blivit å (->a --> a), varom se dift. au, ävensom s. 155.
Ex. hået 'hårt', snået 'snart', kået(a)-näil 'kartnagel'.
Även lånord ha a, varvid i fall med antevok. rt får förutsättas, att inlåning skett efter övergången ä ---> å. Ex.
det art
fået fart
aeti(g)e(r) besynnerlig
kaeta karta.
Anm. 4. Framför äldre rö -÷ rd, numera med bibehållet d, träffas a,
liksom framför rt i ovanstående lånord, i kåeda f. 'karda', kåeda
'karda' v. Inlåningen har naturligtvis även här skett efter övergången
ä
ä -5- å (men före ä
ä ---> a).

5. a står, överraskande nog, framför urspr. lång kons.
i de norra socknarna, Jämsh. ock Kyrkh., i ordet påde. 'padda'.
Huru detta uttal av vokalen skall förklaras, är ytterst svårt
att säga.1
Anm. 5. Andra fall med a framför lång kons. få anses för sekundära. Sådana ha förekommit redan i det föregående. Här må ytterligare tillfogas några. I Jh. o. Kh. har jag hört uttalet låda för
eljes brukligt låda 'ladda'. lada kan ha sekundärt d ock ha utgått från
tidigare *lada, mit. ment. Ett likartat antagande får väl göras för det
i målet allmänna bafåla. Jfr da. befale, fsv. änsv. befala, mit.
bevalen. Dunkla till ursprung ock utveckling äro påla 'gå ock söla,
ej hinna med något' ock subst. påla f. 'tafatt, senfärdig kvinna'.
1) Måst rimlig är kanske följande förklaring av a i såväl pack
som lada, om detta uttal skall anses gå långt tillbaka i tiden. Båda
orden äro lånord från lågtyskan, resp. mit. padde ock laden. Jag
antar nämligen, att vb ladda är Ity. lån, icke eg. fortsättning av
fspr. ladha, is!. hlaäa. Vid inlåningstiden har det långivande språket
haft ett djupare a-ljud i dessa ord, än som väl stämde överens med
a•ljudet i t. ex. list. siad — Ity. har ju ännu särdeles djupt a-ljud
— ock orden ha därför på sina håll fått målets bakre a-ljud: a.
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Sannolikt är / även här sekundärt. Rietz har s. 496 som uppslagsform pavla. Möjligen står pata för äldre *pakt (1 för större eftertrycks skull?); jfr no. dial. pala (äv. palle) 'trave smaat afsted, pakke
sig'. Ursprunget till a i me-tjuin ' minsann, för visso' är svårt att
närmare angiva. »Märk dock sant 'sant'.
Anm. 6. I sådana fall med a framför lång kons. som glat 'glatt
(av glad)', sia5 'slags' o. s. v. beror a givetvis på association med
former som glae(r), sia 0. 13. v.
6. a höres rätt mycket i främmande ord, i synnerhet
i stavelse som har eller åtminstone i det långivande språket
(sv. rspr.) haft karakter av svagtonig förstavelse. Några bestämda regler, efter vilka målet i sådana fall ersatt rspr. a med
a eller a, synes det ej lätt att finna. Blott så mycket kan möjligen sägas, att list, gärna ersatt framljudande a med a (jfr
även § 51). Med a finna vit, ex.
drag& dragon
&mol; amen
taloa tapet
itlun alun
vakad vakant
åpnl april
litsarcet lasarett
lasardt
ådrces adress
karamdl karamell Kh.1
afcee afcbe affär
maksisa göra konster (om
ixolvcent advent
djur)2
am&ka Amerika
traktam&nta traktamente
abatk apotek
salva servett 3.
aktive(r) sparsam
§ 56. a uppkommet av ett tidigare ö-ljud med olika

fornspråkligt ursprung.
Att ett öppet ö-ljud (o) i målet Utvecklats till a-ljud framför ett r, ännu förefintligt eller numera försvunnet i uttalet, är
ett uppenbart faktum. Denna övergång o -->- a har emellertid
skett i rätt olika omfattning i olika delar av häradet. Mäst
har den gripit omkring sig i de sydligaste delarna, i kustomområdet av Mjällby, minst längst i norr, i Kyrkhult ock angränsande delar av Jämshög. Vi kunna urskilja tre områden,
nämligen
Mö. karamdl.
Troligen någon förvanskning, till sin senare del påvärkad av

calksis 'exercis'.
Mit. salvete.
12-141058. Sv. landstn. Sto enning.
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Kyrkhult (ock ev. de närmaste delarna av Jämshög, bil-,
dande en övergång): här har konstant övergång av till a ägt
rum endast framför urspr. ra. Framför rr åter står tsl, på gränsområdet i söder (norra Jämshög) dock antagande ett öppnare
uttal, e
e eller a, på gränsen i väster e, som i Ö. Göinge
blir a (se Inledn. S. 13).
Jämshög, Gammalstorp, Mörram med Elleholm, Ysane
ock Mjällby inre byarl: här har övergång
a skett utom
framför rs konstant även framför rr.
Mjällby fisklägen ock, åtminstone delvis, de dem närmast liggande byarna (som Siretorp ock Stiby)1: här har övergång
-› a skett icke blott framför ra ock rr, utan framför
äldre r + kons. i allmänhet.
Det 19, ur vilket a framgått, har haft olika ursprung. Det
har dels varit ett äldre, ursprungligt eller ur y uppkommet, ö-ljud,
dels har det berott på en dialektisk utveckling o --> ö-ljud.
Vilketdera som i vade särskilt ord varit fallet, är ibland svårt
att avgöra. Denna fråga torde f. ö. kunna sparas till behandlingen av målets oljud. Här upptagas blott några fall till behandling, som ej giva särskild anledning till utredning under 61.
enlighet med ovanstående lokalskillnader uppdela vi de
fall, som synas ha a
61, på följande sätt:
1. a +- framför ra --> s(s) (i hela häradet):
framför äldre ra --> s: has 'häst's, kas' 'kors'3, pag 'pors'4;
framför äldre rat
st: stast 'störst', tetste(r) 'törstig', fast()
'först(e)3;
framför äldre rsk •-> sk: Riska 'tröska', taska 'klappträ',
task 'torsk'.
I stort sett tillhör, efter vad jag vid min undersökning funnit,
9 byarna, a fisklägena. Men naturligtvis kan en viss blandning iakttagas. a höras även i byarna, hos personer som kommit från fisklägena
eller vistats där länge. Uttalet a torde f. ö. vinna terräng på bekostnad av a.
I Mörrum höres också stundom formen hos, ehuru _has är vanligt uttal.
I Mörrum är kos det vanliga, vilket uttal jag iakttagit även
annorstädes, t: ex. i Mjällby.
I Mörrum endast pos.
I Mörrum oftast fOSt(a), vilken form är ganska vanlig även
söder därom ock någon gång höras även i norr.
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De i b ock c upptagna orden kunna alla återföras till fspr.
former med ø eller y --> e. Jfr resp. fsv sterster, isl. sterstr ; fsv.
fyrster, forster, äda. forst, isl. fyrstr; fsv. thörster (subst. även
thyrster), äda. torst(e), isl. pyrstr; fsv. pryskia, t(h)orska o. s. v.,
äda. torsker, torskemand 'tröskare'; fsv. pyrskeer. Men å andra
sidan finnas i fspr. även former med o av åtskilliga bland
dessa ord, såsom fsv. forster, fsv. thorster s., fsv. thorskare
ock fsv. porsker, 'åda. torsk, isl. porskr. I sistnämnda ord
äro t. o. m. o-formerna de ojämförligt vanligaste. Som o utan
tvivel i förevarande ord borde ha utvecklats till 0. (se under
a), finnes intet hinder för det antagandet, att i flera eller färre
av dem a över går tillbaka till äldre o. Särskilt är man naturligtvis beträffande task 'torsk' benägen för att utgå från äldre 0form i betraktande av att detta ord på ett enstaka undantag
när uppvisar o i äldre språk. Någonting, som värkligen jävar
a framför ra (+ kons.), torde icke kunna
en utveckling o
andragas. Om fost(a), som blott i Mö. ljudlagsenligt skulle
kunna återföras till fspr. forst-, men som eljes måste ha o av
annan anledning (snarast av u: fsv. äda. furst), se även under o
(§ 60,4 d). Om vissa skenbara motbevis med -est- se § 89,1 e.
Om man trots allt med ett visst berättigande skulle kunna
antaga, att a utgått från äldre ø <--. y) i samtliga de ord, som
höra under b ock c, så synes det däremot knappt möjligt att
i fråga om orden under a ovan komma ifrån en utveckling o
a —> a. Visserligen saknas icke rörande ordet hag 'häst'
möjlighet att anknyta till äldre ø 1. y. Märk t. ex. fsv. hyrsa f.
'sto' ock fsv. ors 'stridshäst' (lånat från lågty.)1. Ock visserligen kan motsatsen inom mörrumsm. mellan vanl. ha,g (jämte
ho,) ock kos, pog tyda pkatt det förras vokal skulle utgå från äldre
o-y, de senares från äldre o. Men det oaktat torde det vara riktia ur fspr. o, icke blott i kag ock pag, utan
gast att förklara a
Såväl
i
fspr. som i moderna mål ha ifrågavahag.
även i
rande ord allmänt ä-ljud eller uppenbar utveckling därav. Fsv.
enstaka hona- ock kors ha sannolikt ø uppkommet av 0 2.
Ock vad beträffar Mö. hag, kan detta mycket väl vara från
angränsande socknar lånat uttal. Just ifråga om ett ord sådant
För -kag ock pag faller det sig svårare att antaga äldre o-y.
Se Kock. Ljb.•704 .ock jfr nedan under 64
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som detta är lån högst sannolikt. Ingenting har väl mera
varit ett obligatoriskt samtalsämne emellan folk från olika
socknar än just hästen. Mörrumsmålets från de övriga socknarnas uttal avvikande hos kan under sådana förhållanden åtminstone fakultativt ha fått vika för det eljes i häradet vanliga
uttalet has. Icke häller bör det även utanför Mörrum hörda
uttalet kos 'kors' för elje& vanligt kas vara till hinders. Det
är snarast det kyrkliga riksspråksuttalet som här akeepterats,
vilket ju ävenledes är lätt att förstå. Ifråga om ordet pors
däremot har vartdera området lättare behållit sitt uttal, varför
vi i Mö. endast finna pos, i de övriga socknarna endast pas.
För dessa tre ord synes det mig alltså, som om vi måste
antaga, att de utgått från resp. hors, kors ock pors. Dessa ha
i Mörrum regelrätt givit hos, kos, pos, enär o icke här blivit
efter labial eller guttural kons.; i de övriga socknarna däremot ha de regelrätt givit *h5rs, *kars, *pOrs, varav sedan uppstått has, kas, pas.
framför rr (i hela häradet utom Kyrkhult ock
a
norra Jämshög, som ha o, ev. 8 1. e):
tåra f. torka
ståra större
nåra norre, -a
tåra v. torka
dåra(s) deras
kåra f. tjärn, vattenfylld
mårom Mörrum
fördjupning (i skog)
tecre(r) torr1
YsGaMj2.
Med undantag av det sist upptagna ordet kara, som enl.
noten har biform med o, finna vi i samma ord a i Kyrkh. ock
norra Jämsh. (ev. 8 --> 0), alltså stora, noa, dura(s), tor-. Beträffande ursprunget för detta till grund för det sydligare a
liggande a se under denna vokal. Om från Mj. antecknat tåra
för tbra, se § 57,1.
a 4-• o framför r + kons. — ra undantaget — (i de till
havet gränsande delarna av Mjällby):
vie, sorg
kcie
kar korg
mitan morgon
sitoya sörja
Kto) torg
imåas imorse
Ute-, tår-da torgdag
nåeya Norje
Neutr. tået, då 0 ej blivit a framför r + kons. (jfr 3).
Eljes köra, antecknat redan i norra Ga.; 0
u, se under

o.
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tåepara torpare
stetem storm
kåep korp
båena-h6im Bornholm
ktot torrt.
tåep torp
Dessa ord ha i häradet för övrigt vanligen a, i Mö. i
vissa fall o (Uv, köep). Se härom under a ock o (§ 60,4 d ock
§ 89). Namnet Bornholm har jag upptecknat i Jh. under formen beena-hålm, men i Mö. har det konstant formen baena-hölm.
Detta senare oväntade uttal kan vara lånat från Mjällbymål,
vilket a priori synes naturligt. Det är ju egentligen endast
fiskarebefolkningen som haft förbindelse ock förmedlat bekantskap med ifrågavarande ö. Folketymologisk anslutning till båen
'barn' torde f. ö. ha varit med i spelet.
Utom de ovan meddelade exemplen torde ytterligare ett par
fall med a av e på samma område böra föras hit, ehuru till
synes a i dem övergått till a framför enkel kons., vilket eljes
ej skett i samma mål (ex. tara 'töras', fee-klcq 'förkläde'). Dessa
tåela 'kärnstav', dåe dar 'dörr'. I hela häradet
ord äro tåa'
dar. Det första av dessa
Mola, dcie
f. ö. heter det Mal
ord låter utan vidare förklara sig. e har blivit a framför rl i
den synkoperade best. formen *tarlen ock den härur framgångna
obest. formen *toge. Formen dåe — dar kan möjligen förklaras på liknande sätt. I en best. f. *darna — den kanske mäst
använda formen av ordet — bör a framför rn regelrätt ha blivit
a, varefter genom utjämning även övriga former fått samma
vokal. Dock är det tänkbart, att a icke blott framför antekons.
r, utan även framför slutljudande blivit a. Materialet är knappt
ock tillåter ej Säkra slutsatser. Möjligt vore också, att a i
dåe tillkommit genom utjämning av en tidigare växling sing.
*dar: pl. "dörra(r), i vilken senare form ö enligt 2 ovan regelrätt skulle ha givit a. Man finge i så fall visserligen antaga
dubbel utjämning, såväl vokal- som konsonantutjämning, i det
*der : *dara resulterat i nuv. dar : dara.
§ 57. a uppkommet direkt ur å-ljud.
1. a n, o framför antekons. r ock rr. Någon obligatorisk
övergång av o till a framför r kan visserligen icke sägas förekomma i målet, men jag har i de sydligaste delarna av häradet, inom Mjällby socken (fisklägena), understundom iakttagit
ett så pass öppet uttal av o framför antekons. r ock framför rr,
att jag i enstaka fall funnit mig föranlåten att teckna a (co).
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Så har jag mixemar 'mormor' MjHellevik, te mbnos 'till mormors' MjTorsö, tizrana 'den orediga härvan (på ett fiskegarn)'
MjHörvik, svarande till normalt uttal i häradet: mbolnry (-mor),
mbentoos, tjorana. I enlighet härmed får kanske också uttalet setet 'sort' bedömmas. Dock håller jag för möjligt, att
denna form utgått från ett 'sort, ehuru jag icke fått höra
ordet med o i de trakter, där man skulle vänta denna vokal.
Däremot är jag mera böjd för att antaga direkt ur o framgånget a
i uttalet &enig, som jag har antecknat för vanligare onig -->
4neg 'ordning' från Mj(Hörvik) ock s. Gammalstorp. åentg är
sannolikt blott en uttalsvariation av benig, vilket, i motsats till
gammalt ayonte •-> anig, är sent lån från sv. rspr., numera rätt
vanligt i Mö. ock stundom hörbart även annorstädes i häradet.
Anm. Möjligen skulle någon i anslutning till det sagda vilja antaga, att vissa fall med a, som i föregående framställning härletts
ur tidigare former med 0, fått a direkt ur 0. Särskilt skulle kanske
därvid has, kas_ ock pas kunna komma i fråga. Enligt min mening
vore det emellertid alldeles felaktigt att i dessa ord antaga a vara direkt
utvecklat ur 0. I de norra socknarna, icke blott Kyrkh. ock Jämsh.,
utan även Mörr. ock norra Gammalst. finnes ingen som hälst tendens
till att låta 0 få ett öppnare uttal framför r. Ock dock ha de tre
anförda orden i de två förstnämnda socknarna konstant a, i häradet
för övrigt mäst a (eg. undantag blott i Mö.). Deras a måste
under sådana förhållanden oavvisligen återföras till 0, vilken vokal för
övrigt enligt målets ljudlagar med nödvändighet får förutsättas mellan
0 ock a (se under 0).

2. a för o i sporadiska fall. Ljudsubstitution förklarar
väl a i de från rspr. hämtade åsko 'Oskar', asa 'också'l.
Varför hav 'hopp' ock håpsan 'hoppsan' interj. ha a vid
sidan av obligatoriskt o i hopa, förstår jag ej.
§ 58. a svarande till au i främmande ord. Dift. au i
låneord ersättes mäst med a i framljud, t. ex.
Qigust August
itl_cOn auktion
agiAstt augusti
etokalcin eau de cologne.

Vok. 0.
§ 59 o-ljudet förekommer ganska ymnigt i starkt betonad
stavelse, blott undantagsvis i svagtonig. Det kan vara såväl
långt som kort. Dess förekomst är icke fullt densamma i hela
) Månne Ity. ak 'agely'?
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häradet, beroende isynnerhet på olika omfattning av övergången
från ft-ljud till ö-ljud i olika delar av häradet. En särställning
intaga framför allt de östra socknarna, Mörrum ock Elleholm,
vilka ha å-ljudet bevarat ifall, där eljes övergång till ö-ljud
skett. Vissa detaljskiljaktigheter i fråga om användningen av
ä- ock ö-ljud råda också mellan norr ock söder.
har i flertalet fall uppkommit ur ett fornspråkligt ö eller
(5:ii -<-• g inbegripna). Såsom vi skola se i det följande,
är det icke alltid möjligt att avgöra, vilketdera som legat till
grund, varför det blir lämpligt, ja nästan nödvändigt, att sammanföra fallen med tidigare ö ock ii. I mindre omfattning går
tillbaka till fspr. ö eller fspr. a, vilka i sådant fall undergått förkortning före den vanligare utvecklingen av fspr. ö ock
ä i målet (till resp. o ock th). Slutligen förekomma några fall av
som
svarande till fspr. ä ock ä (-> ä). Fall med o
i
svagtonig
ställning,
behandlas
e
redan i äldre språk uppstått ur
gemensamt med ord med urspr. 5 :
§ 60. o återgående till gammalt ö eller ii. Då vi i nuvarande mål ha o i ord, som i äldre språk förete en växling ö: ii, så
ligger det visserligen närmast till hands att härleda detta oljud ur gammalt ö. Men att detta icke alltid är möjligt, det
får man snart erfara, om man gör ett försök under aktgivande
på de vokalkvaliteter, som i målet jämte o synas svara till äldre
Man skall snart nödgas medgiva, att även äldre ii under
ock
vissa förhållanden resulterat i nuv. o. I själva värket synes t. o. m.
den enda hållbara uppfattningen av frågan vara den, att såväl äldre
som äldre ä normalt utvecklat sig till nuv. o. Blott i sådana
fall, där särskilda omständigheter gynnat en annan utveckling,
har det nuvarande resultatet blivit ett annat, •i det att 5 eller
ii utmynnat i en annan vokalkvalitet. Sådana omständigheter
ha framför andra varit dels kvaliteten hos endera eller båda de
vokalen närmast stående konsonanterna, dels tidigt inträdd kvantitetsväxling, som då givit ö eller il, dels också analogiinflytelse
eller systemtvång. I de ord, där sådana faktorer, företrädesvis
de två förstnämnda, värkat ock i vissa ord med äldre ö eller
fört till annat utvecklingsresultat än o, blir det stundom möjligt att i likartade fall Med denna sistnämnda vokal avgöra,
,0131 ö eller ii legat till grund för densamma. I andra ord åter,
där utvecklingen blott givit o till resultat, kan ingenting med
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full bestämdhet sägas om utgångspunkten för denna vokal, om
den varit ö eller ii I någon mån kunna skiftningarna inom
häradet vara till jälp vid sökandet efter o-ljudets ursprung,
stundom vinnes också åtminstone relativ klarhet genom andragande av besläktade måls former. Men trots allt måste åtskilligt lemnas därhän. Att uppdelningen av materialet, med
hänsyn till det invecklade sakläget ock de sidofaktorer, som
spelat in i utvecklingen av äldre ö ock ii, såväl som också på
grund av de lokala skiftningarna, måste bliva jämförelsevis
detaljerad, är lätt att förstå. Den blir följande.
1. o svarar till äldre
framför enkel kons. i följande fall ock i följande omfattning,:
framför äldre gh (<--- k) i nön nöt, pl. nöna 'någon -ot, -ra'
(ursprunget är här äldre ö, fsv. noghnok-2); dessutom
i drön, en lindrig svordom, sannolikt lån från lty. 3 Framför
gh har målet f. ö. haft fspr. ii, som resulterat i u (se § 71,1).
Ams. 1. Från sv. rspr. inlånade ord med äldre -ögh-, rspr. -åg- äro

tog 'tåg' ock hg, högado(r) 'håg(ad)'. Lånet är tydligt av g. Jfr
målets hu 'håg'.
framför äldre v endast i de östra delarna av häradet (MöE11),
medan de övriga delarna ha o enl. § 89, i orden kbm, m.
'litet rum, koja 1. dyl.'4, Mal m. 'gavel' 3, cl?2vani. 'gungtly'6.
Här, liksom sedan, då det gäller 6-11 framför lång kons. 1.
kons.-grupp, sammanföras en del värbalformer (pret. o. ptc.), oberoende
av den äldre vokalens position, till en grupp för sig efter det övriga
materialet. Detta har befunnits lämpligt, emedan sådana former i särskild grad varit beroende av systemtvång ock därför icke kunna anses
fullt vittnesgilla, då det gäller den ljudlagsenliga utvecklingen.
Märk Gö. (örkened) nån, ng vars bör förutsätta äldre ö.
Jfr mit. droch 'trug(bild), phantasma' (märk t. ex. dat duvels
droch), nylt. drog, drooh. Möjligen har också i fråga om betydelsen
en motsvarighet till isl. draugr, no. drog 'spöke' etc, spelat in. Jfr
ang. rida. drog 'odåga' F.-T. s. 153 ock 156. Se också Rietz s. 99.
Fsv. kovi, is!. kofl 'kammare'. kova ,,, kova var på de gamla ryggåsstugornas tid ett mindre rum innanför vardagsrummet, i vilket man
vid högtider ock andra tillfällen satte in saker, som då ej användes.
Ett 6-ii-stadium synes vara nödvändigt att antaga för detta ord.
Märk de skånska formerna owl, givl, glstval (se Wigforss 's. 330)
ock de hall. gul,' gt9wl, gvl 0. s. v. (Wigf. s. 325); äda. govl
(gav1); Hallingdalen i Norge: mellemgulv (Rose). Se vidare anm. 2.
Jfr no. dial. dove m. 'blod bxvende grund': äv. dov f. Jfr
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Det synes icke .gärna möjligt att återföra o i dessa ord till
annat än äldre ö. Aldre -av- har uppenbart sin motsvarighet i
målets -tt-. Därtill kommer, att större delen av häradet i samma
ord har e, vilket får antagas ha uppstått ur äldre ö. Det torde
också vara i sin ordning, vad två av exemplen beträffar, att MöEll, ha o, svarande till de övriga socknarnas e. Ty framför v
liksom i flera andra fall torde övergången ö -› e i nämnda
socknars mål ha varit beroende av den före o stående konsonanten. Har denna varit guttural (eller labial), så har o undandragit sig övergången o --> a ock återfinnes som o. På så
sätt förklaras lätt nog o i kova ock goval. Den egentliga svårigheten erbjuder formen dova vid sidan av sådana ord som
sava 'sova', lava 'lova' i samma mål. Det förefaller mycket besynnerligt, att d skulle förmått mera än t. ex. 1 hindra övergången ö -› 61.
Anm. 2. Det äldre 6-il-stadium, som synes böra förutsättas för de
blek., skå. ock hall, formerna av ordet gavel, härledes av Wigforss s.
325 ur Q, d. v. s. u-omljud av a. Vad det varit för ett u som värkat omljudet, antydes emellertid icke på något sätt. Men den frågan
tarvar ett svar. Har W. tänkt sig, att ordet i fspr. kunnat böjas som
u-stam? Något stöd för ett sådant antagande finnes emellertid ej. Det
torde därför icke vara ur vägen att peka på en annan möjlighet. I fspr.
företer ifrågavarande ord vokallöst suffix, alltså isl. gall, fsv. gafwel
(e är svarabhaktivok.), äda. gavl (govl). Ock nsv. gavel med akut fortis
förutsätter äldre vokallöst suffix. Nu bör man emellertid observera, att
Oval har grav fortis. Denna kunde visserligen vara
list. gbval
sekundär, i vilket fall den väl snarast borde härröra från plur. Men
den kan också vara gammal ock sammanhänga med urspr. vokal i suffixet. Ingenting hindrar väl häller antagandet av sådan. Vokalsuffix
föreligger i fht. gebal ock gebilla, vilka enligt gängse uppfattning äro
identiska eller närsläktade med ordet gavel (se Kluge Et. wb.), ock
det blir därför icke för djärvt att även på nordisk botten antaga suffixvokal. Om vi då för våra former tänka oss denna som u — -il, -al,
-ul växla ju ofta i fspr. — så kunna vi på samma gång förklara den
uppställda omljudsformen. Ett fspr. *gavul bör i synkoperade former
ha givit *g2v1- ock kan f. ö. självt ha blivit *ggvul genom kombinerat u-omljud, värkat av u i förening med det efter a stående v. På
så sätt blir g ---> 6-11 tillfredsställande förklarat. Emellertid bör det
framhållas, att otnljudsteorien icke är den enda möjliga utvägen till
också no. dial. dyvja 'bve, ryste, gynge'. Rietz' dava: dava f. 'stillastående vatten, fördjupning, däld' synes vara ett annat ord, om ock
rotbesläktat.
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förståelse av 6 : ii-formerna. Tanken på avljud torde icke kunna helt
avvisas. Det synes t. o. in. mycket rimligt, att en avljudsform med
ii funnits vid sidan av de belagda avljudsformerna med e ock a: got.
gibla, fht. gibil, mit. gevel: isl. gafl etc.

c) framför äldre 5 i hela häradet i bo 'bud'. Då äldre ä. enligt § 71,4 synes ha blivit u i målet, torde vokalen o i
bo böra återföras till äldre 6. Utveckling av 6-ljud till ö-ljud
i målet synes ha skett framför 5 blott efter dental 1. kakuminal kons. (se vidare § 89,1 d).
d) framför 1 i hela häradet i orden
bol bål
Olan svullen
mNan mulen
ko kol
smNa f. smula
sko(n) skola v. pres. pl.
smat smult adj. n. Mj.1
1u2/ hål.
Som ii synes ha blivit u framför 1 i målet (glor, Mor, se
§ 71,5), borde fallen med o återföras till äldre 6, vilket bevarats
som o, där ej dental 1. kakum. kons. gått före. I enskilda fall blir
emellertid här, som ofta nedan, saken något oviss; ock ett återförande till il är ej omöjligt. 'Vi kunna t. ex. tänka oss, att
ii undandragit sig utveckling till u i akcentsvag ställning, då
förlängningen blivit fördröjd. Så kan ha skett i sko(n), det
vore också tänkbart i fråga om smola i sammansättningar som
brödsmula o. dyl.
e) framför äldre k (som utvecklats till g) i hela häradet i rätt
talrika fall:
log lock
strb.go-spoun strykspån (att
lka m. en av fäkreaturs
vässa lien med)
magar 2
strkic stryka av ett rymdlka f. lucka, liten port3
mått (strogat may1); äv.
slog n. liderlig kvinna 4
plöja på ett visst sätt
K2ga, m. råge
trkto(r) tråkig 5
strog stråkväg
mka måka
smgit vatij 'smult vatten'.
Ordet är eljes ej belagt, så vitt jag vet. Roten är väl densamma som i log ock loga f.
Fsv. luka, loka, isl. loka f. 'port, dörr'.
Jfr shall. slag 'kvinna som går med grovt ock smutsigt arbete',
Wigforss s. 271.
Nor. Spr. o. St. II, s. 123.
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pi2gan svullen 5
. fåk ,fnask, dam Ys."
tka f. dimmas
fka smårägna Ys.5
bi2ga trycka, bända'
ska 3 v.
bbga m. inbunden persons
pka liten envis ock elak
dka trötta g.
pojke 1. kar14
Det faller . sig ej lätt att bestämt säga, huruvida -og- i
eller ev.
ovan anförda ord går tillbaka till äldre -ök- eller
till ömsom det ena, ömsom det andra. Om vi bortse från fall
i framljud, vilka vardera fått sin särskilda
med ök- eller
utveckling i målet till resp. Qg- ock yg-1° ock följaktligen, då
det gäller ord med postkons. -ök- -fik-, kunna lemnas ur räkkn, som, därest
ningen, ha vi några fall med u framför g
deras u går tillbaka till ii, borde visa, att äldre --åk- i målet resulterat i -yg-, varav å andra sidan borde följa, att ovanstående
fall med -og- böra härledas ur äldre -ök-. Emellertid kan icke
tanken på äldre ii i omnämnda ord med -thtg- helt ock hållet tillbakavisas, varför deras vittnesbörd ej blir fullt bindande. Dock
torde det få anses sannolikast, att -gg- i omtalade fall utgått
från äldre -rik-, medan -og- härrör från äldre -ök-. Någon överg har tydligen icke föregång av ö till ö-ljud framför k
togra icke äro exempel
ock
toge(r)
kommit i målet. Att målets
på en sådan övergång, göres troligt under 61 (§ 89 anm. 4).
Kock Ljudhist. 696.
Jfr da. fog, no. dial. fok, isl. fok ock no. dial. fuke
regn, dugregn'. Jfr också da. fyge, isl. fjtika.
Säges t. ex. om kokt potatis, då den tagits av elden ock
vattnet hällts av. Den får då stå ock soga; Rietz såka 'suga in,
dricka in' sm. hl., äda. soghse.
Jfr no. poka v. 'vrante, vxre trodsig og tvser', pok n. 'vrantent
og tvsert kvindfolk', pok m. 'trodsig dreng'.
Sv. dial. puken (påken bl.) 'svullen, stinn', hör enligt Rietz till
puk 'knöl'.
Da. taage, fsv. thoka tuka, isl. Doka.
7) No. dial. boka bl. a. 'arbeide sig fremad stoclende og knugende,
treenge (sig) frem'; avljud till rspr. böka.
8) Jfr poga, av vilket ordet kan vara en ombildning.
3) Härtill dkade(r) 'uttröttad'. Kan ordet vara identiskt med
norrl. o. finl. doka dka 'slå, stöta till, hamra på' (Rietz s. 92)?
Jfr rspr. mörbultad i betydelsen 'trött (av kroppsarbete)'.
Se. resp. § 66,2 ock § 71,3.
ltn, -a, rygg, skcga. Se § 71,3.
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framför äldre r i de östra ock södra delarna av häradet (MöEllYsMj. ock södra Gammalstorp) efter labial kons.1 i
böe borr
spöe spår
Nya borra 2
spöra spåra
Wasa-bord
_
-boa f. näsborrs
fo för
kleegka-bora (-bord Kh.) te.
föra
fba före
kardborre
föe förr.
Att o i dessa ord utgått från äldre 6, synes tydligt av de
norra häradsdelarnas e (bo, spö.° o. s. v.). I anslutning till de anförda exemplen kunna vi alltså påstå, att äldre 6 framför r på
ovan angivna område bevarats såsom o efter labial kons.
Även i de norra delarna av häradet har ja'g någon gång hört
fo- (för fo-) i sammansättningar, som t. ex. fo-tsdna 'förtjäna'.
Ingenting hindrar att återföra detta till ett äldre fur-, alternativ
till äldre for-. Man skulle emellertid också kunna förklara saken
så, att for- i prefixställning tidigt, före övergången -ör- -›- -ör-,
förlorat r, varefter å-ljudet kunnat bevaras.
I hela häradet (som det synes) träffas o framför r efter guttural
kons. i slobe-stgln JhKh., skö-stöin MöMj. 'skorsten' 4 ock ho 'hur'.
Då det finnes vissa skäl, som tala för att efter gutt. kons. 6
borde ha återfunnits som o blott i de östra delarna av häradet
(märk t. ex. Ys. ktsie 'korg', Mj. khe
bio), frestas man att i
dessa fall förutsätta äldre ii, ehuru saken måste lemnas oavgjord.
Efter dental 1. kakum. kons. har 6 blivit e över hela häradet (ex.
tara), varom se under o. ho 'hur' skulle kunna förklaras på samma;
sätt som fo-, nämligen ur äldre hör, som tidigt i svagtonig ställning förlorat r. Vad åter beträffar det frågande ho 'vad?' hur?'
ligger det visserligen nära till hands att härleda det ur äldre
hör, men det är troligt, att det snarare är en labialisering av
målets hce 'vad'.
framför äldre n i hela häradet i 9226ne(r) 'mån', JU-mon 'jordmån', Une, 'kona', Ullig 'honung' Mö. Om o i detta fall utgått från 6 eller, måste lemnas oavgjort. Att 6 efter dental
kons. blivit o, hindrar ej, att det kan ha bevarats efter lab.
b, p, f (möjligen v, jfr § 63 b).
Fsv. bora.
Fsv. nmsabor.
4) Med rspr. skorsten jfr fgutn. skurstain. Se f. ö. Kock
Sv. lm. XV. 8, s. 20 if.
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ock gutt. kons. Men å andra sidan finnes ingenting som
jävar en härledning ur äldre il.
framför äldre s i hela häradet i orden
bos boss, halm
mos mossa
/lösa f. strumpa
mbsa mosse
-a bloss, -a.
b/os,
pbsa, påse
Där lab. 1. gutt. kons. går före vokalen, kan ingenting bestämt
sägas om ursprunget till o. Även om- man möjligen kunde
vänta, att s-ljudet oberoende av den före vokalen gående konsonanten skulle ha värkat en övergång 6 --> 61, så finnas dock
inga exempel, som styrka ett sådant antagande. Vad blos, -a
beträffar, får det väl med säkerhet härledas ur äldre bläs, -a.
Mellan 1 ock s borde ö ovillkorligen ha resulterat i ö-ljud.
framför äldre t -> d i hela häradet i pkia 'påta', skod 'skott'.
Icke häller här kan något avgöras. Vi finna visserligen enligt
§ 90 exempel på ö --> ö-ljud mellan dental kons. ock t --> d, ja
d (od 'åt'); men stöd
t. o. m. av frarnljudande ö framför t
för en övergång 6 -> ö-ljud efter lab. 1. gutt. kons. saknas, varför o i anförda ex. likaväl kan tänkas härröra ur ö som ur 6.
framför äldre p ---> b i hela häradet i drob 'det som idisslas' 2 ,
drb.ba, m. 'droppe', drbba 'droppa', krob 'kryp, insekt'3; dessutom stob (stov) JhEh. (stob Mö, se 0)4.
Blott i de östra delarna av häradet (MöEll.) finna vi köbe(r)
'koppar', svarande till de övriga delarnas ktfkbe(r).
Växlingen kobe(r):kebe(r) jälper oss avgjort att förstå även
de övriga orden. Då ö efter k kunnat övergå till e, är det alldeles tydligt, att ett o efter dental kons., såsom i de anförda
exemplen, icke kan härledas ur ö, utan måste återgå till
äldre it
2. o svarande till äldre ö eller träffas framför några
förbindelser av spirant eller media (äl dreenkel tennis 1. lång
media) + likvida eller nasal. Så finna vi o
Å andra sidan får naturligtvis icke 21de(r) 'utter' anföras som
instans emot u, då u i detta ord torde bero på uddljudställningen (se
vidare § 71,8).
foga drob 'idissla'; jfr äda. hwat som twggluer drwb.
Jfr hall. kröbale 'krypfän, små kryp' (Rietz).
'dam, smuts som medföljer vid ryktning'; äda. stuv (sten7), mit. st«,
nht. staub, got. stubjus. Lånet torde vara av jämförelsevis sent datum.
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framför si i mögla 'hemligt taga'', pb.sla 'småsyssla'2.
Om ii. värkligen har blivit u framför si, varom se § 71,7,
så bör o i dessa ord återföras till äldre ö. Vad beträffar mosla,
kan man även tänka på urspr. ii, som blivit °förlängt i svagtonig position. Märk uttrycket mosla-sk6 'en sällskapslek',
den enda användning av värbet jag känner.
framför d + 1, r i orden
bKodla, förvilla, göra om
mödrak skruvmutter5
intet 3
ködra kuttra 6
plödra puttra, tala oklart4
hödra huttra 7.
För så vitt de två första exemplen äro tillräckligt gamla
i målen, böra de ha haft äldre
enär ö borde ha givit ö-ljud.
De övriga exemplen kunna ha utgått dels från ö, dels från
(jfr 1 i).
framför bl, gl (ock gn) i orden
6bla bullra8
snbbla snubbla
grö.bla grubbla
Mia v. bubbla
tröjla arbeta tungt2
smigla smuggla
trb.bh(g)o(r) fumlig9
pkna svälla, svullna.
Mäst sannolikt torde vara, att o i orden med bl går tillbaka
till ii (jfr dels 1 j, dels nedan 3 i). Exemplet med gl är sannolikt lån med urspr. u. Angående pogna jfr 1 e (s. 191).
3. o svarar till äldre ö eller ii framför följande geminator ock i följande fall:
a) framför 1.1. i hela häradet i orden
No. dial. musla 'arbeide, virke smaat', sv. diat. mussla (Rietz
s. 449). .
Da. pusle, no. dial. pusla, sv. dial. pus(s)la, Ity. pusseln ock
pöseln, nht. dial. posseln, se- FT. s. 859 f.
.
8)- Lty. braddeln 'pfuschern', verbrUddeln, 'verhunzen verderben'
(Brem.' wb.); i list, även brgd,,7a, Ity. bröddeln (se Under o).'' Jfr också
vg. br8tla 'föra oväsen' -(Sandström Fev. 6 o. i i vg. s. 11).
4) Jfr da. pluddre 'pladdra', mht. pltdern, FT. s. 839.
6) Jfr ity. niöderken.
MIL irod(d)eren 'schwatzen,
No. dial. hutra, lida. hud(d)re, Ity. hud(d)ern.
rablå (se s. 142). Jfr ity. rubberig, höll. röbbelig ',uneben',
eng. rub v.
2) Jfr -no: dial.' trubla 'gaa usikkert, shobende og sniiblendO söm en
gatnrnel mand' ; mit. trubbel, eng. trouble .(1,fibbeii).
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pi g larv i kött, ost o. dy1.2
bot boll
höter om böto(r) huller om
böla bulle
buller 4
böta (op) bulla (upp)
not, -a noll, -a.
möti(g)ikr), mullig2
Dessutom märkes allmänt brukligt i Ys. ock Mj. (Ga?), hört
även i Jh. (men ej i Mö.), z/61 'ehuru, fastän'.
Då i-i ovedersägligen blivit u i målet framför 11, måste o i
dessa ord, för så vitt de äro gamla i målet ock icke relativt sena lån, ha utgått från äldre ö, vilket bevarats som o efter
labial kons., medan det efter dental kons. blivit t9. (se § 89,1 b).
not torde vara sent lån från rspr., tiol svarar till mit. allikewol
(jfr da. alligevee1), alltså med positionen -bl- sekundär.
b) framför rr i hela häradet i orden
möra morra
p/or vattenpuss
pöra purra
fnor fnurrig
köra koka kläder (Vid tvätt) 7
snöra snurra
krana ›kurrarna» (lockord
söva surra
till får) Mö.2
töva m. liten förkrympt vasköra skorra
relse 5
höra hurra
föra vara vresig
öra orre.
förigo(r) vresige
Då det finnes grundad anledning att antaga, att ö framför
rr efter dental ock kakum. kons. blivit ö-ljud, böra de först upptagna orden med o i sådan ställning ha utgått från äldre
Detsamma gäller möjligen även ord med labial kons. framför o, för
så vitt de ha o i de norra delarna, där ö enligt 1 f blivit o. framför enkelt r efter labial kons. Även de övriga orden ha troligen
ehuru säkra hållpunkter för frågans avgörande saknas?
o
6) Ty. mollig.
Fsv. bulle bolle, mlt. bolle.
Rietz har pulling BL med hänvisning till pudding Sk. HL
Stavningen pulling med u beror väl på ett slags anpassning efter rspr.
efter mönstret av list. bola, : rspr. bulle.
Jfr ndl. holder de bolder, nht. holter (die) polter.
Jfr Rietz s. 764: turre, ett skällsord.
Rietz furrig Bl. (List. hd). Ang u jfr om pulling not 3.
Rietz har s. 347 kärra från Sk. o. BL, dessutom knörra från
Sk. (N. Åsbo).
No. dial. kurr m. 'ism el. lidet faar'; Jh. krana, varom se
längre fram under u.
6) Märk dock kara s. 184.
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Anm. 3. Ytterligare märkas i de östra ock norra delarna köra f.
'vattensamling' (§ 56,2) ock allm. Ubra, f. 'fnurra på garn' o. dyl.
(§ 57,1). 0 beror väl här på äldre ii. I så fall måste dock de norra
häradsdelarnas kora ock de södra delarnas kara (med a
i 2 i 6) skiljas,
så vida icke kara blott representerar ett öppet uttal av 0, vilket ej
är alldeles uteslutet. Med ordet tora kunna jämföras da. kurre, sv.
dial. kurra.
c) framför nu i hela häradet i orden
Ona Gunnar
bua unna
mon mun
gbnal Gunnel
köna kunna
bol botten.
Något avgörande bevis för det ena eller andra ursprunget
finnes icke, men man torde känna sig mäst benägen att härleda
urii'. utom i fråga om bon, där man får avstå från ett närmare avgörande. Märk växlingen fsv. botn ock butn, äda. bond,
men nda. bund.
d) framför fr uteslutande i hela häradet i orden
knbfa knuffa
pbfa puffa, knuffa
skröfal sing. skrofler
sköla knuffa
döfal doffel
köfet koffert
lbfara luffare
b6fal buffel
mof muff
öfe(r) offer.
Många av dessa äro i målet uppenbart sena lånord ock
ha därför mindre intresse för frågan om vokalutvecklingen. I
äldre ord med dental 1. kakum. kons. före vokalen kan utan
tvekan ansättas gammalt t, enär ö i större delen av häradet
borde ha givit o. I övriga fall kan visserligen intet avgöras,
men ii är sannolikt.
Uteslutande med o.förekomma dessutom i de östra ock södra
häradsdelarna: sbfa f. 'soffa', sköl& f. 'skoffa'. I J11. ock Kh. är i
dessa ord ävenledes o det vanliga, men jag har också hört o. Om
eller a här är ursprungligare, är svårt att säga. I soffa
borde ist vara det, om ordet är tillräckligt gammalt i målet; oformen kunde i så fall bero på inflytande från rspr.
I Mö. har jag endast hört uttalet töfal 'toffel', svarande till
eljes vanligt tVa/. Som Mö. ej har något ex. på övergång av
ö till o framför if, är det möjligt, ehuru ej sannolikt, att o-formen
är ursprunglig i målet (jfr dova s. 188 f.); troligen beror den
på inflytande från rspr.
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framför ss i hela häradet i orden
mbsa(s) pussa(s)
flösa flamma upp, blossa tull
pösa
tussa, hetsa
fikas trassla upp sig, få
buss
bos
ludd (om tyg)2
bösa (Icnapa) v.s
tb(g)e(r) yvig, luddigs
bösi(g)o(r) bussig
vos oss4
&isar& (arbets)bluss.
MOS mun, puss
Med all sannolikhet borde 6 efter dent. 1. kak. kons. ha givit 8, varför äldre ä bör ansättas i de första orden. Även efter
ock gutt. kons. skulle 6 troligen ha blivit o i stora delar
av häradet (jfr kosta § 89,s e). Äldre ä torde därför ligga till
grund för o även i övriga ord. Målet har visserligen några ord
med förbindelsen -us-, men det får anses sannolikt, att dessa ha
u ii, varom se under u, § 70,1.
framför tt i hela häradet i orden
pbt-og kakelugn
lot lott
pbta-magara kakelugnsmas/ot slott
kare
kar& karott
pö& (se) sätta (sig) 12
prot -a fjärt, -a 7
1211cap6t en _ lek Ys.13
snot n. liten rar varelses
spot, -a spott, -a
törnat& tummen 9
köttg liten gris 1. dyl."
mötan misslynt"
tc;pla-kota kelgris14
smot krypin
skot -a skutt, -a
p&egamöta f. bergamott
höta stöta (med stake 1. dyl.
pot insats i kortspel
i jorden)"
pbta f. potta
Jfr shall. flusa op, som av Wigforss s. 295 tänkes ha u av
Jfr rspr. flossa ock östfris. adj. flussig (Tanun s. 156).
4) Fsv. os, as, äda. os, voss.
Lty. fussig, fusselig 'faserig'.
Ett slags »krona ock klave»; spelas med knappar.
Da. busseronne, -runne, Ity. bus(s)erun, se f. ö. F.-T. s. 120.
Se Rietz s. 510.
So Rietz s. 648 ock 650. Även ett snot in. = Itietz' snutt
m. 'patt, di' finnes.
3) I ramsan tömatöt, slaap6t etc.
Se Rietz s. 449 mutten ock jfr Ity. mutten pl. 'die ilble laune,
der unmue; no. dial. matta v. 'skyde frem munden', mutten adj., äda.
mat adj. 'förtretad'.
Jfr da. smut s., smutte v., no. dial. smott s., smotta v.
Da. putte.
Utföres med en syl (i detta fall kallad piet), som kastas upp i
luften för att borra sig ned i marken. Vad är egentligen första leden?
15) Jfr Rietz s. 264.
Se Rietz s. 348 ock 368.
13-141058. Sv. landsmål. Sw eec ing.

198

S'IVENNING, FOLKMÅLET I LISTERS HD.

I de östra ock södra delarna (MöEllYssGaMj.) finna vi
dessutom got 'gott', svarande till got i KhJhnGa.
Tack vare motsatsen got: got kunna vi med någorlunda
visshet sluta oss till ursprunget för o, där vi ha med gamla ord
att göra — sena lånord som lot ock s/ot kunna ju lemnas ur
räkningen. Då 6 i norr har blivit a icke blott efter dent. 1.
kak. kons., som i tota, fl, utan även efter g, synes det högst
troligt, att de ord, som på samma område ha o, utgått från äldre
former med i.
g) framför dd i hela häradet i möda m. 'mudd', höda f. 'litet rum,
finka, fängelse'', bödlp 'pudding'.
Med uteslutande o träffas åtminstone i Mö. kod 'testikel,
scrotum' , vilket i Jh. ock Kh. höres med o. Detta o går naturligtvis tillbaka till äldre 6, varav vi utan vidare kunna sluta till
äldre ii i först anförda tre ord. Om
tt i uddljud se § 71,8.
11) framför äldre pp mera sällan i hela häradet, såsom. i
ov, -a upp, uppe
trop trupp
hop, -a hopp, -a
stityg-kopal stångkoppe12.
Med undantag för det norra området (JhKh.), som har o,
har jag träffat o i dbpa .'doppa; s. n. ock vb, söpa 'soppa' s.
I MöEllYsMj. står o svarande till de övriga socknarnas o i
nöpt(g)o(r) 'noppig', nöpa-gaon 'noppigt garn'. Samma fördelning ha möjligen o ock o i det blott från MöMj. (-o-) ock JhKh.
(-o-) antecknade gröpa f. 'hålighet på väg'3.
Blott i öster (MöEll.) träffas o (svarande till eljes rådande o) i
löpa loppa
top topp
kröp kropp
stöpa stoppa
sop slaskvatten, svinmat4
kop kopp.
Från Mö. har jag upptecknade med o: ströpa f. 'stropp',
snöpa 'snoppa'5, knop 'knopp'. I Jh. har jag i samma ord funnit o.
Åda. hudde, hodde (liv. hydde) 'et lille rum, vrå, swrlig et rum
i et faengser.
Det koppel, som förenar hästens sele med tistelstångens yttersta
ända.
Sdm. groppa f. 'hålighet, grop på vägen' enl. Rietz s. 219;
jfr nht. dial. groppet 'ojämn'; no. dial. gruppa 'hulning', mit. gruppe
'furche, minne', varav enl. Kock Ljh.. 765 fsv. gruppa '(fall)grop'.
Jfr dial. subb 'smuts, oren hopblandning, sammanblandad mat' etc.
Mjölka sista skvätten. Jfr da. dia]. suuppe 'putsa (ljus)'.
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Som synes, är vokalskicket framför pp en smula skiftande.
Det torde emellertid icke vara svårt att med tilljälp av det
anförda materialet finna sig till rätta i fråga om utvecklingen av
ö-ti framför pp. Vi ställa emot varandra de allra först anförda,
med uteslutande o belagda orden ock de med o i öster, f. ö.
uppträdande orden: loppa, kropp o. s. v. Vad de senare beträffar, bör väl utan vidare kunna antagas, att ö här ligger till
grund. Det har oberoende av föregående kons., såsom kop torde
visa, blivit e. utom i Mö. ock Eli., vilkas mål ju så ofta eljes ha
undandragit sig utvecklingen ö —> ö. Men om dessa ords o
återgår till 6, så synes enda förklaringen till ett i hela häradet
för så vitt vi
uppträdande o vara, att det representerar äldre
nämligen ha med i målet gamla ord att göra, vilket givetvis
måste vara förhållandet åtminstone med op ock hop, -a.
Det synes alltså vara tämligen tydligt, att ö blivit framför pp i hela häradet utom Mö. ock Ell., ock att ii blivit o i hela
häradet. Men det återstår att förklara ojämnheterna i fördelningen
av o ock e. I doppa, soppa, nopp- ock groppa går ju a mer
eller mindre utöver det nyss utstakade området (MöEll.). ' Anledningarna härtill kunna vara olika. Dels kunna vi räkna med
lån eller inflytande från rspr., dels få vi ej utesluta möjligheten
av en lokal växling av äldre ö ock ii inom häradet (ex. äldre
döppa : diippa), dels kunna vi också förutsätta utbyte av o
till följd av analogiserande inflytande från de i samma
mot
ö). Det ena med det andra kan
mål talrikare orden med
i enskilda fall ha åstadkommit en viss oregelbundenhet.
i) framför äldre bb i hela häradet i orden
skrob. skrubb 2
slob diskvatten o. dyl.'
skrbba skrubba v.
slöt(d)e(r) smutsig, slarvig
skrbba, f. ett slags flundra3
o. dyl.'
lö-skroba en ställning att ha
rbba rubba
ljus på vid tröskning på
trbbi(d)o(r) trubbig
logen KII.4
krbba krubba •
i) Se Bietz s. 628.
Dels 'skrubb' = litet mörkt rum, dels (lam. i Mj.) 'en kvast
eller skurborste av piasava' (jfr skroba nedan); no. dial. skrubb 'kvast
att skura med'. Aug. roten skrubb- se f. ö. vFriesen Mediageni. s. 80 ff .
Da. skrubbe, no. dial. skrubba, se F.-T. s. 1030.
Jag har ordet av endast en person. I JI)Mö. har jag i stället
hört lo-skronta (se s. 204).
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nob nubb
knob (hugg)kubb
knia f. klubbal
töa tubba
stob stubb 2
stöba, stubbe
do b

dubb, piks

döbal dubbel
fbb4)0(r) trind, fet 4

föba, skrapa av, riva av
YsMj.
5a f. bräda att lägga fiskegarn på Mj.6

5öl2a = lo-skroba Ys.7
höba sparka 8
kob (åker)vält 3
köba köra välten
gök gubbe.

Ehuru ingenting finnes i målet som i dessa ord direkt jävar
en härledning av o ur 6, ev. jämte 6, synes det dock sannolikast,
att de på äldre stadium haft ä. Man jämföre också 1 j ock
3 h, som torde göra det troligt, att ett 6 framför bb åtminstone
efter dent. 1. kak. kons. skulle ha givit o.
j) framför kk allmänt i de östra ock norra delarna av häradet,
medan i de södra o är konstant i ett par ord ock åtminstone alternativt förekommer i andra (se § 66,4). Ex.
klöka klucka 40
tröka trycka, stampa ihop"
löka, f. lucka"
trökla tråckla"
ra rucka, rubba
tökan tocken, sådan
trase(r) trög, lat12
hökan vilken.
Ombildning efter knob.
Stubb efter avhuggen säd 1. efter avhugget gräs; därjämte finnes ett ord stop 'vadderad underkjol'.
Rspr. dubb, no. dial. dobb; se f. ö. vFriesen s. 31 If.
Jfr no. fubb liden tyk figur', fubba 'en klodset kIxdt kvinde; eng. fub.
Jfr nity. sohubben 'reiben, scheuern, schaben'.
'Även 5oba,, Rietz s. 588 skjobba Bl. Ordet är med all sannolikhet en bildning av vb Soba, Ity. sohubben; först kanske en bräda
1. dyl. att skura, rengöra fiskredskap på, sedan även använd att lägga
ock bära dem på.
Månne på något vis sammanhängande med föregående ord?
Om ordets sammanhang med hoppa se vFries. Mediagem. s. 46 if.
3) Rspr. kubb till formen. Se vFriesen s. 62 if. Från Mj. har jag
antecknat ko h 'kubb', använd som flöte på fiskegarn, koka 'lägga ut
fiskegarn med »kubbarna»'.
16) Företrädesvis om hönornas läte, då de vilja ligga ut kycklingar.
tt) Uppenbart lån från rspr. Jfr målets ka.
No. dial. trokk (traakk) 'tvmr, uvillig'; även trok. Grundform
'tru6ka, med avljud till isl. trauår 'uvillig, utilbojelig' ?
Bildning på fspr. trob enl. F.-T. 1278; alltså grundform Irakan.
Enligt F.-T. s. 1286 lån av ett mit. Irokelen, nit. trakeln.
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Att i ord, som vi kunna anse tillräckligt gamla i målet,
härleda o (o) ur ö kan inte gärna komma i fråga, då talrika
beviskraftiga exempel ådagalägga, att ö i målet blivit a,?, framför kk. Det återstår oss då att utgå från -ä. Nu har målet visserligen ett par fall med -uk-, som kunde föra tanken på en ljudlagsenlig utveckling -ilkk-uk- i målet. Men en jämförelse
mellan grupperna med resp. -ok- (-ok-) ock -uk- torde giva vid
handen, att säkrare exempel tala för en utveckling av -fikktill -ok- (-ok-) än till -uk-. Jfr § 71 anm. 2.
k) framför m svarande till äldre ram ock äldre ra, som tidigt
förlängts, i hela häradet i
söma somliga
löma f. fickai
sömara sommare
slom barnkolt2
söma f. summa
flom stark vind YsMj. 5
tom tum
tröma, -a trumma s. ock v.
törna tumme
kröme(r) kråmig, stursk 4
sttime(r) stum
krönta se kråma sig
dom dem 7
bröma uppträda med ståt,
morskt5
döme(r) dum
döm-bjcela dombjällra8
drömal drummel
om om
gröma adv. mycket6
köma komma
få-grömade(r) förgrymmad
nöme(r) nummer
sköme(r) skum adj.9
som som
skörna n. mörker
Da. lomme, no. lumma, se F.-T. s. 654.
Troligen samma rot som i slumra, äda. slum 'sömn', no. dial.;
slum(en) a., slums, v. In. m., vilken rot väl egentligen betyder 'slapp,
ledig' I. dyl.; alltså urspr. 'en fri, ledig dräkt'.
8) i fl6m9n 'i vinden'. Månne Ity. fiume fiumm (jfr. da.-no.
fiom, isl. fiamnr) 'ström, å', så att ordet från att användas om vattnets fart fått tillämpning på vindens framfart?
Da. krum, nht. krumm, mit. krum, holl. krom.
Väl identiskt med rspr. brumma. Betydelseutvecklingen förstås lätt.
Jfr da. grumme adv. med samma betydelse, nyno. grum adj.,
oomljudd biform till sv. grym.
Fsv. DOM, änsv. dom, äda. thom.
Se dels Tamm s. 95 (urspr. don- dun- 'dån'), dels Nor. Sv.
etym. s. 11 (av fsv. dumber 'dov').
8) No. dial. skäm; se f. ö. F.-T. s. 1040.

•
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Orne, Gumme
hma f. (fisk)homma ,
göma gummi
libma se flytta sig2
I vilken mån 6 eller ö ligger bakom o i dessa ord, kan i
allmänhet icke avgöras, alldenstund fasta hållpunkter ej erbjuda
sig. Alltför mycken vikt får man väl icke fästa vid det i Jh.
ock Kb. brukliga uttalet konvan 'kummin', svarande till de övriga socknarnas koman. Man kan i varje fall knappast i anslutning till detta lånord våga uppställa som regel, att ö skulle
ha blivit o i målet framför m, medan il skulle ha återfunnits
som o, låt vara att det är frestande att tänka sig samma behandling av 6—ii framför m som framför p. A priori är det
visserligen sannolikt, att flertalet av exemplen ha utgått frän
äldre ö; med det finnes fall då man känner sig tveksam, såsom
t. ex. i fråga om somara, särskilt om detta ställes vid sidan
av ÖGö. (örk.) se-(inakat) 'sommar(marknad)', vars o bör återgå till ö. Dock kan ju trots allt o
i sådana fall återspegla
en äldre växling tt: ö.
4. o svarar till äldre 6-tt framför konsonantförbindelser i följande fall:
a) framför äldre 1-förbindelser (in, lm, is, iv, ij, it,
i hela häradet i orden
moln moln
0'0/
b
- golv
mtilna mulna
kolv kolv
bölna bulna
pölvo(r) pulver
Pina svullna
Nya f. olja
bölsa pl. ett slags maträtt 3
blia-vceek orgelvärk
böls-1-h6b dets.3
rölta f. liten flicka I. kvinna ö
bölsto(r) bolster
söltan hungrig
bölstra pl. golvbjälkar 4
smolt smult, svinflott
Ett slags lång ryssja, företrädesvis avsedd att fånga Al i. Månne
besläktat med vb hämma?
Om hästar, som skola flytta sig (i spiltan), så att man kommer
in till dem; no. dial. huma, homa; vanligt i sv. dial., se Rietz s. 261.
5) Rötter, potatis, fläsk 1. kött sammankokt ock mosat. Jfr bolsa,
bOisi(g)o(r) under 0.
Se Rietz s. 46; äda. bolster, bulster med liknande betydelse,
se Kalkar.
Eg. med rultande gång.
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spblta spola
bolt bult'
holt hult
klåp-holt frihult Mj.
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mblka, mjölka
bolk balk2
holk holk
pblka, f. polka;

inom de östra ock södra delarna, svarande till o i de norra
(KhJh. ock åtminstone norra Ga.) i folk 'folk';
inom de östra delarna (MöEll.), svarande till o i de övriga, i
hblma 'holtue', (stayt-)holm '(Stock)holm'.
Att o i de fall, där dent. kons. går före detsamma, bör
återföras till äldre ii, är tämligen tydligt, då 6 sannolikt
skulle ha givit ö-ljud. Att folk ock holnz å andra sidan
ha utgått från ö-former, synes rimligt i betraktande av sidoformerna med o inom häradet. För övrigt är det ganska svårt att
med större visshet sluta sig till ursprunget för o i ord, som få
anses gamla i målet (lånorden av senare datum lemnas här som
eljes utanför diskussionen). Fullt säkra hållpunkter saknas.
Kh3h. folk visar på sin höjd, att 6 framför 1-förbindelse blivit o
efter det labiala f (jfr härmed 6 -± o framför enkelt r efter lab. kons.
i 1 f ovan). Men därav följer icke, att det blivit o även efter
t. ex. k 1. g. Icke häller kan man våga fästa alltför stor vikt
vid det i större delen av häradet brukliga halm-, ehuru detta
visserligen pekar hän på en övergång av 6 till ö-ljud även efter
andra än dent. ock kak. konsonanter (ev. också efter lab. kons.,
åtminstone f). Sannolikt kan visserligen synas, att o oftast återgår
till ii (så t. ex. framför it), men bäst torde vara att lemna frågan öppen. Detta gäller t. o. m. om fallen med o framför lk.
Att framför denna kons.-grupp i vissa fall undergått förlängning tidigt nog för att bli u, synes ofrånkomligt; men det kan
ej avgöras, om denna förlängning drabbat il framför varje lk
eller blott framför antevok. lk. Vi kunna därför icke av motsatsen skulk : holk draga den slutsatsen, att o i det senare ordet
går tillbaka till 6. Det kan gå tillbaka till äldre ii, som icke
blivit förlängt framför slutljud. lk (medan skulk fått u i tvåstaviga
Vanligen 'stryklod', även 'lödkolv'. Jfr Ity. bolte 'stryklod'
fsv. bolt, bult, fda. nda. bolt etc.
Vanligen 'skiljevägg eller avbalkning i uthus'; äda. bulk jämte
balk. Huruvida värkligen ö-il-formerna äro en utveckling av fspr.
1321kr, såsom Wigforss s. 364 antar, synes mig mycket tvivelaktigt, om
än möjligt. De kunna också bero på gammalt avljud.
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former). Blott beträffande molka synes en härledning av o ur ö
ha mäst skäl för sig, då ii här borde ha givit u. Detta ord,
vars äldre ö även synes bestyrkas av örk. molka, tyder då på
att övergång ö
ö icke inträtt efter vade lab. kons, ock följaktligen icke gärna efter guttural (möjligen efter h, av holma
att dämma).
b) framför äldre n-förbindelser (ns, ut, ud) i hela häradet:
lons luns
lon Lund
flönst(Co(r) tjock, bred i
röne(r) rund
ansiktet'
gro n grund
pons punsch
gröna tänka, fundera
konst konst
son sund
slönta f. slarvig ostadig
ston stund
flicka2
stöna stunda
16-skronta ljusställning på
fon fund
logen3
fönas komma under fund
mönto(r) munter
med, komma att tänka på
föntaclo(r) funtad
pon pund
spönta v.4 sponta
hon hund
könta f. cunnus
öm(r) under s.
bönta f. bunt
öna, under prep. o. adv.
pont punkt
önan undan
tönta-goba tomtes
önra undra
tönta dets.5
hönra(d) hundra.
Då ö med all sannolikhet skulle ha givit ö efter dent. 1.
kak. .kons., är det tydligt, att o i sådana fall i äldre ord endast kan återgå till ii. Även eljes bör, synes det, företräde lemoas åt ii, ehuru säkra bevis mot ö saknas. Ord med äldre ud ha
sitt särskilda intresse. I målet finnes ett helt visst gammalt
ord med u, nämligen b/ull 'blund' jämte vb himla 'blunda'. Två
utvägar finnas att förklara motsatsen mellan detta u ock det o,
som träffas i ovanstående, ganska talrika exempel. u kunde
Se Rietz s. 153 f. Jfr no. dial. fiunsen 'svar og kraftig, men
plump' samt subst. fluns m., flunsa f.
Se Rietz s. 625; även slonta, se under 0.
Jfr s. 199.
sponta breder = göra ränna i ena kanten, en däremot svarande list i andra kanten. Ordet sammanhänger väl med spänta.
Det urspr. kanske långa 0-ljudet måste här ha förkortats till
6
it Jfr det härmed sammanhängande ordet tt 'tomt'.
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o till 6. Denna utväg skulle formellt räcka
tänkas återgå till
till för de ord, som icke ha dent. I. kak. kons. före vokalen. För
dessa senare däremot vore den icke akceptabel, ity att deras o, såsom
vi nyss antagit, bör återföras till äldre ii, som ju då icke skulle
ha förlängts i ifrågavarande ord. Saken blir följaktligen genom
antagandet av olika utgångspunkter för u ock o så pass inveck-.
lad, att hela hypotesen får anses omöjlig. Den andra utvägen
skulle vara att anse motsatsen mellan u ock o bero på en av
vissa förhållanden betingad kvantitetsväxling hos äldre ii framför
ud vid tiden för övergången till nuv. tt. Vi få då snarast tänka
oss, att it förlängts framför intervokaliskt ud (ev. blott i ord-.
former med fortis 2), medan
eljes stod kvar som kort framför samma kons.-grupp. Även denna hypotes stöter visserligen
på svårigheter vid tillämpning på materialet. Vi finna ju t. ex.
grona, stona, fonas, ona, on,an med o för väntat u ock å andra
sidan blun med tt för väntat o. Sådant låter emellertid förklara
sig genom analogiinflytelser. De tre först nämnda orden med
o kunna ha o från resp. grov, ston, fon, liksom blun kan ha u
från det ojämförligt mycket vanligare vb bluna; ona, ock onan
kunna ha
o från svagtonig användning, åtminstone det
förra, från vilket det senare så kan ha o, såvida icke urspr.
6 ligger till grund. Nu får det visserligen erkännas vara en
egendomlighet, att icke il .9. tt avgått med seger i flera ord än
i blun(a). Men man får härvid taga två omständigheter i betraktande: å ena sidan de talrika ock vanliga ii -* o-formerna,
som torde ha framkallat tendens till ett generellt genomförande
av
o, å andra sidan den ymnigare förekomsten av vb
blunda i förhållande till subst. blund, vilken ensamt torde förklara, att blott detta värb med tillhörande subst. lyckats undandraga sig utjämningstendensen till förmån för o. Någon annan
rimlig förklaring av motsatsen on: un
vind står mig ej till
buds.
c) framför m-förbindelser (ml, ms, mp, mf) i hela häradet i
römla ramla
trömh(g)e(r) fumlande
trömla tumma på ngt i
tömla tumla
1) 'lla ngt i händerna ock vända ock tumma på det'. Ordet är
väl trots betydelseskillnaden (inflytande från tona 'tinnma på ngt'?)
identiskt med dial. trumla 'falla, stappla'; jfr adjektivets betydelse.

206

SWENNING, FOI,KMÅLET 1 LISTERS HU.

sblve-tomlara silverbägare
slomp slump
stömh(g)9(r) stapplande
klomp klump
mömla mumla
rimpa, rumpa, svans
himla n. humle
somp sump
f. humla
stömpa m. stump
grömsa grumla
pomp pump
mbmsa mumsa
gomp gump
boms bums
hömplag klump, storLstycke
hbmsa f. klumpigt, fumligt
(t. ex. en tjock brödskiva)3
fruntimmer 2
Somp SVaM p 4
lomp lump
tromf trumf.
Med undantag för JhKh., som ha o, finna vi o framför mj i
kömjan 'kummin'.
I stort sett gäller angående dessa ord, vad som ovan under
3 k sagts om fallen med o framför 922. JhKh. komjan tyder
visserligen på en utveckling 6
framför ni, vilket skulle
innebära äldre 6. i övriga fall, men uttalet komjan kan vara
lånat från västligare mål.
d) framför äldre r-förbindelser (ro, rk, rt, rs, rm, rp, rv, rgh)
i hela häradet i orden
vban vbat (på ngt sätt) besöot sort 7
skaffad 5
p6oto(r) porter
V6622 råd, lägenhet
p6ot - v9n portvin
åenlg ordning8
d6os (ijdnom) MöYs., d6o5Jh.
höek burk
tvärt (igenom)8
k6ok kork
b6os börs MjYsJh.
Rietz s. 674: stomlig, stummelfotad ni. m. 'ovig'; enligt R.
rotbesläktat med stamma.
Jfr no. dial. humsa 'humpe (om bjernens gang)' in. ni.
Se Rietz s. 267 ock jfr Ity. hump(e) 'klumpen, buckel', holt. homp
'dicke brotscheibe' (F.-T. s. 429 f.).
Det kan vara fråga, om man skall härleda 6--stadiet i detta
ord ur en genom u-omljud uppkommen form *su2mp- (jfr isl. sv2ppr)
eller ur en gammal avljudsform *sump-. Se å ena sidan Rock Ljudhist. 366 ock 498, å andra sidan F.-T. s. 1209. Den ena såväl som
den andra uppfattningen synes möjlig. Dock talar kanske 5 ÷ sy med
bibehållet u för härledning av 0 ur 9.
Fsv. vorpin vurpin. Jfr under 94, § 71,7 b.
6) Jfr § 57,1 (s. 186) samt under au.
7) Jfr § 57,1 (s. 186).
8) Sannolikt använt i hela häradet. Jfr mit. duroh,
2) Därjämte Mos, som kan vara riksspråksform, ock Ulvs, som
torde vara gammal sidoform till boos. Jfr mit. burse ock nit. börs.
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wöomi(g)e(r) vurmig, tokig2
fost, -a först, -e 1
gimma gorma, gräla
bost borst 2
• slampa f. skorpa
bösta borste
sk6ev skorv; vidare
föska forska
inom de östra o. södra socknarna (MöEllYsGaMj.), svarande till i
de norra (JhKh.), efter lab. kons. (b, p) i bboja 'borga, ta
på kredit', böopn 'borgen', fir-boo 'finge,rborg', spbo-hog
'sparvhök' 4 j
inom de östra socknarna (MöEll.), svarande till a (ev. --> a) f. ii. i
häradet, i hos, pas, kos, varom se § 56,1 (s. 182), vidare i
köop 'korp', köov 'korv', köa) 'korg'.
Här må också anföras ordet cb5ov 1. dbova n. 1. rn. 'mod,
kurage', som jag har antecknat under denna form från YsGaJli.,
medan jag i Mj. ock Mö. endast hört clhova (dgrva). En härledning av o ur o synes ej möjlig med målets ljudlagar, varför jag för formerna med o måste antaga annat ursprung än för
dem med 0. Rietz s. 109 har ett dörve 1. durv, som han identifierar med fsv. dirve ---> dyrve. Det är väl rätt att lägga detta
ord till grund, men sannolikt har mit. dorven, durven 'ditrfen',
holl. durven 'wagen' spelat in, vad 6-il-formerna beträffar.
En del av de ovan anförda exemplen på o för urspr. 6.6 framför r-förbindelser äro helt visst så pass sena lånord,
att vi ej behöva tveka om ursprunget för o. Så naturligtvis
porter, portvin, forska ock sannolikt sort ock ordning i
den ovan meddelade formen. Men icke blott i fråga om dessa,
utan i fråga om fallen med o framför r-förbindelse över huvud
taget synes det möjligt att finna den rätta härledningen, tack
vare framför allt den inom större eller mindre delar av häradet
genomförda övergången 6 till a, ev. --> a. Om vi se på fallen
med a (---> a), skola vi nämligen finna, att 6 i hela häradet synes ha
Fsv. forst, furst, äda. furst. Jfr § 56,1 b (s. 182).
Fsv. borst, isl. burst.
Jfr mit. worm, nht. wurm.
Da. spurvehog. 6-ii-stadiet anses bero på avljud till sparv,
se Kock Ljh. 133 ock F.-T. Lydhist. s. 115 f. Om antagandet, att
Q i seinifortisstavelse blivit 6-ii (se Kock Ljh. 498), berör fall som detta,
är det väl också tänkbart, att da. spurv utgått från ett "spQrv (isl.
sinn), då ju ordet varit särskilt vanligt i sainmansättningar som gråsparv, gulsparv. Om senare leden haft huvudton, skulle u ha uppstått ur 2 även i spurvehog.
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blivit o (ev. a) framför r-förbindelser, om det föregåtts av deut.
1. kak. kons. Efter övriga kons. har det ävenledes blivit o (ev.
a) i hela häradet utom i de östra delarna (Mö. ock Eli.), efter b
ock p dock, såsom det vill synas, blott i de norra delarna (JhEh.).
Med anslutning härtill synes det klart, att de ord ovan, som
ha o blott i de östra delarna (hos, koep o. s. v.) eller i de östra
ock södra delarna (boeja etc.), böra återföras till äldre 6-former.
De ord åter, som ha o i hela häradet, torde, för så vitt de äro
gamla i målet, gå tillbaka till äldre ii-former. Somliga av dessa
senare tarva emellertid härutöver några upplysande anmärkningar. Framför rä har ii ovedersägligen i starktonig ställning
blivit u. Då vi nu vid sidan av dian även finna vban för
äldre viirpin, så förklaras detta därav, att ordet ofta förekommit
med reducerad akcent ock i sådant fall undgått vokalförlängning. Märk sammansättningar som ila-voen 'oformlig', vög-voen
'välformad', hd-voet 'hurudant' o. s. v. Framför rk har ii bevisligen blivit u (se § 71,7 d), men book' tyder på att äldre ii icke alltid
förlängts tidigt nog för att bli u. Åtskilligt låter förmoda, att förlängning inträtt blott framför intervok. rk, men ej framför slutljudande, vilket kan förklara b6ek
*biirk. Framför rt har
framljudande ii blivit u (ueta, § 71,8 a). Sannolikt skulle även
postkons. ä ha blivit u, liksom 6 blivit o enligt § 66,1 b.
Målets o framför rt måste därför bero på relativt sent lån. Framför ra äro förhållandena delvis oklara. Det alternativt förekommande buos2 för tanken på en förlängning av ti framför ra,
men en sådan förlängning motsäges av boes ock does. Beror växlingen bues :boes på en växling av t framför intervok. ra, ii
framför slutljudande vid tiden för övergången ii
u? Framför
antekons. ra synes i varje fall ingen förlängning ha kunnat
ske (ex. bost
burat).
e) framför s-förbindelser (sk, st)
inom hela häradet framför sk i orden
böska m. buske
döska f. tofs, vippa 3
5t-moskl(g)e(r) svartmuskig
dröska f. droska;
Såsom lånord har kanske koek mindre vitsord.
Vid kues 'kurs' får väl mindre vikt fästas, då det förefaller
vara sent lån från rspr. med u som substitut för rspr. n-ljud. Detsamma gäller tydligen också om konkt'kes
könkues 'konkurs'.
Da. dusk, F.-T. s. 168.
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inom de östra delarna (MöEll.), svarande till a i de övriga,
framför st i kost 'kost', hösta 'kosta', fr-kost 'frukost'l.
Att o i senare fallet (framför st) återgår till 6, synes tydligt,
dels till följd av de övriga häradsdelarnas o, dels i någon mån av
tt framför st (se § 71,7 f). Svårare äro de för
utvecklingen
hela häradet gemensamma fallen med o framför sk (naturligtvis
frånsett det sena lånordet droska). Att ii eljes förlängts ock
blivit tt framför sk, förefaller vara ganska säkert. Få vi då
tänka oss äldre 6 i ovan upptagna fall? Utvecklingen framför
st tillåter det knappast. Ty man inser ej, varför inte ö borde
ha blivit o framför sk lika väl som framför st i t: ex. kosta.
ock jag finner ej omöjligt, att den
o torde böra återföras till
uteblivna förlängningen med åtföljande utveckling av u till
tt berott på resp. ords förekomst i bitonig ställning, där ä fakultativt undandragit sig förlängningen. 5at-moski(g)o(r) förekommer ännu endast i denna sammansättning, bosha är ju ytterst vanligt i sammansättningar som öina-, hasla-, stekalbceoboska o. s. v., doska i en sammansättning som gaon-dosha
o. s. v.
framför f-förbindelser (ft, fe) i hela häradet i orden
tas tofs tofs3
hoft höft'
hat
hofs takhas (hos Kb.)
hatado(r) ,-. -oft- sned i länskägg'
den (om häst)
röfsa rufsa.
köfta f. kofta
Blott från Mö, känner jag köfsa 'kortklippa', jöfsa 'släpa'
(t. ex. med skor, toffior)6. Sannolikt ha dessa ord o även i
övriga delar av häradet.
Från sv. rspr. är väl kofta lånat.6 Att tofs ock rofsa utär givet, då 6 skulle ha återfunnits
gått från former med äldre
som o. Även hoft ock hofs torde ha o av ii, ehuru säkert bevis mot 6 saknas.
framför kt i några lånord, vilka just genom sitt bibehållna
kt i varje särskilt fall röja sig som relativt sena lån:
Hört med 0 även utom Mö. ock Eli., t. ex. i Mj. ; tydligou
rspr.-uttal.
Da. hofte, lida. hoft, init. hufte.
4) Jfr fsv. ops, ups.
Se F.-T. s. 1297.
Rietz s. 672 sjäffsa 'vara långsam ock tafatt' ög.
Jfr dock no. dial. kufta.
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gigd-frokti(g)o(r) gudfruktig
döktz(g)o(r) duktig
sbleta sukta'
fokt fukt
böktt(g)o(r) buktig
dtiktara doktor (-oUtom i doktara har u i det långivande språket legat till
grund för o.
5. o svarar till äldre 6 eller
i pret. ock perf.
ptc. av starka värli
framför gammal enkel kons. i t. ex.
bba(n) buro, -e
bra(n)
bban, böat buren, -et, -it
sköra(n)
skba(n) skuro, -e
skoan, skbat skuren, -et, -it
stbla(n) stulo, -e
stölan, -at stulen, -et, -it
b5(n) bådo, -e
bön, böt
bot bedd, bett
söda(n) sutto, -e
sidan, -at söt sutten, -et, -it
g(n) gåvo, -e
gn , gö.t
got given -et, -it
göda(n) gittade
gödat gittat
vbra(n)
vba(n) voro, -e
[vat varit]
sba(n) svuro, -e
sban, sbat svuren, -et, -it
,sköda(n) sköto, -e
sköda,n, -at — sköt skjuten,
-et, -it;
framför lång kons. I. kons.-förbindelse i t. ex.
röna runno, -e
rbna,n, -at ruinen, -et, -it
bröna(n) brunno, -e
brbnan, at brunnen, -et, -it
vona(n) vunno, -e
vbnan, -at vunnen, -et, -it
, spöna(n) spunno, -e
spbnan, -at spunnen, -et, -it
hbna(n) hunno, -e
hönan, -at hunnen, -et, -it
slöpa(n) sluppo, -e
'slöpan, -at sluppen, -et -it
dröka(n) drucko, -e
dr o-ka,n,
;
-at drucken, -et, -it
spröka(n) sprucko,
sprökan, -at sprucken, -et, -it
stbka,(n) stuck°, =e
stbka,n, -at stucken, -et, -it
jblpa(n) jälpte
jblpan, -at jälpt
5ölta(n) (s-) svulto -e
«ibltan, -at (s-) svulten, -et, -it
bbna(n) bundo, -e
bbnan, -at bunden, -et, -it
brbsta, brusto, -e
brbsta,n, -at brusten, -et, -it.
I huvudmassan av dessa värbalformer få vi räkna icke blott
med ljudlagsenlig utveckling, utan även med analogiens makt.
Med undantag av värben svärja ock skjuta under a ovan ha
samtliga hithörande värb a-vok. i pret. ind.
kto, stal, sed,
1)

1

Allt. suchten 'seufzen'.
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e
van, vant, slap, jalp o. s. v. I själva värket förhåller det sig
så, att o tack vare systemtvång blivit genomfört i pret. ind.

plur. ock pret. konj. samt perf. ptc. av värb med a-vok. i pret.
ind. sing. Det tjänar följaktligen ingenting till att diskutera
ursprunget för o, huruvida detta varit ö eller ii. Det ena såväl
som det andra borde i en hel del av fallen ha givit ljudlagsenligt o, i rästen har systemtvånget kommit till jälp. Av de
under a upptagna formerna ha åtskilliga i fornspråket haft annan
vokal än 641., nämligen å, t. ex. fspr. bro, sko, eller e-i, t. ex.
fspr. bedhin, sitin. Ombildningar ha tydligen här ägt rum,
vare sig att dessa skett så tidigt, att bakom nuvarande o
ligger ett 64i, eller att i sen tid o utträngt annan vokal. Vissa
ursprungligare likheter i temat, i synnerhet vokallikheten i
pret. ind. sing., ha naturligtvis varit motiv för de inträdda ombildningarna.
En särställning intaga o-formerna av värben svärja ock skjuta.
Det förra har i nuv. mål i pret. ind. sing. o : s6o (sor) 56o
(for), svarande till fsv. s(w)ör, isi. s(46r. Värbet, som ju urspr.
tillhört den 6:e avljudsserien (fspr. a : ö : ö : a), har redan i
fspr. i perf. ptc. antagit 6-ii för ursprungligare a: fsv. s(w)orin,
s(w)urin, isl. sorinn (jämte svarinn). 1 vårt mål har denna
vok. införts även i pret. ind. plur. ock konj., naturligtvis genom
analogi. En motsatt -utveckling uppvisar det företrädesvis hos
yngre hörbara jöa(n) 'svuro, -e', (5c)an), Oat '(svuren), svuret,
-it'. Om o-formerna skola betraktas som ljudlagsenliga, får äldre
ii ansättas; 6 borde mellan s ock r ha givit ö, men kan naturligtvis ha bevarats som o på analogisk väg. Vad beträffar det
andra mera säregna fallet, formerna med o av skjuta, så
föreligger i detsamma en utveckling, som är alldeles motsatt
andra till samma klass hörande värbs. Under det att andra
starka värb tillhörande den gamla iii-serien ha ø icke blott i pret.
ind. sing., utan även i pret. plur. ock konj. samt i perf. ptc.,
finna vi i skjuta o icke blott i de gamla ö-ii-formerna, utan
även i pret. ind. sing. (skod). Huruvida den säregna behandlinge¥ av ifrågavarande former av vb skjuta beror på en
gammal avvikelse hos detta värb, bestående däri att det haft
ii i pret. plur. ock konj. samt perf. ptc., medan övriga iå-värb
haft 6 i samma former, vilja vi lemna oavgjort, tils vi skola
behandla nämnda former med e (se under 0).
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6. o torde regelrätt svara till äldre ö-ii i ändelser ock
därmed likartade fall blott framför m ock möjligen även framför
andra lab. konsonanter som t. ex. p, medan eljes 6-11 i ändelser
blivit 6.-a I. e-a enligt § 31 (s. 105 f.) ock § 48 (s. 160 f.). Ex.
idnom genom
sirop sirap, -up
jierom i arbete'
isop isop
meelom-bcqka Mellanbäck
biskop biskop
mom Mörrum
brelop bröllop
vdont Vilhelm
Jeftkop Jakob.
Amn. 4. Över huvud taget är 0 att betrakta som målets svagtonighetsvokal framför labial kons. (i ändelse). Medan 6-ii eljes i ändelser
blivit a,--9 1. e-a, har tvärtom framför lab. kons. ett e-ljud blivit o (ev. över
Utom -OM av äldre -öm, -ilm -em i t. ex. ortnamn som grc'enom 'Gränum', nrksom 'Näsum', väl kända från den nordiska språkhistorien, må anföras sådana ord $om ,Onop 'senap' da. senep, jåsof
(jasop Mj.) 'Josef'. En utveckling av e till 6-ii, nuv. 0, är här tänkbar, ehuruväl analogiinflytelse från t. ex. sirop, cilof 'Olof' (ev. jakop)
också är antaglig. Jfr Billing s. 100 f.
§ 61. 0 svarande till äldre ö. På grund av kvantitetsomkastning, öm till öm.m, före utvecklingen av ö till o återfinnes
gammalt ö framför m såsom o i målet. Ex.
loma genljuda'
dbmara domare
lbm-hoede(r) lomhörd'
dbm-ttsoeka domkyrka
blbma f. blomma
döm-kraft domkraft'
plbman plommon'
bom, -a bom,- rna
fr6me(r) from 4
biny-ul bomull
töme(r) tom
gom gom
dom dom
kada-mbma kardemumma 6.
Anm. Även eljes kan ett 0 ha blivit resultatet, där ö förlorat sin
längd före utvecklingen ö ---> 0. Så t. ex. i m6eske(r) 'morsk'. Märk
uttalet mbe-fao 'morfar' jämte mbe-fao, vilket förstnämnda torde böra
Se s. 122.
Långt 0 enligt Nor. Sv. etym. s. 50 if., jfr Kock Ljudhist. 764.
Jfr isl. plema, fsv. plömo-, som med ö såsom substitut för ii
lånats av mit. pliime. Om ordet i list, är direkt lån från ltY., skulle
det även kunna ha 0 enl. § 62.
e
Se 'ramm s. 173 f.
a) Se Tamm s. 95 ock Kock Ljh. 751.
6) -tiffl- skulle, om ordet hör hit, svara till fsv. -öm- i fsv. kardemÖma. Det har dock kanske snarare utgått från -umm- i nsv. kardemumma. Se Kock Ljh. 767.
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förklaras så, att det ursprungliga ö förlorat sin längd vid tidigare, åtminstone fakultativ, huvudton på senare kompositionsleden.

0 svarande till äldre ö. Liksom öm, så har också
fimm)
äldre 'am till följd av tidig kvantitetsomkastning (öm
givit ont. Ex.
skom skum s.
font TUM
skörna skumma.
fl-s6ma försumma
0 uppkommet ur ett å-ljud, som utvecklats ur
tidigare ä, urspr. ä eller förlängt ä. Ett ursprungligt eller
genom tidig förlängning uppkommet å motsvaras i regel av
dift. ay (ev. -4- a), vilken utan tvivel• förutsätter ett äldre långt
å-ljud. Det synes emellertid ha kunnat inträffa, att det på
nämnda sätt uppkomna å-ljudet i enstaka fall blivit annorlunda
behandlat. Under vissa förhållanden har nämligen å i målet
ock återfinnes såsom
fått alldeles samma utveckling som äldre
o eller eventuellt, ,liksom ursprungligt ö, såsom ö-ljud. Det kan
knappast vara tvivel underkastat, att denna utveckling beror
på en relativt tidig förkortning av det ur å uppkomna ä,
vilken förkortning synes ha fört med sig ett sammanfall med
har ett
urspr. 6-ii. Under samma förhållanden som urspr.
av ä uppkommet ö(ä) bevarats som o (enl. § 60) eller övergått
till ö-ljud (se § 90). Vi finna o
a) för äldre å framför m i prom 'pråm'', prönta 'pråma' v.
Samma avvikelse från den regelrätta behandlingen av äldre ä,
som vi i dessa ord finna i list., förekommer även i andra sydsv. ock,
synes det, även mellansv. mål. Så finna vi åsb. sällan)phom 2, vg.
prum5, bärgsl. prom prutm4, varbredvid former likställda med
det da. pram förekomma i Sydsverge, såsom åsb. (vanligen)pham 2,
shall. pham5. Sandström har s. 44 fått åtnöja sig med ett påpekande av det egendomliga vokalskicket i detta ord utan att
göra något försök till förklaring av detsamma. Ock dock anför
han från vgm. ett annat alldeles likartat fall, ett — efter vad
det synes — gammalt nordiskt ord, som möjligen kunde ha
uma 'en larvart',
givit en ledtråd, nämligen det vg. anta
vilket ord återfinnes hos Rietz s. 840 under formen äm(m)a
Fsv. pråm, isl. pnimr, av mit. pråm.
Billing s. 119.
s. 44; jfr Hof prumm.
Sandström Fsv. 6 o.
5) Wigforss s. 203.
Kallstenius s. 162.
14-141058. Sr. landsmål. Swen n ing.
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allm., även amma smål. ock som givetvis är identiskt med no.
aame 'kålmask, larv', nisl. åmumaäkr (jfr fisl. amusått ock se
F.-T. s. 4 f.). Det förefaller mig, som om utvecklingen av såväl
det mit. pråm som av ett äldre nord. 'åma 'mask, larv' vore ganska
lätt att följa. Den vokalförkortning, som ju allmänt ägt rum
framför m, åtföljd av förlängning av denna kons., har i vissa
mål inträtt redan före övergången å
å, ock det så av åra
uppkomna timra har sedan fått samma behandling som urspr.
ä,mm. Därav förklaras da. pram, sydsv. dial. ptant, smål. amma.
I andra mål åter hade å hunnit bli å, innan förkortningen inträdde. Men så kom kvautitetsomkastningen, varigenom erhölls
ett å, som i de mål, där det av å uppkomna å särhållits från
fortsättningen av äldre ö(ä), såsom i list, ock vgm., blivit likställt
med denna senare vokal (ö, ii). Så förklaras list. pronr, vgrn.
prum ock arytc, ,,. mua, bärgsl. prom prium. Utvecklingen har
varit t. ex. 'pråm -› *pråm -› *prämm *prömm *prämm
rom,.prum, proy, imam. I sv. rspr. pråm har ingen kvantitetsomkastning -ägt rum, varför vi finna samma resultat av å
i detta ord som i andra.
för äldre å i no 'nå'l, möta 'måtte', ål-vora 'allvar'.
Det är utan tvivel de två första ordens svagtoniga användning i satsen som fört med sig förkortningen av å till ä «ä).
Jfr resp. day 'då', ayta 'åtta' med ay ä vid starkton. al-vora
svarar till fsv. alvora, alvara, mit. al.wär2. Sedan ett alvära
utvecklats till "alvåra, förkortades å, åtminstone fakultativt, i
den bitoniga ställningen ock undgick därigenom utveckling till
ay samt bevarades som o.
för äldre ä
ä framför mb i /om s. 'lam', kom 'kam',
körna 'kamma' MjYs.
Det förra av dessa ord har uteslutande den anförda formen
i hela häradet. Det senare har formen korn i hela häradet i betydelsen av 'plogkam', d. v. s. 'kammen av den omvälvda jorden
vid plöjning'. I betydelsen 'hårkarn' användes uteslutande samma
form i Mjällby ock, efter vad det synes, vanligen i Ysane; för
övrigt har ordet i denna betydelse uttalet kam. Denna växling
Se Nor. Sv. etym. s. 57 f. Att likställa no med no. nö ock
antaga 0 för 0 under svagton vore väl också möjligt, ehuru det torde
vara mera tilltalande pm identifiera no ock rspr. n.
Se Kock Ljh. 377.
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kom :kaym inom häradet synes mig visa, att o-formerna av de
båda anförda orden böra återföras till äldre lämb ock kämb. Den
regelrätta utvecklingen av äldre ämb torde ha varit ämb
aym (jfr dam, vaym). 1 ordet lam ock fakulämb
ämb
tativt i kam har emellertid av någon anledning ämb förkortats
till ämb, som sedan över ömm (iimm) givit om. Utan tvivel
har denna förkortning skett i akcentsvag ställning, då orden
förekommit i sammansättningar. Märk nuv. talrika, ofta hörda
sammansättningar med lom som baga-, meta-, jome-lom 'han-,
honlam' ock sammansättningar med kom som plo-ka m, ha-kom
'plog-, hårkam'.
Vok. o.
Målets o-ljud (rent o efter med förslag To, möjligen cfu, se s. 28) har i stort sett samma frekvens inom hela
häradet. Det kan vara såväl långt som kort ock förekommer
huvudsakligen i starktonig stavelse, mera sällan i svagtonig.
o är målets regelrätta motsvarighet till äldre långt o. Det svarar dessutom till äldre kort 0, som i viss position undergått
tidig förlängning eller som under vissa förhållanden utvecklats
till o i svagtonig ställning. Slutligen har målet o för äldre ä
i ett par fall.
o svarande till äldre ö.
1. o svarar regelrätt till äldre ö i slutljud, framför vokal ock framför enkel kons. Ex.
bröa lägga grus I. sten på
flo skikti
väg för dess underhåll
glöa glödga, glöda(?)2
(gran)skog4
(grilna)-mo
hon-slo ormslå 3
mo
f.
5
r0 ro s.
mos (bot) täras, frätas bort
ro ro v.
förtvina 6
bro bro
2) Is!. gl6a, 'glocle'.
Fsv. flo, isl. 116.
-sio ock -slit, resp. omljudd ock oomljudd form av urspr.
*slanhö 'schlange'.
*salin
Ordet träffas blott i sammanSättningar. Om mo 'skog' se Rietz s. 442.
Dels det av en slåtterkarl avhuggna gräset, där han gått fram,
dels den remsa av fältet, han därvid mäjat av. Jfr Rietz s. 442.
Ordet sammanhänger väl med flit. =ten, ags. nntwan (eng. mow) 'mäja'.
Dess grundform torde ha varit 'mitvra.
Jfr isl. må. 'slide paa noget', formellt identiskt med ags.
1)
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sno sno
snön om sig, närig
snåan
SO so
to n. hår, ulli
sko sko
bo bo s. ock v.
ho ho s.
o f. dragnot 2
ban Oden
önsda onsdag
flo f. flod
s/o f. spår (t. ex. i snö)s
bråe
bror bror
gråa
grö spädklöveri.
mö-pgana tvinsot 5
sno f. snodd°
föe foder
plo plog
sko skog
bo bog
lo loge

man
mön mogen
krba krå m. kräva'
frö-dan vårfrudagen°
ho hov (på häst)
skåa skö skova s.
öla Ola, Olof
sol sol
spe?la spole
skåla f. skola
höra f., -a v. hora
fä-löra förlora
ton ton, röst, melodi
bånat (boncit) bonad
don don
höna hona
jon Jon
os, -a os, -a
os vårbäcks fåra Ys.10
nos nos
knQs stycke (t. ex. bröd)1'
kos kos

mawan (se föreg. not). mos kan vara omljudd sidoform till is!. må.
Jfr också isl. möast 'oplöses' etc. enligt Fr.
Is!. tö.
Åda. od
*uäöu?), omljudd sidoform till nno. vaad, isl. vtiö.
Om förhållandet till nno, vad se Kock Ljh. 437 samt F.-T. s. 1,340.
slöö 'sporvej'.
Särskilt klöver uppvuxen efter slåttern. Jfr is!. gröär 'groning,
grode, alt hvad som gror eller voxer paa jorden'.
Jfr äda. modsot, sv. dial. mossuen enl. Rietz. Bör ordet
sammanställas med is!. mö& 'trött'?
Fsv. snop 'snöre'.
Da. kro, no. ock sv. dial. kröve, se F.-T. s. 581.
Om man bör direkt ansluta frö- till mit. vro(w)e eller antaga,
att det i äda. vanliga vor frue dag fått fråe ändrat till fröe i dess
akcentsvaga position (jfr hös --> hös), är svårt att avgöra.
Pinne i vagnshäck.
1°) be/ject-os 'en fördjupning, där vatten rinner på våren, men som
eljes är torr'.
11) Om bröd särskilt: bro-knQs. Jfr sv. dial. knose 'knöl, mindre
knubbo' m. m. (Rietz s. 339). Eller är ordet lånat av Ity. knoost
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klöge(r) klok
böse, orm'
flka flacka 3
töss(g)e(r) tokig
snok
snog
hos hos
m.
koka (av jord)
kog
gröve(r) grov
v.
koka
kka
röba ropa
v.
koxa4
köga
stob stop
bög bok
dob dop
unken (om
böga-brcende(r)
rod rot
säd)
5
röda böka (om svin)
dog dok
mod mot prep.2
fog sjok
söd-scew sotsäng
av
värb
med tema efter den gamla
Hit höra starka preterita
a: ö-klassen, som
gnöv gnagde
sto stod
grov grävde
s/o slog
vävde
vov
to tog
skavde
sky
mo/ malde
hävde
hov
gol gol
lod ljöd, lät
f69 fr for
og
åkte.
sor svor°
möe-l@sa f. 'matstrupe'.
är
ordet
o
Anm. Ett dunkelt fall med
Dess första led har av Rietz s. 445 anslutits till isl. m2rr 'fett', ock
Billing s. 34 har velat förklara det allmänt utbredda 0-ljudet (för
väntat ö) genom invärkan från adj. moderlös, åsb. metigis. Då över(även kunnat o. s. v.)? Betydelsen gör skäl härför. Berghaus s. 192
översätter knoost bl. a. 'das harte knorrige ende vom brode, von dessen
rinde'. Märk också exemplen hos Berghaus.
Rietz anknyter ss. 47 ock 66 bos(e) till buse med dess växlande betydelser. Det finnes väl föga stöd för antagandet, att orden
äro identiska. Men jag har intet ursprung för bose, att föreslå.
Ett subst. mod ingår i ordet d0S-mans-mod eg. 'död mans
möte', en sjukdom (tvinsot) som förorsakats därav, att man mött en
gengångare, ock som botas genom ett slags mätning.
Företrädesvis i uttrycket fara o fkga Sacka omkring'. Det
får väl antagas, att ett avljudsstadium flök- i detta ord svarar till ett
fisk- i rspr. flaoka, flaxa o. dyl. ord. Jfr Tamm s. 148.
Se Kock .Ljh. 764. Jfr da. kaage, som förutsätter äldre 6
(no. köga).
Jfr sv. rspr. boken, se Tarnm s. 51.
Konstant 0 endast i sing., plur. vanligen sba(n), någon gång
söa(n), se e. 211.
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gången 9 ---> ö framför r ju måste vara tidig, bör ombildningen av ett
m2r- efter mo(de)r också ha skett tidigt, ty utbyte av ett mör- mot
mör- synes ej sannolikt. Förklaringen torde under sådana förhållanden
vara föga antaglig.
2. o svarar till äldre ö framför lång kons. 1. kons.-

förbindelse, där kontinuerlig vokallängd rått eller i varje fall
vokalen varit lång ännu vid tiden för uppkomsten ,av o ur ö.
Fallen äro få, nämligen
framför kons. + likv. 1. nas. i orden
ila odla
föra fodra
4lig nyodling
möra se förströ sig Bh.2
håla(g)a(na) tämligen1
gåna bli god, blidkas
stolas tillväxa, yvas, vara
kölna stelna (om flott o. dyl.)3
högfärdig
gnösma knapra, äta;
framför nd i öne(r) 'ond', böna 'bonde';
framför it i költa 'vara i jämn rörelse, väsnas, bråka'4,
kati(g)e(r) 'bånglig, ,orolig'4;
framför rt i fetan 'fjorton'5;
framför sp ock st .(rst) i orden
gn6spa6 =-- gnosma (se ovan)
föste(r) foster
prost prost
fåstra fostra
hösta f., -a v. hosta
måster moster;
framför ts --> ss i enstaka ordformer, som gos 'gods', blös*olm 'bloddroppe';
framför äldre ks i ösla (se) 'fortplanta (sig)', salsame(r)
'avelskraftig';
framför tt i åta f. 'otta'.
Isl. högliga.
Jfr da. moro, enligt liietz s. 445, F.-T. s. 733 sammansatt av
mod ock ro; da. more v.
Isl. kölna, no. dial. kölna 'kjelnes, blive kold'. Ordet måste
vara härlett av roten *köl (jfr isl.. koela). Ett 6-tt kunde icke ha
givit 0 i list.; jfr bana, mana o. dyl.
Någon härledning känner jag ej, 'men 'orden måste ha fp/inmalt
ö, då 6 skulle ha givit 0.
Jfr isl. fjortfin. Även ett kort o skulle emellertid lm givit
0 enligt § 66, 1 b.
Jfr Ity. gnuspern, khuspern, no. dial. knuspen.
Jfr isl. cexla 'forne, formere', äda. «le 'formere'. Åda. har
en gång oxle (Kalkar 3: 442), som Möjligen är identiskt med list. °sia,
vilket åter bör vara en oomljudd sidoforni till xla, oxla.
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§ 6(3. o svarande till• äldre 6 ock ii.
1. o svarar till äldre 6 framför vissa kons.-förbindels er,, som värkat vokalförlängning före utvecklingen ö --> o, nämligen
a) framför äldre rö i orden
60
Qr ord
tbe-baga tordyvels
böe boy bord
bra orda
-by stenig mark,
stöin-oe
böra sätta till bords
,96e
yr jord
stensättning, stensatt gård,
fj6e ••• fm- fjor
gata,
j6a gjorde, 26ede(r) gjord
Alsbåes bra bokskog i närtöa (Wo) tordes; tbrat torts
heten av Sölvesborg,
smbeda smorde, sm6ede(r)
nbr norr
smord
nöran nordan
spåeda, sporde, sp6ede(r)
falka-fbre folkfolor, hyfsspord;
ning2
framför äldre rt i orden
pået port
bet m. ort, trakt
tjåetal kjortel
6et n. ort (vikt)
fe.)eta skjorta
16et lort
j6et (h)jort
måetara mortel
smöet smort sup.
töet fort
spöet sport sup.
höet kort s.
)6et gjort; köete(r) kort adj.
Anm. 1. Huruvida förlängning av 6 skett framför rt eller framför
rl i knåeltg 'fruktkart, litet äpple, litet nystan eller litet (runt) föremål över huvud taget', kan ej avgöras. Jfr sv. (Hal. knort 'kart,
liten omogen frukt in. 1:13: (Rietz s. 338), no. dial. knurt 'liden klump
el. knold, lidet trandnegle, liden forknyttet og noget vantreven figur'.
framför äldre rn i orden

bena orne

kden korn

liden horn
t6en torn
fåen-ti forntid.
lk-toen liktorn
o svarar till äldre 6 i framljudi vissa fall, där
tidig vokalförlängning eller i varje fall uttalsfärträngning måste ha ägt rum, nämligen
Jfr no. urd, is!. ur, sv. dial. or, ora, se Rietz s. 497, F.-T.
s. 1,335.
Av ett fspr. subst. 'forna; jfr is!. furäa; se Nor. Sv. etym. s. 19.
Jfr ap. tordwifel, av tord, nyeng. turd 'smuts'; se Rugge i Ark.
2, s. 219.
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framför urspr. enkel kons. i orden
o-, prefix i t. ex. 6-snaskögan n: tvärträ på drög,
(g)e(r) snuskig'
släde 2
&in-pay ovanpå
Q/ val (sill)3
og ok
Man-, slå-ol Ys.4;
Angående o 'ock'_ se nedan under mom. 3.
framför äldre rm i 6em 'orm';
framför äldre rk i öeka 'orka', 6ekans-lose(r) 'orkeslös';
framför ft i öfta 'ofta';
framför st i ost 'ost';
framför äldre ks (x) i bse, 'oxe'.
Fspr. of, förstärkande prefix?
Jfr isl. oki m. kvaerbaand af trä'.
Numera vanligt endast i de södra socknarna (MjYsGa. ock möjligen sv. Jh.), medan de övriga delarna av häradet uteslutande synas ha
formen vca. Da. har ål, svarande till äda. vol, ål. Enligt F.-T. s. 788
(jfr också Kock Ljh. 490) skulle ål vara lån av milt. wal, som formellt motsvarar isl. vglr 'käpp'. Om betydelseutvecklingen se F.-T.
a. st. Men med detta antagande blir, synes det mig, ljudskicket i nämnda
ord ej alldeles klart. 1 list, borde ett mit. wal ovillkorligen ha givit
val, vilken form ju också tillhör en del av häradet, eller på sin höjd
*väl. Vi skulle också nödgas att göra formell skilsmässa mellan 0/ 'val (sill)' ock 0/ i hatat-, sla-ol. Ty att detta senare har direkt sammanhang med det gamla v21r, kan väl knappast betvivlas. Enligt min uppfattning har ol : val haft ungefär följande historia. Bredvid varandra ha dels en oomljudd fornspråklig form *val;
dels en omljudd form v21r existerat. Inom Listers härad t. ex. synas
bägge dessa former ha funnits. Den omljudda formen skulle i starktonig ställning egentligen ha givit ett *vål, men i akcentsvag position
(t. ex. i sammansättningarna *hand-, *slag-v21) uppstod i stället völ
(*vill) enligt Kock Ljh. 498, Nor. Aschw. gr. § 74. Märk lida. vol.
Under samma betingelser gick också v förlorat, så att man fick formen
öl, äda. ål, vars 6-ljud sedan fick ett slutet uttal till följd av framljudsställningen, vare sig detta skedde oberoende av eller — vilket är
troligare — i sammanhang med vokalförlängningen. Såvida nämligen
icke 0 uppstått enligt mom. 3 nedan. Jag antar alltså, att da. ål, list. Ot
är identiskt med fspr. v21r. Från Ity. har sannolikt endast betydelsen
'val (sill)' lånats. Det bör särskilt påpekas, att ordet just med denna
betydelse ofta var svagt betonat -- sammanställningen en-val-sill är
ju ytterligt vanlig — vilket gynnat den antagna utvecklingen. Medan formen v21 regelrätt utvecklade sig till 21 i en del av häradet,
blev formen val i en annan del regelrätt till val.
Jfr föreg. not. I de norra socknarna har jag hört formerna haynel,
s14.16.
"hand-, *slagh-öl, -fil enl. § 31,2 (s. 106).
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o förekommer alternativt — dock ej så ofta i de
i vissa, företräöstra delarna (Mö.) — för ett äldre
o) 'ock', ho.
desvis svagtonigt använda ord, såsom o
(, ho) 'hur'.
Tänkbart vore, att o uppstått på sådant sätt endast i slutljud. I vad mån den svagtoniga ställningen varit orsak till o.
även i andra ord, är svårt att avgöra; men fall sådana som
prefixet o-, ol 'val' (se 2 a ovan), hokan 'hocken', tokan 'tocken'
(se strax nedan) kunna delvis ha fått o till följd av svag betoning. Jfr Kock Ljh. 720.
o står i de södra socknarna (MjYsGa.) framför k
konstant i tröko(r) 'trög, senfärdig, lat', tråka 'packa hårt,
stampa samman'. De övriga socknarna ha o, varom se s. 200.
I hela häradet höres alternativt o framför k i håken 'vilken'
ock tökan (vanligare t«can) 'sådan, tocken' (jfr ovan). Märk
också o för o i fall som öksa 'också', döktara 'doktor' Mj. för
eljes vanliga asa, dbktara.
En konstant användning av 'o framför k synes endast förekomma i de två först anförda orden. Men att en viss benägenhet förefunnits eller förefinnes att utbyta o mot 0 framför k,
torde framgå av samtliga antecknade fall med o framför k.
o svarar regelrätt till äldre i framför gg ock
framför ng-ljud,' nämligen
framför gg, nuvarande g, i orden
tåga v., -a s. tugga
log, -a lugg, -a
kog kugge
giog grugg
dog dugg, dagg, regnskur
råga rugga
/tåga hugga
mog mugg
m. skugga;
56ga
sugga
såga
gh) i orden
framför äldre ng (ev.
tögo(r) tung
6o(r) ung
tåga f. tunga
m.
unge
åga
ko g kung
låga f. lunga
(låga m. dunge
slåga f., -a v. slunga
gåga f., -a v. gunga
klöga f. klunga
högo(r) hunger
råga runga
jog ljung
pog pung
1) Angående uttalet, som i detta fall kanske mer än eljes närmar
sig tt, se Fonet. översikt, s. 28.
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jöga m. (bröd)kniv
Jöga sjunga
klögra klättra, klänga 2
skögra skaka, döna3
c) framför nk
gk i orden
lok, -a hink, -a
slögkan slankig, tom i klä-

twörn tvungen

sprögs,(n) sprungo, -e
sprögan -at sprungen -et -it
og ugn;

shogk (hus)vind 7
kögkla kånka, bära tungt
derna 4
böka bunke
klok, -a klunk, -a
fögka sjunka
röka runka
jögka värma upp, göra ljum8
grögka glunka, även grumsa8
jögkan
mogk munk
-a byting'''.
tok
Anm. 2. Som substitut för rspr. a-ljud står 0 framför g i hela

häradet i det inlånade öv-hyt 'ångbåt'. Kan möjligen framljudsställtången ha betytt något för valet av o? Målet ersätter eljes rspr. ft
med dift. au framför g.

§ 67. o uppkommet av ett å. -4-• å
urspr. å? De fall
det här gäller -äro orden ax ock axel (= skuldra), vilka inom
häradet ha följande former med följande utbredning:
QS 'ax' MjYsGa., .ays JhEh., t.}1.9 MöEll.
(5891 'axel' MjYsGaMöEll., izsdl JEK h.
Det är ett ganska kinkigt problem dessa båda ords vokalskick erbjuder. Icke nog därmed, att detta avviker från vokalisationen i mängden av ord med äldre -ax- som lax, sax, vax,
växa (fspr. vaxa), i vilka vokalen stått efter kons.; det kontrasterar även med ett fall med gammalt framljudande ax-,
nämligen ordet axel = vagnsaxel, vilket i målet / uppvisar formerna 4sal
elksal, alltså har alldeles samma vokalisaÅda. jung9. F.-T. s. 478 gissa på ty. junge som ursprung.
Jfr sv. dial. klonga, klongra, klungra, Rietz s. 429.
Da. skungre; se även Rietz s. 607.
Da. slunken.
Om korps läte. Jfr no. dial. klunka med samma betydelse.
Se Tamm s. 222 ang. den första betydelsen. Med avseende på
den andra betydelsen jämför, att grumsa å sin sida dialektiskt har betydelsen 'glunka', se Rietz s. 216.
Om den ursprungliga betydelsen se öller Jämshögs socken s. 117.
Av *ljömka, se F.-T. s. 664.
2) Åda. ljunken, nda. lunken.
15) Jfr dial. tunke 'gosse'. Rietz s. 739 anknyter till isl. Fjcinn
'tjänare'.
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las). Detta egendomliga föritns
tion som t. ex. lax (Jag
hållande synes icke inskränka sig till listermålet. I vissa nordskånska ock halländska mål finna vi samma motsättning mellan
ax ock åxel å ena sidan ock åxel, lax o. s. v. å den andra.
Så har t. ex. det egentliga åsbomålet ers, vsel (ep, pel), men
(även
asel '(vagns)axel', los o. s. v.1; sö. lugg. har tus ock
;
shall.
har
'sax'
o.
s.
v.2
vejsa 'växa'), men hal, sas
rws
a(v)sal,la(v)s
men
8rsal,
tts, ötvs, ars (dock även ars, aws) ock
o. s. v.3
Billing gör icke något försök att förklara motsättningen
inom åsb. Hos Olsåli däremot finna vi den tanken framkastad,
återgå till äldre former med u-omljud av
att lugg. (90 ock
a, ock samma förklaring har Wigforss s. 325 anlitat i fråga om
de sydhalländska formerna av ax ock axel, därvid definitivt
förkastande sin tidigare uppfattning, Från Fil. fören. i Lund III,
s. 174 f., enligt vilken det avvikande vokalskicket i dessa ord
skulle bero på tidig förlängning i framljud.
Det får medgivas, att tanken på äldre Q i de säregna formerna av orden ax ock axel haft goda skäl för sig ock måst
värka övertygande. Jag skulle också själv utan tvivel ha
akcepterat densamma i fråga om list. os ock osa; om icke vid
sidan av dessa stått de märkliga formerna as ock aysal. Det
synes mig nödvändigt att söka komma till rätta med dem, innan
ett slutgiltigt omdömme om formerna med o avgives.
Vid• första påseendet skulle man kanske kunna känna sig
benägen att identifiera ars- i nämnda former med det avsas (eller ev. -aws-), som anträffas i skånska och halländska
dialektformer av ord med äldre -ax- som a(v)sal 'åxel', /(1(r)s
'lax' (se ovan), ock således anse, att diftongen ay uppstått genom sammansmältning av vok. a ock ett halvvokaliskt u. Man
jämföre t. ex. uppkomsten av au i da. taus 'tyst' av *taws
*page-. Emot denna förklaring av list. ays uti ifrågavarande
ord talar emellertid icke blott den omständigheten, att inga andra
fall av på så sätt uppkommet at,. kunna uppvisas i målet, utan
också det förhållandet, att målet eljes har förbindelsen -ai2sSe Billing resp. s. 89 ock s. 135.
Se OltAni § 102 ock § 134.
Se Wigforss resp. s. 325 ock s. 245 f.
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-afs), vilken — väl att märka — åtminstone i de norra delarna av häradet (JhKh.) fakultativt övergår till as, t. ex. snaiisceAk -> sna-salk 'kjolficka' (jfr också hoU ---> hos). Det finnes
då knappast någon annan möjlighet att förklara au i de båda
orden än att härleda det ur ett äldre å, det enda ursprung som
målets att bevisligen eljes har. Den stora frågan blir i så
fall, hur ett till grund för ao liggande å kan ha uppkommit_
Tvänne möjligheter finnas: äldre § ock äldre ä. Vilketdera
av dessa alternativ vi vilja välja, måste vi räkna med en
vokalförlängning. Låtom oss tils vidare postulera en sådan
utan att ingå på möjligheterna därav. Tänka vi oss då § såsom ursprungsvokal, finge vi väl förutsätta en utveckling § -› å
--> au; utgå vi från ä, bör förloppet ha varit ä -› å
å --> ay.
Båda alternativen erbjuda sina stora svårigheter. Det första
förutsätter en behandling av äldre 2, som saknar paralleller
inom samma ock närstående mål'. Man skulle ju snarast ha
väntat utvecklingen Q -› ö -› o, så mycket hällre som vokalen
stått i framljud; där uttalet bevisligen plägar bli mera slutet än
eljes. Formerna QS, osal ovan skulle fullt motsvara förväntningarna, om 2 tages till utgångspunkt, men ays, aosal stå i
strid mot desamma. Det andra alternativet åter, härledningen
av å ur ä, står fullt i samklang med formerna ays, aysal,
alldenstund ett tidigt nog förlängt ä bör ha blivit å, som
sedan regelrätt givit ay; men formerna o_s, osal vålla svårighet..
Att återföra o till å (<--- ä <- ä) synes vanskligt, då stöd för en
sådan utveckling saknas. Här föreligger visserligen nu den
möjligheten att i fråga om vokalisationernas ursprung skilja på
o- ock au-formerna ock anse de förra härstamma från äldre Q-,
de senare från äldre a-former, varvid ju vokalskicket i båda
fallen, under förutsättning att förlängning skett, skulle motsvara
förväntningarna. Det kan icke förnekas, att denna utväg, rent
fonetiskt sett, är ganska lockande; men det bjuder också onekligen mycket emot att på sådant sätt språkhistoriskt skilja dessa
former, icke minst på grund av deras i bäggedera fallen säregna karakter, ock jag måste därför trots allt hysa den uppfattningen, att o ock ay ha samma ursprung, vare sig detta nu
1) Att icke dial. käst, list. kayst, gärna kan vara en sådan parallell. visas nedan under diftongen ay.
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är Q eller a. Då jag snarast lutar till det senare alternativet,
så beror detta främst därpå, att jag finner utvecklingen Q •-> å
ay i framljud mera osannolik än en, troligen av framljudsställo. Någonting i övä -> å
ningen betingad, utveckling ä
att ur å .4-- ä ‹- ä —
rigt, som strider mot härledningen av 0
naturligtvis fortfarande med antagande av vokalförlängning —
har jag icke kunnat finna. Formerna i de skånska och hallländska målen kunna med lika stor fördel härledas ur äldre
ä, --> ä, --> å-former som ur äldre 9-former. Med åsb. avs, vsel kunna
jämföras t. ex. gova 'gåva', lav 'låg'1; med shall. us öws 8vs, 8vsal
t. ex. mkt möw may 'måg', kua köwa k8va 'kåda'2. De
enda eventuella instanserna emot en härledning ur äldre ä
ä --> ä torde, med de förutsättningar vi hittils utgått ifrån,
o, dels det ovan påpekade vokalvara dels utvecklingen å
skicket hos ordet incei. (= vagnsaxel). Vi skola pröva dessa
instanser i sammanhang med den viktiga fråga, vi hittils undanskjutit, nämligen den om vokalförlängning i ifrågavarande fall.
Wigforss har, såsom nämnts, frångått sin tidigare åsikt om
vokalförlängning till följd av framljudsställning i orden ax ock
&ml.. Orsaken har tydligen varit den, att han i härledningen
ur Q funnit en tillfredsställande förklaring för de av honom
kända påfallande dialektformerna av dessa ord. Så mycket
torde dock ovillkorligen framgå ur ovan förda diskussion, att en
vokalförlängning värkligen förekommit. Vare sig att man vill
härleda au,. i ays, attsal ur t2 eller ur a, så måste en tidig vokalförlängning förutsättas för uppkomsten av ay, vars närmaste
stadium ej kan ha varit annat än å. Vi tvingas till att medgiva en förlängning av framljudande vokal framför den gamla
kons.-förbindelsen ko eller dess fortsättning. Tanken på en
tidig vokalförlängning framför ks är icke alldeles ny. Man
finner den t. ex. hos Hultman i hans uppsats »Nya fall av fornsv.
vokalförlängning» i Nord. Stud. s. 217 if. Här är icke platsen för
en ingående undersökning av de hos Hultman framförda åsikterna,
men betonas bör, att de i många fall, om ej i alla, torde träffa
det rätta. Så helt visst i fråga om kvantiteten framför kons.förbindelsen ko ock kons.-förbindelsen kt — vi kunna här gärna
taga den senare med, eftersom den är likartad. Om vi se på
1)

Se Billing s. 89.

2) Se Wigforss s..323.
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utvecklingen av ko ock kt inom de i vidsträckt mening danska,
d. v. s. de egentligen danska samt de skånska, halländska ock
västblekingska målen, så skola vi finna, att k framför s ock t i
allmänhet följt två utvecklingslinjer, nämligen antingen över j
eller över w (v). Märk t. ex. list. Mj. lag, salta: shall. lavs,
savta. Att vi icke kunna återföra dessa yngre motsvarigheter
till k direkt på detta kons.-ljud, måste väl vara självklart.
Mellan k å ena sidan ock j eller w å andra sidan ligger ett gh,
varom alla torde vara ense. Till detta gh är det lätt att återföra såväl j, uppkommet genom muljering, som w
v, uppkommet genom en ej ovanlig labialisering. Men hur kan k ha
blivit gh (y)? Visserligen över oh (). Men är det härvid ur fonetisk
synpunkt rimligt, att k --> oh skulle ha blivit gh mellan kort
vokal ock de tonlösa kons.-ljuden s ock t? Det synes mig, som
om man av fonetiska skäl måste förutsätta längd hos den föregående vokalen, för att överdtagen k -+ gh värkligen skall
bliva begriplig. Den vokalförlängning, vi under sådana omständigheter böra räkna med, bar hos den gamla vokalen i allmänhet icke lemnat så otvetydiga spår i ifrågavarande mål till
följd av den särskilt modifierande invärkan, som de efterföljande
j ock w haft. 1 andra mål däremot, där trots den sannolika vokalförlängningen k bibehållits, kan kanske vokalens vittnesbörd
anses tydligare. Märk t. ,ex. smål. lake, sakta o. s. v., vilkas
a-ljud åtminstone kan bero på förlängning före uppkomsten av a.
Om vi nu alltså erkänna sannolikheten av en relativt tidig
vokalförlängning framför ko, så blir det blott en detaljfråga,
varför denna förlängning i orden ax och fixel, vilka här närmast
intressera oss, inträffat så tidigt, att vokalisationen i dem blivit
en annan än i andra fall med äldre -ax-. Det ligger då alldeles omedelbart till hands att se skälet därtill i vokalens framljudsställning. Benägenheten för vokallängd i framilad har ju
satt ganska talrika ock oomtvistliga spår i våra moderna dialekter. En svårighet blir emellertid vokalskicket i ordet axel (på
vagn). Trots framljudsställningen har detta ord varken i listermålet eller i andra kända närsläktade mål annat vokalskick än
orden med postkonsonantiskt -ax-. Så övermåttan påfallande
torde emellertid icke olikheten mellan ax, åxel å ena sidan ock
axel å den andra få anses vara. En viss oregelbundenhet i
vokalförlängningen i framljud synes stundom kunna konstateras.
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List. har ju t. ex aysk 'ask', men aske, 'aska', askan 'åskan'
ock (visserligen framför annan kons.,förb.) asp 'asp'. Om vi
jämföra motsatsen os
cies, 6891
4zsal: flisat med motsatsen
ask: åska, skulle vi kanske vilja söka en anledning till den
olika behandlingen av vokalen i den olika akcenten, resp. akut
ock grav, ock det är ju ej otänkbart, att differensen grundar sig
därpå. Som en möjlighet må emellertid också påpekas, att axel,
som särskilt mycket förekommit i sammansättningar (vagns-,
jul-axel), i bitonig ställning undandragit sig vokalförlängningen
i framljud, en möjlighet som också skulle kunna tillämpas på
Mö. og, shall. avs (Wigforss ,s. 245), alldenstund ax ju ofta stått
som andra led i sammansättningar, t. ex. råg-, vete-, korn-ax.
Chn vi, efter dessa reflexioner angående de tidigare kvantitetsförhållandena framför urspr. ks ock speciellt i orden ax ock
axel, nu åter pröva vokalskicket i formerna för nämnda ord
inom listermålet ock närsläktade mål, så torde vi kunna finna följande. Äldre *9x, *exa böra över *Qghs, * 4. 4ghse1 alternativt ha
givit *9- js, .4jse1 ock *§ws, `§wsel. Ur de förra formerna låta naturligtvis t. ex lugg. ws, ajs'i förklara sig, ur de senare list. os, osal,
åsb. ovs, vsel, shall. us öws övs, &sal; däremot icke list. ays,
a ysal. Ty det följande w — att aus, aysal utgå från w-, icke
från j-former, behöver väl ej betvivlas — borde givetvis ha värkat
ett slutnare uttal än å -->- _ay av den föregående vok. . Det
återstår då ingen annan möjlighet beträffande ays, aysal än att
*äghs, "åghsel --> *äws, 'Usel, såhärleda dem ur äx, äxei
lunda med avseende på vokalisationens ursprung skiljande på
os, osal ock ays, apa/. Detta åtskiljande torde man emellertid
kunna undgå, om man släpper tanken på 9-formerna ock härleder samtliga omtalade sydsv. former av orden ur äldre lix, axel.
Följande gemensamma utveckling vore nämligen då tänkbar:
Ighs, *äghsel -÷ a) *åjs, 'äjsel
ax, axel -› *äghs, *åghsel
b) *åws, *äwsel. Ur *äjs, *Usel skulle sedan nuv. dialektformer
med öj-öi utvecklats, som lugg. ojs, ejs'i ock ev. Mö. oks (jfr
sam 'socken'). Ur *äws, *äwsel skulle, utom de närmast stående
list. as, ausal, genom särbehandling av å framför w uppstått
dels åsb. ovs, vsel ock shall. us öws sövs, öv sal (jfr ovan),
dels list. os, osal. De senare formerna förutsätta, att å före övergången ö -->- o antagit ett slutnare, mera labialt uttal ö, vilket mycket
väl torde kunna ha åstadkommits av det följande labiala w.

228

SWENNING, FOLKMÅLET I LISTERS HD.

Med denna syn på saken behöver man icke med hänsyn till ursprunget skilja vare sig olika former inom samma mera enhetliga mål eller former från mer eller mindre särstående mål,
som t. ex. nord- ock sydskånska. Där vi ha a-former, får det
antagas, att förlängning ej inträtt före övergången å --> å, ev.
beroende på svagare betoning. Härvid är att märka, att ax,
som ju ej varit ovanligt i sammansättningar, stundom synes ha
undandragit sig den tidiga förlängningen, ehuru axel drabbats av
densamma. Utom Mö. °g, Qsal (jfr ovan) må påpekas OnsjöFrosta häraders (lys, Osat (se Wigforss s. 331). Märk ock såshall.
blott &sal, men stundom avs aws.
§ 68. o användes ganska mycket i obetonad förstavelse
ock stundom i mellanstavelse, huvudsakligen i främmande
ord, svarande dels till o dels till u (jfr § 66,3, s. 221). Ex.
i förstavelse:
rost rosett
rosina, f. russin
polis polis
koras kurage
bockt boett
mosig musik
hovöira yvas, stoltsera
jografi geografi;
i mellanstavelse:
tilkovala liljekonvalje
akoclöira ackordera
k,alolfjra galoschera
bandotek° bantlerl.
Vok.
§ 69. u-ljudets förekomst är, några enstaka ord undantagna, densamma i hela häradet. Vokalen träffas icke blott
lång såsom i sv. rspr., utan även kort, i inhemska ord huvudsakligen blott i starkare betonad stavelse, sällan i svagtonig,
i låneord däremot ofta nog svagtonigt. u återgår i regel till
gammalt u-ljud, främst till äldre å, i åtskilliga fall också till
äldre ii. I lånord svarar u någon gång till annan vokal.
§ 70. u svarande till äldre
1. u motsvarar i de flästa fall äldre å i slutljud,
framför vokal ock framför enkel kons. Ex.
4-1?ga olika
tu tu
nu nit
ju ju
1)

Fr. bandoulire.
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ju sju
fru fru
bru brud
br f. lindocka'
hu hud
Nto lurs
she(r) slug
trim truga
sita suga
ja ljuga
grii f. spis, härds
grica,
griact se gruva sig
krm krog4
skru skruv, näverkont°
stu stuv
tå tuva
f. luva, huva
tåa
tiyu tjuv
'ile juver ,
1,9# tjuga
ttsiat
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jul jul
jul (h)jul
5141 skjul
5ida skyla
il?!.1- herado(r) kutryggig7
io-klanka ur s.
464-vme urväder
liera lura
nule mur
se sur
tåt; tur
kåra huka sig, krypa ihops
skiya skuras
di<ra (au) domna, somnal°
låna, f. nyck, humör
br<!no(r) brun
krna f. krona"
fjun fjun
»ni juni
ål'un alun •

Förutsätter ett fspr. *bra; äda. brude 'et knippe hor', Sel.
bra 'knippa, bunt'. Rietz s. 56 härleder ordet av isl. bregda, för
vilken härledning no. dial. brugda talar. Kalkar 1, s. 285 hänför det
till ordet brud. F.-T. s. 107 ansluta sig till Rietz; så även Torp
Nyno. etyrn. ordb. "brfiåa torde ha uppstått ur *brilgOa genom av
vissa omständigheter värkat bortfall av gh framför 6 med ersättningsförlängning av vokalen. Jfr härmed list. bl& (se s. 121), sv. dial.
"b1eegh5i. 'kil, vigg', Rietz s. 41.
bläe : bläde : bläjde
Fsv. ludher, isl. Mår.
Av ett mit. grilve (gröve) 'grube', se F.-T. s. 351 f.
Mlt. kraeh.
Jfr fsv. skruver 'strut, tratt', se f. ö. Rietz s. 601.
Fsv.
Förra leden torde saimnaniiänga med värbet fizga., ev. påvärkat av
mit. sehtlien 'verborgen sein'. Den kutryggige går, som om han ville huka
sig ned, gömma sig. Jfr F.-T. s. 1,038.
Da.-no. kure, mli. kåren 'kauern'. kura per 'krypa ner,
gömma sig'.
I norr även »ra, se i kons.-läran; jfr mlt. sehtren 'selieuern'.
19) hl. dra 'sova', no. dial. dåra 'vile sig, sluinre lidt'.
11) Fsv. kruna, mli. krune 'tonsur'.
15=1410.58. Se. landsm. S to e n n in g.
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lus lus
krus krus
krisa krusa, fjäska
mus mus
iist-ms den löpnade mjöl-

ken vid ostberedning'
snus snus
sitsa susa
biftsa gno, gnida2
kad6s kardus
hus bus
ud, -a ut, -e
lud lut
låda luta
låda f. skjul 3
klud klut
strud strut
språda spruta

'nåda muta
snida f. hörn, flik
knkide f. knut, knöl5
pktde, f. puta, dyna
titda tuta
stud stut
5itda skjuta
hide(t) luder
2)4do(r) puder
j4.da jude
britga bruka
pi_tga-ho gråsugga'
stitga stuka
bgg buk
dktg duk
hug, -a buk, -a
nurko(r) mjuk 54go(r) sjuk.

Am. 1. Huruvida långt eller möjligen kort u.(jfr § 71,1) legat
till grund för u i 'åt-is 'bli unken (om mjöl o. dyl.)', nita 'gå ock
söla', ni
n f. 'senfärdigt fruntimmer' Ys.8, skö-snua I. .skösnuau 'skogsrå', förmår jag ej avgöra, då jag ej känner något säkert
etymologiskt sammanhang för orden.
Anm. 2. Mj. gay itde fo se beror väl på äldre eller yngre ombildning efter uda, ute' av det eljes i häradet vanliga ifda, som närmast torde sammanhänga med Pda 'gälda, betala', varom se s. 242.
Jfr no. 'dia'. osmuus, uusmuus, jfr även kjeesmuus. Enligt
Torp Nyno. etyrn. ordbok är ordet sammansatt med mus 'liten råtta',
varmed jämföres sv. dial. ostkissa.
Ada. buse 'ryste 1. klo (sig)' (»når hunden buser sig»). Alldeles visst är väl ej, att ordet är identiskt med sv. rspr. busa; jfr
Wigforss s. 375 ock Torp Nyno. etym. ordb.
Enligt Rietz s. 396 'skjul som stöder sig (lutar) mot ett annat
hus', vilket skulle förklara namnet.
Mlt. multe 'snut'.
3) Även 'stor träkubb'.
Även 'dött djur, utlagt till förruttnelse'; sådan är betydelsen
åtminstone i MjYs.
Sammanhänger möjligen med dial. puke 'djävul' isl. gikt 'smådjävul', äda. puge 'spöke' o.
Kan ordet vara identiskt med fno. utfå 'bentevnelse paa en til
straf for tyveri lemltestet traelkvinde'?
3) Månne ett -Mia identiskt med nue
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Ganska mänga fall med u + lång kons. äro att ansluta
härtill, alldenstund kvantitetsomkastningen bör ha skett efter
utvecklingen till IP. Vi finna
kila f. kula
råsa vildbasare; även bagge,
måla-gruna mulkorg
gumse7
oxar)
råsalas vild, oordentlig perdrul drul
son
dåsa sova (om småbarn)9
stråsa (mod) vara gensträkåge, cunnus 3
Vig8
bla-kusa en fisk 4
stus såte (på manniskan)9
plus blus5
grud grus ock sten YsMj."
madåsa stor grov kvinua6
krud krut Mj.11
Se härom kvantitetsläran.
Sv. o. no. dial. duss, isl. dtse. 'holde sig rolig'; jfr dåsa.
Sydsv. dial. kfisa, se Wigforss s. 376.
Rietz s. 839: ålaArusa f. zoarces viviparus Bl. Sk.
pis-trena Ys. (Norje).
Åda. maduse 'en tyk, stygt skabt kviade', sv. diat. madusa.
Dalin har medusa 'ytterst ful eller stygg kvinna', som han identifierar
med def mytologiska namnet Medusa.
Samma ord är väl Rietz s. 544 rusa m. 'eg. ett hundnamn',
'fräck, skamlös människa' Sm. En säker härledning för ordet är ej
lätt att finna. I no. dial. finnes ett russe m. 'stor og kraftig, men
grov og frastodende karl', men detta har kort u ock får kanske identifieras med mht. rus, -sses 'grober bengel, fieger. Att ett äldre
skulle bevarats som tt, synes ej troligt. Mera tilltalar det mig att härleda ordet ur mlt. nisch, rås 'russich', mht. rft3(e) 'russe'. Jfr rspr.
ryss i betydelsen 'oregerlig person'. En annan möjlighet vore visserligen att anknyta till äda. broder R-aus 'djmvelen som munk' (jfr
också änsv., t. ex. Stiernhielms Hercules: broder Rus). I de båda senare fallen skulle betydelsen 'bagge' vara sekundär.
Det ligger nära till hands att ansluta detta värb till mht. etre
'widerstand, zwist, streit' ock mht. stritt3en• 'sträuben', kanske med en
sidoform *strd3en, som över Ity. inkommit i sydsv. mål. Rietz s. 687
har ett strutta emot 'sträva emot' Sk., som borde svara till ett mit.
*stretten; jfr ags. strfltian, meng. strö:ten 'strotzen', da. strutte 'strotzen', se F.-T. s. 1,184.
Ordet är i viss mån likartat till sitt ursprung med föregående ord.
Det synes förutsätta ett mit. *stft3, kanske en kontamination av mht. stius
'steiss ock 'mit. stat 'der dicke teil des schenkels, steiss'.
Åda. grud, no. dial. gnit o. s. v.
Åda. krud, nda. kradt, mlt. krfrt, kråde; eljes i häradet kryd,
varom se under y, s. 243.
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Här kunna också några ord lämpligen upptagas, som inlånats efter övergången tennis •-> media ock ersatt det långivande språkets ii + enkel tennis med u + lång tennis', nämligen
•
huk (liten) ndde°
slut slida slut sluta°
panik peruks.
main'it minut°
2. tt står för äldre fl framför kons.-förbindelse (ock lång
kons.), för så vitt vokalen bevarat sin längd till tiden för uppVi finna u för äldre
komsten av u ur
framför kons. + li k v. I. nas. i några fall, där stark association med ord tillhörande mom. 1 ovan får förutsättas, såsom
»gnet insjukna
fiigh(g)e(r) sjuklig
itsla se jämra sig 4
br4glz(g)8(r) bruklig
j812(g)e(r) usel, eländig;
Injkstgna mjukna
framför rak i ståske(r) 'stursk, högfårdig's;
framför nd i 5itna 'sjunde';
framför ist i brånta 'Brunte', fritnten;e(r) 'fruntimmer's;
framför st i (rasta 'frusta", pust 'pust'8, "låsta 'pusta, vila
en stund's;
framför sk i litska 'gå soligt"°, lusk — -al 'dagdrivare, inbunden, trolös man', dråskal 'sölig, drumlig person"1. Möjligen har tt utgått från ii. även i andra fall med -usk, se
§ 71,7 g, s. 238.
framför ts i 5/65, -a 'skjuts, -a', kartip 'ruda'12;
Ii) framför tt <— t i jute 'sjuttio';
tm i inne 'utmed, bredvid' MjYs.,, i
5731
i framför mm
vilket ord u-ljudet kan ha bevarats genom association med
Se härom längre fram i kvantitetsläran.
Jfr da. rspr.
Snarast att anse som sent lån från sv. rspr.
Fsv. usla sik.
Av Ity. stårsoh enligt F.-T. s. 1,191.
Mit. frfientimmer.
Jfr sv. rspr. frusa, isl. fniss. Det kan dock knappast avgöras,
om u i frusta går tillbaka till långt eller kort u. Jfr § 71,7 f, s. 237.
9) MIT. Osten 'blasen'.
Mlt. Ost ock isl ptstr 'örfil'.
Da. luske av mit. ldsehen, se F.-T. s. 661.
Kontamination av drul ock luskal? Jfr dock Ity. druusken
schlummern, halbschlafen'.
Da. karnds(e), Ity. karuntsch, -ruutse, mit. karusse, karuske.
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ud, eventuellt dock oberoende härav till följd av ställningen
i framljud j.
§ 71. u svarande till äldre n.
u svarar i regel till äldre ii framför v ock gh. Ex.
t.,5u tjog
ri f. sårskorpa 2
L923 tjugo
hi c huvud
Kut
su/ sovel
stä stuga, rum
stäa
fäl fågel
lä m. låga
målas mögla'
flåg,
fl ä fluga
målade()) möglig
ru råg
låno(r) lugn
tru tråg
fri-husi(g)e(r)(-us-) »frihågbida ,e bä båge
se, frimodig, hurtig
dia duga
häska minnas Mj.4
hu håg
Här böra också värbalformerna båda både(r) but 'byggde
byggd byggt' ock brkla br4do(r) bryt 'bryggde bryggd bryggt'
av resp. byga ock bryga omnämnas. De förekomma i hela
häradet utom i de östra delarna; i Mö. har jag endast hört
byda byde(r) byt, bryda brydo(r) bryty varom se under y. Till
grund för u-formerna ligga äldre "bilghdhe *biighdher *btight
ock *brilghdhe *briighdher *briight, gamla återljudsformer (primära eller sekundära). Äda. har bugde (1 gång från 1500talet enligt Kalkar 1, s. 311) ock brugde. Jfr f. ö. även målets
sluta 'släckte' under 2 nedan, fulde, 'följde' i anm. 1 nedan m. fl.
u svarar även till äldre ii framför kt, som sannolikt
över ght utvecklats till t, ev. förlängt till t:
frut frukt
lut lukt
täta tukta
låta lukta.
släta, slut släckte, släckt 5
Med all sannolikhet förutsätter uppkomsten av glit ur kt
en vokalförlängning före utvecklingen av ii till u; se härom
ovan s. 225 f.
I de norra socknarna ylitK ock Ontre, se under y ock 0.
3) No. dial. mugla.
Isl. hrufa.
Da. huske, enligt F:-T. s. 434 antingen av äda. hugse (genom
metates) eller av ett *hugska. I förra fallet skulle buska höra till
mom. 7 g nedan.
Så konstant i de södra socknarna (111jYsGa.); i de östra ock,
som det synes, även de norra användas numera endast y-former: slit(a),
varom se under y.
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3. u svarar till äldre 6. framför enkelt k -± g:
med säkerhet i uddljud, såsom framgår av Uga 'vecka' Mj.
YsGa 1., motsvarande da. uge, äda. uke;
sannolikt även eljes, ehuru exemplen ej äro fullt bindande
som bevis; vi finna lug 'ogräs', kfga 'rensa bort ogräs'',
råge - f. 'ruka', ske, slyngel'.
Om ittg, -a haj tt av äldre ä, så böra orden sammanställas
med fspr. luk : lok 'gräs'. Ock det är onekligen tilltalande att
göra denna sammanställning. Emellertid anta F.-T. s. 661
urspr. ii för da. luge, i det de anse det vara lån av mlt. hiken
'ziehen, zupfen'. Lån förefaller mig mindre sannolikt, men möjligt vore väl, att i nord. dial. av gammalt funnits en motsvarighet till mit. låken, ffris. hika, ags. litean o. s. v. Dock
synes mig sannolikheten av äldre ii i hög grad förringas genom de
former, som ifrågavaraude ord uppvisar .på skånska slätten.
Vi finna här enligt' Wigforss s. 345 f. i Ljunits. Ö. Torna ock
Bara hder /4ga 'luka, rensa', i Färs hd ltpga, i Härrestad, Ingelstad ock Albo hder log 'ogräs', loga v., samtliga former häntydande på äldre ii (ö). Men då synes det rimligt, att u-ljudet i
list. /tag, -a, ev. också i da. inge, har samma ursprung ock följu framför k
aktligen beror på en utveckling ii
g; ty att
skilja sistnämnda former från de skånska ock för de .förra antaga äldre ä, men för de senare äldre ä (6) måste anses föga
lämpligt. Märk också mellansv. läka nk. ög.. enligt Rietz s.
413, vilket väl pekar tillbaka på äldre '16ka
(*läka).
På liknande sätt förhåller det sig med ruge 'ruka'. Detta ord
uppvisar allmänt dialektfornier, som häntyda på äldre ii : 6, icke å,
såsom räka, råga, roga enligt Rietz s. 538, shall. mga, tyga,
likga, huga enligt Wigforss s. 270. Nor. Asehw. gr. § 170 tycks
Men å andra sidan finockså för nsv. ruka förutsätta äldre
nes visserligen ett norskt ruka med långt u enligt Rosa s. 616,
som kunde föranleda en härledning av tt nr it (se härom Nor.
1) Huruvida formen 'Lega tillhört även övriga delar av häradet, är
svårt att avgöra. Enligt uppgift skulle den förut ha funnits i Jämshög, ehuru den nu är föråldrad här, ersatt med formen veka, vilken
är vanlig i de norra ock östra socknarna ock som kan vara direkt
riksspråkslån. Kli. har, åtminstone i norr, formen reka liksom angränsande smålandssocknar.
2) lpf. iita , pf. ptc. Wite(r); jfr 2 ovan.
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Sr. etym. s. 62). Då vi i sådant fall skulle nödgas antaga en
blandning av ä : ö-former ock ä-former på sydsv. språkgebit,
måste dock tanken på äldre ä anses mindre tilltalande.
Vad slutligen beträffar syo 'slyngel, drummel', sammanställer jag det med dial. såka, soka 'långsamt ock trögt färdas
fram, göra något långsamt ock utan drift, söla', säka f. 'sölaktigt, långsamt fruntimmer', 'Mei, sokel 'trög varelse', säker
'senfärdig stackare', söke rn. dets. blek., sykig, sokugur adj.
'långsam', i vilka ord vi ha äldre ö : ä. Jag antager alltså
suga
u står för äldre ä framför enkelt i gu 'gud', braynstu 'brandstod' KIL', Krana
Kina 'Ruan' ortn. Med vokalen
ä (t-. 6 ÷. 5)3 i
i svagtonig ställning märkes .dessutom tt
gudd 'goddag'.
Man bör helt säkert antaga en regelrätt utveckling av ä till
u framför ö. Det torde vara onödigt att anlita specialförklaringar.
Eljes kunde man visserligen för g/c tänka på inflytande frän
kyrkans språk (jfr målets gud, som mera har karakter av nom.
propr.); för brayn-stu åter kunde man tänka på den akcentsvaga
positionen som särskild anledning till tt. Starkast beviskraft
torde namnet Kina ha. Dess tt talar avgjort för att regelrätt
blivit tt framför å.
u svarar, som det synes, regelrätt till äldre ö. framför
enkelt 1, nämligen i de båda orden d(!lo(r) 'trög, lat, loj, trött' 4,
0119(r) 'gul'.
Det synes ej möjligt annat, än att dessa ord uppvisa den
ljudlagsenliga utvecklingen av äldre ä framför 1 i målet. Detta
tvingar oss åter att i fall som bol, kol, hl antaga äldre 6,
vilka betänkligheter man än skulle kunna hysa däremot.
u står regelrätt för äldre ä framför urspr. 11 ock framför id -3- 11, vilka båda fall icke alltid kunna skiljas så säkert
från varandra. Ex.
Jfr fsv. stut), isl. stab, jämte resp. stol) ock sto6 ock fsv.
eldzstudh; se f. ö. Kock Ljh. s. 722. Jag har hört denna form endast i Kh. Eljes heter det brionkski. Mö. med folketymologisk ombildning av rspr. -stod (med slutet 0-ljud).
Jfr fsv. rulla 'till odling upprött .ordstycke'; såsom ortnamn i
SD rwdhw. Utom i det enkla namnet Kina ingår samma ord i andra
ortnamn i målet som rit-moyla Suemåla'.
5) Se Kock Ljh. 761.
4) Fsv. dul, dol.
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la-skul kullerbytta 4
ul ull
gul guld
ii/an ad j. av ull'
ha gynna, vårda5
lida ljuda starkt '
rida m. rulle
vida vållas
rida rulla
»ut/ mull
skrida f. gammal nuckas
kul kull s.
Mkr) full
skul skuld
hd, -a tull, -a
skilt skulle y.
kul adv. (om)kull
bida böld 7
kul s. m. kulle på huvudiibul apels
bonad
kul hull
killa kulle
54le-bla skulderblad'.
Framför Id kan vokalförlängning tänkas ha inträtt före
utvecklingen av u ur ii, men oavsett detta skulle vidkommande
ord ju haft u framför
Anm. 1. Om u i Kb. fiÅlda 'följde' (med sup. fult), svarande till
änsv. fulde, fsv. fulde, fulghde (se Kock Ljh. 790), beror på en ljudlagsenlig utveckling framför Id, förutsätter väl detta, att man tidigt
haft dentalt 1 i Id. at kan emellertid också bero på systemtvång; jfr
buda, sluta ovan s. 233.

7. u svarar mot äldre ii framför åtskilliga kons.-förbindelser, sannolikt på grund av (mera allmän) förlängning av ä före
uppkomsten av u ur ii. Vi finna u för äldre
a) framför si (sm) i fm»/z(g)o(r) 'fnasig", fnigsla se 'fnasa av
sig', griolo(r), -a (även grigsmer) 'besparingar, hemliga
skatter ock dyrbarheter'".
Fsv. ullin, da. ulden.
2) Se Rietz s. 414.
Även 'ogin eller retfull kvinna'. Jag tvekar, om jag skall sammanställa ordet med dial. skrylla, skrulla rn. m. 'ett slags huvudbonad
för fruntimmer' enligt Rietz s. 602 eller kanske snarare med ty. schrulle,
11111. schrul, varav da. skrullet, lida. skrul 'tokig' 1. dyl.
Jfr da. hovedkuls, äda. hovedkuld, varom se F.-T. s. 423,
ock skå. dial. huekulls enligt Rietz s. 286.
Jfr isl. hollr 'huld' ock mit. hulden 'ge skydd'.
Jfr fsv. ipf. wlti, -e ock pf. ptc. wllit, änsv. wullit samt isl.
ipf. olla. Inf. är bildad efter ipf. ock pf. ptc.
Fsv. bulde, boide, fda. bulde. 8) Fsv. apuld (apald).
Se F.-T. s. 1,037.
Jfr no. dial. fnös, fnös, se F.-T. s. 246.
jfr sy. &iah grossel 'smolk, smulor (i våtvaror)' ock grysma.
'smula' enl. Rietz s. 216. Se även Nor. Sv. etyin. s. 33.
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Dessa ord häntyda ovedersägligen på en förlängning av
ii framför si (sm), varav skulle följa, att de s. 194 upptagna
mosla ock åtminstone posla skulle ha o av äldre ö.
b) framför ra i orden
sk/å° skåra i ok Mys.'
iktra gjorda, linda'
van,
-at beskaffad -at4
iicosla n. lindning, gjord
mien
lägenhet, råd, tillfälle;
pe skörd 2
Förlängningen framför ra är oomtvistlig. Angående fall med
o se s. 206 if.
e) framför ii i sol 'sorl', sitola 'sorla'5;
framför rk i orden
knidoka vara missnöjd, ha
itokon olustig G
det svårt'
initoka arbeta smått,
få-kntiokado(r)
utpinad, utsniwUn vissnad, förtorkad'
sliten;
sktiwkna vissna
Förlängningen har möjligen ägt rum blott framför inlindande, ej framför slutljudande rk; se angående book s. 208.
framför lk i orden
(Yen "
trålka tra1:3b
ulk pojkslyngel 1°
skalk,
klabb12 ;
skull,:
Ulka kräkas, Dulka»
Angående förlängningens omfattning .se s. 203 f.
framför st i orden
kust kust
lust lust
ag-118U augusti
lustig
bitsti(g)o(r)
August
4gust
förlust
få-låst
agUsta
Augusta;
just just
Ehuru hithörande ord ej ha nordiskt ursprung, torde man
kunna räkna med ljudlagsenlig utveckling av ö till tt framför
1)

Fsv. giurpa.
Fspr. *skiurj); jfr om detta ord Kock Ljii. 535.
Isl. skurär.
Fsv. vurDin, ide. av varpa 'varda'.
No. dial. surla, se Nor. Sv. etym. s. 67.
Se Itietz s. 783.
No. dial. murket 'virke stille, arbeide stillfserdige. Se även
Rietz s. 445 ock jfr no. dial. milra 'virke slik, jrevnt og smaat'.
Sv. dial. snurken ock snorken, fsv. snorkin, nisl. snorkinn.
8) No. dial. knurka 'grynte, knurre', avljud till knarka, se Torp.
No. dial. ulk 'modbydelig person', mit. ulk 'unlieil, tibel, plage'.
12) Se F.-T. s. 981.
Se llietz s. 754.
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at i målet. Dels finnes ingenting, som motsäger ett sådant antagande, dels har ju även eljes relativt tidig vokalförlängning
inträtt före et. Se även s. 209.
framför sk i
rusk rusk
brusk(a) brosk'
ritskt(g)e(r) ruskig
ti<ska te gå illa åt, trötta'
ricka f. ruska
kusk kusk;
Jfr härmed fallen med o framför sk § 60,4 e, s. 208 f. Aven
om man i ett eller annat av orden med u vill räkna med möjligheten av äldre ii, synes det dock rimligt, att förlängning
av
framför sk ägt rum. Märk särskilt rusk ock ruska, vilka
knappt kunna antagas ha haft äldre ä. Det torde också vara
mäst tilltalande att i samtliga fall ansätta gammalt kort u, då
ett ii-stadium onekligen vore påfallande.
framför äldre ud blott i b/un 'blund', blåna 'blunda', varom
se s. 204 f.
Anm. 2. Här må även några ord med u omnämnas, i vilka anledningen till u ligger jämförelsevis oklarare än i ovan anförda fall, men som

möjligen liksom dessa ha U på grund av en tidigare förlängning av
vokalen. Aug. På0S 'börs' vid sidan av boes se s. 208. I stila
studsa', stus 'studs', lån av ty. stutzen, är möjligheten av en tidigare
förlängning av ä framföö ts icke alldeles utesluten, då vokalkvaliteten
i flera andra fall kan ge skäl för tanken på en vokalförlängning framför ts (jfr s. 47 f. ock § 75,8 h). 1 plusa 'pulsa (i snö, vatten o. dyl.)'
synes en metates ha ägt rum; jfr Rietz s. 512: pulls 'vattenpuss' ock
pullsa 'pulsa'. Vokalen bör före denna metates ha haft kvaliteten U
eller ev. i varje fall varit lång. Men om denna längd varit ursprunglig eller värkad av Is, låter sig ej avgöra 3. Slutligen ha vi ett par
fall med tt framför k, som böra återföras till äldre äkk, nämligen suk,
Jfr fsv. brusk jämte brosk, da. brusk. Wigforss s. 295 antar för hall. &vaska äldre långt u ock anför till stöd härför skånska
former med u, som förmenas icke kunna återgå till äldre ä. Så vitt
jag kan se, föreligger emellertid intet hinder för härledning av U i
såväl hall, som skå. former ur ä. Den motinstans Wigforss anför, ordet buske, torde ingenting bevisa, då det i bitonig ställning kan ha
undgått vokalförlängningen ock därför i ifrågavarande mål företer vokalskick tydande på äldre bevarat Ii. Jfr § 60,4 e (s. 208 f.).
Isl. tuska, lida. tuske. Ordet är näppeligen lån av mit. tilsohen
kauschen, täusehen' in. m., se F.-T. s. 1,300 f.
8) Målet har uttalet puls 'puls', men detta är naturligtvis sent
lånord, varför ingen slutsats rörande ev. förlängning framför Is kan
byggas därpå.
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-a 'suck, -a' ock skrUka f. 'gammal nucka'. Åtskilligt pekar visserligen hän på en äldre vokalförlängning framför kkl, men det vållar
stora svårigheter att antaga en sådan av äldre tt. Vi ha i målet flera
fall med 0 framför kk 2, vilka å ena sidan icke kunna återföras till
äldre 6, då detta blivit au framför kk i målet, ock å andra sidan
nödvändigt synas ha utgått från äldre tt. Dessa omöjliggöra åtminstone
tanken på en konsekvent förlängning av ii framför kk. Vi måste därför räkna med andra skäl till tt i nämnda ord. Svårt är att finna en
övertygande förklaring. Aro stek; -a möjligen relativt sena lånord med
tt som substitut • för rspr. u-ljud? Vad skruka beträffar, kunde man
tänka på lån av tt från det liktydiga skrula (se ovan s. 236). —
Om Mj. rifttg 'rotting' se under 0.
8. u står för äldre ii i uddljud framför kons.-förbindelse
eller dubbelkons. i några fall, sannolikt beroende på särskild
förlängning av u i framljud före uppkomsten av u. Ett fall av
u för äldre framljudande ä framför enkel kons. finnes även.
Vi träffa vokalnyansen tt för framljudande tt
framför rt i ifeta f. 'ört, blomrna'8;
framför rn i åsna f. 'urna';
framför lm i ititna 'svullna'4;
framför ggi i ink f. 'uggla';
framför dd i ud 'udd', åda 'udde', åda 'udda';
framför enkelt t --> d i t'tdo(r) 'utter'5.
§ 72. svagtonigt tt i lånord. Förutom i de fall, där ett
svagtonigt tt förekommer, vilket uppstått enligt föregående §§,
såsom usarap, 'osanning', husdula 'hushålla', gudet 'goddag',
träffas tt i svagtonig position i ganska talrika lånord, rast i
prefixställning, vanligen svarande till ett u i det långivande
språket, någon gång dock till annan vokal. E.
tulpeina tulpan
dusin dussin
studifeira studera
kusin kusin
kustanådra kujonerat
jttva juvel
Se särskilt nedan under dift. ay samt Hultman i Nord. Stud.,
i synnerhet s. 238.
Se här förut § 60,s j, s. 200 f.
Jfr da. urt, isl. urt.
Jfr äda. ulme 'småkoge ni. m.', som torde vara samma vb,
ock Ity. lumen 'von der flinkas angegriffen werden' o. dyl.
3) Fsv. vthir.
6) Jfr dels kustos, dels kujonera, av vilka ifrågavarande ord kan
vara en kontamination.
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Sutanoira försörja
vimlas Rasmus
minus Magnus

nåtul&ra naturlära
pu/scittge(r) polisonger ,
artilleri 2.

Vok. y.
Vok. y förekommer på det hela taget i samma omfattning i hela häradet. Den träffas, såväl lång som kort, blott
i starkare betonad stavelse.
•
y går mäst tillbaka till gammalt y-ljud, d. v. s. samnord.
eller inlånat y samt y uppkommet genom monoftongering av
den äldre diftongen i. Därjämte finna vi y uppkommet av
u-, ö- ock i-ljud.
y svarande till äldre y (vare sig urspr. y eller
ia)3.
1. y är den vanliga motsvarigheten till gammalt y i slutljud, framför vok. ock framför enkel kons. Ex.
his-ly husrum 4
hpa hg hy
try tre5
i)e(r) sk-ygg7
krge(r) kry
blPans-pceng blyertspänna 8
10 lyda
Sy Sy
tya orka, förmå6
lilas lyssna 9
Åsb. pulsöp,er enligt Billing ä. 22.
Jfr åsb. t,0191, som näppeligen förklaras rätt av Billing s. 216.
Snarare har väl ett leueri 1. *tellari fått folketymologisk ombildning
efter resp. åsb. to, list. tut 'tull'.
Då fall med samnord. y ock sådana med y uppkommet genom
monoftongering av iii ofta äro särdeles svåra att skilja, sammanför jag
de senare med de förra, men diskuterar särskilt en del ord med y, som
ev. återgår till y k-- ffi.
Da. ly, isl. hl' 'le, ly', se f. ö. F.-T. s. 668.
Höres numera sällan ock endast i äldre personers tal; vanligen
heter det tröi.
Månne värkligen, såsom Rietz s. 768 antar, identiskt med isl.
tja, tja, tjäll 'jälpa, räcka, förslå'?
Da. sky, enligt F.-T. s. 1044 snarast av mlt. sohtltve, schå.
(med u = tt).
Se s. 167.
5) Fsv. änsv. lydhas, se Hellunist Studier s. 164.
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slYa f. smidigt spö'
rya f. färg att färga fisknät meds
bry bry 3
NO(r) blyg
tyala n. besvärliga varelser 4
tya (se te) närma sig, göra
sig förtrolig 1. dy1. 5
drO(r) dryg
iedrye(r) nykter
ty tyg

VOK.

y.
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pryl, -a prygel, prygla.'
syl syl
fyla 11. pack, slödders
tbo-fyltg torr, mager person
hyla huka sig ned"
y_ra flyga omkring (om snö)"
yr yr, vild"
pe
•••• myr myr
fyr - spis, härd"
syra f. syra

Se F.-T. e. 1070; annorlunda Kallstenius s. 115.
Beredd av björkbark ock soda. Ordet bör sannolikt sammanställas med no. dial. rjod(e) 'det hvormed leven bestryges i bagningen'
(= rodvatn 'vand at bestryge brod med'), rjeda smore, bestryge,
farve'. Formen rya förutsätter alltså ett '140-, med avljud till *radi adj. röd.
Lty. bröden, se Kock Ljh. 568 ock där citerad litt., F.-T. s. 108.
T. ex. insekter, ormar o. dyl.; även om annat, t. ex. ovälkommen besökande. Enligt Rietz s. L768 skulle ordet sammanställas med
isl. Oja, list. itty, ev. rspr. (geigpm folketymologisk ombildning) otyg.
Isl. 130a göra vänlig', fsv. thydha 'ta sin tillflykt till, ty till'.
Jfr särskilt no. dial. eadrjug; se f. ö. F.-T. s. 1411 f.
Ty. prtIgel, prtigeln; se F.-T. s. 852, Kock Ljh. 568.
Enligt Rietz s. 170 skulle detta ord vara en avledning av adj.
ful. För listermålets vidkommande är det emellertid omöjligt att avisl. fygli 'fåglar, fjäderfä'.
göra, om det icke är identiskt med
Betydelsen torde ej vara till hinders.
Månne även detta ord sammanhänger med ful?
Krypa ihop av köld, rädsla, vara olustig, ohågad in. in. Jfr
no. dial. h1a 'stette afsted i anstreengt, klodset gang eller loben med
fremstrakt ludende krop'. Rietz s. 275 har hyla i liknande betydelser
ock antar identitet med dial. hyla 'tjuta', Ity. htilen 'heulen'. Skulle
betydelseövergången möjligen vara att förklara så, att de med tjut, gråt
1. dyl. följande rörelserna (nedhukning m. m.), ursprungligen bimoment
i betydelsen, blivit huvudmoment? Kanske har dock ordet annat ursprung. Se även Torp Nyno. etym. ordb.
'
'rägna fint'.
Av ur- i urväder, se F.-T. s. 1336; jfr isl. Yra
Av ett *aria-, sannolikt med samma rot som föregående ord;
jfr schweiz. r(lg) 'wild, stiirmisch', se F.-T. s. 1410. Härifrån skilt
är målets be — fir 'svindlande, oredig, sinnesförvirrad' o. dyl. Jfr
Kock Ljh. 616.
Da. fyr 'eld', mit. vår 'feuer'.
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gdest ytterst 4
dge
dyr dyr
lyda n. lyte
lagra v.,• -a s. hyra
signa f. slyna
/tyda flyta
tryn tryne
rgda rkta
bryn bryn
tr:yda tryta
br-yda bryta
fallna grina illa, göra gri-maseri
gryda gryta
syna syna
snyda snyta
d-yna f. dyna, bolster
by-da byta
frgsa frysa
ryga ryka
hYsa förslå, duga
stry g stryk
stgve(r) styver
strka stryka
kryba krypa
byga byka3
yda gälda, betala3
lagga n. byke
gda f (yt)bräda
dka dyka, skrika, 'gräla°.
Uppmärksammas må i övrigt fdjande hithörande ord med
vokalen
tryls Truls
st y/ stil
slyga sluka
fly (s, flya) räcka, överpysa koka över
lemna7.
D-et första av dessa ord bör snarast ha utgått från ett
prfrghils
'13yrghils, fsv. pyrkils med i-omljud i motsats till
sv. rspr. Truls -K-- Jiirgils, fsv. Thurgils utan omljud. Vokalen
i slyga skulle kunna tänkas bero på inlån av ett mit. sltlken,
vars- ii haft valör av ii-ljud; men då värbet i målet har stark
böjning (sly,ga, slog, slogan, -at), får y kanske snarare antagas ha
tillkommit -genom analogi efter värb med samma tema som t. ex.
No. dial. frYna 'rynka namen ad noget, grine'. Jfr no. dial.
froyna 'fnyse, blxse'. Avljud iii: au.
Rietz s. 276 antar, att ordet är identiskt med r:spr. hysa.
Da. yde, isl. *ta.
4) Fsv. yterst, ytarst.
Lty. bilken, se Kock Ljh. 568 ock 618.
Betydelsen 'skrika, gräla' har kanske utvecklats ur den egentliga betydelsen 'dyka'. Mellanled vore väl i så fall uttrycket 'dyka på
någon' = anfalla någon med häftiga, hetsiga ord 1. dyl.
Även ställa i ordning. Denna betydelse förekommer dock eller
kanske rättare har förekommit endast i uttrycket fly en val, belagt
blott hos den äldsta generationen i Ys. ock Mj., eljes städse ersatt med
uttrycket bröa en vw,, 'lägga grus eller sten på en väg för dess vidmakthållande'.
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kryba, krtfb, kr@ban, -at. På tidigare stadium bör ju f. ö. pres.
sing. ev. ha haft y (*dyker), som sedan kan ha genomförts i
presensformerna. Värbet pysa bör väl jämställas med fsv. pysa
'flåsa', avljudsform till fsv-. pika ock ev. lån av mht. prilsen,
varom se dels Noreen Sv. etym. s. 59, dels Kock Ljh. 577.
Ordet styl har inlånats med y-ljud. Jfr uht. etyl (sM), lat,
atylus (s-tilus). Värbet fly bar med all sannolikhet redan
vid inlånandet i nord. dialekter (fakultativt) fått y-ljud. Kock
Ljh. 122 förklarar y i fsv. fly(i)a, fly så, att mit. vlin redan
vid inlånet ombildats till fiyia genom »ett slags ljudsubstitution,
till följd av association med det gamla inhemska värbet fty(i)a 'fly'.
Några fall med urspr. y enkel kons. uppträda i målet
med vanligen konstant lång kons., nämligen
kryd krut 4
hbla-rys kolryssl
krYc_la krydda»
nys nyss
hyda vårda, sköta om»
ryl (ryl) ansvällning efter
kajgta kajuta?.
slag med käpp 1 dy1.2
gryd gryt, stenig holme»
Vokallängd har vid tiden för övergången y' —›ø skyddat
y- ljudet i dessa ord.
En fråga, som i detta sammanhang bör diskuteras, är omy i målet. Ovan ha medfattningen av monoftongeringen
r ock äldre kakuminalt
y
<—
iii
efter
tagits endast exempel med
Att
iii
i sådan ställning ge1, som ryda, kryba, blye(r), flyda.
nomgående monoftongerats, är uppenbart. I överensstämmelse
härmed kan man också möjligen förklara y för äldre iii i ly
'ljud', förekommande särskilt i sammans. 4ona-ly 'lystring'
1. dyl. (fat oona-ly 'göra sig hörd') samt i hollyde(r) 'högljudd',
om man nämligen antar, att 1-ljudet här (urspr. hl- , jfr isl.
h1j65) haft sin kakurninala karakter kvar vid tiden för monofJfr no. dial. rysa, ritsa, _mit. rdse, nht. rause, se också
F.-T. s. 922.
Fsv. ryl (även 1711). I GaYs. har jag även tyckt mig finna
uttalet rul.
Se Tamm s. 244. Jfr också grad s. 231.
s. 231.
Mit. krdt, kråde; se f. ö. ang. Mj.
Äda. ki7der, plur av mit. (krdt) krdde.
Utan tvivel av mit. hdden, nit. hddee, eg. %liten'. Jfr åda.
hydda 'pynte', hydde om sig 'holde sig Nen'.
Ad». kajytte av mit. kajtte, se f. ö. F.-T. s. 483.
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tongeringen i -->- y efter kakum. 1. Ett annat fall med y efter
1 kan däremot icke förklaras på samma sätt, nämligen lyn, -a
'blixt, -ra'. Ty att iii ej monoftongerats i målet efter dentalt
1, framgår till fullo av t. ex. jua 'ljuga', yys 'ljus', »ske, 'ljumske'.
lyn(a) bör tydligen icke anslutas till fsv. iiiiirn-(elder), utan till
'fsv. isrsn-, med y beroende på i-omljud av iii. Svårare är att
tillbakavisa tanken på monoftongering av iii efter n. Efter
såväl kakuminalt som dentalt n träffas nämligen y i målet; alltså
nYda njuta
fnysa fnysa
nyra njure.
npsa nysa
Något ord med i en eller annan form uppenbart bevarad diftong finnes icke.. Det oaktat torde man emellertid icke böra antaga
monoftongering utan förbehåll. I fråga om de två först anförda
exemplen, fnysa ock nysa, finnas kanske starkast skäl för en sådan. Orden ha ju haft urspr. supradentalt n (med nysa jfr isl.
hnjåsa), ock det vore särskilt rimligt, att iii monoftongerats
efter sådant liksom efter kakurn. 1. Beträffande de två andra
orden däremot, nyda ock nyra, vilka haft gammalt dentalt n,
finnas starka skäl emot monoftongering, nämligen å ena sidan
förloppet efter dentalt 1, å andra sidan behandlingen av iii efter
m, där, såsom formen nixge(r) 'mjuk' visar, ingen monoftongering ägt rum. Ock dock hade man ju på goda grunder snarare kunnat vänta sådan efter det labiala m än efter dentalt n.
Under sådana förhållanden torde det få anses berättigat att
förklara y efter n på annat sätt, nämligen genom att återföra
det till ett genom i-omljud av iii uppkommet y. Subst. njure
har i isl. formen nkra n., vilken visar, att i-omljudda former av
ordet ej varit främmande för ett äldre språkstadium. Med fnysa
jämföre man isl. fnStsa. Vad de återstående båda värben beträffar, bör y givetvis anses härstamma från pres. ind. sing.
(märk t. ex. isl. hnks i, nktr). Att dess vokal genomförts i presensformerna, beror naturligtvis dels på den relativt ymniga användningen av desamma, dels kan det också bero 'på analogiinvärkan från värb med y ‹- la som frysa, flyta o. s. v.
Denna förklaring torde också vara den riktiga för lägra
andra värb med y för ev. väntat ju eller jy, nämligen sila 'koka' 2,
Jfr också fsv. nysyrtt jämte värkt niusa.
Föråldrat. Endast mycket' gamla ha visat sig känna till det.
.Tag har hört det i Ys. ock Mj.
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'smyga', bYa — by 'bjuda', I intet av dem torde nämligen y få anses bero på monoftongering av iii. Med sya
jämföre man målets ju 'sju', 5uge(r) 'sjuk', med smya målets
mjuge(r). Vad by(a) beträffar, finnes visserligen intet annat
ord med b före äldre ifi. men det synes föga sannolikt, att bffibevarats. Formen bra-iydara
skulle ha blivit by-, medan
ord-giutare (Spegels gloss.
änsv.
ordgyder,
'pratmakare', da.
enligt Rietz s. 488), måste även ha ett på omljud beroende (analogiskt) y. Jfr målets juda 'skjuta'. Då ii icke monoftongerats efter k, synes det icke troligt, att det skulle ha blivit
giy får icke häller antagas,
y efter g. En utveckling giii
'gjorda',
så
vida
den icke speciellt skulle
såsom framgår av jura
ha skett i bitonig ställning'.
2. y svarar till äldre y framför kons.-förbindelse ock
lång kons., för så vitt y tillräckligt länge bevarat sin längd.
Vi finna y för äldre y
framför kons. + likvida I. nasal, t. ex.
nycllz(g)e(r) nätt, trevligs
rysli(g)e(r) ryslig
lyn, -a blixt, -ra4
sYsle, s., -a v. syssla
141e,
hybble;
tyylig kycklings
'mullsork';
mitl-syek
framför rk i sgek 'liten pojke',
rk
regelrätt
synes
ha
blivit ø — ett y
Då äldre'y framför
blott
i
det
utan
tvivel mycket
syek
träffas framför äldre rk utom i
'yrka'
vilka, om de
'yrke',
yeka
fyek
samt
i
yeka
sena lånordet
icke äro lånord, ha y till följd av framljudsställningen — synes
det knappast möjligt annat, än att y i syek går tillbaka till
lång ursprungsvokal, ock målet bekräftar följaktligen Wigforss'
*sfirk
S. 313 f. gjorda antagande, att en grundform *syrk
funnits.
Anm. Framför äldre rs(1) skulle föreligga ett fall med äldre y
i ordet posta n. 'ogräs', vilket hos Rietz s. 853 återfinnes under for-

8/0a

men örsle, örsel n. 'smått gräs', om Rietz anknytning till adj. ör
'galen, vild, yr o. s. v.' är riktig, vilket dock synes mig ganska tvivelaktigt. Målets form skulle då ansluta sig till adjektivets y-form yr,
vars förhållande till 0-formen är outrett (se dock Kock Ljh. 616).
Värbet gjuta har jag icke funnit kvarlevande i målet.
Fsv. kyklinger, jfr isl. kinklingr; se Sock Ljh. 583 samt
Lidki Uppsalastud. s. 92 f.
4) Se ovan s. 244.
Da. nydelig, ty. nfidlieh.
16 -141058. Sv. landsm. S w enning.
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framför st i
krpsta krysta
knyst f. knota
bryst bröst
knyst, -a knyst, -a;
1 samtliga dessa ord måste ansättas äldre y (ev. iii). Äldre
y* skulle givetvis ha resulterat i ö-ljud (se § 83,3f.). Ett y stadium i de två första är välbekant från fornspråkforskningen ,,
knyst torde böra sammanställas med mlt. knilet 'knorren, knollen', holl. kniust, jämför också no. dial. knystre n. 'knortet
udvxkst'. Med knyst(a), som f. ö. kan vara lån från rspr., jämför da. kny, isl. knYja, se F.-T. s. 555. — Hit hör kanske också
hgsta 'kasta upp i luften'. Jfr no. dial. hysa, hysta (Torp Etym.
Ordb., se även Tamm s. 346).
framför sk i tgske(r) 'tysk', t-lan 'Tyskland'; jfr is1.1)Yekr;
framför äldre nd i t#na (-p-) m., Mj. även tfin
- best. f. 'tjänstefolk', da. tyende, lida. tynd, tinande, tjund(e), samman..
hängande med isl. pir, se F.-T. s. 13072;
framför äldre ts i krys 'kryss'; jfr mit. kriize, nit. kräfta;
framför lång kons. i
lgte(r) lytt
bryg-man brudgums
hh-lycle(r) högljudd
gmce bredvid, intill MöJlIK114.
Framför d ock g skulle y bevarats oberoende av kvantiteten. I ymce kan uddljudsställningen ha bidragit till att den långa
kvantiteten bevarats tillräckligt länge, för att även vokalens
kvalitet skulle bevaras. lyte(r) kan ha påvärkats av subst. lyda.
§ 75. y svarande till äldre y .
1. y står i några fall för äldre y' framför enkel kons.,
nämligen i
a) yban 'öppen' YsMj.;
Se t. ex. Kock Ljh. 557.
Wigforss s. 71 har alldeles Misstolkat hall. åyya, Isonan, då
han hänvisat till fsv. hemkynni.. Ordet svarar säkerligen till äda.
tiuende, tjunde, jfr Wigforss § 33, s. 381 if.
Förutsätter ett fspr. 'brjb5-gumi, som över *bryggume genom
folketymologisk ombildning blivit bryg-man. Ett 'bry45-gumi har förhållit sig till fsv. brt3.1)~ som fsv. bryne') till fsv. brullop.
1 de södra socknarna UMCE, varom se s. 232. Äro u- ock yformerna resp. oomljudd ock omljudd utveckling av ett urspr. *fiti-me,
is!. iti meä (Egils saga)? Eller beror y på en utveckling av u i
målet? Jfr ii •-› y framför p —> b § 78.
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ty-t,scen,as 'vara rädd för främmande personer (säges om
barn)'';
Mg --> j gg 'göingebo'2, »iv -› ygga 'Göinge', jy1 n. 'göl".
Det under a anförda fallet förklaras lätt nog genom antagande av tidig förlängning av den framljudande vokalen. Jfr
Wigforss Från Filolog. fören. i Lund III, s. 171.
Då det gamla prefixet tyr- återfinnes med bevarat y-ljud,
ha vi kanske däri blott ett skenbart undantag från den allmänna
övergången y -> ø framför enkel kons. Det kan nämligen hända,
att vokalen i detta ord av gammalt varit lång. Åtskilligt även
inom vårt mål tyder på att Noreens teori om en tidig, ja sam(r) är
nordisk förlängning av vok. framför tautosyllabiskt
riktig (se Aisl. gr. § 121 ock anm. 1). Vi skulle alltså få
täu-. Ordet skulle i så fall
räkna med ett samnord. *tyricke höra hit i egentlig mening, utan falla under föregående paragraf. Men även följande uppfattning kunde ha skäl för sig,
varvid samnord. tyr- förutsättes. r-ljudet i tyr — urspr. R
Z - har fallit bort tidigt. Det så uppkomna 'ty- har fått
vokalen förlängd till följd av slutljudsställningen, varefter ett
-ty- regelrätt bevarat y-ljudet. Man skulle visserligen härvid
kunna tänka, att vokalens kvalitet i senare tid, då icke längre
egentlig vokallängd förelegat, ändrats, på samma sätt som förhållandet varit i målets song
sy•ring4; iucn det vore möjligt,
att y-ljudet bevarats tack vare det följande starkt palatala tjaljudet.
För de under c stående orden kan det synas frestande att
tänka på den föregående konsonantens palatala karakter såsom
orsak till y-ljudets bevarande. Som ytterligare exempel på bevarat y-ljud efter g kunde andragas det nedan i 8 c omtalade
jyltega 'ung sugga'. Emellertid talar det i § 83,3 d upptagna
jome(r)-lom, isl. gymbrlamb, avgjort emot en förklaring i denna
riktning. Icke häller synes ett föregående k ha haft någon
Fsv. ipf. tyrkEende, gotl. tyr-kannas, eljes ty-kannas i sydsv.
mål. I andra sv. dial. tor-kannas; se Rietz s. 745. Jfr fno. tyrtryggia ock isl. tor- i flera sammansättningar, got. tuz-.
Fsv. gydhingar pl., lida. gydinger ock godinger.
Av Tamm s. 266 ock Noreen Sv. etym. s. 35 ansättes en fsv.
form *01 med eg. betydelse 'svalg'.
Se § 83,2a.

248

SWENNING, FOLKMÅLET 1 LISTERS HD.

konserverande värkan på y-ljudet, såsom framgår av tp.5a 'kyssa',
Odal 'skyttel' m. fl. Man måste därför trots allt hysa en viss
tvekan ock tänka även på andra faktorer. Beträffande yytg, -a
finner jag det möjligt, att y sammanhänger med ett tidigt bortfall av ä. Om ett sådant skett före övergången Sk
e framför
enkel kons., blir det ju lätt förklarligt, att y-ljudet bevarats
mellan den palatala konsonanten g, ev. id ock i uti ändelsen
ing. Alldeles otänkbart är f. ö. icke, att y i jytg över e återgår till fspr. y'. Ett ö-ljud bör ju ha haft. svårt för att bevaras från övergång till y mellan y ock i, om vi tänka oss en
utveckling *g•yaing -› *goöing
Om y i y yl utgått från gammalt y, så är dess vokal synnerligen svår att komma till rätta med. Den möjlighet, som
Hesselmans förklaring av msv. y-former i Korta vok. s. 42 kunde
erbjuda, synes föga tilltalande i fråga om vårt mål. Man finge
då antaga, att iy1 vore en kontaminationsform av äldre *gölock *gyll-, i vilken senare form y regelrätt skulle ha bevarats
framför 11. Det rimligaste vore möjligen att återföra jy1 till en
grundform med urspr. y. Kanske är icke häller en sådan otänkbar. Som grundbetydelse för göl har antagits 'svalg, gap'.
Noreen bar funnit en nära släktskap med åtskilliga bildningar
av den germanska roten gi : gai, förefintlig i sin ursprungliga
betydelse 'gapa' i t. ex fht. gien, isl. gina, no. gina, geina
o. s. v. Sådana bildningar äro no. gil 'fitgata, prång', isl. no.
gil 'klyfta, remna' m. m., no. glia 'smal dal', isl. no. geil 'klyfta,
smalt rum, prång', no. geila 'däld m. m.' Nu har Noreen bredvid de så påvisade gil-, gall- i mht. gälle, mit. gole, .no. gyl
(Kjol) 'bjergkloft' ock eV. fsv. *gy'l sett ett gäl-. Detta visar hän
: au : ä. Vi kunna då möjligen vid sidan
på avljudsserien
ock ev.
gaul-,
av gi-, gal- uppställa även gift-, gau-,
gäl-. Det sistnämnda ha vi belagt i de äldre tyska formerna.
Ett gaul- återfinnes i isl. no. gana 'hyle, tude, brole' (jfr vårt
gapa i betydelsen 'skrika'), sv. dial. gjöla o. s. v. 'böla, tjuta'
m. m., list. nk 'ge starkt ljud ifrån sig', no. dial. gaul 'bror,
sv. dial. gjöi 'gråt, tjut'. Om vi nu för list. 'yl antaga ett
äldre •g5,1, så ha vi även det första avljudsstadiet, glia-, belagt,
ock vi få parallellen
gil med avljudet i ai
gil
geil
jzjl

göl(a)

gfille, gole
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Betydelsen vållar ingenstädes någon svårighet. Ur grundbetydelsen 'gapa' ha de olika betydelserna: 'klyfta', 'svalg', 'göl',
'skrika' lätt utvecklat sig. Jämför till större delen betydelserna
hos sv. gap, gapa. Påpekas bör i anslutning till tanken på
: au : ii, att sv. göl icke med nödvändighet bör
avljudsserien
återföras till ett fspr. 'kyl.; vi kunna nämligen också tänka oss
: gei12.
ett fspr. *göl'. Med * g 1 : g1 jämföre man no.
framför
g
-4k
finnas,
som man
y
Ann'. 1. Ett par fall med
möjligen skulle vilja återföra till former med äldre y, nämligen fnyg

'fnyk' (jfr is!. fnykr 'stank') ock nbsd -tyg 'näsvis person'. Då det
knappast är möjligt, att y bevarats som y på ljudlagsenlig väg —
fall med 0 för sannolikt äldre '5", tala avgjort däremot — får väl
y i dessa fall förklaras på annat sätt. Ordet fnyg, som är mindre
vanligt, kan tänkas vara lån från sv. rspr. (jfr målets fnQg i samma
betydelse, se s. 191), eller det kan ha y från värbet fnyga 'fara omkring i luften (om dam)', särskilt 'smårägna', antecknat i kh., vilket ord
väl är en kontamination av dial. fika, da. fyge, fsv. fiuka ock dial.
fnttk, fnyk. Vad beträffar nqsa - tyg, är senare leden av dunkelt
ursprung. Rietz s. 769 sammanför -ordet med ett adj. tyken 'näsvis'
m. m., som ban identifierar mod ett isl. pykkinn (av pykkja) 'äregirig'.
Det ursprungliga kk skulle väl ha undergått förkortning. Denna härledning av nits(e)-tyk är dock mycket oviss. Jag har ingen annan
att föreslå, men förmodar, att ordet haft ursprungligt sr.

2. y står i ett par fall för äldre y framför 1 + i, nämligen
konstant i hela häradet i Ma 'skölja', fsv. skylia samt fakultativt
åtminstone i Mö. i hyla 'hölja' för eljes i häradet allmänt
hela, fspr. hylla. Samma värb ha i danskan regelbundet yvokal: skylle ock hylle. Angående skylla har jag icke sett
någon förklaring av detta förhållande — man har förmodligen
oreflekterat ansett y bero av den föregående konsonanten —
men hylle anses av såväl Tamm som F.-T. vara lånat eller påvärkat av ty. hilllen. Jag tror, att denna förklaring är onödig,
Märk, att osv. dial. rätt allmänt ha 0, mindre ofta öppet ö-ljud.
Se Hesselm. Korta vok. s. 42.
Av intresse med hänsyn till den här uttalade uppfattningen av
göl synas också vissa dialektord med en rot "giulp- : *gaulp- : *gulpvara. Märk Rietz s. 196 gjulpa 'slaska sig, gå i vatten', gjulpen
'slaskig' Kl.; Rietz s. 232 gölp (gjö1p) 'ihålighet, skogssjö, träsk som
ej har utlopp' Vb. Nk. Kl., gölpa 'fördjupning, håla, grop på vintervägar, djupare ställe i åar, liten göl' Nk. Kl. Lis. Märk vidare äda.
gylp 'svtelg, skrig', gulp 'det at hulke, rmbe, det at sluge', gulpe ock
gylpe 'kaste op, hulke, rtebe, sluge' o. s. v., nda. gylpe.
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ock anser både skylle ock hylle såsom fullt inhemska former.
De förutsätta enligt min mening tidigare former med ett dentalt
1, som ersatt det ursprungligen kakuminala 1-ljudet. Framför
har nämligen 1 ev. förlängts, varigenom uppstått *skyllia ock
*hyllia
skylle, hylle med y-ljudet regelrätt bevarat framför
11. Möjligen har förlängningen ock den därmed förknippade
övergången av kakum. 1 till dentalt varit beroende av betoningen, så att 11 inträtt vid svagare akcentuering, medan kakum.
1 kvarstått vid fulltonighet. Härpå tyder det förhållandet, att
list, kyla endast förekommer i sammanställningar som hyla-pciu.
-giver o. s. v. (eljes holla). Angående uppkomsten av list. kla
ur *fylja genom metates av 13 liksom della ur dolja (jaa ur
yilja) se kvantitetsläran.
y svarar regelrätt till äldre y' framför 11 ock framför id -> 11. Ex.
kryli(d)o(r) krullig, knollrig,
få-jgla förgylla
fl/la fylla
nzyla mylla v.
fyla fylle
yr.ipb-joe matjord, mylla
fy/sta fullständigt, alldeles2
fyl skuld (i moraliskt häns.)5
myla f. mölla, kvarn'
5Yla skylla
hpla n. hylle, fläder 4
t,sy/. köld 6
hyla f. hylla
i,s.Ylna elda 7 .
Hit hör också det med lång vok. uppträdande syl 'syll (i
bygge)', om kvantitetsomkastningen skett utan främmande påvärkan. Jfr dock mit. sul 'grundbalken' ock sill(e) 'säule', nit.
sills. Urspr. id. ligger kanske till grund i ryl (även ryl) 'upphöjd rand efter slag'; jfr s. 243.
y svarar regelrätt till äldre y framför nn ock nd
-> nn (nuv. n 1. g). Ex.
Jfr mht. krönen v. jämte mlt. krullen.
Nsv. fyllest av mit. vulle(i)st, se Tam
Fsv. mylla, isl. mylna; jfr också mit.
Fev. hylle, da. hyld, se f. ö. Tamm s. 343.
Fsv. isl. da. skyld. Jfr Skut. 'skuld i ekonomisk mening'.
Fsv. kyld.
Denna form bör ha utgått från ett *kyla
*kyndla)
med dentalt 1. Om biformen tjanci se § 83,3 b. Se f. ö. Kock
Ljh. 74.
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Abe, n. höskulle7
8MM söder'
fl-mgriara förmyndare
sOan sunnan"
syn synd
tyna f. tunna,
»Ila skynda
tjno(r) tunn 3
tAba/s-mosa Kyndelsmässa
tOn.ct fjärta (i smyg)4
hyna hynda
badyna begynna
lywra, f. köttremsas
/yga/ stake 1. trädstam att
f/ynra flundra 9
rulla stockar pås
p/ynra plundra MöJh."
klyka 6
kiken
Med omkastad kvantitet märkas gryne(r) 'grund' adj., gryn
'grund' s. Jfr no. dial. grynn, varom Se Tamm s. 241.
Hit för jag också rym 'rönn', rytm n. 'rönnträ, rönnbuskar'.
Att leda y tillbaka till ø i dessa ord är omöjligt från målets
ståndpunkt. Urspr. y måste föreligga. Jag finner följande utväg att förklara y-ljudet rimlig. Till grund för isl. reynir,
fsv. vane, äda. ron(n)e, sv. rönn, da. ron, no. rann ligga som
bekant stammarna *rauania-, *rau5na- av roten i adj. röd, isl.
rau5r. En vanlig biform till roten ralla-, beroende på avljud,
Jfr fsv. @yrke, syndre, synnan, det senare med lånat y.
Fsv. tyruaa jämte tunna.
Da. tynd, fsv. thynder med y från komparativen thyndre.
Rietz har s. 450 mynga 'fisa tyst, i 'njugg' Sin. (ng kan stå
för nn). Jfr också Rietz samma sida mynda 'ro med bakstammen
förut', 'smyga sig med båt på en själ', den senare betydelsen från Finl.,
mynd enl. Vendell Ordb. s. 625. Det finnes vissa beröringspunkter
i fråga om betydelsen, så t. ex. hemligheten i handlingen.
Förutsätter troligen ett äldre "lynnil, jfr is!. hlunnr. De få
gånger jag hört ordet har det haft g, men detta hindrar ej, att nu
ligger till grund.
Rietz har s. 330 från skilda delar av södra Sverge 'dynga ock
klynna. Kan ordet vara identiskt med fsv. klynda 'träklubba'?
1) Sv. dial. slinder, slinner, slinne, slynne, slynge enligt Rietz
s. 623. Hos F.-T. s. 1071 anslutes ordet till sv. dial. sund 'sida',
no. dial. slind, slinn, slindr 'ytbräda', om med rätt eller orätt, är svårt
att säga. I varje fall kan icke y-ljudet i vårt mål härledas ur i, utan
förutsätter gammalt y.
8) 1 slaktat djur, skäres ut längs innersidan av ryggen (»hare»); skå.
dial. lynger enligt Rietz s. 417, da. dial. 13rnder 'det skicere kiød
der sidder under henderna'. Ordet innehåller väl ett lund-, avljud till
land. Jfr äda. lynd 'länd', no. dial. lund 'höft, länd'.
3) Jfr s. 68.
to\ Jfr ty. pliandern, mlt. plunderen.
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har ju varit
Av denna kunna som sidoformer till *rauänia-,
*rauäna- formerna
-rääna- ha funnits. Av *rniabör genom i-omljud ock assimilation av än till nn efter den
korta vokalen ha blivit .rynn, list. rya; av *måla- åter, som
givit ett *runn, finna vi ett spår i det västgötska svårförklarade
varom se Sandström Fsv_ö ock s. 15.
Ett par fall med lång vokal synas höra hit. Så fyn 'kraft,
must (t. ex. i bröd)' YsNlj. (eljes foy), vilket ord synes vara
identiskt med rspr. fynd. Jfr no. dial. fynd 'kraft, eftertryk
i sr i ord 1. tale'. Vidare bryn 'sken på moln av eld i natten',
bryna 'lysa på molnen' Ys., vilket ord kanske bör sammanställas med da. brynde 'brunst', äda. bru.nd(e) 'glöd, värme,
eld' (även 'brunst').
Anm. 2. Kock Sv. Ljh. 809 upptar på grundvalen av tidigare egna
ock av Hultman s. 52 if. framställda åsikter en dialektisk ljudlag, enligt vilken i skulle ha blivit y framför palatalt n (nn, nd) efter vissa
dentala konsonanter. Att icke y i list, kan bero på en sådan ljudlag,
torde kunna inses, om man kastar en blick på ord med 0 framför
fln
ud (s. 204). Jfr också förbistringen inom Skånemålen enligt
Wigforss s. 72, vilken avgjort talar mot nämnda ljudlag i dessa mål.
y-formerna för sunnan, tunna, tunn o. s. v. la helt säkert i-omljnds-y, ev. lånat från närstående former. Jfr Noreen Aschw. gr. § 63,3.

5. y svarar städse till äldre jr framför ng-ljud, äldre
Ex.
ye-krMttio 1111 gkreatur 1
ygst yngst
tyga tynga
ygla yngla
dyga tynga ned'
.2aygla n. gräjor, bylte 4
tyg födslovärk 3
rygke, s. rynka
da f. dynga
r#gka v. rynka
ggra yngre
grpgkla jämra sigs.

ng ock nk.

y möjligen lånat från komparativen av adjektivet.
Fsv. pyngia, vars f i dyga till följd av svagton i sammanställningen tynga-ned utvecklats tills d liksom t. ex. i pron. du.
Sedan i allmänhet 'något med vissa avbrott hastigt påkommande';
da. kynder med sekundärt ud enligt F.-T. s. 611.
Rietz har s. 513 ett pyngel m. 'liten pung, bylte', som han
för till pung. Ordet är lån av Ity. pfingel 'liten bunt'. Jfr nyno.
pyngla f. '(tobaks)pung', se Torp Etyrn. Ordb.
Sammanhänger väl med dial. grunka = glunka. Jfr även da.
klynke ock målets gnat se 'gruva sig', ev. också ygka 'ömka'.
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y svarar städse till äldre 5," framför gg. Ex.
myg mygg
glYga hugga (hål) med stämstjgo(r) stygg
järn (glyga9ceen)1
:ma, ra. brättes
glyga f. med stämjärn utjyga skugga v.3
hugget hål
byga, -a bygga, -e
plyg pligg'
hyge, hygge
ryg rygg
bYgn?g byggning
bryga brygga v.
hygli(g)o(r) hygglig.
bryga f. brygga s.
Målets y svarar regelbundet till äldre»sr' framför
kk. Ex.
nyt ryck, ryckning5
tylsa f. inhägnad 4
nyta rycka, slita 5
ryk ryck, tag (= kort tid)
ty/sa, -a tycka, -e
ryka rycka
pyta n. leksak°
tryta trycka
kryb f. krycka
LsYtan kök .
Anm. 3. Framför t förekommer y utom i ovan under § 74 omnämnda ord i ett par tre fall, nämligen i pYta f. 'höna', pyta f. 'tusensköna', Si/ te, 'ko', speciellt i sammansättningarna ko-sa ock kalasyt. 'kalv' (smekord). Det första av dessa ord har en tydlig onomatopoetisk anstrykning; jfr lockordet pyt, pyt. . . . . Dess y förklaras
därav. Jfr ang. kisa s. 47. Möjligen är pyta i betydelsen 'tusensköna' samma ord. Även orden med syt ha kanske y av liknande anledning; (to-)syfana är vanligt lockord. Vok. y har naturligtvis en
mer smeksam klang än ö. Jfr s. 47.

y svarar, utan att särskilt vara betingat av position i framljud, till äldresS, framför vissa kons.-förbindelser, stundom
sannolikt till följd av tidig vokalförlängning, i andra fall av
mer eller mindre oviss anledning.
Av glugg, se Rietz s. 201.
Lty. phigge. Angående sv. rspr. pligg se Tamm Granskning av
sv. ord s. 19 ock Bock Ljh. 534.
Jfr da. skygge ock fsv. skyggia o. s. v.
Fsv. lykkia, is!. lykkja, äda. lykke.
3) Jfr is!. hnykkja 'rive, trxkke'.
pykke 'småsak, leksak' Sk. HI. Bl. enligt Rietz s. 515; kanske
sammanhängande med Ity. ptik 'förträfflig, bra', nyno. pyk, se Torp
Etym. Ordbok.
Torde ha utgått från ett mit. *kukene, biform till kokene.
Jfr fht. kuehina (ags. eyeene) samt nit. kiike (enligt Bauer-Collitz
Waldeckisches wb. vid sidan av nit. köke); jfr också nht. kflehe. I
Mö. vanligen t‘sgg.

254

SWENNING, FOLKMÅL ET I LISTERS HD.

Genom tidig vokalförlängning förklaras helt säkert y för
äldre 5-T'
framför äldre 1.5 i bye
byr 'börda', jyra 'hugga ut vid roten för att fälla ett träd'', lyo f. 'den- uthuggna skåran vid
roten av ett träd, som skall fällas'I;
Emot en regelrätt förlängning tala naturligtvis icke fall som
miroda 'mörda', ved(g)o(r) 'vördig', vilka äro uppenbara lån
från rspr.
framför äldre rn i nyona 'varna, varsko, tillsäga' 2, fyonas
'vissna'3, tyona 'törne, slånbuskris'4.
Förlängningen framför rn är väl otvivelaktig. Om o-former se under 0.
Äro förhållandena framför äldre r5 ock rn något så när
genomskinliga, så är det desto vanskligare att angiva den säkra
orsaken till y i följande fall. Vi finna nämligen vidare y för
äldre sy'
framför gammalt rt i styota 'störta' MÖ.', twee-styot 'tvestjärt' 3.
På det första av dess ord få vi kanske ej bygga alltför
mycket, då det är lånord. Det andra däremot talar för en
förlängning av y , som bevarat dess kvalitet. Dock finnas några
fall med o för äldre y , som synas tala emot förlängning, nämligen ~Jota 'mört', footi 'fyrtio' ock ev. voot 'vört'. Det sista
av dessa kan visserligen lemnas ur räkningen, då det vid sidan
av målets ve« förefaller vara lån från rspr.; foott kan ha utvecklats vid svagton. Men kvar står dock moota, vars motsättning till de båda fallen med y jag ej kan förklara, om dess
vokal skall anses återgå till äldre
Dessa ord måste anses ha utgått från äldre ''skrå(a); jfr fsv.
skyrD ock list. 5u0 s. 237.
Rietz s. 471 norna, nyrna, norna; jfr mit. nornen (-ö-) 'antreiben, ermahnen'.
Jfr isl. fyinast 'bli gammal' (av adj. forn).
Jfr is!. Dyrnir.
3) Jag har antecknat ordet blott i Mö., men jag tror mig bestämt
ha hört det även i de norra socknarna. Däremot har jag utan resultat
efterfrågat det i de södra.
Skå. dial. tve-styrta enligt Rietz s. 693 (jfr orna-styrta enligt
Rietz s. 854), no. dial. tvistyrta. Ett avljudsstadium med i av roten
i stjärt torde här föreligga, varom se F.-T. s. 1170.
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framför nt i
mynta f. mynta
glå-lynte(r) gladlynt
pynta pynta;
hite-mynte(r) harmynt
Aven framför nt står ø i några fall, som böra ha haft äldre
tr" ; se § 83,3 c i det följande.
framför it i jpita I. jy/tre, (det senare särskilt i Mö.) 'ung sugga'1;
Då detta ord står alldeles ensamt med y vid sidan av flera
fall med i för äldre y' framför it, vore det egendomligt, om
vokalförlängning skulle varit orsaken till y-ljudets bevarande.
Det är frestande att tänka på den föregående palatala konsonanten,
men även dess avgörande invärkan blir oviss (märk foit 'skylt')2.
framför sk i ryska 'slita, rycka av (gräs, hår o. dyl.)'3;
Trots att detta ex. står enstaka, synes det mig icke osannolikt, att y just beror på tidig förlängning. Jfr också Kock
Ljh. 556. Då vi i ett par ord finna ø framför (nuv.) sk, låter
detta förklara sig på särskilt sätt. Se härom § 83,3 f. nedan.
framför äldre ka i ysna 'betäcka' (om tjurar)4, bysa, plur.
-a (även bysa KhJh.") 'byxa, -or'5;
Att y i ys-na beror på förlängning, torde icke just behöva
vara föremål -för tvivel; men om förlängningen även efter kons.
— icke blott i framljud — skett före ev. övergång av y' till sa,
är ej fullt säkert. Då byxa, -or är ett låneord, kan man tänka
sig, att detta inkommit i målet först efter det tendensen att låta
y övergå till fa upphört att värka. Om målets besa 'stolle'
värkligen får sammanställas med no, dial. byka°, varom se
under dift. e, talar detta för ett sådant förlopp. Det knappa
materialet, i ett sådant fall som buga också osäkert, tillåter
inga säkra slutsatser.
Äda. gylt(e), is!. gylta, gyltr med avljud i förhållande till galt.
Om man över huvud taget skall anse y-ljudets kvarstående
bero på den föregående konsonanten i detta ord, ev. också i ovan
diskuterade dyig ock )yl, så synes det mig rimligast att förutsätta
Ö. Däriett j i vidkommande Ord vid tiden för övergången y
genom bleve det förklarligt, att y träffas efter äldre g, men ö efter
äldre k. Vidare skulle motsatsen 3ylt(r)a,:)0m e(lom) is!. gymbr- (se
§ 83,3 d) kunna förklaras så, att i senare fallet övergång av y till ö
skett före muljeringen av g, medan y framför It blivit ö först efter
det g i gylta blivit j.
4) Jfr fsv. is!. plur. pm 'oxar'.
lel. ryskja 'rive en i haaret'.
5)

Mit. buse, nit. btise.
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h) framför äldre ts i ry,5 'ryss', rgs-lan 'Ryssland'.
Emot ett ljudlagsenligt bevarande av y-ljudet i detta fall
talar ett ex. med ø framför äldre ts, nämligen resal 'svedjeland',
fsv. ryina, ryzl. Oavsett att vokalförlängning kan ha varit betingad av någon viss faktor, ev. akcenten, är det ej uteslutet,
att ø i resal beror på association med re(a) 'rödja'. Att förklara y i ry,5 genom riksspråksinfiytande vore väl också en möjlighpt, ehuru ej tilltalande.
Anm. 4. Då 37, framför gh i regel blivit e, är det överraskande att
i några fall med äldre gh 4 kons. finna y. Möjligen står y regelrätt
i fifia, 'fjäderfä'', fsv. fyghle. Kanske har vokalen här blivit förlängd

före- övergången y -± 0. Eller har en muljering av gh till j av obekant anledning skett före uppkomsten av ø ur Si. Då vid sidan av
det i större delen av häradet brukliga uttalet 47.4 även höres byd
'bygd', så kan y här bero på association med värbet byga. På association med ljudlagsenliga y-former beror kanske även pbida byt
'byggde byggt' Mö.1 Detsamma torde vara förhållandet med- slyt(å)
'släckt(e)' Mö. (jfr § 71,2) ock tYta(s) tyt(s), även tyta(s) ty(S) 'tycki(e)'.
I Mj. har jag vid sidan ity gm:Låter 'hemliga skatter, besparingar'
(se § 71,7 a) hört grysmer, vars y, om det är gammalt, skulle återgå
till Si. Jfr skå. dial.- grysma. 'smula, litet stycke'. Bevarandet av yljudet i denna ordform är möjligen ljudlagsenligt, beroende på en tidig
vokalförlängning. I Mö. synes dock y ha blivit ø framför am; jfr
§ 83,3 f.

9. y svarar i några fall till äldre framljudande y,
medan postkons. y fått annan utveckling. Vi finna y i framilad:
framför äldre rk i Y eka 'yrke'. Tidig förlängning i framljud
torde vara orsaken till bevarandet av y.
Anm. 5. Värbet peka 'yrka' är snarast senare lån från rspr. Så
är säkerligen också fallet med fgek 'fyrk' med y efter kons.
framför st i ysta 'göra ost, ysta'. Även här torde y bero på
tidig förlängning i framljud.
framför dd i yel 'oxtöm'2 . Att y beror på frarnljudsställningen, synes säkert. Kanske får man också räkna med
tidigare vokallängd; se under dift. a.
§ 76. y svarande till äldre y ÷- fa. Av den redan i fornspråket genomförda övergången ra till y framför vissa kons.Angående utvecklingen av -ygh- se f. ö. under dift.

byt kunna vara sena ombildningar av buda bitit, sä § 71,1.

bida

Sydsv. dial. allmänt ydd. Rietz s. 834 jämför eng. dial, woodie,
skotska wuddy 'rep, streck'. Månne till eng. wed, fht. wetan, got.
gawidan 'binda (samman)'; av urgerm. *wu6iPt5?
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' förbindelser, i synnerhet framför palatal kons.', finnas i målet
säkra spår blott i sådana fall, där ett y enligt föregående §
kunnat bevara sin kvalitet. Vi finna y -e- 0:
framför g i
ygka ynka, ömka
bygka bedja, tigga2
ygklz(g)o(r) ynklig, ömklig
dy g dygn;
framför g i sygi(d)o(r) 'fuktig, våt'8, snggo(r) 'snygg';
Med senare förlängd vokal märkes ygla, 'ögla'4.
framför k i slylsa 'släcka'. Möjligen återgår dock y i detta
ord till urspr. y; se Kock Ljh. 517 dit 592).
framför s
ks i pga, 'yxa'.
Anm 1. Huruvida y i -ydo(r) '-ögd' ock yna 'ögna' MöGaJhKh.
bör förklaras i enlighet härmed, kan ej bestämt avgöras. Det kan
också vara lånat från stamordet
'öga', om vilket se § 22, s. 69.
Anm 2. Om brOg 'brylling' är gammal form i målet — jag
bar någon gång hört ordet — skulle det även höra hit. Däremot kan
icke målets ryn 'rönn', om vilket se s. 251 f., antagas ha y av 0.
Anm 3. I py om py Jh. Om om pg. Mö.) 'peu å pen' har kanske
y utvecklats ur ö i slutljudsställning. Det kan dock vara ett mera
godtyckligt substitut för rspr. ö (spetsigare än målets 0).
§ 77. y uppkommet av äldre u-ljud genom progressivt i-

omljud i diftongen ju.
1. y svarar till äldre ti i urspr. iii framför vissa
dentala konsonanter (r, s ock 5?)6. Ex.

djur6
'ystra f. ljuster
mye tjur
'Ystra ljustra
jys ljus
»ska lj amske7
jysa lysa7
tjp.ra tjudra.
Anm. Om pjyska 'vättar, småtroll o. dyl.' har -,9y- av äldre

jo

-iii-, är väl tvivelaktigt. Rietz har s. 613 även j-lösa former: pysk(e);
j kan vara inskjutet som ofta eljes efter p. Angående växling p: pj
Se Noreen•Aschw. gr. § 106, Kock Ljh. 592 o. 613.
Av *binka, bildning på bon. Se Rietz s. 79.
No. dial. sogg 'fugtig, lidt vaad eller blod'. Se f. ö. Kock
Ljh. 592.
Förutsätter äldre *yggla (jfr iggla 'uggla').
2) Angående fall med Iii framför labial kons. se nedan § 78.
Då man även, särskilt hos yngre personer, får höra ji40 (ock
alltid jicolcfgara 'djurläkare)', så beror naturligtvis u på inflytande
från rspr.
Fsv. ljusa jämte lysa.
7 ) Fsv. lywske.
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jfr ovan § 42 anm., s. 133 f. ock se konsonantläran. j synes här ha
en diminuerande uppgift. Liknande är kanske förhållandet i ordet pjyn
(Mj. även pyn) 'liten fisk, liten varelse'. Rietz har visserligen ett
pjun 'stagg, en liten fisk' Vb., men därjämte pyn 'fiskyngel' Sk. List.
pjyn kan ha uppstått ur pyn genom j-inskott, varpå ju också växlingen pi- : p- i Mj. tyder. I varje fall kan man icke i anslutning till
detta ord våga antaga en utveckling iiI —> jy även framför n, även om
icke fjun såsom eventuellt lån från rspr. kan sägas vara någon instans
emot ett sådant antagande (naturligtvis kan ännu mindre j4nt 'juni'
vara det).

i iii framför rn i »ene, f.
2. y svarar till äldre
'hörn' MjYs., t»ene, n. 'törne', tsyena v. 'frånskilja strån, ax
m. m. från den tröskade säden'i. Man skulle gärna vilja tänka
sig, att y i dessa ord uppkommit i sammanhang med y i
de under 1 anförda fallen, så nämligen att den genom brytning av y uppkomna diftongen iä förlängts framför rn, varefter iii blivit jy framför r liksom i t. ex. je. Emot en
sådan utveckling talar emellertid alldeles avgjort utvecklingen
av samma slags iä framför rö. Vi finna enligt § 71,7 b u
i t. ex. jura, fm). Ock det synes ej gärna möjligt annat, än
att behandlingen borde ha blivit lika framför g ock rn. Under sådana förhållanden bör väl y i de anförda orden förklaras
annorlunda. Mäst sannolikt är, att vi ha med kontaminationsformer att göra. Genom växelvärkan mellan former med bruten
vokal ock med obruten ha former med jy uppstått. Det synes mig
därvid mindre sannolikt, att växlingen varit ju: y, utan snarare böra
iu): y. Formen »ona har då uppstått
vi förutsätta jo
jo
genom kontamination av *hjorna (MöJhKh. yona, da. hjorne) ock
*hyrna (isl. fsv. hyrna), bsyona, på samma sätt genom blandning
av *dame (da. tjorn, äda. tjorne) ock lyrne, målets tona,
varom se s. 254. Denna uppfattning av ifrågavarande former
styrkes också i hög grad av det förhållandet, att de norra socknarna bredvid varandra ha Joon& ock tsyene, (tynga), en motsättning som blir förklarlig, om blandning av olika vokalisationer förekommit.
Troligen avlett av föregående ord. Man har kanske tidigare använt »törnbusk-», d. v. s. slånbuskgrenar för ändamålet. Nu utföres arbetet antingen med en handräfsa eller ock med en sädesharpa.
y har naturligtvis ldr som eljes brutits till id, som sedan ev.
blivit jo (--> io).
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3. y svarar till äldre ti i iii framför kk ock gg i
tsylse(r)1 'tjock', fsv. thiukker, jPga 'hugga tag i 2, fda. hiuggee.
Trots det att exemplen stå så enstaka, synes det mig ej
osannolikt, att vi här ha med en ljudlagsenlig övergång tu jy
att göra. Något skäl emot en sådan framför kk kan ej anföras, ock det emot jyga stående, stundom hörda foga, vilket
skulle kunna återföras till äldre "skiugge, är med stor sannolikhet en kontamination av i målet förekommande skog- ock fyg-.
Vad tyker beträffar, skulle det visserligen kunna betraktas
som kontamination av tjock, tjukk ock obruten form, da. tyk,
isl. pykkr (jämte lajukkr, pjokkr), men det torde vara onödigt
att tillgripa en sådan utväg, som f. ö. i fråga om yyga möter
större hinder.
§ 78. y uppkommet av ii. framför labial konsonant.
1. y svarar städse till tidigare
framför b ‹- p. Ex.
ygbo(r) djup adj.
syba n. surmjölk
jyb djup s.
stYba stupa
stryba strupe
kyba kupa s.
syba supa v.
hYba kupa (potatis).
På samma sätt som i listermålet uppträder y för äldre
framför p (-> b) allmänt i såväl skånska som halländska mål.
Så finna vi undantagslöst y i åsb. enligt Billing § 19. Angående övriga skånemål se särskilt Wigforss s. 379 f. ock om
hallandsmålen, som undantagslöst ha y, Wigforss samma ställe.
Trots regelbundenheten i åsb. finner Billing icke skäl att antaga
en övergång
-› y, utan tillgriper specialförklaringar. Wigforss däremot finner en utveckling ii --> y framför p -> b av
åtskilliga anledningar sannolik, även om den icke föreligger
i varje enskilt fall med y för ev. äldre1.1. framför p -> b. Det
synes mig ej finnas någon grund till att betvivla riktigheten av
detta antagande. Någon som hälst värklig instans emot det
finnes, så vitt jag kan se, ej i något av hithörande mål, sedan
det i vissa skånemål i ordet supa uppträdande u-ljudet (supa,
stupa) av Wigforss, helt säkert riktigt, återförts till tidigare ö
(da. Bebe); jfr skä duma 'dömma'. Såsom Wigforss anmärker,
Den allmänna formen i hela häradet; sällan, utom i Mö., itsbko(r),
vilket sannolikt är lån från rspr.
Numera mindre vanligt ock måst med en skämtsam klang.
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innebär emellertid antagandet av en ljudlagsenlig utveckling
ii --> y framför p -› b icke, att samtliga fall med y i sådan
ställning värkligen utgått från former med äldre å. Ett y av
olika ursprung kan i enstaka fall ha legat till grund. Så kunna
t. ex. y-formerna av strupe, såsom Billing antar, förklaras i
anslutning till isl. strjnpi, syba ock styba kunna vara analogibildningar efter kryba ock dylika värb, kyba ock hyba kunna
ha inlånats med tyskt ii. I vissa fall, som t. ex. i fråga
om strupe, giva t. o. m. sydskånska former med t (strzva
o. s. v.) skäl för härledning ur äldre y-form. Men, såsom Wigforss med rätta framhåller, >det vore högst egendomligt, om
dessa y av växlande ursprung skulle ha samlat sig inom ett
visst bestämt område, medan utanför liggande mål lika tillfälligt
skulle ha erhållit u-formerna» (t. ex. SMöre hupa, stupa o. s. v.,
SVästerg. sld,p, kupa o. s. v.). Det bör f. ö. påpekas, att åtminstone list, över huvud taget har en utpräglad antipati mot
u-ljud framför labial kons. (jfr nedan ang. lånord), ett förhålå. Slutligen
lande som i sin mån talar för ljudlagsenligt y
finner jag i list. jybe(r) ett mera direkt bevis för utvecklingen
ii —> y framför p --> b. Det synes mig nämligen mindre troligt, att ft i detta fall skulle ha undergått progressivt i-omljud,
medan det i ordet tjuv icke omljutts, utan kvarstår som u i
uu (om tsyv se nedan).
2. y svarar till ii framför labial kons. i lånord, konstanta eller mera tillfälliga. Ex.
gryva gruva
Jiibla jubla
gryvize(r) gruvlig
glypanas glupande
jyylt(g)e(r) ljuvlig
gljpske(r) glupsk
yyV't ljuvt.
drYva druva
Som lånord betraktar jag också den måst hos yngre brukliga formen Lsyv 'tjuv', för målets mera genuina bu'.
y framför labial kons. ur
Anm. Om vi se på övergången ft
fonetisk synpunkt, finna vi lätt nog förklaringen därtill i resp. vokalers
bildningssätt, jämfört med de labiala konsonanternas. Vokalen ii (y)
bildas med starkare läpprundning än y-ljudet, vilket artikuleras med
1) Jfr Wigforss s. 384, vars uppfattning av ursprungligheten hos

y- ock u-former i detta ock andra ord förefaller mig alldeles bakvänd,
ehuru jag icke anser mig i detta sammanhang böra ta utrymmet i anspråk för en vederläggning.
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