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fiijen 'ivrig (på)',' så har detta uppenbart icke med här ifrågavarande diftongering att göra, då äj liksom list. (et uppkommit
genom kons.-muljering. Framför r, v ock m har: vidare icke
häller diftongering skett; sålunda finna vit, ex. när 'nära' adv.,
mert 'lärft', skärskjuta 'urskulda', lära ock näfversnopper,
näfve, väf, hvar äfvelia samt nämmer (närmer), nä'mste,
skrämmer. Genom progressivt i-omljud uppkommet ä-ljud är
som i list. odiftongerat, t. ex. själ, jäen, tjenst.
Om materialet också lemnar en del övrigt att önska, ger
det oss dock en rätt god bild av diftongeringen i östra Blekinge. Vi ha nyss sett, att diftongeringen där uteblivit i samma
positioner som i list. Med avseende på de ställningar, där diftong förekommer i list., kunna vi notera följande:
I fråga om diftongeringen framför enkel kons. bli förhållandena, jämförda med dem i list., till följd av materialets
knapphet, icke så klara, som önskvärt vore. Framför t synes
full likhet med list. råda. Huruvida detsamma gäller framför
s, är svårt att avgöra. Formen läsa behöver icke motsäga det, då
man här kan räkna med en stark riksspråkspåvärkan genom
kyrka ock skola. Ex. nöjsa (Svahn XII: näjsan) tyder på
diftongering även av kort Ee, såvida icke ordet haft ett ursprungligt å genom lån i sådan form; det skall enligt Hellgnist Et. ob. ha rönt invärkan från mit. nese. Exempel med
äldre in framför n ock p saknas alldeles. Av materialet med
ä. ce framför 1 vill det synas, som om endast flå diftongerats.
Den förlängning av å i sluten stavelse, som vi trott oss spåra
i list., skulle följaktligon icke ha skett i östra Blek. vid tiden
för diftongeringen.2
I fråga om utvecklingen framför 6 äro blott några detaljskillnader att märka i jämförelse med list. Subst. kläje
överensstämmer med list. klam., men för list. klala v. finna vi
klä'a. Belägg svarande till list. sal saknas hos Nilsson, men
hos Svahn III träffas säj. Nya fall med diftong för ä. ä erbjuda motsvarigheterna till list. trce 'träda' ock brcea
Om man ser enbart på materialet hos Nilsson, skulle man kunna
antaga en regelrätt diftongering av
före 5, men det vore
givetvis att sluta för mycket ur detsamma, så ofullständigt som
fallen med äldre ET35 äro representerade. (Språkproven hos
Svahn III och XII ha utöver N. blott rälia 'rysligt'.) De östblekingska klä'a, *träja, ock *bräja gentemot list. klala, trce ock
brcea torde blott få anses illustrera ojämnheten i det förut förmodade 6-bortfallet. Detta blir i fråga om *treija ock *breda
Isi. feginn 'glad'.
För mellersta Blek. lemnar väl (väll) hos Svahn XII föga ledning, då detta ord alltid kan ha enkel vok. från svagtonig användning.
22-141058. Sv. landsm. Sw enn in g.
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förklarligt med hänsyn till ordens förekomst med svag betoning i ordsammanställning ock i objektsfunktionell användning,
o. s. v. Om braja-föl
såsom träda-in, -på', bräda-smö'r,
får härledas ur form med långt eller kort se vid inlånandet av
bör emellertid ha förlorats
ordet bräde, synes mig ovisst;
vid svagton, om nu formen med diftong är gammal ock ej sekundär.' Någon diftongering av S-s framför 8 i övrigt är ej
belagd, såsom materialet visar; vi ha glä' list. glala ock dä
list. dat. Materialet med ä. at i stavelseslut tarvar knappt någon
kommentar, jämfört med listermålets. Det kan blott nämnas,
att till Nilssons id 'är' svarar hos Svahn III ock XII ä, det
förra egentligen starktonighets-, det senare svagtonighetsform,
såsom list. al : ce 'är'.
I likhet med målet i södra Lister synes östra Blekinges
mål blott ha odiftongerad vokal för ET3 framför tt. Redan i Hoby
i mitten av landskapet synes detta vara fallet enligt berättelsen
i Svahn XII, som har lätt, rätt.
Detsamma gäller om m framför nd, dock att — av de ovan
nämnda språkproven hos Svahn att dömma — diftongeringen här
sträckt sig till landskapets mellersta delar. Vi finna hos Svahn
III: äjne, vänjde 2 'vände' (men bevändt), hos Svahn XII: äjnne,
äjnnan adv., häjndt 'hänt', hänjde 2 'hände'.
Framför st har Nilsson endast enkel vokal, även för
fspr. 53. Något långt ce bör således icke ha förelegat för urspr.
CS vid tiden för diftongeringen, ock t. o. m. urspr. ET3 bör ha
varit förkortat. Att det senare icke varit fallet i häradets mitt,
synes framgå av provet hos Svahn III, som har näjsta; däremot
i provet från Hoby hos Svahn XII: fästeman,
stå med urspr.
hästakrampana. Huruvida man i skrivningarna fläjsket, fläjskasian hos Svahn III får se belägg på en diftongering framför
sk, är alltför vanskligt att säga; Nilsson har endast enkel vok.
framför sk: fläsk, sta'säska, i bråe bräskhe.
Småland. Jag saknar möjligheter att noggrannare utstaka
diftongområdet i Småland. Norr om Listers hd träffas m-diftongen med säkerhet upp till sjön /men, såsom framgår av
ett språkprov från Urshults sn av K. Lindstål i Sv. IM. II. 9.
Ett kortare stycke i Sv. lm. 1. 13 innehåller intet diftongfall.
Norr om sjön synes diftongen ej vara vanlig, att dömma av ett
längre språkprov från Kalvsviks sn av N. M. 0. Sjöstrand i
samma häfte av Sv. lm. Ett enda spår av diftongen synes här
vara ett fajta 'brådska', motsvarande smö. skralta, list. peta (s.
129); det kan vara lånat från sydligare eller sydöstligare
Hos Svahn V har Nilsson bräder.
Bur -änj- skall tolkas, är oklart, möjligen som -äjn-.

EXKURS : 93-DIFTONGERINGENS UTBREDNING.

343

mål. Hur långt diftongen går västerut, kan jag ej påvisa, men
det torde få antagas, att åtminstone de sydligaste delarna av
Allbo hd, som gränsa. till småländska ock skånska diftongtrakter, ha diftong. Oster om Kinnevalds hd kan diftongen
påvisas i Elmeboda sn av Bonga hd genom ett språkprov av
F. A. Johansson i Sv. lm. II. 9. Längst i öster har diftongen
en riklig förekomst i Södra Möre enligt Linder Allmogemålet
i Sö. Möre hd. Hur långt norr om detta härad den går, kan
jag ej bestämma. I ett språkprov från Åby sn i N. Möre av
G-. A. Karlsson i Sv. lm. II. 9 träffas blott enkel vokal (trä, ä,
dä, näse). När man i E. Svensns sagor från Emå-dalen i
Sv. lm. II. 7 träffar formerna fäjuset 'fähuset' ock gläjje 'glädje'
vid sidan av enkelt ä f. ö., såsom i trä-, knäna, klädd, sä,
väl, läse, näst, synes man därför ha anledning betvivla, att
man här har med diftongformer i vår mening att göra. De
böra troligen förklaras med anknytning till fsv. feia(r), t. ex. i
Ostgötalagen, ock fsv. gläpie (med bortfall av 5).
I ovannämnda språkprov frän Urshult tecknas diftongen
undantagsvis ett par gånger al, i regel äi, vilket enligt upplysning före täxten avser uttalet bal. I språkprovet från Elmeboda tecknas ai. Linder har beteckningen Eej, vars uttal i
ljudläran s. 6 likställes med det av nht. ei2, till skillnad från
äj, som Linder använder för diftongen av ö (ex. stäjn).
Om Ee-diftongens språkliga omfattning i Kinnevalds o. Konga
udd lemna de omnämnda språkproven blott torftiga upplysningar. Den spåras i urspr. stavelseslut i Ursh. träistubba, för
tb före 5 i ursh. kläidde ipf., utkläidde ptc. pl. (men ursh.
vär 'väder', ursh. elm. de 'det'), framför s i elm. steka o raisa,
för framljud. 63 i ursh. aita, för tTe före tt i ursh. läitt, raitt3
'rätt' (men ursh. tjwätta) ock slutligen framför urspr. ud i
ursh. såffäiggen, elm. bakaiggen, ursh. väigg App å no (men
ursh. hänno 'händer', elm. ända 'närapå'). Den odiftongerade
vokalen kan f. ö. märkas särskilt i ursh. elm. väl ock ursh.
nästans adv., bäst, häst, elm. häst.4
Vad som här förtjänar att särskilt noteras är blott, att
diftongering framför tt, i likhet med förhållandet i list., är
bevislig åtminstone i Kinnev. hd, framför ud i såväl Kinnev.
som Konga, däremot icke i någotdera, liksom i östra Blekinge,
I fråga om äi i fall som täigte 'tänkte', bäigge 'bägge' ock
'bagge uppgives det avvikande uttalet e.
Lundell anger i Sv. lm. L s. 127 uttalet som ar. Linder har
tej även i va3jga vagga', baajge 'bagge' o. dyl. ord, vilket ju ej hör hit.
I Sv. ln,. I. 13: net.
I egna anteckningar från Allmundsryd ock Urshult har jag hcest,
mest, Ö. Torsås hcest, S. Sandsjö mceSt.
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synes ha skett framför st. Elm. raisa vittnar om diftongering
framför s; den enkla vok. i ursh. nesene i Sv. Im.
av urspr.
1.13 tyder på odiftongerat äldre
Det ganska rikhaltiga materialet hos Linder från S. Möre
möjliggör ett mera givande studium. En gruppering av det
väsentliga därav följer:
fspr. ce i stavelseslut: trwjgarr 'trädgård'', knmj, yngffflj, lgejviser 'enfaldig, tölpig', tweej-2, graeje (gräe) 'barr', eejer
'åar', slaejer (släer), twj(j)er (täer), sxjer (säer) 'såar', vrmj(j)er;
näe 'nej'; mj 'är';
fspr. m framför 5: klwje, kliejaloser, trwja, brwja,
valkbreej 'valkbräde', skinn-rsejjare 'sämskmakare' 3, smj, swjasM, säe 'utsäde', säing 'såningskorg'; spwjkalv, reejj, pi. rwjja
gläe, dä 'det', bläa 'bläddra', träa 'träda (åker)'
s. ock v., lär 'läder', rär 'membrum genitale'5 m. fl. ex. med ä;
fspr. m framför 1: skeej1a6, sksejle n. 'tok, -a', nwjlka
'näjlika'; välvörn 'välformad', häl 'ijär, käls, käl-hovvel
hyvel';
fspr. se framför n: spwjna 'brädfodra (ett hus)'; seejnas
'sina' (om kor); gräne 'granskog', gräner 'granar', swäna 'svanhona', fän 'kärr, mosse';
fspr. ce framför s: brwjsa 'steka, sjuda', peejsa' flåsa',
'flämta', luejselhu(v) 9, mejsling; näsglas, nernäsa 'motgång',
sårsgräs, läsa, bläsetter : bläsier;
fspr. m framför p: slwjpe adv. 'släpande', slwjpdön,
streejpa (sträpa) 'strö ut glest', nffljpen 'bekväm, lämplig'; äpel,
läpe, hängläpader, skräpel 'skräp';
Åven glötrmj 'lysved', nikkatrffij 'trampsticka' m. fl. (6 hos
L. =- o i t. ex. sol, ej akcentbeteckning).
I ett flertal sammansättningar, SOM twxj-hogader, -hänns, -törling 'hermafrodit' m. fl.
List. har Jin-rciara, ock i andra sydsv. mål finnes skinn-reare.
År smö. mj en sekundär förvanskning av äj? Man kan visserligen antaga ett äldre -0- ur samnord. -wiä- i biton (isl. reiåa), men mera
sannolikt vore kanske, att ett mit. råder i målet fått formen Weåer,
liksom t. ex. Ity. råling i da. blivit rwling.
Da. rwder, äda. rmthim, rmdier, fisl. hreåiar pl. 'scrotum'.
Isl. hreår, no. dial. rter, so F.-T. s. 931.
'vara barnslig, ha upptåg för sig'; fisl. skwla, se Linder s. 146.
Hör hit, om det förutsättes, att ursprungsformen i målet varit
ett *neTelika, sk. dial. nälika; men snarare får antagas en utveckling
nsejlka.
*nwelka -->- *neblka
fsv. nmgilka, mit. negelken
'en räfsas tvärträ'; ty. kehle enligt F.-T. s. 506 ock även Hellquist Et. ob.
En fågelart, strix bubo? Sammanhänger med isl. hmsi 'heshet',
no. dial. hvesa. da. hms 'hes', isl.
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fspr. Ee framför t: lEejte, strEejte (sträte), vEejta, kEejta',
skeejta 'driva på', planEejt 2 ; jta, stårEejten; lokkanät 'spindelväv', säter 'vagnskorg', kätei 'kittel', käta 'käxa', förgäta;
Då Linder vid sidan av vräjt 'vret' med ö-diftong har formen
vrEejt, så kan detta senare tänkas vara en sekundär förväxlingsform, men t. ex. list. vret vittnar om en gammal, i bitonig
ställning uppkommen Ee-form av ordet (se ovan s. 130), ur vilken
smö. vreejt kan härröra. I sådant fall får man antaga, att ett
till grund för vreejt liggande *vrjet varit en blandform av ett
*vribt ock ett *vröt.
fspr. Ee framför v: neejversnopp, -strut, teejva 'täva,
elak, lättsinnig kvinna'; näve väva, säv, -a 'sikt, -a', sträv
'
'strävstötta', häva, skäv(a) linskäva'
ra. fl.;
fspr. Ee framför m: nEejmmer, nEejmst, skrämmslag,
lasakrämara 'lumpsamlare', tämma (tämja);
fspr. ee framför tt: Eejt 'ätt', lEejttläjk 'lätthet', slaejtas
'släta sig in, vara inställsam', tEejter 'tät', rEejter 'rät', reejttklovder 'rättklyvd', vEejtter 'vättar', vEejtta-sme, haejtta 'häjda,
saktas', klyvstsejtta, iltejtta v.• flEejt 'flint, ansikte', brasnaflEejtta3 1. -flsejtting 'braxenpanka',
'
grEejtten : grätten, skätta
'skäkta (lin)', blå-klätt 'blåklint', plätt 'plats, ställe', trättan,
tåhätta, sprättspeta 'tändsticka' m. fl.;
Här är ock att nämna: leejlla 'lätt, sakta'.
fspr. Ee framför ud: Eejnne, vEejnna, teejnne s. n.,
beejnn ock beejnne 'klämma, trängsel'; värma s. 'omgång, slag,
fora', äjnhänning 'enhänd person', åländier 'sluttande';
fspr. Ee framför id: scejlla 'sålla', mcejll 'mäld', mEejller
m. 'målla', idEejll 'liten däld'; kväll(er)4 ; käjila, gäjlla 'kastrera',
häjlla 'bensnara';
fspr. Ee framför st: ~jet, mejstens; leejtedäster 'medgörlig, efterlåten', -präst; oppläst, -mäst, väster-, bäst, liäst,
fästa, gästa-bo.

Den bild av diftongeringen som materialet hos Linder ger,
erbjuder stort intresse i förhållande till våra föregående rön.
1) Av de konsonanter, som förut visat sig vara till hinders
för diftongering av ett föregående ee, ha k, gh ock r uppenbart
haft enahanda värkan i S. Möres mål; sålunda t. ex. läkhull,
s. 'gödande vätska', v. 'göra bördig'. Enligt Wigforss s. 153
fsv. käte, isl. kwta till isl. kätr.
Läsa p. på ngn -= läsa ngns karakter ur anletsdragen.
Sannolikt rotbesläktat med flinta, varmed även ordet flundra
torde sammanhänga. I båda fallen urspr. 'tunn fisk'. Se t. ex. Hellgnist: flinta. I fråga om ljudskicket i srnö. jfr isl. flettn-grjåt.
Det är väl en tillfällighet, att Linder ej också har ett *kväjiler.
Jag har själv i Gullabo sn upptecknat ktvcell<4. Se Swenning Samnord. a3i s. 68.

346 •

SWENNING, FOLKMILET I LISTERS HD.

yngkräk, stäka 'stinka', däka 'flicka' ock fräga 'fråga', väga,
väj samt nära adv., skärskjuta, iäret 'lärft', ärtmn 'ärende',
ärm 'äril'. Däremot har v icke hindrat diftongeringen, som
regelrätt synes ha drabbat fspr. (e. Vad beträffar kons. m,
torde diftongen i na3jmmer icke böra anses visa, att m regelrätt varit oförlängt ock i följd därav ett föreg. fe ljudlagsenligt
varit bevarat vid tiden för 03-diftongeringen, i synnerhet som
skrämm- i ex. ovan pekar på motsatsen. Genom association
med nåra, kanske också därigenom att en känsla av ordets
ursprungliga uppkomst ur n(r) ock mör ännu förefanns, kan
ett nfemer ha undandragit sig kvantitetsomläggningen ock som
konsekvens härav fått diftong. Till komparativen kan superlativen ha anslutit sig, numera ncejmst.
2) Diftongeringen i gammalt stavelseslut företer i det hela
samma bild som i list., men som intressanta detaljer märkas
för första gången med diftong twEej-, list. twce-, ö. Blek. tjvä-,
vidare av omljudda pluraler vreej(j)er ock sade; det förra med.
enkel vok., det senare med plur. såya till sau i list. Framför
enkel kons. finna vi först ock främst full likhet med blekingemålen ock sannolikt även med västligare smålandsmål framför
t. Framför s har otvetydigt blott urspr. ffi diftongerats, i olikhet med list. Det har redan i de östblekingska ock sydsmål.
målen framskymtat, att den allmänna vokalförlängningen framför s icke gått mycket längre åt öster ock norr än till västra
Blekinge. Detsamma har i någon mån varit förhållandet i fråga
om den framför de, ö oberäknat, återstående konsonanterna (1, n
ock p) partiellt genomförda förlängningen i list. I smö. saknas
nu, som vi funnit, helt diftongfall av ä. iö framför 1 ock p1 —
medan nya fall av ä. £73 framför såväl 1 ock p som n ock s
styrka vår längdhypotes — ock framför n finna vi det ensamstå'ende sEejnas, förmodligen, med ett hos Linder ej anträffbart
*i saajn vid sin sida. En förklaring av denna form av samma
art som den för list, givna tvingar oss att antingen antaga en
tidigare vokalförlängning framför n än framför 1 ock p (ävensom s)2 eller att söka specialförklaringar för ä-orden med 1
ock p (ock anse förlängningen framför s som särskilt efterbliven). Det senare alternativet skulle stöta på så stora svårigheter, att det förra avgjort vore att föredraga. Fallets ställning i målet ger emellertid anledning att söka en annan
förklaring till dess diftong. Då ordet torde vara urgammalt
i de mål, som här beröras, kan man knappt tänka på dess
vandring i efterdiftongisk tid. Snarare kan då ifrågasättas en
fördiftongisk form med långt D3. Såsom i not s. 123 antytts,
Icke ens framför p i framljud träffas diftong (apel).
Häremot talar emellertid smö. fän, som dock kunde antagas bero på
utjämning, med ä från den säkert måst använda best. formen ock från plur.
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finnas dialektformer, som tala för ett urspr. *stelna (ev. kausativ
till sina?)'; så shall. sainas med ö-diftong. Sedan i böjningen
av ett *stelna framför kons.-förbindelse uppstått ett å av Eei
ock detta senare f. ö. monoftongerats till é, kan vid växling
av dessa inom paradigmet te ha lånat ö:s längd, varför man
vid sidan av utjämningsformerna *söna ock *såna också bör
kunna räkna med ett *såna.
Liksom i östra Blekinge äro diftongfallen för urspr. å
framför 5 så talrika, att man, nu ännu mer än i fråga om östra
Blekinges mål (se s. 341), vid första påseendet vill tro, att å
regelrätt diftongerats före ett 5. Svåra att förlika med ett
sådant antagande bli dock målets säe ock säing, ock när härtill även komma exempel på diftongering av gammalt ife, drives
man snarast tillbaka till 5-bortfallsteorien, för att, med hänsyn
till den skiljaktiga omfattningen i förhållande till list., konstatera dess delvis tillfälliga växling.
Framför tt har tö så genomgående diftongerats i smö.,
att det synes få antagas, att som regel ingen förkortning av tö
här skett vid tiden för diftongeringen. Det enda undantaget,
skätta (lin), förklaras lätt ur värbets vanliga akcentsvaga ställning med betonat objekt (skäkta-lin). Anmärkningsvärda äro
ett par undantagsfall med diftong för ä. kort te. Enda förklaringen torde vara analogisk ombildning efter de relativt ymniga
orden med -esjt(t)-. Att vid sidan av ett grätten analogiskt
formats även ett gmejtten, torde kunna förklaras med hänsyn till
ordets expressiva art, för vilken Eej ev. synts tjänligare än det
enkla ä. Orden filejt 'flint' ock brasna-flasjtta skulle kunna
tänkas tidigt, efter att man förlorat deras rätta etymologiska
sammanhang, ha blivit anknutna till *fitta --> fiEejtta.
1 det föregående har visats, att diftongeringen framför tt
icke drabbat de östblekingska målen, men väl har den norr om
Listers hd brett ut sig i Sydsmåland ock sannolikt i ökad omfattning, ju längre mot öster.
Diftongeringen framför ud har förhållit sig på samma
sätt: ingen sådan i östra Blek., men väl i Sydsmåland till ock
med S. Möre. Materialet därifrån, som är mindre fullständigt,
visar ej någon egentlig skillnad i förhållande till list. Nytt
är däremot, att vi i S. Möre även finna te-diftong framför äldre
id. Utvecklingen av -teld- i målet är ganska märklig. En
tidig vokalförlängning i förening med en palatalisering av vokalen har först ägt rum, med ett ö till resultat, vilket drabbats
av ö-diftongeringen (nuv. äj). Det synas kunna antagas, att
denna utveckling skett framför intervokaliskt id ock vid grav
även- i annan
fortis på se. Efter ö-diftongeringen har
ställning förlängts, ock det nu uppkomna å har så deltagit
I) Jfr även got. ~jan 'dröja'.
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-diftongeringen (nuv. cej). Två ord i målet kräva emellertid vid sidan härav sin specialförklaring. Ordet kväll, som i
många andra av de sydsv målen fått ö-diftong ock även i
S. Möre alternativt uppvisar sådan, har också alternativt undandragit sig båda diftongeringarna. Detta blir förklarligt med
hänsyn till ordets förekomst i sammansättningar, där dels dess
betoning kunnat vara svag, dels också id såsom förutsättning
för vokalförlängningen kan ha försvunnit, då t. ex. Ids i ett
*kvselds- blivit till its eller 1(1)s. Det andra ordet, som kräver
specialförklaring, är &Ola, där man enligt ovan givna regel
borde ha väntat ö-diftong, äj, allra hälst som ordet t. o. rn.
haft urspr. ETe. Man synes här ev. få räkna med en nyckfullhet
i utvecklingen, som i listermålet har sin parallell i ordet för
åska, askan: dess vokal förutsätter, att ett urspr. *åskan vid
tiden för övergången å ± ä, nuv. ce_f i målet, haft förkortad
vokal: "åskan, vilket emellertid sedan åter blivit *åskafl tids
nog för att få ett a av ä. ä. Så är det tänkbart, att ett *sålda
vid tiden för fe
' --> ö-övergången ock ö-diftongeringen i t. ex.
*Malda --> *hälda --> häjlla haft i , erhållet vid svagton i satser
med objekt (sålla-sil:d, -körn, -mjöl o. s. v.), men därefter åter
fått En förlängt till st-diftongeringen ock fått deltaga i denna
liksom t. ex *miöid —> *rnitld —>
6) Liksom i Sydsmåland för övrigt, att dömma av de ex.,
som ovan anförts från Kinnevalds ock Konga hdd, ock i likhet även med östra Blek. saknas i regel diftong framför st,
t. o. m. för urspr. ffi, utom i mejat, nsejstens. Säkerligen ha dessa
ord endast associationssammanhanget med nära ock na3jmmer,
nsejmst att tacka för sitt
---> 03j.
i

Skåne. För den undersökning om ce-ljudets utveckling i de
skånska målen, som jag skall söka göra, har jag sammanbragt
mitt material från olika håll. Till en del har jag fått det
genom en egen påbörjad, men ej avslutad excerpering ur landsmålssamlingarna i Lund för länge sedan, till en annan, väsentlig del har jag begagnat Wigforss' material från de skånska
målen, förekommande på skilda ställen i hans stora arbete
Södra Hallands folkmål ock i hans avhandling De korta rotstavelserna i skånemålen. I det förstnämnda arbetet har Wigforss själv i en exkurs s. 154 il. just sökt att med då tillgängligt material, särskilt från de skånska landsmålssamlingarna, belysa Ee-diftongeringen i de skånska målen. Vi återkomma nedan
till detta försök att utreda diftongeringsfrågan. Vidare har jag
naturligtvis. begagnat Billing Åsbomålet ock Olséni S. Luggudemålet ock slutligen andra tryckta källor (utan landsmålsbeteckning), såsom Weiland Göingen (Sthlm 1887) ock Teckningar ock
Toner utgivna av Skånska landsmålsföreningen (Lund 1889).
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Det oomtvistliga området för te-diftongen i Skåne utgöres
av de båda Göingehäradena, Villands hd samt Gärds hd. Diftongen har, synes det, i Göingehäradena ock norra delen av Villand (norr ock väster om Ivösjön) ett uttal, som rör sig mellan
n (ev. el) ock har
a?,, ock z. I södra Villand är uttalet cl/
här uppenbart sammanfallit med ö-diftongens uttal, vilket i
specialfall vållar svårighet att förklara orden. I Gärds hd synes
uttalet vara cet„ (g), vilket i häradets södra del ävenledes bör
sammanfalla med ö-diftongens uttal (Samnord. tel s. 16).
För kännedom om te-diftongens frekvens i de ovan nämnda
häradenas mål meddelas följande material i den ordning, som
förut iakttagits. Då kvantitetsbeteckningen i fråga om diftongen
i originaluppteckningarna ofta gör intryck av en viss oreda i
användningen, utelemnar jag alla längdtecken vid diftongen.
Vi finna för
fspr. 93 i stavelseslut:
Ö. Göinge: that, knat (-at), fat;
V. Gö.: that, knaz, fat-; tve-, nce(ce); edn,y(ah), tcealt (tceh); 'är';
N. Villand: tret fra, kncej knaj, fetl, leja 'bli lä'; twe-,
cedryar, nä(ä); ä e 'är';
S. Villand: trat (traj), knat (-at), fev; twce-, ngg; e 'är';
Gärds: tre j (trg, tre-), kncej (kngskål), fcej (fakr6g); nä; e 'är';
flamför 6:
fspr.
ÖGö.: sal; daj; slga;
V Gö.: haunklaz, hamn 'hädan, hän', dam 'dän', &Me; klceah,
sce, helt; blcea 'kil', slceafeb, spce(a) v., stcean, 'städer', me
s. 'nedan', dce (da) 'det';
klata (haeklet), tarklet, -set
klam v., klam
NVill.: kleta
hem, dam dein, spet (spekcil) 'späd',
(se) 'säd', hamn
glceja, (glg sa), glceja (glga), dat (da, de) 'det', lej (pl. /ceyo)
m. 'led'; klcar , mbar, spg(a), slcea, ng s., ske 'städ', ler
'läder', vcer 'vädur' o. 'väder', brg(g)dastabal;
SV ill.: klam v. ock s., klamtp, dam, glaja, dat 'det'; sceaka9n,
blg
blcea 'avblada', ver 'vädur';
Gärds: kleja (klga), ncejan, falcejr (lgr) 'läder', häin; klce v.,
dä (däid),
klgr pl., klcentg, sg, nce s., gläe, slea,blea
breda 'bräda';
fspr. 93 framför 1:
0Gö.: hail s., hatt 'ijäl', vall (val);
VGö.: pcul 'påle', palla v., hall 8., vad (vgl); vgl, hglad 'hälg';
pcetl,
NVill.: hami
hed s., kncejlas 'falla på knä', pcal
ved; hel
trea, (vina 'Elna', (t)hcell 'ijäl' (ahatt), vad
'hälg', hglada, igla;
hall 8., paa, vall; kwelas 'kväljas';
SVill.: hatl
Gärds: hejl s., pcejl; träl, hl 'hälg', &flada, »la, tj41, väl.
fala 'betesmark'.
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fspr. e) framför n: VGö. sena; Vill, se(ce a, i scen,
skre(e)na, pce(e)na 'pänna'.

fspr. ee framför s:
ÖGö.: blaisa, ghais, waisa, mceisltg;
blaysa, fraisa, hajs 'halmstack', gigas, thazsal, leasa, nalsa,
waisa, kvatsa 2 j
NVill.: blatsa (el), frazsa, hats (cej), gros, lama, natsa (cet),
netsby-'Näsby', vezsan 'väsen', hcetsaltsar 'llässlekäre, mats(cet); ncee.soni 'Näsum', jadi;
SVill.: grazs, lama (az), naisa; esa 'uppföra stängsel', jastig;
Gärds: frceysa, hep (ay), grcejs, lajsa (ej), nceysa,
b:
(2
6)"fiSipgr).; Ee framför p
NVill.: ratba (reba); azbla,
ÖGö.: atbal;
-latb, laga v.;
VGö.: azhla;
agat;
Gärds: ratha, lejb; abla;
SVill.: aibla
fspr. 03 framför t -->- d:
ÖGö.: vazda, laida, saida, aida;
VGö.: stkatda, aida; bedan„ 'eda;
NVill.: vaida, aula (et); stre(e)da, jacla3 ;
10,9el 'kittel' weda
SVill.: aida,, uajda 'ohyra'; /del
wcejda 4 ;
Gärds: graida, (tyda, datot (da); strceda;
fspr. å framför tt:
ÖGö.: lat , slcezt 'slät', tett (at), raitts, flada 'flätade'; kwceta
'tvätta';
VGö.: teg (ute), letah, slätt s., hceta v., met, tveta, thcetas,
clhet s., fceta (lin);
NVill.6: leitar, teg, [leda, twceita;
OV ill.: lat-, hata v , veto(r) 'vättar', slatakar 'slåtterkarl', trata(s),
rätt; lala;
SVill.: slcet, tet, flceta, tweta;
Gärds: lat(ar), ta, rat adv., slat 'öv i väv';
.. 9. fspr. te framför nd:
0Gö.: aina te 'ända till'5; vena;
1 ) 'låta höra ett gurglande ljud'; sammanhänger med ordet trasa,
se Wigforss Sö. Hall. folkmål s. 157.
, 2) dce stam dcely, o kvaisa (om mäsk), enl. uppteckningen.
Ett ncett 'nät' i uppteckningarna från NVill. röjer sig genom
t såsom riksspråkslån, förvanskat med diftong.
Dift. cet beror på kons.-metates. Se härom § 95,1. NVill. weida
förklaras på samma sätt ock har således ieke w-diftong.
Från Broby sn, Sv. Im. II. 9.
De tre grupperna av material från Villand härröra från resp.
socknarna Vånga, österslöv ock Ivetof ta.
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VGö.: cm«, eznaklemd 'ivrig'; ena, va, bla, fcena, hcenah,
•
s. pl.;
NVi11.1: vceina (maodvena 'laga mat'); cena, blcena, 5cena;
OSV ill.: haonavann, saxa, vatatant, haorhand;
Gärds: Nora«, boränne, haonavanig, hanor, hanalz, lanakas
'ländkors';
10. fspr. 93 framför st:
ÖGö.: ',teist; pthest, hcest, vesto;
V G ö.: n.aistans, praist, pkcetst (p4cest), mcezst (mest), bcezst (best),
hogtatceka, fc%sta (ev), faisteman, skolamcmstaka; vcestak,
vest s.;
NÖVil 1.: preast (prcest), prelater pl.; haist (ei), best, baisst,
mezst, maisst, lazst (sr), vcetstan, vatstor, fceistaman, fceist
'fäst', skolemaistare; naskuszn;
SVill.: prazst (föråldr.), prast, haut, least, vazstor, mokst;
Gärds: prast, hast, tvnanast, mastara, bässt, fässt sup., mest.
Det framgår av -det ovan givna materialet, att i det stora
hela överensstämmelse med diftongförhållandena i listermålet,
från vilket vår undersökning utgått, råder på det skånska diftongområdet. De ovan förtecknade tio diftongeringsfallen äro just
desamma som de i list. förekommande. Fallen av utebliven
diftongering äro följaktligen också desamma. Först har naturligtvis icke genom progr. i-omljud uppkommet 93 deltagit i diftongeringen, ock vidare har ingen diftongering skett framför k
-› g, gh, r, v ock m. 'Det torde vara onödigt att med många
exempel styrka detta. För Ra uppkommet genom progr. i-omljud
finna vi i samtliga fall i ifrågavarande härad ce (ev. a), där detta
icke helt övergått till e, t. ex. Gö. ock Vill. fel, bed, som i
södra Vill. ock Gärds bli till ful, DO. Detsamma gäller om
kreg. A. gh har som
urspr. ce framför k -9- g, t. ex. kneg
uppstått, som
el,
i list, antingen muljerats. varigenom ett •cey
naturligtvis ej har med vår diftongering att göra, eller ev. fallit
Framför
bort; sålunda t. ex. allmänt vcey 'väg', plcea
r finna vi genomgående te, där ej till äventyrs utvecklingen
givit ett a; sålunda nera, lera o. s. v. Från Vill, finnes antecknat ett fozra 'få grisar', men dess cm beror uppenbart på
kons.-metates; jfr list. fceoya. Framför v står genomgående ce,
såsom i ncevak, tceva, vev. I uppteckningarna från Vånga i
Vill, träffas visserligen ett «av, vceiva; men om inte ett misstag föreligger, har väl upptecknaren förletts av någon diftongisk
tendens i uttalet till att använda ett cm, som ingalunda behöver
vara kongruent i ljudvärde med ce-diftongen i målet. Samme
upptecknare skriver t. ex. scetkar 'säker' (Teckn. o. Ton. säkert),
ceiko 'eko', ock hans uppteckningar värka även i övrigt svä1)

Se not 6 på föregående sida.
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vandel. Framför m finna vi VGö. nema,k, ncemst, sic/ca,
Vill. nämmer, kramar, grama sa, Gä. krama(ra).
Den meddelade materialförteckningen ger f. ö. anledning
till följande kommentar.
Så långt materialet utvisar diftongeringsresultatet i stavelseslut, överensstämmer detta på hela området med listermålets, blott att det senare målets exempel på diftong av urspr.
de icke finnes belagt, utan endast ce e 'är'. Av pluraler finna
vi blott det enstaka VGö. tceak, som knappt tillåter någon slutsats. Framför enkel kons. — ö här oberäknat — pekar materialet ävenledes på en detaljerad tillämplighet av de för list.
uppställda reglerna: genomgående diftongering av såväl ib som
ock av Ce' i sluten stavelse framframför s, diftongering av
ock av ch i framljud framför t --> d.
för 1, n ock p --> b, av
Märkas kan i jämförelse med list. diftong i Gärds iceislig ock i
NVill. vceise,n. Till list. heks '(halm)stack' med ce?, från v.
helsa av gammalt *haes(s)ia genom metates (se §..95,1) svarar
hats hceis med regelrätt ditt. av subst. *lues. Overraskande
är blott SVill. cesa med urspr. fe. Man nödgas förutsätta vokalförkortning ock diftongfrihet i sammanställningar som åsa-in,
-Opp o. dyl. Framför 1 råder helt visst full likhet med list. i
öGö. ock Vill.; i fråga om VGö. ock Gärds får man ev. räkna
med dialektblandning. Före n står regelrätt ce i vb. sena, ock
från detta kan Vill. 2 scen ha (e. Framför b ±- p märkes NVill.
(jämte raga) rceba, vars e ur urspr. EH kan tänkas härröra från
temaformer: *rf4t(e) list. ratpta, ralpt. Gärds bla, beror kanske
snarast på lån eller inflytande från sydliga eller västliga grannmål, om icke saken får ses så, att medan ett ä. (spis givit
diftongform, däremot ett alternativt *Lepel givit se-form (a-).
Bland materialet i 7 ovan (framför t --> d) är endast Vill. ock
Gärds streda anmärkningsvärt. Vokalen får antagas ha undandragit sig diftongeringen efter förkortning i bitonig ställning i
sammansättningar, särskilt talrika sådana med egennamns natur
(se Hellquist Et. ob. under stråt).
Förhållandena framför 6 erbjuda en brokig bild liksom
i list, ock i det stora hela densamma. Avvikelserna göra blott,
att den, sammanställd med list., stärker intrycket av en tillfällighet, en nyckfullhet, som i någon mån blir förståelig
blott med antagande av ett av akeentbetingelserna reglerat
bortfall av ä ock därpå ev. inträdd vokalförlängning. Det
torde icke tjäna något till att diskutera variationerna i detalj.
1) Huruvida det är samma upptecknare som från öGö. har ncela
'nässla', vilket omöjligen kan ha egentlig ze-diftong, är mig ej bekant.
I fråga om vcetva kunde man ev. tänka på fspr. vwfia, som genom
metates blivit vceava, på sätt som t. ex. list. scetla uppstått ur smila,
men denna förklaring synes ej mycket antaglig.
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Blott ett par anmärkningar. List. hcem hcen ock den — dn
(utan Ee-dift., se § 94) motsvaras av tydliga diftongformer, vilka
*tuben, den -->
förutsätta en utveckling: *han, *dira5an
*hän, *dän -› kam, dant o. dyl. Gärds falcey (men lcer)1 är
påfallande. Jag skulle vilja gissa på vokaltnetates av ett urspr.
Iceilcer. Besynnerligt är det från NVill. (Osterslöv) uppgivna
e. Det får väl, om det är riktigt,
lej, pl. /cejo 'led' med ä. i
antagas ha sin vokalisation genom någon analogisk förvanskning
av tidigäre eller senare datum.
Av materialet under 8 ovan framgår, att diftongeringen
avje framför tt, som vi förut funnit i de norra ock mellersta
delarna av Listers hd ock norr ock nordost därom i Sydsmåland
med riklig frekvens i SMöre, åt väster brett ut sig., över de
norra delarna av Villands hd (norr om Ivösjön) samt 0Göinge.
Långt över gränsen in i VGöinge torde den ej ha nått. Materialet från VGö., som härrör från häradets östra del, upptar
blott ett enstälca tet. Av orden på diftongområdet märkas
NVill. flcgita, 0Gö. flada 'flätade' med diftong ock NVill. twceita,
däremot 0Gö. kwceta med enkel vokal som i list.
Diftongeringen framför ud, som åt öster spårades t. o. m.
mellersta Blekinge ock liksom den framför tt syntes ha brett
ut sig på det sydsmåländska diftongområdet, förefaller att blott
i framljud ha gått långt åt väster, av VGö, ena att dömma.
Blott i Vånga i nordöstliga Villand, nära det blekingska diftongområdet för ä. -sond-, spåras /diftongen f. ö. i ex. vceina.
Diftougeringen framför st, som vi funnit genomförd i
hela Listers hd, men som däremot icke synes ha förkommit vare
sig öster eller norr därom, utom ev. genom analogipåvärkan i
ordet näst, har tydligen brett ut sig åt sydväst över hela Villands
hd, sannolikt också väster därom i sydspetsen av 0Göinge ock
in i sydöstra VGö., för vilket Weiland i Göingen (Vinslöv) fecknar rent ai (naistans, praist). Landsmålssamlingarnas material,
från Stoby något längre mot norr, har e, vid sidan av eljes
använt at, på ett gränsområde kanske företeende ett blandningsresultat av östligare al ock nord- ock västligt ce. Norr ock sydväst om Villands hd, i resp. 0Gö. ock Gärds hd, synes enkel
vokal råda.
Jag har i det föregående från början bestämt området för
Ee-diftongeringen i Skåne till Göingehäradena, Villands ock Gärds
härader. Vid en blick på de gamla m-ordens motsvarigheter i
skånemålen observerar man emellertid företeelser, som i första
ögonblicket kunna synas ställa en inför den frågan, huruvida
inte även andra, kanske rentav alla, skånemål, om ock i mera
begränsad omfattning, berörts av diftongeringen. »Ända längst
bort i nordväst i Bjäre hd ock i sydväst i Skytts hd träffas ord1)

Frän en ock samma socken.
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former, som kunna fresta till en sådan tanke. Ur tillgängliga
källor antecknar jag följande:
sbo hd: nej s. n. 'nedan', ncejan, ncelast;
sce 'säd', kleta klcea,
Bjäre hd: fe,
fe, knea
NT,sce
ncej 'nedan', heti 'häl', jcenpez1;
FrostalOnsjö hdd: fej ‘s, fe, tal (men fäladen), häin 'hän',
glce(a) 'glädja';
Ove
glee, gleja
Färs hd: ncejanfok 'nedanför';
ne;
Härrestads hd: ncej
Ljunits hd: nelan;
glia (men neanfad 'teSkytts hd: fej
fe (men kne,
fat', klea).
De bland dessa diftongfall, som förekomma mera allmänt,
gälla äldre 83 i stavelseslut ock framför 5. Förklaringen till
det väst- ock sydskånska et
ej, som träffas i dessa fall ock
som man har svårt att tro äga sammanhang med vår förut behandlade (e-diftong, kan sökas i samma riktning som ovan i
fråga om de östsmåländska fäjuset, gläjje (Emådalen). För de
belägg, som anförts, finner jag för övrigt följande eventualiteter
rimliga: 1) Ett a3i har uppstått vid hiatus, vilket bevisligen
skett redan i fornspråket, såsom i fsv. fela(r). Sidoformerna
fez, knet ock thcez ha närmast ett sådant ursprung, det förstnämnda kanske främst från redan fspr. sammainättningar med
fela-, Dela-, f. ö. från böjningsformer, då t. ex *]men blivit
*knskien, varifrån sedan knetl. Efter denna förklaring foga sig
lätt även orden med 8, under förutsättning av dettas bortfall.
Således t. ex. *sen ock *sä5a- *sen, *alba -*sET3len,*sEnia,
"k1ä36e
*klibe -->- *klebie. 2) Formerna glceje ock glceja kunna
även, såsom vi i fråga om Emådalens gläjje antagit. ha det
urspr. i i fspr. g1aie, gläpia att tacka för sitt ca. 3) I ncej
'nedan' kan, utom association med nejan, ett slags assimilation
med ny i uttrycket ni/ o neha medvärkat: y-ljudet förtonar
ju gärna i ett mer eller mindra märkbart i. 4) Beträffande
orden med 6 är kanske slutligen icke en övergång 6
i utesluten. En sådan synes ha förekommit, ehuru det är oklart,
vilka betingelser som förorsakat den. Märk särskilt FrostaOnsjö häln, list. how enl. § 94.
Såsom alldeles oförklarade ock till synes även oförklarliga
återstå Bjäres hced ock -pil. Nu är det omöjligt att avgöra,
vilket ljudvärde upptecknaren avsett med sitt cei i dessa ord liksom ev. även ,i de andra, relativt många ei-orden från Bjäre,
ock om et ikced är identiskt med (et i t. ex. fet, se,. Hur
som hälst får get väl antagas, att hed, -pcezi äro sena- uttals1) Hurusom ett i här ifrågavarande mål även relativt sent uppstått vid hiatus, synes framgå av namnen matelus ock sebeciceps i
åsbomålet enligt Billing.
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former med ett sent efterslag av i efter ä-ljudet just framför 1.
Framför andra konsonanter träffas intet fall med cm, utan t. ex.
pcen adj., blcesa, ghoda o. s v.
Jag har förut antytt, att jag till utredningen om ce-diftongeringen i de nordöstskånska målen skulle knyta en prövning av
möjligheten av ett sammanhang med den skånska ock särskilt
sydskänska utvecklingen av ä-ljud till e. Frågan om ett sådant
sammanhang framkastades första gången, så vitt jag vet, av
nuv. prof. E. Tuneld, då han våren 1909 opponerade på min
avhandling Samnord. 831 i sydsv. mål. Tuneld gav då uttryck
åt den tanken, att den nordöstskånska ce-diftongen utvecklats
ur ce över mellanstadiet ö vilket ännu förefunnes i de sydskånska målen. I sin i det föregående omnämnda exkurs s.
154 if. i S. Hall. folkm., har Wigforss publicerat en av Tuneld
erhållen kortattad p. m. över frågan, där själva utgångspunkten
.formuleras så: »Alla ce som vid en viss tid voro långa, blevo
(oavsett sitt ursprung eller urspr. längdförhållande) ö. Här stannade sydsk. dial.• de nordsk. fortsatte till diftong, som dock i
de flästa fall kvalitativt skilde sig från diftongen av ö <--• tei».
Wigforss, som i sin exkurs, med material endast från skånska
mål, blott till någon del kunnat belysa diftongeringsfrågan, har
till slut, s. 170, ägnat även den Tuneldska 5-teorien en kort
diskussion. Han finner tanken visserligen vara »frestande» med
hänsyn till vissa överensstämmelser mellan diftong- ock e-målen;
men efter att ha pekat på andra förhållanden, som tala emot
den, stannar W. vid följande deklaration: »För min del finner
jag inga avgörande hållpunkter för en bestämd mening ock föredrager att lemna frågan öppen».
För att vinna en bas för en allsidigare prövning av frågan
skola vi först taga en översikt över förekomsten av e uppkommet ur ä-ljud i skånemålen. För närmare materialkännedom
torde det därvid till en del vara tillräckligt att hänvisa till
Wigforss' förutnämnda exkurs, som upptar ett flertal materialtablåer. I nära anslutning till den ordning, som förut följts i
fråga om Ee-diftongens frekvens, ock med hänsyn till resp. äock e-uttalens geografiska utbredning kunna vi urskilja följande.
1. A. se i stavelseslut. Utom diftongområdet i nordöst
kunna, synes det, tre områden särskiljas: a) nordvästra SjKåne
med e endast i värbalformen e 'är' (upptecknad från Lugg., Asbo,
Onsjö, Frosta); för övrigt ce (ev. cet, se ovan), alltså allm.
knce, th (Bjäre, Lugg., Åsbo, Onsjö, Frosta, Harj.); b) sydvästra Skåne med e 'är' ock dessutom fe 'fä' (Torna, Bara, Oxte,
Skytts, Vemmenh., Ljunits), ev. fa vid sidan av fr; f. ö. knce,
thce; c) sydöstra Skåne med e: FIärrestad, Ingelstad fi, kne, the,
Albo fe, kne, tre : thcel, Färs fe, kne, thcel. Jfr Wigf. s. 162.
1) Med ce efter a! men Albo har

tre!
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Att e 'är' träffas även på diftongområdet, ha vi sett i det
föregående (Gärds, Villand).
A. Ee framför urspr. 6. Utom pron. det, som litet
varstädes har en form de (även inne på diftongområdet: Gärds,
Villand), förekomma blott sporadiska fall med e (a),. avvikande
från eljes allmänt ce. Så Lugg. mblasa (men so), Asb. mylese;
Lugg. fbAkla, Åsb. bytkle (men i båda målen klo), Onsjö-Frosta
fattkle s. (men feillkld v.), Vemm. färkle, Härr. kle s. (men klce v.);
Bjäre tjöi 'kittel' Lugg. Isola, Asb. Ml(e), Vemm. kaffetjelen,
Lju. mei, Gärds ,koborOol; Skytts, Härr., Färs hen 'hän', Lju.
hån, Färs den. För övrigt synes ce gälla, se Wigf. s. 164, till
ock med i Skytts hd, som annars har e även i många fall, där
slätten i övrigt har på sin höjd a. Ex. Skytts so, kloa s.,
thcp. , noanfoid, gloja, släe.
A. se framför 1. Två områden synas urskiljbara, nämligen a) ett nordvästligt, söderut t. o. m. Onsjö ock Frosta,
(ung. till jämnhöjd med Ringsjön?), med e endast i ordet ve,
vars vokal bör förklaras i sammanhang° med målens je <— im <-la; dessutom är blott att anteckna Asbo fekvel; f. ö. ce på
detta område: Bjäre hed, -pott, Lugg. hel, Åsb. pl, vol,
holad, Onsjö-Fro. Acimkttelanes, gnattpcklake, val; b) ett sydvästligt-sydligt, söder om det under a angivna området, med,
såsom det synes, e åtminstone för urspr. Eb, se Wigf. s. 158:
hel, pol, Ud, Mani från olika hd; däremot står ä-ljud i väl:
Bara väl, Skytts 2/iaeck/, Vemm. Härr. Albo väl, ock märk även
Vemm. Härr. Skytts säl 'själv' (men Färs sel) ock å andra sidan
Vemm. bp1ållk 'bälgulk' (smädeord), Lju. belvdinta 'bälgvantar'.
A. Ee framför n. Materialet är knappt. Blott om det
nordvästliga området kan sägas, att ä-ljud råder; sålunda Bjäre
pon 'vacker', i son, sona, Lugg. lena 'låna', Åsbo pon, sona(s),
Onsjö-Fro. hena 'galltacka', (knalt 'fadd', Torna son, -a, cen
(men väl pan); e kan antecknas i Åsbo en 'än' (end, /öster,
'fastän'), Onsjö-Fro. en (enda, feisten
fåsten). Söderut har
Skytts sken av att ha e som regel: hena, sena 'sina'. I de sydöstra delarna däremot: Lju. Härr. Albo ha vi hena, sen, sena,
Färs hena, Lju., Ing., Färs o. Albo (en. Med e hör kanske
hit Lju. heptpna, Ing. pgna. Nämnas må Lju. Agn adj. ock
Torna Lin. Albo pan 'pänna'. Se f. ö. Wigforss s. 167.
A. Ee framför s. I nordväst råder här enbart ce, ned
t. o. m. Onsjö ock Frosta, e överallt i sydväst ock söder. °Sålunda a) i nordväst t. ex. blesa, ncesa, gnos (Bjäre Lugg. Asb.
Onsjö-Fro.); b) i sydväst ock söder: blesa, fitesa, tosa, nosa, gkos,
hes s. in. m. från olika hd, se Wigf. s. 157; med a är upptecknat
Torna md,s/ig, Bara Härr. maslig (Allo mässling).
1) 'besynnerlig, hemsk (till mods)'; is!. fEelinn, om icke is!. feilinn
(se Wigf. s. 156).
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Ä. 93 framför p --> b, ev. --> v. Materialet är knappt ock
icke alltid entydigt, men en överblick av detsamma föranleder till
den tanken, att ställningen är likartad med den framför s. Således a) i nordväst ce, dock i framljud e, t. ex. Bjä. seva 'såpa',
Åsbo sceba, nceba 'rapa', flceba da. &el», lceb, Onsjö-Fro. gnonsceba, neba, flceba; däremot Bjä. Lugg.
. 0.-Fr. bla, Åsb. ble,
varjämte märkes Bjä. Lugg. neva; b) sydväst ock söder allmänt e: seva, neva, sleva, bla, lev (leb) i olika hd, se Wigf.
s. 161.1
Ä. ce framför t d. Ställningen är ungefär som i föregående fall, således a) ett nordvästligt (e-område, dock med e i framljud (ock i fakultativt svagtoniga ord): gnceda, «eda, sceda, bcedon
(åsb.), ned (harj.) o. s. v. (jfr Wigf. s. 160); men Bjä. Lugg. Äg).
Harj. eda, Onsjö-Fro. eda (ock aida med ö-dift.), vidare Bjä.
Åsb. Ousjö-Fro. Harj. ded 'det'; Harj. meta 'mäta' (t pekar på
rspr.).2 Torna har guceda ock stnada, sada, veda v., meda, eda,
ded, Bara st/Keda, sada, eda, ded; b) ett sydligt område med e,
dock i uppteckningarna stundom växlande med a: gneda, sinade,
veda, ed, meda, nad o. s. v., se Wigf. s. 1.60.
A. Da framför k --> g, ev. -> j, 4. Även i detta tall kan
skiljas på a) ett område i nordväst med te delvis bevarat, särskilt kanske efter n, men därjämte e i viss omfattning: Bjä.
kneg, knc_egan 'k rikon', men kga 'läka', egna (ggna, ena) 'äng
vid gården'3, Lugg. mega, (seAen, pika), men kneg, nfge,n,,
egna, Åsb. 'bege 'spott', kne8:, stiga 'lukta', begane, hegla,
men lega, negen, knegen4 , Onsjö-Fro. bnega, bu:egen ock bnegen,
bägare, säker, men kneg; b) ett område i sydväst ock söder
med allmänt e; så Harj. klied, Torna kf ta, knej, vidare t. ex.
Lju. leja, noa, hej, hyans, kn,gyan, Albo han, bneykan
bunke' m. m., se Wigf. s. 166. Någon gång tecknas a, ock i
täxt utan landsmålsbeteckning träffas t. ex. Oxie Vemm. kräj
(men Färs kregj). Till e-området hör även Gärds hd, sålunda
här fakreg, rtga, hegan, bregan, kregan, hagla; f. ö. allmänt
ce på diftongområdet, så Vill. VGö. lega, kreg, negan, nägen
o. s. v. liksom i list.
A. ce framför v. Här framstå tydligt a) ett ce-område,
som i detta fall synes gå nedanom Ringsjölinjen, med genomgående ce, således t. ex. Bjä. seva 'stånd av säv', nceva, Iv,
Lugg. nceva, veva, tv, Åsb. nceve, vev, stnceva, ncev m. fl.,
Åven på diftongområdet träffas seba Gärds ock Vill., seba
Inlånat med e, -ej med se; mit. spe. Åsb. jeda återgår till gketa; således e enligt 13 nedan.
Is!. ekra.
Sannolikt icke e ur ae; utan ur ö som list. kregan mlt. kråke,
se s. 76.
) 181. Inekinn.
23-141058.
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0.-Fro. bceva, vev, h« m. fl., Harj. av; b) ett område med e
eller mäst en labialisering a; så unda t. ex. Torna heva, stneva,
nova, nov, vov (ock vcev), sov (sv), Lju. stnera, hQva, nova-tova
'rävhona',.sav o. s. v., se Wigf. s. 165.
10. A. te framförgh har som regel, där detta senare icke
helt fallit bort, utan normalt muljen.ts. med kons. allmänt förenats till ett åt, äj, som i nordväst liksom på diftongomr4det
ljuder som ett rent ce, ce,) , såsom Lugg. vce2, va, nein, Asb.
le, pla, ncejlon, men på slätten torde ha ett mera sltet
uttal — jag saknar landsmålsortogratiskt material — kanske
snarast at, såsom också uppgives av Wigforss De korta rotstav.
i skånemålen s. 13, i populär ortografisk täxt stundom återgivet
med ej, t. ex. Skytts vej, Venim. vej, fej imp., men eljes med
itj(j) som Venitn. väjj, po väja, Lju. väjj, fäjjde 'sopade', ään,
näjjler.
il. Ä. te framför r uppvisar ingenstädes någon övergång
till e, utan återfinnes i hela Skåne som ce — se Wigforss s. 168 —
där icke (framför kons.-grupp) detta blivit a-ljud, som i Asb.
arme, Lju. farrjaren o. dyl.
Ä. se framför dubbelkons. ock kons.-grupp, speciellt
de i fråga om diftongområdet intressanta tt, ud ock st. 1 nordväst råder (v: 14U«, va, blcest, pncest (i Bjäre dock a
framför st: nast, hast), på slätten ock i öster upp i Gärds ock Viiland synes ä-ljudet framför kons.-forbindelse snarast vara a:
flata, vana, hast, kcal o. s. v., dock tecknas för Skytts hd e:
tet, blena •'blanda', best. Se f. ö. Wigf. s. 168 f.
Äldre isa. Tämligen likformigt bar ett äldre ise utvecklats i väster ock söder. Vi finna sålunda Lugg. bli Harj.
Bara Vemm. va, Ing. jel, Onsjö-Fro. Färs hel, Torna Bara
(alten.) Lju. Härr. Ing. (alt.) Gärds va/. Vanligen gäller det
ett av la genom progr. i.-omljud uppkommet fin. Dess te återfinnes regelrätt soni e såväl i nordväst som i söder, först ock
främst där lång vokal senspråkligt (i regel ännu alltjämt) blivit
rådande, utom framför r. Framlör dubbelkons. ock kons.förbindelse, frånsett fall med nära till hands liggande association, har ä-ljudet i regel hävdat sig, i nordväst såsom nuv. ce,
i söder mera som a, framför r-förbindelse dock överallt minst
ce ock ofta a. Anmärkningvärt är, att im överallt blivit e (som
t. o. m. kunnat övergå till i-ljud) framför 1k 2. Vi finna sålunda
t. ex. Lugg. bed, ful, 5l 'grä,ns'8, jela, Jona, foga, men
Åven för urspr. egh, t. ex. Lugg. de.2, heja, Åsb. nce2a 'niga'.
Det är icke lätt att övertygande förklara detta förhållande.
Ban det palatala k ha medväxkat för vokalens palatalisering efter j
genom en viss återvärkan på 1-ljudet, så att vid dess uttal tungläget
mera närmat sig det för uttalet av e?
,fcel 'själ' torde vara påvärkat av riksspråket.

EXKURS: 93-DIFT0NGERIN0ENS UTBREDNING.

359

fjcen, bena Ijärde'l; vidare bjela, jemn, jelm,o jelpa, Mana,
jans (Jahn), j'ana, men belster, Jelka, bjelka; Ask) bed, fjela,
5e1a, »ena, jeva 'jaga', Mge, men bene, I jcena-hcenad 2
samt byela, je, jceltapva 'ring på julaxeln', pyceit, jcett,
'järn', 5anna, )(vita, ock å andra sidan helst" penst, bjelke,
sp,yelka. jelke. »like; Onsjö-Fro. bed, bel, fani,pfna, men Mena y.,
ben ock bel, jann, men fjelstar (-ca-), bjelka, Torna sjel, tjente
ipf., Billebjer, Oxie Risebjer, fjäring, Vemni. sjel, stjela, tjena,
tjenste-, men fjäringsvej, jällpa, Lin. fjol, tjena, tjenst, mcn
fjärt), bjällemär, jämmra, jällpa. Att e-övergången sträckt sig

in på diftongområdet i söder, är tydligt: Gärds bel, mjeltum,
val, jcesa, även jpcera; vidare bal, fjaltjenare, tjenst, dock
star, Apa, ffalka, -bjalka, jerta. Uppteckningar från Villatid
ha genomgående ca, men särskilt från lvetofta även e som i
fjel, bed, felk, a som i bida, faster, jam. På diftongområdet
i övrigt härskar ca, t. ex. VGö. fjl, jceva, Mena, bjcen, bjcelka

o. s. V.
Innan vi gå till en diskussion av frågan om sammanhang
93 ock 93-diftongen, i anknytning till den
mellan skånskt e
nu givna, mera detaljerade redogörelsen, torde en sammanfattande
överblick av dennas resultat vara önskvärd. Först dock ett
par kommenterande anmärkningar:
1 fråga om mera enstaka eller avvikande e-belägg torde
man särskilt böra hålla två möjligheter i sikte för att rätt skilja
dem från den egentliga skånska 93 --> e-övergången.
Den ena är den, att ett äldre ä-ljud allmänt i sydsv. mål
blivit e i akcentsvag position i orelsa,mmansättning eller satsen.'
I fråga om det i detta arbete behandlade list, erinrar jag om
den utveckling im -› je under sådan betingelse, som jag tror
mig ha påvisat i § 27 ovan, s. :19 f. (mjel:torn, rys-bjee); vid
behandlingen av m-diftongen ovan ha- vi vidare funnit det
typiska alternativa ne-maglat Mj. för ne-maglat Ga. Från
de
Kinni,v. hd i Småland har jag ur Sv. Lm. antecknat de
'det' (med landsmålsalfabet), för att icke fästa mig vid det vanliga de i täxt med grövre beteckning från olika håll, liksom
me 'med' ock även e 'är', Kinnev. t. ex. ni enn 'ni är'. Det
är uppenbart ett e rita sådant ursprung vi ha i de även på
ca-ornådet ock t. o. m. delvis på diftongområdet ((ärds ock Voill.)
i Skåne vanliga e 'är' ock de 'det', vilka, liksom även Asb.
Onsjö-Fro. en 'än', uppstått vid svagton i satsen. Men vidare
få en rad av särstående e-ord sin förklaring ur samma förhållande, vilka fått sin vokalkvalitet i sammansättningar. Sålunda
Då vi finna bjert, 'bärg, rabatt', härrör detta helt visst från
f3ammansättningar, där ordet haft biton; se ovan ock s. 99 av detta

arbete.
Däremot bjed 'rabatt' ock bak..? 'bärg'.
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Åsb. end, fösten, Onsjö-Fro. enda, vidare otvivelaktigt det i
sydv. Skåne från knce, thce avvikande fe (fa), ev. vid sidan av
fce, varmed Wigforss' konstlade förklaring s. 162 f. helt förfaller.
Formen har utlöst sig ur de talrika sammansättningarna, varpå
W. anför en rad av exempel: falch0, &h6, fahdva, o. s. v.1
Vidare märkas de talande Lugg. måla" fbAkla, isb. mylese,
fen,kle, ock likartade former av sistnämnda ord i sydligare mål,
i Härr. även ett utskilt kle s. (kl ce v.); märk också Vemm.
belållk, Lju. belvecnta. Hit för jag även det närstående Lju.
Ing. (h)pta, som Wigf. icke funnit förklarligt, men som just
torde vara urspr. identiskt med pan 'pänna'. Ytterligare torde
huvudanledningen till e få sökas i samma riktning för det
mångbelagda »eka) 'kittel'; märk de ovan anförda kaffetjel,
kobotOel. Kanske bör också det i nordväst stundom avvikande
kreg tänkas ha utlöst sig ur sammansättningar; jfr dock Wigforss s. 125, där krok ev. tänkes som urspr. biform till kräk
(i sv. dial. kräka : kreka. kräla : krela). Slutligen får det trots
följande r i Lugg. bjet., Åsb. bjed (eg. best. f.) ock t. ex Torna
Billebjer förefintliga e förklaras ur här anförd synpunkt (jfr
om list. rys-bjee s. 99).
Den andra möjligheten att taga i betraktande vid förekomsten av mera särstående e är dess eventuella ursprung ur
annan vokal än te. Jag nämner härvid först ordet seba 'såpa',
vars e på en stor del av diftongområdet torde klart visa på en
inlåning med ö, om ock andra närstående mål mottagit ordet
med ä-ljud. Detsamma gäller om krogen 'krikon', såsom förut
antytts, ock sydskå. pen da. peon. Det torde också kunna gälla
om sydskå. hen 'hän' ock den 'dän', det förra bestämt av mlt.
hen, det senare ev. svarande till tida. deden (se Hellquist Et.
ob. ock i fråga om den Kock Ljh. 259, särkilt s. 210), om
ej påvärkat av hen. I detta sammanhang kan sägas, att det
på ge-området i motsats till 83-ord stående negen 'naken' kanske
inte så säkert är att anknyta till östligare dialekters nog«,
utan snarare till da. egen, längre mot söder i Skåne nygan
o. dyl., Onsjö mgan, Asbo ngn; jfr sydskå. gluma, glima,
glem_,a (det sistnämnda även i Asbo).2
Då vi, efter dessa påpekanden, vilja närmare bestämma
konturerna av den allmänna Ee --> e-utvecklingen i skånemålen,
kunna vi först fastslå, att ingen regelrätt övergång skett framför r; ock vad beträffar gammalt Eegh, står detta ju genom
kons.-muljeringen i alla händelser utanför frågan om en äldre
övergång te --> e. Vidare märkes, att gammalt te synes regelrätt ha bevarat sin kvalitet i ställning framför fspr. 6. Samtliga
de under 2 ovan anförda e-fallen ha fått sin specialförklaring,
I) Jfr Åsbo thedisa (-is-) 'rädisa'.
2) Wigforss' förklaring av negen s. 125 är för fritt konstruerad.
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ock emot dem stå sedan enligt Wigf. s. 164 tillräckligt med
ce-ord, som styrka bevarandet av ä-ljudet, med rent ce t. o. m.
i Skytts hd, som synes ha den ojämförligt största e-frekvensen
på slätten. Förhållandena tillåta knappt någon annan förklaring än den, att övergången till e hindrats av ä; men detta
tvingar oss också att förlägga denna övergång till ett så tidigt
språkskede, att då ännu stått kvar. Läget i fråga om äldre ce
i stavelseslut, i alla händelser i ordslut, kräver ju, att en efter
ö-bortfallet värkande e-tendens skulle ha givit e-vokal i fall
som scp, klcp, no. Saken kan omvänt också uttrycka så, att
a relativt länge stått kvar i starktonig ställning, som det därvid ju bör vara frågan om.
Det finnes ännu en konsonant, vars konserverande värkan
på ai icke synes utesluten, ehuru materialet är för torftigt för
en säker bedömning, nämligen n. Skytts uppvisar visserligen
e, men de sparsamma beläggen från de sydöstliga häradena ha
påfallande nog e.
En överblick över sa ->- e-utvecklingen i övrigt ger till resultat, att e synes ha regelrätt uppstått av fspr. Ee 1) i stavelseslut blott i sydöstra delen av Skåne, dock att möjligen Le även
här i viss omfattning hävdat sig efter r, 2) framför 1, s, p -> b(v),
t -->- d, k -->- g (j, dj) ock v i hela Sydskåne med en ungefärlig
gräns gående söder om Ringsjön, kanske något snett uppåt från
öster till väster. Såväl fspr. långt som kort te har blivit e;
dock tyder möjligen ä-ljudets bevarande i ordet väl (t. o. m.
Skytts -ve/, men Lju. vol ock även sel 'själv') på övergång till
e framför 1 blott av fspr. Ee. 1 viss omfattning har e-tendensen
sträckt sina värkningar även längre norr- ock österut, nämligen
framför p
b ock t -> d i framljud på det nordvästra området,
framför k
g till Gärds hd i öster ock — ställningen efter r
varje fall undantagen — även till det nordvästra ce-området.1
Framför geminata ock kons.-grupp har på angivna e-område
en förträngning av gammalt ä-ljud till a (Skytts e) skett.
Utom framför r har Ee i äldre ite (vanligen -4-- la) blivit e
i hela västra ock södra Skåne samt på diftongområdet i Gärds
ock kanske till en del i Villands hd, där lång vokal kommit
att efterföljas av enkel kons. samt, utom i fall av association,
framför kons.-gruppen lk.
Anm. Det är tydligt, att övergången ce -->- e, i den mån den
berört de mål, där ö-diftongering förekommit, skett först efter denna.
Bortsett från å -->- ö-övergången framför id, som härvid icke torde
1) Norra Luggude hd synes bilda ett e-område för sig, som icke
kan föras samman med det sydskånska. Se Wigforss De korta rotstavelserna s. 16 f. Ee synes ha blivit e utom framför ock stundom
efter r: lösa, grös, slöe, nögen, vö(v)a, öda, söde, fjöd, men kbm,
vår 'väder, råev.
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böra komma i betraktande, av skäl som angivas i det följande, skulle
ö samt ett vid svagton av te uppkointnet
det vara frantljudande ET3
g skulle ju i alla
e som därvid kunde komma i fråga. Framför k
händelser ingen ö-d,ftongering ägt rum, ock utvecklingen iEe --> je kan
alls icke ha försiggått före ö-diftongeringen. I Samnord. i s. 66 f.
har jag räknat med spår av ö-diftongering dels i ordet äta, dels ock
i orden det ock väl. Denna tanke har kritiserats av Tuneld hos Wigforss s. 155. T. betecknar antagandet såsom »säkert felaktigt» i fråga
om do östskånska daid ock vail; han anser det dock vare »möjligt,
men icke, alldeles säkert», att övergången skett tidigt nog i äta för
ev. deltagande i diftongeringen. Vad beträffar de av mig i Samn. aei
anförda daid ock vall från Gärds hd, är det — inför det förhållandet,
att ö- ock m-diftongerna snarast sammanfallit i nuvarande mål — tydligt,
att de icke lämna något stöd för tanken på en ö-diftongering. Då
det dessutom synes möjligt, att de källor från 1700-talet, som jag å
nämnda ställe andragit, gälla målet i Villande hd, där de båda diftongerna ävenledes sammanfallit, blir det kanske ntlist sannolikt, att
orden över huvud taget ej ö-diftongerats. Även i fråga om äta synes
det ovisst, om man kan antaga fall av en ursprunglig ö-diftongering.
Beläggen skulle till sist vare ett äida i en berättelse från österslöva so
i östra delen av Villands hd i Teckn. o. Ton. s. 104 med ö-dift.
tecknad äi (.in, säj), Ee-dift. al (lamm) satnt ett azda i Sv. Ina. I. 11
från Hörby sn i Frosta hd. Bägge fallen äro emellertid obestyrkta. I
-aulan 'mallandsmålssantlingerna från Österlöv träffas mykezdan
nosa (men Mal 'med' s.). Otänkbart
äten', liksom t. ex. ncetsa
är ej, att glida är sydvillandsk form (aida), som trängt in från grannsocknarna eller av upptecknaren tagits med i misshugg. Något liknande
kan vara fallet även med Frosta-formen. Pda, som kan ha kommit
från östligare mål (Gärds ajda med se-diftong). I landstnålssantlingarna
från Frosta-Onsjö träffas eda, gncesMathe. Dock får kanske icke varje
möjlighet till urspr. e-diftong i detta ord uteslutas, då det helt visst
av gammalt haft en dialektisk e-form i sydsv. mål (Skåne, Halland,
Småland). Se Samnord. a3i a. st. och Wigforss s. 122 f.

Vid frågan om den nordöstskånska 93-diftongens ock det allmänt sydskånska av to uppkomna e-ljudets eventuella sammanhang torde man först böra taga i betraktande, att de nordöstskånska målen i det hela stå i ett vida intimare utvecklingshistoriskt frändskapsförhållande till de nordvästskånska målen än
till de sydskånska. Med de förra sammanhänga de ju också utefter en landgräns, som är tre å fyra gånger så lång som gränsen
mot sydmålen. Apriori borde man i betraktande härav snarare
kunna vänta samband med e-målen än med e-målen i fråga
om te-diftongens utgångsvokal. För denna aprioriska tanke
tala också olika förhållanden, som framgå ur den jämförelse,
vår framställning i det föregående möjliggjort.
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Främst märkes, att den sydskåfiska övergången av ce till
e skett i stlilluingar, där man icke finner ce-diftong. Sålunda ha
vi framför k —> g. där ingenstädes på difton,rområdet i samtliga
e vokal råder, överlandskap diftongering förekommit, utan enkel
allt ä-ljud utom i Gärds härad, som i full överensstämmelse
med det sydskånska e-onirådet har e. Det senare, d. v. s. Gärds
härads e, låter till äventyrs förklara sig utifrån den av Tuneld
framförda e-teorien i diftongeringsfrågan, nämligen så att ett
av 93 uppkonimet e antages ha förblivit oditIongerat i överensstämmelse med förhållandet vid diftongeringen av ö cei. Men
hur skall ä-ljudet på hela det övriga diftonggebitet förklaras?
Man synes hänvisad till två alternativ: att tt på hela detta område framför k —> g undandragit sig den utveckling till ö, som
antages ha föregått ce-diftongeringen, eller att det även framför
k —> g blivit ö, som emellertid, efter att ha undgått diftongering
på sätt, som nyss angivits, senare återgått till ä-ljud. Båda
alternativen te sig högst osannolika i betraktande av k
starkt palatala natur, vilken maste göra det högst
ljudets starkt
tvivelaktigt, såväl att k —> g skulle mer än andra konsonanter
värkat hindrande på vokalpalataliseringen som att det skulle
ha befordrat en återgång till en mindre palatal vokal. Den
enda naturliga förklaruigen av vokalförhållandena framför k -+ g
synes bliva den, att ae kontinuerligt bevarat sitt ljudvärde på
diftongområdet, men att det i Sydskåne regelrätt övergått till e,
en utveckling som, med viss inskränkning, gått ut även över
hela det no7dvästskånska dialektområdet ock som — t. o. m.
utan inskränkning — sträckt sig till någon del av diftongområdet, nämligen till G-ärds härad. Det ena som det andra
talar avgjort för att aa-diftengeringen i norr ock te —> e-övergången i söder varit helt skilda företeelser.
Detsamma gäller om ställningen framför v. Liksom hela
det nordvästskånska området, så har diftongområdet i Skåne ock
övriga landskap här rent ä-ljud, dock att på småländsk botten,
i varje fall i SMiire., äldre 6-3 (men ej EIS) diftongerats. Sydskåne
al. Man tvekar knappast om ä-ljudets
däremot har allmänt e
kontinuerliga fortvaro på diftongområdet såväl som på ce -området
i nordv. Skåne. Men då lär också varje sammanhang mellan
a ock småländsk diftong för äldre fe- vara utesydskånskt e
slutet. Det återstode endast att med ö-teorien antaga en speciell småländsk fe' -÷ ö-utveckling framför v.
En differens i motsatt riktning till den nu berörda erbjuda
förhållandena, kanske framför n (jfr ovan) ock uppenbart framför
äldre 8, där slättmålen normalt bibehållit ce, medan diftongmålen jämte vanligare ä-ljud även ha sporadiska, men icke så
fä fall med diftong. Wigforss s. 170 har i tillståndet framför
1)

Med all sannolikhet närmast av e; jfr t. ex. löver *lever'.
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urspr. 5 sett en instans inot det förmodade sambandet mellan
e- ock diftongutvecklingen. En sådan tanke låter dock bemöta
sig. Såsom vi förut sett, tala omständigheterna för att e-utvecklingen i slättmålen hindrats av ett ännu kvarstående 5; å andra
sidan tyder ställningen i diftongmålen också på att ett k arstående å förhindrat diftongeringen ock att diftongbeläggen
sammanhänga med ett före diftongeringen inträffat sporadiskt
5-bortfa1..1 Ar detta senare antagande riktigt, bli nämnda belägg icke i ock för sig oförenliga med e-teorien, då ju en utveckling fe
ö varit möjlig i stavelseslut efter förlusten av 5.
Men å andra sidan utgöra de naturligtvis icke häller något stöd
för samma teori, emot en direkt diftongering av iFs.
Med en viss rätt torde man kunna peka på förhållandena
vid de i diftongeringen meddelaktiga geminatorna ock kons.grupperna, då det gäller vittnesbörd om gemensamhet eller
skiljaktighet i fråga om diftong- ock e-företeelserna. Med godtagande av e-teorien i diftongeringsfrågan finge en blott framför
tt (11), nd ock st inom olika områden genomförd övergång
tTa -› ö antagas. Såsom vi förut sett, har nu visserligen på
slättområdet en viss palatalisering av ä ljud i dessa ställningar
skett, men det torde böra starkt ifrågasättas, om denna företeelse får ställas i direkt ock intimt sammanhang med den
egentliga e-utvecklingen (tt
ö) i slättmålen ock icke snarare
bör betraktas som en utveckling för sig av kort ä-ljud framför
kons.-gropp. Denna utveckling har ju icke häller begränsat sig
till de anförda kons.-förbindelserna, utan omfattar tt-ljudet i
allmänhet framför kons.-grupp. Diftongen framför urspr. tt, nd
ock st däremot synes avgjort vara en specialutveckling av ett
en gång förefintligt Ce'.
Slutligen ingår i den sydskånska e-utvecklingen ett moment,
som icke i något avseende förlikar sig med Ee-diftongeringen:
övergången av im «- la) till je. Den har, som man finner,
brett ut sig vida mer, än övergången av urspr. ea till e gjort,
a) framför k -› g undantaget. Man kan möjligen fråga sig, om
denna övergång im je står i direkt ock kontinuerligt sammanhang med utvecklingen av fspr. m till e i positionerna ml, ms, (ep,
Eet o. s. v. ock icke varit en senare, från denna skild företeelse;
men det synes rimligt att härleda hela den skånska e-utvecklingen av te ur en kontinuerligt, sannolikt över en längre tidrymd värkande tendens. Om vi nu, med den för förklaring av
Ee-dittongeringen uppställda e-teorien, antaga, att denna tendens
sträckt vissa kraftiga värkningar ut över diftongområdet ända
1) Att å haft en fastare ställning ock hävdat sig längre i sydskånska mål än i nordligare, synes framgå även av det förhållandet,
att det i viss omfattning ock väl under vissa betingelser bevarats till
nuv. mål, såsom d (dd). Se Wigforss, De korta, rotstav.
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till östra Blekinge ock sydöstliga Småland, så måste det onekligen betraktas såsom ganska överraskande, att den alldeles
upphört att värka i fortsättningen på detta område, i motsats
till förhållandet i södra Skåne, desto mer som den däremot —
i im ock framför k -› g — gripit omkring sig på det eljes av
e-övergången oberörda nordvästra co-området av Skåne. Om tediftongen värkligen vore att härleda ur ö, då borde man, synes
det, med all rätt vänta, om inte diftong, så ett efter diftongeringen, som bär tecken av att vara relativt tidig, utvecklat
e för äldre te i im (-<-- la) på snart sagt hela diftongområdet,
icke blott i det till e-området gränsande Gärds hd, liksom man
också hade kunnat vänta e för se framför k -› g vida längre
åt öster.
Man stöter över huvud taget på vanskligheter av skilda
slag, såsom denna undersökning visat, om man söker finna
direkt sammanhang mellan m-diftongeringen ock den sydskånska
utvecklingen av m till e; ock då ingen tendens till m e-utveckling över huvud taget synes bevisbar i fråga om diftongområdet
(Gärds' mål undantaget, som i sin mellanställning har en viss
gemenskap med slättmålen), finnes häller ingen anledning att
härleda te-diftongen ur ett förmedlande e-stadium, utan man
bör antaga direkt diftongering av tb. Det torde också kunna
anföras ett ganska avgörande bevis emot en ö- ock för en frediftongering. Såsom vi redan av utredningen om diftongen i
list, sett ock sedan av diftongförhållandena på diftongområdet
i övrigt fått bekräftat, har te-diftongeringen infallit först vid
en tidpunkt, då kort. rotstavelse i viss omfattning förlängts; så
t. ex. genomgående framför s. Det kan icke vara möjligt annat,
än att vid denna tid ett i i kort rotstavelse hade övergått till
ha varit förlängt i viss
e, ock utan tvivel bör ett sådant e
utsträckning, t. ex. framför s. Men då borde också, om eteorien vore riktig, ett dylikt ö ha blivit diftong såväl som ett
te. Till jämförelse han erinras, att ö ÷- I deltagit i den
ö
avgjort tidigare diftongeringen av ö <--• roi (se Samnord. 031 s.
71 IL). Det enda belägg jag funnit på ev. in-diftong tur e
är ett lcej m. 'led' pl. lcejo i uppteckningarna från Osterslöv
i västra Villands hd, ett fall som emellertid, om uppteckningen är riktig, torde få antagas vara en sen analogisk förvanskning.
Så som förhållandena te sig, synes allt tala för att w-diftongeringen ock e-utvecklingen i Skåne ej stått i något sammanhang med varandra. Den förra har berott på en tendens till
i-efterslag hos ett långt te, utbredande sig frän någon inre del
av det nuvarande diftongområdet; den senare har härrört ur en
palataliseringste,ndens hos te, uppkommen inom slättmålen ock
gripande omkring sig över hela Sydskåne samt sträckande sina
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värkningar i viss omfattning till diftongområdets södra del ock
till de nordvästskånska
Att m-diftongeringen icke häller kan ha haft något sammanhang med diftongeringen av Ö
är givet. Då dess resultat
emellertid på något område, nämligen södra Villand, sammanfallit i ett gq., cub,, så kan detta endast vara en tillfällighet, en
utvecklingens lek.

B.

Konsonanter.
Kons. 1.

§ 117. Målets 1-ljud har i det hela samma frekvens inom
häradet. Det förekommer
i början av ord: framljudande före vokal samt föregånget
av kons. i förbindelserna f/-, si-, pi-, bl-, kl-, gl-;
omedelbart efter vokal: ensamt efter lång ock kort stamvokal ock efter ändelsevokal samt, vanligen efter kort stamvokal
ock efter ändelsevokal, följt av kons. (r, m, n, v, s, y, p, 1, d, k,
i enstaka främmande ord b, g);
efter kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse: i slutljud ock
framför vok. efter r (-->- e), blott framför vok. efter m, n, g, f, v,

s, p, b, t, d, k, g.
1 återgår i regel till fornspråkligt eller inlånat 1-Und.
§ 11. l motsvarar gammalt 1 (dentalt ock kakuminalt)
enligt följande översikt.
1. 1 står regelrätt för äldre framljudande 1 före vokal
(samnord. 1- ock hl- samt 1- i lånord). Ex.
1) I det föregående har bl. a. framhållits, att bevarandet av d-ljudet
t. o. m. framför k
g ock efter j, utom i gränsområdet (Gärds hd)
i söder, talar emot förefintligheten av samma tendens inom diftongmålen vid tiden för diftongeringen eller senare. Under sådana förhållanden synes det icke möjligt att åberopa den för ö-diftongeringen
i hithörande mål (ock delvis för i-ljud i skånska ock danska mål) nödvändiga övergången ä E- ö framför Id enligt Samno:d. mi s. 67 if.
(kväll, källa o. s. v.). Denna övergång visar sig, såväl genom sitt
avsevärt tidigare uppträdande som genom sin mycket mera omfattande
geografiska utbredning (danska, skånska, blekingska ock småländska mål),
vara en företeelse för sig.

GENETISK LJUDL ÄRA : KONS.

1.
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lida lita
lin n. linning, foderl
las n. lass, leesa lassa
le m. led, iba leda (röra)
14gan lakan
/81da leta
lo n. lod.
lod f. (jul)löt
Mera anmärkningsvärda fall med framljudande 1 äro laka
'anka', varom se s. 334, läsa 'trasa' (s. 138f., s. 172), vilket ord
snarast, såsom Hellquist Et. ob. s. 399 alternativt antar, är lån
av mit. las, samt slutligen lim .4- 112 f. 'huva, luva', som näppeligen är identiskt med fsv. luva isl. itifa 'lugg, tjockt här', såsom Hellquist s. 431 antar, utan torde ha utlöst sig med 1- ur
sammansättningen pickelhuva, fsv. mit. pekkelhu.ve, da. pikkelhue, list. pbka-lua med association av första leden till peb 'penis'.
Anm. 1. Avledningsändelserna -/ig ock -//(g)8(r), med karakter
av sammansättningsled, kunna jämställas med ord, som ha frattiljudande
1, t. ex. bölnlig 'benling, ben på en hud', igsli(g)e(r) 'ryslig'. Likartat blir förhållandet med vissa främmande ordslut med huvudton, som
t. ex. weemalfn 'vnrinig person', kapalån 'kaplan', bandolde (-kr)
'bantler' (folketyinologiskt anknutet till icee 'läder').
Anm. 2. Äldre uddljudande 11 återfinnes som j; se § 141 2.

1 står regelrätt efter kons. i gammal framljudande
kons.-förbindelse. Ex.2
blg(r) blånor
blcjue(r)
flinte(r) flinta
blog n. blank, lugn sjö4
fliga in. flake, dansbana
klo klo
sleepa släppa
Minna krampa ihop5
slif--licende(r) h ä ndi g 3
glåe(r) glad
(gqs-)plgn (gårds)plan
glo glo.
plåygke, f. planka
1 svarar allmänt till gammalt 11. Ex.6
fal., -a fall, -a
stile(r) still
ml ull
veebg välling
hor, s. 279.
som i målet heter h&
Däremot icke
I fråga om frattiljudande kons.-förbindelser kunna ytterligare ex.
sökas under resp. konsonanter, som med den i varje ex.-uppställning
åsyftade konsonanten ingå förbindelse.
Eller 'konstfärdig'; fsv. slogher 'skicklig, händig', isl. slågr
'slug'.

T. ex. hav-bleg, driva a bleg o. dyl. Se Rietz, s. 39 f.
Mlt. da. klamme s. ;krampa'.
Ytterligare ex. med gammal lång kons. kunna, här ock i det
följande, sökas under resp. vokaler i det föregående, här t. ex. s. 53,
124, 143 o. s. v.
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krpla göra krullig'
dålra dallra
bol tjur 2
?elva, ielta älva, älfte.
/ står i regel för äldre enkelt 1 i slutljud ock mellan
vokaler. Ex.5
sa, -a sil, -a
stol stol
dal dal
fl, -a föl, få föl
nayl nål
fjiela stoppa korv (s. 133)
fela ränsa fisk
HÅN f. kula (s. 231).
AVen i ändelse är eftervokaliskt ensamt 1 bevarat, såsom i
gåmal 'gammal', nkal 'nyckel', hisal 'hassel'. Efter vok. inträder ev. metates, såsom i vraa 'handtag' (s. 87), plielal
'slaga' (s. 292). Jfr ss. 103, 105, 158.
Däremot förete prep. te 'till' ock jälpvärbsformerna ska
'skall', sko 'skola' bortfall av 1 i svagtonig (proklitisk) ställning. De /-lösa formerna kunna ha utgått från position före 1,
såsom i *fil laghs, *skal hagga, men möjligen har 1 fallit bort
oberoende av följande ljud.
1 motsvarar äldre (kort) 1 efter vokal, framför
annan kons. Ex.
dålma dåsa (s. 275)
båga balja (s. 301)
moln, -a moln, mulna
Nia följa (s. 320)
pina svullna4
icelp, -a jälp, -a
joist svulst
vidta stjälpa, köra omkull
hålsa v. hälsa
sålka n. silke
sep/ själv, fielva själva5
Oka gilla6
dålja prygla
sålda, salt sålde, 5å1t6.
Även efter svagtonig vokal står 1 kvar, såsom i piea/s
'pingst', bijgalsa 'bakelse' (s. 104).
Anm. 8. Vid sidan av helmt 'milt, ljumt i vädret' i de södra
soeknarna märkes Mö. hemt utan 1. Se s. 94.
Mit. krtillen, se s. 250.
Jfr tyska bulle, ndl. bul, bol, eng. bull, fisl. bole. Vokalen
i list, får kanske förklaras med anknytning till värben bila, bgga
'böla'.
Vidare ex. finnas under resp. vokaler, s. 41, 87, 122 etc.
Adj. jo/an tyder på att man bör utgå från kort, ej långt 1.
Se s. 127 o. 133 samt 384.
Ä. id har i regel assimilerats till 1, men står ev. kvar genom
systemtvång. Se under d, s. 402.
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6. 1 återfinnes i regel för gammalt 1 efter kons. i postvokalisk kons.-förbindelse. Ex.
r4bla röbla bullra
~bl märldjur
fbtla kladda (s. 93)
digla dingla
fimla svimma'
brb.dla förvilla (s. 194)
mipgla mäkla
riefla räffla
trökla trockla
hyla hyvla
4gle, uggla
p?2sla pyssla (s. 194)
nöil ,nchle(r) nagel, naglar
Osla gödsla
ga odla
st4b1a stapla
hånla handla.
köpla koppla
Anm. 4. Tidigt bortfall av 1 får antagas ha skett i ka 'karl', tseprzg
'käring' ock veed 'värld'. Om de båda förstnämnda se s. 176 f. Bortfallet av 1 i vceed torde ha orsakats av den mellankonsonantiska ställningen.
Anm. 5. Förekomsten av 1-ljud för sv. rspr. r kan beaktas i
följande ord: salva 'servett', balNrara 'barberare', bald4s 'burdus'.
Det första svarar direkt till mit. salvete, det andra till änsv. balbarare, vilket kan ha 1 ur rd i sidoformen bardberare. List, skulle i
sådant fall ha kunnat låna formen från svenskan, liksom tydligen ordet
4d-b@big 'utböling' lånats från svenskt mål. Ordet balWara kan
dock även ha fått sitt 1 genom någon dissimilatorisk omvandling av
barberare. Vad slutligen angår ordet baldus, träffas i äldre sv. ock
da. bardus, svarande till Ity. pardus, hty. bardauz, i sv. dial. även
badus. Från vilkendera formen, den med eller utan r, målets form
utgått — om den ej inlånats med 1 — så bör konsonanten ses i sammanhang med ordets expressiva karakter (jfr s. 139). Folketymologi
föreligger väl i maskopil 'maskopi'.

Kons. r
§ 119. Målets r-1jud 2 har väsentligen samma förekomst i
a, i
de olika delarna av häradet. Vokaliseringen av r till e
synnerhet enligt §§ 52 ock 53 i det föregående, tillämpas emellertid i något mindre omfattning i söder än i norr ock öster.
h förekommer
Kons. r
i början av ord: framljudande före vokal samt föregånget
av kons. i framljudande fr-, yr-, pr-, spr-, br-, tr-, str-, dr-,
kr-, skr-, gr-;
Mit. swimelen.
Om förekomsten av båda r-ljuden, r ock
följande tecknas endast r.

se s. 31. I det
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omedelbart efter vokal: slutljudande såsom långt efter kort
vokal, sällan (utom vid bindning) såsom kort efter lång vokal,
allmänt mellan två vokaler såsom långt ock kort, blott sällan
framför annan kons. (1, m, n, v, s, y, p, t, cl, k), där vokalisering
ock ev. fullt bortfall vanligen inträder (se § 52 f.) efter vokal
av . svävande kvantitet;
efter kons. i intervokalisk kons.-förbindelse, nämligen efter
1, m, n, g, f, v, p, b, t, cl, k, g.
Målets r
h härrör ur gammalt r.
§ 120. r
it svarar till äldre r-ljud med följ. fördelning.
r återfinnes regelrätt för äldre framljudande r (samnord. r- ock hr- samt r- i lånord). Ex.
f. (tork)ria
ria
ricda f. ruta
reen_a f. ränna
rbnsal ränse13
rckte(r) — ra rå adj.
ram läglighet, tillfälle'
rika ringa v.
råa,-gayg rågång'
run
run rom (i fisk) Mj. 4
röe — ror roder, åra
r är regelrätt äldre r efter kons. i frarnljudande
kons.-förbindelse. Ex.
strie(r) strid adj.
fre fred 5
vr.na gnägga (s. 83)
dreela drälla, falla
prov, -a prov, -a
kil n. krig
sprbta f., -a v. spricka
skrine(r) mager, torr 6
gryn gryn
breed_ca v. bräcka
grob f., -a v. dike, -a 7.
tro tro
Anm. 1. Enligt Hellquist Et. oh. s. 847 f. skulle r i sprint
'sprint' ock spret L sprbtanda (galan) återgå till ett urspr. tjockt 1;
iisv. splitter. Oin icke orden inkommit i målet med
mit. splinte
r, inåsie de ha inlånats tidigt för att få r av tjockt 1, då denna senare
kons. numera ej förekommer i målet. Någon association med andra ord
med str- torde ha givit målets strega 'stinka', s. 120; jfr skå. strimma
för stimma (om fisk) eLl. Teckn. o. Toner s. 57.
1 uttrycket söl se ram te 'finna tillfälle till'. Jfr da. see sit
ram; fsv. ram, m11. råm (sv. berama). Se Hellquist Et. oh. s. 624.
Ett ord mo f. träffas dels med betydelse av 'råmärke', dels
med betydelsen 'jurrläga vid rågång'. Fsv. ra f. 'stång' enligt Hellquist s. 669.
Jfr äda. rindsel.
4) Da. rogn, isl. hrogn.
5) fra 'sätta upp gärdesgård'.
6) Åsv. skrin.
7) Vanligen med denna betydelse, ej 'grop'.
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r står regelbundet för gammalt långt r i slutljud
ock mellan vokaler. Ex.
plor vattenpuss (s. 195)
uar n. kärr
ncer, -a norr, -e
fört(g)e, förre
toke(r) f., tcer torr
star starr
spar, -a spärr, -a.
wfto(r) f., wer virrig (s. 92)
Anm. 2. Den i fda. ock yfsv. inträdda förkortningen av rr i
slutljud förklarar det korta r-ljudet
0) i ett flertal ord med urspr.
f6o (for
for) 'förr', do
döår 'dörr,
långt r, såsom f6o
mo
mcer 'märr', do
ar 'ärr', i den mån icke likaväl utjämning
till förmån för enkelt r bör förutsättas i ord med växlande rr ock r,
såsom i fsv. d3rrr, dorr, gen. dura, dora.

r svarande till äldre enkelt slutljudande eller
mellanvokaliskt r efter vokal förekommer på följande sätt:
a) i slutljudsställning regelrätt blott framför följande ords
vokal ock i sammansättning framför led, som börjar med vokal,
medan i satsslut ock framför följande ords eller sammansättningsleds kons. mäst vokalisering till o (a) inträder. Ex.
her a ja här är jag : ja a hdo (her) jag är här
her ina här inne: &ko böta här borta
stor t möttan stor i munnen : st6o p-t stor på det, stursk
Ur-ago(r) linåker: hon ryska h& (hor) hon rycker upp lin,
håo-fro linfrö
fchtr-ul fårull: han virita fått° --> fa (fayr) han vaktar får, fåjin fårskinn
glår-yn (-tvan) glasögon : da halt som gide (glar) det är halt
som glas
du ter inta du törs inte: t6o du inta törs du inte?
En särskild ställning intaga de enstaviga presenformerna
av värb med stam på vokal ock dan infinitiv-a. Vokaliserings-e
förekommer här aldrig, ock blott sällan binde-r. Främst märkas
svaga värb av typen tro, t. ex. pres. ja, du, han tro, hon sy,
honan yo 'hunden skäller', ja do 'jag dör', han say 'han sår',
da 5tii 'det sker' o. s. v.; vidare det delvis starka värbet söi
'se': ja, du, han söi. Endast t. ex. du tro fälk ock vanligen
även du tro ala, stundom dock du tror ala, han sa y ru 'sår råg'
ock han sa y ceota, ev. också sayr ceota 'sår ärter'. Av jo 'skälla'
kan under inga förhållanden form på -r förekomma, man har så-
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ledes endast honan jo otta 'skäller inte' (jfr blott av jsra 'göra'),
icke häller gärna av söi ock föl, t. ex. ja söl da. Frånvaron
av r (--> e) i här ifrågavarande värbformer går uppenbart tillbaka till fornspråket, där bortfallet av R i slutljud ju är betygat (t. ex. i östgötalagen ock Smålandslagen). Då pres. av
ha 'ha(va)' alternativt förhåller sig likartat med här berörda
former, så kan detta visserligen tänkas bero på analogi med
dem, men det får snarare betraktas som en annan, ej samhörig
företeelse: pres. ha för has kan ha uppstått i svagtonig ställning, t. ex. la ha gaj
ja has gayt. 'jag har gått'. På detta
sistnämnda sätt torde fo fo av stundom förekommande föe
ftie 'för' böra förklaras. Ex. fo
fo bra 'för bra', fo(r) fo(r)
9:4sal 'för usel', i sammansättning: fofo-ddeva, men for- —
for-dia 'förarga'.
Till äldre form med bortfallet R går prefixet i ty-ras
'vara blyg' (s. 247) tillbaka, liksom också i na,,- nce-mciglie(r)
'lätt tillgänglig, bekväm' (s. 304' Om pronomina vt ock nt
ock dylika riksspråkliga ock allmändialektiska fall behöver
knappt erinras. Vidare märkes värbalformen at_
a 'är' med
plur. apt
an (s. 302), imperf. va (pl. van.), som aldrig kan få
r, samt infinitivens kortform va vid sidan av vara (s. 138).
Förlusten av r kan särskilt bero på svagtonighetsfrekvens, vilket
även synes sannolikt i fråga om ho
ho 'hur', stundom med r
framför vokal, t. ex. ho
ho va da 'hur var det', ho 1. hor a
da 'är det' (endast ho a 1. g da).
Efter svagtonig vokal, i målet numera e, a (a), saknas r-ljudet
eller står alternativt kvar efter samma grundregler, som ovan angivits, vilket uppvisats redan i § 48, anm. 3. Så heter det t. ex.
fieer- eller vanligen figr-alna 'figerända', men fige-bfte 'fingerborg', sbmar-albal 'sommaräpple', men sbma-vcee 'sommarväder',
da löder ila 'det låter illa', men da Me va?,.1 'det låter bra'.
Presenformerna på gammalt -a(r) sluta i målet på -a, vilket
förefaller vara det genuina även i ställning framför vokal, t. ex.
han vana Of ana 'han vattnar oxarna', om ock, kanske under
analogiintryck, stundom vasar Of ana förekommer. Fullt tydligt torde vara, att målets presensformer på -a, svarande till
fspr. -1(r) : -e(r), återgå till gamla r-lösa former på -1: -e (med
1)

Jfr också ~In e(r) av nire-mör, s. 124 ock 346.
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tidig förlust av n). I motsats till förhållandet med presensformerna på -er med svarabhaktivokal, i målet slutande på
-a (§ 48,1), kunna nämnda presensformer på -a aldrig få
-e(r)
r. Sålunda få vi t. ex. ya, du, han steela ploan, skela ayet
(at) luee 'ställer plogen, årdret här', hon 'åma nedena, Oma
alblan 'gömmer nötterna, äpplena'.
Ljudhistoriskt likställda med nyss berörda former äro pre.
positionsformerna öna 'under' ock ieta 'efter', svarande till fspr.
undi, cepa med tidigt bortfall av it. Hit hör också föra —> töa
'före', fsv. fori. Däremot ha vi med gammalt -r 4ve(r) 'över'.
b) i mellanvokalisk ställning regelbundet (även mellan svagtoniga vokaler). Ex.
fåyra-bo fårbod, -hus
Lera v. tjära
dpra, pl. av do dyr
stra styra
visar° visare.
ill'irt(g)e(r) lerig
Om växlingen -ra : -a i fall som tra --> Lscsea se s. 161.
5. r för äldre r omedelbart efter vokal ock följt av
annan kons: målets förhållanden i här ifrågavarande fall ha
redan till väsentlig del framgått av vad som anförts i §§ 52
ock 53.
a) Står den efterföljande konsonanten, oförändrad eller förändrad, kvar, köres r sällan, i regel finna vi vokaliseringsprodukten e, vilken efter ett a helt försvinner, efterlämnande vokallängd. Ex.
dem arm
jcseena m. järna
tam tarm
sel, -a sorl, -a (s. 237)
va) (val) varg.
sej, -a sorg, sörja
Mera sällan höres t. ex. arm, tarm.
Anm. 8. En viss likhet med utvecklingsresultatet i ord med a
som stamvokal företer ordet falt(g)e(r) 'farlig' med försvunnet r ock
långt a. Jfr t. ex. våelza 'varligen' m. fl. s. 176. Ordet farlig
uppträder utan r i skilda svenska dialekter ock allmänt, efter vad det
synes, i skånska ock halländska mål, se Rietz ock Wigforss s. 200
(fah).1 Detta ger anledning misstänka, att ordet i själva verket inlånats i en lågtysk form utan r. — Om asol m. m. se § 189, anm.
Anm. 4. I ett flertal fall -med försvunnet r ter sig utvecklingsresultatet som en kons.-assimilation. Stundom låter denna lätt nog förklara sig. kåla 'Kalle', låsa 'Lasse' ha ju tydligen uppkommit vid
relativ akcentsvaghet i proklitisk ställning ock i sammansättning. Även
1) Weiland, Göingen (V. Göinge) har fall.
24-141058. Sv. landsm. S w nning.
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måla-staga 'sidokäpp på drög', som s. 176 antagits gå närmast till
baka till ett *marle-, kan ha fått sitt skick vid tidigare biton på ifrågavarande sammansättningsled. Av fallen med rt -÷ t kan bot, böta
'bort, borta' härröra från akcentsvag förekomst i satsen, liksom också
vat
*var(i)t 'varit', ock även bl-, itd-vatd8 kan ju ha fått sitt t
vilket är svårare
efter den akcentsvaga vokalen. Återstår ordet
att förklara, ock till detta sluta sig sedan ett flertal ord med ra -÷ s :
vas 'vårs', mas 'mars', has 'häst' ni. fl. (s. 153, 177, 182 o. fl.),
vilkas ljudskick vid sidan av likartade ords, såsom pcb9s, -a 'press(a),
velosa 'bli varse', ter sig ganska dunkelt (se s. 163 f.). Mera förståeligt blir det, att r försvunnit framför sk ock st, vare sig man vill
antaga direkt assimilation eller en utveckling över ett vokaliserat r.
Ex. fåsko(r) 'färsk', våsko(r) 'varsk', task 'torsk', stb-sko(r) 'stursk',
vast 'värst', fåsta 'förstu', stast 'störst', bösta 'borste' m. fl. (se
ss. 153, 177, 182, 207).
Anm. 5. Efter svagtonig vokal har r framför kons. regelbundet
försvunnit i uttalet, t. ex. tjgort 'åkern', finstot 'fönstret (eg. <-fön stert), kåmfot 'ka bfere, fegand '0110D' (i81. akarn).

b) Har den efterföljande konsonanten försvunnit, vilket i
regel är fallet med 5, stundom också med gh ock i enstaka fall
'även med andra konsonanter, såsom 1, ock har därigenom r
kommit i slutljud eller mellan två vokaler, förhåller sig det
e i
ursprungliga r i full överensstämmelse med 4 härförut: r
slutljud, r mellan vokaler. Framför kvarstående kons, efter
den bortfallna höres vanligen o enligt föregående mom. a. Ex.
jöe « Nr 'jord', jo-bcee 'smultron', »r-glbai 'jord-äpple', »ra
'jorda'
bicbe
kyp. 'härg, (blomster)rabatt', Wera-9y 'Bjäraryd'
ka •••• kar 'karl', kära-tag 'karlatag', kår-oo 'en karls ord', kån(g)o(r) 'karlavulen'
vdocl 'värld'.
Anm. 6. Det tidigare r framför kons., som det i förestående
sammanhang varit fråga om, har uppstått av ett 6 framför k, utom i
de i sv. rspr. likställda orden Reka 'lirka' ock book 'burk', även i
mak 'mask' (s. 14)).

6. r återfinnes regelrätt för äldre r efter kons. inuti
ord. Ex.
klåbra klappra
ålra allra
jiemra jämra
sltidra sladdra
t,seeltrzg kältring
slira slingra
edra äldre
bfra offra
hönra(d) hundra.
levra se levras
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Har r blivit ensamt genom bortfall av föregående kons. og,
förhåller det sig i enlighet med 3 ovan, t. ex. tira 'tjudra',
to-lina 'tjuderlina'.
Kons. m.
Förekomsten av m är i huvudsak lika inom häradet,
nämligen
i början av ord: framljudande före vokal ock j samt efter s
i framljudande sm-;
omedelbart efter vokal: efter lång ock kort vokal i slutljud ock intervokaliskt, efter kort vokal framför annan kons.
nämligen /, r, n, s, p,
ock d 2, i enstaka fall även f ock j3;
efter kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse, nämligen i slutock inljudande lm ock rm -> om, endast i mellanvokaliskt sm.
Nuvarande m i målet svarar regelrätt till gammalt m-ljud enligt följande uppdelning.
m är äldre ra i framljud framför vokal ock
Ex.
m/l mil
milt mjälte (s. 53)
110.ra (-> ni)a) f. myra
ml mjöl
mcksa, f. mässa
"leen, -> nucka mjärde
mbsla smussla (s. 194)
mOgo(r) mjuk.
ni återfinnes i gammalt framljudande sm. Ex.
smia smida
småle(r) smal
sm&lta smälta
sincei,k 4, -a smäck, -a.
m, vanligen m, svarar till gammalt m ock mm efter
vokal i slutljud ock mellan vokaler. Ex.
hem, -a hem, -ma
skönio(r) skum a.
krcem kram(varor)
dam dam, fördämning
kreema, -ara kräma, -are
deema dämma.
Se vidare särskilt ss. 44, 83, 142, 201, 212.
Efter ändelsevokal träffas m i änd. -om, såsom i Onom
'genom', i Arom 'i arbete' (s. 212), dom 'utom'.
Blott i böjningsformer, eljes mt -± nt, se anm. 1.
I böjningsformer ock till följd av n-bortfall mellan m ock d.
I lånord som tromf 'trumf', kdmfot 'kamfere, lebniyan 'kummin'.
I betydelsen 'lapp' 1. dyl., såsom i

stwege 'skygglapp'.

flij-smegs 'flugsmälla', §p-
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4. ni återfinnes i regel för gammalt m mellan vokal ock
annan kons. Ex.
Umsko(r) hemsk
trövila tumma på (s. 205)
steempal, steempla stämpel,
slåmra slamra
-la
heemnas hämnas
promt prompt
hcemd hämd
daym dam (stoft).
rbmsa, f. remsa
Anm. 1. Framför k blev m redan i gammal tid n —> nuv. g,
varav spår träffas i målet i fall som deeigka 'jämka' (s. 298), shigka
'samka' (s. 334), pgka 'ömka' (s. 257). Även framför t blev m redan
i fspr. n, ock vi finna i målet h&nta 'hämta', gleenta 'glimta, lysa',
tönta 'tomte'. Förbindelsen nit träffas, som det synes, blott i följd av
samhörighet, såsom i somt, Jceint. Sen, lånad form kan fornt, -a
'skymt, -a' vara.

5. m står regelrätt för gam malt m efter kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse. Ex.
fk_to,smaf. rnetal 'skiva, skolla'
41ma svullna (s. 239)
kråsma i se äta upp
fcerm) skärm
fcboin
vömal vadmal.
kam (<--. karm) karm
Anm. 2. I Mj. fPomas för eljes i häradet vanligt fPenas 'vissna'
(s. 254) har Ht kOniMit att ersätta urspr. n, sannolikt i följd av någon
formassociation, t. ex. med heeomas 'härma'.
Kons. n.
§ 123. Förekomsten av n i målet uppvisar blott sporadiska
skiftningar inom häradet. Kons. 92 kan stå
i början av ord: framljudande före vokal samt efter kons.
i framljudande fn-, sn-, len- ock gn-;
omedelbart efter vokal: i slutljud ock mellan vokaler efter
såväl lång som kort vokal, framför annan kons., nämligen 1, r,
s, t, d, vanligen efter kort vokal (efter lång huvudsakligen i böjningsformer);
o)
efter kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse: efter 1, r
ock m slutljudande ock före vokal (etter r ev. även före kons.),
efter s, p, b, t, d, lo, g endast före vokal.
n har även en ymnig förekomst efter ändelsevokal.
1) Till dial. flasa '(av)skala', samhörigt med värbet flisa, enl.
Rietz s. 152.
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n växlar i stor omfattning med g, vilket utredes under denna
kons.
§ 124. Målets n återgår huvudsakligen till äldre n enligt följande översikt.
n är gammalt n i fram ljud före vokal (samnord. nock hn- samt n- i lånord). Ex.
no() ny
nayl f. nål
neega neka
neera näve
no, nha nöd, nödga
n&ka nacke
någta fästa ihop'
nplf,a rycka (s. 253).
Märkas kan ne.gal 'nyckel' (s. 98) med n för urspr. 1 såsom
allmänt i östnordiska mål.
Anm. 1. Något framljudande nj har icke bevarats i målet. För
sv. rspr. nju- står ny- i nyda 'njuta', nyra 'njure'; se s. 244.

n svarar till gammalt n efter kons. i framljudande
kons.-förbindelse. Ex.
fnask n. fnask, grand
knåla knalle
snyda n. snyte
gneela gnälla
sna (snar) snår
gno gno.
Med da. knub överensstämmer hnob 'kubb'. Aven märkes
klibba f. 'klubba', som troligen fått kn genom anknytning till
sådana ord som knaba (8. 147), knaka, knia, kncepa. Genom
kons.-metates har väl fn- uppstått i fnepgrie(r) 'fräknig' fsv.
fneknotter; härtill fnc'pgra f., van!. pl. fneegra 'fräknar'. 2
n står regelrätt för äldre n efter vokal i slutljud
ock mellanvokaliskt, nämligen för
äldre långt n. Ex.
ryn rönn (s. 251)
speena spänna
mina n. minne, minas v.
våa f. panna.
äldre kort n efter starktoning vokal. Ex.
vin vin
pina v. pina
tran tran
tren, -a steg, mäta med steg
bin ben
spelyna f. spån.
Härtill även 'fina-nagta n. 'ögonvrå'; äda. neste, isl. nesta.
(nista).
Däremot bör knappt metates, såsom skett s. 268 i , anslutning
till Rietz, förutsättas i /n00
fri.,09^, som väl hör direkt samman med
ordet fnöske.
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Anm. 2. Tilläggget av ett n i sla yrt 'slån(bär)' härrör från gammal tid, fsv. slan, äda. slaaen jämte slaa; se Hellquist Et. ob. Förlust av n åtf-r föreligger i ma 'män', uppkommet genom delning av
best. f. mcina (E- *miinena) så, att -na fattats som artikel tillagd en
stam ma (se s. 171). I prep. fra y 'från' föreligger ej förlust av n:
isl. frå, da. fra.

e) äldre n efter ändelsevokali. Ex.
vågan vaken
seelan sällan
nön någon
&Mana' sötare
salen
.50~
schstan säxton
stan
staden
shshan syskon
cliona dåna duvan.
ivan ögon
Pan
n återfinnes i regel för gammalt n efter vokal ock
följt av annan kons. Ex.
hayn, hcbno(r) hand, händer
treensa tränsa3
täs(i)na,
-da tända, tände
bnska önska
handel
hcindal
reenta ränta, förslå
hånla handla.
vinna vänja (s. 295)
men
där k fallit bort mellan
Framför kvarstående k står g;
'längta',
bcent 'Bängt' (s. 124),
n ock t, finna vi n, såsom i lienta
pont 'punkt' (s. 204).
mt se § 122, anm. 1.
Om nt
Anm. 3. Den redan samnordiska assimilationen n1 -->• 11 föreligger
i målet, utom i celva, (-a) 'älva' ock twaig 'tvilling', i tibg 'telning,
skott', tilas 'skjuta skott' (s. 66) ock &lig 'andunge'. I måla 'Emanuel', av ett *Manle, bar väl assimilation skett i akcentsvag ställning.

n svarar regelbundet till äldre n efter kons. i eftervokalisk kons.-grupp. Ex.
Ona öppna
moln, -a moln, -a
r4clna ruttna
svalna
»Ina
kwkna
kvickna
Mon törn
riign, -a
rceln,
samn, -a sömn, somna
söcken
(s. 328)
sWino(r)
ljusna
»slut
rodna
råna
slåpna slappna
nan namn (s. 174)
våtna vittna
låne(r) a. lugn.
dåvntg dagning
1) Äldre -an, -ane, -in, -ina, -un, -una o. s. v. Se s. 104, 106, 158 f.
'2) Om körnparativänd. -ana se s. 158, not 9 ock formläran.
3), T. ex. tränsa knapphål, en boll (sticka över en boll, som man
syr kapphål).
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Anm. 4. Om uppkomsten av de n-lösa, formerna klam 'klave' ock
ngn) har slutnam 'namn' Mj. se anm. s. 176. I gammalt ghn, gn
ljudande n försvunnit i og 'ugn', dyg 'dygn'. Däremot ha vi hcne(r)
a., Nt.n s. 'lugn', ock rttn, rutt 'rom'. Dessa torde ha sitt ljudskick
från tvåstaviga former, där gh i stavelseslut icke blivit ng-ljud ock
rugh 'råg'.
senare försvunnit efter n liksom i t. ex. ru

Kons. g.
Förekomsten av egentligt g — här bortses tils
vidare från växlingen g : n i uttalet — är väsentligen densamma
inom häradet. Ett g kan endast stå omedelbart efter kort vokal,
i slutljud, mellanvokaliskt ock framför konsonanterna 1, r, n,
s, t, d ock k. Målets egentliga g-ljnd är gammalt ng-ljud, skrivet
ng eller g (framför n), samt n framför k.
g svarar till äldre ng. Ex.
trciyee(r) trång
bzg binge
digla dingla
stye styng
ggr, ygst yngre, yngst
hiekea hänga
Ichedan långt bort ifrån.
dee(r) ung
Varifrån g kommit i tielgsla f. 'täxla, tväryxa för urholkning', är svårt att säga. Se Hellquist Et. oh. s. 1051.
Efter bitonig vokal står g i änd.
(-hg, -mg), t. ex.
tred'intg 'mening', grösnhg 'kart', steelmg 'ställning'. Med oäkta
-tg märkes Ok 'göpen' (s. 263).
g svarar till g i gammalt gn i orden og 'ugn', dye
'dygn': se § 124, anm. 4.
Anm. Som substitut i lånord märkes vidare g i ordet aekalciye
'eau de cologne'.

g motsvarar n i gammalt nk. Ex.
eelgka f. änka
bligka blinka
bYgka bedja (s. 257)
bögka m. bög, hop'
hvtgk länk, kätting
staygk m. stank.
I ett flertal ord har nk utgått från ursprungligare mk:
icboka jämka
ygka ömka
såygka samka (s. 334)
yekh(g)e(r) ömklig
fåygka famna (s. 334)
ydgka värma upp (s. 222).
1) Fsv. bunke, da. bunke: se vidare Hellquist Et. ob. s. 205
(gråbo).
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§ 129. Växling av n ock g.
Efter vissa vokaler förekommer, vid kort uttal av vokalen,
en växling av n ock g, som i lika mån berör egentligt n- ock
egentligt g-ljud. Växlingen i fråga är allmän efter vokalerna
i, y, o samt diftongerna cei,, a , an ock, ehuru beläggen icke bli
talrika, även öi. Av dessa kunna i, y, o ock au följas av
både eg. n ock eg. g, R ock öi endast av eg. n (blott i ordet
fagkan av g), cei, endast av g. Efter övriga vokaler, d. v. s.
e, ce, a, a, o, u, fY ock a, kan ett egentligt n — något urspr. g
förekommer ej — aldrig alternera med g.
Växlingen belyses närmare av följande exempeluppställning:
n — g i slutljud ock mellan vokaler:
ma möga mogna
— fig skinn
sprönnt sprungit
sprögat
tig — tin ting
sann — sai,te sand
vina ‘‘, viga vinda s.
gan,,n gäng
gae
viga vina vinge
kona ånga andedräkt
syn — sye synd
fånga — Nona fånge
dye — dyn dygn
se säng
scem
tyga tunna
tyna
liga leei.na länge
dyga — dyna tynga
våga vända
vå/na
böna — U tga bonde
t,sölea ledsna
tögo(r) töne(r) tung
g framför konsonant:
n
fönda, font
jögda, pet
ligra lindra
linra
sjöng, sjungit
finra fingrar
fira
klönra klättra
klögra
minst 'Yngst minst
krångla ^' kriwnla krångla
higst
hinst hingst
tjangs — banns kurtis
jajigto(r) gejafinto(r)
sVegda, slceigt
svint
slcegit slängde, slängt
flygra flundra
flynra
Ilitst längst
-mygto(r)
leckgst
Uto-mynto(r)
tieyyta tänkte
teekgta
harmynt
hc4ndo(r) hdgclo(r) »hänt,
ynst
pgra, ygst
(s. 305).
yngre yngst
Även framför k kan växling förekomma, i synnerhet efter
ynka.
tnkan 'kinkig', ygka
palatal vokal, t. ex. tkan
Växlingen framför kons. är icke i varje fall lika vanlig. Så
hävdar sig gärna n framför t, t. ex. vinto(r) 'vinter'; mäst benägenhet för växling synes råda framför s.
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Anm. Såsom ovan sagts, kan n efter flertalet enkla vokaler ej utbytas mot g. Sålunda ha vi t. ex. endast mena 'många', blcena 'blanda',
van 'vatten', stana 'stanna', hon 'hund', bluna 'blunda', rona 'rodna',
bron 'brunn'. Blott i ett fall som ågglceln, 'angelägen' kan av fonetiska skäl framför g förekomma ett g efter någon av dessa vokaler.

Kons. f.
§ 130. Frekvensen av rent f företer blott så till vida någon
nämnvärd olikhet inom häradet, att det framför s ock t alternerar med ett i5 efter resp. kort ock lång vokal, det förra mera
vanligt i de östra ock södra delarna av häradet än i de norra.
f förekommer
i början av ord: framljudande före vokal ock konsonanterna
1, r, n ock y;
omedelbart efter kort vokal i slutljud ock intervokaliskt
samt framför konsonanterna 1, r, s ock t.
§ 131. f svarar till gammalt f-1 j ud.
f motsvarar äldre fram ljudande f. Ex.
frözno(r) from
ffno(r) fin
frciuge(r) illaluktande'
s.
f.
föda
fo v.,
fnasig (s. 236)
fn4sli(g)o(r)
fet
filido(r)
fnatt,
liten
person'
fnat
form
Mom
3
fjäta
feda
flänga
fleelga
fj &Ula fumla.
&ska flaska
Ex.
if.
gammalt
f står för
fifla skyffla
grfal griffel
våfle,
våffla (s. 148)
straff,
-a
straf, -a
öfe(r),
bfra offer, offra
treefa träffa
siffra.
sefra
56b1 skyffel
3. f står framför s ock t, hörande till stam eller ändelse,
då föregående vokal uttalas kort (efter lång vok. i , se s. 32). Ex.
te lzfs (1108) till livs
råfsa (razisa) rafsa
stylt
(styzYt) styvt
hhfsador (-ei'Vs-) hyfsad
bahhft
tjceft (1,9015t) käft
(-et) behövt.
Särskilt om bockar. Även frawler enligt § 129.
Jfr s. 145 ock se Hellquist Et. ob. s. 149.
D. v. s. 'mäta upp med fjät'.
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Anm. 1. I hat 'haft' kan förlust av f eller assimilation vid
akcentsvag ställning i satsen föreligga. Gammal assimilation av ft eller
pt i tonsvag ställning har också givit t i ckta 'efter' ock ihtft 'lyfta'
(s. 272).
Anm. 2. I norra delen av häradet synes f ha fallit bort framför
s under vissa betingelser, sannolikt i icke-huvudtonig stavelse. Härpå
tyder ex. ten-hos 'takskägg' (s. 209), ock då vi finna snå-sceg 'ficka
i kjol', Ya. enligt uppgift snåf-scedp, kan detta bero på tidigare labilare akcentuering. I andra sydsv. dialekter snapp-saok (se Rietz
s. 644). Vidare märkes från Kyrkhult kråsa 'krafsa' eller ev. 'kratsa',
som ju ofta förekommer med svag betoning tillsammans med advärb
som undan, bort, ut.
Anm. 3. Efter kons. träffas f knappt annat än i lånordet yyl/'
'julp'.

Kons. v.
Frånsett växlingen f: i5 framför s ock t, är y-ljudets förekomst densamma inom häradet. Det träffas
i början av ord: franaljudande före vokal ock r;
omedelbart efter (vanligen lång) vokal: slutljudande, mellan
vokaler ock framför konsonanterna 1, r, n, d samt såsom 15
(alternerande med f) före s ock t;
efter kons. inuti ord: slutljudande, före vok. ock stundom
före kons. blott efter r --> e ock, i ringa omfattning, efter 1.
Målets v återgår dels till äldre v, dels till gh.
v svarar till gammalt v-ljud,
v motsvarar ä. v i framljud framför vok. ock r. Ex.
vie(r) vid a.
vria vrida
vina vinna
vrce betäcka (om svin)'
våya -› vå våga
vray vrå
veeska f. väska
vreekva vränga.
Anm. 1. Från nom. vt har v lånats till dat. ack. vOs 'oss'.

v svarar till äldre v efter vokal i slutljud ock
mellan vokaler, utom efter ä'
u ock i allmänhet
ay, u
ö --> o, där v fallit bort. Ex.
hy liv, kva leva
nchve(r) näver
riva riva, rev n. rivande'
hav hav
1) No. dial. (v)rseda lipa i brunst, parre sig'; jfr da. dial. vrad
'parrelysten (om sugge)'. Se vidare Torp Et. oh.
'2 ) = efterfrågan, t. ex. rev ceta 'efterfrågan efter'.
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klp.va kliva (s. 261)
skrov skrov
bröiv brev.
bahka behöva
Efter ä -› ay ock fi, t •-> u har v regelrätt försvunnit, t. ex.
hag_ 'håv', gewa --> gdy, 'gåva' (s. 329), tita -› tiA 'tuva', k4a
'kuva', kim --> 10,2 'kuv, liten stapel, hög', hite, --> hi'k 'huvud'
(s. 229 ock 233). Efter ö
o saknas v i uppenbart urspr. ord i
rö 'rova', krba krei 'kräva', skba. ->
målet som ho 'hov', ra
skå 'skova' (s. 216); däremot står v i gråve(r) 'grov' (men grö-bro
'grovbröd'), prov, -a 'prov, -a', bov 'bov', rov 'rov', vilka kunna
ha tillförts målet först efter y-bortfallet. 1 preteriter som grov
'grävde', VO) 'vävde' (s. 217) har man att räkna med utjämning.
De fall av v-förlust, som förekomma efter andra vokaler,
torde samtliga böra härledas från akcentsvag position. Så ha vi
jälpvärben ha 'hava', blz blöi 'bliva' ock värbet it, ga, gT2n, gi2t
(got) 'giva'; vidare prefixet a- i t. ex. it-laygdo(r) 'avlång', it-alcla
'ohyra', under förutsättning att huvudtonen tidigare, åtminstone
fakultativt, legat på sammansättningarnas huvuddel, en förklaring som kan tillämpas även på stif-fao, -moo etc., ehuru här
assimilation kan ha medvärkat. 1 bo-sto 'ordstäv' har v förlorats i den akcentsvaga sammansättningsleden. Med rspr. har
målet gemensamt bra 'bra', som torde ha förlorat sitt v såsom
förstärkningsord (bra-göd, bra-m*cket). Återstår så i målet
ordet trei 'trave, skyl' med värbet tråa, vilket särskilt såsom
sammansättningsled kan ha mist v till följd av svag betoning:
mycket vanlig i målet är sammansättningen hål-tr.a 'halvtrave,
sädesskyl', vidare t. ex. ra-tra 'rågskyl', h4vra-tra 'havreskyl'.
Exemplen på bortfall av v efter a --> a äro visserligen relativt
många, men vid sidan av orden med bevarat v (s. 172) synas
de icke kunna föranleda ett antagande av v-bortfall efter a
a
annat än på grund av akcentsvaghet.
3. v står för ä. v efter vokal ock följt av kons. Ex.
/kora havre
Mas färdas (s. 43)
likvda huvudgärd (s. 266)
14921a hyvla
håvdig (-g-) hövding.
Myra se levras
Framför n i ordstammen synes ett urspr. v regelrätt ha fallit
bort, åtminstone efter a, såsom i nan 'namn' m. fl. (s. 174).
Anm. 2. Mj. gål-bceigk 'gavelbänk (utmed bordet)' motsvarar fsv.
galbeenker, 'åda. galfba3nk, som enligt Nor. Aschw. gr. §§ 337,1 ock
284,1 uppstått genom tidig metates av bl -± ib.
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4. v svarar till ä. v efter r ock delvis 1 inuti ord. Ex.
v&ov varv
,hav, -a harv, -a
sköov skorv
selv n., -a v. solv, -a (s. 98)
fbova skärva
jelva, -a själve, -a.
Bortfall av v efter r uppvisar spbo-hog 'sparvhök' (s. 207),
sannolikt med 'äldre huvudton på senare sammansättningsleden.
Efter 1 synes v ha bevarats eller fallit bort under olika
betingelser. Ehuru materialet delvis är motsägande, förefaller
det vara rimligt förmoda, att v hävdat sig framför vokal, men
försvunnit i slutljud ock framför kons. Härför tala å ena sidan,
utom det redan anförda ycelva, -a, ordet eelva-blagt 'älvblåst',' ev.
också räkn. elva — -a 'älva', å andra sidan sel 'själv', gol 'golv',
to/ 'tolv', kal' 'kalv', sel 'silver', sålsbåo 'Sölvesborg', fiels-vayl
'självsvåld'. Motsträviga bli å ena sidan håle(r) 'halv', å andra
sidan selv, vilka ju dock låta förklara sig genom utjämning ock
association (t. ex. hal-tinia 'halvtimme', selva v.). Sådana ord som
kolv, sålva torde vara så sena lån, att de icke böra tagas i
betraktande, då fråga är om v-bortfallet.
§ 134. v har uppkommit av ä. gh, nämligen
efter ä. ä i ett flertal ord:
dive(r) dager (Mj. dåer)
litva laga6
dåvas dagas (Mj. clåas)
låva Lage
dåvrog dagning
kråva krage
dåvara dagvard 4
gnåva gnaga
håva hage, ev. trädgård
sav såg
håvan-toen hagtorn 5
såva såga;
efter annan vokal blott sporadiskt i 1622Kr) 'låg' (s. 290),
stuv, -a 'snö, -a' ock MjYs. iva 'öga' (s. 69 if.).
Behandlingen av gh efter ä' har varit trefaldig i målet: det
Utslag, som botas genom att man efter solnedgången med rör
av nässelstjälkar blåser på den sjukes kropp.
Värbet: kåla ock kålva, vilket senare synes vara vanligare.
Numera mindre vanligt, måst slvo(r), som kan vara ursprungligt vid sidan av sel.
Hör Lit, under förutsättning att formen anknytes till fsv.
daghur(Per), daghor, liksom målets nadara till fsv. natorper (s. 135)
med bortfallet v.
Jfr fsax. haginthorn.
Jag har denna form endast från Kyrkhult, medan eljes höres
kga, som med sitt g måste härledas från rspr.
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har 1) fallit bort, såsom i da 'dag', la"lag', km 'lagom', sia
'slag', dra 'draga', ta 'taga', mei 'mage' (Jfr s. 170), '2) blivit v
i ovan anförda exempel, 3) muljerats, varigenom uppstått ai, aj,
/iiide(r)
såsom täi/ 'tagel', håg -a 'hagel, hagla', väin
'lagd', säide(r) 'sagd' (s. 300).
Härvid torde så mycket omedelbart vara tydligt, att gh
muljerats framför kons., mot vilket antagande ordet davntg ej
behöver strida, då dess v lätt förklaras i anknytning till dgvas
(ock daver). Frågar man sig sedan, under vilka betingelser gh
a, så ligger det först nära till hands att antaga
fallit efter ä
bortfall i slutljud, varefter för övergången till v skulle återstå
den intervokaliska ställningen. Svårighet vålla då å ena sidan
kim ock mei, ev. dra ock ta, å andra sidan sgv. Det sistnämnda
blir dock lätt att komma till rätta med, b man blott behöver
hänvisa till värbet sgva. I fråga om den förra gruppen torde
det vara riktigt att räkna med en särskild faktor för gli-bortfallet, nämligen ordens användning med svag betoning. Att dra
ock ta, liksom motsvarande termer i sv. rspr., under sådan betingelse förlorat sitt gh, behöver ju ej betvivlas. För kim ock
mei skulle jag vilja uppställa den regeln, att gh gått förlorat
mellan bitonig vokal ock levissimus-betonad. Jfr härmed s. 112 i
min avh. Sannord. Ed.. Sådan betoning har ett laghom haft i ställning framför adjektiviska ord, t. ex. iiigom-står, ock ordet mage
i sammansättningar, från vilka den v-lösa formen kan härröra.
Anm. En variation i behandlingen av gh liknande den efter äldre
ä föreligger icke efter övriga vokaler i målet. Efter ä, ii, ö ock
ä --> ay har gh allmänt fallit bort (s. 229, 233, 216, 329). Efter i
ock y med bibehållen kvalitet har gh försvunnit, om genom egentligt
bortfall eller efter muljering till j, kan knappt avgöras (s. 41, 57,
24 if., 256). Efter e (urspr. e eller e ±- i), efter ce ock 0 (urspr.
eller av y) har gh muljerats (s. 292 f., 318), där ej ev. bortfall förekommer på grund av akcentsvag ställning (se t. ex. s. 59): De under
gh intaga en undantagsställning, som
b) ovan anförda fallen med v
synes mycket svårförklarlig.

Kons. w.
§ 135. Bons. w har samma frekvens inom häradet ock
träffas endast i framljud före vokal samt efter t ock k i framljudande tu' ock kw (Uv, kiv).
1)

1 sammansättningar som

scka-la 'sänglag',

'öklag'.
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Framljudande w motsvarar i några lånord tyskt w, eljes är
w gammalt ii efter konsonanterna h, t, p, k ock i enstaka ord
d, av vilka h ock även d fallit bort. För ännu några årtionden
sedan hördes hos de äldsta ett sk (4) för gammalt sia-, men
numera torde detta uttal knappt vara anträffbart, sedan utvecklingen till 5 genomförts (jfr s. 32).
w svarande till gammalt 12. i framljudande förbindelse av kons. + i. Ex.
wDza (h)vina
twi/a få tvillingar
wkal-huade(r)= da. vaageltwa tvinna
sindet (s. 89)
twcet, -a tvätt, -a
wejla gråta, jämra sigl
twaite tvång
w(s)da vässa
twöid träbit (s. 321)
wdye(r) (h)vass
kwao(r) kvick
whaat värma upp (s. 91)
kweben kvarn (s. 127)
wkira fladdra (s. 92)
kweeeka strypa (jfr s. 128)
weptla välva (s. 296)
kwålodl-maade(r) 1ättkvä1jd2
walp valp
kwöi/ kväll
tvåla ni. dvala
kwintin kvintin.
Att märka är wesp, -a 'visp, -a' i de norra socknarna. Det
synes ovisst, om samma uttal urspr. tillhört övriga delar av
häradet; Mörrum ock Listerlandet ha numera vesp, -a. Växling
av v- ock hv- är även eljes belagd i detta ord (no. kvispa).
iv svarar till framljudande tyskt w i några lånord:
wira vira (om),
wbetnt(g)e(r) vurmig
w&e(r) virrig 4
weeekart n. hemvävt halvw6con s. vurmig person'
ylletyg. 6
Kons. s.
Om uttalet av s se s. 32. Konsonantens förekomst
är lika i hela häradet. Den kan stå
Om småbarn. Sammanhängande med dial. hwälla (Rietz s. 273)?
Rietz har från sydsv. mål ett kvackla 'vara nära att kräkas,
kväljas', trots betydelsen väl detsamma som Ity. kwaekeln, hty.
quaekeln 'röra ihop' o. dyl.
Mit. wiren.
4) Ty. wirr.
Ty. wurm.
I Mö. dock numera måst mede«. Jfr f. ö. mit. werke,
werkgarn, werken a. ock se Wigforss s. 44.
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i början av ord: framljudande före vokal ock konsonanterna
1, m, n, p, t ock k;
omedelbart efter vokal: slutljudande ock intervokaliskt efter
lång ock kort stamvokal ock efter ändelsevokal samt framför
kons. 1, n, p, t ock k efter lång ock kort stamvokal, framför m
endast efter lång;
efter kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse, nämligen efter
ii, (), p, t, k, i slutljud, före vokal ock
1, r ---> e, in, 71,, g, f
ev. före kons.
§ 139. Målets s-ljud svarar till äldre $ enligt följande fördelning.
s svarar till gammalt framljudande s framför vokal,
m, n, p, t ock k (etern där t ock k följts av ock där k
§ 145). Ex.
följts av »len» vok.
sncble(r) snäll, flitig, kvick
sia —> si sida
spay spå
sod, -a sot, -a
sprbta v., -a s. spricka
shclo(r) Söt
spicel spjäll
so?..le säck
stöin sten
sbltan hungrig i
stray strå
sc_e/ själv (s. 127 f.)
ska skåda, syna
sliba slipa
skrz n skrin.
smila se lömsk ut 2
Anm. 1. Vid sidan av skb(o)-stöin 'skorsten' ock skri-sko 'skridsko' träffas, åtminstone hos en äldre generation, resp. köstöin ock
krisko utan frandjudande 5. Sannolikt bero dessa senare former på en
dissimilationsprocess i sådan riktning, att första ordleden mist sitt s till
följd av den andras börjande st resp. sk. Om dial. korsten se även
Noreen Urgerm. ljudl. s. 127.

s står regelrätt för gammalt s efter vokal, slutljudande ock mellanvokaliskt, nämligen för
äldre långt s. Ex.
mos möss
v4e(r) viss, säker
hys hyss, spratt.
meesa f. mässa
äldre kort s efter starktonig vokal. Ex.
mik, -a mossa, -e
vis vis s. n.
slika slösa
visa f. visa
kdisa krasa.3
7US rus
fceita
'svälta' heter Yoltan (s. 210).
Fsv. minin. Men perf. ptc. av
Om djur, i slit hästar.
rsta bråkningen av lin.
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c) äldre s efter ändelsevokal. Ex.
i vOras i vår
te ligas tillika, på en gång
okeras deras
pradanas pratsam
preszs precis.
strygasa strykerska (s. 105)
s är gammalt s efter vokal, följt av annan kons. Ex.
grzöspa äta (s. 218)
bösma fisknät'
hasp, -a hasp, -a
vksla f. vessla
bryst bröst (s. 246)
wysla vissla
rciske(r) rask
jpsna ljusna
licska gå söligt (s. 232).
Msna lossna (s. 266)
s motsvarar gammalt s efter kons. Ex.
insa ansa
hblsa hälsa v.
minska minska
fjcblste(r) korvskinn
r?,efsa ••• reel5sa räfsa
bz4es börs (s. 238)
plas plats
has häst (s. 182)
vis vax
gömsa tugga ihållande 2
visal vigsel.
scemst sämst
Även efter svagtonig vokal står s kvar i kons.-grupp, t. ex,
b4galsa 'bakelse'. Jfr s. 104.
Anm. 2. Om s för f-ljud i lånord se under 5, s. 393.

Kons. j.
§ 140. Förekomsten av en kons. j är i huvudsak lika inom
häradet. Mera anmärkningsvärd är blott växlingen -r -› -e
-ey i häradets övriga delar i vissa
längst i söder ock -ry
ord på äldre -rgh. Ett j höres
i början av ord: framljudande före vokal ock efter kons. i
framljudande my-, fy-, py-, spy- ock by-;
ej (i ordefter kons. i inljud i förbindelserna ij ock zy
slut ock före vokal), i enstaka fall även my, ny ock cij (endast
före vokal).
Ev. j omedelbart efter vokal lämnas ur räkningen. I sådant fall tecknas 1,-diftong (s. 32 ock diftongerna i det föregående).
Själva nätet, utan snören ock tillbehör. Ordet är sannolikt till
ursprunget identiskt med ordet pasma, no. basm(a).
Hit hör väl ock gömsig 'blandsäd för kreatursfodring' (råg,
havre o. korn).
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Ursprunget för j är väsentligen dels gammalt j (i), dels
äldre g ock gh, som muljerats.
motsvarande gammalt j, j.
§ 141.
j är gammalt i, j i framljud. Ex.
j6e jord
iden järn
itjl jul
ya jag
.9/.7w juver. .
jQn Jon
Anm. 1. Ett säreget fall med j- är det ännu på Listerlandet hörda,
eljes blott hos mycket gamla personer förekommade j6eda 'lördag'.
Såsom Wigforss s. 186 antytt, får det nog antagas vara en förvanskning av ett äldre lordagh med anknytning till ordet jord.

j svarar till gammalt i efter kons. i fraraljudande
kons.-förbindelse, nämligen efter konsonanterna 1, h, d, g, m,
f, p ock b.1 Ex.
myelk mjölk
Jim ljuga
y yske, ljumske (s. 257)
mj4ge(r). mj nk
fje.ertg fjärding
ycelp, -a jälp, -a
»ena hörn(a) (s.
z fj6e (fjc)r) i fjor
yilena
pyeelta kläder (s. 134)
258)
Me(r) djup
spjckena spjärna
bjcbla bjällra, klocka.
jiAra gjorda (s. 237)
Anm. 2. I mj6e
Nyp- 'mör' har j sannolikt inkommit från
mine(r) 'mjuk'. Det j åter, som ofta eljes förekommer efter labial
kons., synes icke direkt eller indirekt kunna återföras till fspr. såsom
redan förut framhållits i fråga om ord sådana som piceta 'slå
fjcensa 'utpynta', pyaskt(g)e(r) 'senfärdig' m. fl. s. 134, pyyn 'småfisk', pjyske. 'småtroll' s. 257 f., bola. 'fjolle' s. 279. Under dift.
au, kunde också ha nämnts fjåttle. 'tafatt kvinna', fjåktla 'fumla' sv.
dial. fjalla, da. fjaale. j-ljudet synes i dylika ord ha en förminskande,
förvekligande eller försämrande betydelsesyftning (pejorativt j). Åven
framljudande j torde stundom böra förklaras i samma riktning, såsom i
jaska 'gå ock pyssla ock inte just nå något arbetsresultat'.

j står mera regelrätt för gammalt i efter kons. i
postvokalisk förbindelse blott efter gammalt r. Ex.
sneeeya snärja
stifeje, stolle (s. 274)
smifeja smörja.
Nova börja
Efter andra konsonanter har i, j, såväl ursprungligt som av
gh uppkommet i, j, i regel drabbats av metates ock med stamvokalen bildat diftong. Ex.
1) Då
följt efter s, k ock t, har j- eller tj-ljud uppstått; se
under resp. 5 ock ty
25 — i41058. Swenning, Sv. landsm.
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hielsa hässja v.
senla sälja
winda vässa
thla tilja
brkdas brottas
hnla hölja
»Ila svälja
v.chna vänja
stöna
fsgz,,la följa.
stnna
Se särskilt s. 295 f. ock 319 f.
Helt har j försvunnit i en del värb, väl snarast beroende på
utjämning efter de gamla j-löså presensformerna. Så i
t(kma tämja
råa rödja
sto stödja.
hc.va häva
Anm. 3. Alternativt höres, åtminstone i häradets östra delar
fc.nda-baj 'pasmaband'
(Mörrum), en form utan metates i fedjg(e. 91). Formen Uc_seclja 'kedja' sluter sig direkt till sv. rspr. med
sitt bevarade d; jfr det bättre naturaliserade komajdnt 'komediant'
(cirkusartist, skådespelare), där ju visserligen förutsättningarna för ett
sent d.-bortfall varit större. I kömjan 'kummin' ock tbmjan 'timjan'
träffas j efter m, ock i dalj, -a 'dalj(a), slå' ock db/ja 'fästa, supa'
finna vi /j, kanske beroende på ordens emfatiska karakter.

§ 142. j uppkommet av gammalt g, gh.
y svarar till äldre g i framljud före len vokal. Ex.
få-9~g förgyllning
.fida gitta
jkla gyckla
je gick
jefivara gästgivare
y&i/a kastrera (s. 325)
jaha gehör.
jchea v. gänga
y svarar vanligen till äldre gh efter r. Ex.
sceej, -a sorg, sörja
4) ärg
cijo(r) (ner) arg
yeeja Sverge
vgj (v.cn) varg.
bkeya borga, låna
I några fall träffas icke y för äldre gh efter r, utan fullständigt bortfall föreligger. Så först i hela häradet i bydo 'bärg'
(s. 133), mgr (mg) 'märg' (s. 149), fige-bgte 'fingerborg', 5åu-båe
'Svenborg', sbls-beie 'Sölvesborg' (s. 98)1, mtlean 'morgon' (s. 282
o. 184); vidare i de södra socknarna i Ys. ke (kar), Mj. kae
(kar) 'korg' (s. 288 o. 184) samt Mj. kte-da 'torgdag' jämte ensamt taej 'torg' (s. 184).
Sammansättningarna på -Ute '-borg' föra genast tanken på
gh-bortfall i svagare betonad ställning, ev. i slutljud. Från
1) Vid sidan härav märkes gårdsnamnet

maroms bov 'Mörrums borg'.

böejan 'Borgen' eller
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sammansättningar kunna även bjcee ock kcee lätt härledas, t. ex.
-bye° (s. 99), ueta-biwe 'blomsterrabatt', aema-,bcerarysbicee
kcee 'arm-, bär-korg' (korg för bär) o. dyl. På liknande sätt
nödgas man härleda mar snarast från ev. sammansättningar.
Även i fråga om mcesan kan man hänvisa till sammansättningar,
t. ex. siindas-moaan 'söndagsmorgon'; gh har här visserligen
icke stått i slutljud, men, genom stavelseuppdelningen, i levissimusstavelse efter bitonig vokal, ock har då haft samma förutsättningar för bortfall, som antagits för gh-bortfall efter ä i § 134 b.
Sådana förutsättningar ha även förefunnits i den synnerligen vanliga sammanställningen z mcean-b4tia 'i morgon bittida'. Ytterligare märkes emellertid, att gh bör få antagas ha fallit bort i
detta ord mellan två konsonanter i plur. *myrghnar ock ev.
best. f. *myrghnen. Huruvida möjligen gh fallit i sådan ställning i ett *torgh-dagh eller vid fakultativ huvudton på senare
sammansättningsleden,.må lämnas därhän.
Anm. Efter 1 har gh regelrätt muljerats, varefter metates inträtt,
som medfört nuvarande 3, ,-diftong framför 1, såsom i /neg 'bälg' tag
'talg' (s. 296, 301 ock 320). Undantagsvis ock alternativt står lj för
-lghi- i selja 'sölja' (s. 98).

Kons. j.
§ 143. 5-ljudet, som i huvudsak har samma frekvens inom
hela häradet, förekommer väsentligen endast i framljud före vokal,
blott i lånord i inljud efter vokal. Ursprunget är skiftande:
sk- samt främmande f-ljud.
si-, sk-, sig-,
j' har regelrätt uppstått ur framljudande si(aj-). Ex.
jeelva, -a själve, -a
50 sjö
kl själ
54ge(r) sjuk
yeta sjätte
Osa sjunga.
j' motsvarar regelrätt gammalt sk i frarnljud före
prepalatal (»len») vokal. Ex.
Szn skinn
n/a skölja (s. 249)
,pna skena v.
Odal skyttel
jegk skänk
jöi sked.
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'g 146. 5 är uppkommet av tidigare skj. i *omljud. Ex.
like skörd (s. 237)
jöete, f. skjorta
föga m. skugga 2
»da skjuta
fåra skrälla (s. 153).3
Ittl skjul, filla skyla'
Anm. I olikhet med sv. rspr. har målet nzienska (-a) 'människa'
med bevarat sk. Ursprungsformen har uppenbart slutat på -ska, ej
på -sida.
5 har uppstått ur äldre sg.. Ex.

feelpa stjälpa
IMa stjäla
feeena f. stjärna.
felk stjälk
Även i inljud har denna utveckling skett. Ex. krqan
'Kristian', kreycinsta 'Kristianstad'. Även märkes yaffeara 'gästgivare'. Efter gamla personer har jag antecknat även xsyivara,
ett uttal som ger stöd för antagandet, att stj genom bortfall av
t över sj blivit S-ljud.
5 står numera regelbundet för ä. framljudande
Ex.
finske(r) svensk
Sin svin
fomp svamp
Yte(r) svettig
fdy„se(r) smal, svång (s. 334)
Fata svälta
föla sveda.
»ra svara
Ännu vid det nya seklets början träffade man hos de äldsta
t, ex. sfln, Om.
uttalet sk-, sy- eller noggrannare ,Iv-,
I utvecklingen till j- har även sky.- deltagit, sedan — kanske
längre tillbaka — k fallit bort. Ex. äro
5å1pa skvalpa
fåla skvala
5a1p.5
fålta f. skvaltkvarn'

sw.

§ 149. 5 återger naturligtvis i regel f-ljudet i äldre ock
nyare lånord. Ex.

plal skyffel

gbba skrapa av (s. 200)

Fsv. skula, se s. 229.
Förutsätter ett ä. *skiugge med tu från värbet *skiugga (foga)
med brytningsdiftong av y, isl. skyggva, skyggja, da. skygge (så
även subst.).
*skiarra.
Sannolikt av ett "skiärra
Även fata 1. fata-kwceen, s. 146.
3) Mellanstycke mellan de båda kälkarna i kälkdon. Ovisst är, om
ordet hör hit, men det synes böra anknytas till värbet Pipa.
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jeni geni
»ra, yra mulna'
Ni fart, kläm3
jige-bla skulderblad 2
gaiöj galosch
jal schal
foetafe fotogen.
5cp9,..9, se s. 297
1 r45a, n. 'ras' ersätter j' ett s-ljud. Jfr omvänt s för fljud i flera ord, som plys 'plysch', bros 'brosch', kors 'sperma'
(eg. kurage). I pagisa -'paschasa' (berättelse) ha s- ock 1-ljuden
fått byta plats (fr. passage).

Kons. h.
h-ljud höres, i samma omfattning inom hela häradet,
endast i framljud före vokal. Då ett ord, som börjar med h,
står som andra led i en sammansättning, bevaras h efter vokal
ock tonande kons., men försvinner gärna efter tonlös kons. Så
ha vi t. ex. fri-husio(r) 'frimodig, hurtig', våtb-ho 'vattenho',
tåg-hosta 'kikhosta', men husciaN 'hushålla', bolicklara 'bokhållare', sthcls(h)o/m 'Stockholm', eetost '(efter)höst'.
h svarar regelrätt till gammalt h framför vokal
i framljud. Ex.
liga halka v.
hi (h)ide
hawb. hand
hm, -a, hutt den andre
hönra(d) hundra
hina f. hinna
hyd hut
hilnal himmel
hyba kupa (potatis)4
hine(r) heder
hyban nypon3
hiela hälla
hYbg hulling
hag ijä,1
kr lin
ho
bensnara (s. 325)
hanks (här)ut! YsMj.
hat hatt
T. ex. da 54r-op, da Ora, 51,._tra 'det drar upp till rägn'.
Ordet kan möjligen vara identiskt med mbt. sohorn 'mit der schaufel
arbeiten, zusammenscharren' eller schtirn, nht. sohtiren, sammanhängande
med mit. scharen, mht. sohiuren 'seheuern', sv. skura, som, väl såsom
lånord, uppträder med S-ljud i målet: Kb. gkg-Atrader 'gulskurad'.
Eljes säger man vanligen skura.
Mit. sohulder.
Jfr mht. riisoh 'rausehende bewegung, anlauf, angriff'.
Se s. 259 f.
Mj. även hiban. Jfr da. hyben, fsv. hiupon.
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Anmärkningsvärt är h i följande pronominella ord (de flästa
frågande):
hdye
ha
hayr (h)var,
hem vem YsMj.
interr. adv.
heke,n, hokan vilken
hayr varae).
hce (h)vad
hdye --> ha
Som bekant är växlingen av labialiserat ock olabialiserat h
(hu- ock h-) urgammal, varför målets konsonantskick i dessa
ord får antagas gå tillbaka till fornspråket. Jfr Noreen Aschw.
gr. 341,2. Relativt sent kan dock h ha antagits på analogisk
väg i t. ex, hekan, efter hokan med tidigare förlust av u framför vok. u, o.
Då demonstrativpron. Una, ha, keda, plur. hcksa har h
för d, föreligger uppenbart en analogiombildning i målet efter
andra pronomina med framljudande h, i synnerhet dem.-pron.
hin, hzna, hznt.
Lån av h från värbet hindra förklarar förekomsten av h i
higka 'sinka'. Varifrån himpa jämte impa 'ympa' (s. 51) fått
h, synes däremot svårt att säga. Jfr härmed målets Agna ock
tgna 'hisna' med urspr. h (s. 44).

Kons. p.
tTtom i norra Kyrkhult,, där övergång av tennis till
media ej skett, har p-ljudet i det• hela samma frekvens inom
häradet. Det kan stå
i början av ord framljudande ock föregånget av s framför
vokal, 1, r ock y;
omedelbart efter lång vokal, uppkommen genom kontraktion
med ett e
r, samt efter kort vokal, i båda fallen ensamt eller
följt av 1, n, s, t;
efter kons. 1, r, m, s i eftervokalisk förbindelse.
p återgår i regel till gammalt p-ljud.
1. p svarar regelrätt till ä. p i framljud. Ex.
ph'ib m. pinne i drög'
lod m. pil (för skjutning)
panila panela
f.
pilträd
pl
plog plugg
pieya m. pänna
playa -› plciy f. plåga
pcm pänning
1) pinne, varmed skakeln är fastsatt i

dr cet (s. 129).
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prikda pruta
pris n. pris (för vara)
pris m. pris snus
pjqg pjåk'.
Liksom i da. pergamotte står p i pceogamöta 'bärgamott'.
Särskilt att märka är pgsta 'prassla', varom se s. 175. Med
pl- märkes plus 'blus' (s. 231); omvänt med bl- för pi- blåska
'plaska', blacicish 'pladask'.
p står för p i framljudande sp. Ex.
spreez,,ka spräcka
syd spade
spigg sticka, pinne
spat kramp 2
spjucl spjut.
språda f. spruta
p är regelrätt äldre geminerat p. Ex.
hov, -a hopp, -a
slcivo(r) slapp
kkpa vakcinera
yepa f. skäppa
jeepa Jäppe
snep f. snibb (s. 92)
låprz lappri (s. 145)
sncive(r) snabb (s. 145)
rapa rappa, revetera
kråplag (-gb-) krympling.
Med äldre enkelt p märkes j'ep 'skepp', vars kvantitet enligt gängse förklaring härrör från bitonig ställning i sammansättning. Av likartat skäl återfinnes p i sådana fall som br&l.op
'bröllop', skop 'sirup' (s. 212). p av b i bitonig ställning uppvisar yålsop 'Jakob'.3 Om åtminstone alternativt förekommande
förlängning av p framför nasal vittna exempelvis ypna ock ppan
för ybna, yban 'öppna, öppen'.
p svarar i övrigt till gammalt enkelt p omedelbart efter (kort) vokal blott framför tonlös kons. (s ock t), där
p beror på fonetiska skäl. Ex.
skot, -a slipat, -ade5
fbpsa slå till (s. 97)
reps vinbär, ribes (s. 97)
tapt, -a tappat, -ade5
ramat, -a rapat, -ade5
tjåpsti(g)e(r) förnäm 4
iypt djupt5.
tt9OPt, -a köpt, -e5
Anm. I främmande ord förekommer p framför tonlös kons., såsom i mos 'gips', kaptin 'kapten'.

j, § 141, anm. 2.
i benen på häst; da. mit. spat, se Hellquist Et. ob.
Även efter en obetonad förstavelse kan (i lånord) stå p, såsom
i tap« 'tapet'.
Eg. köpstadsaktig.
Av resp. ttsgba 'köpa', sliba 'slipa', taba 'tappa, förlora', i-alba
'rapa', iybo(r) 'djup'.
4 I) Om ord med pi- se under
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5. p svarar regelrätt till gammalt p efter kons. i
postvokalisk förbindelse. Ex.
stillpa stolpe
stamp, -a stamp, -a
sneeepa snörpa (s. 127)
pbmpa f. pumpa
v4pa varpa v.
vispa geting (s. 85).
Kons. b.
Frånsett norra Kyrkhult, som icke har b <— p, har
b-ljudet samma frekvens i hela häradet. Det träffas
framljudande före vokal, 1, r ock y;
omedelbart efter lång ock kort vokal i slutljud ock intervokaliskt, endast efter lång vokal före /, r ock n.
Målets b återgår dels till urspr. b, dels till p.
b svarande till gammalt b-ljud.
b står regelrätt för ä. b i uddljud framför vokal,
1, r ock j. Ex.
böin ben
bligka blinka
br4ga braka
bde — bar bar a.
_
bbtaka f. skrubba, piggvar'
briga f. bringa
bcklta n. bälte
bjhen björn
b/doe --> bla blå
bida/ m. snustugga 2.
Mot sv. rspr. p svarar b i bbdig 'pudding', äsv. budding,
se Hellquist Et. ob. s. 606; vidare i bbfa(s) 'puffa, knuffa', som
svarar till Ity. buffen, ock i blaska, bladask, varom se § 153,1.
b svarar regelrätt till äldre geminerat b. Ex.
griba flicka (s. 94)
r4b1a bullra (s. 142)
14bra pladdra (s. 142)
skal? -i(d)e(r) skabb, -ig
döl2al dubbel
snb.bla (sngbla Mö.) snubbla 8
slbbra sörp1a4.
bbara abborre
Anm. Endast i lånord har ett urspr. enkelt b förefunnits, såsom
i stab rs, stab, se s. 193 ock jfr ty. staub, bfbal (bibal) 'bibel'.
Efterkonsonantiskt b i förbindelsen mb har assimilerats, som i daoty
'dam' fsv. damb.
Se butta hos Hellquist Et. ob. Ty. Ity. butt(e) hör enl. H. till
butt 'klumpig'.
Rietz har bjäl från Södermanland.
Mit. snubbelen (sntibbelen?).
Mlt. slubberen.
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§ 156. b uppkommet av äldre p efter starktonig vokal.
b svarar regelrätt till äldre enkelt p i slutljud ock
mellan vokaler. Ex.
krob kryp (s. 193)
plba f. pipa
stob
stop
pdbe(r) peppar
de:ba döpa
drc,ba dräpa (s. 123)
lolb läpp (s. 304)
tilba tappa, förlora
s4uba. såpa.
abul apel
b återgår likaledes regelrätt till äldre enkelt p
(ev. pp i lånord) framför tonande kons. (i, r, n). Ex.
kl4bra klappra (s. 140)
stabla stapla
nMra läppja o. d.'
tecbla fingra (s. 140)
Qbna löpna.
krr2fbhg krympling (s. 278)
Kons. t.
§ 157. t-ljudets frekvens företer inga större variationer i
häradet, bortsett från förhållandena i norra Kyrkhult, där tennis
ej blivit media. t förekommer
i början av ord: framljudande eller föregånget av s framför
vokal ock r, endast framljudande före w;
omedelbart efter vokal (vanligen kort, mera sällan lång) i
slutljud, mellan vokaler ock framför kons. 1, r, n ock s;
efter annan kons. i eftervokalisk kons.-förbindelse, nämligen efter 1, r -÷ e, m, st, g, f (6), s, p, k (g).
Ursprunget för t är i regel ä. t eller p.
§ 158. t svarar till äldre t, som bevarats i följande fall:
1. t är gammalt t i framljud före vokal, r ock i (w)2. Ex.
tro, -a troll, -a
tina m. pinne i harv, räfsa
trila f. trissa4
tebma tämja
travdia travelera
tal, -a tal, -a
twa?k, två räkn.
ta tår
tzs.tcle, f. tuta8
twival tvivel
tiemli(g)an tämligen
twYda tvivla.
smaka nätt på något, läppja, smutta; även röra litet, förnämt,
på munnen. Jfr ty. nippen ock Rz s. 461.
Om
-± tj se detta.
3) Mit. tate.
4) Lty. trille, trile 'rund skiva'; se liellquist Et. ob. s. 1005.
Jfr ovan s. 53.
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t är gammalt t i framljudande st. Ex.
stcbkt ställa
stil/9M stinn
strcb2e(r) sträng
styra styra
streelka sträcka.
stim stuva
t står för äldre långt t. Ex.
gåt gott
ht. titt, ofta
åta otta
met s. mitt
sayt f.'mcseta mätta
Utla bettla.
skat, -a skatt, -a
Särskilt märkas lånord, som synas ha upptagits i målet med
långt t, såsom slut, -a 'slut, -a', mentit. 'minut' (s, 232), plit, -a
'plikt, -a', stat,s4 'staket' (s. 45). Se kvantitetsläran,' s. 427 o. 433.
Då t för övrigt träffas för ursprungligt enkelt t, får tidig
kons.-förlängning förutsättas, betingad av akcentueringen (biton,
akut fortis) m. m. enligt § 204 if., såsom i heelvet9 'hälvete', netan
'nitton', bettet 'bittida' (märk: t men Utta), eller av ställning
framför likv. eller nas., som i fetla 'kladda', vetna 'vittne', även
betal 'betsel' (best. f. betlan, pl. betla), se s. 93 o. 430.
t står regelrätt för gammalt t efter svagtonig vokal. Ex.
visat visat
tweetat tvättat
ögat åkt
steeZat stället
dt ridit
/Kisat huset
gölat galet
blgt bladet
rekt anskrämligheten (s. 121).
mökat marknad
Se f. ö. även § 29 ock § 47 i det föregående.
t svarar till ä. t efter kons. i eftervokalisk kons.förbindelse. Ex.
vcklta välta, stjälpa
fåstan fastän
a« vört (s. 96)
ppt -a svept, -e
fc_ite(r) svart (s. 155)
slcept -a släppt, -e
yåta järta (s. 153)
/tenta häkta (på)
'cent jäm(n)t
st, -a sökt, -e
smayt, -a smakat, -ade
trinte(r) trind (s. 54)
frgt frukt (s. 233)
hcelgt hängt
//IN
loft loft (s. 287)
dbktte(r) duktig.
1) Den remsa, som t. ex. vid ogräsränsning av potatis en eller
flera ränsande ta för sig i sänder. Ordet torde :vara identiskt med såt
'håll' (jakttärm), se Hellquist Et. ob.• s. 934.
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Anns. Efter 8 förekommer i några fall ett sekundärt, inskjutet t,
kanske tillkommet mellan s ock n, där dessa i böjningen sammanträffat,
i vestan 'fnasslig, öm' (s. 97), mellan s ock 1 i post(a)lin 'porslin'.
Vidare märkes nönshgan 'nå(go)nsin', som kan ha bildats efter minstigan 'åtminstone'. Om vestan förklarats rätt, får kanske t antagas
ha hävdat sig i nydialektisk tid framför vokal; jfr kresna 'kristna'
med utstött t (men kedas).
Mellan två konsonanter har t eljes bevarats huvudsakligen blott då
dessa å ömse sidor utgöras av likv. ock nas., såsom i vidtra 'vältra
sig', köntra 'piruettera, dansa på stället', (mellan s ock r) könstra
'konstra, krångla'.

§ 159. t har uppkommit av
r ock R (w)1. Ex.
tia tiga (s. 66)
tals, -a tack, -a
tke, dimma (s. 191)
tielka täcka
trivas trivas

fspr. i framljud före vokal,

trim hota 2
tryls Truls (s. 242)
twcbe
tviypr tvär
twriid sticka (s. 321)
twan tvång.

Kons. d.
Med undantag för norra Kyrkhult, som icke hår
media av tennis, förekommer d-ljudet väsentligen lika inom
hela häradet, nämligen
i framilad före vokal ock r;
omedelbart efter vokal, lång ock kort, slutljudande ock
intervokaliskt samt följt av kons. /, r, n ock stundom j, s;
efter kons. i slutljudande ock mellanvokalisk förbindelse,
nämligen efter 1, r e, m, n, g, v, g (j
Målets d återgår till gammalt d, ä (dh) eller t.
d återgående till ä. d, 5.
1. d är fspr. d i uddljud framför vokal ock r. Ex.
driva v. driva
dal dal
dice,
dej duva
dr&la falla, sjunka ned
dreema slå till
die(r) död a.
deenta dämma
dra drag.
Om 14 -->
se detta.
S. 229 översatt med 'truga' vilket härmed rättas. Ordet betyder blott 'hota', ty. clrohen.
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Liksom sv. rspr. har målet d i pronominella ord med alternativt p i fornspråken; sålunda du, dgn, dcen dt, dont, dao 'då',
dco— der, dn 'dän, därifrån'. När hälst det ö, som detta d
återgår till, uppstått ur p, ev. redan i urgermansk tid, får det ju
i varje fall förklaras såsom en svagtonighetsprodukt. Ett ord
med d av samma ursprung är värbet dyna (ne) 'tynga (ned)',
vars d ‹- 6 uppstått ur p i svagtonig användning (tynga-ned);
jfr toge(r) 'tung' ock se s. 252.
Amn. 1. Å. framijudande dl- har blivt j- BOM i sv. rspr. (se
§ 141,2).
2. d står regelrätt för ä. dd. Ex.

shldra skvallra (s. 142)
sid låglänt ställe (s. 45)
sldde(r) skvaller
pcia lägga på oxtöm (s. 256)
briö.dla förvilla (s. 194)
höcla fängelse (s. 198)
lkdrig lymmel (s. 273).
brod brodd (s. 273)
I många gamla lånord från lågtyskt språkområde (ev. över
danskan) förekommer ett d svarande till enkelt d i originalspråket (eller alternativt dd). Tydligtvis ha dessa ord i fråga
om konsonanten vid inlånet anknutit sig till ord med dd, icke
till ord med ä, vilket borde ha försvunnit'. Se f. ö. § 206. Ex.
hk& vårda (s. 243)
skrklara skräddare (s. 85).
Make, ättika3
kryd krud krut (s. 243)
besked4.
baföld
krida krita (s. 45)2
har
förelegat
i
preteriter
ock
participier av värb
Gammalt dd
med stam på ä. Ex.
fåda, fe(r) av fo föda
idas av ias idas (s. 40)
lösida, Wide(?) av löia leda.
lyda, av lya lyda
Härtill sluta sig i regel motsvarande former av värb med
stam på vokal, vilka genom analogi fått dd för urspr. ä. Se
f. ö. § 207. Ex.
sö'ide(r) av söi se
spide, av spi spy
Xicia, 5ölde(r) av jöi ske
snckla, sn61e(r) av sno sno
trOde, av tran åtrå (s. 329).
tpcia, av tya orka (s. 240)
Jfr sv. rspr. krydda, mit. kråde.
Åda. kride, mit. krite, fht. krida (nht. kreide).
Da. edclike, edik från mholl. edeo enligt Heliquist Et. ob.
Mit. besoliet, besohM-, värb besohilden. Jfr s. 324 f. Den
där givna förklaringen bör ej tillgripas.
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Värbet .do 'dö' har undandragit sig denna analogibildning
ock har pret. då ptc. d4e(r), dot. Participiets användning som
rent adjektiv kan ha hämmat även ombildningen av pret. *d05e.
Jfr jOcla, av jo 'skälla'.
I samma flexionssystem som förut berörda värb ha ytterligare värb med bortfallet gh, vilka genom kons.-bortfallet erhållit samma typ, inordnats. Ex.
jitcla av jua ljuga
våda, vido(r) av via viga
da
av dua duga.
kria av kri kriga
Att analogibildning här får förutsättas, framgår av en järn*bugh5e av byga
*dugh5e ock buda
- förelse mellan duda
'bygga' (s. 233), vilket senare värb icke i presens överensstämt
med vokalstamsvärben.
Anm. 2. Äldre 6 efter starktonig vokal har regelrätt fallit bort
i målet. Ord med d i urspr. ställning efter vokal röja sig därför såsom relativt sena inlån eller i varje fall påvärkade utifrån i sådana fall
som »da 'jude', fOde(r) '(klädes)foder (men foe 'foder åt djur'),
10/26(r) 'trevlig' (s. 245), kdnzg 'hedning', tsc_bdia 'kedja'.

5 efter svagtonig vokål,
d står för gammalt d
särskilt i svaga preteriter ock participier samt adjektiv likformiga med de senare. Ex.
livade(r) glad, munter
secvada, -ade(r) sågade, -ad
gr?w-hawade(r) gråhårig
rygkada,-ade(r)rynkade, -ad
54,l-hcprade(r) kutryggig (s.
sliCitada, -ado(r) slaktade,
229)
-ad
h6nrad(a) hundra.
sinade fr) sinnad
Det är tydligt, att 5 efter svagtonig vokal ersatts med d,
innan bortfallet av 5 börjat. Således bör i här ifrågavarande
fall ha funnits d, då 5 i ordstammar börjat försvinna, först i
bitonig ställning, såsom förut synts vara antagligt vid behandlingen av dift. cq, i målet, s. 309 f.1
Anm. 3. Då imperf. av ha, formen hada, hada 'hade', har d,
synes det icke osannolikt, att detta beror därpå, att ordet i svagtonig
ställning tidigt fått d för 6. Såsom jälpvärb har värbet troligen icke
starkare påvärkats av systemtvång genom andra värb med pret. på -de,

5 efter kons., i vilken ställning
d svarar till ä. d
i
särspråklig
tid utom efter r, där 5 fallit
5 torde ha blivit d
1) Å angivna ställe har talats om »svagtonighet». Riktigare hade
varit »biton».
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ver 'värd' a., pl. vora)1. Ex. från
bort 060 s. 'or 'jord', vcke
ordbildningen äro sparsamma:
bd (11d) bygd
ncemd nämnd
föda fogde
led längd
hgVda huvudgärd (s. 266).
lund höjd
De gamla dentala förbindelserna id ock ud ha assimilerats
'hand'.
'hand'. Efter kakuminal
till 11, nu, såsom i vaol 'våld', ha
torde d (4- 6) ha bevarats, att dömma av ex. lkinda-grob 'täckdike', lånda-hora 'hemlig hora'. Efter ett tidigare postkonsonantiskt 1 har d bevarats i vded 'värld'.
Genom systemtvång står d utan många undantag i de svaga"
värbens temaformer efter kons., även r, 1, n. Ex.
salnda, -d av scgna2
felda, -de(r) fällde, -d
hcegda, -de(r) hängde, -d
kwalda, -de(r) kväljde, -d
klgvda, -de(r) klöv, kluven
hoeda, -de(r) hörde, -d
veda, -de(r) vägde, -d
smoeda, -de(r) smorde, -d
liiide(r) lagd
gömde,
-d
yomda, -de(r)
-de(r) byggd(e).
spände,
-d
bida
spenda, -de(r)
har
bevarats
genom
systemtvång
id
Även gammalt dentalt
i saylda, -de(r) 'sålde, såld'. Däremot har r6 undandragit sig
systemtvånget i imperfekterna jora --> om 'gjorde' ock tora
toa 'tordes'; men icke i ptc. joede(r) 'gjord'. Efter gh tyder
6, men att märka äro
allt på ett regelrätt bevarande av d
pret. lå 'lade' ock sd 'sade', för vilka bör antagas kons.. bortfall,
först av gh, sedan av 5, vid svag betoning. Participierna ha
d, alltså läide(r), säide(r).
Anm. 4. I de fall, där ett d träffas efter r --> 0 utom i värbalböjningen, föreligga uppenbart lånord; så i kåeda 'karda' (s. 180),
ved värd' s., mit. wert (-des), fsax. werd ock i b4ed 'plikt, skyldighet', Ity. borde fult. gebörde 'gebiihrlichkeit'.
Analogipåvärkan av participier på -de(r) har väl givit d i åldido(r) 'avlång'. Jfr också rå-fcegde(r) 'kvick' (s. 170).
§ 162. d har regelrätt uppstått ur fspr. enkelt t efter stark-

tonig vokal, i slutljud, framför vokal ock framför tonande kons.,
där den föregående vokalen haft ursprunglig längd eller förlängts vid den allmänna stavelseförlängningen. Ex.
ritda ruta
slida slita
ngd nöt(kreatur)
fQd, pl. /'de(r) fot, fötter
1)

Se § 120013.

2) Se s. 304.

GENETISK LJUDLÄRA: KONS.

d.

403

ved vett
brbdas brottas (s. 320)
sida sitta
kdra fnissa (s. 91)
seeda sätta
sznadra smattra (s. 140)
rgel s. var, ridan rutten'
helna svälla (s. 140)
fenda-bayn pasma-band 2
rgdna ruttna.
Under vissa förutsättningar bar fullständigt konsonantbortfall ägt rum, snarast väl vid ett stadium 6. I tonsvag ställning
har kons. sålunda bortfallit i pronominer som clq
da 'det',
hce '(h)vad', i värb som le 'låta' med participialadj. i4a-lcen
'efterlåten', vöi 'vet', i infinitivmärket o 'att' (ex. söi o laga 'se
att läsa', ha o jgra 'ha att göra') o. s. v.
Större omfattning har kons.-bortfallet i neutrala participock adjektivformer. Ex.
sUt
skdat slitet, -it, till sledan
söt ÷ sö.dat suttet, -it, till sgdan
a",,t *- glat ätet, -it, till Man
brgcle,t brutet, -it, till brgdan
lft ÷ liflat litet, till lådan.
De sammandragna participialformerna äro de vanligast använda, i synnerhet såsom supinum. Att här till förklaring av
bortfallet åberopa betoningsförhållanden torde icke böra ifrågakomma. De faktorer, som lett till bortfallet ock kontraktionen,
torde vara följande. Dels har kanske analogipåvärkan ägt rum
från värb med bortfallen stamkons., såsom urspr. 6, gh, v, t. ex.
vria 'vrida', sup. yrt, by 'bjuda', sup. bit, stl,a 'stiga', sup. stöt,
jt 'giva', sup. 0.4 dels kan en dissimilatorisk tendens ha medvärkat, vilken eventuellt gör sig gällande även hos andra ordformer, som t. ex. sd',kt för senclat 'sätet'.
Anm. 1. Efter svagtonig vokal kvarstår t, såsom i neutr. av best.
artikeln, t. ex. td.gat 'taket', steda,t 'stället', ock i värbalformer som
vientat 'väntat', rhat 'rivit'. Se § 158,4. Ett undantag är lida 'lite'
i substantivisk ock advärbiell funktion. Efter vokal med semifortis
åter har övergång till d skett i den adjektiviska avledningsändelsen
-2de(r), förekommande i växling med -z(g)e(r). 3 Ex.
stiVintdo(r) stenig
stalside(r) kort
. matde(r) maskig
mktd0(r) smutsig,
växlande med stöingg)o(r), mete«) o. s. v.
1)
3)

S. 265.
Efter g blott med -te(r).

2) Jfr s. 296.
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Änd. -tde(r) utgör naturligtvis en ombildning av den fspr. ändelsen
-öt(t)er under påvärkan av änd. -igher ock -liker ock har i det äldre språket
haft stark biton, varigenom -öter, -iter kunnat få d. I norra Kyrkhult
höres -ito(r), t. ex. bksito(r) 'bläsig', eljes bleszclo(r), blesiegge(r).
Anm. 2. Kanske har det icke enbart varit akcentstyrkan som varit
bestämmande för den eventuella övergången till d efter icke-huvudtonig
vokal, utan även den fonetiska miljön, på så sätt nämligen, att om t
haft tonande ljud på ömse sidor, mediering gärna inträtt. Märk t. ex. i
målet it, ?Mat, öpat 'in, ut, upp', riktningsadvärb, ock opacliat, eg.
'upp i det' d. v. s. -'hänförd, förtjust', nKh. ovatiat.

Kons. k.
Förekomsten av le-ljudet är i det hela densamma
inom olika delar av häradet, med undantag för norra Kyrkhult,
där tennis ej övergått till media. Ett k träffas
i början av ord: framljudande före vokal, 1, r, n ock w
samt efter s (sk-, skr-);
omedelbart efter vokal (vanligen kort, mera sällan lång) i
slutljud ock intervokaliskt samt framför kons. 1, r, 92, s ock t;
efter kons. i eftervokalisk förbindelse, nämligen efter 1,
r
o, g ock s.

k återgår i regel till ä. k.
1. k är äldre framljudande k framför hård vokal, 1, r,
n ock 12. (w). Ex.
kleema v., -a f. klämma
kr kar
kdo
kka f. talltrasti
ka karl
krog krok
kayl kål
krciygko(r) krank
kol kol
knöa —> knö knoge
kbm korn
kn#cla v., -a n. knyta, -e
-> ki (torv)stapel
kwete kwqr kvar
kiiba f. kupa
kw ål-sovde(r) ej utsövd.2
/*Ja Uv a kammare (s. 288)
Målets kaloRra 'galoschera' stämmer med da. kaloske. Även
eljes finns i sv. dial. ock i äsv. k- för g-, se Hellquist Et. ob.
Då subst. gaiöj har g i målet, har tydligen sv. rspr. invärkat.
Grundform *kliåra, se Wigfors s. 12.
Antages sammanhänga med vb. kvälja; se Rz s. 708 f., Wigforss
s. 199, 207. Kanske är detta dock icke alldeles säkert. Jfr isl. kv211svinfr, no. kveldsvaavd m. fl. av kväll (i fsv. namn quald-). Betydelseskiftningen låter förklara sig utan större betänkligheter. Jfr Rz s. 374.
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Anm. 1. Framför urspr. len vokal, där k eljest regelrätt blivit
förekommer k-ljud undantagsvis i orden kw. 'kisse', kila 'kittla',
Inka 'hänga på ryggen' (s. 47, 53, 56) med särskild expressiv uppgift; jfr s. 139.

2. k är gammalt k efter s i framljudande sk framför
hård vokal ock r. Ex.
sk41a f. skal
skria skrida
skåla m. skalle
skri* skrälla
skol f. skål
skrie& n. kär12
skömnig skymningl
skråma skrymma Mj.
skiffitg skoning (på kläder)
skrank skrank
ske (skyr) (rägn)skur
skrånkt(d)e(r) klent byggd,
sköl, -a skikj, -a
skranglig. 3
3. k motsvarar regelrätt gammalt långt k, med ursprunglig eller sekundär längd. Ex.
stbka sticka v.
kw4e(r) kvick
blek bläck
båkara tunnbindare 4
knål_ca knacka
ståk ara stackare
råka rucka
Mkan sådan
huk udde (s. 232 o. 434)
hokan (-an) vilken
iåttka, spindel (s. 338)
trökla tråckla (s. 200)
kök
(s.
253)
kåklos kakelugn (s. 146).
tb'gisan
4. k står för äldre enkelt k efter vokal blott i stavelse
med infortis. Ex.
kinak honung (s. 138)
n4saka myskmadra5
mddralc mutter (s. 194)
4laka kaja (s. 170)
hinrak Henrik
rievaka rävhona.
' 1) Sannolikt association med adj. skoM0(7'); jfr 50~ 'skymma'
(s. 273), sta?,4
509p, '(stå ock) skymma'.. Jfr da. skumring (mit.
schummeringe).
Se Flellquist Et. ob. s. 757.
T. ex. om häst, men även om människor. Rietz har s. 596,
tillsammans med skranglig, formen skranketer Vg. Hs., som snarare
hör samman med skranker s. 599.
Da. bodker, ty. böttcher, mit. bodiker.
Da. mysike, myske, äsv. mysicke (Lind 1749, se Hellquist),
mit. museke.
26-141055. Sv. landsm. Swenn ing.
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5. k svarar regelrätt till ä. k efter kons. inuti ord. Ex.
lay,gk lank'
mölka mjölka
kligka f. (dörr)klinka.
steeeka stärka
flask stycke, lapp2
mak skog
minska minska
tålak tallrik (s. 143)
mienska människa 3.
pöik pojke
Anm. 2. Mellan två konsonanter kan k hävda sig, endast om den
efterföljande konsonanten är en likv. eller nas., t. ex. taskla 'klappträn' (s. 182), haskna 'härskna', men hemst 'hemskt', rysta ipf. av
ryska 'rycka (s. 255).
Anm. 3. I olika lånord förekommer k under andra betingelser
än de för målet eljes gällande, såsom i spåkla 'spackla', dökti(g)0(r)
'duktig', föksee(r) 'flisig' (om häst), cNksiS 'exercis'.
Fonetiska skäl eller samhörighetsskäl förklara förekomsten
av k i sådana fall som liksa 'likaså' till lgga (liga) 'lika', lbksan
'lekfull' till lega, tbtaksan 'tilltagsen' till ta, tag.4 I ett sådant
fall som bokdylara'bokhållare' kan k visserligen ha bevarats
genom fonetisk påvärkan av det följande ursprungliga h, men
därtill kommer också ställningen efter svagt betonad vokal.

Kons. g.
Utom i norra Kyrkhult, som icke har g av urspr.
samma
förekomst i hela häradet ock träffas
k, har g
i framljud före vokal, 1, r ock n;
omedelbart efter vokal (lång eller kort) i slutljud ock
mellan vokaler samt följt av 1, r eller n.
Målets g återgår dels till äldre g, gh, dels till urspr. k.
g motsvarande ä. g (gh).
1. g står regelrätt för ä. g i framljud före hård vokal,
1, r ock n. Ex.
Oval •••• gival gavel
gåta m. galla
gay, e gång
gåta gissade 5
g6e(r), gåt god, gott
ga, On gav, given
Den kokta massan, ur vilken brännvinet utvinnes.
Se Rietz: flisa. Eg. 'avflisat, avskalat stycke'.
För målets form bör man uppenbart utgå från ordlutet -ska,
icke -sida, vilket givit f-ljud i sv. rspr.
Dyl. adj. på -sen äro söm bekant ombildningar av äldre oböjliga adj. på -se efter adj. ock particip på -en.
Av jceda 'gissa' s. 123.

GENETISK LJUDLÄRA: KONS. k,

g.

407

glo(r) gul
grecue(r)---> gr a grå
glo f., pl. glhe(r) glöd
gnia gnida
gleenta lysa, skina frami
gny n. gny
gris gris
gneela
Anm. 1. g i g-1,5 'gris' anknyter sig dels till g i gris, dels står
ordet såsom lockord utanför ljudlagarna, liksom ordet kga, § 164 anm. 1.
Om gj- framför len vokal se § 142,1, om g --> § 141,2.

2. g står för äldre långt g. Ex.
liga ligga
bYga n. bygge
ligga lägga
bryg-man brudgum (s. 246)
kncqg knagg
fggla, uggla (s. 239)
dog dagg, dugg
ygla ögla (s. 257).
' Anm. 2. Urspr. gh i inljud har över huvud taget icke bevarats
såsom g i målet. Sådana ord som /gg 'lag', tag 'tåg', mcige(r) 'mager',
5g0(r) 'svåger', noga 'noga, sparsam' ha otvivelaktigt sitt ljudskick
genom lån eller främmande påvärkan. Det enda fall, där ett inljudande
g kan ifrågasättas ha ljudlagsenligt ursprung, erbjuder det adjektiviska
avledningssuffixet -z(g)e(r) av fspr. -igher i t. ex. shnnt(g)e(r) 'sömnig', hetsti(g)e(r) 'hastig'. Man finge då förutsätta, att — liksom å (d)
enligt § 161,2 ovan efter bitonig vokal tidigt blivit d ock som sådant
bevarats — gh övergått till g före gh-bortfallets början ock som sådant
fakultativt bevarats. Emellertid kan det ännu förekommande g-ljudet
i ändelsen -1(g)e(r) också bero på anknytning till änd. -/t(g)0(r)
-liker, där det alternativa bevarandet av konsonanten efter stark bitonig vokal såsom g bör betraktas som ljudlagsenligt (ex. ro/2(0(r),
fsv. rmdheliker, s. 121). Framför t i neutr. har såväl gh som k försvunnit, t. ex. hastat :hastigt', relät 3räligt», se s. 105.

En överblick över behandlingen av fspr. gh i målet ger till
resultat:
gh har i regel muljerats (till j i): a) efter e, ea ock a i
slutljud ock intervokaliskt, se s. 292 f., 318; b) mellan e, Le,
a ock en kons., se s. 292 f., 300, 318. Huruvida muljering skett
även efter (bevarat) i ock y eller gh här fallit bort direkt, kan
ej avgöras, se s. 57 o. 241; om övergång av gh --> g till g framför urspr. n se § 127; c) efter 1 ock r, se § 142,2 o. anm.
gh har blivit v efter ä i slutljud ock intervokaliskt,
se § 134; sannolikt också efter ett vid viss tid förefintligt ö,
se s. 290; samt i ordformerna sniv, -a 'snö, -a' ock Iva 'öga', se s. 69.
gli har fallit bort: a) regelrätt efter u, ö ock ä --> å -->
au, se s. 216, 229, 233, 329; b) ev. också efter (bevarat) i ock
1) Se Hellquist Et. ob. under glänta.
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y, jfr strax ovan; c) i svagtonigt använda ord ock obetonade
stavelser (levissimus-stavelser), se § 134 o. 142,2 ock märk vidare
sådana ord som me 'mig', me:n 'mycken' (s. 59), nån 'någon' (s.
188), plo 'pläga(r)' (s. 123); d) i värbens temaformer, kanske
väsentligen genom utjämning ock systemtvång, såsom i (smya),
smo, smjn, smit 'smög, smugen, -et, -it', se s. 264, äv. s. 90.
Urspr. k har, förutom där det tidigt i svagtonig ställning
blivit gh (se ex. i 3 tt ovan), behandlats lika som gh framför
s ock t; se s. 293 f., 319, 300, 222 f. (§ 67), 233.

§ 167. g uppkommet ur ä. k.
g svarar regelrätt till ä. k efter vokal i slutljud odk
mellanvokaliskt (så vida ej förlängning av k skett). Ex.
beg beck
sing, -a spik -a
log lock
stryga stryka
bag, -om bak, -om
stiga stöka
flicka (s. 120)
elfte,
krbga kröka
haygan Håkan.
itga vecka (s. 234)
Om ordet är gammalt i målet, får även 54go(r) 'svag', mit.
swak, fsv. avskar räknas hit.
g står likaledes regelrätt för ä. k mellan vokal ock
likv. eller nasal. Ex.
flågra fladdra (s. 140)
lii§gla häckla (lin)
räkna
rkna
spräcklig
(s.
190)
sprdtgli,o(r)
sakna.
sågna
göra
sig
till
(s.
91)
he.gra
Såsom
nyss
ovan
i
§
166
antytts,
har utveckligen
Anm. 1.
esomoftast lett till muljering av konsonanten (framför s ock t) eller
till dess fullständiga försvinnande, i båda fallen över gh. Den senare
utvecklingen har, utom framför s ock t, utan tvivel varit speciellt betingad av reducerad betoning; se de i § 166 ovan angivna ställena.
Att ett sådant förlopp i olika fall får förläggas till ganska olika tidsskeden, synes sannolikt. Stundom har det utan tvivel varit mycket
media i målet. Märk
tidigt, före den allmänna övergången tenuis
t. ex. stöies 'mälthus' av fspr. stekarhus, se s. 322, ock nötts 'Nils'
av Nikolas, s. 325. Med bortfallet k märkes tnitg 'kyckling' som
torde få antagas ha förlorat k -› gh som bitonig led i sammansättningar (h4ne-L9tfitg). I sådan ställning har sedan ev. även förlängning av
1 inträtt, såsom i da. kylling, senare f sv. kyllinger.
Anm. 2. Ett anmärkningsvärt fall med g föreligger i' kweg-dra
'kvickdrag', kweg- JOO 'bukgjord'. Då fsv. har qvidhdrag (se s. 89),
uppvisar detta otvivelaktigt den första sammansättningsledens rätta ursprung, ordet kved, fsv. kviper, isl. kviör 'buk'. Liksom i sv. rspr.
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kvickdrag har uppenbart i målet en ombildning ock anknytning till
kvick ägt rum; jfr kvickrot, list. kweg-rod, da. kvikrod.
Rietz
En egendomlig bildning är ordet viga-kg
anför från Blekinge ett vinga-löv. Det synes mig rimligare,
att detta senare, från vilken del av Blek. det nu kan vara
hämtat, är en ombildning av det förra än tvärtom. Men det är
ej lätt att ange dettas ursprung. Månne ett -lek, som på ena
eller andra sättet fått vokalen förändrad till ö-ljud? Nära till
hands ligger att jämföra ordet kaba-le, i sv. rspr. med biformen kabbelek(a), da. kabbeleie, äda. kabeleg, vilka formers
e kanske är ursprungligare än ö-ljudet i samma ord. Se Hellgnist Et. oh. s. 288.
Det s. 269 upptagna MjYs. brggas, vid sidan av broglas
'brottas' eljes i häradet, får sannolikt förklaras i anknytning
till ett lågtyskt *broken, bröken. Jfr da. brok 'bråk (i räkning)', Ity. brok.
Samkons.
Tje-ljudet, som tenderar att övergå till rent ts i
måletl, har samma förekomst i hela häradet. tj står blott i
framljud före vokal. Ursprunget är som i sv. rspr.
-Pikl- ock k-.
tts svarar regelrätt till äldre framljudande t ock
pi. Ex.
a
Lsipla tjäle
1,96:era --> itscht tjära f.
tu tjog
tc9u tjuv
tjpe (tsr) tjur
tP3 tjugo
tYita
-› tcsali tjuga
1,9P1se(r) tjock
ttspene. törne (s. 258).
typra tjudra
tcs har regelrätt uppstått av framljudande kl ock
k före len vokal. Ex.
Lscseena m. kärne2
tAeg käke
tsar kärr
tsceft ttscpbt käft
total kjortel, kjol
tPkika kälke
t,seedal kittel
tt9Yk köld
T. ex. tsgba 'köpa', tsaba 'kälta'.
Det kan vara ovisst, om b' här går tillbaka till ki eller enbart
k. Detta gäller ock stundom eljes, såsom i IM 'kött' (se s. 267).
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t,S2 kid
tsilie(r) ledsen (s. 321)
• tcsitsta Kerstin (s. 153).
Wba köpa
Anm. I tc9a12, -a 'kält(a), gnal(a)' får tcs anses vara av onomato-

poetisk art ock ha en speciellt expressiv uppgift, oberoende av varje
ljudutveckling'. Detsamma gäller väl om tpra, tara 'oredig härva',
8.185 f., tok(a) 'pojkbyting', s. 222, m. fl.
I tjaogs, -a 'kurtis, -era' ersätter tt9 antingen engelskt eller kanske
snarare franskt oh i chan.ce.

2. Kvantitet.
§ 171. En översikt över målets kvantitetsförhållanden synes
mig bliva mäst -praktisk, om den baseras på vokalernas kvantitet i deras olika positioner med hänsyn till efterföljande ljud.
I den mån konsonanternas kvantitet, eller —; i enlighet med
vad som anförts i anm. s. 34 if. — rättare intensitet, företer
påtagliga skiljaktigheter, framgå dessa omedelbart av ock behandlas bäst i närmaste anknytning till vokalernas kvantitetsskiftningar.
1 starktonig stavelse känner målet — vid fristående (lexikaliskt) uttal — endast följden lång.vokal + »kort» (slapp) konsonant
eller kort vokal + »lång» (intensiv) konsonant. I svagtonig stavelse är det vanliga ock normala kort vokal, ev. följd av kons.
med mer eller mindre reducerad intensitet, betingad av akcentstyrkan. Med kons. i framljud ock kons. efter annan kons.
behöver en kvantitetsutredning ej syssla, då längd- eller intensitetsförhållandena hos konsonant i sådan ställning ju knappt
kunna förete annat än tillfälliga skiftningar.
Jag särskiljer med avseende på starktoniga stavelser, som
närmast komma i fråga, följande positionsfall: 1) vokal i slutljud, 2) vokal framför annan vokal, 3) vokal framför ensam
konsonant, 4) vokal framför konsonantgrupp. I vart ock ett av
dessa fall skiljes sedan på frekvensen för lång ock för kort
vokal, ev. följd av resp. »kork. ock »lång» konsonant.
i) Jfr dock s. 147, där jag hänvisat till sv. käbbla, Ity. käbbeln.
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A. Lång vokal i slutljud.
§ 172. Lång vokal (diftong) i slutljud förekommer allmänt
i häradet blott i de fall, där svagtonigt e, a eller a, a kontraherats med starktonig vokal. I ringa omfattning finnas fall av
lång diftong (regressiv i-diftong), beroende på muljering av kons.
§ 173. Slutljudande a står regelrätt till följd av kontraktion med ett -e E- -r i slutljudande -är, återgående till fspr. -är,
vars a-ljud i enstaka fall undgått utveckling till a enligt §
44,1 b, såsom i pi 'par', piAcla-va 'dynvar', fa 'far' (pres. av
fara), b4-föte(r) 'barfotad'. I ka 'karl' är ursprunget fspr. -är1
(s. 151)'.
§ 174. Slutljudande a uppstår fakultativt genom kontraktion av ett ay med ett -e, uppkommet genom vokalisering av
r eller ur -gr. Om frekvensen av denna kontraktion se § 46,
s. 154 f., varest också framgår, att vi med avseende på det fornspråkliga ursprunget ha att skilja på
Nye 'får'
fall ur fspr. -år, såsom sa 4- scine 'sår', fa
o. s. v.;
Ona 'gård', ha <fspr. -tig, såsom ga
fall ur -är
hån° 'hård' o. s. v.;
fall, som gå tillbaka till fspr. -iiågr, såsom bra 'bråd',
ra 'råder' o. s. v.2
§ 175. Slutljudande dubbellång vokal (med tvåspetsig grav
akcent), uppkommen genom kontraktion med en ändelsevokal,
förekommer i följande fall.
Ett slutlj udand e å träffas enligt § 46,2 fakultativt,
väsentligen i de norra delarna av häradet, för ett -åna (fspr.
plåna
-ä5a, -ägha, ev. -äva), t. ex. trå -4- tråya 'trådar', pki
'plåga'. Kontraktionen i fråga synes dock icke i varje fall
tillämplig. Sålunda höres knappt annan form än Ona 'gåvor',
kina (håya) 'håvar'.
Dubbellång vokal (diftong) i , slutljud uppkommer
konstant eller fakultativt enligt i § 38,1 (s. 113) givna regler
I bindeställning framträder r enligt § 120,4, t. ex. oit par (ma,
han far 4.a, gan kar o tro 'ingen karl att tro'.
I bindeställning framträder även här r enligt § 120,4, t. ex.
fayr-u?, gr o gro, ya retyr-om 'rår om'.
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genom kontraktion med ett -a, där ändelsevokalen följt efter
vokal (diftong) eller kommit i denna ställning genom konsonantbortfall eller muljering. EX.
hy
hya hy
r81 rna redo
små smedja
seiy (ska) såge
tO; besvär (s. 268)
v
vha väger.
Ytterligare exempel ges s. 113 f.
Anm. Långdiftong med tvåspetsig fortis förekommer i enlighet
med föregående moment. Med enkel fortis märkes allmänt i häradet blott aj
qj
ao)
argh enligt § 101 i t. ex. ven (vv) 'varg'.
I norra Kyrkhult höres också (n-diftongen, uppkommen genom muljering av gh enligt § 92, med långt uttal, t. ex. e/G2, (dc_ek) 'deg', medan
för övrigt i häradet vokalen framför 1, j förkortats.

B. Kort vokal i slutljud.
Kort vokal (diftong) i slutljud är det normala i
målet,. Kvantitetstypen i fråga kan uppdelas på följande fall.
Slutljudande kort vokal (diftong) återgår till
äldre lång vokal i slutljud ock framför vokal, som fallit bort. Ex.
kli kli
gro gro
,yu sju
stro strö
la?, lä
flau flå.
Slutljudande kort vokal (diftong) återgår till
urspr lång eller kort, men sekundärt förlängd vokal, som kommit
i slutljudsställning genom bortfall av 6, gh, v eller (sporadiskt)
annan kons., ev. sedan även en ändelsevokal fallit bort. Ex,
tu tjuv
stri strid, -a
ho hov
bio blod
do-st ce ordstäv
ra y råd
sto stödja
j.i giva, ga gav
ska skall, sko skola
sti stig
sie steg pret.
va var, -a
ty tyg
Ina män (s. 378)
dra draga
vöi vet.
I detta sammanhang ock med anknytning jämväl till nästföregående paragraf må särskild uppmärksamhet ägnas åt må1) Se härom i det föregående s. 35 f.
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lets talrika infinitiver utan ändelse-a, hörande till här ifrågavarande ordtyp.
Att hänföra till § 177 äro följande: spi 'spy', fri 'skydda'
(s. 40), fly 'räcka' (s. 242), sy, do, ,jo 'skälla', Aro, bo, tro, glo,
gno, ro, sko, spay, flay, klau, nay, sa, tray 'åtrå' (s. 329),
may, pi. 'ske', slay, sta, fa, gay, söi 'se'. Utom de råm
sist uppräknade, eau ock följande, som, helt eller delvis, ha
starkt tema, böjas dessa värb svagt, enligt skemat sy, syda,
syde(r), sy, med undantag för värbet do, vars pret. ck (ptc.
o. adj. clåt9Fig, återspeglar den ifrågavarande värbgruppens ursprungligare böjning (se § 161,2).
Endast ett mindre antal värb med gammal vokalstam ha
infinitivens -a kvar; sålunda tya 'orka', spöia 'göra narr av',
klia, fria 'fria (till)', glia 'glänsa', wia 'gnägga' (s. 40). Utom
det först nämnda ha de svagt a-tema (klia, -ada, -at), vilket
förklarar bibehållandet av a i infinitiven; ock vad beträffar tya,
har det visserligen temaformerna tyda, ty, men det böjes i
presens som a-värb (ja tpa)i, varav inf.-ändelsens bevarande
uppenbart beror.
Då genom konsonantbortfall talrika värb fått karakter av
vokalstamsvärb, ha många av dessa ävenledes kommit att mista
sitt inf.-a, ock jämväl här är det svaga 4-värb ock några starka
värb som fått en sådan utveckling, medan de a-böjda värben
allmänt bevarat infinitivändelsen. Främst sakna sådana värb -a
i infinitiv, som ha övervägande frekvens i akcentsvag ställning,
såsom bry (se öm), lce 'låta', dra, ta, i, bli (blöi), ha, va.
Snart sagt enbart med ändelselös infinitiv träffas vidare sto
'stödja', tra 'träda, trampa', stil 'strida', kri 'kriga' ock det
starka värbet be 'bedja'. Oftare utan än med ändelse höras en
del andra, såsom ske (-a) 'städja', spce (-a) 'späda', spröi (-a)
'sprida' (s. 324), ra y (ra) 'råda'. I åter andra är bruket mera
vacklande, såsom i ro(a) 'rödja', trce(a) 'träda' (av tråd), klala
glai, 'glädja', smi(a) 'smida', by(a) 'bjuda',
klak. 'kläda', gina
st(a) 'säga'. Mindre vanlig är ändelseförlust i sådana värb som
brwa (brce)
ka (/0) 'löda', tya (ty) 'ty (sig till)', ha
(h) 'lida, tåla', ock endast vid enklis framför vokal (i synner1) I fisl. förekommer även a-böjning av tiöa: pres. ticia(r), pret.
tiöst.Da, pte. tiåak (se Nor. Asehw. gr. § 478, anm. 4).
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het a) kunna slutligen en del värb med svagt d-tema eller stark
böjning ev. förlora sitt -a, såsom lya 'lyda'', pia 'sveda'', via
'viga', vria 'vrida', tia 'tiga', 'lya 'flyga', vilket än mera gäller
om de svaga värben med a-tema, såsom lea 'leda' (av led s.),
vaa 'vada', boa 'buda, förebåda', sua 'suga', playa 'plåga' m. fl.
De primära faktorer, som lett till bortfallet av infinitivens
-a, torde vara att söka i betoningsförhållandena ock ha berörts
i det föregående. I relativt akcentsvag ställning i satsen har
ändelsens betoningstryck reducerats till ett minimum, ock vokalen
hår rentav försvunnit i uttalet. Då infinitiven i här ifrågavarande värb ändock slutat på vokal, har sedan behovet av att
restituera ändelsen i akcentstarkare position icke gjort sig tillräckligt gällande. Vid den ovan nämnda enklisen har förloppet
varit i viss mån likartat. I Mellanställningen mellan en huvudton ock en stark biton har ändelsens akcenttryck radikalt försvagats ock vokalen synkoperats. Så sker i målet även med
kons.-stamsvärb, t. ex. riv-ay 'riva av', men endast i fråga om
vokalstamsvärb har synkoperingsformen kunnat komma utanför
enklisbetingelserna. Slutligen har naturligtvis analogien vidgat
värkningarna, typen har brett ut sig även med dess jälp.
4.nm. 1. Det torde böra framhållas, att ett flertal av här berörda
värb i målet, såväl ursprungliga som sekundära vokalstamsvärb, vilka i
fornspråket uppträda som 1-stamsvärb, få förutsättas återgå till i-lösa
former. Bortfall av
genom utjämning efter presensformerna, röjer
sig ju redan i fornspråket, t. ex. fsv. doa för &sia, glEepa för
gkepia.
Anm. 2. Även inom andra ordklasser är ju här avhandlade förlopp av gammalt känt. Målets b/oi. 'blöja, lakan' motsvarar fsv. blö,
som uppstått av blöa såsom icke huvudtonigt led sammansättningar,
ock samma förklaring gäller för lo 'loge' da. lo, äda. lov, fsv. lo <los (fig. löfi). Vidare märkes i målet bay 'både', i yfsv. badh. Här
kunna också nämnas ho 'hur(u)' ock sko 'skola' pres. (fspr. skulu),
i vilka ord, liksom kanske i bay, vokalsynkopen torde ha föregått
kons. -bort fallet.

§ 179. Slutljudande diftong med kort uttal beror på
förening av en vokal med i, j2, nämligen
a) urspr. i, j enligt §§ 102, 109 ock 111, t. ex. mal 'maj',
hal 'hö', sköt 'skoj';
T. ex. du ska lp-an 'du skall lyda honom', j'iri-ag, 'sveda av'.
Om uttal ock skrivning för 2, se s. 30, anm. 1.
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b) muljerat gh, möjligen även 5, enligt §§ 92, 107 ock 94,
t. ex. v(n. 'väg', dwl 'deg',' hen 'hög', Incq 'med' s. ock 'märke'.

C. Lång vokal framför annan vokal.
§ 180. Vokalisation med lång kvantitet före vokal, om ock
eljes förekommande mera, tillfälligt, är regel blott i fråga om
ett par av målets diftonger.
I. Dift. ay har regelrätt längd framför vokal, ,d. v. s.
framför ändelserna -a ock -a samt -e (-a) uppkommet av -er
eller -r. Ställningen framför vokal är antingen fornspråklig
eller uppkommen genom kous.-bortfall (5, gh, v) eller vokalisering av r. Ex.
gdiya gåva
(cicen) gregya (den) grå
brciye(r) bråd
twka, träfat (s. 329)
grdue(r), grå
Nya kåda
vciya vår s.
råya råda
ge gård.
4:tya tågor
Om kontraktion ciye -› a, aya --> å ock aya -› 4 se §§ 174
ock 175!
Även vid synkopering av ändelsevokalen bevaras längden,
såsom framgår av vay-öl/ 'eldsvåda', fsv. vapa elder; jfr osyntra-rula 'trådrulle' (s. 156).
koperat traya-rula
I somliga fall får diftongen kort uttal till följd av samhörighetsinfluens, såsom i plur. hatta av hau 'håv', Nye av tay
'tå' (s. 302).
2. Dift. at, av ä. to har rätteligen längd framför vokal
i ord med grav fortis. Ex.
glina glädje
grena (-q-) barr
glia glädja.
klåla, -a kläde, -a
4, se § 175.
Om kontraktion dtla,
Av samhörighetsskäl har målet, kort a/ i t. ex. plur. sp4la
till spcie(r) 'späd'.
Anm. Långt al (as) står också för urspr. -argh, t. ex våta
'vargar', får-4a 'förarga'. Jfr § 175, anm.
1)

Om långdiftong i no. Kyrkhult so § 175, antn.
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D. Kort vokal framför annan vokal.
§ 181. I ställning framför vokal har vokal (diftong) i regel
kort uttal i målet (jfr även s. 35 f.). Uppdelningen är till stor
del parallell med den av fallen med kort vokal i slutljud
(§ 177 11.).
§ 182. Antesonantisk kort vokal (diftong) motsvarar
äldre lång vokal framför vokal. Ex.
spöra driva spe (s. 324)
tia,.tio
frita fruar
tya orka, förmå
tcbe(r) ,, tdp(r) tår pl. (s. 302).
glöa glödga (s. 215)
§ 183. Den antevokaliska ställningen har uppkommit genom
bortfall av kons. (5, gh, v) efter urspr. lång eller kort vokal. Ex.
ska skogar
ias idas
drge(r) dryg
vba förse med ved
sköa f. skova
~svan medan, under tiden
skria skruva
löle(r) led adj., pl. lösta
ha huvud
stia stiga
trj:ta trava, lägga upp.
iita ljuga
§ 184. Antevokalisk diftong har uppstått av vokal +
i, j på sätt, som förut angivits i § 179, nämligen i fa,11 med
urspr. i, j, t. ex. måla 'maja', snö'ia 'avkvista', möle(r)
'spak' (s. 328);
muljerat gh, ev. även 5, t. ex. veqa 'väga', Itthe(r) 'hög'
adj., ycha-l@se(r) 'orolig' (se § 94).
§ 185. Vokal (diftong) har fått sin kvantitet i antesonantisk position uppkommen genom metates av -ra enligt § 48,6
(s. 161). • Ex.
ösia nedandel
skita skare
mjärde
Veat
lärft.
qrt,9&a
§ 186. Vid vokalisering av slutljudande r efter
vokal (diftong) antar denna normalt kort uttal (utom ay enligt
§ 180,1). Ex.
Intie (mur) mur
(mir) mer
böe (bor) borr
bge (byr) börda.
Även vid vokalisering av antekonsonantiskt r enligt § 53,
som ju är så gott som obligatorisk, får den föregående vokalen
mäst kort uttal, varför icke häller någon kvantitetsbeteckning
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här användes i sådana fall. Vokalkvantiteten är dock i denna
ställning mera labil: full eller halv längd hävdar sig stundom,
t. ex. mipeka 'märke', t.sheka, 'kyrka' slampa. 'skorpa', ph"ieta
'pärta'. Möjligen är det något olika med olika vokaler. Det
förefaller t. ex., som om åtminstone o ock u skulle ha starkare
tendens till kort uttal än e ock fy, t. ex. hcion 'horn', snitekna
'vissna' (s. 237).
E. Lång vokal framför ensam konsonant.
§ 187. Vokallängd framför ensam kons. har uppstått i
stor omfattning icke blott genom en tämligen undantagsfri förlängning av ä. kort rotstavelse, utan därjämte genom kons.bortfall före eller efter kons., genom vokalisering av antekons.
r ock kontraktion, genom muljering av kons. ock diftongbildning o. s. v. Några väsentliga skiftningar förekomma ej inom
häradet.
§ 188. Lång vokal följd av ensam kons. motsvarar i
första hand regelrätt lång vok. + kort kons. i äldre språk, där
konsonanten bevarats, dock med undantag för förbindelsen
vok. + m. Ex.
fras, -a(n) frös, -o
-a kil, -a
ralba rapa (s. 304)
hpra hyra
Wide(r) het
bråne(r) brun
håyge,n Håkan.
prov, -a prov, -a
Det bör påpekas, att ingen kvantitetsomkastning skett i
målet, där lång vokal (med akut fortis) följts av klusil + 9r;
således finna vi: li'ide(r) 'etter, gift', jgcle(r) 'getter', ride(r)
'rötter', Ri'de(r) 'fötter', Hge(r) 'böcker'.
§ 189. Även äldre kort vokal följd av enkel kons.,
som bevarats, m dock undantaget, har i regel sin motsvarighet i
lång vok. + kons. Denna kvantitetsutveckling har genomförts i
betydligt större utsträckning än i sv. rspr. Med hänvisning i
i övrigt till det rikligare exempelmaterialet i det föregående,
särskilt under vokalerna,1 upptar jag nedan speciellt ord, som avvika från sv. rspr. Ex.
1)

T. ex. s. 87 ff., 119 ff., 170 ff., 188 if., 268f.
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vätan villig, flitig
draba droppe
pbla pilla
ved vett
ven vän m.
bed bett
ten tenn
hda hetta
len lönn
led lott'
mås-ona missunna
-bred -brott'
In2s boss, halm
tJed kött
blos, -a bloss, -a
Odal skyttel'
mes, -a mossa, -e
nåde(r) nötter
lulsal hassel
gn4de(r) gnetter
r6sal såll
bckde(r) bättre
böra borra
tsc?dal kittel
neqsa-bora näsborr
sked skott
p6.1)e(r) peppar
sad satt
ktbe(r) koppar
beg beck
bal äpple
. streg streck
taba tappa
spka spicken (s. 89)
9.ban öppen
leg lock
NO läpp
nkal nyckel.
Lånordet brayg 'bråck' hör sannolikt ej hit; se s. 337. Väl
däremot äldre l-stamsvärb, vilka utgått från de i-lösa presensformerna, t. ex. seda 'sitta', scpda 'sätta', flgda 'flytta', wc.eda
(alternativt) 'bryna, vässa', dgna 'dåna, döna', möjligen även
pla 'skilja', fy/a 'skölja' (s. 64 ock 249). Jfr § 178, anm. 1.
Anm. Samma typ som neg tcscpdal, Odal uppvisa de alternativt förekommande formerna kaval, naval, knebal för kavla, navla,
knebla (s. 99). Slutet -el för -le kan visserligen ha funnits redan i
äldre språk, i vilket fall de först anförda formerna höra direkt till
denna paragraf; metatesen kan dock lika väl anslutas till nuvarande
former på -la.

§ 190. Ett långt a, följt av ensam kons., har uppstått
genom kontraktion med ett e, uppkommet av ett antekonsonantiskt r (jfr § 173). Ex.
tam tarm
sta'ke(r) stark
hav, -a harv, -a
vap, -a varp, -a.
Vidare ex. anföras s. 149. Märk även namnet kana 'Karna,
Karin', s. 150.
Ur ett ärt ÷- ärkt har genom bortfall av det mellankonso1)

S. 269.
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nantiska k uppstått -at i stat 'starkt'. Förbindelsen ärgh har,
efter muljering av gh, givit ae, --> aj, som ev. blir ak, se § 101.
Anm. Kontraktion av e med andra vokaler än a företer i varje
fall ingen regelrätt karakter. Om fait(g)e(r) 'farlig' se § 120, anm. 3.
Vid sidan av itese/ för enkelt aes, även as, finnes iiSoi 'anus, stuss'.
Formen as tyder på en assimilationsprocess i fråga om ra, kanske speciellt motiverad av emfas; så vida icke påvärkan av en gammal motsvarighet till det isl. rasa får tagas med i räkningen. Vad beträffar
aso/, Kan dess 61,9- utan r-produkt tänkas ha utgått från det enkla a,5;
men tidig assimilation eller r-förlust kan också härröra från ett labilare
betoningsläge, då fortis ev. kunnat ligga på ultima.' En sådan möjlighet skulle jag jämväl vilja förutsätta för formen båusel 'barnsöl', där
spår av r saknas, med den förklaring av detta ord, som givits s. 335,
aum. Med konstant huvudton på första stavelsen skulle ordet rätte*basel (se nästa paragraf).
ligen haft formen *bayesel

Långt a följt av ensam kons. uppkommer vidare
vid kontraktion av ett aye framför kons. enligt § 46,1 d ock e
(jfr § 174), t. ex. snåda
snayeda 'snärjde', snat
sndyet
'snädt', våta
vayeta 'vårta'. I § 46,1 c märkes också 4ntg
ayenig 'ordning'.
Lång vokal + ensam kons. har uppkommit
genom bortfall av en kons. framför en annan. Följande kons.bortfall äro härvid att anteckna såsom mera allmänt företrädda:
1. ö har regelrätt fallit före r, efter såväl lång som kort
äldre vokal. Ex.
föra fodra, ge foder
brii'ra bröder
tcspra tjudra
å yra f. ådra
vekra vädra.
bliera blåsa (s. 121)
För vokal + 61 ock ön återfinnes i målet stundom lång
vok. + 1, n, eljes i regel kort vok. + n.
Blott skenbart synas rTli(g)e(r) 'ryslig, ful' ock tilt(g)a
'tidigt' (s. 43) höra under denna paragraf, då 6-bortfallet här
torde ha skett i mellanvokalisk ställning: fsv. re3dhe1iker, isl.
hrehölligr, änsv. tid(e)lig 'tidig', fsv. tidheliker 'timlig', mit.
tidelik. Detsamma gäller orden stela äda. stedel (s. 121),
bala fsv. badhul (s. 175), vrela fspr. *vridhul (s. 87), ävensom
1) Värbet asa 'släpa', även 'arbeta hårt' vill jag icke med Kock
härleda ur ett arsa, som kanske snarare är en ombildning av asa än
tvärtom. Det senare torde vara ett självständigt onomatopoetiskt ord,
med variationer som rspr. hasa, list. kasa. 'glida'.
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sala-magara 'sadelmakare'. Till bala kan värbet bala anknyta
sig. Såsom anmärkningsvärda fall med lång vokal framför 1 51
återstå ela 'odla', elig 'nyodling' (s. 218). Vid sidan av de
ganska talrika exemplen med' assimilation av 51 (ev. ti.) till 11.
(se i det följande § 202,1) — varibland även sådana med urspr.
lång vokal, som sila isl. si51a, lada — kela <--• *låna
(s. 305) — får kanske saken ses så, att medan vokalförkortning
ock kons.-assimilation eljes ägt rum, vokalen i ett *Ula bevarat sin längd i framljudsställning ock 5 fallit bort, varigenom
målets ela uppstått.
Även 5n synes regelrätt ha assimilerats, t. ex. i gona 'bli
god', rona 'bli röd', klamtg 'klädning'. Klart avvikande är blott
tina 'tina (upp)', isl. pi5na (s. 43). Det kan ha sitt ljudskick
genom anslutning till adj. han -› tln, isl. pi5inn (s. 41), ock
på liknande sätt förklaras alternativa adj.- ock ptc.-former som
lOna 'ludna' till kin, böna 'bjudna' till bön, jämte lotia, bona.
2. gh har efter vissa vokaler, främst ö ock u, fallit bort
framför kons. (se s. 407). Exempel äro helt(g)a(na) 'tämligen'
(s. 218), lilno(r) adj., lun s. 'lugn', run(a) 'rom'; vidare märkas
formerna byda, byt 'byggde, byggt', bryda, bryt 'bryggde,
bryggt' (s. 233) samt möjligen ordet feda 'fogde', ehuru da.
foged mit. voget, voged- ger anledning att räkna med bortfall
av intervokaliskt gh. I detta avseende tvetydiga äro även ful
'fogel', syl 'sovel', i vilka ord gh bör ha fallit såväl intervokaliskt framför svarabhaktivokalen i ä. fUghel, sughel som antekonsonantiskt i fu.ghlar, fughlen, sughlet. I fri-husi(g)o(r)
»frihågse» (s. 233) kan man räkna med gli-bortfall (eller k-bortfall enl. 3 nedan); biformen med -us- får kanske betraktas som
assimilationsform (se § 202,1 g).
Förlusten av gh i dessa fall bör ha skett över w, u. Efter
ett kvarstående i eller y däremot torde gh ha muljerats ock
uppgått i den föregående vokalen. Ex. äro sgna
såsom j,
'segna' (s. 57), slita, 'Signe', hda, 'tiggde', lyn, -a blixt, -ra (s. 245),
yna 'ögna' (s. 69) — plur. yne,n 'ögonen' kan återgå till Irghonen
*yenen; vidare fyla 'fjäderfä' (s. 256),pry/a 'prygla', som dock hör
till pryl pilt. prägel. (s. 241), samt byd (jämte bd) 'bygd', kanske
beroende på association med byga, liksom värbalformerna byda,
byt ock bryda, bryt ansluta sig till byga, bryga.
1 fråga om adjektiv- ock participformer sådana som mena
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'mogna', drana 'dragna', alternativt för mora, drana se i det
följande § 207.
k har fallit bort efter u
u) ock ä (-± au) framför
tonlös kons., i varje fall framför t. Ex.
pt sjukt
slida, slut släckt(e) (s. 233)
"st mjukt
frut frukt
britta, brut brukade, -at
tUta tukta
låta, lut av ligga ränsa ogräs
smårta, smart smakade, -at
(s. 234)
arta, rart råkade, -at.
På likartat sätt saknas k efter y i t,syt 'tjockt' av tsylse(r)
(s. 259), tyta(s), tyts 'tyckt(e)' ock även tryt(a) 'tryckt(e)' samt
alternativt slyt(a) 'släckt(e)', i vilka association med presensstammen kan ha bevarat vokalkvaliteten, medan eljes av ykt
uppstått og såsom i JhEh. nNta 'ryckte' (s. 319).
Framför s saknas spår av k efter y i bysa, -a 'byxa, -or',
varom se s. 255, ock efter annan vokal i de anmärimingsvärda
formerna os
ars 'ax' ock osal
arsal 'axel', utförligt diskuterade i § 67, s. 222 if.
Då slutligen ordet 49. 4 'kyckling' (s. 245) förlorat ett k,
vilket regelrätt borde ha givit nuvarande g, torde detta böra förklaras så, att vid ordets förekomst såsom bitonigt sammansättningsled (nuv. loya-, tarlsa-t,syllg o. dyl.) k tidigt blivit till gh,
vilket under samma betingelse fallit bort eller eventuellt muljerats ock uppgått i det föregående långa y-ljudet. Se även
§ 167, anm. 1.
v har fallit bort framför n i de s. 174 anförda klan,
nan, rna-ob ock ev. ana-b9g, om detta jämställes med da.
avnbeig.
§ 193. Lång vokal före ensam kons har uppstått genom
bortfall av den senare av två konsonanter.
1. , Genom bortfall av 6 efter r har detta blivit ensamt. Ex.
Ura pojke
nåran nordan
jö'ira sätta på gjord
',åra omgjorda
hra-vé uthärda
getyra gårdar.
Slutljudande r
r6 vokaliseras vanligen enligt § 52,2,
t. ex. ic2r --> joo.
Vidare ex. finnas s. 125 f., 219, 237, 254, 335.
Blott sporadiskt har r i målet blivit ensamt genom bortfall
av annan konsonant, såsom av gh i t. ex. biepr
bjee 'bärg'
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bjc_era-ry, se § 142,2, av 1 i Ica.(r), pl. kara 'karlar', tjcprzg, se
§ 118, anm. 4.
2. Genom bortfall av v har 1 blivit ensamt i en del ord
enligt § 133,4, t. ex. scpl 'själv', kal 'kalv'.
Anm. hcp/ 'hälg' har ej ensamt 1 genom bortfall av gh, utan är
en bildning efter hc_elat fsv. haalaght, se s. 122. Egentligt bortfall av d föreligger ej i Rae-bla, qyle-matt, om vilka se s. 424.

§ 194. Lång -diftong följd av ensam kons. har uppstått genom metates av kons. + j efter urspr. kort stamvokal.
Man kan skilja på
j, som återfinnas i det föregående i
ord med urspr.
§ 95,1 a ock 2 a, § 100 a samt 108 a. Ex.
båga balja
vema vänja
stbna stöna.
tele tilja
Anm. Ljudskicket i målets former för 'skilja' ock 'skölja', fila
ock »la, omn vilka se s. 64 ock s. 249, bör kanske förklaras genom
ett likartat förlopp, nämligen så, att efter ett av särskilda orsaker bevarat i resp. y metates av g ägt rum ock ill, yll givit
gh(1), vilka återfinnas i 95,1 b ock 2 b,
j
ord med

100 b samt 108 b. Ex.
tall talg
bel bälg
fila, -a följa, -e.
senla sölja
§ 195. Lång -diftong framför ensam kons. har uppkommit, då urspr. gh eller k muljerats framrör en kons. Vi
finna
ord med urspr. gh1,1 ghn, gh5, i böjningsformer ght
ks) enligt §§ 92, 99 ock 107,1 ock 2. Ex.
kt) ock ghs
lin lögn
sel, -a segel, segla
hnd höjd
reit, -a rägn, -a
läide(r), /allt lagd, lagt
håg -a hagel, hagla
däis dags;
ÅJA vagn
ord med urspr. kn, nämligen söin 'socken' ock sEiine(r)
'söcken', se s. 328;
ord med urspr. kt ock ks i stam eller i böjningsformer
enligt §§ 93, 99,2 ock 107,3 ock 4, ävensom § 67. Ex.
1) Huruvida muljeringen i ord med svarabhakti-e mellan gh ock 1
kunnat försiggå framför ett sådant e eller blott i former med heterosyllabiskt 1, kan knappt avgöras (t. ex. haghel, haghlet, haghla).
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lchta läkte, lekte
dej släkt
sht& sökte
vekt vikt
/iftis lax
välta vakta
Qls
ax Mö.
lykta
lbta
§ 196. Lång vokal (diftong) följd av ensam kons.
har uppstått, då en svagtonig vokal framför enkel kons. kontraherats med en föregående starktonig vokal, vanligen efter
bördan (ev. muljering) av en mellanstående kons. Två väsentligt skilda fall föreligga.
Kontraktion med en levissimusbetonad stavelse har resulterat i enkel vokallängd. Ex.
c'eta-len, -let efterlåten, -et
hen hem härifrån
neo-gcvon, -ggyt närgången,
den den därifrån
-et
1,96n igän (s. 85)
nå-bon nödbuden.
sel-rem självrådig
Hit höra de i § 192,1 nämnda reli(g)e(r), tIlt(g)a.
Såsom antytts i § 192,2, kunna även sådana former som
ful 'fågel', pryl 'prygel', tcel/ 'tegel' föras hit. Däremot synes
man snarast, såsom framgår redan av § 52 (s. 168), böra härfao 'far',
leda ord med r sådana som vcer ---> vceo 'väder', far
bro° 'bror' från former med -6r- enligt § 192,1, såbror
dana som *vret, *ffiären. Former, som icke haft sådan
anknytning, ha ej kontraktionsvokal + r, t. ex. plur. stee(r)
'städer', ht7co(r) 'hudar'. Från vok. + är kan också mr-aftanl
'eftermiddagsmål' ha utgått, d. v. s. från fspr. *miär-aptan (fsv.
miperaptan).
Under detta moment sortera målets artikulerade former av
subst. på vokal, som enligt § 177 ock 178 är kort i slutljud,
stian,
t. ex. hon
håan 'hon', sht
stiat 'stian', plur. stin
smen 'smeden', let 'grinden', pl. len, lat 'stättan', pl. lan, såna
'son', måna 'maden', snina 'smedjan'. Se § 38,2 ock 3, där
även redogöres för förekomsten av kontraherade ock okontraherade former.
Kontraktion med en levisbetonad stavelse har givit dubbellång vokal med tvåspetsig akcent i enstaviga ordformer. Ex.
mön, möt mogen, -et
vån sida, håll (s. 173)
nön, nöt någon, -ot
strått strätet
1 ) Även meråftan, därjämte också meåftan ock me(j)åiitan fsv.
mipaptan.
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vin varen!
tån, tåt tagen, -et, -iti
vHn, vr'a vriden, -et, -it
gåyn, gåyt gången, -et.2
I fråga om växlingen mellan kontraherade ock okontraherade
former hänvisas till § 38,1 ock även 38,3 ba.
Anm. Ord på ä. -el (fspr. -il, -ni, -ol) ha icke undergått kontraktion, utan genom metates fått slutet -le. Så de i § 192,1 omtalade
bala, skela, vrela, vidare t. ex. slak 'slaga' (s. 220), snzla 'snigel',

spcella 'spegel'.
§ 197. Lång vokal + ensamt d träffas i lågtyska lånord
med dd i sing. av substantiv anslutande sig till ordformer med
förlängd vokal framför ä. ddr enligt § 208,2 i det följande. Ex.
fcido(r) 'fadder' till plur. fadra
slåde(r) 'sladder' till vb. sladra
lddo(r) till plur. hedras
sljdo(r) 'sludder' till vb. slodra.4
Anm. 1. Lång vokal + ensam kons. svarande till ä. vokal följd
av geminata träffas eljes blott i enstaka fall. Anmärkningsvärda äro
våra
våra 'värre', &bora 'abborre', kleegka-bora 'kardborre'. Såsom
ett försök till förklaring av kvantiteten i dessa ord må följande framhållas. vare kan tänkas bero på en äldre anknytning till superlativen
*vcrerst- —> *värst-. I ett urspr. -*borre, som stått bitonigt såsom
senare sammansättningsled, kan en kvantitetsförändring till -*böre ha
skett, vilket vid stavelseförlängningen givit -*böre. — Påfallande är
vidare kvantiteten i lånorden ayle-man 'ålderman' ock 5t10-bla 'skulderblad'. Ha orden inlånats med lång vokal: mit. *ölder-, *schfilderefter vokalförkortningen framför id —> 11 i målet ock behållit vokallängden, med ersättning av id i målet genom 1? Något förhållande vid
inlåningen i målet bör i alla händelser ha motiverat ordens kvantitet.
Anm. 2. Av den sent fornspråkliga förkortningen av rr i slutljud har målet knappt något entydigt spår annat än i foo
foo :
for es, for 'förr'. Ett annat spår kan kwae
kwar 'kvar' vara; det
kan dock vara sent lån från sv. rspr. Vidare märkas do30 ••••• d r
'dörr', nue°
mr 'märr', bh
bär 'borr', ao
ar 'ärr', vilka i
fornspr. haft rr i nom., men i andra former urspr. r ock som därför
kunna ha sin kvantitet genom, utjämning.
Supinum även på -t, således tat. Eå allmänt hos värb utan
infinitiv-a, t. ex. bot, got för böt, gijt av be 'bedja', jz 'giva'; däremot endast vr6t till vria, fl;o:t till flya 'flyga'.
Sup. endast gayt.
Bräder, plankor att lägga på vagn, t. ex. vid stenkörning. Jfr
mit. ledder, My. leiter (wagenleiter).
Till sitt ursprung identiskt är väl också Sk.fde(r) 'slödder'.
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Vokallängd framför ensam kons. uppkommer
ofta i målet vid enklis. Så konstant vid tillägg av -na 'hänne
(den)', t. ex. i-na, ciu-na, v6na, mcb-na 'i, av, vid, med hänne',
ja bd-na, sciu-na 'jag bad, såg hänne', ja ska U-na 'be hänne'.
Den konstanta vokallängden i detta fall kan möjligen sammanhänga med vokalsynkopen framför -na (hana, hona). Vokallängd inträder vidare, om också ej fullt obligatoriskt, i t. ex. ja
b4-de, bet-dom 'jag bad dig, dem' (även ba-); däremot i regel ej
framför m ock v i t. ex. han bec-me, s16-me, sciu.-me 'han bad,
slog, såg mig', bet-vos, s16-vo,s, scin-vos 'bad, slog, såg oss'.
F. Kort vokal framför ensam konsonant.
Av målets konsonanter kan flertalet förekomma med
»långt» eller energiskt uttal efter kort vokal, slutljudande eller
mellanvokaliskt. Jämförelsevis allmänna äro 1, r, ry, n, y, f,
4, p, t, i, , , g. Man kan även räkna med 2, där uttalet är
spi-rantiskt ock man icke har ett såsom andra komponent i diftong.
är sällsynt, såsom i 7.05 'fart, kläm' (se kons. j), v, w ock h
förekomma ej långa i nämnda ställning: ensamt v står endast
efter lång vokal, w ock h över huvud taget icke efter vokal.
Bort vokal (diftong) följd av ensam »lång»
kons. motsvarar regelrätt kort vok. + geminata i äldre språk. Ex.
m. galla
8/bva slippa
tsar kärr
kåta bytta
lcem lucka
ficelk fläck
kwitta kvinna
stbba stubbe
straf, -a straff, -a
brod brodd (s. 273)
11105.9 möss
stgge(r) stygg.
Se f. ö. under resp. konsonanter ock i exempeluppställningarna vid vokalerna.
Anm. 1. På skilda ställen har jag i den föregående framställningen, med stöd av vokalens kvalitet, velat spåra en sekundär, äter försvunnen
vokallängd i hithörande ord eller ordgrupper. Särskilt erinras om de
säregna framljudsfallen mc], -a (s. 239), yc1 (s. 256) samt om utvecklingen -ökk ---> -ai ls i målet (s. 338). Se härom uppsats i Studier
tillägn. Axel Bock, Lund 1929, s. 376 if.
Anm. 2. Geminatan har stundom uppstått genom bortfall av kons.
mellan två lika konsonanter, såsom i ncera, -a 'norm, -a' med bortfallet
ä, isl. noräri, nyAri, ara 'reta' med bortfall av gh, da. sergre (s. 152).
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Kort vokal (diftong) följd av ensam kons. motsvarar även lång vok. + geminata i äldre språk. Särskilt märkes, att målet icke företer kons.-förkortning i förbindelsen lång
vok. + tt (se särskilt s. 305). Ex.
je*, sjätte
skare större
rebte(r) rät
std sluttning (s. 45)
slei)te(r) slät
bröid bredd
taut tåt.
åta otta
Konsonantgeminationeu beror i stor omfattning
på assimilation, försiggången på olika tider, ofta blott sporadisk
ock betingad av betoningsförhållandena. Nedanstående översikt
upptar viktigare assimilationer sedan samnord. tid, varefter i
en anm. några ytterligare beaktansvärda assimilationsfall från
samnordisk eller ännu äldre tid andragas.
1. Regressiv assimilation.
a) 5 har assimilerats med följande 1, 1 n,1 m, f, g. Ex.
gåntoo (g4-moe) gudmor
brblop bröllop
vånial vadmal
sila sent (s. 53)
ynyenis intill (s. 246)
rul ry12
ryl
gitta° (g4-fae) gudfader
jösinig (hår)bena (s. 324)
itlivra- (4-fora-) jib gravryn, rönn (s. 251)
öl (s. 126)
sm sedan (s. 54)
brudgum (s. 246).
brPg-Man,
3
stanna
stizna
Med n märkas även adjektiv- ock participformer som lona
'ludna', rend 'ridna', om vilka hänvisas jämväl till § 207,2.
Över 5 torde assimilation av t ha ägt rum med 1 ock, troligen blott slutljudande, n. Ex.
språk sprattla
lila lille
kik kittla
neela nässla
van,
-a vatten, vattna
våla vassla
-a botten, bottna.
bon,
kattunge
tscbkag
Intervokaliskt tu synes icke ha assimilerats, att dömma
av t. ex. bedna 'svälla' (s. 140), rgdna 'ruttna' (märk adj.
redan).
Jfr § 192,1.
Enl. Hellquist no. rydel av ett *hryöil-, 11 härstammar i så fall
från synkoperade böjningsformer, som plur. *hruälar, *hryälar.
Vokalen i starka tyder på en relativt sen assimilation än -› nn
(jfr s. 175).

GENET. LJUDLÄRA: KVANTITET.

427

Bilabialt b .(v) har tidigt assimilerats med en labial
kons. i fall som samt» (sto-moo), sthfao (sto-fao) 'styvmoder,
-fader', med k i ståkara.
1 har endast i svagtonig ställning assimilerats: med s i
namnet nbsa 'Nisse, Nils', med k i pron. heken, hoken 'vilken',1
tekan, tolsan 'dylik, sådan'.2
n har assimilerats med 1 i en del äldre fall som tilig,
cklig ock i namnet måla; se § 124, anm 3. Med s har n assimilerats i namnen Osa 'Jösse, Jöns' ock gnåsa 'Måns', uppenbart i akcentsvag position.
r har assimilerats med 1 vid svagtonighet i kåla, mgafln under
staga, varom se § 120, anm. 4; ett fall av rn
fon 'förrän'; r har, delvis under
samma betingelse är fon
oklara förutsättningar, assimilerats med s ock t i t. ex. has
'häst', vas 'värs', bevåg 'bevars', kwat 'kvart', Ota 'järta' m. fl.,
se § 120, anm. 4.3
p har assimilerats med t i svagtonig ställning i &ta
'efter', låta 'lyfta'; senare är väl assimilationen, snarast av ft, i
hat 'hatt'.
k synes sporadiskt ha assimilerats med t ock s; sålunda i
/ut, -a lukt, -a
a) plit, -a plikt, -a
tas (tytas) tyckte
riti(g)o(r).riktig
köa, kot kokade, -at;
(j)ita-veok gikt (s. 45)
ha yxa
vi
vigsel
sal
p)
hurtig
ösa oxe.
-huszo(r)
,,
fri-httsie(r)
bilsa, -a (bysa) byxa, -or
Det synes dock böra ifrågasättas, om den långa kons. i dessa
fall värkligen uppstått genom assimilation av konsonanterna
ock icke snarare bortfall av k enligt § 166 föreligger, med
efterföljande kons.-förlängning. I tre av de anförda orden finnas
alternativformer med lång vokal; sidoformerna med lång kons.
kunna ha uppkommit av dessa i akcentsvag ställning, sålunda
tytas i den vanliga sammanställningen tykas-öm 'tycka om',
bysa vid bithighet i sammansättning liksom fri-husio. Förklaringen till kons.-längden i flertalet av de övriga orden kan vara
hwik(k)in, hulkin --> huk(k)in.
Jfr fsv. hwilkin
thokkin.
Fsv. pilikin, tholkin
1 tcsikal-bceo 'körsbär' finnes sannolikt inlånat ss, se s. 271.
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densamma: lut, -a kan härröra från värbets förekomst med
advärbial- eller objektsbestämning, såsom luta-vckl, -ila, -tsiea
'lukta väl, illa, tjära'; kot(a) kan ha utgått från sammanställningar med betonat objekt som kota-grild, -pepra, -kåta o. dyl.;
ysa ock osa från sammansättningar som håyy-, böl-, ve-y.sa
'hand-, bål-, vedyxa', hby-, vbnster-osa 'höger-, vänsteroxe',
pr-osa 'paroxar', ev. också, med tidigare fakultativ huvudton
på senare sammansättningsleden, os-eg, -yc_l 'oxök, -töm'. Vad
beträffar vipl, skulle det kunna tänkas ha sin kvantitet från
former med (k)s före 1 som nuv. vislana 'vigseln', visler)
'vigslar'. Återstå sedan lånorden plit(a), riti(g)e(r), 0)ita-vceek,
vilkas vokal icke är mindre påfallande än den långa konsonanten. Antingen ha dessa ord lånats tidigt i sådant skick, att
i den långivande dialekten funnits ett it(t)
ieht, eller ock
ha de inkommit sent från svenskt rspr., varvid i-vokalen bibehållits ock det för målet främmande kt förenklats till tt.'
h) t har regelrätt assimilerats med s alltifrån fspr. tid,
urspr. as ock ds -3- ts inbegripna, samt med k (ev. tk
dk)
sporadiskt. Ex.
rOgal svedjeland (s. 256)
sticsa studsa
jågal gödsel
våysa gå i vatten (s. 336)
tisal dräktighet (s. 47)
ps skjuts
go.5 gods
plas plats
te röis till reds, redo
bås-man båtsman
fos föds
bis bits.
Ett fall med s, som hör hit, torde även tisal 'tistel' vara,
sannolikt utgånget från synkoperade former med kons.-metates,
som plur. *Fistlar •-> *pitslar
*pis(s)lar, nuv. usla. Jfr fsv.
plur. pinar ock da. tidsel (Nor. Aschw. gr. § 337,10).
Ex. med k ±- tk (dk) äro imam (jämte vciskan) 'varken',
fsv. huatke, vilket kanske tidigt fått assimilation i akcentsvag
ställning, samt vidare lånorden snåka, -ara 'snickra, snickare'
ock b?/ara 'tunnbindare' (s. 405), som dock kunna ha inkommit med kk.
2. Progressiv assimilation.
a) d har regelrätt assimilerats med föregående dentalt 1
ock n i ordstammen (jfr § 161,4). Ex.
1)

-ikt liar ju eljee blivit -et i målet enligt § 93,3, e. 294.
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.9(4 skuld, gäld
blito(r) blind
vag våld
hott, hpna hund, hynda
bensnara (s. 325)
ba , b4no(r) bonde, bönder
skul, 5y1 skuldl
tiqua
ta tända.
b) b har regelrätt. assimilerats med föregående ra. Ex.
dime. dimma
kayyj, kom kam
tåno(r) timmer
. lon.; lam ii. (s. 214).
Anm. I den tidigare framställningen i detta arbete ha förekommit åtskilliga belägg även på andra ock väl i allmänhet äldre assimilationer, vilka böra beaktas för en rätt uppfåttning av resp. ords ljudskick. Sålunda kan erinras, att den samnord. assimilationen ht --> tt
får förutsättas i målets form för 'skäkta (lin)', fceta, vidare i drcet
'drög' (s. 129), attta 'ägde' fsv. atte isl. åtta. Såsom särskilda belägg på den samnord. assimilationen nk --> kk kan erinras om brelsa
f. 'bringa, bröst', lia-brek 'brink (på väg)', skrulga 'nucka' (s. 239),
vilket sistnämnda ord bör satnmanhänga med fsv. skrunkin 'skrumpen'.
För assimilationen nt --> tt givas flera belägg, såsom male,1 'blöja' (s. 145),
grcetan 'kräsen', enligt Hellquist till ett värb *grantian (jfr da. dial.
grante 'gnälla'), StOttg 'liten pojke' (s. 272), glot 'barnunge'. Ett
fall med samnord. assimilation la
11 föreligger i al, -a 'al, alträ, albastånd' (s. 143), ur ett germ. *aluz-. Målets sal, -a 'sälg, -trä'
(s. 143) stämmer ej med ett germ. *salh- fht. salaha, men i många
sv. dialekter finnes en form sedd 1. dyl, som tyder på ett urspr.
*sald-, ock en sidoform härtill "salp- skulle ha givit "sall, med samnord.
assimilation
--> 11. Ordet stare, i målet Stava, har redan i fornnord.
tid bifortnen starre (so s. 144) ock träffas med långt r i skilda sv.
dialekter. Den av Wigforss s. 220 ifrågasatta ock av Hellquist godtagna förklaringen, att ordet skulle ha fått rr från starrblind, synes
mig, såväl med hänsyn till rr-formens ålder som i övrigt av rimlighetsskäl, oantaglig. Det är vida mindre reson i att stare skulle ha
ombildats efter starrblind än att, såsom skett i da. ock no. dial., det
senare ordets förra del associerats med stare (sta3rblind, starablind).
Säkerligen går rr tillbaka till samgerm. tid ock härrör ur ett rn (lat.
sturnus).

§ 203. Kort vokal följd av ensamstående »långt» m
har regelrätt uppkommit genom tidig förlängning av m efter
såväl lång som kort vokal. Ex. 2
öim imma (s. 322)
hbmal himmel
finta timme
lcinto(r) lam
dront., -a dröm, -rna
tema tämja.3
Resp. ekonomisk ock moralisk skuld (s. 250).
Vidare ex. finnas under resp. vokaler.
Utgånget från de i-lösa presensformerna (jfr s. 390).
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§ 204. Blott sporadiskt — huvudsakligen genom utjämningsvärkningar — har ensam »lång» kons i övrigt uppkommit av
kort, nämligen
vid förlängning av tennis framför 1, r, n, u i
kwase(r) kvick
betat betsel
nek näck;
kpan (s, yban) öppen
De två förstå exemplen få härledas från synkoperade former
som plur. betla (fspr. *bidar), ypna; ordet kvick har haft u
nykr, gen. nykrs).
i stammen ock nek_ r
vid kons.-förlängning i bitonig senare sammansättningsled. Ex.
kNa-rys. kolryss (s. 243)
kna-b/els ögonblick
potatisvagnskorg
piee-ry,5
helvete
itiel-veta
tånglake1
åyla-kup
genskjuta
(s.
272)
,901-50ta
villväg,
-stråt. 2
vib-kula
vågsamt
(s.
130)
vdetta-jet
Enligt gängse förklaring ha från dylika sammansättningar
utlöst sig sådana fall som j'ep 'skepp', vels 'veck'. Så kan
också målets uttal ros 'ros' förklaras, nämligen i synnerhet från
sammansättningen tyena-ro, 'törnros'. Även Ula 'kula' kan
ha utgått från sammansättningar, som kanint-, bl#-kula o. dyl.
Vokalen i flera av de anförda exemplen tyder på relativt
sen kons.-förlängning.
Anm. 1. På motsvarande sätt kan givetvis förutsättas en kons.förlängning i första sammansättuingsleden vid huvudton på den senare.
Ett exempel härpå kan, under förutsättning av tidigare fakultativ betoning av andra leden, föreligga i nins4a-gri2iza 'mulkorg (för oxe)',
möjligen också i in-fceej (även man-) 'kaminsvärta'. Märkas kan
jämväl det ombildade ris-gryn, -grEid 'risgryn, -gröt'.

vid kons.-förlängning beroende på vokalförkortning till
följd av akcentreduktion i sats eller fras. Ex.
bara bara
hon hon
va vilja v.
mcen men
lckta låta (jämte ice)
val väl
Så vid kusten (se s. 231), men i det inre av häradet benämnes
näjonöga c_tyla-kuga. Se f. ö. numera Hellquist, som antar identitet
med kug, 'cunnus' för senare leden. Hur detta fått 4, är svårare att
säga.
1 uttrycket pau, rdp-kula 'på villstråt, vilse'. Jfr uttrycket
på ny kula.
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liga (ltga) lika2
hösifa (höida) heta'
ybsus Jesus.3
fjeeka stoppa (korv)'
Anm. 2. Kons.-förlängning av detta slag får uppenbart ledas långt
tillbaka i fornspråket. Ett gammalt belägg är sannolikt pron.-formen
data(s)
dra(s) 'deras' (s. 184 ock 281), vars fspr. geminata förklaras enklare på sådant sätt än enligt Nor. Aschw. gr. § 297.
vid kons.-förlängning framför kons. i förra leden av
sammansättning, en företeelse som särskilt synes gälla 1 ock n
ock som kan sammanhänga med en intimare förening i uttalet
till en kons.-förbindelse, som värkat förkortning av föregående
vokal. Ex.
nulyn-da måndag
id-bua armbåge
veln-gays vantrivas
äl-vQra allvar 4
flin-skalte(r) flintskallig 6
heel,-veta helvete
mien-lose(r) menlös
bög-Mig bålgeting 5
hils.bona husbonde (s. 267).7
-böinte(r) julbent
En tidigare fakultativ betoning av senare sammansättningsleden kan självfallet stundom ha varit orsaken till kvantitetsutvecklingen, såsom i nzwn-loser, hos-bona, enligt anm. 1 ovan.
vid kons.-förlängning i sammanhang med förkortning av
föregående lång vokal framför stavelse med levissimus (i ord
med akut fortis eller med semifortis). Det enda mera entydiga
exemplet härpå kan anses vara komparativen smcira 'smärre'.
Nuvarande akcentuering tillåter vidare att på samma sätt förklara åtskilliga nedan i § 205 upptagna ord, som trdti, ytti,
ndt, frölda, frålcost med fakultativ eller konstant akut tonvikt. Svårare att förlika med regeln äro ord med deciderat
grav akcent, som tiyktan, nbtan, fått(g)e(r), vilkas långa kons.
enligt Nor. Aschw. gr. 297 ock där cit. litt. skulle ha ifrågavarande orsak. Väl skulle däremot den långa konsonanten i
äldre ock yngre lånord kunna förklaras på angiven grund, såFrån uttryck med betonad bestämning, som resp. ja höita-§cbrj
'jag heter Sven', fjceN-på/Sa, 'stoppa korv' (s. 133).
I synnerhet i uttryck som liga-brå,
Märk särskilt uttrycket 2 jesu-Kin 'i Jesu namn'. Ordets expressivitet kan möjligen också ha invärkat i fråga om dess kvantitet.
Se även i det följande § 206.
Däremot 611-MQS9 'allmosa', al-fra 'allfars' (e. 173).
6) Fes,. flinskalloter.
Jfr 43-09 'bålyxa'.
7) 1 sv. rspr.-uttal ofta huss-bonde, -borna.
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i fo-st4ra, bafeda, bil, töbak, förta
fåna 'förre'.1 I
fråga om många lånord (från lågtyskan), i synnerhet med klusil
eller s, äro orsakerna till kons.-längden över huvud oklara (se
nedan); eljes skulle såsom ytterligare fall kunna anföras t. ex.
sådana ord som tOkan 'kök' (s. 253), kaigta 'kajuta', isan-feey
(se anm. 1 ovan).2
§ 205. Lång kons. efter kort vokal har sedan gammalt uppkommit genom förlängning av en senare sammansättningsleds frarriljudande kons. efter betonat vokalslut hos ett
föregående led, då båda leden, med förlust av känslan för ordets
sammansättning, ingått intimare förening. Ex.
bykt« trätton
fröida 8 fredag
Man (s-) sjutton
frtilsost frukost
nbtan nitton
221say 4 jaså
trwtts trättio
j?2men4 jamän
5uta2 sjuttio
niemen4 näjmän
netts nittio
»kw' ja gud
fått(g)e(r) fattig
g‘tbavas gudbevars
blåt,gan blaggarn
låga (<-• la-gq) ladugård
sårig syring (s. 271)
trciwg
tral-g) trädgård.
Hit kan ock föras bbtta 'bittida' mit. bitide, om det från
början känts som sammansättning. Ordets kvantitet kan dock
även förklaras enligt § 204 e, nämligen ur den vanliga sammanställningen t Inceen-Utta 'i morgon bittida' (Tued akut fortis).
s0111

Anm. För här ifrågavarande fall ha givits olika, tämligen motsatta förklaringar. Enligt Noreen i Ark. VI, s. 319 if., Aschw. gr.
§ 297 skulle kvantitetsutvecklingen ha betingats av frånvaro av biton
å den följande stavelsen; enligt Boberg i Ark. XII, s. 341 if. åter skulle
kons.-förlängningen i danskan just vara betingad av biton å omedelbart
följande stavelse eller å en på fullständigt obetonad vokal följande stavelse. Exemplen ge emellertid ej stöd för akcentförhållandenas avgörande betydelse. Jag tror tvärtom, att förklaringen bör sökas just i
sammansättningselementens aprioriska kvantitetsförhållanden. Det uttal
utan dragning på slutljudande vokal, som nu gäller för sv. rspr. liksom
för här behandlade mål, enligt vad jag hävdat i § 12 (se vidare
I detta fall under förutsättning, att ordet inlånats med akut
alm Lånet har väl dock skett med rr över danskan: da. forrig av
mlt. vorioh.
•
Om det vid inlåningen haft akut fortis.
8) Akut ock grav fortis.
4) Akut akc. i sammanhanget eventuellt.
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§ 176 if.), synes, av här berörda företeelse att dämma, gå tillbaka till
fornspråket. Denna kvantitet hos vokalen bibehålles ju i sammansättningar, som i rspr. kö-bent, kö-fot, hö-gaffel, rå-kost, nST"-fallen, i list.
t. ex. ko-fod, ve-kast 'vedbacke', lo-bolk 'logbalk' o. s. v. I samma mån
som föreningen mellan sammansättningsleden blir intimare, så att det
hela kännes som ett enkelt ord, skärpes härvid konsonanten efter den
kort uttalade vokalen, ock man kan t. ex. i rspr. erhålla uttalen laggår,
träggår, kofföt, i list. t. ex. vekast, lobolk o. s. v. Ock härmed är
principen klar, icke blott för uppkomsten på sin tid av blaggarn, list.
blagan av *blit-garn, fredda(g), list. fröida av *frö-dagh, list. SkIng <-*s'Yrring av *s§-ring, rspr. uttal fruelrost, list. frukost av *fri-1-kost,
utan även av fattig av fårtöker, nitton, list. netan av *ni-tan o. dyl.
Även bittida, list. Utta av *bi-fidha kan föras hit ock möjligen da.
Ilittig, som kan jämföras med fattig, av ett
(med en formell
uppdelning) mit. vlitieh. Att konsonantskärpningen gynnats av akut
akeentuering, i samma mån som uppfattningen av sammansättningen
som ett enkelt ord befordrats därav, synes visserligen sannolikt, men
fallen med grav akcent äro tillräckligt många för att visa, att betoningen ej varit avgörande.

§ 206. Lång kons. motsvarar enkel kons. i det långivande språket (lågtyskan) i ganska många lånord, utan att
kons.-längden synes vara betingad av någon bland här förut
angivna faktorer. De konsonanter, som särskilt antagit längd,
äro t ock d samt, ehuru i mindre omfattning, a. I sv. rspr. är
företeelsen i fråga representerad, åtminstone vad beträffar d, i
ord som krydda, skräddare, med lång vokal i mlt., ladda med
kort vokal i det långivande språket, möjligen också i fall med
t ock s, såsom fatta, fatt (taga fatt), stuss (Se S. 231), kolryss
(s. 243). I danskan träffas talrikare exempel, med vilka listermålets former ofta överensstämma. Ord med t, cl eller s i list',
som synas böra nämnas såsom exempel här, äro:
yeta driva på2
prbvet avträdes
slut., slida slut, -a
karä vagnshäck 4
mant'At minut
fat, fåta fatt, -a
ro-b0a rödbeta
vcito kärnlöst virke (s. 145);
krida krita
kryd krud kruts
kryda krydda
gry d grud grus, gryts
Se även här förut s. 398 ock s. 400.
Mit. sohåten enligt s. 129 f.
8) Se s. 85 ock i det följande under akc.
4) Ty. karrete.
5) Se s. 231 (ock 243).
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liedaka kistlåda
hk& vårda (s. 243)
&claka ättika
skrhula klippa snett (s. 331)
skeda f. släpplankal
bajörd besked (s. 400)
lida ladda (s. 180);
skrbdara skräddare
stricsa sträva mot
c) ritsa vildbasare
plus blus.2
stus bakdel
Möjligen äro åtskilliga lånord, för vilka i det föregående
sökts förklaring av den långa konsonanten, jämställda med
ovanstående exempel, såsom kajgta, madam ros. Å andra sidan
låta åtskilliga av de anförda exemplen förklara sig enligt föregående moment, i synnerhet de med 4, vilket gör det ovisst, om
över huvud taget den ifrågasatta inlåningsförlängningen gäller
även s. Så kan t. ex. plus härröra från sammansättningar som
plics-troy, plics-lr med ,5 enligt § 204d härovan; strusa förekommer knappt annat än svagt betonat i strusa-mc_5d, där
kan ha uppstått enligt § 204 c.
Anm. 1. Inlånet i målet har väl i regel skett över danskan. Det
torde få förutsättas, att uttalet i lågtyskan givit anledning till geminationen. Ord med t kunna tänkas ha upptagits efter övergången av
tenuis till media, ock ensamt t i slutljudande eller intervokalisk ställning har då kunnat associeras med tt. Vad beträffar d, synes det i
lågtyskan ha haft ett hårt, energiskt uttal, som efter hand lett till dd
— man kan t. ex. märka mit. leddeke, sledde för ledeke, slede —
ock som i det låntagande språket också givit dd i talrika fall. Där
så ej skett, har kanske inlåningen varit tidigare, såsom i list. fisia, mit.
seheiden, solnklen (s. 324).
Anm. 2. Sporadiska fall av lång kons. även i lånord med annan
kons. än någon av de ovan anförda förekomma. Sålunda märkes ordet
huk 'udde' (s. 232), da. huk, Ity. Inåk. Däremot har partik icke, såsom antagits s. 232, utgått från låneform med enkelt k, utan bör anknytas till ty. perticke, fra. perruque, ock kråka (äv. kroka) 'kruka'
överensstämmer med da. krukke isl. krukka, enligt Hellquist ags. °rocca.
Att fall sådana som kula 'kula', som förklarats i det föregående, skulle
bero på inlåningsförlängning, synes föga sannolikt.

§ 207. Lång kons. förekommer i stor omfattning inom
ordböjningen ock har delvis ljudlagsenligt ursprung, men beror
därjämte till avsevärd del på analogi ock systemtvång. Det
har synts mig ändamålsenligt att giva en översikt över de olika
härledningar av konsonantlängden i böjningsformer, som erbjuda sig.
1)

Att köra sten på, s. 127.

2) Se s. 231 (ock 243).
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1. Ljudlagsenlig lång kons. förefinnes i böjningsformer
från samprå,klig tid
i former av ord med rot på -t (numera -d) ock 5, såsom i
wet '(h)vitt' av wule(r), het 'hett' av höide(r), vayt 'vått' av
vade(r), Uta let 'letade, -at' av löida, våga valt 'vätte, vätt'
av vada, vit 'vitt' av vie(r) 'vid', let 'lett' av löie(r) 'led' adj.,
lölde(r) löit 'ledde, ledd, lett' av
gåt 'gott' av goe(r),
/isia, få& fe(r) fot 'födde, född, rött' av fo 'föda';
i passivformer av värb med rot på vokal (genom assimilation av urnord. SR), såsom i siaus 'slås(s)' , gnos 'gnos', sys 'sys';
till följd av särspråklig assimilation, nämligen
av ts ock ös till ss enligt § 202,1 h i ord med rot på resp.
t ock 5, i den mån assimilationen icke hindrats av association,
t. ex. i bis 'bits', /os (även ids) 'låtsar', hus-man 'båtsman';
gus 'Guds', tis 'tids', bys bos 'bjuds, bjöds', klaks 'klädes';
sannolikt av 5n till fln enligt § 202,1 a i adjektiv- ock
participformer med ordrot på 5, såsom i låna 'ludna', böna 'bedda';
sporadiskt eljes, såsom av fl, rt i hat 'haft', vat 'varit' (se
§ 202,1 e o. f.).
2. Lång kons. i böjningsformer, orsakad av icke i
egentlig mening ljudlagsenliga faktorer, ev. i samvärkan med
varandra, förekommer ymnigt.
De förklaringsgrunder, som torde böra tillämpas, äro väsentligen följande tre, nämligen 1) ordens förekomst med försvagad
akeentstyrka, 2) analogi ock systemtvång, 3) vokalkorthet i ordens
grundorm med slutljudande (ev. antesonantisk) vokal enligt §
176-9 (jfr § 181-3). Den sist nämnda faktorn är säkerligen ej
den minst viktiga att räkna med för en rätt bedömning av nuvarande språkskick i här åsyftade hänseende, då det gäller ord,
som numera ha vokalstam i målet. Den har i alla händelser
utgjort ett kraftigt värkande moment i den analogi- eller systemtvångsprocess, som fört till konsonantlängd. Då t. ex. gen. av
sia 'slag' heter slas, finner man knappt en övertygande orsak
till -s för ä. -ghs (jfr däis av da 'dag') enbart i en parallell
stas; men om man utgår från grundformen sia med dess
sta
korta vokaluttal, blir det lätt förklarligt, att genitiven, genom
systemtvång, bevarat grundformens a med samma vokalkvantitet, varav följt s med energiskt (långt) uttal. 11r liknande
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synpunkt kan man bedömma t. ex. dras dros till resp. dra dro
'draga, drog'.
De företeelser, som bär äro i fråga, uppdela sig på två
grupper, nämligen
fall med lång kons. svarande till urspr. enkel kons.,
dels i nominalböjningen, t. ex. gen. bys av by, jks av jo,
frus av fru, nys 'nyss', adj.-neutr. nyt av nye(r), fem, ny, rayt
av raye(r) 'rå', fem. ray;
dels i värbalböjningen, nämligen i temaformer som trode,
-e(r), syda -e(r), stroda -e(r), sade -e(r) ock tro, syt, strot, sayt
samt i böjningsformer som .vi, ni tron, syn, stron, sayy, söin,
av resp. tro, sy, stro, say, söi 'se';
fall med lång kons. i ordformer, som i äldre språk haft
ett -gh (ev. urspr. -k), i enstaka fall -v, framför ändelsekonsonanten, nämligen
dels i norninalböjningen: i gen. slas 'slags' av sia, te skos
'till skogs' av sko, i adj.-neutr. s/ut 'slugt' av slue(r), dryt
'drygt' av drye(r);
dels i värbalböjningen: i temaformer som vida -e(r) 'vigd(e)',
duda 'dugde', yttc/a 'ljög' ock vit, dur., jut av resp. via, dua,
yua samt eljes i böjningsformer som dras dras 'drages, drogs',
tas to s 'tages, togs', yis gas 'gives, gavs', av resp. dra, ta, yi,
vidare stena 'stigna', drana 'dragna', flona 'flugna', gona 'givna',
gayna 'gångna';
fall med lång kons. i ordformer, som i äldre språk haft
ändelsekons. efter svagtonig vokal, föregången av en senare bortfallen stamkonsonant, nämligen
regelrätt i pres. nd. ock imper. plur. av värb utan infinitiv-a,
som pres. vi (ni) byn, ben, drar, tan, im 'vi (ni) bjuda, bedja,
draga, taga, giva', imper. byn, ben etc.,
konstant eller alternativt i supinum av vissa urspr. starka
värb, som numera sakna inf.-a, såsom bot 'bett', drat (drcit)
'dragit', tat (tett) 'tagit', got (göt) 'givit',
regelrätt i inf. pass. av värb utan inf.-a, t. ex. bys, bes,
dras, tas, ps 'bjudas' etc.
Ovan har förutsatts, att man i här anförda fall ej har att
räkna med ljudlagsmässigt tillkommen kons.-längd. Osannolikheten av en assimilation av gh (k) med dental kons. (s, t, n)
har tidigare framhållits; en skenbar sådan har förklarats genom
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.
Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
1878-81.
hh. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42,. 61, 65, 75, 84, 100, 126.
XI: hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51..
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
hh. 63, 150, 155, 167.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. v.).
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