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mera utvikta, stramt hållna läppar, i någon mån som i. Själva läppställningen vid uttalet av y överensstämmer därigenom mera med läppställningen vid artikulerandet av de labiala konsonanterna, vilket kräver
mera stramade läppar än uttalet av u (u). Genom utbyte av u mot
y har man alltså erhållit en bekvämare övergång från vokalen till den
labiala konsonanten.
§ 79. y uppkommet av äldre i.

y svarar till äldre i, som labialiserats av följande v, sannolikt under medvärkan av föregående tidigare
kakuminalt 1 i Niga 'kliva'.
Om i blivit y med ljudlagsenlig nödvändighet även i kiva
'kasta, slunga', da. hive, enligt F.-T. s. 407 lån av eng. heave,
är ovisst. Det kan ha lånats från andra värb med y ock liknande betydelse, som hysa, hysta (se s. 246).
y beror i några fall på en labialisering framför s,
värkad av ett föregående w, nämligen i ze#ska 'viska, tala tyst',
ivPsla 'vissla', w?/sta 'kasta, svänga''.
Anm. 1. Ovisst är väl, om en övergång i
y försiggått i va
'vyssja', äda. hvisse. Ordet har i viss mån onomatopoetisk karakter
ock behöN er därför ej sättas i strängare beroende av vanliga ljudlagar.
Som interjektion inärkes vys. Jfr F.-T. s. 445.

y beror på labialisering av ett äldre i (÷- e sei)
framför ng-ljud, möjligen i svagt betonad ställning, i pgka
'enstaka' (isl. einka, fsv. enka --> änsv. inka
*ynka äda.
ynke).
Anm. 2. Då man får höra ffira 'fira, celebrera', så torde detta
uttal vara ett slags hypersvecism. Man har iakttagit, att målets räkneord fira i rspr. motsvaras av fyra, ock då trott, att y skulle vara den
rätta vokalen även för värbet fira.
Anm. 3. På fisklägena i Mjällby har jag i ett par fall iakttagit
labialisering av i till y, visserligen icke fullt stadgad, så vitt jag kunnat finna, men icke alldeles ovanlig. Så i by 'bi', f0bP för fobi 'förbi'
ock krP4a, krpda-bid för krida krida-btol 'krita, kritbit'. I förra fallen
är naturligtvis labialiseringen värkad av det föregående b, i senare
fallet ha i möjligen ett modernt exempel på r-ljudets labialiserande
förmåga.
Da. hviste.
Jfr målets hzgka fsv. senka 'sinka' (s. 66), stig-kriga »stenkaka» (tunn pannkaka), utan labialisering.

17-141058. Sv. landsm. Sto enn ing.
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Vok. o.
oljudets frekvens är störst i det södra området, minst
i det norra, medan mellanområdet i detta som i åtskilliga andra
fall intar en mellanställning, i allmänhet dock mera överensstämmande med det norra än med det södra. Olikheten mellan
de skilda delarna av häradet betingas huvudsakligen av växlingen mellan målets båda ö-ljud, ø ock o, av vilka det förra
i vissa fall föredrages i söder, det senare i norr.
o återgår först ock främst på fspr. ä, d. v. s. samnord.
eller inlånat ä ock ö uppkommet av QU eller oy, samt till fspr.
'ö. Vidare har o i stor utsträckning uppkommit av jr'. Det har
även utvecklats ur samnord. 2 samt genom progressivt i-omljud
ur o i diftongen jo. Det är icke troligt, att o i andra fall ljudlagsenligt uppstått ur o. I enstaka ord finna vi o uppkommet
ur äldre ö (ev. samnord. ei).
ss svarande till äldre ö (samnord. eller inlånat ä,
9u, oy)1.
1. o svarar regelrätt till äldre ö i slutljud, framför
vok. ock framför enkel kons. (m -› mm här ej inräknat). Ex.
14 löda
0 ö2
fro groda 4
fro frö
grå gröda
stro strö
ddo(r) död adj.
strd n. ströhalm o. dyl.
do dö
)0 gödse15
gnOla jämra sig, gnälla'
jo skälla (om hundar)3
fila känna'
öde
Jag har icke funnit någon anledning att skilja på de olika fallen
med urspr. å, 2u eller oy, vilka samtliga i målet uppenbarligen resulterat i samma slags e-ljud.
Även 02,, varom se vidare § 109.
Da. gjo, isl. geyja.
Da. fro, äda. frod, fsv. frodh, isl. frauör. Samma ord är väl
frO 'det mjuka i hästhoven'. Om ordets härledning se F.-T.
Hört blott i sammansättningar som f4yra-,90 'fårgödsel'.
Gotl. gnaula (se Rietz s. 206) ger stöd åt den uppfattningen,
att 0-ljudet uppkommit ur äldre 2u, men å andra sidan ligger det
nära till hands att mera direkt anknyta till rspr. gnola. Jfr Noreen
Sv. etym. s. 32.
Da. fele, mlt. veden, holl. voelen o. s. v.
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jbla ljuda högt ock ihåligt'
gr ör, stengrund
kra öra
hg:ra höra
fira föra
tsgra köra
54e før skör2
kna få lams
lon lön
&dna f. böna
/dina höna
gsa ösa
ldso(r) lös
kr?jsan lingon 4
hos ansikte, huvuds
gva öva
lgv löv
rkva röva
dgTve(r) döv
ti)va töva
laa löpa 6
kba löpe
grgba gröpa (ur)
7)
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stgba stöpa
tt9 f2iba köpa
fibtg (»ban Mj.) göpen
ld ängs-, betesmark'
flod tjock gräddes
blgda blöta
blgda m. smuts, sörja på väg
rijde(r) rötter
mgcla möta
bbda böta, laga kläder o. dyl.
bdcle(r) pl. lappar på kläder
o. dyl.
hgda höta
59:da sköta
gg. ök
bga öka
log lök
rgg rök
sOga snoka, letas
spiiga spöke
bgga böla, råma"
Qg gök
hgg bök.

Även vråla, se § 75,1.
Enligt F.-T. s. 1015 skulle ordet vara lån av älty. schör av
geni). *skorf- till skära ock vara skilt från fsv. skor. Jfr dock Noreen
Sv. etym. s. 66.
Änsv. öna, ags. eanian, se Kock Ljh. 890.
Jfr Nucköm. krays enligt Danell s. 153.
Fsv. hos, isl. hauss.
Endast om hondjur i betydelsen 'koncipiera'.
Fsv. lot, isl. laut. Ordet träffas numera blott hos den äldsta
generationen.
Äda. flod, rida. flods; jfr isl. Ilautir pl.
Ordet bör väl snarast anses ha ø genom omljud av det ö, som
återfinnes i sv. rspr. snöka. Jfr dock lty. snökern, som kan tänkas
ligga till grund för suga. Man kunde också tänka på kontamination
av snoka ock söka.
79) Hellquist antar för det danska bogs en ursprunglig sidoform med
g från t. ex.
k till böla. Man kunde också räkna med lån av k
bräka.
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Märk be •••• gr '(sinnes)förvirrad', da.-no. or, isl. cerr 1, bala
'kyla' v., svarande till da. kjol°, fsv. kola, isl. kcela, ock h4val
'hyvel', da. hovl, änsv. höffuel, mit. hovel, nit. hövel (se f. ö.
Tamm-Hellquist ock F.-T. s. 455).
Anmärkningsvärda äro även de gamla omljudda pluralerna
tjo 'kor', best. t,94ena, ock so 'sor', fsv. resp. kor ock Boer (isl.
kSir, Or). Från plur. bige(r) ock det närstående kollektivet
ock änmesnamnet biga 'bokskog, -trä' har bag 'bokträd' fått
sin vokal.
Särskilt må erinras om de hithörande imperfekterna av
andra starka avljudsklassen, äldre ock yngre (analogiska) bildningar, såsom
bo bjöd
rad röt
flo flög2
bred bröt
SMO smög 2
trad tröt
tros frös
flad (åt)njöt
nos nös
snod snöt
fnas fnös
knad knöt
krab kröp
sie slukade
sab söp
rag rök
stab stupade
strag strök
dag dök.
flad flöt
Närstående, ehuru till sitt ursprung olika, är ipf. kb av
loba 'löpa' (se ovan), svarande till fsv. lop för vanligare bop.
Samma vokal som ipf. ind. sing., d. v. s. o, uppvisa ifrågavarande värb även i ipf. ind. plur. samt i ipf. konj. ock pf.
ptc., vilka former i fspr. ju vanligen ha
Ex.
b i (n) bjödo, -e
bin, båt bjuden, -et, -it
ft;§(n) flögo, -e
flin flit flugen, -et, -it
fråsa(n) fröso, -e
fråsan, -at frusen, -et, -it
kriba(n) kröpo, -e
leriban, -at krupen, -et, -it
flida(n) flöto, -e
flådan, -at flit fluten -et, -it
slåga(n) slukade
slåg,an, -at slukad, -at
laa(n) lupo, -e
liban, -at lupen, -et, -it o. s. v.
Jfr yr s. 241.
Även -ogh-, som eljes återfinnes som O , har här resulterat i
0, delvis kanske genom systemtvång, delvis därför att gh fallit vid
svagare akeentuering i t. ex. flög-at, smög-bårt o. s. v.
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Man kan utan tvivel känna sig tillfredsställd med en förklaring av dessa formers vokal, som ginge ut på att vokalen
i ipf. ind. sing. lånats till samtliga former. Det finge naturligtvis antagas, att fa först genomförts i hela ipf. ind. med undanträngande av ö-it i dess plur. Från indikativen skulle den
så ha inkommit i konjunktiven, utträngande dess äldre vokal.
Ock så långt finna vi fullkomlig överensstämmelse med nsv.
rspr. Det som ginge utöver detta skulle då vara, att även pf.
ptc. utbytt sin äldre vokal mot sa, vilket ju i ock för sig ingalunda innebär något betänkligt, även om man i nsv. talspråk
kan konstatera en annan ombildning av pf. ptc., nämligen med
vokal efter infinitiven, t. ex. bryten, -it för bruten, -it, ftygit
för flugit o. s. v. Emellertid tror jag, att man, åtminstone i fråga
om pf. ptc., även kan räkna med en annan väg, på vilken o
kan ha uppstått. Somliga av hithörande participier kunna i
äldsta språk ha haft omljud, således vok.
vilken i sådant fall
enligt § 63,1 regelrätt bör ha utvecklats till fa, ock ett sådant
fa kan så ev. ha spritt sig till andra participier med äldre oomljudd vokal. Alltså t. ex. ev. *frysin -->- frosem, efter vilket sedan
genom systemtvång t. ex. *kropin, *krupin ---> kroban. Att omljud i starka participier förekommit i fspr., ehuru sparsamt, är
en känd sak (se Nor. Aschw. gr. § 569,1). Särskilt har kanske
omljudd vokal förekommit i sådana participier, som antagit
mer eller mindre adjektivisk natur, som t. ex. frusen i uttrycket
jag är frusen. Härrör torde i någon mån det förhållandet tala, att
0 i vårt mål förefinnes i sådana fall som iån 'luden', rkdan 'rutten',
där ju intet paradigma med fa-former kan ha infört 0 ock rör
vilka det torde vara helt naturligt att ansätta äldre *lydhin
ock *rytin. Analogibildning efter egentliga participier synes
mig ganska litet sannolik, ock analogibildning efter resp. subst.
lo ock rod är desto mindre trolig, som deras eget o snarast
beror på äldre eller yngre analogi (i det förra ordet efter ett
äldre lydhia, i det senare möjligen efter värbet röta med urspr.
fa). — Mindre sannolikt än i fråga om participierna är väl, att
omljudda former förekommit ock spelat någon egentlig roll i
ipf. konj. (se Nov. Aschw. gr. 564 anm. 6).
2. o svarar till gammalt 5 även framför m •-> rom. Ex.
6me(r) öm
drom, -a dröm, -rna
glimta glömma
strom ström
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tOma tömma
som söm (spik)
dålna dömma
som, -a söm, -ma
jåma gömma.
tom, töm
3. o svarar i regel till gammalt si även framför

konsonantförbindelse ock lång kons. Så finna vi i målet
för äldre o
framför kons. + likv. I. nas., där vokalen till sen tid bevarat
sin längd. Ex.
fåonig förning
bola vara virrig, gå osäkert
krågna bli krokig
1. dy1.1
sågni sökning, svindelanjOg/a gyckla 2
fall;
Oona-lap »öronlapp»
Några värb på -na med analogiskt ø kunna anrdras här,
som låbna 'stelna' (om mjölk o. dyl.), blbilna 'blötna', vilka stå
i en viss överensstämmelse med sv. rspr., samt ridna 'ruttna',
låsna 'lossna', vilka strida mot detsamma.
framför äldre ra: åosla f. 'yrsel, svindel', tesal 'körning',
håosal 'hörsel';
framför vd i hbvda (-h-) m. 'huvudgärd'3;
framför st i
håsta bösta
åsto(r) öster
röst
båsta slå, dunka4
rost
bhsta n. större stycke6
-a
trost, -a tröst,
klump, k1oss6;
båstal
kost höst
e framför n-förbindelser:
åfrontag förkryMpt, vanhons höns
skapt varelse7 ;
bOro(r) bönder
lånda-grQb täckdike

gr ovan.
Jfr 00
Da. gjogle av mit. ~elen. Även j4k/a; vanligen Ma s.
Uppkomsten av 0-ljudet är något
Jfr fsv. hofDadyno.
oklar. Se dock Kock Ljh. 493 ock jfr härmed Hultman Hälsingel.
s. 68 f.
Isl. beysta, fsv. borsta, äda. bests.
T. ex. fläsk; isl. beysti, fda. bests.
Enligt Rietz s. 80 urspr. 'klappträ' sammansatt av värbet bösta
stla eg. 'slagval', d. v. s.
ock fspr. v21r 'käpp'. Jfr slåal
'slaga'.
Jfr da. fronnet till no. dial. froyden 'mflrbe, morsch, fata', se
f. ö. F.-T. s. 280.
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s(s) ock -ps-:
f) framför ta
0,9/ skötsel
?sia (b-) ödsla
tjåpsti(g)e(r) som är på köpNal födsel
stadsvis, fin, förnäm.
Mal gödsel
Anm. 1. Om hithörande ord med 0 i vissa delar av häradet svarande till 0 i andra se under vok. 0.
Anm. 2. Ett säreget fall med 0 är hk-bova 'husbonde'. Att
0-ljudet här är mycket gammalt, är visserligen säkert; men det är icke
lika säkert, hur det uppstått. Sannolikt hör formen hos- ursprungligen
icke hemma i sammansättningen husbonde, utan i sammansättningen
husfru, hustru. Äda. har nämligen ofta hosfro, hostro, ock i fsv. finna
vi hosfrw, hostrv. Kocks förklaring av detta fa i Ljh. 831, enligt vilken
o skulle ha lånats från senare leden -fro i ordet husfro (<— *busfroyia),
synes antaglig.

0 svarande till äldre
Säkra fall med äldre 'ö äro mycket svåra att urskilja, isynnerhet därför att det nuvarande ii-ljudet i dem likaväl kan
återgå till y eller ev. ö. För så vitt äldre förefunnits — fallen ha säkerligen varit ganska få — har det emellertid med
all sannolikhet utvecklats till ett ö-ljud i målet, ø eller under
vissa betingelser ev. 0. Om utvecklingen till y-ljud framför
konsonantgrupp med palatal kons. se § 76. Mera sannolika
fall med äldre ö äro tsgd 'kött', y4fra 'göra', »inom 'genom' ock
smer (om -o- se under o) 'smör', ehuru även i
möjligen sm40
dessa vokalisationen är mer eller mindre dubbeltydig. Vid sidan av fspr. kot, gora, ~om, smor finnas nämligen kiot ock
kyt, giora, gynom, smior ock andra former, ur vilka de nuvarande ev. kunna ha uppstått.
Åtskilliga låneord med urspr. kort es finnas, som båkara
'tunnbindare', da. bodkor av mit. bodiker, pet 'kjol"- av mit.
schorte.
0 uppkommet av äldre Y'. Målets ö-ljud återgår i
betydande omfattning på ett äldre y-ljud. Det torde uteslutande
ha varit ett kort y, som blivit ö i målet, varför i de fall, där
vokalen ursprungligen varit lång, får antagas, att förkortning
inträtt före utvecklingen y -->- o. I regel har ett av uppkommet ei bevarats som 0 i målet. Om fall med o se under denna
vokal.
1)

Samma betydelse har da. skymt.
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1. o svarar i regel till äldre Sr' framför enkel konsonant. Ex.
sql s., -a v. sula'
bilan odon 8
smala smula v.2
kngl knöl 2
snigla n. koll. smått avfall
No
lgr eldfängd, vass (om
(av t. ex. hö)2
kniv o. dyl.), villig, kvick
ro(a) rödja
sto stöd(ja)
fnio fnor fnöske"
/o hår, u113
lgn lönn
so spad4
jon gåva in natura åt tjäk' möda, besvär5
nare 1. arbetare MöYsMj."
t(g)e(r) besvärlig5
dgna dåna, döna
fgl fd16
rrYta ett slags vagnskorg 1.
hl f. djupt ställe i ål. bäck'
häck att köra hö i"
Fsv. sula, sola. Med avs. på y' -› o jfr särskilt got. sulja.
Märk särskilt gotl. smyla, smylla v., andra sv. dial. smöli,
smölja, Rietz s. 634.
Jfr da. lod 1. laad, sv. dial. lå, lydi, lydje, lödja, lye, lydd
o. s. v., Rietz s. 409. Se även Hesselman Korta vok. s. 121. Härtill
även målets / 4
. n 'luden', varom se ovan § 81,1.
Jfr fsv. sup, son, da. saad, sod, sv. dial. så(d) sö(d) o. s. v.,
ags. syde. Enligt F.-T. s. 940 av *suda-, *sudi-.
Ovisst, om ordet hör hit. Rietz har s. 743 varjehanda: toa,
t(j)a, töje, töe s., toakti(g), tojakti, tyäten, töelig, tölig adj. Åldre
4.6-? eller IYAh-? I senare fallet till roten tugh-, som ingår i tåga?
Se Hellquist Et. ob., detta ord ock töja.
I de norra delarna ng se under 01, § 108.
Fsv. hyl 'djup vattensamling' isl. hylr.
Jfr da. bellebter. Sydsv. dial. ha enligt Rietz s. 78 böljon,
-Jen ock bölen, vilka former synas förutsätta äldre *byl(Don.
) Äldre y enligt F.-T. s. 556. Jfr Hellquist Et. ob.
Att detta ord har 0 E— 'Y, är väl sannolikt; men om y urspr.
följts av enkelt r, är svårt att avgöra, då ordets etymon är dunkelt.
Rietz för s. 412 lör (lur) till ett bra, lura 'flamma upp o. dyl.'
(Upp'. även lorga), som återgår till ett *logra. År härledningen riktig,
skulle lör förutsätta ett lYgh- ock urspr. betyda ungefär 'eldfängd'.
Rietz s. 158 förmodar sammanhang mellan fnor(e) ock adj.
forn. Äldre "fn'Yr*fyrn-?
Fem. skyn, se f. ö. under 0t, § 108 ang. de norra socknarnas
5t1.1n•
Jag för ordet med stor tvekan hit. Men Rietz' rätte, röns,
rönne s. 549 jämfört med ränne (list. rena Jh.) s. 551 synes ge
skäl för ansättande av äldre 'röns, *dins.

.
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tr,jsa arbeta hårt, slita ock
Odal skyttel
släpa'
sprildal vävspännare 8
drgs senfärdig, slarvig perbrifIda f. linbråka3
son 2
br&la n. bråte, skräp10
b6in-briy/ benbrott
dri).sa m. hög av tröskad
säd3
trgd slut, förbi"'
gv inslag i väv 4
brkas brottas YsMj.12
mgg dynga, smuts"
4ve(r) över'
drkbal tungspene 6
/okas ha kväljningar"
Nda flytta
lonka-valan stelfrusen om
lgd andel, lott'
fingrarna 15
'IM nöt (frukten)
stem-tggan anspråksfull."
Anmärkningsvärda fall äro klhva 'klyva' ock Ova 'fösa,
skjuta undan'. Det första av dessa ord överensstämmer med da.
Jag sammanställer detta ord med no. dial. trysja 'rydde, rense
jorden for kviste eller affald af trxerne', tros 'kyss, affaldne kviste,
halvraadne grene', sv. dial. trås, tros 'stickor, spån, ris m. m.', även
'oduglig människa'.
Se Rietz s. 102; änsv. drös, se Hellquist Studier s. 36.
Jfr fsv. äda. drosse, sv. dial. dråse, no. dial. drose. Bredvid
äldre former med 6-11 torde också ha funnits sådana med, möjligen
analogiskt, tr". Jfr värbet drgsla nedan.
Jfr fht. wuppi 'gewebe' av *wilbia-, avljud till väva. Härav
gv. So F.-T. s. 1405.
fnord. —SkyKan återgå på fsv. yvir, men även på fspr. emir, i vilket fall
ordet hör till § 82.
Fsv. drypil, fda. drypsel.
Jfr fsv. lyt ock plur. lyti(r). En sammansättning med samma
ord är op-ifid 'övre delen av lintyg', äda. oplod, isl. upphlutr.
gkå. sprödde enligt Rietz s. 662. Jfr no. dial. sprote 'spamdUte', sprotel ock sprytil 'stillepind i fx1de, torn eller ha3ftenaal i spwnde'.
Sv. dial. bräta, bröta, brota, bruta, bryde, bröda etc.; se
Rietz s. 53. Att äldre former med jr' funnits, synes säkert.
Jfr da. dial. bryde, brede 'et afbrudt Filer afskaaret stykke'.
n ) Sv. dial. trut, trot, tröt, no. dial. trot 'slut', till tryta.
12, ElieS brMas. Har äldre brytjaa « brytas givit resp. *brodjas --->
brogas?
brwlas Ock *bredas
Da. moig, nyno. myk, isl. mykr.
Sv. dial. klyka, klöka(s), se f. ö. F.-T. s. 531.
Jfr äda. knoke, fsv. knoka. Jfr också gotl. knykel, knykling
s., dial. knykkia o. s. v., se Rietz s. 338.
Rietz s. 683 stor-tykken, -tyken, -token s. 768, enligt Rietz
av fnord. Pykkinn.
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klove, vilket hos F.-T. s. 542 identifieras med no. kloyva, faktitivum till fnord. kljtifa. Denna förklaring förliker sig emellertid

icke synnerligen väl med värbets former i äda. Vi finna hos Kalkar
inf. elywee (1550), ipf. kloff (flera belägg), kloffuede (en gg),
pf. ptc. kloffuen ock kloffuen, alltså i allmänhet former som
förutsätta gammalt klyva svarande till fsv. klyva, iSI. kljtifa st. v.
När så härtill kommer, att ett äldre östnord. *klava svarande
till no. kloyva eljes ej kan påvisas, måste den hos F.-T. givna
förklaringen av nda. klove anses vara mindre sannolik ock en
anknytning till äldre klyva ha mera skäl för sig. En sådan
blir möjlig, om vi antaga en relativt tidig vokalförkortning.
Värbet förekommer ofta svagtonigt i sammanställningar sådana
som klyva-sånder, klyva-itti. Vokalen kan här ha förkortats,
varefter y övergått till lo. Samma förklaring kan tillämpas på
fova, vilket då bör härledas ur ett äldre *skyva svarande till
isl. skSrfa (även sklifa) 'skyde 1. trykke afsted, ved tilfojet stod
drive afsted', no. skyva (skuva), fsv. skluva (skuva) skyuu.a
o. s. v., sv. dial. skjuva, skjöva o. s. v. 'skjuta, maka o, dyl.'
I sammanställningar som `skYva-frtim, tndan, bört 0. s. v. har
y förkortats, varefter y blivit o. Man kunde väl anknyta klgva,
da. klove till fspr. klYila, vilket i fsv. synes ha haft betydelsen
'klyva' jämte vanligare 'klövja', men en sådan förklaring synes
mindre sannolik, desto mera som man då för fova måste räkna
med ett obelagt äldre *skYvia.
Ett tredje fall med o av urspr. y är sto- i stå-fao, -moo
etc. 'styvfar, -mor etc.', fsv. styffno.
stSrp(stjii.p-). Vid fakultativ huvudton på andra sammansättningsleden har y blivit Y' för att sedan övergå till o.
Anm. 1. I Mj. har jag hört uttalet no 'ned', n.åra, 'nere'. Dessa
former synas ansluta sig till äda. nodh 'ned' (Rimkr.), vars (a väl bör
sammanställas med fsv. y i nyd, nydher, beroende på en tidig sporadisk övergång av I till y, varom se Kock Ljh. 89.

2) o har uppkommit av y' framför lång kons. i följande fall:
a) framför rr i fo-stka 'förstöra', da. forstyrre. Den långa
konsonanten ger särskilt skäl för direkt anslutning till den
danska formen, ehuruväl en härledning ur den svenska riksspråksformen förstöra, nht. verstören, Balt. vorstören eljes kunde
vara berättigad. Ett annat ord med av y uppkommet o framför
r är sårtg 'syring', vilket ju ursprungligen haft långt y. För-
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kortningen skulle kunna anses bero på tidigare huvudton på
senare leden; men sannolikare är, att sy-ring till följd av y-ets
ställning i slutljud i jämförelsevis sen tid blivit *8-ring, som
över -syrring utvecklats till song.
framför fr i Wal 'skyffel', mit. sehuffele, sehiif(e)le,
nit sehäfel. Jfr dock Hellquist, som räknar med ö-former,
inlånade från lågtyska dial. (mholl. sehoeffel).
framför ss:
måsa f. mössa'
/0.5 löss
bhsa f. bössa 2
mos möss
tapp av hö, ull o. dyl.;3
tim
-a
kyss,
-a
4
'tysta'
svarande till da. tysse.
Hit bör väl också föras ta
Det ansluter sig nära till interj. tim, da. tyss (se F.-T. Lydhist. s. 114 ock Wb. s. 760), vilket förklarar dess saknad av
det tvi finna i adj. tyst.
Även tal-be 'körsbär' är utan tvivel ett ex. på -os- <-yss-. Jfr äda. kysselluer bl. a. former ock ödanska kosbxr
enligt Bennike-Kristensen s. 64. Sk. dial. ha kysse-, kössebär
enligt Rietz s. 321. Framför rs kan icke övergången y -›
ha skett, alldenstund resultatet då sannolikt skulle ha blivit
nuv. -as- (jfr § 56, särskilt s. 183).
Anm. 2. Framför ss <— ts står 0 för äldre jr i rbs,a1 'svedjeland',
varom se § 75, 7 h.

framför tt:
glot barnunge4
fika flytta 10.5
nhta m. nytta

nh(y nyttja
sprhta n. spånor, kvistar o.
dyl. avfall6

Mit. musse, nit. mässe, änsr. myssa.
MIL busse, uh. trässe, fsv. byssa.
Jfr no. dial. tysjil 'liden los tot eller visk, f. eks. af ho', som
väl hör till tosa 'optrevle'. Rietz s. 765 har ett tuss, töss 'tapp (av
hö)' ock s. 746 tos 'ludd', tosa 'trassla'. Jfr dalm. toa, tyssä, -e
'linkärve' enligt Hesselman Korta vok. s. 175.
Sydsv. dial. allmänt glytt, glött, se f. ö. F.-T. s. 331.
Eljes vanligen &da, se 1 ovan. &ta kan vara lån från sv.
rspr. eller möjligen gammal svagtouighetsform.
Jfr fsv. sprytja 'kvist, smal gren'.
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stita s., -a v. stötta'
böta f. bytta
stittg liten pojke 2
Man
jåtan, sjutton;
fot skytt
Hit hör också jbi-fota 'genskjuta', vilket utvecklats ur ett
urspr. *gen-skYta (med y från presensformerna) på så sätt, att
-it- i tonsvag position blivit -ytt-, varefter ett *gen-skYlta
regelrätt givit målets form. Wigforss' alternativa förklaringssätt s. 63 äro mindre tilltalande. Vess. )en-jgda kan återgå på
-skYla, men har sannolikare d för t från jgda 'skjuta'.
Med t uppkommet av äldre pt eller ft märkes lita 'lyfta',
fsv. is!. lypta, fsv. även lyfta.
Ett ganska besvärligt fall med -01,- är rita, 'råtta'. Samma
ord har liknande vokalskick i skånska ock halländska mål
t. ex. åsb. lugg. hota, shall. hota (-y-). I äda. är den vanliga
formen rette; ett par ggr träffas enligt Lis Jacobsen Studier tul
det da. sprogs hist. s. 129 även former med y, plur. rytteer,
-er. Lis Jacobsen ser i den äda. formen en »omlydt form» utan
att ange, om äldre ra, omljud av ö, eller äldre y', omljud av ä,
avses. Wigforss S. 63 har uppfört ordet under ord med -ot- av
äldre -ytt- men anmärker, att förhållandet till fsv. rotta, mit.
rotte är oklart. Ehuru ingenting här kan bevisas, vill jag
framställa som min tanke, att fsv. rotta är direkt lån av mlt.
rotte, medan äda. rott.) (rytte) är en mera ursprunglig nordisk
form, vilken visserligen sedan i danskan blivit utträngd av det
lågtyska rotte (nda. rotte).4 Den nordiska grundformen torde
ha varit rytta, vilket ord kanske återfinnes i isl. rytta 'ussel
og skrobelig person"vesalmenne, stakar' (Haegstad-Torp Ordb.),
alltså med sekundär, lätt förklarlig betydelse. 5 Detta äldre
nordiska ord torde emellertid haft det trångt i konkurrensen
med ordet mus, vilket förklarar bristen på belägg liksom också
den lågtyska formens senare överhandtagande.
Mit. stutte, stutten, äda. stytte, stotte, sv. dial. stytta.
Jfr sv. dial. stynting, stönting jämte stötting, da. dial.

stunting; se Rietz 679. Det synes sammanhänga med fsv. stunter,
isl. stuttr 'liten, kort'.
Formen med s, som torde vara mera ursprunglig i målet (jfr da.
sytten), }föres sällan. Det numera vanligare fotan torde ha j från ju, jutt.
Det vore väl också tänkbart, ehuru mindre troligt, att ett äldre
oomljutt nord. rötta (-ii-) funnits vid sidan av den omljudda formen.
3) Jfr sv. rspr. »fattig som en kyrkråtta».
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Ännu egendomligare är målets Mig 'rotting', Mj. dock
råttg. Varifrån ö-ljudet, såväl som också u-ljudet, vilket
näppeligen kan ha uppstått ur 53, kommit, är ej lätt att inse.
Gissningsvis vill jag emellertid förklara o
u på följande
sätt. Ordet har inlånats från någon lågtysk dialekt, där förväxling med ett annat ord förekommit, nämligen en motsvarighet till mit. rutink 'Ianges seitenmesser, langer doleh', vilket
ord återfinnes i äda. under formen ryt(t)ing, isi. ryt(n)ingr.
Ev. kan ett äldre rytting 'dolk' i målet helt enkelt ha växlat
betydelse. rutlg kunde förklaras som direkt lån av ett Ity.
rutink med u-ljud (jfr sluta 'sluta').
framför dd i bro 'brodd' (= pigg 1. dyl.), bra 'brodda,
sätta på brodd'; jfr no. dial. brydda f. jämte brodde 'isbrodd,
som', brydda 'forsyne med brodder', isl. brydda 'stikke'. Ett
annat fall synes sorl 'sudd, disktrasa' vara. Det kan knappast
förklaras annat än ur äldre *sydd-, ehuru det visserligen är
svårt att finna stöd för äldre y'. Märk dock no. dial. sydden
jämte sodden, sudden 'fuktig, varm og fuktig m. m.', vilka
väl sammanhänga med no. sudd, sodd, sodda o. s. v. — Framför dd, senare förkortat framför r, har väl övergång y' -->ø ägt
rum även i kdrig 'pojkvasker, drummel', skå. dial. löddring enligt Rietz s. 409 ock skira 'sluddra, prata otydligt'. Det förra
av dessa ord föres av Rietz till roten 1.115- it. ex. luden; men det
torde kunna ifrågasättas, om det ej snarare är en avläggare av
änsv. lyddare, löddare 'gycklare', mit. lodder,loder(er) 'Iockerer
mensch, taugenichts, gaukler'. Det senare ordet bör ha inlånats med y-ljud; jfr Ity. slåderen 'plaudern, schwatzen'. Härtill sluter sig väl också sl4do(r) 'prat, snack, sladder'.
framför bb i Oba se (även Oba se) 'flytta sig' (företrädesvis om kor i båset), dial. skybba, sköbba, skjobba, skjubba
o. s. v., se Rietz s. 617, skeem. Råa enl. Lindberg Skeem. s. 170.
framför ni, äldre mm I. m, som undergått tidig förlängning. Såväl äldre y' som äldre y, vid kvantitetsomkastningen
förkortat till y, återfinnas som 0. Ex.
krye] lymmel
skrånia skrymma
batcsOnza(r) bekymmer
riolza rymma
finza skymma
å;nce jämte, bredvid.'
1)

Jfr ynue ock

2.4221Ce s.

232 f.
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I enlighet härmed bör väl också såma 'simma' förklaras,
vilket torde böra sammanställas med fsv. symma, isl. no. dial.
symj a.

3. ø har uppkommit av Sr' franiför en del kons.-förbindelser,
nämligen
framför r + kons., för så vitt ej vokalförlängning inträtt före övergången Y- sa. Vi finna 0 (där ej utvecklingen
fortsatt till o)
regelrätt framför äldre ri, (sannolikt) rv samt rk. Ex.
dåeva kurage, mod 4
sphoja spörja
pevana skärvan, eng. sjuboja börja
kan YsG-a.3
-a f. röra, massa'
'boja
mörk
mhoke(r)
stheja stolle, vildbasare2
steka
s.,
-a v. styrka
busa
på,
stoeia-pciu 1. astet
kyrka
tPeka
åstad 2
hheke(r) reslig, ståtlig; 6
Htla-stoop ett slags kalvsylta Mj.3
stundom framför äldre rt, nämligen i fheti 'fyrtio',7 mbeta
f. 'mört' 8, vjet 'vört', om vilka se s. 254.
Om y ---> ø -> o, a framför r-förbindelser se § 56 samt nedan
under 61.
framför 1 + kons. allmänt:
stillta stulta 9
snbita snylta
501t, -a skylt, -a
sålta sylta
Jfr no. dial. gyrja 'mudder'; se Grip Skuttungein. s. 51.
Jfr no. dial. styrja v., st3rrj(e) s. med liknande betydelse. Se
f. ö. Hesselman Korta vok. s. 127.
Kan sammanhänga med vb. stura. Grundbetydelsen torde vara
'styv, stel'.
4) Friv. dyrwe <- dirve, jfr s. 207
9) Synes förutsätta ett *skyrva <- *skirva, vilket senare i andra
delar av häradet blivit ,yeeva (s. 96). Se f. ö. Hellquist Et. ob.
s. 776.
Rietz s. 245 hyrk(er) 'rask, livlig' jämte åtskilliga andra former.
Jfr också Wigforss s. 312 ock Kallstenius Bärgslagsm. s. 156.
Folketymologiska anslutningar till foett torde fdetd-p2(j)4no
'fortepiano' ock fhet95é 'fotogen' vara.
9) Fsv. myrt(er) som tillnamn (Hollquist). Jfr no. dial. murt
'smaaser,
9) Jfr no. dial. stylta 'gaa stivt og usikkert', msv. dial. stylta
'gå ostadigt' (se Hesselman Korta vok. s. 168 f.).
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pålsa f. korv 4
bbisi(g)e(r) stor ock klumpig6
dålsko(r) trög, loj 6
shina storkna, sätta i halsen7;

Om utvecklingen av äldre -y11- se under dift. o.
framför n + kons., nämligen
framför nt i slånte, 'slarvig, slängig flicka' 8, drånti(g)o(r)
'senfärdig, drumlig', dront I. drånta-kod 'senfärdig, drumlig
person', tånte, 'fåne', knia 'bete sig fånigt, enfaldigt',10 dont
'dynt';
framför ns i lån-steka 'sticka för vagnsjul'11, fånsto(r)
'fönster', månsto(r) 'mönster';
Några hinder för antagande av en allmän övergång av
till ö framför ns förefinnas ej. Däremot förblir utvecklingen av
framför nt dunkel; det synes ej gott att avgöra, under vilka
förhållanden
blivit fa ock under vilka det bevarats som y enligt § 75,8 d.
framför m + kons. allmänt, efter vad de jämförelsevis
fåtaliga exemplen utvisa:
Åda. plur. styllper (1539), varom se Kalkar 4, s. 147, vittnar
om gammalt y vid sidan av ö ock ii i detta ord.
Da. dulme; y-stadiet återfinnes i isl. dylminn 'ligegyldig',
yfirdylma Iwgge skjul paa noget'.
Bildning på ordet föl, fspr. fyl; jfr Hesselman Korta vok.
s. 201.
Se Noreen Sv. etym. s. 60.
Förutsätter ovillkorligen ett byls-. Jfr bolsa s. 202. Då
Rietz s. 65 har ett bullsig Bl., så torde u (n) här vara meddelarens
oriktiga substitut för målets 0.
Fsv. dylskir 'trög, liknöjd, försumlig'.
Ett äldre *sylghna, sammanhängande med svalja, måste ligga
till grund. I andra mål träffas former utan omljud (svu/ina o. dyl.)
enligt Rietz s. 709.
5)1 Kb. har en gg uppgivits form med y: slknta, möjligen förekommande längre mot norr. Jfr da. dial. slynte 'mtissig gehen'. Se
f. ö. dels Rietz s. 625, dels F.-T. s. 1069.
9) Jfr dial. drynta v., se f. ö. Rietz s. 100.
lo) Se Rietz s. 723. Jfr äda. tunte 'vare forstyrret, balvtosset',
tuntet korstyrree, bolst. tfinteln v. (enl. Kalkar 4 s. 486).
17) Av ett *lyns-stieka; jfr nht. 11nse, fsax. lunis(a), se f. ö.
F.-T. s. 663.
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yime-lom honlam'
50unt, -a skymt, -a
timo(r) timmer Mj.2
limske(r) lömsk
timra timra Mj.2
Iiimske(r) rädd, haj3
rimli(g)e(r) rymlig
krimska se harkla sig 4;
framför ft i klOgta
klifta 'samla ett fiskegarn i en
därtill avpassad klyka', kki5t
laoft 'klyka för fiskegarn' Mj.5,
drb,Ota (-0ft-) 'ränsa tröskad säd", krii5ta (-oft-) 'krama ihop'
(papper o. dyl.).7
Med 0' framför ft märkes även loft 'luft', vars 0 kan bero
på ljudsubstitution vid sent inlån, för rspr. u (u). Med tanke
på ty. plur. llifte, som ju har rätt stor användning, skulle man
dock kunna härleda o ur urspr. i--'. — Om 45sa
hifsa utgått från äldre hyfsa eller hör», kan ej avgöras. Se Tamun
ock Hellquist.
framför s + kons. i allmänhet, i särskilt talrika fall
framför st:
drf_Ysla rinna sakta, strös ut
1. ex. om grädde, då den
(om säd o. dyl.)8
kärnasl°
snisla snoka, vädra, leta
grism2(g)e(r) k ornig'°
efter ogt
listan lysten
grisma se bilda små korn,
rost, -a, -t(g)0(r) rost,-a, _ig it
Isl. gymbrlamb 'hunlarn, gimmerlam'. Se F.-T. s. 310 f.
Jfr de mellersta ock norra häradsdelarnas e-former s. 51.
Jfr no. dial. h3rmskjen bl. a. 'utilpas, uoplage, av roten hm'mörk' 1. dyl. Se f. ö. F.-T. s. 1321.
Jfr Rietz s. 360.
Jfr no. dial. kluftast 'forgrenes', mit. kluften kkluftweise) versammeln'? teilen, spalten'? ock da. khaftet 'kluven', ävensom rspr. klyfta.
Se Talmi) s. 101, Hellquist Et. oh. s. 102 ock F.-T. s. 155.
Sydsv. dial. kröfta eller kryfta, sammanhängande med krympa,
se Rietz s. 360.
Äda. drysle 'falde dråbevis'.
3) Förutsätter ett äldre *snYsla; jfr nit. suiisselen, snusselen
'mit vorgestreckter schnauze nach etw. sphren' (till snuss 'schnauze')
ock da. snuse 'vädra, snoka'.
I Mö. ock de norra socknarna. Mj. har grysma se, grysmi(g)e(r), för vilka jfr s. 256. Sydsv. dial. grysma, sej, grysmig;
se Rietz s. 216.
Utan tvivel har 0 utgått från Sr'. Jfr äda. rost jämte rust,
rost, rostet ptc., rostigt jämte rustas v., rustig, ock framför allt no.
dial. ryst (y') s., rysta v. jämte andra no. dial. rust, rusta.
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råsta rusta, väsnas'
°lost fint stoft, dam 2
nhsta s. n. ock v. nysta(n)
såskan syskon
shste(r) syster
lbska löska.
tåsto(r) tyst
En regelrätt övergång av 'Y till ö torde få antagas såväl
för tallen med
li k v. I. n a s. som framför st. Däremot är
jag böjd för att förklara fallen med -osk- på annat sätt. Då
ryska (se § 75,8 f.) är ett, låt vara ensamstående, likväl starkt
bevis för bevarande av y-ljudet framför sk, tror jag icke, att
ovanstående två ord med -osk- ha fått detta genom en ljudlagsenlig utveckling -ysk-mik-. Det första, soskan, som ursprungligen haft ett t mellan El ock k, kan ha fått ra framför
st, om t förefunnits vid tiden för övergången -yst- -->- -ost-.
En möjlighet är påvärkan från ostor. Tänkbart är ock, att
o värkligen uppstått ljudlagsenligt, nämligen i den synkoperade
formen soskna i t. ex. sbskna-kul, soskna-bdwn, sammanställningar som äro särdeles vanliga ock där den för bevarandet av
y-ljudet erforderliga vokalförlängningen bör ha uteblivit till
följd av kons.-gruppens antekonsonantiska ställning. Värbet
loska torde ha o genom association med /os.
Anm. Ett par ord, som kanske trots allt ha 0 av äldre y, äro

frost ock pliste(r), pl4stra MöGaJhKh. (-a- YsMj.). Ordet frost
har i yfsv. anträffats ett par ggr under formen frost, vilken antagits
svara till ngutn. franst, se t. ex. Nor. Aschw. gr. § 170 ock Kock
Ljh. 956. s. 323. I äda, träffas icke sällan formen frost, ock i nda.
dial. förekommer rätt allmänt o-form (se Lis Jacobsen Det da. rigsspr.
hist. s. 120). En möjlighet vore nu att anse dessa former härröra ur
äldre *fraust, såsom man antytt för fas'. frost. Denna förklaring synes
mig emellertid ej tilltalande. Vida rimligare torde vara att vid sidan
av de oomljudda formerna fräst ock fröst antaga en form med omljudd vokal, nämligen ett äldre *frSkst. Hur Y".• i denna form tillkommit,
är tämligen likgiltigt. Det behöver ingalunda vara ursprungligt, d. v. s.
bero på en grundform *frästia-, utan kan vara lånat. Närstående ord
med y äro t. ex. isl. frysta, eg. 'gjore stiv af kulde', enligt Fritzner
förekommande i fall som verit tekr at frysta 'det bliver frostvejr',
frystir opera. dets., vidare no. dial. frysten 'kuldskjasr, som taaler
liden kulde'. Ett äldre *frYst ligger enligt min mening till grund för
såväl äda. som nda. dial. frost ock nsv. dialektformer med o-, ev. yljud (se Wigforss s. 354: Skytts hd N08t liksom hyst 'rost'). BeÅda. ryste, rosts (rasts), nht. rtisten.
Da. dyst.
18-141058. Sv. landsm. S w enning.
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läggens ålder bör härvid icke vara något hinder, då övergången y -->
i da. var allmän redan på 1300- ock 1400-talen enligt Lis Jac. s. 131 f.
'Även de yfsv. o-beläggen torde böra återföras till äldre *frYst.
Mera gåtfullt är 0 i de anförda formerna för plåster, plåstra.
Att tänka sig en utveckling från A-ljud till 0 inom målet är helt säkert
omöjligt. Ordet har eljes i äldre språk a- 1. o-former, som äda. plaster,
ploster, fsv. pla(a)ster, ploster, av mit. plåster. Jag ser ingen
annan möjlighet än att förutsätta, att ordet på ett eller annat sätt inkommit med y i målet. Otänkbart vore kanske ej, att en förväxling
skett av mlt. plåsteren ock mit. phisteren 'zerzausen, durchwilhlen,
pliindern', 'åda. plustre ock plystre 'plyndre', vare sig att en sådan
förväxling ägt rum inom någon lågtysk, ev. dansk, dialekt eller vid
inlånandet till målet. Vid ironisk betydelse kunde t. o. m. medveten
sammanblandning av de båda värben tänkas ha förekommit.

g) framför pi —> bl i krätzg 'krympling', da. krebling, fsv.
kryplinger bl. a. former.
§ 84. 8 svarande till äldre o i dift. lo, som genom progressivt i-omljud blivit jo, träffas i några ord:
bjgfen björn
50 sjö
'bena f. hörn MöJhKh.3
jons, Me, Jöns, Jösse
yolt höll 4
trvol mjöl JhKh.1
jog högg (tag i).5
~flax ett slags skogsbär 2
De fåtaliga exemplen vittna om övergång jo -› is under
samma betingelser som i sv. rspr. Äldre iö uppkommet av den
urnord. ljudgruppen aiw har blivit iö i ordet sjö, fspr. siör,
under det att iö med annat ursprung bevarats, t. ex. i jon 'jon'.
Man anser ju denna olikhet i behandling bero på olika kvalitet
hos ö-ljudet i de båda fallen, i det att det förra varit mera
öppet, det senare däremot ett slutet ö. I namnet Jöns Jösse
har emellertid även ett iö med slutet ö blivit jo. Sannolikt
är dock denna övergång iö --> is blott skenbar, i det att man
lo att göra. Se härom Nor.
här har med en övergång iö
Aschw. gr. § 99 anm., där fspr. ionis förklaras ur ett Io(h)ginnes,
F. ö. "ml, se § 27, s. 99.
Jfr fev. myölena gräsa 'mjölonris'.
Jfr om Jona, s. 258.
hien. Formen synes förekomma blott i de norra
Fsv. hiolt
socknarna.
5) Föråldrat ock använt mera skämtsamt. Anträffat blott i Mö.
ock de norra socknarna. Fsv. hiog —> hin, om vilket se Kock Ljh.
1017 ock där cit. litt.
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medan fspr. rön (list. jon) härledes ur iöi(h)an.1 Övriga ovan
upptagna ord ha haft kort lo, vilket, där det ej före omljudstiden förlängts, regelrätt torde ha blivit 10. Om iö —> iö jo se
under o.
Anm. Ett i några fall förekommande -jo- som i Da 'fjollig
man', f),Mta 'fjant' 2, spjått(g)o(r) 'fläckig's är dunkelt till sitt ursprung. Orden ha näppeligen förefunnits med lo vid tiden för utvecklingen jo -÷ in; j beror väl måst på relativt sent inskott efter labial kons.,
men möjligt är, att även ett sådant j kan i sen tid ha medfört utbyte
av o mot 0-ljud. — Av annan art• är j0- i j0/ 'julle' Mj. Det bör
kanske snarast anslutas direkt till Ity. jölle (gölle).
uppkommet av äldre 2 framför r ock 1 träffas i
hho hr lin
hok kista, bing4
&n örn
belys-gl barnsä1.5
Exemplen äro a, men utgöras av för målet fullt genuina
ord, varför man av dem torde kunna draga den slutsatsen, att
2 normaliter blivit <4 framför r ock 1. F. ö. har 2 sammanfallit
med ö-ii i målet, ock ev. fall med äldre 2 återfinnas under o,
0, 0 I. u.
0 har uppkommit genom labialisering av ö i Oba
'svepa', fqb 'svepning, linda', även 'sväng, omväg'.

Anm. Huruvida en utveckling ö —› f7:$ försiggått i andra fall i
målet, låter sig ej med bestämdhet säga. Orden stkval 'stövel' ock
hkv0(r) 'klöver' återgå visserligen ytterst till mlty. stevel ock klöver,
vilka också i äda. återfinnas under formerna stevel (även stevel) ock
klever, men det är icke sagt, att orden inlånats med e; de kunna lika
gärna ha upptagits frän da. eller ev. sv. riksspråken med ö-ljud. I
Kocks teori i Ljh. .945 om dialektisk utveckling iö
iö i
fsv. Ionis synes mig otillfredsställande, vilket i lika hög grad gäller
om hans andra alternativ: danskt inflytande. Ionis bör icke häller
i danskan direkt ock ljudlagsenligt ha utgått ur Iönis. Enligt min
tanke löses problemet enklast så, att Iönis i proklitisk ställning såsom
förnamn blivit Iönis, vilket regelrätt blivit Ionis, ev. Inis med vokallängd från Iönis, lön.
Sannolikt kontaminationsform. Jfr dels målets fylla, som torde
vara äldre, dels rspr. fjant(er) ock det åtminstone i de södra delarna
ännu rätt allmänna list. tonta.
Jfr spiceft(g)o(r) s. 134.
4) Isl. 2rk.
5) Ordet öl användes ej enkelt i otvunget språk, i stället bio
bir. Däremot har det en stadgad förekömst i ovan anförda sammansättning.
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synnerhet gäller kanske detta om klöver, som väl ej är alltför gammalt i målet. I hkvel 'hyvel', iida. hevel, är 0 E- e visserligen möjligt, men kanske mindre troligt än i de föregående fallen (Ity. hövel,
da. hov». — Mera sannolikt är kanske, att 0 beror på labialisering av
e i håmh(g)0(r), hm lat 'behaglig, trevlig', om det, som jag förmodar, är identiskt med ordet hemlig; jfr fsv. hemeliker 'förtrolig'
ock ty. heimlioh i betydelsen 'hemtrevlig, behaglig'. I yfsv. uppträder
en gång homlige adv.

Tok. 6.
§ 87. Det öppna ö-ljudet har betydligt mindre frekvens
än det slutna. Det förekommer något ojämnt inom de olika
delarna av häradet. Ymnigast företrätt är det i de norra socknamna, som å ena sidan ha a av äldre o i störst omfattning,
huvudsakligen gentemot de östra häradsdelarna, å andra sidan
ha talrikast fall av a svarande till ursprungligt eller av 'y' uppkommet ö, i synnerhet gentemot de södra socknarna. Minst
förekommer o i öster (MöEll.) samt på fisklägena i söder, här
på grund av mera omfattande vidareutveckling av a till a. Man
kan urskilja fyra olika områden, vart med sin frekvens av o,
nämligen
Kyrkhult, Jämshög ock norra Gammalstorp, där a förekommer i störst omfattning, såväl ett av äldre o uppkommet
som ett ur tidigare o utvecklat o;
Södra Gammalstorp, Ysane ock Mjällby (jämte Sölvesborgs landstörs.), där vi finna ungefär samma frekvens för a o
som på det förra området, men å andra sidan färre fall av övergången o --> o;
Mörrum ock Elleholm med obetydligt mindre frekvens
o än det första området, men avsevärt mindre antal
av o
o än båda de föregående områdena;
fall med o
Mjällby kustområde, som i fråga om a o överensstämmer med området 2, men enligt § 56 har a <-• a i större omfattning än häradet i övrigt.
o förekommer endast i stamstavelse ock har uppstått antingen av ett ö-ljud, urspr. o eller o ‹- y', eller av ett å-ljud,
å). Förhållandena äro ganska inå (ev.
äldre ö eller å
vecklade. I rätt många fall är det omöjligt att avgöra, om o
återgår till ett o, som antagit ett öppet uttal, eller en utveck-
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ung o -÷ o föreligger. Ofta är också anledningen till uppkomsten av o, i synnerhet ur äldre o, svår att finna.
§ 88.
uppkommet av ett gammalt ö-ljud, vanligen fspr.
o eller »y".

1. o har i vissa fall uppstått ur ett äldre o framför r-ljud, nämligen
regelrätt framför IT, där dock numera o träffas endast i den
nordligaste delen av häradet (Kh. ock angränsande delar av
Jh.), medan häradet i övrigt uppvisar en fortsatt utveckling
till a, varom se s. 184. Kh. ock nJh. ha alltså
stbra större
t6ro(r) torr 2
mbrom Mörrum
tbra v., -a s. torka 2
nbra norre'
clOra(s) deras.3
till synes regelrätt mellan två r-ljud i de norra ock östra delarna av häradet (KhJhMöElk ock i allmänhet Ga.), medan
söder därom höres o. Ex. r6e — ror 'rör, rbra 'röra' v.,
brbra 'bröder'; i de södra socknarna: roa ror, rara, brara.
mellan postkons. nasal (i förbindelserna am ock an) samt r4
på samma område, som angivits under b, medan söder om
detsamma träffas o. Ex. sm6o
smor 'smör', smboja v.
-a s. 'smörja', snbra 'snöra', sno
snor 'snor'3; i söder
smoo smor, snuva, snora, snoo snar.
i några enstaka ord. 1 häradets östra del har jag funnit uttalet
Det är omöjligt att avgöra, om Ö-ljudet här utgått från äldre
<a eller y. Jfr isl. noräri nyräri, fsv. norra nyrre, äda. norra (som
kan ha o likaväl av urspr. fa som av y). Ingenting hindrar häller att
utgå från 6-form, då även ö mellan n ock r borde ha givit
i vårt
mål (isl. n0r6r1, fsv. norre).
Även här är ursprunget för 0 tvetydigt, kanske återgår det
snarast på ø eller y, men möjligen ö. Jfr fsv. Dorr thyr(r) norr,
äda. tor(r) thyrr taar(r).
Äda. thorre, -is, -es, torres, thoris jämte therres, -is, thera,
-Ee, there, deris o. dyl. Om uppkomsten av ett äldre o i detta ord
se § 901/2.
•
Huruvida den föregående nasalen eller snarare nasalförbindelsen
medvärkat för frambringandet av 0, är svårt att avgöra med tilljalp
av de fåtaliga exemplen, må vara att inga fall med 0 efter am ock
sn motsäga ett sådant antagande. Om 0 efter ensamt m se § 83,s a
ock nedan under d.
Åda. snor jämte snor, no. dial. snor ock snor. Se Nor. Sv.
etytn. s. 67 ock Kock Ljli. 583,4.
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leda 'lördag' konstant; för övrigt synes ordet uttalas lbeda, antecknat från KhJhGaYs111j. Då en äldre form av ordet ännu
lever kvar, nämligen formen yöeda, är det ej osannolikt, att
bseda är relativt sent lån från rspr. ock att i så fall olika öljud insatts för rspr. ö vid inlåningen. Ett annat lånord med
skiftande ö-ljud inom häradet är dbe-sla 'durkslag', som antecknats med detta uttal i Jh., enstaka gånger även i Bh. ock
Ys. (Norje), men som i Mö. ock Mj. konstant uttalas die-sla,
varjämte jag även funnit former med b- för d-. nämligen bbe-sla,
Jh. ock be-sla öKh. Formen doe- tyder på direkt inlåning
med ö-ljud över da. doning eller nit. dörslag, a-formen åter
förråder äldre lån av mit. dorslach, som givit duo- enligt
§ 89,1 nedan. Folketymologi föreligger troligen i be -sia, nämbbre, 'hål' (jfr rspr. näsborr). Ett ord, som
ligen efter bba
i hela häradet har a eller därav uppkommet a ock vars a synes
böra återföras till äldre es ÷- , är man mbena, Mj. kustområde man måena (ses. 184) 'morgon'. Ifråga om de norra
ock möjligen även de södra socknarna kunde man närmast vilja
utgå ifrån äldre 6-form av detta ord, men då även de östra socknarna (MöEll.) ha a, så kan detta a ej återföras till 6, ty äldre
skulle här (kanske också i söder) i sådan position återfunnits
som o (se s. 207 f.). Man nödgas därför, synes det, ansätta
äldre o <— y i ordet,' ehuru det visserligen är svårt att se anledningen till att detta ej motsvaras av nuv. a, utan av o. Jfr
målets moeke(r) 'mörk(ery, moeta 'mört'. Ett ord, som med avseende på sin stamvokal företer alldeles samma skick i häradet
som morgon, är Mal tbela (även Mena GaYs.), Mj. kustomr.
Mal Mola 'kärnstav'. Här ligger det väl närmast till hands
att utgå från fspr. y, såsom i fsv. pyril isl. pyrat. Men då
skälet till a för väntat ø ej låter sig skönja, synes det motiverat att härleda o --->a ur äldre 6, som enligt § 89,1 nedan bör
ha blivit o i hela häradet. Vg. tune jämte tylls m. m. enligt
Rietz s. 769 pekar tillbaka på en gammal ö-ii-form : *Förut.:
"pöru12 vid sidan av den i-omljudda formen pyril
Märk isl. myrginn ock se angående y-former i mellansv. mål
Hesselman De korta vok. s. 207.
Jfr vg. tulla 'rulta, välta' av ett fspr. *Purla (nht. dorlen),
förhållande sig till tulle som isl. pyrla till 'vril', no. dial. tvirla till
tvirel. Se F.-T. tull.
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Jfr också de växlande norska dialektformerna, varibland turu1(1), som visserligen är tvetydigt (ev. av *pv2rup.÷:Tvaru1aa).

a har i de norra socknarna (KhJhnGa.) uppstått
ur äldre ø efter postkons. r i några ord, där de övriga
delarna av häradet ha konstant o, nämligen i bro 'bröd', grod
'gröt', gr6no(r) 'grön', svarande till bro, grod, grone(r) i de
södra ock östra delarna av hdt. Likartade ord ha ø i hela
häradet, även i norr, t. ex. broda 'linbråka', grii 'gröda'.
a förekommer slutligen ytterligare i ett par ord,
för vilka tanken på äldre ø främst gör sig gällande. De norra ock
östra delarna av hd t (KhJhMöEll.) ha uttalet f6de(r) 'fötter'', (bga)
te Mas '(ligga) skafföttes', jeem-fatas 'jämfota', vilka ord i de södra
socknarna (GaYsMj.) ha 0: fode(r), te fotas, jcem-fotas. I fråga
om MöEll. synes a ej kunna härledas ur äldre Ö, som där borde
ha givit o. En form av fötter, som visar hän på äldre ö, förekommer visserligen annars, såsom framgår av Sandström Utveckl. av fsv. ö ock ii s. 13. Enklare synes saken ligga till i
orden somn, Amnago(r) 'sömn(ig)', s6mna 'somna',: vilkas i hela
häradet förekommande a för tanken på fornspråkets y-former,
fsv. symn, symnogher jämte sompn, somna. y -› fa borde visserligen i dessa ord ha fortlevat som o i hela häradet ock ö som
o, utom möjligen i norr. Men vilketdera man än vill utgå
ifrån, får man räkna med att a kan ha inkommit från huvudordet sova med regelrätt a enligt § 89,1 g nedan.
§ 89. b- uppkommet av äldre 6.
Att en övergång av äldre å-ljud till a skett i målet, låter
sig lätt bevisa, ock vi ha redan förut under o haft anledning
att beröra enskilda fall därav. Såsom tydligt framgår av materialet, har ljudövergången icke haft samma omfattning i hela
häradet. Två huvudområden kunna urskiljas, nämligen dels
MöEll., där ö blivit a endast mellan två dentala, ev. tidigare kakuminala, konsonanter samt mellan en sådan kons. ock v 1. f(t),
dels häradet i övrigt, som fått a av äldre ö framför dental
(kakum.) kons. eller v, f, oberoende av den före vokalen gående
konsonanten, ock därjämte framför labial kons. över huvud taget,
åtminstone p --> b ock pp. Dock synes någon inskränkning
böra göras för de sydligare socknarna (YsMj.), varom mera
1)

men rodo(r) 'rötter', nodo(r) 'nötter'.
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nedan. Framför r har to utvecklat sig vidare till a, i vissa fall
i hela häradet, i andra fall blott i Mj. kustområde; se § 56,
s. 181 if.
1. e har regelrätt i hela häradet uppstått ur äldre
6 mellan två dentala, i äldre tid ev. kakuminala, konsonanter samt mellan en sådan kons. ock v 1. f. Så finna
6 efter dental kons.
vi a
enligt § 56 utframför äldre r i hela häradet, där icke
vecklats vidare till a. Ex.
sgom storm 4
tbra töras, våga'
torg 4
Mej
2
dr dörr
dtio
sOoi
sorg4
MeV torv'
sörja 6
sboya
ttiop torp 4
Norje (by i Ys.).7
n&o,ya
t6ota, f. tårta5
Angående andra ev. fall av a -4-- 6 framför r se ovan under
§ 88,1.
framför 1 i hela häradet. Ex.
tre, -a troll, -a
Ulla tåla
br6lop bröllop 8
tiA(g)o(r) tålig
Fsv. isl. Dora.
Mj. kustomr. dcie, se s. 185. Att vi böra anknyta till fsv.
dor, ej till dyr, synes säkert. Jfr ang. åsb. dQr Billing s. 104; jfr
också Wigforss s. 273 f., soni åtminstone alternativt för hall, ock skå.
former håller på urspr. y-form, samt Sandström s. 14 ock Kallstenius
s. 169.
Mj. har Pm), plur. tåt:0M, antagligen till följd av någon dissimilation i en plur. *torven
Mj. kustomr. -a-, se § 56,3 a, s. 184 f.
Jfr tceota s. 128 f., vilket möjligen är ursprungligare i målet.
Formen toeta härrör kanske från rspr; jfr eljes ty. torte. et-formen
synes vara vanlig i de södra, 0-formen i de norra delarna av häradet.
Mj. kustomr. -a- enl. § 56,3. Värbet sooja kan ha utgått
från Äldre syrghia, men fått 0 för 0 genom inflytande från subst.
Mj. kustomr. -a- enl. § 56,3. Namnels ursprung sammanhänger
kanhända med det gamla, förut segelbara sund, som funnits här.
Första leden kan ha varit det äldre nor 'sund'; andra leden bar kanske
varit det gamla germ. *auia i ordet ö, ty. aue, i Soadinavia o. s. v.
Märk den ännu förekommande benämningen nova 0 'Norje ö'.
Jfr sv. brollop, äda. brolupp (se Kock Ljh. 825), ock märk
Oxie bd, Skåne: brållåp, liksom tr5.11 'troll' enligt Teckningar o. toner
utg. av Skå. hn.-fören. s. 31. Från bryllop kan ej målets form ha
utgått, då y enligt § 75,2 borde ha bevarats framför 11.

GENETISK LJUDLÄRA : VO K. 0.

285

to/t tolft'
stbla stolle
tals, -t(g)o(r) fjollig (person)
to/ tolv
YsMj. 2
tblta tolfte
Ett märkligt fall med a, som mö,jligen får föras hit, är det
i hela häradet utom MöEll. (vilka ha formen stal) förekommande stol mask. 'stall'. Den äldre 6-form, som man får förutsätta för detta ord, synes ha haft sin utbredning över hela det
skånsk-danska språkområdet. Den spåras genomgående i de
skånska målen (t. ex. åsb. sta), ock enligt Bennike-Kristensen
Kort over de da. folkemål s. 22 f. synes den få förutsättas
såväl för de danska ömålen som för de jutska målen, ehuru
visserligen inom vissa danska mål utvecklingen av gammalt
-all- kan giva anledning till en viss oklarhet. Hur denna äldre
6-form skall förklaras, är icke gott att med bestämdhet säga.
Man kan tänka på u-omljud, vare sig att en germansk u-stam
förefunnits vid sidan av den vanligare a-stammen eller att den
u-omljudda formen utgått från ordets böjning. Det senare alternativet synes för visso ganska vanskligt, icke minst med hänsyn
till att man för detsamma snarast måste förutsätta ordets neutralform såsom tidigare bruklig, kanske förhärskande, i vidkommande mål, vilka nu synas ha maskulinformen genomförd, att
således 6-formen skulle ha utgått frän böjningen stall n., plur.
*st211. Man kan vidare, ock kanske med större sannolikhet,
tänka på urgammalt avljudsförhållande, så att 6-formen av
ordet finge härledas ur ett äldre germ. *stulna- vid sidan av
*stalna-. — Under § 90 mera om formen stol.
c) framför n i hela häradet. Ex.
bron brunn 4
son son
sönder 5
s6ne(r)
Sone,
Sune
sbna
söndrig
sbnn(g)e(r)
3
svedjeland
brbna
söndag
s6nda
(-6-)
Hjortajemta-bruna ,•-brana
bråne 3
Ej av tyl(p)t, som borde ha givit 0, så vida icke 0 senare ersatts av 0 genom lån från t0i.
Jfr tollig o. dyl. 'galen' Rietz s. 744.
Fsv. broni, brunt, is!. brunt, eg. 'brand'.
Fsv. bronder. Ett äldre brynder borde ha bevarat y enligt § 75,3.
Fsv. sonder (Kock Ljh. 796). Jfr Sandström s. 12 f.
Fsv. sonnodager. Jfr Sandström s. 12 f.; y borde även i detta
ord ha bevarats som y enligt § 75,3.
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d) framför äldre
i hela häradet i tro 'träda, trampa'', trå'
'trampa' s.
framför si hela häradet i tbstan 'Torsten', tbsta-boa 'Torsteboda',
t&stqp 'Torstarp', tbsta-bcee 'torskbär (Rhamnus frangula)'.
Vi ha uppenbart att utgå från äldre -öst-, då -ötst- borde
ha resulterat i ett -ast- enligt § 56,1, s. 182. I de anförda
namnen tosta-boa ock tostap ingår såsom första led det fornspråkliga personnamnet T(h)oste med sin genitiv Thosta (tastap <—
*Thosta-porp). För tostan får förutsättas ett gammalt "T(h)osten
som sidoform till det ävenledes av Thorsten uppkomna Thoste
(Ilellquist Et. ob. s. 997). I tosta-bcee torde ett äldre 'lösteåterfinnas, parallellform till da. tyste-(trEe) jämte torste-(tree).
Enligt Rietz s. 746 har ordet i sv. dial. växlande former (torske,
toske, tröske, tröste o. s. v.), i vilka metates, kontamination
ock folketymologi korsat varandra. Som grundformer torde få
ansättas *prilsk-, *prösk-, *krYsk- av *prilösk(i)a- med betydelse
'murken, skör' (jfr da. troske 'fnöske' ock se F.-T. s. 1295). Ett
*toste- har väl närmast uppstått genom blandning av *torsteock *troste-, liksom ev. da. tyste- av *tyrste ock äda. tryste-.
Anm. 1. Ett ytterligare fall med 0 ÷- ö framför st är möjligen

plåsto(r), plbstra YsIlliGa., svarande till de övriga socknarnas ploste(r),
plostra, varom se § 83 anm. Det kan ha inlånats med kort ti.-ljud
ock då regelrätt ha fått 6
0. Tänkbart vore också, att pläster --->
plåster i sairmamättningar blivit *pli:ister inom målet, i vilket fall
ordet skulle höra under § 90 nedan.

framför tt i hela häradet. Ex.
plat plätt 2
tbta m. tott s
dta -or (pl ur. dbtra) dotter

not natt 4
flat flått, fästing5
trate(r) trött KhJhMöEll.

Fsv. troDa, is!. tro6a.
Änsv. plåt enligt Hellquist Et. ob. Jfr ags. plott, eng. plot
'fieck erde', blot 'fläck', avljudsformer till plätt. Se F.-T. s. 835 f.
Se härom Sandström s. 83 f.
I Skånemål nöt, (Wigforss s. 363), åsb. not, den gamla u-omljudda formen.
Detta ord torde förete samma utveckling som not. Ett fnord.
*flått- utan u-omljud ock ett *fl§tt- med omljud återfinnas i resp. rspr.
flått, no. dial. fiaatt ock no. dial. fioott (loss), list. flat (liksom not
av fn. nitt). Dock kunde list. fot ha utvecklats ur äldre *frätt- enligt § 90, om nämligen Ii
å förkortats vid svagt akcenttryck, i
sammansättningar som det nuv. mycket vanliga få/4W käflåte.
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Särskilt anmärkningsvärt är trUe(r)med värbet tr&tna 'tröttna'
svarande till trceto(r), trcetna GaYsMjSö, varom se s. 130 f. Att
a i dessa ord utgått från ö, icke från ra, är väl säkert. Ett fa
borde ha kvarlevat som of. Även andra sv. dialekter visa på
äldre ö, så t. ex. enl. Kallstenius s. 97 bergs]. tre, enl. Linder
s. 175 smö. trottna. Själv har jag hört uttalet tröte(r) i det
till Listers hd gränsande Allmundsryd i Sydsmåland. Änsv. har
också trott ock trottna (ännu hos Serenius), se Kock Ljh. 956
framför v i hela häradet. Ex.
sbva sova
-a lov, -a
cl&van duven.2
rov röv, anus, säte'
'gungfly'
se s. 188 f.
cl.ava,
:
dgva
Angående
loft 'loft', tet —
i
hela
häradet
i
orden
/o'bt
f
(ft)
framför
toft 'toft, tomt'.
Framför fs finna vi i det blott från Ys. antecknade siglfsa
plur. 'slitna tofflor'. Jfr Rietz s. 628: sluffsa, slåffsa 'släpa
m. m.', slöffse 'disktrasa' Vg.
Framför tf är utvecklingen oklar. I hela häradet utom Mö
Eli., som ha o, står o i tbfaZ 'toffel'. I Jh. ock Kh. träffas a
regelbundet i gibla f. 'hålighet på väg', vilket ord jag ej har
belagt från de övriga socknarna. Alternativt, hos äldre personer,
synes uttalet s&fe. 'soffa' förekomma i de norra delarna, men
eljes heter det i hela häradet sola, vilket snarast är sent lån från
sv. rspr. Fråga är emellertid, om man av motsatsen a : o i ordet
toffel skall draga den slutsatsen, att ö icke ljudlagsenligt skulle
ha blivit o framför fe på det östra området. Av utvecklingen framför
ft får man kanske icke med nödvändighet sluta sig till samma ut
veckling framför ff, ty i förra fallet har vokallängden kunnat
medföra en utveckling till o, som icke skett framför fe, där
vokalen bevarats kort. Kanhända beror motsatsen tofal : total
alltså på olika behandling av -öff-. Men å andra sidan kan
tofal vara lån. En möjlighet vore visserligen, att o återginge
a till 6. Jfr mit. (pan)tuffelen ock (pan)toffelen pl. I
till
betraktande av att MöEll. fordom ej tillhört Lister, är kanske
en skillnad i ursprung ej utesluten.
Ett äldre *röv vid sidan av räv synes få antagas för skilda
mål. Rietz har s. 527 räv dis. hs.; i bärgsl. finna vi rev ÷- 'röv,
se Kallstenius s. 172. I list. skulle IS ha givit 0.
Fsv. dovin, isl. dofirin.
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2. a har utom i de östra delarna av häradet oberoende
av den föregående konsonanten uppstått av ö framför
dentala, ev. kakuminala, samt labiala konsonanter. De
södra delarna av häradet (YsMjSösGa) synas i några av de fall
det här gäller ha bevarat å-ljudet, i synnerhet efter lab. kons.
Vi uppdela fallen med hänsyn till den efter vokalen stående
konsonanten ock finna då o för äldre ö
framför r:
efter guttural kons. på hela det ifrågavarande området, där utvecklingen ej enligt § 56 fortskridit till a. Ex. ktiop 'korp',
kav KhJhGa., Icao — kor Y s. 'korg', bov 'kory'l;
efter labial kons. blott i KhJhnGa., men söder därom träffas
i regel o enligt § 60,1 f. (s. 192) ock 4 d (s. 207). Ex.
bo borr
fa för 2
bra borra
fa före
någa-bora näsborr
f6o förr 2
spk+ spår
to-boo fingerborg
spbra spåra
boja v.,booyan s. borga, -en;
framför 1: efter h på hela området i Ulma 'holme'; efter f
blott i KhJh ock möjligen nGa. i folk 'folk' (se f. ö. s. 203);
e) framför st på hela området i kost 'kost', låsta 'kosta', fridkost (ev. -kost) 'frukost' (se f. ö. s. 209);
framför tt blott i Kh. ock Jh. med angränsande delar av Ga.
i got 'gott', varom se s. 198;
framför dd sannolikt blott i Kh. ock Jh. — i de södra socknarna har jag emellertid ej hört eller upptecknat ordet —
i kod 'scrotum, testikel' (jfr s. 198);
framför v på hela det ifrågavande området i kbva 'kammare',
gi2vo,l 'gavel', om vilka se s. 188 f.;
framför pp:
på hela det ifrågavarande området i
löpa loppa
tal) topp
krop kropp
stbpa stoppa
sop slask, svinmat
kap kopp;
blott inom de norra; socknarna (JhKh.) i dbpa 'doppa' v. ock s.,
(bcpra-)sopa »(bär-)soppa» (bär i mjölk) ock (även i Ga.) nbpz(g)o(r)
Angående 0-formerna se s. 207, om a-formerna se s. 184 f.
Även 0-former finnas på samma område, se s. 192.
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'noppig', ni9va-gaen 'noppigt garn'. Sannolikt förekommer med
blott i JtiKli. även grbpa 'hålighet på väg'. Däremot tillhör
möjligen uttalet str&pa 'stropp', snokva 'snoppa', knap 'knopp',
ehuru antecknat blott i Jh., hela området. Se f. ii. s. 198.
Anm. 2. Ett överraskande fall med 19p- är ti3va
r 'täppa' YsGaMj.,
svarande till de nordliga socknarnas kepa. Kan 0 ha tillkommit genom
en assimilation med följande ords vokal i de ytterst vanliga uttrycken

täppa dörren, täppa dörrarna, i de norra socknarna tcepa doena,

domna? Eller får icke tova alldeles identifieras med tcepa? Det
senare är som bekant en avledning av subst. tapp. No. dialekter ha
ett subst. topp f. .prop, kork', toppa f. 'stor tapp' ock härtill ett värb
toppa 'stoppe, proppe', i vilka vi finna annat avljudsstadium än i tapp.
b på hela området i k6be(r) 'koppar', varom se
framför p
s. 193;
framför m i KhJh. i k&mjan 'kummin' (jfr s. 206).
Anm. 3. Angående sktstfa 'skoffa' Rh. se § 60,3 d (s. 195).
Anm. 4. Framför g förekommer 0 i ett par fall, nämligen i det
blott från Ya. kända pau tke(r) 'vilse, på drift' ock tkra 'driva
omkring' YsJli. samt i de i Jh. antecknade lika lydande tke(r) n.
'dragnot', trligra 'draga not'. För de förra av dessa ord jämför äda.
toggere (togre?) 'vagari, gå ene om', för de senare jfr äda. togger,
togher, taager 'fiskenet', togre 'fiske med togger'. Hos Rietz s. 771
träffas tåker 'en människa som är långsam ock trög i sina vändningar'
vg. samt tåker 'tredubbelt fisknät' bl. sin., toker, tökkernät vg.,
tåkkra 'fiska med sådant nåt' vg. Lånord föreligga i båda fallen. I
det första ordet torde mit. togeren (toökeren) 'zögeru etc.', nity.
tökkern 'zaudern' ligga till grund, i det senare ordet torde man böra utgå
från mit. toger 'zielier, aufwinder' av togen 'ziehen', nity. tokken
'zucl7en, zielien'. Om orden inlånats med Ity. o- eller ö-ljud, kan knappast avgöras. Har det förra varit fallet, skulle övergång o --->- 0 ha
skett framför g i målet. Framför k —> g synes det ej troligt, att en
sådan övergång ägt rum,1 men det kan visserligen tänkas, att den skett
framför ett gg ock att målets former utgått från ett *toggr- (jfr
äda. togger).
§ 90. ö- uppkommet av ett ö, som utvecklats ur ä (ev.
urspr. å).
I § 63 har visats, hurusom ett ur ä utvecklat å vid av någon

anledning inträdd förkortning blivit 6, som ev. resulterat i nuv.
i målet. Där omgivningen varit gynnsam, har ett dylikt ö
även kunnat leda till o. Vi finna några fall med ett på så sätt
uppkommet 61, nämligen
1)

Jfr § 60,1 e (s. 190 f.).
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od 'åt', od 'att'; O-fdda 'åtskilda', ila-brodd n. 'en som bär

sig illa åt', gemensamma för hela häradet. Utvecklingen
har naturligtvis varit: ät --> t -> öt -›
(od). Förkortningen ti,t
öt har skett i svagtonig ställning. Qd är det
enda exemplet på övergång av framljudande ö till framför dental kons.
lida 'låta, ljuda', i hela häradet., Utvecklingen har varit
densamma som i föregående fall. Förkortning av vok. har
skett vid svagton i sammanställningar som låta-vä'l,
Ett ö har blivit & mellan två dentala konsonanter
enligt § 89,1.
ltivo(r) 'låg' adj., i hela häradet. Utvecklingen har varit
lågher
lägher -› *löwer --> lavor med 61
enligt 89,1 g.
Om gammal vokalförkortning framför w i danska mål se
Boberg i Arkiv 12, s. 320 in. fl. ställen ock Wigforss i
Arkiv 34, s. 219. Jfr iztvecklingen ägh
ay i målet, t. ex.
ma y 'måg', där gh bortfallit.
Anm. En möjlighet, som icke utan vidare kan avvisas, är, att ett fall
av 0 E- 6
ä föreligger även i målets förut omtalade form sta/ 'stall'.
Det är anmärkningsvärt, att i medeltidssvenskan träffas flera skrivningar
av ordet med aa, enligt Söderwall staal i Läst]. f. klosterfolk ävensom i
Leg., staallx (rwm) i Dipl. (år 1335). I äldre danska är skrivning av
ordet med o ock aa vanlig, ock i nydanska ock skånska mål har ordet
allmänt ett vokalskick, som icke kan härledas ur gammalt 4111, men som
väl kan gå tillbaka till -kl över -äll --> -611 i likhet med list. 0 enligt § 63 ovan ock 0 i här närmast förut behandlade fall. Men fråga
är, varifrån ordet ev. haft ä. Ett sätt att lösa denna fråga vore att
antaga lån från det rotbesläktade värbet stä 'stå' på ett obestämbart,
tidigt språkstadium. Att
--> -äll till följd av relativt tidig förkortning undandragit sig den vanliga utvecklingen av å --> å, i list.
au, kan snarast tänkas sammanhänga med ett relativt tidigt upphävande
av förbindelsen lång vokal + lång kons. I skånska ock danska mål har
kanske ordet, med här antydda förklaring, en parallell i ordet all, som
i nordskånska mål har formerna all, 011 ock även i danska mål, i varje
fall jylländska, har med formerna för ordet stall fullt parallella särstående vokalisationer.1 Vad detta senare fall, ordet all, angår, låter
det tänka sig, att dess ä tidigt uppstått genom förlängning i framljuds1 För Nordskåne (Göinge, Villands, Gärds ock Albo hdd) grundar
jag uppgiften dels på egna iakttagelser (se ,s. 13 ovan), dels på uppgifter hos Wigforss s. 354, dels också på excerpt ur Teckningar ock
Toner utg. av Skånska landsm.-fören. För de danska målen hänvisas till
Bennike-Kristensen Kort over de danske folkemål.
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ställning inom vidkommande mål. Att spår av en vokalförlängning i
framljud även framför geminata finnas, ha vi sett i det föregående, då
vi i list. funnit U resp. y i ud, uda, uda 'udd, -e, -a' ock yd 'oxtöm', vid sidan av t. ex. hoa 'fängelse, förvaringsrum', bred 'brodd',
ävensom i ugla 'uggla', vid sidan av t. ex. hoga 'hugga' (se i det
föregående under resp. vokaler). — För närmare utredning av såväl
frågan om vokalisationen i orden stall ock all som särskilt om äldre
vokalförlängning framför geminata hänvisas läsaren till min uppsats
om vokalförlängning framför geminata i »Studier tillägnade Axel Kock>
1929, s. 379 f.

§ 901/9. En gammal övergång av e- eller ä-ljud till ett
ö-ljud i svagtonig ställning torde föreligga i det äda. thorres
'deras'. Någon annan rimlig förklaring av vokalisationen i detta
ord synes svår att förebringa, ock utvecklingen är ju med ett sådant antagande lätt att förstå. Äldre ö har över e blivit ett öppet
ö-ljud, i äda. skrivet ta, men i nyare dialekter röjande sig som
ett
såsom i list. dera(s), vanligen övergående till a framför rr:
dara(s), eller som ett e, såsom i lugg., som har danas, ev. övergående till o, såsom i åsb. don(s). Ett annat fall av utveckling e
--> to är möjligen list. tostamc'enta 'testamente'. Sannolikt förklaras t9 i ho '(h)vad' ur ce i hce på samma sätt (jfr
s. 192). Med mycket stor tvekan låter jag målets tona v.,
its&ena s. få plats här. Formerna med 61. äro ensamrådande i
hela häradet utom i Mj., där teena v. ock t,sckena s. tyckes
vara de vanliga, så vitt jag vid särskild efterfrågan fått utrönt.' Tänkbart vore, att ett äldre *tjerna eller *timma (äda.
keern) över liarna blivit ttsoena i den vanliga sammanställningen kärna-sm6r.2 Sannolikt är kanske dock, att båda formernas vokal uppstått ur tidigare diftong av ö framför r, resp. ol ock
n i det nuvarande målet, på samma sätt som co : o i de angränsande östra-göinge- ock villandsmålen, där också diftong träffas
(fpooma); se Samnord. i s. 82 f.
I Samnord. mi s. 83 har jag visserligen ttsoena s. (däremot
byeena v.), men jag har ej sedermera kunnat få bekräftat, att ö-vok.
tillhör Mj. Antagligen har formen erhållits från någon person med
nordligare relationer ock ett relativt slutet uttal av a.
Det förut (§ 89, 2 f.) omtalade topa skulle då också kunna
förklaras så, att det uppstått av tEeppa i fall ioni täppa till, igen, inne,
ute o. s. v.
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Dift. ce4 ((ej; al, a).
Den diftong, vars normala uttal är ce,k, (ev. e2), har
samma förekomst i hela häradet, bortsett från några få skiljaktigheter i detalj. Diftongens första komponent kan vara såväl
lång som kort; den förekommer i inhemska ord endast i starktonig stavelse.
Diftongen har i första rummet uppkommit genom samman.
smältning av ett ee eller e (äldre se, e I. i av delvis olika ursprung) med ett i 1. j, tillkommet genom muljering av gh I. k
(troligen även 6) eller ev. urspr. i, j, varvid i vissa fall ett
sammanträffande av båda komponenterna blivit en följd av
en omflyttning av kons. + i, j. 1 några lånord beror ce, (ej) på
inlåning med denna vokalisation. Vidare har ett cq (ej) uppkommit genom utveckling av ett palatalt glidljud efter ce framför palatal kons. (g, g, k). Om cel uppkommit av enkelt m i
annat fall, är ovisbt.
cey,, (aj) uppkommet av ett te 1. e + ett genom
muljering av omedelbart följande gh tillkommet i, j.
1. ee'p, (3) svarar regelrätt till äldre cegh (i slutljud,
framför vok. ock 1, n). Ex.

Vela
lee-,k läge'
fråga,2
frceza
c14-mcep f. dagsmäja3
fha sopa (med kvast)4
vcel väg
veqa väga

hch f. beteshage5
pleNal plega slagas
ffitle(r) nag1ar 7
seg, -a segel, seglas
lie93 n. beteshage9
nem, -a rägn, -a.

T. ex. 'fiskläge'. Åven 'läger, liggplats för kreatur'. Däremot
förekommer ordet ej i betydelsen 'belägenhet'.
Änsv. frägha, enligt Grip Skuttungem. s. 54 f. i anslutning
till fsv. frwgna. Snarare kommer det dock direkt av mit. vregen.
Förutsätter kanske snarast ett analogiskt uppkommet *daghinsegha, varom se Swenning Samn. Eei s. 121 if. Dock kan -meg,
även tänkas ha utgått från tidigare -mila enligt § 95,2.
Numera vanligen soba.
Även 'inhägnad'. Förutsätter ett fspr. *hwgh(i)a, formellt identiskt med mit. hege, nht. heeke; av roten hagh- i hage.
7) Fsv. nmghler.
Se F.-T. s. 836.
8) Se ovan s. 58.
2) Jfr hcela ock noten till detta ord (n. 5).
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2) cej svarar likaledes regelrätt till äldre ögh (i sletljud, framför vok. ock 1, n).1 Ex. 2
5e-rygade(r) svankryggig 4
ct p , c_e7 t egen, -et
det deg
lea lega
dena sätta i deg
neelet niga 3
spela (spegel) spegel
se(r) seg
tok/ tege1.5
Fge(r) svängd, svankig4
Huruvida eela (e9a) 'ega' utgått från äldre ögha eller äldre
afgha, kan ej avgöras. Detsamma gäller i viss mån även om
chn 'egen', som skulle kunna återföras till äldre ghin.
'
Anm. Då starktonigt Igh med all sannolikhet ljudlagsenligt blivit
i målet, medan svagtonigt Igh återfinnes som e (med bortfallet gh), 6
kunna vi ej återföra cg (cei) till igh i sela 'segla' ock te,/ 'tegel',
utan måste utgå från äldre segh 1. ögh (so s. 58).

§ 93. cez, uppkommet av ett ce 1. e 't ett genom muljering av omedelbart följande k tillkommet i.
1. ce2, svarar regelrätt till äldre Eek framför t ock
framför s. Ex.
leta n. läkte
letara läktare

afete(r) afteider
feta f. skäkta, vägglus
Vp.Isa läxa
scels säx
sestan säxton
seelstt säxtio.

slet släkt
kreta inkräkta, hämma
meta mäkta
feta fäkta
Eekt märkas särskilt imperfekter ock participier
Med TO
av värb med äldre k eller kk i stammen. Ex.
re,ta, 0e(r) räckte, räckt
leja, lete(r) läkte, läkt
sprchta, sprete(r) spräckte,
vrett, vrchte(r)vräkte, vräkt
spräckt
streta, stret av strTga
tete, tete(r) täckte, täckt.
'stinka, lukta starkt'
ögh är dels saunnord. seigh, dels inlånat ögh.
Om uttalet q särskilt i dessa ord i norr se s. 29. Om kvantiteten (ex. da4 1. dcek, jämte &el) se kvantitetsläran.
F.-T. s. 761 antaga, att da. neie, äda. nege är identiskt med
isl. kausativet hneigja. Da. neie, list. nea få snarare anknytas till
mit. någen, neigen.
Jfr isl. sveigr, sveigja.
Äda. tegel, mit. tagel; se f. ö. ovan s. 58.
Se § 18,1s, s. 57 IT.
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Anm. Av dessa värbalformer ha de, som härröra av värb med k
i presensstammen, även ett mera öppet uttal av diftongen, a2, eller ev.
i häradet. Alltså t. ex. rata, talta. Så isynnerhet i de södra
socknarna (MjYsGa.), ofta ,även i de norra hos äldre personer, men numera knappt i MöEll. Ifrågavarande uttalsformer torde böra skiljas
till sitt ursprung från .v-formerna. Deras -alt - går sannolikt tillbaka
till äldre -akt-, såsom i fsv. rakte, -er, Dakte, -er. Förhållandet
mellan (q- ock al-formerna kan fattas olika. De ursprungligare återljudsformerna kunna tidigt ha ombildats efter presens ock alternativt
fått -k(k)t-, som sedan blivit - nt- , eller kan i sen tid - alt - ha blivit
- ce0- genom påvärkan av presensformerna med -cells-. För en sådan
ombildning ha förutsättningarna så till vida varit mindre goda i Mjällbyområdet, som - alt här varit ett ljudlagseuligt utvecklingsresultat av
-akt- i här berörda värbalforrner liksom eljes, t. ex. i saAta 'sakta',
va,,ta 'vakta'. I de mellersta ock norra socknarna däremot har värbalformernas - a0- , vilket får antagas bero på systemtvång efter imperfekter ock participier sådana som j'alcla 'svalde', wata 'vässade', då
-akt- eljes blivit -ed- eller - alt - Volta : salta, vhta : valta), varit
isolerat ock följaktligen lättare utträngts av ett analogiskt - ce0-. Nya bildningar med hel anslutning till pres. ock inf. äro rcelkta, tcelkta o. s. v. Ett
med valk 'väckte' o. dyl. likartat ord med ap, (al), beroende på gammal
form med återgångsljud, som i detta sammanhang lämpligen kan omnämnas, är Mj. t41dEt (-9-) 'teg', svarande till fsv. thaghde. Åtminstone
de östra ock norra delarna ha starkt ipf., nämligen te (jfr s. 77).

cek, svarar ävenledes regelrätt till äldre ek framför t. Ex.
kne,t knekt'
bkta , bldlte(r) blekte, blekt
ke3ta, tcpAt lekte, lekt
stipAta, stchte(r) stekte, stekt.
cel svarar vidare till ett ek -4- ik framför t ock
framför s. Ex.
sce0, -a sikt, -a (sålla)
dit, -a dikt, -a
ånsce,f,ta
r ansikte
•, knip ma knäa, gå med svikmalt vikt
tande knän 2
Ita svikta
thsa slita ock dra, arbeta
yed-ts sviktis
hårt.3
§ 94. cex uppkommet av ett a) 1. e + ett genom muljering av omedelbart följande äldre ö tillkommet 1.
Om detta ord inlånats med e eller 93 eller ev. i, kan ej avMäst sannolikt torde e vara.
Jfr Ity. knikks 'nigning', knikkeen 'niga' ock smål. kneksa
'hastigt niga' enl. Rietz s. 336.
Jfr no. dial. tiksa 'gramse, slide ellgr live i noget', smål. dial.
tiksa 'rista, skaka' enl. Rietz s. 732.,

göras.
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Det synes vara nödvändigt att antaga, att ett äldre under
vissa förhållanden muljerats till i, j efter ett Ee eller e (ev.
Men vilka dessa förhållanden varit, synes ovetbart. De exempel,
som finnas, äro följande, nämligen
med äldre Ee6:
hceln hän
mek (-al-) med 8.1
dn dän
grep (-cej-) (me) ordnas
wn/ (-41-) kittel Mj.4
jeka- hcba-lose(r) oroligs
e5: mcek 'märke' Ys. (föråldrat).5
med äldre 16
§ 95. tet uppkommet av ett ce 1. e + ett j, som genom
bortfall av mellanstående kons. eller, oftare, genom konsonantmetates stött samman med föregående Ee, e. Det i, j, varom
här är fråga, är antingen urspr. i. eller i, j uppkommet genom
muljering av ett på 1 följande gh.
1. cek i fall med äldre te + kons. + i, j (ev. <— gh):
a) fall med urspr. i:
kwekla kvälja
sta sälja
vekna vänja
vekla välja
Det torde vara nödvändigt att förutsätta ett äldre .mm-, vars
te uppkommit av zei vid svag betoning I sammansättningar. Talrika
sådana finnas hos Rietz s. 435. Jfr isl. moll.. Ur -öä- skulle 02, ha
kunnat utvecklas endast sålunda, att ett ö i sammansättningar undandragit sig diftongering till öl, varefter e vid muljering av 6 kunde
ha blivit ek (q).
'Syssla med'. Detta värb bör, om det är identiskt med is!.
greiba ock är gammalt i målet, ha genomgått liknande utveckling som
2ei6. Målet har också subst. grek n.
nuet, d. v. s. ha ek
'saker'.
'Jämmerfull'. hep- tillhör de södra delarna (Mj. samt åtminstone
delvis Ys. ock Ga.), f. ö. 'ep-. Ordet synes till sitt ursprung böra sammanställas med is!. geö-lauss 'ostadig tu l Binds' av geä n. 'sind'. Jfr
också no. dial. gjedalaus, jeealouse las i sind', sv. dial. gea-, gä(a)
-lös o. s. v. enl. Rietz s. 231. Varifrån h i hela- kommit, synes
vara svårt att säga.
I Mj., i synnerhet på fisklägena, vanligare än den eljes i häradet
rådande formen tde.1, särskilt i sammansättningar som kolm-, ryat,sakl.• Här har ett å -E- d muljerats, som det synes, relativt sent ock
möjligen på något sätt beroende av akcentstyrkan, vilken faktor väl
över huvud taget spelat någon roll i denna sporadiska utveckling av

6 till i, j.
Jfr da. maal og med, siemed ock no. dial. mid 'Interke', is!.
miö eg. 'mitt'.
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stor hö- eller halmweelda vässa, slipa'
stack
b) fall med i, j ÷- gh:
bcpg bälg
5chla svälja
bchla (i se) dricka mycket
tchl-loniv täljkniv.
Hit hör också weella 'välva, stjälpa', som kan direkt sammanställas med äda. huelge, en rätt vanlig skrivning. Vid
första ögonkastet skulle man möjligen vilja föra wcelda till b
ovan, i det att man kunde antaga en utveckling av u till gh.
Då emellertid intet annat exempel finnes på en sådan övergång,
böra väl ordets former såväl i äda. som i list, fattas annorlunda.
Man torde böra ansätta ett äldre *hweelia, antingen en gammal,
ur grundformen *hualbian framgången biform till fspr. hwEeiva
eller, vilket kanske är sannolikare, en analogiform, föranledd
av äldre vcelia, stelia o. s. v. Ordet skulle alltså höra under a
ovan, ock äda. huelge bör jämställas med äda. Beige nda. amigo.
2. cq i fall med äldre e i (ev. y) + kons. + i, j (ev. gh):
ord med urspr. i:
tr&za, (-cej-)
triel, tredje
veel/a m. vilja KhJh.
inha
mcbl midja
Vega, tilja
feelda-bayn pasma-band 3 j
uha. vch vidja
ord med i, j 4 gh: s&il 'sölja'4.
Ett fall med cg, som möjligen hör hit, är det i de norra
socknarna (JhEh.) förekommande tceln 'tenn' med värbet fåtchna 'förtenna', svarande till ten, fo-Mna i rästen av häradet,
Såsom en möjlighet till förklaring tänker jag mig, att värbets
grundform varit *fortinia, vilket över *fortenia blivit få-twma,
varefter även substantivet antagit ok för e.
§ 96. cey, (cej) beroende på inlåning med liknande diftong
förekommer i några få fall, som i Incha (-cet)
nuelari
'mäjeri', hedmwy
homdy f. 'utbyggt takfönster'.5
hCe3.8

Subst. torde vara bildat efter värbet hetsa 'lägga stack', av ett

*hEesia.
Tillhör mera de norra ock västra delarna, medan Mö. har weeda,
som tycks förekomma även i söder. Jfr fsv. hvsetia med pres. hvseter.
Om fecba- se s. 91.
Tillhör huvudsakligen de norra socknarna. Om form med -eljse s. 94.
Äda. hoffmeye, mit. homei(d)e.
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Som substitut för ä förekommer cel utan tydlig anledning i
5cels i uttrycket fostay foisan 'förstå saken, förhållandet" samt
i iztcekst 'attest'. Dunkla fall med cel äro fiela (-c9.-) 'fan'
(lindrig ed) ock bly-ftstg 'omvarv, -gång' Ys. 2

Anm. Ett gammalt lånord, vars ce2, är av tämligen ovisst ursprung,
är drcell 'dräll'. Även i da. finna vi dift. i dreiel, varemot sv. dräll
uppvisar enkel vokal ock utan vidare låter härleda sig ur det i mit.
belagda drelle. 'ramm s. 103 antar, att da. drei(e)1 beror på romanskt
inflytande, vare sig direkt från fra. treillie eller indirekt genom ndl.
trielje. F.-T. s. 175 däremot anta sammanblandning av ett Ity. drell
ock ett till isl. dregill 'band' svarande ord. Skulle denna senare tolkning vara riktig för danskans vidkommande, finge vi väl för list, antaga lån från da., ty om ett äldre dreeghil legat till grund i detta
mål, borde vi ha haft en annan form eller åtminstone annan akeent:
*dreelal 1. "drie'll. Det torde emellertid vara tvivel underkastat,
om något *drEeghil 'band' får tagas med i räkningen. Skrivningarna
drmygell, dregell från 1700-talet, vilka tydligen påvärkat F.-T:s uppfattning, bevisa naturligtvis ingenting, då 93yg, eg här uppenbarligen
har valören aj, ej. Det vore onekligen mera tilltalande att leda
diftongen tillbaka till den inlånzIde ursprungsformen. Men detta går
ej, om vi såsom sådan ansätta mit. drell(e). Att denna senare form,
som i äda. återfinnes under gestalten dreell (1578). ock drmll (1611),
skulle ha varit den enda i mlt. förekommande, synes mig emellertid ej
synnerligen troligt. Mycket rimligt är, såsom Tamm synes förutsätta,
att en biform med diftong förekommit, *dreille 1. dyl., från vilken då
våra nuv. diftongformer skulle ha utgått. Dessutom synes det mig
sannolikt, att mit. haft en längre form *drellioh, svarande till hty.
drillieh på samma sätt som mit. hade ett dwellieh, svarande till ht.
zwillieh, mht. resp. drilieh ock zwilieh. I äda. återfinnes mit. dwellieh
under formen duellik, senare dvEelg såsom i nda., väl uppkommet av
ett *dwEelli
*dvseli (jfr smige). Om vi tänka oss liknande utveckling
av *drellieh, skulle vi ha fått ett *dra311, som kunde ha givit "dragg,
men dialektiskt i stället gav *drasid, list. drej, da. dreil. För da.
skulle man härvid också kunna tänka på en invärkan av ett dveil av
mit. dweile.

§ 97. ce", (te) framför palatal. kons.: g (ev. •-> 93,.), g, k.
Genom utveckling av ett palatalt glidljud mellan kort ce
Ordet är väl identiskt med rspr. schäs av fra. ehaise, Forn av
oklar anledning fått användning i detta uttryck.
Man kunde vara frestad att anknyta till no. dial. feis, foye
'rask afgjorelse el. affterdigelse', t. ex. da gjekk i ein feis, foys,
ehuru det icke är gott att finna sammanhanget mellan ljudskicken i de
olika språken.

298

SWENNING, FOLKMÅL ET I LISTERS HD.

ock följande g (g), g ock Is (k) har målet fått en diftong cek 1. cei.
Så finna vi, att
cele (cee), ev. —> cew, svarar till äldre teg. Ex.
te(r) tänger
ceige äng
vagginedi
la f. länga, uthus
chIgkal enkel
leigd längd
bleeigka blänka
drele dräng
drielgka para sig'
sprchga spränga
tcelgka tänka
sceig säng
cliegka stänka vatten 3
yeiga svänga
eeigka jänka 4.
spe(r) spänger
ng (cN) svarar till äldre Eegg, Ex.
veg vägg
celg n. ägg
jeig skägg
eg f. ägg, egga vässa
beekga bägge
lcelg lägg
liga lägga
(Vega dägga
sleqga slägga
hceg hägg.
calk svarar till äldre Lekk. Ex.
vhka väcka
egka äcka5
flcqls fläck
spalt, späck
teellse, täcke
klc&a kläcka
rchIsa räcke
beik bäck
trhlsa träcka, draga6
hwi,ls häck
deellsai ryggstycke på sele.7
knhic.a knäcka
Ett anmärkningsvärt fall är komp. ock superi. stckra,
stelkst 'stackigare' -ast' till posit. stålsi(g)e(r), -2(d)e(r). Jfr fsv.
kompar. steeekre.
Jfr hty. gängel med samma betydelse.
Om fågelhane. Man antar, att ordet ursprunglingen använts
blott om sjöfågel ock att det är identiskt med rspr. dränka. Nda. har
drEenke i samma betydelse; jfr också äda. drEekke, da. dial. drekke.
Se Rietz s. 101 ock F.-T. s. 160.
Närmast är ordet att anknyta till eug. dank 'fuktig'. Med
annat avljudsstadium ha vi da. dynke 'göra fuktig, stänka'. Se f. ö.
F.-T. s. 172.
Även 'kurtisera'.
'Åka, färdas mycket'. Av en grundform *äkian?
Särskilt tregsa iz o. dyl. om vätskor som sugas in i något;
Ity. treoken.
Ty. deokel.
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Egendomligt är lchlsa 'stänga, täppa', vanligt åtminstone i
"lökka torde
de södra delarna av häradet, medan eljes layka
höras oftare. Har ett äldre *kekka uppstått genom kontamination av *lokka ock tteppa? Det senare värbet har numera
visserligen i de södra socknarna formen tspa, men lånet av ce
kan ju vara tidigare.
Anm. I lånord med kort ä-ljud + ljudlagsstridigt kt 1. ks finna
vi ävenledes ce2, framför k, t. ex. eqkta 'äkta', spcel1ct60 'inspektor',
alksfs 'exercis', celks&a 'exercera', picklksa, f. 'pjäxa', hchkSa. 'häxa'.

Ditt a (aj; ax).
§ 98. Normaldiftongen at har ganska olika förekomst i häradets skilda delar. Å ena sidan finna vi inom häradet en växling av
a?, ock ts1 : at, det först nämnda förekommande blott i Mjällby ock
slättbygden av Sölvesborgs landsförsamling, ot, i mellanområdet
d. v. s. Gammalstorp, Ysane, Mörrum ock Elleholm, at i norr i
Jämshög ock Kyrkhult.` Jämför inledningen s. 15. -Å andra
sidan växlar g i vissa fall med ce, i det att de norra ock mittre
delarna av häradet ha at svarande till ce i söder på ett område omfattande södra Gammalstorp, Ysane, Mjällby ock Sölvesborgs landsförs.
Diftongen, som hör hemma endast i starktonig stavelse,
förekommer med såväl lång som kort första komponent.
Växeldiftongen al: : at har uppkommit ur gammalt ägh
eller äk vid muljering av konsonanten. Därjämte finna vi i
hela häradet ett at, som tillkommit på så sätt, att ett i, j, ursprungligt eller uppkommet ur gh, genom konsonantmetates fått
plats omedelbart efter ett a ock sammansmält med detta till
diftong. I några ord förekommer ett för hela häradet gemensamt a", (aj), som uppstått ur äldre argh genom muljering av•
gh, vokalisering av r ock kontraktion av ett av till aj, al.
Urspr. aj (inlånat) förefinnes i några ord. Framför g (ock g)
har ett at (at) tillkommit genom framträdandet av ett palatalglidljud mellan a-vokalen ock konsonanten. Den lokala växt
lingen al: w återgår alltid till äldre ce.
cs/ (se § 98) med gemensam
§ 99. Växeldiftongen
grov beteckning ai, svarande till äldre ägh ock åk framför
kons.
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1. aj: : ai (al) svarar regelrätt. till äldre agh +
kons. Ex.'
Mj.: ntn/ YsGaMöEll.:
välla vagel
naz,1 JhKh. nagel (på finä'ina f. plur. Flina agn(ar)
ger eller tå)
våin vagn
täi/ tagel
gåin gagn
håi/ hagel
menus : -ac Magnus
hälla hagla
liVide(r) lagd
nå'i./a nagel (bult)
säldo(r) sagd.
Mera anmärkningsvärda fall finna vi först ock främst i
fäin 'famn', klen : -cce 'bindsle' (Mj. klam,
rena-mala :
'Ramnamåla' ock ev. eya-be 'avenbok'. 2
Vi få i dessa ord förutsätta ett äldre aghn, uppkommet av
eller åtminstone växlande med ett vn, wn ock ev. även växlande
med mn. Märk äda. fagn jämte favn (som i nda.), sv. famn.
Vidare märkas ränt 'långt' ock träint 'trångt', vilka förutsätta
äldre *laghnt ock *traghnt, uppkomna genom omkastning av
ng till g(h)n. Märk äda. lawent 'långt' (1483) ock fsv. laknt.
2. cq: tn: a (ai) svarar regelrätt till äldre åk framför t ock s. Ex.
at, -a Mj.: tn- YsGaMöEll.:
älsal axel 3
JhKh. akt, -a
iåis lax
slälta slakta
sträis strax
måit makt
väjs vax
välta vakta
vå'isa växa 4
sälta sakta
VäiSt växt S.
/åi.t lagt
säjs sax
säit sagt
dåis dags.'
§ 100. az, har i hela häradet uppkommit av a + i, j,
som genom kons.-metates fått plats omedelbart efter a. Vi
skilja på
I exemplen anger jag växlingen mellan de olika diftongformerna blott vid det första exemplet, f. ö. använder jag grov beteckning. Endast i fall, då diftongformer icke förekomma i hela häradet
eller jag i varje fall är oviss därom för någon del, använder jag landsmålsbeteckning.
Angående dessa ord jfr även s. 174.
Se f. ö. s. 222 if.
4) Fsv. isl. vaxa.
5) Jfr fsv. dax ock usv, uttal daks.
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fall med urspr. såsom i balk 'balja', cletoal 'Daniel';
fall med
j
gh, såsom i tall 'talg', genla 'galge'.
ax (ad) <- ag) äldre argh träffas i hela häradet i
cike(r) •••• cije(r), får-ha
fra) 'förarga', val
vy 'varg'.
ay,, (aj) är ursprungligt, inlånat i några ord:
mal 'maj', måla (-a2-) 'pryda med löv eller blommorl; hal 'haj'
s., hake(r) 'haj' adj.
103. ay,, (cq) står framför g (g) i hela häradet svarande
till a. Ex.
blåxgan blaggarn
snal,g mun, ansikte3
p/a/g plagg
knalg knagg
ralg ragg
vålga f. vagga
trålga tragga
talg tagg
na/g agg'
kåga kagge
nalga nagga
båga bagge.
Framför gk träffas a/ i falgkan. 'fanken', sen bildning, ev.
påvärkad av fi_in 'fan'. Förbindelsen -ank- har ju eljes blivit
-aygk- i målet, varom se under dift. ay.
§ 104. (Q uppkommet av äldre te. För fspr. ce-ljud, långt
ock kort, träffas dift. ap, i ganska stor omfattning i målet, vanligen över hela häradet, men i några fall blott i vissa delar
av detsamma.
1. ak svarar till gammalt le i slutljud, omedelbart
framför vokal, framför enkel kons. samt eventuellt framför kons.
likv. eller nasal. Vi finna
a) a/ rör äldre Ee i slutljud ock framför vokal, nämligen för
a) urspr. Ei3 i slutljud i hela häradet: laI 'lä', trak 'trä, träd',
kng, 'knä', fak 'fä';
Anm. 1. Hit hör även det i de norra ock mellersta delarna av häradet
brukliga nacmagh(g)e(r) 'lättåtkomlig, bekväm', vars nal- återgår till
ett mb*ntFea-; jfr fsv. nEevara ock även ntemer. I de södra delarna
av häradet har ordet avvikande former, nämligen enligt mina uppteckningar: sGa. nce-maglat, Ys. no'-maglat, Mj. (byarna) nwe eller en gg
1.) Närmast lån från mlt., med ursprung av månadsnamnet maj.
Se da. maie hos F.-T. s. 690.
2) Da. nag.
8) Svea- o. Götal. snagg 'mun, trut'. Se f. ö. Rietz s. 648 f. samt
F.-T. s. 1089.
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nceemaglat, (fisklägena) 926-maglat.' — För gammalt i slutljud står
ce i nce nej', twce- 'tve-' ock ik-drye(r) da. Eedru, se s. 120.
i59 urspr. ä i slutljud i pres. ek 'är', fsv. a) jämte ter <- 'seR,
med biformen ce i de norra, a i de mellersta ock södra sockDarna (se s. 138);
gra,ka -› gre4
y) urspr. åå framför vokal i ordet gråta
'barr, barriga kvistar', t. ex. fbe-grap (Mö. även fie-grcb) 'tallris' 2 .
Ytterligare exempel erbjuda utan varje tvivel följande pluraler av subst. med fspr. stamvok. å i sing. ock omljuds-fe i
plur., nämligen che(r) 'åar', iche(r) 'tår' av tå, slche(r) 'slåar'
ock kicile(r) 'krakar (för torkning av säd)' till sing. klau. Av
dessa är tale(r) utbrett över hela häradet, dock att på fisklägena
i Mjällby nybildningen tciyer numera tycks vara det vanliga. En
omvänt nybildad singularform tal för ta y förekommer också.
Plur. te(r) finnes även, ock i Mj. har jag noterat uttalet ter,
som kan vara blandning av al- ock e-formerna. Formerna der
ock sidor (stundom med sing. sig för slay) tillhöra de norra
ock mellersta socknarna; i Ya. har jag funnit de(r) ock slcbe(r),
för det förra dock vanligare ciye(r), vilket liksom slciye(r) synes
vara ensamrådande i Mj. Nybildningarna do(r) eller ?tya ock
slciye(r) träffas f. ö. i hela häradet (däremot ej tciyer) hos den
yngre generationen. Formen klcile(r) känner jag endast från de
norra socknarna (liksom även sing. klay).
(r)),
Då ett slutljudande r i målet allmänt vokaliserats (till -e.
kunde ifrågavarande pluralformer väl återföras till äldre former
på -är; men då det å andra sidan synes uppenbart, att ett
omedelbart följande r hindrat diftongeringen av eadjudet (se
s. 122), torde det få antagas, att ovan anförda diftongformer
tillkommit under andra betingelser, nämligen ur äldre sekundära bildningar på -er, svarande till äda. ter (så ock i nda.
med tvåstavigt uttal) jämte äda, ock fsv. tr. Då vid sidan av
diftongformerna även e-former förekomma i målet, torde detta
kunna förklaras ur en växling iber: -år, det senare regelrätt i
synnerhet vid bindning, såsom i nuvarande vrcer,..o...vtgkla 'vrår
ock vinklar'. Just i det anförda vrcbe(r) ,, vrcer har -är-alternativets vokalisation blivit allenarådande i hela häradet.
Betoningen växlar enligt mina uppteckningar, med huvudton
ömsom på första, ömsom på andra leden.
1 andra sv. dial. gräe ock gråe, pl. gråer enl. Rietz s. 214.
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b) al för äldre al, framför 6, nämligen för
'kläda', klåle,
a) urspr. å inom hela häradet i 1c14la
skråla,
pl.
skrålar
-->- lacil 'kläde', sal 'säd', därjämte i Mö.
skråla 'avskräde, avfall'';,
glai
) urspr. ffi, likaledes inom hela häradet, i glecla
gldi, 'glädje', nal 'nedan' (månskiftet) samt även
'glädja', glene,
pa3t)2; därjämte i spcii,e(r) 'späd' utom i
dcti; 'det' (-4- *pre6
Mjällby, som har spde(r).
Om vanligare (e för äldre 936 se s. 121.
e) caj. för äldre re framför 1, nämligen för
a) urspr.- ffi allmänt:
knålla knäböja 6
tr1 träls
trålla träla, arbeta
.23411a påle 7
hai,1 häl
kralla arbeta träget4
h4ga hålla med, stödjas
målla, n. rnäle, röst
ållna Elna 2;
smbltge småttingars
Fda. skrwde, fsv. afskrsedha, mlt. dial. *sehrede = schrode,
se Swenning, Sameord. Eei s. 63. Ga. ock Ys. ha skrbor pl., Mj.
skria, pl. skr er, således med ö-diftong, utgående från en inlånad
ö-form.
Om vanligare da 'det' se s. -138.
'Arbetsam person'. S. 122 uppgives endast trcel. Efter vad jag
senare funnit, tillhör detta de yngres språk ock kan härröra från rspr.
Så otvetydigt i YsMj. I Mö. har jag funnit krcega, vars .n
kan vara blandning av al ock ce. Ordet är väl identiskt med rspr.
kräla. Jfr i fråga om betydelsen no. dial. krana, kraala, bl. a. 'vsere
i uafbrudt smaavirksomhed'.
Rietz har småling, -ar 'litet barn' Bl. ock smäling 'siklöja'
Jt1.- sm.
'Gå med sviktande knän'.
Från Ys. har jag även Ing Jfr da. peel, enligt F.-T. 862
äf ris. pål.
Da. hEele 'dölja', enligt F.-T. s. 447 län av init. helen 'hehlen'.
I vårt mål skulle ordet i så fall snarast ha inlånats med lång vokal.
Kanske bör man emellertid även räkna med ett fnord. *12E131a; jfr isl.
hEeli 'tilflugtsted'. Den angivna betydelsen i list, får antagas vara mera
sekundär. Den äldre, ursprungligare betydelsen i målet, 'dölja tjuvgods,
hålla med en tjuv', framstår i subst. Julliard i uttrycket haija(ra)n a
inta beter cen j'alla(ra)n (eller felan) 'tjuvgodsgömmaren är inte
bättre än tjuven', där al-rim alternativt genomförts (alltid fcela 'stjäla').
Omvänt förekommer hcelan a inta bceter en fcelan. Också: hallan
a inta beter (en t,suan (tjuven).
Inlåning med lång vokal (E73) torde få förutsättas för målets form.
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fi) urspr. d'a i hela häradet i hall 'ijäl' ock vall 'väl' (betonat), vållas 'ställa sig väl med, blidka, smeka'.
Om några fall med ce framför 1 se s. 122.
a?„ för äldre Es framför n i såkna 'låta en ko sina, upphöra
att giva mjölk' med pass. sinas 's'na', z &gm 'som icke ger
mjölk', vilka former synas tillhöra de norra ock mellersta
socknarna (upptecknade i Jh. ock Mö.), medan Mj. har sena.
Från Ys. finnes en uppgift om en blandform sema.1
Om ce i skrcena ock twcena se s. 122.
a för äldre ge, såväl långt som kort, framför s allmänt i
hela häradet:
balsa blåsa 2
grag gräs
fråga fräsa
grbsa beta
bråtsa steka3
nag näs
kråmas kräsen
någa näsa
tvåga väsa
snåga snäsa
kw4ga vara krasslig4
Ineq,slag mässling
påga pösa 5
hag hö- eller halmstack
låga läsa
Ys.6;
Om ce blott i ve. san ock j ceslig se s. 123.
al för äldre ce framför p --> b i hela häradet:
a) urspr. ETs i sktiba 'släpa, arbeta hårt', slag) 'släp', renba
'rapa' 7;
p) urspr. Et i 4,bal 'äpple', /cAz,b 'läpp, mun'8;
Om ce för ä. då i drceba ock s skreba se s. 123.
Ett fspr. *sEena kunde förhålla sic, till sina som fsv. thwfflna
(list. twcena) till tvina (Nor. Aschw. gr. b§ 163,1). Möjligen får man
dock förut-ätta urspr. *såna, varom se Exkurs i det följande.
Fsv. blEesa, da. blEese.
5) 'Steka, så att det fräser ock uppmärksammas, laga mat i mängd';
sv. dial. brasa, no. dial. bre3sa, se Tamni Et. ob. s. 57.
Väl dets. som rspr. kväsa, vilket synes ha ljuclh rmande ursprung, se Hellquist Et. ob.
Da. Fess, se F.-T. s. 862.
Fsv. ha3s, da. lues. Formen med ak torde tillhöra de södra
socknarna, medan de norra ock mellersta enligt uppteckningar från Jh.
ock Mö. ha ett från g-diftongen klart skilt uttal his, varom se
under § 95,1.
Da. mbs. Ang. ffi se Wigforss s. 154.
Jfr da. leabe, ädä. bsepce, fsv. keps.
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g) al för äldre 93 framför t
d i hela häradet, för
a) urspr.
allmänt:
talda läte
såtcle, säte
balcil,,da beläte
vchda v. väta
strk.cla sträte, sidoväg
våga f. dricka.';
f1) urspr. £-13 blott i framljud: åda 'äta' (eljes ce för th, se
s. 123).
2. cq, svarar till gammalt 93 framför lång kons. ock
kons.-förbindelse i några fall. Vi finna
ai, för äldre ge' framför tt i de norra ock mellersta delarna
av häradet, svarande till w i söder (sGaYsMj.), i
lcide(r) lätt
vcilte(r) n. vättar3
låita f. efterbörd
tchte(r), -a tät -a
slcii,te(r) slät
stålta stätta
stait. slätt
hå/ta upphöra att rägna 4
slålte-ka slåtterkar12
halt adj. n. rägnfritt;
I söder heter det War, sketer o. s. v. — Om ce i hela
häradet i ett flertal ord se s. 129 f.
Anan. 2. Äldre ita" framför 11 återfinnes med resp. at ock ce på samma
sätt som i ovan meddelade ord i adv. låda : ick/a 'lätt, lindrigt, sakta',
svarande till ett fspr. *Mölla -E- *lebttla, fis). "lettla för lettliga (som
isl. haräla ock harliga). Jfr också med, /aga : ice/a målets sila
sila) s. 53 ovan.
cti, för äldre a-3 framför kons.-förbindelsen nd (-> n) på samma
område, som angivits för at ovan under a, med ce som motsvarighet i häradets södra del, i orden
itiya m. ände
Puma, tamt n. lyse, ljus
iunan adv. ända
bitma bända 6
såpla f. slipsten5
båna i kläm
våt» vända
hami(g)e(r) händig
Ulma tända
hchnde(r) adj. hänt 7 ;
I söder cene, sie«. o. s. v. — M CC i (kor, blåa in. fl.
inom hela häradet se s. 131 f.
.

'Mjölk ock vatten'.
Målet har eljes slayt f. 'slåtter', men jfr da. sket.
vålta-jys 'irrbloss'.
4) Fsv. hwt(t)a.
Av sandsten, att hålla i handen ock slipa liar o. dyl. med. Sv.
dial. sanna av *swnda (till sand), no. dial. senda.
Även 'stoltsera, uppträda med later' 1. dyl.
1) 'Vänd så, att man med rätt hand kommer åt'.
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c) g för äldre cc, såväl långt som
det, med få undantag:
blast blåst,
nalst näst
någtan(s) nästan
prakst präst
lagt läst s.
måstara mästare
muot mäst .
Om ce i vcest, cest, bcest 'bäst'
fcest 'fäst'.

kort, framför st i hela häranagta näste
nieksta nästa, fästa ihop
feusta fästa
Nstnzg fästning, fängelse
vchste(r) väster
balst bäst
halst häst.
se s. 132. Även märkes subst.

Sedan ce-diftongens förekomst i målet härmed blivit uppvisad, blir det vår uppgift att söka klarlägga de språkhistoriska
förutsättningarna för ett tidigare ce-ljuds utveckling till den nuvarande diftongen. Att detta icke är alltför lätt, torde redan en
första blick på den ganska disparata fördelningen av nuvarande
ce (§§ 40-42) ock al i målet göra tydligt.
För att vinna en utgångsbas för vår undersökning i frågan
göra vi en sammanfattning av de mera allmänna iakttagelser,
som en blick på materialet kan leda till:
Diftongeringen har drabbat endast samöstnordiskt (ock
inlånat) ce, icke ä-ljud uppkommet genom progressivt i-otnljud
inom den äldre diftongen la (se § 42 ovan).
Framför vissa konsonanter saknas vatje belägg på difg, gh (3), r, v ock ra
tongering i målet, nämligen framför k
(se § 41, §§ 92 o. 93).
I de positioner, där ce diftongerats, framstår i vissa fall
tydligt en skiljaktig behandling av gammalt tre ock gammalt ec,
så att det förra i allmänhet diftongerats, det senare i regel bevarats som ä-ljud. Så framför 1, framför t --> d ock snarast
även framför p -÷ b (resp. 1 c, g ock f ovan). Hit hör också
det förhållandet, att den diftongering, som skett framför dubbelkonsonant, nämligen före tt (i ett ord framför n), uteslutande
träffat urspr. cb, ehuru visserligen icke i full omfattning.
I de båda fall, där diftongering framför kons.-grupp ägt
rum, har det, framför nd enbart ock framför st i flertalet fall,
i) Även bialst genom association med bloqsa ; cq. uttalas eljes
icke långt framför st. Da. blEest, fsv. blaaster jämte bla,ster.
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varit ett urspr. it som diftongerats; men det är anmärkningsvärt, att diftongering av te' skett endast framför kons.-förbindelser, vilkas förlängande invärkan på en föregående vokal
otvetydigt spåras i målet, såsom i fråga om det Ee närstående
äldre a, vilket före nd regelrätt återfinnes som ay
å ock töre
st som a, t. ex. ayya. 'andedräkt', har 'hand', bast 'bast',
kasta 'kasta' (s. 178).
Den första av dessa mera allmänna iakttagelser får sitt
värde genom den relativa tidsbestämning för diftongeringen, som
den synes omedelbart möjliggöra. Denna bör ha skett före övergången av a i ditt. la till ett med gammalt Ee kvalitativt likvärdigt ä-ljud. Vi skola i det följande söka nya hållpunkter
för en dylik relativ tidsbestämning.
Av den därpå följande punkten drar man gärna den slutsatsen, att diftongeringen varit betingad av den på Ee följande
konsonantens kvalitet. Vilken räckvidd denna faktor än kan ha,
så är det i varje fall klart av den mer eller mindre disparata
förekomsten av ce ock ap, även framför samma kons., att uttalsändringen icke kan ha bestämts av miljön ensam.
När man ser sig om efter huvudbetingelsen för diftongeringen i de olika positioner, som ursprungsvokalen intagit i de
förut särlagda fallen, kan man icke undgå att fästa sig vid den
ovan i punkt 3 framhållna övervikten för fornspråkligt långt Ee
i diftongens frekvens ock i anknytning därtill även vid den i
punkt 4 påpekade omständigheten, att endast bevisligen vokalförlängande kons.-förbindelser tillåtit utvecklingen av ett urspr.
kort Ee till diftong i lång rotstavelse. Ock den hypotesen erbjuder sig osökt, att diftongeringen regelrätt förutsatt lång
kvantitet hos vokalen vid tiden för sitt inträde. Denna tanke,
som ju har sin givna parallell i den av mig i Samnord. soi klarlagda diftongeringen av ett tidigare långt e på sydsvensktskånskt målområde, skall i det följande prövas.
Vi antaga alltså, att huvudbetingelserna för diftougeringen
äro att söka dels i vokalens miljö, det efterföljande språkljudet,
dels i dess kvantitet, så nämligen att endast långt Ee diftongerats.
I de fall, där diftongeringen helt uteblivit framför viss
kons. (k --> g, gh, r, v, m), ligger det nära till hands att
se enda orsaken härtill i konsonantens eventuellt hinderliga natur,
som gjort, att Ee undgått diftongeringen, även om det varit långt.

308

SWENNING, FOLKMÄLET I LISTERS HD.

Vad beträffar konsonanterna k -› g ock gh, föreligger i så
fall en fullständig parallell till den framför dessa konsonanter
uteblivna diftongeringen av ö i sydsv. mål, varom se Samnord.
mi s. 30 if. ock ovan § 24,1 ock § 92,2. I fråga om r ock v
kan till jämförelse erinras om dessa konsonanters monoftongerande invärkan dels i urnordisk tid, då dift. ni blivit a framför
r ock w, såsom i urnord. *saira (got. adr)
isl. sår fsv. sar,
urnord. *waiwö (fl. vaiva) -› isl. vd fsv. va, dels i fbi. där ej
monoftongerats till 'å, t. ex. i flit. såro, wåwo. På r-ljudets
monoftongerande kraft föreligger även senspråkligare belägg,
nämligen i den sydsv. ö-diftongens förlust av sin andra komponent i stor omfattning inom diftongområdet (Samnord. 93i s. 25ff.)
en företeelse som icke häller är främmande för listermålet (se
under dift. tsi nedan). Den uteblivna diftongeringen av a framför r i engelskan, t. ex. care vid sidan av name, visar r-ljudets förmåga att bevara den enkla vokalen.
Om det rörande nu nämnda konsonanter kan antagas, att re
undgått diftongeringen till följd av konsonantens motvärkande
natur, så synes samma förklaring mindre sannolik i fråga om
den enkla vokalens bevarande framför m. När vi även i de få
exempel på gammalt tb, som finnas i målet, nu träffa ce (nchmer
'närmare', skriemcc 'skrämma'), så får detta sin övertygande förklaring, sett i sammanhang med den ovan givna hypotesen oni
normal diftongering av långt ce, i den vokalförkortning, som
tidigt skett framför ett förlängt ra. Vid tiden för diftongeringen
Frånvaron av
har målet icke längre haft -km- utan
diftongering ock förklaringen härtill ha sina fullständiga paralleller i den sydsv. é-diftongens historia, varom se Samnord. 93i
s. 34 ff. ävensom § 24,4 ovan.
Vida mer än i fråga om m synes det kunna ifrågasättas,
om icke, jämte de fyra först berörda konsonanterna, k -› g, gh,
r ock v, ytterligare en kons. i värkligheten ej tillåtit diftongering av ett föregående 03. Såsom det skall visa sig i det
följande, möter i själva värket vår teori om lång kvantitet hos
re som villkor för diftongeringen inga oöverkomliga svårigheter
i de olika fall, som vi ovan urskilt, dock med ett undantag,
nämligen för 1 b, d. v. s. i fråga om orden med ce framför.
fspr.
ö. Diftongfallen äro i denna ställning så få ock värka så nyckfulla, att alldeles särskilda förhållanden synas få förutsättas för
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förklaring av den nuvarande fördelningen av ce ock al i målet.
Å ena sidan har urspr. å uppenbarligen blott undantagsvis
diftongerats (jfr s. 121 i det föregående); å andra sidan har
icke desto mindre it", ehuru visserligen i regel bevarat som e
(s. 121), i flera ord blivit diftong. Om vi antaga, att bägge de
ovan uppställda betingelserna för diftongering, ohinderlig miljö
ock lång vokalkvantitet, förefunnits i diftongorden, så bli ceorden förklarliga, endast öm någondera saknats. I den mån
det gäller de relativt talrika beläggen med gammalt å, kommer
valet då att stå mellan antagandet av en diftongförhindrande
förmåga hos 5 ock inträdd vokalförkortning. Det är lätt att
se, att det senare alternativet erbjuder snart sagt oöverstigliga
svårigheter, vartill sedan kommer, att de sporadiska fallen med
diftong för fspr.
med denna grundsyn på frågan, te sig oförklarliga. Man drives härigenom till att överväga ock pröva det
första alternativet, ä-ljudets diftongförhindrande natur.
Om man nu vill räkna med en sådan, blir konsekvensen, att
man för diftongfallen måste eliminera 5-faktorn i diftongeringsprocessen. I själva värket torde det icke vara för djärvt att så
göra. 6 har genomgående försvunnit i målet, helt säkert långt
tillbaka i tiden, i det utvecklingsskede som även m-diftongeringen
tillhör. Vi behöva då blott antaga, att diftongeringen infallit
just i början av 6-bortfallsperioden, för att den olikartade behandlingen av te skall bli begriplig. Med full rätt bör man
kunna räkna med att 5 bortfallit först i akeentsvag ställning,
ock det synes därför rimligt att vid betraktandet av här ifrågavarande diftongord främst förutsätta bortfall av 5 vid svag betoning, medan 5 ännu hävdat sig i starktonig position utöver
diftongeringsperioden. Att eventuellt även andra faktorer kunnat
förorsaka det relativt tidiga 5-bortfallet eller åtminstone medvärka till detsamma, skall framgå av det följande.
Då 6 fallit, har ett långt :se ohindrat utvecklat sig till diftong i slutljud eller framför vokal, t. ex. sCe6
*seiå --›klige -› *kb:be ---> klqa (klet0. Kort te har i samma position
förlängts ock därefter diftongerats, t. ex. *ntaä -> *ntä -->- *nETa
nab *glä(i)a ---> *g1ä(i)a --> *g1ll-3(1)a
gicua. Hithörande ord
sortera därmed egentligen under 1 a i materialförteckningen
här ovan.
Utvecklingen ligger så till vida fullt klar. Men det höves
20-141058. Swenning, Sv. landsm.
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att undersöka förutsättningarna i de särskilda orden för det postulerade 6-bortfallet.
I orden kläda, -e, säd, *skräda ock det torde man närmast ha
att räkna med bortfall av 6 vid fakultativ svagtonighet, i fråga
om värbet kläda i synnerhet i de flitigt förekommande sammanställningarna med prep., som kläda på, av, ut, över o. dyl.,
i fråga om subst. kläde, säd ock *skräda i vanliga ock tillika
beggkatalrika sammansättningar, som nuv:
bra-, fåska-, måda-skram,
små-, bleend-, bra-,
klab
i fråga om pron. det i satsbyggnaden. Även den i häradet
utom i Mj. förekommande diftongformen av adj. späd får kanske
härledas ur en 6-lös variant, utgången från en tidigare tonsvag
sammansättningsled i t. ex. nuv. sp4-baen, -kal, -gris. Den
växling mellan 6-former ock 6-lösa former, som naturligtvis i
flera fall kan förutsättas på ifrågavarande utvecklingsstadium,
klat
återspeglas i målets klo(r) 'kläder' vid sidan av klala
ock kla?,,a
I fråga om värbet glädja ock, subst. glädje synes knappt
någon sannolik förklaring till 5-bortfallet kunna hämtas ur betoningsförhållandena. För substantivet ser jag icke häller någon
annan direkt utväg. Däremot kan möjligen ärbets paradigm ha
skänkt någon utgångspunkt för uppkomsten av en tidig 5-lös form.
Den rnäst använda formen bör ha varit pres. sing., ett isl. gle6r, fsv.
glcedher. Då i samnord. tid ett 5 fallit bort framför r (R), kan
här tidigt en form *gir ha uppstått (vid sidan av gleedher),
efter vilken andra 6-lösa former kunna ha bildats, som *gleeer,
*glmen, *glwa. Men även ur värbets tema kan en faktor för 5bortfallet möjligen utläsas. I motsats till exempelvis vb. ske
'städja' i list., som har återljudda former i pret. ock ptc. (stada,
stader), har gla?,,a omljudsformer, glacia, gla0er, vartill motsvarighet finnes i fornspråket. Genom analogisk anknytning
till värb av typen tro(a) trodde trodder trott, sedan dessa,
just efter värb med 5 i stammen som ledha ledde, lett, erhållit
nyss anförda temaföljd, kan till pret. ock ptc. *gl.mdde *glwdder.
*ghett ha bildats en 5-lös presensstam med former sådana som
ovan anförts. Subst. glädje kan ha fått sitt ljudskick i målet
genom association med värbet. Temablandning av den art, som
nyss antytts, är givetvis tänkbar även i fråga om vb. kläda,
ock kanske kan i fråga om adj. späd en faktor för uppkomsten
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av en analogisk 5-lös form sökas även i likheten neutr. *spaYtt :
nytt som ev. givit *speeer liksom nyer.
Vad slutligen beträffar ordet nak 'nedan', förekommande endast tillsamman med eller i kontrast till ny, torde det få anses
mycket plausibelt, att ett *n2e5 i den stående sammanställningen
*ny ok nä5 assimilerats med motsatsordet ny till ett
Som ett stöd för den här framförda teorien om 5-bortfall
vill jag även erinra om den fullt parallella företeelse, som det
sporadiska bortfallet av 5 redan före ö-diftongeringen i sydsv.
mål erbjuder, vilket bortfall jag påvisat i Sarnnord. ei s. 71 if.
samt s. 131 f. Den största svårigheten vålla kanske orden glädja,
glädje, ock därför skall jag ytterligare antyda en möjlighet att
förklara dem, vilken åtminstone vid första påseendet kan synas
äga företräde framför den ovan givna. Vi antaga, att *g1e5ia,
*g1w5ie icke förlorat sitt 5 i förtid, utan först i ock med det
allmänna ock slutliga 5-bortfallet i målet. Då ha resp. *glia,
*glfflie uppstått, som ev. erhållit vokallängd, då stavelseförlängningen kan förutsättas nu ha kommit till allmännare genomförande. Det så uppkomna Dal, ev. töi, har sällat sig till samtidigt förefintligt Ebi, uppkommet genom egentlig diftongering av
ock i fortsättningen fått samma utveckling som detta. För
denna förklaring tala kanske former med ett äj även utanför
tge-diftongeringens område, såsom i Emådalens mäl i Smål.
(gläjje) samt i väst- ock sydskånska mål (Frosta-Onsjö glea,
glceye, Skytts glea), varom mera nedan.'
Förhållandena i de övriga fall av diftongering, som vi i
det föregående uppställt, erbjuda mindre svårigheter, än vid
första påseendet kan synas. De ord, i vilka ett urspr. långt w
undandragit sig diftongeringen, äro mycket sporadiska i den
under mom. 1 ovan angivna positionen för vokalen. Vi ha egentligen blott att räkna: nce 'nej', twe-, cedryor, alternativt nomaglior ock jceslig. Utom det sista, som fått sin förklaring
redan s. 123 (association med jces 'gäss'), ha samtliga uppenbarligen tonsvag användning med förkortning av vokalen att tacka
för bevarandet av enkelvokalen. Detta torde också få antagas
i fråga om ett stundom förekommande lena för layna 'låna',
1) Vissa betänkligheter mot denna förklaring av diftongen i gladje,
-a kunna N' åll as av fallen med cek enl. § 94, uppkommet, som det
synes, genom muljering av ett Ö (9nce,k, hcem o. fl.).
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som kan ha fått förkortad vokal ock undgått diftongering i vanliga sammanställningar med betonat objekt som låna-his,
0. s. v. (märk särskilt böjningsformer som kenta, lcent). Som
sena låneord äro t. ex. len, vcesan att fatta (s. 122 f.). Ett ord,
för vilket förut å s. 122 efter F.-T. ansatts urspr. långt ce, är
t,scelan 'smeksam' med det troligen sekundära vb. Lscela. Ordet
torde emellertid ha haft urspr. Eb. Fsv. har klen, som sannolikt ingenting annat är än pf. ptc. av fnord. kala 'frysa', en iomljudd sidoform till isl. kalinn.1
Då äldre långt ce framför tt, på det område av häradet
där diftongering av ie i sådan ställning skett, i ett flertal ord
motsvaras av nuvarande ce (s. 129), medan det i ett flertal andra
diftongerats, får det antagas, att här föreligger ett utjämningsresultat av en växling inom samma paradigm, beroende på en
kvantitetsväxling hos vokalen. Om diftongeringen just infallit
vid en tidpunkt, då 5-3 antagit kort uttal framför slutljudande
tt, men bevarat sin längd framför intervokaliskt, eller eventuellt
ock kanske sannolikare blivit kort vid akut akcentuering, men
bevarat sin längd vid grav, så har vokalen i ordformer av förstnämnda slag såsom kort undgått diftongering, i ordformer av
sistnämnda slag däremot diftongerats. Genom utjämning har
denna växling, vilken till sina orsaker ock sin karakter ju har sin
motsvarighet i det sv. riksspråkets växling åt : ätt i ifrågavarande ord, senare försvunnit. Till förklaring av nuv. ce kunna
i de särskilda orden eventuellt även andra faktorer tagas i betraktande, såsom svagtonighetsfrekvens i ordsammanställningar
ock sammansättningar, sådana som fläta-hå'ret, fläta-håp, hårfläta (hec-ficet9), tvätta-re'n, tvätta-äv. Då de södra delarna av
häradet icke uppvisa någon diftongering framför tt över huvud
taget, synes detta böra förklaras därav, att förkortningen av Ce
framför tt här varit genomförd även i ställningen med grav
fortis, innan diftongeringen började.
Om vi nu gå till det urspr. korta ge-ljudets behandling
i målet i de positioner, som synas ha tillåtit diftongering, så
få vi principiellt förutsätta, att diftong betingas av inträdd vokallängd vid tiden för diftongeringen. Materialet pekar hän på
1) Om betydelseutveckliugen: frusen -› spröd --> vek --> som vill
bli ompysslad, smekt, se Torp Nyno. et. ob. s. 277.
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ett utvecklingsstadium, då de gamla kvantitetsförhållandena just
höllo på att omläggas. Förlängningen av £13' i kort rotstavelse
hade delvis genomförts, i olika omfattning framför olika konsonanter, ett förhållande till vilket paralleller eljes kunna spåras,
t. ex. i fråga om a-ljudets förlängning (se under a ock a i det
föreg.).
Redan i det föregående, vid frågan om diftongorden med
urspr. -0-, har jag antagit, att ett slutljudande ock antevok.
varit förlängt under starkton. Därav förklaras då diftongen i
c9, 'är', das 'det', ev. dala, -a o. s. v. Det i häradets norra del
alternativt vanliga ce 'är' återgår naturligtvis till svagtonig form
med kort vokal.
För övrigt synes materialet giva skäl för följande gruppering av fallen med äldre kort rotstavelse:
Framför s har vokalförlängningen varit fullt genomförd,
varför diftong träffas utan egentligt undantag.
Framför t —> d har Ee ännu genomgående varit kort,
utom i framljud, där — såsom ofta eljes i sådan ställning — en
förtidig vokalförlängning skett, med diftong som nuv. resultat
(aIda, men mceda, bceder m. fl. enligt § 41,1 i). Hurusom även
ä förlängts senare framför t --> d än framför övriga konsonanter,
framgår av § 44,1 a, s. 135 if.
Framför de återstående här ifrågakommande konsonanterna, 1, n ock p -÷ b, äro förhållandena svårare att klarlägga,
allra hälst som materialet är mycket knappt. Gentemot hail
'ijär ock vail stå kelat 'heligt, hälg' (med en associativ form
ht) ock icel; gentemot i sam, sia(s) stå, utom parallellformerna i scen, scena(s), vb. skrcena ock tweena; gentemot albal
ock MO stå drceba ock i skrceba (se s. 122 f.). Om vi lämna
%bal ur räkningen såsom omedelbart förklarligt i anseende till
vokalens framljudsställning, som kan ha medfört förlängning
liksom i fallet äta, synes materialet, trots sin knapphet, giva
skål för en förmodan, att re i dessa ställningar varit förlängt
ock diftongerats i sluten stavelse, men ännu varit kort ock därför icke diftongerats i öppen stavelse. Härmed stämma å ena
å andra
sidan hall, vall, i sam, laib ock ev. även asbal
sidan hetat, skrcena, twena, drceba, i skrceba. Återstår 'el
med ce från den vida vanligare, regelrätta pluralen jcela (även-
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som vb. wla) ock sama(s) med al från det i bruket vanligare
i
Diftongeringen av 93 framför kons.-grupperna nd ock st
bör, såsom redan i det föregående antagits, ha föregåtts av en
förlängning av urspr. ä. Denna förlängning har varit fullständigt genomförd i hela häradet framför st. Till jämförelse härmed må erinras särskilt om den genomgående förlängningen av
ä med utveckling till a framför st i målet, varom se s. 178
ovan. De få orden med ce framför st (vcest, bcest 'best' MjYs.
ock j cest 'gäst') kunna näppeligen sätta den allmänna förlängningen av ä före st i tvivelsmål, lånord — ev. av senare datum
— eller påvärkade av rspr. som de äro (se härom s. 132). Framför kons.-gruppen nd har, efter vad materialet synes utvisa, rått
liknande förhållanden, som förut antagits ifråga om äldre Ce framför tt. I häradets södra del har te genomgående varit kort, rästen
av häradet har företett en växling av långt ock kort te vid tiden
för diftongeringen, av vilken växling den nuvarande fördelningåt
av diftong ock cv beror. Materialet synes i detta fall på ett
klarare sätt än i fråga om orden med urspr. -tt- bekräfta den i
det föregående angivna regeln för växlingen. Samtliga diftongord äro försedda med grav fortis utom kameler, vars vokalisation emellertid kan bero på utjämning till förmån för böjningsformer med grav akc. (plur. handa), varjämte även association
med henniger 'händig' är tänkbar. Å andra sidan finna vi enligt
§ 41,2 e, s. 131 med akut fortis cener, hcener, lcener, lcen 'länder,
höfter' i omedelbar överensstämmelse med regeln. Påpekas må
motsättningen hcbne(r): hiunige(r). I strid mot regeln stå däremot blcena, 5cena ock cenra. Det sistnämnda kan ställas vid
sidan av de s. 150 anförda klanra, vanra ock även kanta ock
ä framför
förvanla, vilkas a för eljes i målet rådande au,
nd (ex. ha yn 'hand', vayne, 'vånda') tyder på utebliven förlängning framför nd.2 En annan förklaringsmöjlighet erbjuder den
vanliga sammansättningen får-dnra med sin akuta akcentuering.
I fråga om 5cena kan man tänka sig flera hållpunkter för en
Om ifrågasatt likartat kvantitetsläge hos äldre å framför t --> d
vid övergången till a se ovan e. 135 if.
A nyss anförda ställe har lån från rspr. ansetts måst sannolikt.
Kanske får man i cenra se ett stöd för självständigt bevarat a-ljud i
målet.
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utjämning till förmån för den enkla vokalen, sålunda ce-ljudets
bevarande i akut akcentuerade former av ordet som nuv. ptc.
jdncle(r), ffcent ock im per. 5cen; vidare tonsvagheten i sammanställningar som det flitigt brukade jcena-i.ccl 'skämma ut' (med
det ytterst vanliga ptc. itcl-fcender), slutligen också påvärkan av
vb. skämma, som numera, sedan Jona tydligen upptagit dess
betydelse i sig, visserligen förekommer i målet endast i dep.
a y.TInas. Till sist låter blcena förklara sig såsom egentlig svagtonighetsform, dels i sammanställningar med partikelord som blcenaM (till), blcena-böt (bort), dels ock kanske framför allt i objektsfunktionell förekomst, t. ex. blcenal6e 'blanda foder', -sciks 'säd',
-drbka o. dyl.' Beaktas bör också sammansättningsleden blcena
i t. ex. draa-bicena 'drickablandning', blc'en(a)-sak 'blandsäd'
(det senare ev. med första leden bitonig på äldre språkstadium).
Allt som allt behöva således orden 5cena ock blcena icke upphäva vår regel.
Sedan vår undersökning i diftongeringsfrågan på grundval
av målets material ock med ledning av den i början uppställda
längdhypotesen härmed slutförts, torde det vara ändamålsenligt
att i några punkter sammanfatta resultaten. Dessa punkter
bliva då:
Blott samöstnord. w har diftongerats, icke senare genom
progressivt i-omljud uppkommet w.
Framför k --> g, gh (3), v, r ock ganska säkert även
(kvarstående) 5 har ingen diftongering skett, tydligen på grund
av dessa konsonanters motvärkande natur.
Framför m har icke häller någon diftongering skett,
här varit kort, sedan även gammalt sb förlorat
emedan varje
sin längd i samband med den redan genomförda m-förlängningen.
I) Betydelsen av den objektsfunktionella användningen av värb
med därav följande akcentsvag position har kanske icke tillräckligt beaktats vid försöken att förklara ljudhistoriska avvikelser från uppspårade ljudlagar. Många värb förekomma måst i sådan funktion, varför
det blir helt naturligt, att de bli efter sina likar i utveckling eller ev.
undergå ändringar betingade av tonsvagheten, som dessa ej drabbas av
(som t. ex. rspr. taga). I förevarande sammanhang kan framhållas,
att åtskilliga av de värb med äldre -att-, som — till synes mot vår regel
för fördelningen av ak ock ce — ha ce (s. 129), just ha objektsfunktionell användning i stor omfattning, t. ex. ficeta-hat 'fläta håret', twcetat'cl 'tvätta ull', 5cvta-h66) 'skäkta lin' o. s. v.
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Urspr. kb i slutljud, framför vokal ock framför övriga
konsonanter, nämligen 1, n, s, p
b ock t
d, har regelrätt
diftongerats.
Urspr. iö i nyssnämnda ställning har diftongerats, där
vokalen förlängts före te-diftongeringen, vilket synes ha varit
fallet i slutljud, framför vokal, genomgående framför s, framför
tautosyllabiskt 1, n ock p ---> b samt framför t
d i framljud.'
Urspr. ff3 framför tt (ock 11) har diftongerats, där dess
längd bevarats, vilket varit fallet blott i en del av häradet ock
även där blott vid grav akcentuering,
Urspr. Et framför kons.-förbindelse har diftongerats, där
förlängning av vokalen förut ägt rum. Så städse framför st
ock därjämte framför (antevokaliskt) ud på samma område ock
under samma betingelse, som nyss angivits för diftongeringen
av kb framför tt.
En fråga, som till sist även bör kunna finna något svar
genom den här företagna utredningen, är den, vid vilken tid tediftongeringen genomförts. Den relativa tidsbestämning, som frånvaron av diftong för ett genom progressivt i-omljud uppkommet
se från början tillåtit, jälper icke mycket, om det blir fråga om
en närmare fixering av tiden, då ju — även om något kan sägas
om tiden för övergången av a till ve i detta fall — frågan om
tiden för detta a3-ljuds kvalitativa sammanfall med det äldre
ce-ljudet måste lämnas oavgjord. Fastare hållpunkter erbjuder
det ovan framskymtande kvantitetsläget vid tiden för diftongeringen, • ock om det hela så ställes i relation till den tidigare
utredda ö-diftongeringen i hithörande mål, synes det möjligt att
vinna en viss klarhet om den absoluta tidpunkten även för a3diftongeringen. Blott i enstaka ord, där särskilda faktorer spelat
in, har urspr. kort vokal framför enkel kons. varit förlängd vid tiden
för ö-diftongeringen. Såsom vi förut sett, har däremot 63 i sådan
ställning varit förlängt i stor omfattning, dock ännu icke mer än
halvvägs, då se-diftongeringen inföll. Även om det nu får räknas
1) Om våra slutsatser äro riktiga, har m-diftongeringen ett avsevärt intresse för frågan om tidsföljden för stavelseförlängningen i kort
rotstavelse. Den visar, att vokalförlängningen framför s gått i teten,
framför 1, n ock p
b har den kommit något efter, ock sist har den
framför t -->- d kommit, vilket senare också bestyrkes av utvecklingen
av ä framför t
d (se s. 135 IT.).
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med att förlängningen i fråga icke drabbat alla vokaler alldeles samtidigt, synes det härav sannolikt, att diftongeringen av
fe kommit avgjort senare än den av ö. Jag har i Samnord. Eei
s. 138 if. trott mig böra ansätta denna senare till tiden omkring
1450. Sedan dess har Wigforss i sitt stora arbete Södra Hallands folkmål s. 657 if. underkastat denna fråga en närmare
prövning ock efter att ha framhållit, att jag genom Torp-Falks
Lydhist. letts till en alltför sen tidsbestämning, velat göra sannolikt, att ö-diftongeringen infallit mer än ett århundrade tidigare, troligen t. o. m. omkring 1300. Att min förra tidsbestämning bör ryckas åtskilligt tillbaka, har jag själv förut insett,
ock jag är böjd för att tro, att ö-diftongeringen i alla händelser
ej bör sättas senare än förra delen av 1300-talet. Här blir
sedan frågan, hur mycket senare ee-diftongeringen kan ha kommit. Mindre än ett 50-tal år torde man ej ha att räkna med;
Ee-diftongeringen skulle således kunna sättas ungefär till senare
hälften av 1300-talet.
Dift. a (02.3 aj, coj).
§ 105. Den diftong, för vilken jag använder a/ som normal
beteckning, förekommer endast i de norra socknarna: Jämshög
ock Kyrkhult. Den kan vara såväl lång som kort ock träffas i
regel blott i starktonig stavelse.
J111112. a/, förekommer i följande genetiskt skilda fall:
för ä. ägh ock hk, svarande till e i mellanområdet,
i Mjällby, varom se § 99 samt inledningen;
för tidigare ö av växlande ursprung, svarande till mellanområdets in, Mjällby n, varom se § 108 ock inledningen;
för ett tidigare, vanligen inlånat oj, oj, svarande till
normalt En i övriga delar av hdt, i Mj ev. wl (my), varom se
§ 111 (jfr inledn. s. 15).
Dift. j (60.
§ 106. a/ har en vittomfattande förekomst i häradets mellersta socknar, Mörrum-Elleholm, Garnmalstorp ock Ysane. Flera
till sitt ursprung skilda diftonger ha här flutit samman i normaldiftongen el. 1 de norra soeknarna är frekvensen avsevärt
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mindre: mellanområdets N motsvaras här till stor del av ce, (se
§ 105). I söder ersättes N i vissa fall av ab i andra fall motsvaras det, konstant eller fakultativt, av n..
N kan vara såväl långt som kort. Det förekommer i regel
blott i starkare betonad stavelse.
I hela hdt höres ett 011 som uppkommit genom sammanträffande av ett ursprungligt eller ur y utvecklat o ock ett j, j.
Detta senare återgår till ä. gh 1. k, som muljerats, eller till
urspr. j, j. I vissa fall har fa + j varit följden av en omflyttning av kons. + j, j. Enstaka fall av ursprungligare oj' synas
förekomma. Växeldiftongen
: : a/ går tillbaka till ä. ägh
1. äk; N växlande med cep, ock n har mästadels uppstått ur
ett ö, urspr. i, ö, a3 1. i, stundom också ur ett äldre oj, oj,
ev. ök.
§ 107. 6,-4 uppkommet av ogh, ok, förekommande i hela hdt.
N svarar regelrätt till ä. ögh i slutljud, framför vok. ock framför tonande kons. Ex.
hak hög s.
lbgt löga, bada
hgle(r) hög adj.
plbla plöja
hh,na bli hög, lyfta sig
trio(r) trög
hind höjd
drbp dröja
hthe(r) höger
tkka töja
kbm högre, -a.
Nna böja.
Hit kunna också föras låneord med -og- i mit., -ög- i nit.
som dtna 'utstå, lida', da. cloie, mit. dögen, minli(g)e(r) 'möjlig' , mit. mogelik. Sannolikt är också tNla 'tygel' att räkna
till sådana, jfr mit. togel. Det finnes nämligen anledning att
tro, att y-ljudet i ett ä. tyghil skulle ha bevarats framför gh --> j.
Jfr ang. nsv. tygel Kock Ljh, 554.
N svarar till urspr. ygh
ogh (framför kons.) i 1.tny
'lögn', be,d 'bygd' (Mö även byd), frid 'fröjd', dijld 'dygd'.
Det synes med stöd av dessa ord få antagas såsom säkert,
att y' blivit 13 framför gh i målet under vissa förhållanden,
kanske framför slutljudande kons. Vid Mö. byd får man givetvis ej fästa vikt, då det liksom böjningsformerna byda byt kan
i) Uttalet blir i Mj. ofta x/. Det förefaller nämligen, som om
man över huvud taget hade svårt att skilja 01 ock n. 1 norr, Jh ock
Kh, höres däremot i regel icke al för samma 0/.
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bero på association med byga. Men om 5 eljes kunnat bli o
framför gh, synes ovisst. Målets fyla 'fjäderfä' visar ex. på ett
bevarat y-ljud framför gh. Ock för detta ord synes knappast
annat än ett ljudlagsenligt bevarande av y böra förutsättas. Kan
saken möjligen förklaras så, att y i ä. fyghle vid tiden för
o redan blivit förlängt framför intervok. ghl,
övergången jr'
medan det bevarat sin korta kvantitet framför slutljudande
grupp av gh + kons.?
N svarar, särskilt i de norra socknarna, till ä. ok fram'ökte ökt', krta
för t i en del böjningsformerl som ,9'da
kret 'krökte krökt', sta set 'sökte sökt'.
Målets reta 'rykta' (i hela hdt) kan direkt återgå till fspr.
riSkta, men möjligheten av en utveckling "åkt --> äkt --> Sikt -›
69,,t kan icke alldeles uteslutas.
Oikt
Yk framför t
tn, torde regelrätt återgå till ett ok
ock s i ne,ta, net JhKh. av nya 'rycka, slita' 2, samt bese,
'upptågsmakare, stolle'.3 Möjligen är /4te, f. 'lykta' även ett
ex. härpå, i vilket fall det liksom de sv. ock da. riksspråksformerna återgår till mit. luchte; men det är också tänkbart,
att det utgått från mit. lochte, som över löchte, lökte blivit
leta. Om y-ljudet i slyt(a), tyt(a)s, ya, bya se s. 255-257.
y -I- ett i, j (urspr. i 1.
§ 108. 64 uppkommet av ett o
gh), som genom metates träffat samman med vokalen. 4 Vi
j
skilja på
a) fall med urspr. i:
fela föla JhKh5
hela hölja
fela f. ungsto6
dela dölja
I de sydligare socknarna föredraga åtminstone de yngre analogiska bildningar som okt& 1. acta. Dessa höras även längre norrut, ehuru
mera sällan.
So s. 253.
Jag sammanställer detta ord med no. dial. bykse 'en tankelost
fremfusende person' (Ross), vilket sammanhänger med bykja 'rode,
tramge sig frem', även boka, buka (jfr s. 191), banka, sv. böka.
Här som eljes synes metates av li. ej vara fullt genuin i Mö.
Där heter det vanligen faja, faja (I. rigla), liksom t. ex. telya, selja
(se s. 94).
5 ) No. dial. fylja 'folie, faa for. I de övriga socknarna ha vi
i-lös form: Ma.
6) Sv. dial. följa, isl. no. fylja.
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feg föl JhKhl
5tnn lön, gåva in natura Jh
sfinna stöna 2
Kh.3
5inna skönja, granska
brkdas brottas MöJhKh.4;
b) fall med j
gh: fega 'följa', fega, n. 'följe', bege, 'bölja,
buckla'.
bl, svarar till fspr. oi i ordet 69, 'ö', numera något
föråldrat — de yngre ha vanligen of — ock Mj. hok (km) 'hö', i
övriga socknar ko.
Dessa båda ord äro de enda kvarlevande spåren av en
fornspråklig utveckling eiyi .-* bi framför vokal. Det första
exemplet ställer sig vid sidan av änsv. plur. öijar (Messenius
enl. Hellqvist Studier s. 116), öjar (Olof Rudbeck), fsv. plur.
(Mar. Diftongen bör härröra från pluralformen. Mera påfallande
är, att diftongform kunnat bli rådande i ordet hö; jfr även äda.
hoy. Man synes få utgå från ordets best. form: kopt.
Växeldiftongen
: i (my), i grov beteckning
öi, uppkommen av ä. ö (ev. ej i låneord). I överensstämmelse
med förhållandet inom en större grupp av sydsvenska mål har list.
en diftong tillkommen genom tidig diftongering av ett långt e. 5
Detta e har haft tämligen olika ursprung, mäst dock samnord. Eei.
En uppdelning av diftongfallen torde lämpligen böra grunda sig
på det förutsättbara e-ljudets ursprung. Den blir då följande.
1. a : : mz, svarar till ett ur samnord. 93i uppkommet ö
a) regelrätt framför ä. enkel kons. utom k
g, gh ock m
(dock framför ra i uddljudsställning) samt framför kons. + likv.
1. nasal. Ex.
dg :
dxi. de
hbn-löias hemledes
löie(r) led adj.
Kiia reda, bereda
02 torde här ha analogiskt ursprung, hämtat från värbet feict
ock f. ftala. I övriga delar av hdt ha vi fel.
Fsv. stynia, is]. stynja.
Eljes 50n, se under 0; N måste härröra från värbet. Med
avseende på betydelsen jfr fsv. thima a skon, om den vars lön av
husbonden bestämmes (se Söderw.).
MjYs bregas, s. 269; fsv. brytias 'brottas'.
Angående den sydsvenska diftongeringen av ö, vilken drabbat
målen i norra Skåne, Blekinge, sydvästra Småland, Halland ock södra
Västergötland, om bevisen ock tiden för densamma se Swenning Samnord.
wi; jfr också Wigforss s. 82 if. ock s. 657 if.
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rö'ine(r) ren adj.
minas retas, gräla,
röin (dikes)ren
ha(r) heder
grin gren6
Pia sveda
tvösina n. ven(gräs)
f. svedjeland Kh.
töin ten
pi sked
/öiv lev, bulle
te 5aas i kapp2
röiv metrev
tOio(r) ledsen 3
rö'isa resa (upp)
d8i/, -a del, -a
möis påse, korg7
hö'ile(r) hel
Mir lera
hölso(r) hes
/ab
/Edra f. åker med lergrund
vö'isana Vesan8
möie mar mera
ö'isni, värk eller bulnad i
jö'ira jaa nedandel av linjuver°
tyg o. dy1.4
röib rep
öin, -a en räkn., prou. o.
gröib grep
i'ide(r) etter
art.
öin, -a en, -trä, -buskar
bö'ida bete, stund
blölna f. b1emma5
töldas reta(s), förargal°
k/ö'ina klena, smeta
twöid trästycke"
möin men s.
hörda heta.
De gamla preteriterna av st. 1-klassen ha i regel icke fått
sitt å diftongerat, varom se s. 77. Med diftong träffas blott pret.
sing, av vb. bliva: blcq: b161: bin 'blev' samt pret.-pres.
:
vin : vn 'vet'. Att pret. av bliva antagit diftong, trots det
0 Jfr no. dial. meida 'saare, kramke, forneerme', isl. meiba 'stympa,
lemlästa'.
Jfr fsv. skedhe n. 'lopp, fart', isl. skei6 n.
Med full säkerhet kan ej avgöras, om detta ord haft urspr.
sei. Etymologien är oviss. F.-T. s. 514 synas för da. kjed anö
taga anknytning till adj. led.
Fsv. gere 'kil av tyg', isl. geiri.
Se om detta ord Swenning Samn. mi s. 62 ock där citerade
ställen.
7) Fsv. mes, isl. meiSS.
Jfr s. 82.
Se inledningen s. 7. Jfr isl. veisa 'sump'.
Jfr smö. gtjsa 'värka, sticka (i tänder eller sår)', shall. osa
'värka'. Se f. ö. Rietz s. 294 ock Wigforss s. 87.
19) Jfr isl. teita 'glädja'. Betydelsen avviker visserligen mycket,
men torde kunna förklaras genom ett mellanled: gnabbas på skämt 1. dyl.
11) Jfr isl. pveiti n. 'ett avhugget stycke m. fl. ord hörande till
samma rot.
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systemtvång, som bör ha övats på detsamma av övriga 1-preteriter, får sammanställas med det förhållandet, att samma värb
kan ha diftong även i pret. plur. ock konj. samt pf. ptc., de
gamla i'-formerna. Till följd av tidig utveckling I --> e eller
kanske snarare tidigt v-bortfall ock kontraktion av ee till ö
har i dessa förmer, som i övriga värb värkat konserverande på
ö i pret. sing., diftong uppstått enligt mom. 5 nedan. Att ö i
pret. sing. under sådana förhållanden icke skulle undandraga
sig diftongering, är ju tydligt. Diftongen i vöi 'vet' bör utan
tvivel sättas i samband med denna forms ymniga användning i
jämförelse med pluralformen, vilken har gjort, att denna senare
ej förmått öva nog starkt inflytande på den förra, för att den
enkla vokalen skulle bevaras (se Samn. mi s. 118).
Framför ä. m hade i regel ö undergått förkortning före
diftongeringen. Dock synes det i framljud ännu ha varit långt.
Vi träffa nämligen diftong i atm : 02,M : nm 'imma' s., åina:
o-: n- 'imma' v. (jfr Samn. mi s. 114). I norra Kh. synes
diftong ej vara alldeles främmande i postkonsonantisk ställning. Jag har t. ex. antecknat it-hcipnlat »ohemligt», d. v. s.
'obehagligt, ruskigt' o. s. v. Jfr Kinnev. hd (Allmundsryd)
han" hamna (enl. Samnord. mi s. 36). Jfr även s. 280 ovan.
Aug. undantag från diftongeringen av ö framför enkel kons.
se f. ö. § 24.
b) framför kons.-förbindelse ock dubbelkons., som ej uppkommit vid ordböjning (om sådana ord se nedan) i de fall, där ö
haft sin längd bevarad vid tiden för diftongeringen. Vi finna diftong
framför ä. ra i steqes : sgles 'sters, brygghus, mälthus', ock
m6iesan 'uppsluppen, galen m.
Vid tiden för diftongeringen har detta ord haft formen *störs
1. 'stöers
*stöghers (äda. stögers)
*stögherhus, fsv. stegherhus,
stekarhus o. s. v., is]. steikaraluis. Om denna utveckling se SwenBing Samnord. mi s. 113. Jfr dock Wigforss s. 459. De ovan anförda formerna av ordet tillhöra resp. de norra ock de mellersta socknarna. Från södra Ysane har jag stos ock från Mjällby st&es. Det
förra kan tänkas bero på förlust av diftongens senare komponent i framför r, ock så skulle väl Mj. stees också kunna förklaras (E- *Stnrs);
men kanske får man räkna med ett fornspr. *stPekarahus med m av
ffli i bitonig ställning.
Ordet synes förutsätta ett ä. *mörsen av obekant ursprung.
Rietz s. 425 har ett majsen 'tokig' Sm. (Västbo).
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framför ä. id i a,A1 : 69,1 : ni 'eld',
framför sk i b6iske(r) besk,
ramför st i 0,,strie(r) 'ivrig, eldig' Mö', kkstra 'ligga, göra ivrig'1,
fr6ista 'fresta, anstränga', röist 'takstol',
framför dd i bröid 'bredd'.
I sistnämnda fall kan diftongen bero på association med
adj. bröier, liksom även i röist 'takstol' association med röisa
'resa (upp)' kan ha spelat in. Förutom i böjningsformer av
ord tillhörande a, om vilka se nedan, träffas dift. framför kons.grupp 1. lång kons. för övrigt i ett ock annat fall med tydlig
association med andra diftongord, som 6insk,12(g)e(r) 'enslig',
(vin)-böinte(r) '(vind)-bent', 16isanze(r) 'ledsam'. Sannolikt är
association med böjda, isi. beita i en äldre betydelse av kausativ till bita, orsaken till dift. i i(n)-böite(r) 'van, envist fasthållande vid', tsit-böite(r) 'tjuvaktig'. Jfr böjningsformerna böita,
böit av böida ock se § 24 5 b. — Ett fall med sekundär lång
kons. är väl teäbi(g)e(r) 'tafatt, våpig', t6iba f. 'våp'. Sannolikt
har ett ä. 18lb-, närmare anslutande sig till shall. takt 'tafatt' (Wigforss s. 88), Rietz s. 728 tep, -a, -ig, fått b genom
sammanblandning med det liktydiga ta, -i(g)e(r).
Om enkel vok. framför kons.-grupp ock lång kons. se § 24,5.
tn, : tsvk : n svarar till urspr. inhemskt ö i några
ord, nämligen
lie3
la
del: dn, den fem. sing.2
bla,p,:b14: bin blöja 4
sak: stn: sn se
frwkda :
n fredag.
trn tre
tra,k:
Om dessa ord se Samn. i s. 55 if. ock s. 123 if.
wk: 4: n svarar till ä. ö i lånord med ö 1. ei i det
långivande språket, vanligen lågty. Åtskilliga av de läneord,
som nu ha diftong, ha utan tvivel inlånats före diftongeringen
av ö, i vilket fall diftongen är ett ljudlagsenligt fenomen i
målet. Andra äro väl relativt sena lån ock ha diftong genom
ljudsubstitution. Det är i många fall icke lätt att avgöra, på
vilkendera vägen diftongen tillkommit, varför ingen skillnad
göres nedan. Ex. med diftong:
eisa 'fare frem med
Sammanhänga dessa ord med isl. eisa
voldsomhed', eiskra 'vise heftig sindsbevwgelse'?
3) Jfr s. 65.
Fsv. fsk. pe.
4) Fsv. ble(a), fsk. ble.
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a) i slutljud, framför vok. 1. enkel kons.:
spöi s., -a v. spe, driva spe
janzölne(r) gemen i bet. nedpi ske v.
låtande, vänlig
spröi sprida, breda ut'
röisa, -a resa v. o. S.
skrt‘na (-er) GaYs., skrner
bröiv brev
Mj. skulor
grEViva (smält ister) grevar
jöia skilja på, bena 3
få-tröld, -a förtret, -a
fil, -a fel, -a
spriVida vara storartad, slå
fondölra fundera
på stort 4
kwåtöle kvarter
döm-böld dumhet.
mö'ina mena
Hit hör sannolikt även påpöie 'papper', som torde böra
återföras till ett mit. *papper, -biform till pappir. Se vidare
Samn. cei s. 135.
b) framför kons.-grupp ock lång kons.:
framför st i böist 'best'5;
framför s i kröis 'krets, område, trakt', spöis 'spets', sp6isa
'spetsa, splitsa (ihop)' 6, föisa 'svetsa'.
Att vi finna dift. i ordet best mit. best, stämmer med förhållandena i 1 b ovan (fröista o. dyl.). Orden med öl framför s torde ha utgått från former med ös(s) eller öts. Jfr resp.
mit. kreis, mht. krei3, äht. kreiz, mit. speis(s)e, spes(s)e, spetze
'langer spiess, pike', mht. swei3en, schweizen. Såväl med hänsyn till sv. o. da. riksspråkens former som till målets ljudskick
synes det mig mäst sannolikt, att öis utvecklats ur öts.
Då vi finna di framför b i kl6ibi(g)e(r) 'klibbig', så kan detta
förklaras på två sätt. Antingen har ett tyskt kleb- inlånats under
formen *klöib-, som sedan genom anslutning till klibbig ombildats till
klöib-, eller har ett *klebie fått e utbytt mot Öl genom anknytning
till kiiiina 'klena'. — baySid 'besked' torde vara en kontamination av
Mit. spreiden, spreden, äda. spre(de).
Jfr äda. skreder; se f. ö. Samn. i s. 63; Mö. skram(r), s. 303.
Mlt. seheiden, scheden.
Jfr mit. spreten 'spriessen' ock nht. spreizen.
YsMj. best, varom se s. 132.
F.-T. s. 1125 finna äda. spidse, no. dial. spissa, sv. dial.
spejsa i betydelsen 'splitsa' aauffallend». Förhållandet synes vara
ganska enkelt. En sammanblandning av de till betydelsen ursprungligen skilda It. splitzen, splissen ock spitzen, spissen, ev. av sidoformer med é, el, torde föreligga. Märk den dubbla betydelsen i list.
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ett *Mjöl ock rspr. besked med slutande d, varvid samma vokalkvantitet bevarats som i slutljud; d har då fått längd. Jfr kvantitetsläran.
a,k : : mk. svarar till urspr. ch framför Id i

Mila förse med bensnara 2
t,96i/a, f. källa
kwög -e(r) kväll, -er
jöiia kastrera'
fa0 fäll JhKh (f. ö. fl, s.132).
heii/a bensnara 2
Med undantag av det sista finnas samma fall upptagna ock
behandlade i Samn. cei. S. 129 därstädes visas, hurusom en
-->- ö bör ha ägt rum framför id i vissa sydsv.
utveckling iö --->
ock da. mål, ådagalagd genom äda. kelde, gelde, helde samt
genom nuv. former med i, t. ex. da. kilde, gilde, hilde. I en
del diftongmål ha ifrågavarande ord stått på 5-stadiet vid tiden
för diftongeringen av ö, därför nuv. diftong. För källa, gälla
ock hälla befanns denna utveckling alldeles odisputabel. Men
jag antog även i fråga om ordet kväll urspr. -Sbld-, som i vissa
diftongmål fått samma behandling som i förutnämnda tre fall
— i strid mot Kocks teori om urspr. [el i detta ord. 2 Den
viktigaste betänkligheten, jag då hyste emot en härledning av
e, var det förhållandet, att inga e- 1. i-former
diftongen ur as
uppvisats av detta ord såsom av de tre övriga. Jag kände då
icke till JhKh fag. Med detta ord förhåller det sig, synes det
mig, på fullkomligt samma sätt som med diftongformerna av
kväll. Det saknar sidoformer med i, åtminstone kända sådana.
Men i detta fall kan det icke bli fråga om annan härledning
än ur seld.
Utan tvivel förhåller det sig så, som jag antagit i Samn. Eei
s. 130, att urspr. ib' framför Id förlängts ock övergått till ö
under vissa betingelser, sannolikt framför intervokaliskt id,
medan det åter i andra fall bevarats som as. Så förklaras
den i list, rådande växlingen diftong: ce i t. ex. fall :
kwöil :
af: : xl svarar till urspr. I i några fall. Vi finna
diftong för fspr. I
: ile 'eder' pers. pron., tiia
a) framför enkel kons. i eqe :
'eder' poss. pron., b161(n) 'blevo, -e', blöin, blöit (blött)
'bliven, -et, -it', 'töas 'Nils'.
Fsv. gselda, isl. gelda.
Fsv. Imelda, kausativ till halda.
I Ark. 7 s. 175 if., 9 s. 326, 18 s. 94 if., Ljh. 242.
21-141058. Sv. tandem. Sto enning.
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Det behöver knappt sättas i fråga annat, än att den säregna behandlingen av dessa ord --har ju eljes i målet
blivit e i kort rotstavelse — varit en följd av ordens användning
i svagt betonad ställning (se Samn. asi s. 131 if.). I sådan ställning har, troligen efter det att I blivit ö, konsonanten, resp.
6, v ock gh, fallit bort tidigare än eljes. Äldre *er, bliven,
Nighels
över, blöve(n), Nöghels ha därvid givit resp. *öer,
*blöe(n), *Mols, vilkas ö i antesonantisk ställning ev. förlängts,
varefter med kontraktion i starktonig användning uppstått *ör,
*blö(n), *Nöls. Då dessa former förefunnits vid tiden för diftongeringen av 8, har deras ö fått deltaga i denna: Poss. pron.
jia — i samroanhängande tal även 610 — kan ha uppkommit
ur fspr. ipar över *öpar -› *öar -* *öar. Ett ö kan väl också
tänkas ha uppstått genom ersättningsförlängning vid bortfall av
6 framför r i ö6rlör-.
Anm. 1. I IVIjällby har jag 'funnit en uttalsform flOi 12-.T1 'ned'
jämte ne, eljes vanligen i hdt ne, n. Jfr Samn. tei s. 72 if. Åven
för detta ord kan antagas tidig kons.-förlust. Hur vokallängd uppstått,
är svårt att säkert avgöra. Den kan ha tillkommit i former som ä.
*nöer
*nöåe, *neöer
*niöe *niber. Tänkbart är emellertid
också, att ett 'nå (E- "na
*niå) i starktonig användning fått vokalen
förlängd till följd av dess slutljudsställning.
Anm. 2. En med all sannolikhet ljudlagsenlig utveckling av urspr.
i till diftong föreligger i det numera något föråldrade bioi. 'bliva' med
pres. biöie
blenr, b161(n) 'blir, bliva, -en'. Förloppet har helt
säkert varit följande. I svagtonig position bar bliv- fått vokalen förkortad, av samma anledning har sedan blivblöv- tidigt förlorat
sitt slutande v. Vokallängd har kunnat inträda i t. ex. pres. sing.
*bltier —> *blör. Ev. kan också ett *blö vid starkton ha fått lång vokal
till följd av slutljudsställningen; blö- har sedan fått ö diftongerat.
Jfr Samn. eei s. 134 f.

b) framför vissa kons.-förbindelser, vilka värkat tidig förläng-

ning av ett ö ± I, nämligen
framför ä. ra i jösira 'sätta gjord på ngt',1
framför ä. rt i peiiete, ljuspärta',2 v4i9,ot 'vört' Jblen., ttsåletal
'körtel' JhK143
framför ä. (a)sk i gröiske(r) 'ivrig, häftig'.4
Isl. gira, jfr Isy. girclinger 'tunna'.
Å. -pirta; jfr sv. dial. pirre, pirra, da. dial. pirrel, pirle 'ljusdank', se Rietz.
Fsv. kirtil.
4) Åda. gridsk (gredsk).
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Helt säkert visar oss jöira den regelrätta utvecklingen av
I ---> e framför rå i starktonig ställning. Motsatsen jöira : here
hea (se § 25,7) bör utan tvivel fattas så, att diftongen uppstått vid starkton, e vid svagare betoning. I sammansättningar
som nuv. välta-kw har ä. *hörbe undandragit sig vokalförlängning ock diftongering, medan ä. *ger5a med starkare betoning
utsatts för båda. Under vilka förhållanden förlängnings- ock
framför rt, kan knappast
diftongeringstendenserna värkat på ä
med full visshet avgöras. Vid sidan av de anförda diftongfallen
finna vi enligt § 25,7 e i m4tan, v&t,Heta. Det sista av dessa
ord kan utan vidare förklaras i anslutning till dess karakter av
förnamn, som fört med sig en ymnigare användning i proklitisk
ställning, varvid é kan ha bevarats kort ock undgått diftongering. Ordet meetan kan tänkas vara inlånat efter diftongeringen
av ö. Återstår så uttalsformen veet i söder vid sidan av vamt
i norr. Man kunde nu visserligen anse, att e-formen av detta ord
egentligen hör hemma i sammansättningar som dricka-vört; men
möjligt är också, att förlängningen av ö' framför rt, åtminstone
i de södra delarna av hdt, icke varit genomförd i varje fall vid
tiden för diftongeringen: framför slutljudande rt har kanske ännu
stått kort vokal. Att ö framför intervok. rt varit förlängt i hela
hdt (åtminstone vid grav akcentuering), synes däremot visst, av
pöieta att dömma. Ensamt för sig står gröiske(r). Sedan urspr.
I här blivit ö framför 6, har denna kons. fallit, ock vokalen
har förlängts framför sk, varefter *grösk- har blivit gröisk-, liksom ä. bösk- blivit böisk-, varom se ovan 1 b. Jfr Samn. cal
s. 134.
Anm. 3. Dift. för ä. i i fall som röldna 'bli fet', fsv. fitna, beror
givetvis på analogi; jfr földe(r) 'fet'.
'Bihang till &diftongeringen: I böjningsformer av ord med
diftong har i regel diftong blivit rådande, oavsett en följande
kons.-förbindelse eller geminata. Så t. ex. höilt av höl/e(r) 'hel',
möint(a) av möina
söint av sedne(r) 'sen', höist av höise(r)
'mena', röist(a) av röisa 'resa', löida, löide(r),löit av /öia 'leda',
söide(r), söit av söi 'se' o. s. v. Detta förhållande kan delvis
bero på ljudlagsenlig utveckling, men delvis också på association.
Blott i ett fall bar den enkla vokalen lyckats bevara sin ställning, nämligen framför tt i adjektivneutrerna kf,: bret, het ock
i let(a) ipf o. pf ptc. vid sidan av möit(a) ock bölt(a). Se
härom § 25,5.

328

S WENNING, FOLKMILET

§ 111. Växeldiftongen Ct2, :
ett (inlånat) oj, öi (oj, öj).
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: .T2 (öi) återgående till

Vid inlåningen av ord med oj, öl har denna diftong anpassats efter målets öl. Ex.
tråg : trbla : trko,
tr44
kodröi k ordroj
tri: trh tröja
slöie(r) fuktig, däven'
Inöla
gumma, »nior» 2
stöi, -a stoj, -a
sköl, -a skoj, -a
2ntio(r) spak, ledsen 3
höja hoja
9728‘ina mojna
böie(r) bojor
pik pojke.
Hit synes med hänsyn till betydelsen snöia 'hugga av grenar
på ett träd eller kvista av en gren' höra. Jfr da. dial. anöie
'hugge grene af trpeer' (Molb. s. 531) ock mit. snoien 'einem
baume die zweige abhauen, beschneiden'. Formellt skulle värbet visserligen eljes kunna identifieras med fsv. snedha, is].
sneiba '(av)skära'.
Ett par fall med öi
öi, oi av inhemskt ursprung träffas
i målet, tämligen olikartade för övrigt. 1 söin 'socken' föreligger väl en utveckling sökn *söghn --> söin ---> sin. Möjligen
bör öi förklaras på samma sätt i adj. sö'ine(r) 'söcken', men här
får utom ä. sokn- även ä. sokn- tagas med i räkningen, ev.
uppkommet av urspr. *Okn-. Jfr fsv. soken-, sokn- ock syknock se Kock Ljh. 578. Ett fall med oi -› öl till följd av konsonantmetates är hinla JhKh., hålla Mö. 'Holje' (ortnamn).

Dift. i (wy).
§ 112. Dift. x?, tillhör, såsom förut framhållits, blott de
sydligaste delarna av hdt, företrädesvis Mjällby sn. Den svarar
här till mellanområdets in, det norra områdets al 1. in i de
fall, som här förut behandlats under ditt. tn, ock i den omfattning, som där angivits.
Jfr da. dial. sbl, skol 'lad, doyen, omogen (om säd)'; se även
F.-T. s. 1073.
Jfr mit. moie 'muhme, mutterseliwester'.
Lt. moie, möi, möje etc. 'miide'.
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Dift. ay (au). •
I fråga om frekvensen för diftongen ay äro blott
några få detaljolikheter inom hdt att märka. I allt väsentligt
råder full överensstämmelse. Diftongen höres såväl lång som
kort, nästan endast i starkt betonad stavelse. Ursprunget är
städse ett ä. å-ljud, antingen ett ur å, urspr. ä eller å å, framgånget å eller ock ett urspr. 6. Vi få följande uppdelning av
fallen med ay.
å.
au svarande till urspr. å
1. ay är den regelrätta motsvarigheten till ursprungligt
å i slutljud, framför vok. ock framför enkel kons. (om
a framför r m. m. se § 46). Ex.
au
brclye(r) bråd
ay å
kdo, kåda
keiya
slay slå s. o. v.
vay våd
flau flå v.
bay både
fray från
Inay måg
tray åtrå v.
pletya plåga v., -a s.
sprays öppna sig, slå uti
sa y såg ipf.
fay få v..
hay håv
say så s., v., adv.
ge
geiy gåva
stay stå
gy1 ål, äv. lång brodd (på
gay gå
potatis) 5
tway två räkn.
dylas gro med lång brodd
twdy träfat, -skål'
tw4.ya
sndyle(r) snål
kreiyn flitig, arkreiyan
vrå ula vråla 6
betsam 3
Migyi mål, mått
i(j)dyns ijåns 4
Myla måla, äv. mäta
trau tråd
T. ex. ?jat sprays 'ögat öppnar sig', 1.4vat sprays 'lövet slår
ut'. No. spraa., so F.-T. s. 1129.
Bör, såsom Rietz s. 743 antar, sanunanföras med värbet två,
isl. Dvå.
Rietz s. 359 kr, kråer, kråen, kräjen, som anknytes till ett
fn. krjå 'åstunda' m. in. Jfr dock också kradig 'ihärdig, noggrann i
arbete' hl., kratig bhl., Rietz s. 348.
Fsv. i adhans ; jfr isl. Jan 'nys, nylig'.
Jfr no. dial. aal, aale m. 'spire', d. v. s. 'brodd', isl. åll. Se
f. ö. Hellquist Et. ob.
Lt. vrålen enl. Noreen Vårt spr. III s. 140.
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stayl stål
twgyl n. tvål
dhat(g)e(r) dålig
hciye (--> ha) hår
lci ye (---> la) lår
lura kasta sten under låret
5etyra adv. svåra, mycket
gåyra, f. rand, strimma, årsring i träl
gröv-, fin-gayrie(r) grov-,
finstrimmig (t. ex. om trådarna i tyg)'
layn, -a lån, -a
måuna måne
skåyna Skåne
dciyne(r) matt, svag, oklar
(t. ex. om ögon) 2
ays ås
lays, -a lås, -a
blåysa, -a blåsa s. o. v.

bv_fs bås
ggys gås
kaus f. båtbrygga (av sten)3
rzys f. bärgås4
sdcyba, såpa
skayb skåp
ayd åt ipf.
p/Gyd plåt .
mayda -f. mängd, massas
v dyde(r) våt
kciyde(r) kåt .
baud båt .
4.yga Åke
rbga råka, träffa, hitta
kråyga, kråka
(feska-) rng in. Mö, 9nayga ,
f. M j fiskm4s6.
necyga sträcka sig efter ngt7
/lang n. ostadig, lättfången
flickas

Jfr no. dial. gaar(a) 'stribe'.
Jfr Rietz s. 90 dä.n, dån-ögd, som R. synes vilja föra till ett ä.
dön-,
Vokalskicket kräver dock äldre ä, varför det torde vara riktigare att sammanföra ordet med v. dåna ock isl. dainn ock då n. 'dvala'.
Ljudskicket omöjliggör ett identifierande av detta ord med isl.
kQs, kasar, rspr. (vård)kas. List. ay kan icke återföras till å eller
Q, utan kräver ä. ä. Antingen måste då olika avljudsstadier av samma
ord föreligga eller ock helt olika ord. Jag lutar snarast åt det senare
alternativet ock sammanställer kays med no. dial. kaas f. 'dybt seillob
mellem bankerna, dyb og trang elvevig'. Ordet skulle då urspr. ha
betytt 'den ränna, som finns mellan två stenrader ock i vilken båtarna
läggas'. Detta stämmer också väl med ordets förekomst i ortnamn som
jybakclys 'Djupakås', där ett bys av k9s : kas 'hög' 1. dyl. vore
orimligt. Kanske bar kays 'kås' sedan övertagit även betydelsen hos
äldre k98 : kas. Jfr Rietz s. 379 fr, s. 311.
Månne isl. rås 'lopp', i bet. sträckning, något utsträckt?
Trots den avvikande betydelsen bör väl ordet identifieras med
da. maade, isl. mått, av mit. mate enl. F.-T. s. 684.
Jfr da. maage, isl. måki.
Fsv. naka, naaka(s) 'nalkas, nå', mlt. naken.
Jfr no. dial. flaak 'viltart kvindfolk', flaaka v., närsläktat med
fhtkja 'fläka ni. ni.'
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Anmärkningsvärda fall med ay ä äro ay 'av`, hdye (--> ha)
hayr 'var' adv. Fspr. uppvisar bredvid former med kor.t a
även sådana med långt a i ordet av. Se härom Kock Ljh 459.
Målets fora' för adv. var kan icke ha utgått från de vanliga fspr.
formerna av ordet med kort a, isl. hvar, fsv. hwar. En form med
å måste ligga till grund, svarande till de västgermanska formerna
med lång vok., fht. (h)wår, fsax. hwår, ags. hwier, ud!. waar.
Uppmärksammas må lånorden smayg 'smak', småyga 'smaka',
ä,
som måste ha inlånats med långt a före övergången å
medan samma ord eljes, såsom i sv. ock da. riksspråken, synas ha
inkommit antingen med kort a eller i annat fall först efter utå. Det förra är ju sannolikast.
vecklingen ä
2. au står för urspr. ä framför kons.-förbindelse I.
lång kons. i de fall, där a-ljudet haft sin längd bevarad vid
ä
tiden för utvecklingen ä -->- å. Vi finna au
framför ä. är i ara 'åder, ådra'
ayrla 'arla' Mj
framför ä. rl i åyela
framför sk i paysk 'påsk'
framför st i tåusta 'flåsa, flämta',
framför ä. tt i ityta, -a 'åtta' räkn. o. subst., Mik 'åttondedel',
åayt 'slåtter', taut 'tåt', ?Ma 'ägde, var skyldig'
slayt
(ipf. av (Na).
Med ay framför d märkes, utom böjningsformer som råe,
fläyda, ordet .skrityda 'klippa av snett, plöja snett o. dyl.' Jfr
mlf. sehråden 'zerschneiden' ock schråt(-d-) 'schräg', da. skraa,
sv. skrå; se F.T. s. 1021. — Ett fall med s, som kanske bör
föras hit, är klåtga !klia' trans., kanske uppkommet av ett
*k1ä6s- av samma rot som ordet kläda. Senare lån är väl båy,sman 'båtsman'.
Anm. Ett fall, för vilket man enligt min mening bör ansätta
urspr. it framför konsonantförbindelsen st, är målets kast 'kvast'.
Vokalskicket i sydsv. former av detta ord har varit föremål för diskussion, men någon tillfredsställande förklaring har ännu icke blivit given.
I Aschw. gr. § 72 anser Noreen nsv. dial. kast (yfsv. kaasth hos
Petrus Magni) bero på kontamination av kw2st- ock kost-. Till denna
uppfattning ställer sig Kallstenius s: 170 tvivlande i fråga om bärgsl.
kast, förmenande, att med Noreens teori bärgsl. borde ha haft ett1) Fsv. thasta, Sydsv. dial. tasta; jfr da. dial. taase 'tnekke
aanden med besvcerlighed, vEere trangbrystet' (Molb. B. 586 efter Moth).
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dera ett *kost eller ett *kost, men ej ett kast. Åven Sandström
Fsv. 6 ock ä s. 78 tillbakavisar Noreens förklaring i fråga om vg.
kast. Han synes vilja återföra ka- i detta som i några andra ord till
kwa-. Häremot vänder sig E. Olson i Ark. 28 s. 315 f. ock uttalar
som sin tanke, att »kast på något sätt her u-omljud att tacka för sin
vokalisation». Wigforss Hall. s. 242 f. ock s. 365 f. diskuterar problemet ock tillbakavisar först Olsons åsikt samt ansätter för de halländska'
ock skånska 2 formerna av ordet kvast ett ä. *kyåst; men om jag förstått
ordalagen rätt, antar han sekundär längd hos ö, varför *kyåst skulle
återgå till ursprungligare *kyåst, en åsikt som förut uttalats av Lickn
hos Lindberg Skeemålet, Tillägg o. rätt. s. XXI. Alternativt vill dock
Wigforss utgå från ä. "ky28t, ehuru hans argumentering för en sådan
härledning är alltför negativ ock dunkel för att kunna betraktas som
ett värkligt bidrag i diskussionen. Jag tror, att alla försök att härleda
vokalisationen i de sydsv. formerna av kvast ur ä. 2 måste anses vara
förfelade. Kallstenius' ock Sandströros invändningar emot Noreens teori
synas mig bindande, ock Wigforss' argumentering emot Q s. 242 föreförefaller mig så övertygande, att det blott måste förvåna, att han å nästa
sida själv alternativt kunnat utgå från deona vokalkvalitet, låt vara med
delvis andra betingelser än dem Noreen ock Olson räknat med. Jag
skall här icke upprepa vad som redan andragits emot ä. Q som utgångspunkt, men anser mig böra påvisa °hållbarheten av Q-teorien för
listermålets del. Ett samnord. *kw2st- 3 kan ha givit följande ä. fornspråkliga former: "kmogst-, "116st-4, *k2st-6_, *kväst-. Formerna med
6 borde ha givit 0 eller 0 i målet. Jfr kosta
kosta, tostyp av
fspr. Toste o. s. v. För *kväst- kunde man t. o. rn. med skäl tänka
på ev. labialisering till 0 i målet, snarare än en utveckling å,
au.
Såsom lånord får icke målets _payst 'post', om vilket se nedan, åberopas häremot. Vad formerna med Q beträffar, *km2st- ock kest-, så
borde de tidigt ha sammanfallit med 6-formerna i målet ock givit 0 1.
0 (ev. 0). Ä. Q har ju överallt eljes sammanfallit med ä. 6, ti utom
framför r ock 1, t. ex. gyval (-o-), not o. s. v.6 ock det vore därför
underligt, om icke så skulle ha skett även framför st. En utveckling av 6 till ay får alltså anses så gott som otänkbar, en övergång 2
till ay blir åtminstone högst osannolik.
Bäst torde vara att förklara sakläget på följande sätt. Vid sidan
av ett urspr. *kwäst- har funnits ett *kmåst-. Det skulle härvid t. o.
kunna sättas i fråga, om icke *kwäst- uppkommit av "kwäst- vid bi-

kaust, kaust, kaust, koust, kost, kast, ofakamt.
Bjä. kast, vill. kaost, Gärds kaost, kast, Bara Lju. kast.
Genom u-omlj. av *kmåst-.
Genom kombinerat u-omlj. av -w2- till -w6- med bortfall av
m framför o. Se Nor. Aschw. gr. 72.
b) Kombination av *kw2st- ock köst-.
6 ) I ays
QS, aysal
Qsal föreligger helt säkert icke ä. 2,
varom se § 67.

GENETISK LJUDLÄRA: DIET.

ay.

333

tonighet i sammansättningar. Däremot måste LiUn-Wigforss' tanke om
*kwäst- ur *kwäst genom förlängning bestämt tillbakavisas, då ju ingenstädes eljes förlängning av ä framför st skett före övergången å —>
Genom n-omljud har *läst. givit *kw§st- •-> *köst-. Genom kon tamination av (oomljutt) *ktväst- ock (omljutt) *köst- har formen *kästuppstått. Denna senare form återfinnes i yfsv. kaasth samt i talrika
syds v. mål, från det värmländska bärgslagsmålet till de skånska slättmålen. Formen *köst- återfinnes i Sörbygdens kösta samt i da. rspr.
kost (med slutet o) ock framför allt i no. dia], köst. Denna allmänt
norska form synes mig kraftigt tala för min uppfattning ock vara ett
otvetydigt indicium för ä. lång vok. Jfr no. dial. (uteslutande) köst,
isl. kgstr 'hög, hop' ock köst isl. kostr 'villkor, betingelse'.
Med denna uppfattning blir allt enkelt ock naturligt förklarat, ock
vi ha i kvast : kåst ock kost blott att se en fullkomlig parallell till
förhållandet sv. ock no. dial. kvada (ä,. ä) : sv. rspr. kåda, dial. 'råa,
koa, av ä. *kwä6- : *kwää, *ktiä-, *k-66- (*kwö6-), varom se Nor.
Aschw. gr. § 65,7, Kock Ljh. 426, Sandström s. 78.

å.
§ 115. ag svarande till urspr. ä .4- å'
I de fall, då ett urspr. kort a förlängts så tidigt, att det
å, återfinnes det i målet
kommit att deltaga i utvecklingen å
som au (ev. --> a).
att svarar i regel till ä. ä, framför kons.-förbindelsen id. Ex.
sag, -a såll, -a
dylo(r) ålder
vayl våld
?kulan ollon
kcige(r) kall
kyla f. fördjupning, för vatskula skålla v.
tendragl
skåyl-kaga »skåll-kaka» 3
fa, -a fåll, -a
gaul-ko gall-ko 4
fåyla-kntv fällkniv'
/tåga hålla.
Es'in-fayll(g)e(r) enfaldig
Med bibehållet, ej assimilerat, Id märkas såylda, sdylclo(r),
salt av soda 'sälja'.
att motsvarar i regel även ä. ä' framför nd. Ex.
grayn grand
ayn and
saun .sand
?tyna andedräkt
våyna vånda, smärta YsMj
?tyna andas
vetona vånna
rayn rand
sta yn stånd
bra yn brand
Se Hellquist Et. ob.: kleberg.
Jfr fsv. folläbordb., lida. foldebord.
Da. skoldekage.
gay gayl. 'icke få kalv, icke mjölka'.
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bawy band
hågya ha i händer
hayy hand
Ona/ större gren;'
ay svarar regelrätt till ä. ä framför ng. Ex.
ido(r) lång
tana stommen i svanS3
rdygal 2
spayg spång
krciygal krångel
sta yg stång
vrcino(r) vrång
sta(s) stånga(s)
mciyea/ mangel •
gag gång
fana, -a fånga, -e
Unna n.6
samsång
it-hayge(r) hoppvan 7
vag vång, större åker
?tygla angla (fisk)
fciyee(r) smal, svulten 3
kråygla krångla
Fena, m. insvängning4
metygla mangla
tag tång
håls& kurtisera, flirta.
ay har i målet regelrätt utvecklats ur ä. å' framför nk. Ex.
åttgkal ankel, fotknöl
/änka (om)famnag
etygka ångras
setygka samka"lkygka anka3
våy,,as vanka "
draygk drank
fltygka vävklister 12
rnkygka manke
finka smörja på klister"
I) Detta ord är väl formellt identiskt med isl. g2ndull 'det mandlige lem', till gandr 'käpp'. Jfr Rietz s. 185. Ang. se konsonantläran växlingen 92, : g.
' Anfall, art av sjukdom 1. dyl. Jfr no. dial. rangl n. 'noget
som optrieder ligesom tilfteldigt, som slumper in' ock vb. rangla 'vakle'.
Fsv. svanger, isl. svangr, sv. rspr. svångrem.
Under foten. Da. svang, lida. svange, hör till föregående ord.
Jfr isl. tangi 'den tu l sverd eller kniv horende stilk som udgaar fra bladet og indesluttes av skaftet'. Rietz tange 'kvicke i horn'.
Två hopsatta klotsar, som läggas överst på halmtak för att
hålla halmen kvar. Jfr Rietz s. 282.
Om betande djur. Se Rietz s. 283.
Jfr no. dial. anka 'klage, vfflre utilfreds, angre', da. anke
'klaga, klandra', mit. anken 'stöhnen, seufzen'.
I många sydsv. dialekter lanka, hänförande sig till ett v. lanka
'gå vacklande, haltande': jfr linka. Se Rietz s. 392.
lo) Torde vara en stark sammandragning av ett ä. 'famn 1. *fagntaka, fsv. famtaga.
il) Fsv. sanka.
12 ) Skå. o. blek. dial. svank, svanka enl. Rietz s. 702.
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skak skank
paygk pank
bak lank
påygka utföra ngt långsamt,
daugk dank
gå ock driva'
haygk hank
tåygka tanke
håygka n). liten hand.3
kaugk hängande stycke 2
ay torde regelrätt svara till ä. å framför mb. Ex.
daum, -a 'dam, -Ina' (stoft), kam, -a 'kam, -ma' KhJhMöE1lGa. 4
Hit synes det till sin härledning dunkla gram, företrädesvis i
sammansättningarna sila-gram fhska-graym 'innanmätet i sill,
fisk' böra föras.
ct) svarar till ä. å framför r5. Ex.
au (ev.
&duo (-> ha)
ayr årder
ciye (---> y)
_ — hyr hård
ha vikt5.
betyda,
vdturas
gård
gyyr
gy)
gciye (->
Vidare märkas alternativa värbalformer som sndueda (snduet)
--> sn4da (snyt) 'snärjde (snärjt)', hada (ciyet)'ärjde (ärjt)', vanliga med ay mäst i de södra socknarna, medan de norra ha a
(se under a).
ay torde även ha uppstått av ä. å framför intervoka-tirt- i regel övergått till
liskt rt. Som emellertid -etnuv. -at-, höres sällan au, som t. ex. i velyeta för våta, 5ciyete(r)
för jcite(r). Se f. ö. s. 156.
Anm. Ett egendomligt fall med au, svarande till ä. å är hos&
'barnsöl'. Vare sig vi vilja förutsätta -rtrns- eller, med bortfallet n,
-års- (jfr äda. barsol, nda. barsel) vid tiden före övergången å --> å,
blir den förlängning, som måste antagas för uppkomsten av ag ur
å, oförklarlig. Framför rn har ju eljes ä blott förlängts tidigt
nog för att bli a i målet, t. ex. been; framför re synes förhållandet ha varit detsamma, så vida icke här blott uddljudande å förlängts tidigt nog för att bli a, t. ex. aes, vaksa (se s. 177). På
ljudlagsenlig väg synes ej ay kunna förklaras; men man kan fråga
sig, om icke folketymologi varit med i spelet. Om vi antaga, att n
tidigt förlorats mellan r ock s, så att man erhållit en form *bårsol,
så är det väl möjligt, att det etymologiska sammanhanget med barn
1) Rietz s. 494 synes ansluta panka 'gå sysslolös' till adj. pank.
Så även Hellquist.
Sammanhänger väl med kåygka, rspr. kånka.
Jfr It. handken, ditn. av hand.
Om kom för övrigt se s. 214.
Fsv. varna 'ha betydelse, vara av vikt för ngt', äda. • vorde
'have betydning'.
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tappats bort. Vid en avdelning av ordet: *bär-sol kan man så ha förknippat den förra leden med subst. bår 'bår' ock så fått *bår-sol,
före övergången å --> gt, varigenom man erhållit ett *bårsol -->
bausol. Dylika ombildningar på folketymologisk väg höra ju ej till
det alldeles ovanliga, ock den här förutsatta får knappast räknas till de
allra djärvaste. Jfr t. ex. åsb. karamarke 'bomärke', da. karv(e)nuerke för *kara- (jfr har, -a 'harv, -a') genom anknytning till kar
'kar, kärl', lifspog 'lispund', till itv 'liv', lzghs,gb 'köpskål' till iig
'lik' adj. o. s. v. enligt Billing s. 209.

au, svarar till ä. å' i framljud i ordet nek 'ask'. Vid

sidan av de s. 179 anförda aske,. 'aska' ock askan 'åskan' synes
ask mycket svårförklarligt. Att av materialet draga den slutsatsen, att å förlängts tidigare framför slutljudande sk än framför intervokaliskt, vore väl förhastat. Förlängningen av framljudande vokal företer i målet även eljes en viss nyckfull karakter, som gör det svårt att finna de värkande faktorerna i varje
särskilt fall.
au, står för ä. framljudande å' framför ks i ans 'ax'
KhJh, ci osa 'axel' KhJh, varom utförligt i § 67 i det föregående.
au, synes stå för ä. å framför ett urspr. ts ss.
Utom klånsa 'riva, klia', i vilket ä. å kan förutsättas (jfr klåda),
finna vi i målet dysa 'gå i vatten, högt gräs o. dyl.' salyt trånsa
'trotsa, vara gensträvig' YsMj. Det förra av dessa ord återfinnes i no. dial. under formen vassa 'vade, gas i vand', hos
Ross även vossa (o') dets. »mest i grfes». Det är naturligtvis
bildat av roten i vada ock förutsätter ä. *vassa
*vatsa. Det
senare synes böra sammanställas med äda., rida. talspr. ock no.
trads av mit. tratz (tras) 'trots'. Jfr också no. d. traass, trasts
prep., trassast v. 'vise sig uvillig, trodse'. Om vi nu ställa
listermålets former av dessa ord vid sidan av det först nämnda
klaosa, synes det ej möjligt annat, än att -ans- i båda fallen
förutsätter ett -äts- 1. -ääs- vid tiden för övergången å —> å, ock
vi bli följaktligen här som i flera andra fall nödsakade att tänka
på en tidig förlängning av vokal framför ts. 1 synnerhet vaosa
är svårt att förklara på annat sätt, vid ira?..t„sa kunde man ev.
anknyta till en äldre 6-form.
§ 116. an svarande till ursprungligt å-ljud, inlånat eller
inhemskt o.
1. ao motsvarar i åtskilliga lånord det långi vande språkets å-ljud. För så vitt det härvidlag är fråga om gamla lån-
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ord i målet', får det antagas, att orden inlånats i målet efter
å ock då i målet just erhållit ett ä, som sedan
övergången ä
utvecklats till ao, liksom å <— ä,. Vi finna sålunda akt svarande
till äldre o
framför enkel kons. i det långivande språket, vaul. lågty., i
dr4usa förtrolla Kh.5
Nos (--> fe) fåra 2
brgyg bråck 3
0:080(r) choser, konster,
dgysa dosa JhKh 4
krumbukter
drgys-ty trolltyg Kh.5
brits brosch;
framför ä. rd i Oenig
ånlg. Detta synes vara den gamla
formen i målet, vilken torde ha inlånats samtidigt med
att t. ex. nuv. gdoe hade formen *gär5. 6 Om uttalsformen
nyinlånad från sv. rspr., se s. 206.
framför st i pay,st 'post' (brev-, fönster-). För att förstå vokalskicket i detta ord får man antaga, att ordet inlånats efter
övergången ä ---> ä. Med detta å torde ordets vokal haft störst
kvalitativ likhet, vilket haft till följd, att kvantiteten anpassats efter å i t. ex. *tästa, 'käst, så att man fått ett *påst.
framför ä. Id i gyle-man 'ålderman', mit. olderman, vilket
dock kanske från första början anslutits till subst. ålder
såsom i sv. rspr.;
framför is(k) i påylska 'polska' (dans). Om lånet är tidigt, har
ordet inlånats under formen pälska.
framför ii i kityle(r) 'koller' (hästsjukdom), kåylri(g)8(r) 'kollrig'. Till grund ligger mit. kolro. Ordet kan ha inlånats
med å. Men för åstadkommandet av nuv. form kan också
en folketymologisk anknytning till adj. 1cwk4er 'kall' ha invärkat. Jag har i Kh. hört formen tts§lena med samma
betydelse, eg. plur. av subst. tsyl 'köld'.
Att sv. rspr. å ersättes mod au, är ju helt naturligt, då dessa
båda vokalisationer allmänt motsvara varandra.
Det mit. vore ligger uppenbarligen till grund. Ett inhemskt
fspr. for borde ha givit ler. Jfr Tamm.
Enligt Tamm böra såväl rspr. bråck som nav. dial. bråk återföras till mit. brok. Ingenting hindrar ju eljes att återföra t. ex. list.
brgyg till mit. bråk.
Da. daase av mlt. dose. Mö. har vanl. dosa.
Jfr mit. drös 'teufel, riese', nit. droos 'alberner inenseh, dummer teufer (schimpfwert).
Jfr shall. burnu.
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g) framför ss i trkg-bon. 'trossbotten'. Formell är säkert sent
substituerad för rspr.-uttalet.
Anm. Att rspr. -ong substitueras med -ay.,g i målet, är ju naturligt, då målet är förtroget med ljudgruppen aog enl. § 115,3 ovan.
Ex. ka/Scioge 'kalsonger', pulsciuye 'polisonger', bradciog 'bridong.
Om og-baut ångbåt se s. 222. Även -ang- substitueras givetvis med
-aug, sonat, ex. i Lsaugs, -a 'kurtis(era)', eng. chanoe.

2. au är i målet den regelrätta motsvarigheten till
ä. 6 framför kk. Ex.
tåulsa, tuppe 2
lityka locka
stauk stock
Muta f. spindel ,
sta se stocka sig
plåda plocka
fitulsa flytta, maka
klkyka klocka
kauk kock
flau& flock (år tyg, ull o. d.)
håuka cacare
rauk rock
skauk skock
skrak skrock
bak bock
sauls, sock
Neo/sa bocka
sduiso(r) socker
dåulse, docka
faut fock
håukan, rädd, lättskrämd. 3
pciulso(r) pocker
Märk låda 'stänga' ock nauk 'nog' med sekundärt kk.
-duk ligger icke
Förklaringen till utvecklingen .-6kk
omedelbart till hands. Bortsett från fallen med ljudsubstitution
har au överallt utgått från ett förutsättbart ä. Väl finnes nu
inom målet belägg för en utveckling av ett å till 6, nuv. o 1.
o, vid inträdande vokalförkortning. 4 Däremot finnes ingenting,
som stöder antagandet av, en utveckling 6 --> -› au utan mellanliggande vokalförlängning. Dift. au synes ju endast ha utgått ifrån ett långt å. Men härmed drivas vi till antagandet
av en tidig vokalförlängning framför kk, som av 6 gjort ett å,
varur nuv. au utvecklats. Angående vittnesbörd, om en vokalförlängning framför kk i i äldre danska samt om sannolikheten
av en utveckling -ökk •-> -äkk -->- auk hänvisas för övrigt till
min uppsats om äldre vokalförlängning framför geminata i »Studier tillägnade' Axel Kock», Lund 1929, s. 386.
Jfr fsv. lokke in.
Sydsv. dial. tokke. Månne kontamination av tupp(e) -ock dial,
kokk(e)?
4) Se § 63 ock § 90.
Härledning obekant.

EXKURS: 93-.DIFT0NGERINGENS. UTBREDNING.
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Exkurs. Utvecklingen av ä,. m i sydsmåländska ock
skånska mål.
Då jag här nu för undersökningen ny den i § 104 i det
föregående behandlade diftongeringen av gammalt te vidare,
utanför det i detta arbete behandlade målet, avser jag dels att
närmare bestämma diftono-eringens geografiska utbredning, delg
ock att studera dess omfattning inom de olika geografiska områdena ock dennas samstämmighet med de principer för diftongering,en, som jag velat finna i det föregående: • Det material, jag förfo,gar över, har jag för rätt länge sedan hämtat dels
från tryckta källor, dels ock, i fråga om Skåne, i viss omfattning, från de skånska landsmålssamlingarna i Lund. Möjligen
skulle numera åtskilligt mera kunna erhållas för frågans bedömning ur landsmålsföreningarnas samlingar i Lund.
Att börja med kan fastställas, att se-diftongeringen Sträckt
sig även till det övriga Blekinge, vidare till sydöstra Småland samt nordöstra Skåne. Jag går i den följande redogörelsen
fram i nu nämnd ordning ock kommer således sist till Skåne,
för att såmedelst vinna omedelbar anknytning till en skånsk
dialektfråga, som ställts i visst sammanhang Med spörsmålet
om se-diftongeringen, nämligen den pm den syd- ock, till en del,
västskånska övergången 'av ä-ljud till e, ett sammanhang som
jag finner angeläget att icke lämna oprövat.
Blekinge. För kännedomen om diftongläget i de delar av
Blekinge, som ligga öster om Listers hd, har icke mycket varit
att hämta ur ett par' berättelser i Svahn Svenskt Skämtlynne
III s. 22, utan närmare lokalisering, ock XII s. 46, från HobY
sn i Bräkne hd, således mellersta Blekinge. Beteckningen är
primitiv, ock ev. tillhyfsning av ordskicket efter riksspråket får
tagas med i räkningen. Där diftongen spåras, tecknas den äj,
t. ex. äjta 'äta', ä-ljudet tecknas ä'(ev. e). I den Mån det torftiga
materialet i berättelserna kan tjäna något ändamål, skall jag
anföra det nedan.
Bättre möjligheter erbjtida sig i fråga om landskapets östligare del, nämligen i K. Nilssons i sitt slag utmärkta »Muntra
folklifsbilder från östra Blekinges strandbygd och skärgärd.»1
N. tecknar ee-diftong med äj ock upplyser,, att ii,ljudet häri
uttalas »med ett förslag av öppna 1,judet av a, t. ex. iiita (läsaäjta)». Uttalet kommer således icke alltför långt ifrån list. eq.
N. använder visserligen iii i åtskilliga fall, som icke kunna stå
I) Oanvändbart är däremot materialet i andra folkralssamlingar av'
N., såsom Ny Samling muntra folklivsbilder,. då man här finner »modifierat bygdemål».
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i ursprungligt sammanhang med den här behandlade ce-diftongeringen, sås6rn i veii 'väg' list. vet, täjnka list. tcegka, fläjgger
'flaggor' list. flaga, väjgn 'vagn' list. vwn : ven : val" skhäjnk
'skank' list. skak, Khäja 'Kaja', skhiij
khäjnske
'kanske' o. s. v.; men det diftongmaterial, som härigenom tillkommer, torde kunna lämnas utan allt avseende, vare sig diftongens uttal i ifrågavarande ord är fullt detsamma som i bevisliga in-diftongord eller ej. ä-ljudet tecknas hos N. ä (efter j
oftast e).
Av K. Nilsson är också en folkmålsbit i Svahn Sv. Skämtl.
V s. 17 med odifferentierad beteckning, här är ifrågavarande
diftong skriven äj, aj.
Det material hos Nilsson, som i förhållande till listermålet är av intresse, anför jag nedan, grupperat i den ordning, som
•
förut iakttagits.
Fspr. In i stavelseslut: träj, kned, fäj, läjvisi, kräjen 2,
småtäjer; 3 neje 'nej', tjväfötes, (närmakliare)4 ; eij 'är'.
Fspr. 93 framför 6: kläje, träjddes5 träjdt5, bräjdt
'smält' (om smör), briijafjöl6; klä'a 'kläda', Påklädda, förklä;
glä' v., dä (de'), lä'r 'läder', vä'r, mit'an 'medan', dän, kä'a
(-ke'a) 'kedja'.7
framför 1: häjla'na; väl, häl 'ijäl', gäl.
Fspr.
Fspr. in framför s: fräjsste 'fräste': näjsa, läsa, lässte,
väsen.
Fspr. 93 framför t: läjte; planät 'planet'; äjta, långgätlet 'trivsamt'.
nät, mätte ipf., kätel, käta
Fspr. ik framför tt: en slät 'en kopp kaffe', slätta adj.
pl., vätt
vätter 'vättar', rätta 'räta' adj. pl., rätt adv., flätades, tjvätta.

Fspr. e3 framför ud: änne, änna adv., vanna, tändes
ipf., i bänn 'i kläm', sänning 'sändning', föränradt ptc.
Fspr. in framför st: näst, prost, mest (mäst), mästarn,
fästeman, väst, vestan, häst, bäst, gästabo.
Framför k träffas inga diftongfall, sålunda: kräk, vräka,
säker, däka 'flicka'. Då äldre segh, såsom förut antytts,
återfinnes som äj hos Nilsson, t. ex. fiäjen 'öppen' (om väst)s,
vänlig; isl. Iseviss 'listig, illslug'.
kräslig; sv. dial. kräen jämte kräsen enl. Rietz s. 350.
Hos Svahn V: smätajerna.
Hör med sitt bevarade r icke hit, men placeras här för jämförelsen med list.
6) Svahn V: bräder.
Till träda av tråd.
MIL kede.
Is!. fieginn av flå 'flå'; jfr smö. fiaen 'bar om hals eller bröst'
ock list. flein i likn, bet., fsv. flaghen.

Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.
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