H. 206 fr. början
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES
1988 (LivR. 206)

SVEN SKA

LANDSMÅL
OCK

SVENSKT FOLKLIV
TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM

,T. A. LUNDELL

193:1

H. 4

NUCKÖMÅLET
av

GIDEON DANELL
S. 181-244.

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER
Boklådspris för årgången kr. 6,50,
för detta häfte särskilt kr. 1,00.

Tidskriftens utgivare:
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala
med biträde av

Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM för Lund,
Prof. T. KARSTEN för Helsingfors.

Ärg. 1920: GEIJER, En byskomakares historia. LEVANDER, Apokop
i Älvdalsmålet. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1919.
Institutet för ortsnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola
1920-1921.
Bilagor: DAHLGREN, Från Synnerby (B. 17 = h. 147).
Drottning Sofias visbok. Stjerneldska handskriftens visor.
(Bih. IV, 1-2 = h. 148).

rg. 1921: HERLENIUS, En dalaprofet. GEIJER, Undersökningen
av svenska folkmål 1920. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola 1920-1921.
Bilagor: GÖTLIND, Studier i västsvensk ordbildning (B. 19 = h. 149).
STEFFEN, Svenska låtar (XVI. 2 = h. 150).
Hushållning ock levnadssätt, s. 5-52 (h. 151).

rg. 1922: Gåtor från Småland. Mörrehäradernas ortnamn. GEIJER,
Undersökningen av svenska folkmål 1921. Institutet för ortnamnsock dialektforskning i Göteborg 1921-22.
Bilagor: GEIJER, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar (B
18 = h. 153).
CELANDER, Närkiska folkminnen (XVI. 3 = h. 155).
BOETHIUS, Orsamålet, s. 3-66 (IV. 4 = h. 156).

Ärg. 1923: SÖDERLUND, Uppteckningar från Otterstad. GEIJER,
Undersökningen av svenska folkmål 1922. Landsmålsföreningarna i
Lund 1922. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg
1922-1923.
Bilagor: ISAACSSON, Södra Fjärdhundralands folkmål (B. 21=h.157).
Sagor, sägner, legender, äventyr ock skildringar av folkets levnadssätt, s. 49-112 (III. 2, h. 158).
FRED IN, Gotlandstoner, s. 273-368 (h. 159).
VESTLUND, Medelpads folkmål, s. 3-130 (h. 160).

irg. 1924: Skolpojks- ock studentslang, ny saml. av RUB. BERG.
Undersökningen av svenska folkmål 1924-25. Landsmålsföreningarna
i Lund 1924. Institutet för ortsnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1924-25.
Bilagor: A. KARLGREN, Gammalsvenskby, s. 1-64 (h. 162).
RUTBERG, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, s. 382 (h. 163).
BUCHT, Äldre u ock o i kort stavelse i mell. Norrland
(B 22 = h. 164).

LJUDENS FÖREKOMST: KONS.

k, k, 1.c, 1.

181

den föregående diftongen till ut, t. ex. giak m. 1 gök (övriga
ex. å s. 123). Genom stavelseförlängning står k för gammalt
kort k även i sådana ord som 1,64 n. 1 a ut. pl. beck, /ok n.
1 a lock, jfr § 125,3 (s. 208).
I det estniska lånordet sak m. 1 plog (estn. sahk 'pflugschar, pflug') representerar k estn. hk.
Förutom i slutljud postsonantiskt ock i inljud intersonantiskt,
på vilka ställningar ovan nämnda ord giva exempel, kan k i
flexionsformer uppträda framför k, r, t. ex. stcetre komp. av
stakat kort, trikkar ob. pl. av trikok m. 1 »tryckel», bösshane.
.7g står för vanligt kort k i slutet av sammansättningsled, när det föregås av g eller s ock följande led börjar
med icke hornorgan tennis, alltså p, t eller, när g föregår, s;
likaså, när g eller s föregår, enligt § 37 (s. 51), om den följande
leden börjar med b, d eller g. Ex. hak-tar adv. hvartill, fiskdisk m. 1 fiskfat.
1, som i regeln motsvarar gammalt kort 1, men stundom även är uppkommet genom förkortning av 11 eller assimilation av dl, ni, rl (ex. nedan), förekommer i målet närmare
bestämt i följande ställningar:
uddljudande antesouantiskt, t. ex.
lond n. 1 land
lo-loko f. 3 loglucka
zs-/ceg m. 1 a »is-lägg»'
avo-lagg adj. avlång.
Märk likar m. 1 nyckel, med bibehållet uddljudande L I udd
ljud av senare led kan 1 genom sandhi även stå för fl, t. ex
ho-lok m. 1 hårlock, ho-lr n. 1 hårläder;
slutljudande postsonantiskt
a) efter starktonig lång sonant, i inhemska ord motsvarande
gammalt 1 (icke 51, fl, se nedan), endast om sonanten är 1, ct/
eller
bil f. 2 bila
sal m. 1 syl
fil m. 1 fil
daal m. 1 del
il n. 1 »il» 2
fail m. 1 fel
m. 1 kil
hail adj. hel
mil f. 2 mila
hoil sv. 1 hvila;
1)

2)

en slags primitiv skridsko av ben (hästens skenben).
ryck, anfall, ilning.
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i lånord även efter andra sonanter:
ske/ n. 1 ställe
49/ ni. 1 »fiol»'
petor-p41 »Peter-Paul» 2 ;
spcel m. 1 spel
vidare när 1 står för 51,
kal Karl •
*bel- »bede1-» 3
sal ni. 1 sadel;
bli(d) sv. 1 »bydla» (s. 166)
b) efter svagtonig kort sonant endast i lånord, t. ex.
rikol Rickholtz
Mol in. 1 bibel
mikal Mikael4
grefol m. 1 griffel
tc_tfol IB. 1 tavla;
potel f. 2 butelj
.3) inljudande intersonantiskt
a) efter starktonig kort vokal i inhemska ord motsvarande
gammalt 1 (icke 51, ni, rl, se nedan), endast om sonanten är i
eller ce: sila (jämte sceka) ni. 3 sele, vila vb vilja (jfr veeke
m. 1 b ut. pl. vilja), hceileft f. t »heligt», hälg; även efter andra
sonaniter, om 1 beror på förkortning av 11 eller assimilation av
ni, rl:
kola sv. 1 »kvadla» (s. 136)
brialap n. 1 bröllop5
fila sv. 1 ? »tvilla» (s. 171)
gole adj. »gårlig» (s. 28)
filegg ni. 1 a tvilling
ilakat adj. elak 6
celas adv. eljest.
kila sv. 1 »killa»7
kola sv. 1 »korla» (s. 136)
Vidare står 1 i de ursprungligen sammansatta orden holekan pr.
hvilken (»hvad lik») ock hola pr. hvad (»hvad slag»5) samt i några
lånord, t. ex.
kilo f. 3 anjovis (s. 107)
aleks Alex(ander)
wie f. 2 a olja";
bcelet n. 1 »beläte» 5
7 ) en liten trätingest, varigenom man låter tråden löpa, när man
nystar upp från nystvinclan.
Petrus-dagen, den 29 juni (i den estniska almanackan: Peetri
Paawli päew).
i bels-man m. böneman.
Mikael-dagen, den 29 sept. (förekommer ej som dopnamn).
Även bruti.ap m. m., se s. 112.
Månne ej första leden i detta ord hällre är en- (som i t. ex.
envis, enveten, västg. nh4k, årlk, Nuckö cein-stecl, cein-trcpte —
alla med samma betydelse) än f sv. Ee 'alltid', som vanligen antages?
yngla, om get; även kil sv. 1.
med i närmast ur .2, jfr § 130 anm. (s. 217).
10) estn. eli, 011 'öl'.
2' ) bild, tavla.
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efter starktonig lång vokal motsvarande gammalt 1 endast
i flexionsformer (ock avledningar) av ord inom mom. 2 a ovan,
t. ex. bila bf. sg. av bila, samt i lånord (varibland särskilt en
del avledningar på -le -hg ock -ligg -ung), t. ex.
i,ittla Julia
rolel adj. rolig
hele adj. helig
religg m. 1 a reling;
vidare motsvarande ri i orden:
ales adv. annorledes
hole adv. »hårdligt» 2
beligg m. 1 a bärling
kcplek m. ut. pl. kärlek
fale adj. farlig
nias gårdn. Ner-Lars';
efter svagtonig sonant i flexionsformer av en del ord inom
mom. 2 b ovan, t. ex. potela bf. sg. av butelj.
Vidare ingår i i följande konsonantförbindelser: id; lk, lm,
in, lp, is, it, iv, bl, fl, si, e, ldr, ift, ikn, itn, ragg, lsk, isn,
ist, ltr, ksl, ndl, nsl, tsi, lstr. Inga av dessa förekomma i
uddljud.
4) I slutljud stå id, ik, lm, in, lp, is, it, iv, ift,ig, lsk, ist.
Mera vanliga äro bland dessa endast id, is, it, t. ex.
aid m. 1 eld
galt m. 1 »galt»5
kozid, kozid n. 1 kväll 3
fcelt ipf. sup. av fålla
liceezis f. 2 hälsa
kalt n. sg. st. av kall
nzis gårdn. Nils'
smte/t st. 3 smälta
fris pres. sg. av fålla
utsalt n. sg. st. av usel
spds f. 2 spilta 4
ceit sv. 1 älta (degen)6.
in förekommer endast i några flexionsformer ock avledningar,
t. ex. bzboln bf. sg. av bibel, fln bf. sg. av fil, skaln bf.
sg. av skak m. 1 skalle, min sv. 1 svullna;
ist i ipf. sup. pass. av värb på efter sv. 3, t. ex. filst av ftl
fylla samt i ce/st superl. älst;
iv har jag endast funnit i celv räkn. älva (obs. i <— n);
ift i motsvarande ordinaltal celft;
lsk i falsk (jämte fgtsk) adj. falsk.
Om förbindelsen igg se § 85 (s. 175).
Även rare.
Även ho2e, varom se vidare s. 13 not 2.
Andra ex. på -id ovan s. 168.
Väl en s-avledning på det hsv. ordet.
vetebrödsbulle; vanligen hotgalt »hvit-galt» (eller »hvete-galt»?).
Opers. äv. 'det går dyningar'.
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lk, lm, lp finnas endast i lånord, t. ex. pialk m. 1 pinne (s. 60),
skcelm m. 1 skälm, kip sv. 1 springa ock hafsa (estn.
hilpama, hilpuma 'flattern, »umher fliddern»').
5) Inljudande förekomma de nyssnämnda förbindelserna
(utom tv ock /ft), en del endast i flexionsformer, ock dessutom
följande: bl, fl, rl, si, tl, ldr, lkn, ltn, hr, ksl, ndl, nsl, tsl, lstr.
Ex. på bl lemnas § 75, id, ldr, ndl § 78, fl § 83; si, i, ksl, nsl,
tsl förekomma blott i flexionsformer av de i § 94 nämnda orden
på /. För de övriga förbindelserna följa här exempel:
smialtor f. 2 smultron
cerle adj. ärlig
kceigglar ob. pl. av käring
dolkat adj. fånig (s. 139)
ilske adj. ilsken
silke n. 2 ut. pl. silke
hilstor f. 2 »hilster»1
pcelmas gårdn. Päll-Matts'
mialkna ipf. sup. av mu1tna2
golnas sv. 1 mogna
d:o
d:o
~Una
kapar pres. sg. af kip
smmltra bf. sg. av smultron
hcelsigg Helsingfors
/utsira bf. sg. av »hilster».
altar m. 2 altare
mialtn sv. 1 multna
/ motsvarar i regeln gammalt långt 1, stundom även
genom assimilation 51., ni, rl. Det förekommer endast efter
kort sonant i slutljud eller inljud, t. ex.
bru4ap3 n. 1 bröllop
al pr. all
mila adv. prep. emellan(åt)
bcel f. 2 bjällra
kil sv. 1 (se kila s. 182)
fal st. vb falla
skril st. 3 »skrilla» (s. 108)
pcelas gårdn. Fälls
gra? adv. »grannla» (s. 12) v21 pres. sg. av vilja.
Märk bil m. 1 farbror, morbror, varom § 48 anm. 3 (s. 108) ock
lånordet far-vdl farväl.
k förekommer i slutljud efter dental i några ord på
postsonantiskt 51, q, kg, noll, nsl, tsl:
traksl f. 2 hängsle5
clIsl n. 1 tistelstång4
disl sv. 1 snickra (s. 166)
vceksg sv. 1 växla
fcea m. 1 fjärdedel (s. 146) bcensi, m. 1»bindsel» (s. 149 n. 3)
krwtsl m. 1 laddstake6;
handl sv. 1 handla
1)
8)

2) Om biformen med k s. 177 f.
en art vide.
jämte förkortat brmlap.
mit. disel f. 'deichsel', estn. tizel, tistel d:o.
Jfr estn. traks 'hosenträger', balt. ty. traksen pl. d:o.
Jfr ty. kritzeln?

LJUDENS FÖREKOMST: KONS.

1, 1, 1, k.

185

ävenså framför ändelse-n i bf. sg. av de bland dessa ord, som
äro maskulina substantiver, t. ex. fen.
Såsom synes, äro de flästa, om ej alla, orden lån (från ty.
eller hsv.). De båda första, med postsonantiskt 4, skulle, om
de vore mera införlivade i målet, uppvisa / i st. för sitt sg (se
§ 96 nedan).
§ 95. k motsvarar i regeln gammalt 1 i de ställningar,
där detta antages ha varit kakuminalt redan i fsv.
Genom metates har k inträtt på r:s plats i åtminstone följande ord:
fcekkor n. 1 förkläde
kkaggras sv. 1 »krånglas»1
havor m. 1 hvirvel
kkikor sv. 1 »kryckla»2
hcekvor f. 2 härdel
kkwkor f. 2 (gröt-)kräckla.
Aven eljest kan ?!. sporadiskt ersätta r:
din-vak n. 1 »dyn-var»»
ma kvolm.i»marvård» (8.12)
fitgok adj. »fager» (s. 87)
rok f. 2 rör
kkat f. 2 krita
rek sv. 2 röra.
För rä står k i senare leden av ett par ord: amvake »envärdig»
(s. 76) ock gisae »gys-vulen» (s. 77),4 tydligen på grund av
svagton, ehuru orden ock kunna uttalas med sammansättningsbetoning.
I några värb efter sv. 1, t. ex. gnava. »gnavla», gnaga,
ska'Avok »skevla», ragla, snapa. »snappla», nafsa, synes k vara
känt såsom ännu levande sufflxelement (jfr gnova st. 6, sv. 1
gnaga, skam adj. skev, äv. rusig, sno.t) sv. 1 snappa).
Ljudet förekommer, närmare bestämt, i följande fall i målet:
1) slutljudande postsonantiskt
a) efter starktonig lång sonant, vare sig redan i fsv. lång eller
sedermera förlängd, dock aldrig efter i, a eller ol (jfr 1, § 92), t. ex.
bayk m. 1 »böl» (s. 153)
kok m. 1 ut. pl. kål
bayk sv. 1 böla
sok f. 1 sol
fuar adj. »ful» (s. 121)
vek adv. väl
gQk ipf. av gala
m. 2 ål
hek m. 4 häl
zlt m. 2 alfågel
Ityk f. 1 jul
gak impt. sg. av gala
1)

sprattla; även kragas.
2) stappla, gå ostadigt.
örngåttsvar.
ävensom Fr.-V. Ordb. marvul, se s. 12, not 2.
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ml& m. 1 nagel
gak adj. gammal
.90 n. 1 sovel
ek-lczat m. 1 igelkott
mek n. 1 mjöl
tek m. (nät-)telne
ko k n. 1 a kol
Ml- adv. prep. till;
även i lånord, t. ex.
peto-Mk 2 Petr. cath.
betcik sv. 1 betala
tu& sv. 1 (s. 121);
Nk sv. 1 »lala»1
efter starktonig kort vokal endast i slutet av första
sammansättningsled, t. ex. stor-fc_er f. 2 »stålfjäder», stålpenna
(ty. etahlfeder);
efter svagtonig kort vokal, t. ex.
aksak m. 2 (jul-)axel
hevok m. 1 hyvel
hekok f. 2 (lin-)häckla
bonscek, bonsak n. 1 barnsöl
hagkok n. 1 »handklä» (s. 92)
revok Reva!
hompok sv. 1 »humpla» (s. 116) mink Wichterpal;
2) inljudande intersonantiskt
efter starktonig lång vokal i flexionsformer, avledningar
ock liknande former, t. ex. (Icke f. 2 a al (utbildning på ett *cik,
se s. 24 överst); dessutom care adv. »av-led»3;
efter starktonig kort sonant regelbundet för gammalt 1,
när sonanten icke är z eller cg (jfr 1, § 92), t. ex.
moke n. 1 b moln
ake f. 2 a aln
ako f. 3 alun
okas gårdn. Olovs
skeke sv. vb skilja
boke adj. bulen
steka st. 4 stjäla
koke bf. sg. av kol
stutke sup. av stjäla
goka st. 6, sv. 1 gala
toke pr. sådan (s. 28)
gake adj. galen
gceklas sv. vb »göljas» (s. 148) veke m. 1 b ut. pl. vilja
vcehat adj. villig;
kokanes Kolanäs, by
märk beke f. 2 a bälg;
c) efter svagtonig kort sonant i flexionsformer sådana som
aksaker ob. pl. av axel.
tralla (brukas särskilt om de ryska soldaternas egendomliga monotona sång).
Synes vara en missuppfattning av 'Petri stol'.
i uttr. hova noan skyig_ ake 'ha någon skruv lös'; jfr Rosa
(s. 19 b) aale (tydligen tryckfel för avle) adv. 'omkuld, over ende;
naaaske for av led (side), sml. av venda'; ria avle 'falde omkuld' hard.
— 1 fsv. heter ock 'ur led' af lid13(1), se Sdw. Ordb. s. 753 b.
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k ingår vidare i följande konsonantförbindelser: kg, kk, km,
mk,mk,pk, pk, vk,kfs,kft, ?,gd,kkr, kks,
k.29 , k v, b,tk, gk, lek,

kmt, kps, ?tig mbk, m,pk, ggk, gkk, rkk, skf, rpk, 'yr, fst, kst, 'pst.
Af dessa förbindelser förekomma
i uddljud bir, f, gk, Tok, pk, även genomgående i lånord.
Exempel på bk, f gk, kk finnas i §§ 75, 83, 85, 89; ex. på
pk: pkag n. 1 plagg (även spec. = bröllopsskänk), pht m. 1 spisel
(modernare sådan; estn. plit 'fliese, metallplatte, »pliete», kochherd').
i slutljud ?rg, kk, km, kp, v, fs, kfl, kgd, kks, kmt, kps,
kvd, fst, kst, kpst. Exempel på ?Pg lemnas § 85, kk, kks, kkst
§ 89, kfs, kft, kfst § 83, kgd, kvd § 78, om kpst se s. 171 not 1.
ex. på km, kmt, kp, kvs, kv:
hokp m. 1 (h)valp
hakm m. 1 halm
hcekpspres. sg. pass. av hjälpa
hcekm m. 1 hjälm (ko)
kav m. 1 kalv.
cekmt f. 2 svan (s. 28)
kg,
klo,
km, kp, kv, bk, gk, kk,
Inljudande förekomma

mk, mk, pk, pk, vk, ?rkr, kmt, mbk, mpk, ggk, gkk, rkk, rpk,
Hor, gkk,
kvr. Ex. på bk, ml;k lemnas § 75, gk, kg, ggk § 85, kb.,
kp,
kv,
mk,
mk,
pk,
pk, vk,
rkk, skk § 89, kk § 90; ex. på b•m,
kvr, mpk, rpk följa här:
keke bf. sg. av kapell
svakmat adj. »svalmig»1
Nu. Su. kvar ob. pl. a v kavle
hcekpor pres. sg. av hjälpa
skrcevktgg m. 1 säl-labb
akvacl n. 1 ut. pl. allvar
hokvrar ob. pl. av hvirvel
Fy. By. gemkan m. sg. attr.
hompkar pres. sg. av »humpav gammal
la» (s. 186)
Nu. Su. gamkan d:o d:o
nirpkat adj. »nirplig» 2.
tappar pres. sg. av tappla
§ 96. .2, är målets regelbundna motsvarighet till fornspråkets
såväl i uddljud som efter lång sonant. Det förekommer
icke tillsammans med andra konsonanter3, utan endast i följande fall:
1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. .2,o st. vb slå, lo-lindor
n. 1 »log-slinder», höskulle;
uppfylld av ånga.
'som ej äter allt, kräsmagad'. Jfr nyl. nirpoger 'småförnäm ock bortRoss nipklemad' samt vidare Aas. nipperleg (og nipreleg) 'flin. tynd,
relln 'net, men ubetydelig', Rz 461 a nippra 'smånappa', hsv. nippertippa.
undantagandes i slutet av sammansättningsled framför annan led,
som börjar med konsonant; om 2, i dylikt fall framför media, se § 37.
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slutljudande efter lång sonant, t. ex.
gla, n. 1 »gissel», piska
ma, sv. 1 »myssla»1
gni.2, sv. 1 gnissla
ti.i m. 1 tistel.
Vanligen har sonantens längd vållats av konsonantbortfall mellan
densamma ock .2:
n. 1 gärdsle
oa, f. 2 oxeltand
m.
1
kjortel
493,
skol n. 1? »skärgsel» (s. 154)
inljudande intersonantiskt:
efter lång starktonig sonant, endast i flexionsformer ock
avledningar av nyssnämnda ord; märk dessutom le adv. »lättligt», sakta, varefter även hge (jämte 11(21e) »hårdligt», fort;
efter kort starktonig vokal i orden 2:
Dirslet, by
tid f. 1 »islätt» (s. 76)
gro2,ok f. 2 glödraka 3
rolop Rosslep, by.
är målets regelbundna motsvarighet till fsv. si, ti
§ 97.
efter kort vokal, ock står alltså
slutljudande, t. ex.
14 adj. liten
f. 2 grissla (s. 108)
f. 2 »hässla»4
mal, sv. 1 »massla»7
knia, f. 2 ? »knyssla» 5
n4 f. 2 nässla
f. 2 kritte16
•
r02 sv. 1 rossla
kce3,. m. 1 kittel
val, m. 1 »vassle» (s. 91);
inljudande intersonantiskt, t. ex.
cice.lat adj. »dödslig» (s. 161)
m -4igg m.1 ut. pl. mässling
roar pres. sg. av rossla.
h4e f. 2 a hassel
vissla; Rz 451 a myssla d:o ul. sdm. nk. sm. vb.
Om / i detta fall jfr § 36 (s. 50).
2, har möjligen här uppkommit av -dl-, om 1 ock r omflyttats
så tidigt, att d då ännu kvarstod. Eller kanske snarare / är sekundärt
ock beroende på invärkan från det till betydelsen närstående gr4 f. 2
'grissla, bakspade'? Fåröm:s form, som också är metatiserad, har vanligt
1: grktlaket (Sv. lm. I. 8, § 152). Båda förutSätta en fsv. biform *glop_
raka, med oomljudd vokal i första leden (som i fvu. g16, sydsv. dial.
glo enl. Rz 200 b) vid sidan av belagt fsv. glödhraka. (Tillägg i
tidskriftsupplagan: Prof. NOMEN föreslår, att / i gro3,ok beror på
att målet har en form med -s- i bindefogen mellan de båda lederna;
dylika s-former äro i målet särskilt vanliga, jfr s. 199 med not 5.)
lindooka; Rz 285 b häsla f. d:o sdm. sm. fl. m. in.
'bakhuvud, skalle' (skämts.). Månne ett äldre *knytla av 'knut'?
i fläsk.
1) småsyssla, arbeta utan fart.
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§ 98. m motsvarar i regeln gammalt m ock förekommer i
följande fall:
1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. mark f. 4 a mark
(måttet), min pr. min (m.); märk maras(a)= tom-dras(a) »de
andras», 'grannas', varmed kan jämföras t. ex. östg. dt nara de
andra, med n-, liksom i Nuckö-formen m-, överflyttat från
artikeln'.
2) slutljudande postsonantiskt
vanligen efter lång sonant (gammal vokallängd är i
detta fall bibehållen i motsats mot förhållandet i hsv.), t. ex.
kram n. 1 kram
bkat,m f. 2 blemma
kaym sy. 1 »kömma» (s. 153)
bom m. 1 bom
lim f. 22.
gran f. 2 grimma
Märk from adv. prep. från, med bibehållet m.
Efter svagtonig vokal är m i regeln borta — jag finner
det endast i ortnamnet askom, en höjd på Odensholm.
3) inljudande intersonantiskt, t. ex.
koma st. 4 komma
Fy. By. hamon f.1, n.1 hamn 3
stma sv. 1 simma4
homar m. 2 hammare
tomas Tomas;
simmar ni. 2 sommar
dessutom i fiexionsfortner, t. ex. bkat.ma bf sg. av blemma.
Märk utan b-inskott mellan m ock k, r: himok m. 1
himmel (förekommer knappast i plur., där b-inskottet särskilt
skulle inträda), komor pres. sg. av komma (efter inf. koma).
Vidare ingår m i följande konsonantförbindelser: mb, md,
mg, mk, mm, mn, mp, ms, mt, liii, km, rm, sm, mb, mbr,
mpk, mpr, msk, mst, 'mt, rms, rmt, rmst. Av dessa förekomma:
4) i uddljud endast sm, t. ex. smo adj. små, smcdt f. 2
»smälta», märla, ögla5;
5) i slutljud mb, md, mg, mm, mp, ms, mt, lm, km, mm,
msk, mst, kmt, ris, rmt, rmst. Ex. på mb finnas § 75, md § 78,
Jfr för övrigt Nor. Sv. lm. II, s. v, Vendell Nyl. etym. s. 26,
östsv. ordb. s. 12.
'liten trekantig ryssja'; enl. SeAn s. 166 lån av estn. lim
'handnetz'.
Jfr nedan under ni (§ 99).
även bada, näml. i sjön (däremot boa sv. 1 bada i badstu).
Öland (s. 83) smittat f. 'ögla (på fiskredskap)'.
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mg § 85, Ml* § 101, km § 92, kw, kmt § 95, msk § 89; ex.
på my, ms, mt, rnz, mst, rms, rmt, rmst följa här:
hamp m. 1 ut. pl. hampa
tarm m. 1 tarm
boms sv. 1 »bumsa» (s. 116)
fremst superi. främst
lams sv. 1 prata (s. 61)i
herms pres. sg. av härmas
fenzt räkn. fämte
varmt n. sg. st. av varm
,amt adv. jämt, alltid
hcermst ipf. sup. av härmas;
6) i inljud mb, mg, mk, mn, mp, ms, mt, lm, km, rm, sm,
mb, mbr, mpk, mpr, msk, mst, kmt. Ex. på mb, mb', mbr se
§ 75, mg § 85, Ink, m, mt § 95, lm § 92, msk § 89; ex. på de
återstående förbindelserna, mn, mp, ms, mt, rm, sm, mpk, mpr
ock mst följa här:
Fy. By. hamne R sg. av hamn
hermost adj. förfärlig (s. 148)
ampor adj. amper
hermas sv. vb härmas
hompok sv.1 »humpla (s. 116)
rzsma bf. sg. av »risma» (s. 64)
kcempas sv. 1 »kämpas»2
hompkarpres. sg. av »humpla»
amsar pres. sg. av lams
ampror ni. pred. av amper
femte räkn. fämtio
frcemstor m. pred. av främst.
§ 99. m motsvarar i regeln gammalt långt m, rätt ofta
även genom assimilation mn. Det uppträder över hela området
endast efter kort sonant:
i slutljud, t. ex.
dom adj. dum
nom sv. 2 nämna
fem räkn. färla
rom m. 1 rom
fam m. 1 famn
stcem sv. 2 stämma 3
as adj. jämn
svem m. 1 ut. pl. sömn;
i inljud intersonantiskt, i flexionsformer, t. ex. ncemor
pres. sg. av nämna; dessutom inom Nu. Su. i former sådana
som följande:
hamon f. 1, n. 1 hå mn
namon n. 1 namn
hzmok m. 1 himmel
somon sv. 1 somna.
Inom Nu. Su. står vidare m framför konsonant i sådana
flexionsformer som hanine bf. sg. av hamn, ganykan m. sg. attr.
av gammal.
ams, jämte ans, sv. 1 ansa, sköta (särsk. kreatur) torde vara
en uppsnyggning av formen med n, i opposition mot sådana former som
&ans, jämte boms, sv. 1 »bunisa».
kappas.
2) t. ex. blod.
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lp har jag endast påträffat i rum f. 2 ock sv. 1
»risma», rispa, alltså i slutljud efter s; jfr 1 ock V, §§ 94, 104.
M förekommer endast som slutljud efter vanligt m
i ett par vanligen svagtoniga ord, när de uppbära starkton:
tomm pr. de (u.) ock hemm pr. hvem (jfr § 33).
n motsvarar i regeln gammalt kort n; stundom
genom förkortning långt n: anan pr. annan, banas (jämte
banas) »bannas», svära, henar pr. hänne; vidare regelmässigt
rn (utom när n är flexions- eller avledningssuffix ock i moderna
lånord, jfr exemplen på rn s. 193), t. ex.
ItQn n. 1 horn
Non m. 1 björn
Ian n. 1 järn
bon n. 1 barn
ken sv. 1 kärna
finsk f. 2 »förnska» (s. 99)
skon n. J »skarn» (s. 130);
gt,ant adv. gärna
n står vidare för m i några ord framför s eller t:
kkentor Klemens (s. 162).
btans 2 sv. 1 bumsa
tont m. 2 »tomte»;
cetsant m. sg. st. av ensams
/tent sv. 1 hämta
för B i fofent Il. sg. st. av fåfäng4;
för 3n åtminstone i orden an f. 2 agn ock di,n sv. 1 digna;
för 5n i lonst adv. i jåns, ock
för nd(e)n i bQn bf. sg. av bond m. bonde ock son bf. sg. av
sond m. sand.
I /tgm m. lund (bf. sg. =) har d även bortkastats i oh. sg.
(är däremot vanligen kvar i pl. ltandar, -das). Id-on f. 2 klo ock
ton f. 2 tå ha fått in n i hela paradigmet från bf. sg.6
Uddljudande n synes vara uppkommet av kn- i ett par ord:
niske adj. fuktig, kvalmig, full med mögelsvamp (om rum), jfr
Aas. knyska (yy) f. 'svamp paa trwer'; nity0. f. 2 tapp i en
båts bottenhål (vanligen en blåntott, lite sjötång 1. d.); jfr
kmvkat adj. lurvig, luddig.
Kakuminait 1 + n ger däremot i regeln n men sporadiskt kan man
även höra bon för kl/ sv. 1 bulna, ken för koj bf. sg. av köl o. s. v.
jämte boms.
Därefter har stamformen ombildats till ceg.and (om -d jfr s. 166).
Därefter har även stamformen blivit likalydande med bibehållet t.
Jfr huv; bf. sg. av hiand § 103.
Likaså har mak m. 2 mal efter bf. sg. man (sporadiskt för
mag, enligt not 1 ovan) erhållit en biform man in. 2, med n genom
hela paradigmet. Jfr även don f. 2 dörr i nästa §.
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Ingående i flexionsändelser uppträder n inom såväl substantiv- som adjektivflexionen:
-en är regelbunden ändelse i bf. sg. av de maskulina
deklinationerna m. 1, m. 1 a, m. 1 b ock m. 2';
-an i samma form av m. 3 ock m. 4 (i m. 3 med a tillhörande stammen), ex. s. 21; vidare är
-na slutelementet i bf. pl. av alla fem.-deklinationer, utom
f. 4 ock f. 4 a, samt i alla neutrumdeklinationer (ex. s. 21 f.);
i den vanliga adjektivflexionen är -an ändelse i rn. sg. attr.,
t. ex. starkan av stark; adjektiven på -e ändas på -endor i ni.
sg. ock pl. pred., t. ex. apendor av tpe öppen. Dessa sistnämnda ha alltså ej i målet bibehållit n såsom stambildande
suffix, utan blott bevarat detsamma i en enstaka form av
paradigmet.
Om -an i några pronominas maskulinformer samt om -and
i ordinaltal ock såsom pres.-part.-ändelse se s. 96.
Såsom ordbildningselement uppträder n särskilt i adjektivavledda värb efter sv. 1, t. ex.
bkal,kon blekna
skarpnas »skarpnas» 3
bra/con k brakna» 2
slam surna
svagon »svagna» (s. 88);
it/con likna
f. ö. i historiska avledningar, såväl värb efter nämnda konjugation, t. ex. Im/con kvickna, somon somna, som substantiv, t. ex.
sokon f. 2 socken.
Efter den vanliga uppställningen förekommer n i följande
fall:
uddljudande antesonantiskt, t. ex. nav sv. 1 »nappa»,
plocka, npup st. 2 nypa, no adv. nog;
slutljudande postsonantiskt
efter starktonig lång sonant, t. ex.
brum adj. brun
ham f. 1 hen
len f. 1 lön
4an sv. 1 tjäna4;
efter svagtonig sonant, i de ändelser ock avledningssuffix, som ovan äro omtalade5;
Om dess olika reducering i vissa grupper av ord inom m. 1 ock
m. 2 se § 46 anm. (s. 103 f.).
remna; jfr br(zk adj. skör.
3) hårdna; jfr skarp adj. hård.
Flera ex. ovan s. 191.
Om uttalet av n i detta fall efter a ock 0 se § 32 (s. 49).
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3) inljudande intersonantiskt
efter kort sonant, t. ex.
spola m. 3 spene
gona sv. 1 »gana» (s. 134)
f. 3 trana;
tran°
szno f. 3 sena
efter lång sonant, i flexionsformer ock avledningar av
ord inom mom. 2 a ovan, t. ex. braman m. sg. attr. av brun.
n ingår i följande konsonantförbindelser: nd, ng, fln, ns, nt,
gn, kn, ln, mn, mn, rn, sn, n, tn, tn, ndi, ndr, nsk, nsl, nst,
ntr, rns, nstr. Av dessa förekomma
4) i uddljud endast gn, kn, sn. Ex. på gn ock kn givas §§
85, 89; ex. på sn: snark sv. 1 snarka, snit f. 2 »snyta», den
förbrända veken på ett ljus;
5) i slutljud nd, ng, nn, ns, nt, in, rn, nsk, nst, rns. Ex.
på nd finnes § 78, ng § 85, fln § 105, in § 92, nsk § 89; ex.
för de övriga förbindelserna lemnas här:
tent sv. 1 förtena
hans pr. gen. sg. hans
brn f. 2 päron (ty. birne)
luns n. 1 höns
born bf. sg. av bår
sins pres. sg. av synas
kern bf. sg. av härre
bkint n. sg. st. av blind
siarn sv. 1 surna
kant m. 1 kant
sonst ipf. av synas
ront n. sg. st. av rund
hems gen. bf. sg. av härre;
tant n. 1 bläck (ty. tinte)
6) i inljud nd, ng, ns, nt, gn, kn, in, mn, mn, rn, sn, ,siz, tn,
tn, ndl, ndr, nsk, nsl, nst, ntr, nstr. Ex. på nd, ndl, ndr givas
§ 78, ng, gn § 85, ni, in, nsl § 92, kn, nsk § 89, mn § 98,
mn § 99; för de återstående lemnas här exempel:
Fy. Bv. vatne bf. sg. av vatten
bcensk ni. 1 ögla (s. 149 n. 3)
d:o
Nu. Su. vane d:o
bentas gårdn. Benkts
finstor n. 1 fönster
siarnar pres. sg. av surna
vintrar ob. pl. av vinter
gisnar pres. sg. av gistna
finstre bf. sg. av fönster.
kojnar pres. sg. av kristna
§ 103. n motsvarar i regeln gammalt långt n; i några fall
vid stavelseförlängning kort dylikt: den m. 1 dön, ljud, son m.
son, ven m. 2 vän; i hum bf. sg. av hund m. hund står n för
nd(e)n (jfr föreg. §, s. 191) ock i don f. 2 dörr har n i gammal
tid inträngt från bf. sg. i hela paradigmet ock sammansmält
med det föregående r till n.
15 Flera ex. ovan s. 191.
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n förekommer:
i slutljud efter kort sonant, t. ex. tzn pr. din (m.), han
m. 2 hanne,, stzzl adj. »stinn», stel, stram. Märk särskilt följande
ord, som behållit fornspråkets långa n, utan att som i hsv. ett
d tillfogats:
gron n. 1 grund
ktn-kcekk .m. 4 »kind-kä1ke»2
gron &d.j. grund
tan f. tand.
i inljud intersonantiskt efter kort sonant, t. ex. o-mnas
sv. 1 avundas, banas (jämte banas) sv. 1 »bannas», svära, rcenak
ni. 2 rännil.
n uppträder i slutljud för hsv. -en eller -na regelbundet efter d, d, 4, 1, 2„ s, s, t, t, 1, t ock konsonantförbindelser, som sluta med något av dessa ljud, t. ex.
baby, sv. 1 baxna
hin% pr. denne
buk n. 1 botten
kon sv. 1 kristna
cmtsti adv. en gång (s. 28)
tet sv. 1 tätna
gint sv. 1 gistna
vak n. 1 vatten.
Se f. ö. s. 102, där exempel på hithörande best.-sing.-former av
substantiv efter m. 1 ock m. 2 återfinnas; ävenså står n framför
s i gen. best. sg. av dessa ord, t. ex. hcesks hästens.
n. Enda exemplen äro hann pr. han, den där ock
honn pr. hon, den där; jfr §§ 33, 101.
n har en mycket inskränkt förekomst i dialekten.3
Det uppträder i slutljud ock inljud efter lång sonant, alltid ersättande kakum. 1 + n; t. ex.
kon bf. sg. av kål
menar m.2 mjölnare
mon sv. 1 mulna
scen« sv. 1 »själnas».4
g förekommer endast i några konsonantförbindelser: gd, gg, gk, gs, gt, ggk, ggr, gidr, gkn ock est, framför allt i gg, egk, ggr ock gk,
gkn, varom se §§ 85,
89; gd förekommer endast i ipf.-, sup.- ock part.-perf.-former av
värb efter sv. 2 (se § 78 anm., s. 168); v, gt ock vt uppträda
endast i flexionsformer, avledningar (med s) ock lånord; t. ex.
brons n. 1 ut. pl. brons
hes sv. 1 »linksa», halta
1)

även = mansperson.
2) kindben.
Jfr dock om n såsom beteckning i vissa fall för ett mer
eller mindre supradentalt n § 32 (s. 49). Å andra sidan ersättes n
sporadiskt av n enl. s. 191, not 1.
dö. Jfr fsv. skelas, fvn. slask d:o.
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ogt n. sg. st. av ung
)gs-rek f. 2 ugnsrör
lengst superi. av lång.
tragt n. sg. st. av trång
§ 108. p motsvarar i regeln gammalt eller inlånat p. I
uddljud står det, genom estniskt inflytande, för b i lånordet
pak sv. 1 backa (om båt) ock för f i biformen ppaks till fityks
sv. 1 vina, pipa. I de estn. lånorden kcepo f. 3 'gisp' i vagnens
underrede' ock llpa n. 2 lo (s. 63) återger p det estn. b, vilket
torde förklaras därav, att de estniska mediorna äro tonlösa. Slutljudande b har — som i hsv. vardagsspråk — blivit p i g.tkop
Jakob, varefter ,p,Q,sop Josef ombildats. Märk vidare med inljudande p för lisv. bb följande ord:
kepkas sv. 1 käbbla(s)
ha_pok sv. 1 »habbla» (s. 90)
.2,apor sv. 1 »slabbra» (s. 90).
kcepok n. 1 käbbel
ps är i målet bibehållet såsom ps — i motsats mot hav. fa
— ock detta har även inträtt för vs, när association ej hindrat;
t. ex.
reps f. 2 räfsa
hopsve skiftesn.2
haps m. 1 tofs.3
1
krafsa
kraps sv.
»amtmannen»
(s.
77) har p ersatt t mellan de
ampman
Anm. I
båda m:en; enligt Jesp. Fon. s. 493 är 'amprnan' ett vanligt uttal av
amtmann även i tyskan; om den fonetiska förklaringen se a. st.
p förekommer i följande ställningar:
uddljudande antesonantiskt, t. ex. pak m. 4 »packe», träkubb, pi st. 1 »pita», skrika, tjuta;
slutljudande postsonantiskt, t. ex. drigp st. 2 drypa, rap
n. 1 rep, gtkop Jakob;
inljudande intersonantiskt, t. ex.
kopek m. 1 kopek
drtupa m. 3 droppe
ob. pl. av skepp
skceper
drucpo ipf. pl. av drypa
pres. sg. av drypa. 4
dria
_
por
drzpe sv. 1 »dröpja»
pr, ps,
i
följande
konsonantförbindelser:
För övrigt ingår p
lp, kp, mp, rp, sp, pst, kps, mpk, mpr, rpk, rpn, spk, 'pst. Av
dessa förekomma
estn. käbli, käbi 'gerader, vierkantiger pfriem' m. m.
Förmodligen ett »Hov-sved»; skiftet i fråga är beläget strax intill Rickholtz härrgård, rikol-hove.
På samma sätt förmodar jag, att nap-stok m. 1 'julnav' är att
förklara som »nav-stock». Fr.-V. Ordb. skriver ordet — tydligen på
grund av felaktig härledning — nabbsttikk.
Flera ex. givas ovan.
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i uddljud pr, sp, spr, t. ex.
prost m. 2 prost
spok m. 1 spole
splan sv. 1 spjärna
sprint f. 2 sprint;
i slutljud ps, lp, kp, mp, rp, sp, pst, kps, kpst. Ex. på
lp givas § 92, kp, kps § 95, mp § 98; om kpst se s. 171, not 1;
ex på ps ovan; ex. på rp, sp, pst följa här:
karp f. 2 bytta, ask'
gceisp sv. 1 gäspa
skarp adj. hård
gkcepst m. 2, n. 1 björnbär.
i inljud pk, pr, ps, lp, kp, mp, rp, sp, pst, mp, mpr,
rpn, rpn, spk. Ex. på pk, kp, inpk, rp k givas § 95, lp § 92, mp,
mpr § 98; ex. på pr, ps, rp, sp, pst, rpn, ,spk följa här:
2,aprat adj. »slabbrig» 2
rzspok m. 1 »rispel»4
cepsigg m. 1 a äfsing
gkcepster ob. pl. av gkcepst
korpen bf. sg. av korp
skarpnas sv. 1 hårdna
aspe f. 2 a asp'
rispkor ob. pl. av »rispel».
_p motsvarar i regeln gammalt långt p, t. ex.
dap m. 1 pöl (s. 91)
2,ip st. 3 »slippa»'
Ikep m. 1 käpp
2,itipo ipf. pl. av föreg.;
i ob. sg. av substantiv efter n. 1 a, genom stavelseförlängning,
även kort p, t. ex.
driup dropp
hop hopp
-grip -»grepp»'
skcep skepp;
likaså i /tet) m. 1 läpp.
Utom i slutljud ock inljudande intersonantiskt, varpå exempel här lemnats, förekommer p i några lånord framför t eller
r, t. ex. kapke bf. sg. av kapok n. 1 kapell, lapre n. 2 lappri.
- p står för vanligt kort p i slutet iv sammansättningsled, när. det föregås av m (eller .0) ock följande led börjar
med icke homorgan tennis, alltså k, t eller s; likaså, enligt §
37 (s. 51), om den följande leden börjar med b, d eller g; t. ex.
khmp-sop f. 2 klimpsoppa, hamp-Miot skiftesn. »Flampgården».
g 111. r motsvarar i regelii gammalt kort r. Särskilt äro
att märka dess uppgifter inom flexionen ock ord bildningen.
1)
8)

estn. kar'p 'schaehter.
2) sladderaktig.
Märk den s. 165 omnämnda biformen asbe.
tvaga av björk- eller granris.
få gå, få följa med; särsk. 'gå fram' (vid konfirmationen).
i honda-grip n. 1 a »handgrepp», handtag.
1) Ex. på -sp- -saknas tillfälligtvis.
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Inom su b st antivflexionen är r gemensamt karakteristikum
för alla deklinationers ob. pl., i m. 3, f. 3 ock n. 2 direkt tilllagt till paradigmstammen, eljest föregänget av a (m. 1, ni. 4,
f. 1, f. 2), la (m. 1 a, m. 1 b, f. 1 a, f. 2 a), e (m. 2, n. 1, n. 1 a,
n. 1 b) eller o (f. 4, f. 4 a). I bf. pl. bibehålles r endast av f. 4
ock f. 4 a, som där ha ändelsen -re.
För övrigt märkas substantiven på -or inom m. 1, f. 2 ock
n. 1 (bland dessa en del med omflyttade 1 ock r, t. ex hohor
m. 1 hvirvel) samt de på -ar inom m. 2 (även ett ock annat
lånord inom n. 1, t. ex. ankar ankare).
Adjektivens flexion uppvisar -or i m. sg. ock pl. pred.
ock -ar i f. pl. pred. (adjektiven på -e ha i dessa former -endor,
resp. -tar). Ett adjektiv med stammen i fornspråket slutande
på postkonsonantiskt r, t. ex. magor mager, böjes i sg. pred.:
magror, magor, magot (o. s. v.). I komparativ ändas en del
adjektiv på -re (ex. s. 100); däremot är den vanliga komp.ändelsen icke -are, utan -a, se s. 95.
V är ben s pres.-sg.-ändelse slutar regelmässigt på -r: hos de
starka samt i sv. 2 ock sv. $ är densamma -or (dock i några
fall -ar även här, se s. 96), i sv. 1 -ar eller (hos värb på -e)
iar. Inom sv. 1 märkas f. ö. värb, vars stam i fornspråket
slutar på postkonsonantiskt r ock som i målet inskjutit svarabhakti-o framför r, sedan inflnitivens a apokoperats, t. ex.
minstor mönstra
bkandor »blandra» (s. 92)
odor åderlåta.
bkastor »blistra» (s. 105)
Märk även sådana värb, som inkommit i denna grupp genom
att r ock 1 metatiserats, t. ex. hcehor härvla, lalkor »kryckla»
(s. 185).
r förekommer, enligt den vanliga uppställningen, i följande fall:
uddljudande antesonantiskt, t. ex. raft (Su. reft) f. 2
»raft» (»räfta»), takribba, rz m. 4 ria;
slutljudande postsonantiskt
efter starktonig lång sonant, t. ex.
gr pr. andra (pl.)
der adj. dyr
ayr m. 1 ör (s. 153)
Vro'r f. 2 »blädra» (s. 140)
asr f. 2 öra;
hor n. 1 hår
efter svagtonig vokal (ex. ovan);
Danell, Yucköntålet.
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inljudande intersonantiskt, t. ex.
spcerlgg m. 1 a hök
Uttrar m. 2 borr
ara pr. annan (f.)
eran pr. poss. er (m.)
mara komp. mera
fora st. 6 fara
homarer ob. pl. av hammare.
fare sup. av föreg.
Vidare ingår r i följande konsonantförbindelser: rb, rg, rk,
rl, rm, rn, rp, rr, rv, br, dr, fr, gr, kr, pr, pr, tr, yr, rft, rgd,
rk, rkn, rks, rms, rmt, rns, rp, rpn, rvd, ldr, Ur, kkr, kyr,
mbr, mpr, ndr, ntr, ggr, skr, spr, sir, rfst,rkst, rmst, lstr, nstr,
Av dessa förekomma
i uddljud br, dr, fr, gr, kr, pr, jr, yr, skr, spr, sir.. Ex.
på br givas § 75, dr § 78, fr § 83, gr § 85, kr, skr § 89, pr, spr
§ 108; för tr, yr ock sir lemnas här exempel:
vrIn sv. 1 »vrina» 2
tramp sv. 1 trampa
vrlst m. 4 vrist
trqr pr. de andra (f. sv.)
vrQgg f. 4 a »vrång» (s. 132)
vrai, adj. vred
a
»vrensk»'
strika m. 3 »streke» (s. 107)
vremsk
m.
1
Su.
strot f. 4 a, n. 1 »stråt» 3.
vr1 st. 1 vrida
i slutljud rg, rk, rm, ni, rp, rr, rv, rft, rgd, rks, rms,
rmt, rns, rvd, rfst, rkst, rmst. Ex. på rg givas § 85, rk, rks, rkst
§ 89, rm, rms, rmt, rmst § 98, rn, rns § 102, rp § 108, rr
§ 113, rft § 83, rgd, rvd § 78; om rfst se s. 171 not. 1; ex. på
rv: hcerv f. 2 härva, korv m. 1 korv.
i inljud rb, rg, rk, ml, rm, rn, rp, rv, br, dr, gr, kr,
pr, pr, tr, yr, rkk, rkn, rp, rpn, ldr, Ur, kkr, 'yr, mbr, mpr,
ndr, ntr, ggr, sir, lstr, nstr. Ex. på rb, br, mbr givas § 75, rg,
gr, ggr § 85, rk, kr, rid., rkn, Nor § 89, ml, Ur, lstr § 92, rm,
mpr § 98, rn, rpn, ntr, nstr § 102, "rp, pr § 108, dr, ldr, ndr
§ 78, pr § 109, rp, kyr § 95; ex. på de återstående, rv, tr,
yr, sir, följa här:
Fv.Bv. stavrarob. pl. av staver
tarvas inf. pass. av tarva
Nu. Su. stavrar d:o d:o
bcetran m. sg. adr. av bättre4
huestra bf. sg. av hustru.
hcet-lcevrat adj. hetlevrad
Om betydelsen se s. 162.
lipa, gnälla; även om hästars läte, när de slåss.
gata (i stad).
betor böjes som ett vanligt adjektiv, särskilt i betydelsen 'tillfrisknad'.
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§ 112. r motsvarar i regeln gammalt långt r ock står endast
efter kort vokal:
slutljudande, t. ex.
hr ni. 2 härre
or m. 2 orre
nor sv. 1 »nurra»1
spar m. 1 sparre;
inljudande intersonantiskt, t. ex. here bf. sg. av härre,
skcerat adj. '»skärrig», förargad, skärande (om ton).
§ 113. r. Enda exemplet är torr pr. de (f.); jfr §§ 33,
101, 105.
§ 114. s motsvarar gammalt s ock i lånord såväl vanligt s
som det tyska tonande s ock det estn. z ('tonlös media' jämfört
med s). Inom flexion ock ordbildning har s flera uppgifter.
Det är substantivens ock pronominas regelbundna genitivändelse (i självständig ställning tillägges -a), t. ex. polkens(a)
pojkens, fhkas(a) flickans, hans(a) hans2;
s är passivmärke hos v är ben: infinitiv pass. ändas alltid
på -as; pres. sg. i sv. 1 på -as, eljest endast -s, ipf. sup. -asti
resp. -st. Märk sådana passivformer som
bce!ts pres. sg., bceptst ipf. sup. av bagis »bedas» (s. 150)
»
» itSt
»
»
its
» MS idas
/its
»
» htst
»
»
» lias »lydas» (s. 104 f.)
med bibehållet t framför s, st.
s är vidare mycket vanligt såsom bindeljud i sammansättningar med substantiv som första led, t. ex.
barons-horn bf. sg. »baron-härrn»
baron ni. 2 baron
— bad n. 1 bete, agn
begs-ncet n. 1 a »betes-nät» 2
brces-has adj. brödlös
— bre n. 1 bröd
bis-frikana bf. pl. byflickorna
b m. 1 by
bots-tzggest n. 1 »båtstingest» 4
—bQt m. 1 båt5.
Bland substantiv, avledda med s, märkes särskilt den typ,
som exemplificeras av
morra (om hund), gnälla, vara missbelåten.
s förekommer följaktligen särskilt i en hel del gårdsnamn, t. ex.

i,akas(a) Jakobs (jfr s. 94, not 2).
nät, vari fångas småfisk till agn.
fartyg (större eller mindre).
s synes i detta fall vara vanligare än i 'isy., mon jag kan icke
på grund av mitt nuvarande material lemna några regler för dess förekomst eller uteblivande.
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bak-vgls, baks m. 2 bak-tydde-bo
bgs m. 2 främling —b m. 1 by
oa-ens m. 2 person som bor i oa-endan i byn Höbring
rtkol-vgls, nios m. 2 Rickholtz-bo.
Andra exempel på avledningar med s äro:
knops m. 1 »knops» (s. 138)
rceg-boms m. 2 »rör-bums», rördrom
ho-jkrceks f. 2 »hål-skräxa», knipa (sjöfogel)
nota-skreks f. 2 nötskrika
spds f. 2 spilta.
Exempel på s.avledda värb (samtliga till sv. 1) äro:
boka sv. 1 »blaka» (s. 134)
bitoks »blaxa» (s. 138)
broks »braxa» (s. 138)
broka sv. 1 braka
Rz kakka slå
koks »kaxa» (s. 138)
hsv. nicka
nzks nicka
lipa& sv. 1 jama.
nga yks jama
Ett par avledningar med -sk äro subst. bremsk f. 2 brånad ock
värbet Uromskas sv. 1 blomma; -st är vanligare, t. ex. bhkst
sv. 1 »blixta» (s. 109), Rokst sv. 1 slå, bkokst f. 2 ögla, htkst
sv. 1 hicka.
-st är vidare slutelementet i adjektivens vanliga superlativändelse -ast (stundom endast -st).
Likaså ändas en del tidsadvärb på -ast, se s. 97; ävenså på
-ost eller endast -st: fgoclost i fjol, Nyst i jåns, koglst i går kväll.
Om -os ock -osk i substantiv se s. 118.
Enligt den vanliga uppställningen, förekommer s i målet i
följande ställningar:
uddljudande antesonantiskt, t. ex. gno f. 3 sena, sy
m. 1 sjö;
slutljudande postsonantiskt
efter lång starktonig sonant, t. ex. bruks gårdu. Brus',
grgs m. 2 gris;
efter kort svagtonig sonant, t. ex.
hopas sv. 1 hoppas
ambos gårdn. Ambros'
andos Anders
manos m. 2 »mannus»1
ales adv. annorledes
teves (tes) gårdn.;
1) 'nyfött gossebaan'; väl en avledning på 'man' med det i östsv.
diall. ej ovanliga suffixet -us (enl. Sax61 s. 98 f. av finskt ursprung).
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inljudande intersonantiskt, utom i flexionsformer ock avedningar av ord i förra mom., endast efter kort starktonig
sonant, t. ex.
psn sv. 1 gistna
bosa sv. 1 »basa» (s. 134)
Una, hua pr. den här (m., f.)
fkzsa sv. 1 flina, fnissa
k,aso f. 3 vinst (s. 89).
frmso ipf.,pl. av frysa
Vidare ingår s i följande konsonantförbindelser: sk, si, sm,
sn, sp, st, sv, fs, ks, is, ms, ns, gs, ps, ts, sk', skr, spk, spr,
str, ksl, tsk, lsn, ist, msk, mst, nsk, nsi, nst, est, pst, tsk, tsi,
tst, 'fs, kks, kps, rks, rms, rns, lstr, nstr, fst, kkst, kpst, rfst,
rkst, rmst. Av dessa förekomma
i uddljud sk, sm, sn, sp, st, sv, skr, spr, str. Ex. på sk,
skr givas § 89, sm § 98, sn § 102, sp, spr § 108, str § 111; ex. på
st ock sv äro: stak m. 1 stack, svat adj. svart, svi st. 1 svida.
i slutljud sk, sp, st, fs, ks, is, ms, ns, gs, ps, ts, kst,
tsk, ist, msk, mst, nsk, nst, est, pst, tst, kfs, kks, kps, rks, rms,
rns, kfst, kkst, 'pst, rfst, rkst, rmst. Ex. på sk, ks, kst, lsk,
msk, nsk, kks, rks, kst, rkst givas § 89, sp, ps, pst § 108, fs, kfs,
kfst, rfst § 83, is, ist § 92, ms, mst, rms, rmst § 98, ns, nst,
rns § 102, gs, est § 107, kps, kpst § 95; ex. på de återstående,
st, ts, tst, äro:
ats n. 1 »ars», anus
bast f. 2 badstu
lekts n. 1 bortskämt barn
bcest superi. bäst
(s. 141)
te bots till buds
mtts f. 2 mössa 2
dets-frmsan bf. sg. »dödsplts m. 1 piska (s. 105)
frossan»
sitts m. 1 »stöts»»
kast m. 1 kistai
sltst adj.
ist ipf. sup. av lysa
i inljud sk, si, sm, sn, sp, st, ks, is, ms, ns, gs, ps, ts,
skf, skr, spk, spr, str, ksl, tsk, isn, ist, msk, mst, nsk, nsi, nst,
gst, pst, tsk, tsi, tst, lstr, nstr. På de förut ej behandlade, st,
ts, tst, lemnas här exempel:
imtse Lucia(dagen)
hmstor f. 2 hustru
otstar m. 2 onsdag
toffistor f. 2 ljustra
ot-staln, »Oden-stenen».5
ptszeg m. 1 a mönster
2) ty. nrötze.
1) estn. kant, ty. kasten.
- 3) litet järnstöd utanför marstaken. Jfr Rz 692 a stöttsa f. 'stötta,
stöd' »dm. m. m.
5) en större sten på Odensholm.
4) Flera ex. ovan s. 199.
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g, som endast uppträder efter kort sonant i slutljud
ock i inljud intersonantiskt, står vanligen för gammalt långt s,
. ex. bes m. 1 »bässe», bagge, bcesas sv. 1 betäckas (om får),
las n. 1 lass.
I några ord står s genom stavelseförlängning för kort s:
bkces m. 4 »bläse», panna
grces n. 1 a gräs
bos n. 1 a ut. pl. boss
n(a) gårdn. Näs.
Märk dessutom hius adv. huru (s. 122) ock so g adv. så.
,9 förekommer — förutom i de § 81 (s. 170) närrinda
värbformerna på -citst — endast efter starktonig sonant, efter lång
sådan dels i slutljud, dels i inljud framför sonant eller framför
k eller t; efter kort sonant endast framför le eller t. Ljudet
företräder i regeln r eller kakum. + s; står stundom även för
vanligt s, väl genom opposition mot bak-ve/de-språket (se s. 16).
Detta sistnämnda är särskilt fallet i ord med förbindelsen
sk, där altså även tysk invärkan är att antaga, t. ex.
grajk (jämte grisk) f. 2 spjäll (s. 30), hejk f. 2 ut. pl.
(Fr.-V. Ordb. hesk) hästsjukdom, säkerligen 'rots', pcksk()op
Paschlep, gods; men även i andra ord: h,Q,sa• (jämte hosa.)
Hapsal, kty,s (jämte las) adj. lös, /ukst (jämte hast) n. sg. st.
av föreg.
Exempel på
r, 1 + s äro:
bog ni. 1 borste
gej pres. sg. av »göljas»
bog n. 1 bröst (s. 126)
(s. 148)
gejt ipf. sup. av d:o
bryts gårdn. Brus-Säffers
fcijk adj. falsk 2
hej m. 1 hals
fot räkn. först
hojkke adj. »hårdsklig» (s. 132)
pe gårdn. Påls
fe pres. sg. pass. av föra
syjte adv. sålunda (s. 88)
feg ipf. sup. pass. av d:o
fcejk adj. färsk
twar m. 2 torsdag
hcejke adj. härsken
ek sv. 1 »älska» (s. 179).
Märk te bQj till bords ock bcejbe Bergsby (by), där d, resp. g
utstötts.
förekommer endast efter kort starktonig enkel vokal, huvudsakligen i slutljud ock i inljud intersonantiskt. Det
Jfr (?) Roas hos m. 'uren aandelyd', hosa f. 'asthma', m. m.
jämte falsk.

LJUDENS FÖREKOMST: KONS. 5',

„5, t.

203

representerar r eller kakum. 1 + s, i ett par lånord även tyskt
sch. Ex.
matsen m, 1, f. 2 maskin
fickf sv. 1 ljuga (s. 126)
paji f. 2.
koj n. 1 kors
ko,sn„ sv. 1 kristna
Märk orden ojebo (jämte ormsebo) m. 1 Ormsöbo ock maj
jämte mdrk(a)s gårdu. Markus', där m ock k utstötts. I flexionsformer av värbet koey, står 2 framrör kons. n, t. ex. ko,5nar pres. sg.
§ 118. t motsvarar i regeln gammalt t ock, liksom i hsv.,
även uddljudande fsv. D 2 ; efter, lång sonant även gammalt ht,
t. ex. drcet n. 1 »drätt» (s. 140), ute-let f. 1 »i-slätt» (s. 76).
står vidare för hsv. dd i orden
Ikator sv. 1 pladdra
fhttor sv. 1 fladdra
fotor sv. 1 »tvaddra» (s. 171);
adj.
»gloddrig»
(s.
138)
gkotrat
f.
3
nöd,
fara
(s. 142) ock mata m. 3
heta
d
i
likaså för estn.
k i orden bitigg m. 1 a
.
gyttja
(s.
124);
möjligen
för
ut. pl
sv.
1
nå,
räcka
(möjl.
»nåkas»)
ock spitar-gifyla
böckling3, notas
mit.
m.
2
visthusbod,
sädesmagasin,
spikar
skiftesn. (möjl. av
spiker 'speicher').
Undantagsvis står t för .rt efter starktonig vokal i grtor
Gertrud — anledningen är tydligen dissimilation på grund av
(let följande r. Efter svagtonig vokal är däremot t, enl. § 32,
{len regelmässiga representanten för r eller kakum. 1 + t, t. ex.
ntqgot in. sg. st. av mager, diabot adj. dubbel.
Inom flexion ock ordbildning har t flera uppgifter:
adjektiven ändas på t i n. sg. st. såväl i pred. som attr.
ställning, t. ex. bht av bh blå, starft 4 av stark stark, ?pet av
ipe öppen 5 ;
likaså är t vanligt slut i advärb, även andra än adjektivavledda sådana, t. ex. glant- gärna (se andra ex. ss. 104, 200);
värben efter sv. 3 ha -t till ipf.- ock sup.-ändelse, t. ex.
fcelt av fce fälla, dcemt av dcemp »dämpa»;
benämning på de smala, lösa takstängerna i rian; estn. par'e
stange', reieparred 'riegenlatten'.
dia o. s. v. se § 78 (s. 165 f).
OM dublettformerna tun
dock även estn. pitting »buckling».
Om ft se § 83 (ss. 170, 172f.).
I adjektiven dutbot dubbel ock fofent fåfäng har detta t inträngt
1 hela paradigmet. Jfr också nit »nyt» § 119 ock fat tvär § 122.
I latte,
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om adjektivsuffixen -ot, -at se s. 19 ock om -ast, -st i superlativ av adjektiv ock i ipf. sup. pass. av värb se § 114 (s. 200).
Anm. -t såsom Ändelse i bf. sg. av neutrala substantiv är däremot
i målet försvunnet. Ett par minnen därav finnas i substantiven sioceit
f. 2 spjäll ock cembat n. 2 ämbar.

t förekommer i följande ställningar:
1) uddljudande antesonantiskt, t. ex. tak n. 1 tak, tan f.
tand, tuo (— dm) pr. du;
2) slutljudande postsonantiskt
efter starktonig sonant, t. ex. bit st. 1 bita, trut m. 1
trut, pip;
efter svagtonig sonant, t. ex. arbet n. 1 arbete, arvat
sv. 1 tänka (s. 92), arot sv. 1 gissa (s. 72);
3) inljudande intersonantiskt
efter starktonig lång ock efter svagtonig sonant endast
i flexionsformer ock avledningar, t. ex. bitor pres. sg. av bita>
arbetar m. 2 arbetare;
efter starktonig kort sonant, t. ex.
Nto ipf. pl. av bita
fkcete sv. 1 flytta
bite sup. av d:o
nitor ob. pl. av nöt
fote adj. fattig
Me st. 5 sitta
fotas sv. 1 fattas
stzttgg m.1 a »stötting (s. 104)
brutto ipf. pl. av bryta
da st. vb äta;
inom Fy. By. även i sådana ord som buk n. 1 botten, vak n. 1
vatten (jfr nästa §).
t ingår vidare i följande konsonantförbindelser: il, tn, tt
ts, ft, it, mt, nt, gt, st, tsk, tsl, tst, ltn, Ur, ntr, str, fst, kst,
lft, ist, kft, 'nst, mst, nst, est, pst, rft, rmt, lstr, nstr, fst, kkst>
kpst, rfst, rkst, rmst. Av dessa förekomma
4) i uddljud tr, st, sir. Ex. finnas §§ 111, 114.
5) i slutljud ts, ft, it, mt, nt, gt, st, tst, fst, kst, ift, ist,
kft, kmt, mst, nst, est, pst, rft, rmt, kfst, kkst, 'pst, rfst, rkst,
rmst. Ex. på ts, st, tst givas § 114, ft, fst, kft, rft, fst, kpst,
rfst § 83, it, lft, ist § 92, mt, mst, rmt, • rmst § 98, nt>
nst § 102, gt, gst § 107, kst, rkst, rkst § 89, kmt § 95, pst§ 108.
6) i inljud a, tn, tr, ts, ft, it, mt, nt, st, tsk, tsl, tst, ltn>
Ur, ntr, sir, kst, ist, kmt, mst, nst, pst, istr, nstr. Ex. på t/„
it, tsl, itn, Ur, ist, lstr givas § 92, in, nt, ntr, nst, nstr § 102,
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tr, str § 111, ts, st, tst § 114, ft § 83, mt, mst § 98, tsk, kst
§ 89, kmt § 95, pst § 108.
§ 119. t motsvarar i regeln fsv. långt t, t. ex. kat f. 2
katt, sat ipf. sup. av sätta, synt, spnat st. 3 »spritta», hoppa.
Märk särskilt de neutrala pronominalformerna tzt ditt ok hzt
det här, samt sådana adjektiv- ock värbformer som:
fced n. sg. st.
tv fait adj. fet
fat flat
firat
go god
gu4
re rödl
rcet
bait sv. 3 beta.
bed ipf. sup.
Andra anmärkningsvärda exempel äro: ot räkn. åtta, med gammalt
ht; cet adv. prep. efter, med assimilerat pt; hot adv. hvart ock
rt, samt med t genom stavelsecetor f. pl. ärter, med t
förlängning följande subst. efter n. 1 a
an-het anlete
ncet nät
spcet spett
bcet bett
brot brott
vcet vett
ävensom not f. nöt.
Utom i slutljud ock framför svagtonig vokal, på vilka
ställningar här givits exempel, uppträder t inom Nu. ock Su.
framför n i sådana böjda former som budne, gana av Nu.
Fy. By.
Su. bzuk n. 1 botten, gak f. 2 gata (på landet)
bmtn, gate.
t förekommer under samma betingelser som k ock
p, med det tillägg att den föregående konsonanten här också kan
kara 1; t. ex.
bcest-bc4 »Bäst-backe» 2
prces-gocl m. 1 prästgård
tz,q-gkas n. 1 bläckhorn (s. 52).
gilt:kcere »Gyltkärret» (s. 50)
t företräder r eller kakum. 1 + t ock uppträder
efter starktonig sonant, t. ex.
fkta räkn. fjorton
aula räkn. aderton
z,Qt f. 2 hjortron
bat n. sg. st. av bar
det n. sg. st. av dyr
skt n. sg. st. av »skär»
hat n. sg. st. av hal
pu-tlen bf sg. jultiden;
Adj. n4 händig, duktig är väl egentligen en dylik neutralform,
jfr fvn. ntr.
lokalitet i Fy.; av bceste f. 2 a lind.
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står genom sandhi även efter svagtonig sonant i ett sådant fall
som ha-tcktan »Hälg-torsdagen», Kristi himmelfärdsdag; slutligen
i förbindelserna ,st enl. § 116 (s. 202) ock /n enl. § 81 (s. 170).
t företräder likaså r eller kakum. 1 t, alltid efter
kort sonant, antingen i slutljud eller framför svagtonig sonant, t. ex.
hat n. sg. st. av hård
bot adv. bort, borta
bot n. sg. st. av »bål» (s. 111)
koter n. 1 kvart&
bcetals gårdn. Bärtels
/ot m. 1 lort
inattb Martin(-dagen)
fcea m. 1 fjärdedel (s. 146)
pat f. 2 and, anka,
got n: sg. st. av gul
pate n. 2 parti.
het f. 2 hjärta
Märk fat adj. tvär, med det neutrala -t inryckt i paradigmstammen.
t ersätter i slutet av första sammansättningsled t
i förbindelsen n, när nästföljande led börjar med s, k, p eller
media; t. ex. bo-ges adv. prep. »bröstgänges», bredvid, bon-sem
m. 1 »bröst-simrne» 2, fon-daen första dagen (i hälg).
v motsvarar i regeln gammalt v. I uddljud står
det för f genom estniskt inflytande i vpy, biform till fixt sv. 1
vina, surra; i inljud för hsv. fl' i stavas gårdn. Staffans ock
scevos, scevres (jämte sefos, scefres) Säffers (Sigfrids); för gammalt 5 i lavo f. 3 lada ock o-stavot adj. ostadig; för 3 i orden:
lav° f. 3 slaga
gnova st. 6, sv. 1 •gnaga
sht; st. 1 stiga
/ov adj. låg
tova st. vb taga.3
rlvo m. 1 rigel
v uppträder i följande ställningar:
uddljudande antesonantiskt, t. ex. vcare adj. »valen», valhänt, 4 vask sv. 1 »vaska», tvätta», vin n. 1 brännvin;
slutljudande postsonantiskt, t. ex.
grcev f. 1 »gräv», grav
drav n. 1 mosse
rQv n. 1 välvt tak (s. 111)
drev n. 1 drev (s.- 98)
driv f. 2 driva
skrov n. 1 skrov
trav, n. 1 »trav», spår;
grQv adj. grov
estn. par't 'ente'.
'rem, varmed rankornas nedre ändar bindas ihop under hästens bog'.
8) Ett eget ursprung synes v ha i vqveis(a), tydligen sekundär
biform till det i mera vårdat tal använda va-ucts(a) gårdn. »Vad-udds».
4) Skrivningen 'dvalhänt' är säkerligen oberättigad, ty jfr — utom
adjektivet vcch härovan — även andra östsv. former samt Rz 789 a
valna 'bli stel av köld' götal., Aas. d:o.
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3) inljudande intersonantiskt
efter lång sonant, huvudsakligen i flexionsformer, avledungar ock lånord, t. ex. drave bf. sg. av drav n. 1, ovat adj.
avig, avundsjuk, davets gårdn. Davids; vidare i Nu. Su. i sådana
ord som havor m. 1 havre, kavok m. 1 kavle (jfr strax nedan);
efter kort sonant, t. ex.
krceve sv. vb kräva
avcent f. 1 advent
krcevo f. 3 kräva
deave adj. duven
snova sv. 1 snava;
havot adj. girig
vidare i Fy. By. havor m. 1 havre, kavok m. 1 kavle o. d. ord.
v ingår i konsonantförbindelserna vd, yk, yr, kv, rv, sv, kvd,
kyr, rvd. Av dessa förekommer sv endast i uddljud, vd, 'vd,
rvd endast i slutljud, ?fT, rv i slutljud ock inljud, 94., yr, kvr
endast i inljud. Ex. på vd, kvd, rvd givas § 78, vZ , ?rv, kyr § 95,
yr, rv § 111 ock sv § 114.

KAP. IV. LJUDREGLER.
I detta kapitel sammanfattas några regler för intressantare
företeelser inom dialektens ljudhistoria. Som jag så gott som
uteslutande hållit mig till målets eget ordmaterial, ligger det i
sakens natur, att dessa regler, särskilt de som gälla äldre ock
lokalt mera omfattande tendenser, ej framställas med alltför
stora anspråk på att utgöra den slutgiltiga formuleringen.
§ 125. Förlängning av starktonig kort stavelse 'i
slutljud' (Hess. § 133 if.). För denna förlängning gälla inom
dialekten följande regler:
Vokalen a förlänges (till a) oberoende av konsonantens
kvalitet; härvid bortfaller -ä, -3, undantagsvis även v, m — ex.
§ 43, I e, I d (s. 86).
Undantag: kam ipf. sg. av komma ock lap ipf. sg. av
»löpa» förutsätta svagtonighetsutveckling. Sådan bevisas åtminstone för det senare ordet även av vokalkvaliteten (a
o,
enligt §•132).
Även andra vokaler än a förlängas framför konsonanterna
y', iä till e,
till Q
i ie
6, 3, 1, r, v; därvid förändras
till g eller w; -5 ock -3 bortfalla, för 1 står 7r. Ex. givas i §§ 45,
49, 55, typerna I c, I d (ss. 98, 110, 111).
När vokalen är någon annan än a ock konsonanten är
k, p, t, n eller s, förlänges konsonanten; vokalerna I, 'sr' förändras därvid till cc, (ö) till o (o). Ex. givas §§ 50, 54, 56,
I e (ss. 115, 145).
Undantag. Av värben drcepa dräpa ock kesa läsa (efter
st. 6) känner jag i impt. sg. endast formerna drcpp ock les,
vilka lätt torde förklaras genom systemtvång efter övriga värb
inom samma konjugation (med antingen a till vokal eller g, 7r,
r, v till slutkonsonant).
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i ock u ha bibehållits såsom i ock ut i substantiven Ulk
n. 1 a blixt, honda-gr222 n. 1 a handtag ock tak-drucv n. 1 a takdropp, efter resp. värb; om hut m. 1 lott se s. 115 not. 2.
Anm. Ovanstående framställning avviker i en punkt från den
formulering, som Hess. (se särsk. § 139) ger av stavelseförlängningslagen för alla de baltiska målen. Enligt denna skulle th ha följt ä i
dess utveckling vid stavelseförlängningen i slutljud, så att även Ce. förlängts oberoende av den följande konsonantens kvalitet. Såsom bevis
för mitt påstående, att Cc' i stället följt de övriga korta vokalerna i
detta fall ock alltså förblivit kort framför k, p, t, (n,) s, vilka förlängts,
hänvisas till de s. 145 uppräknade exemplen. Den av Hess. efter Fr.-V.
Ordb. anförda formen nEek har jag — trots särskilda förfrågningar —
ej kunnat finna tillhöra Nuckömålet.

§ 126. Behandling av starktonig kort stavelse utom
slutljud. HESSELMAN uppdelar samtliga de fall, då kort stavelse
uppträder utom slutljud, i två stora grupper: 1) framför sonanter,
vari inbegripas sonantiska 1, m, n, r; 2) framför konsonanter;
ock uppställer för de baltiska målen den regeln, att en stavelseförlängning, besläktad med den 'i slutljud' förekommande, inträtt i det senare fallet, framför konsonanter, men icke i det
förra (se t. ex. Hess. s. 89).
Med utgångspunkt från förhållandena inom Nucköm. finner
jag mig hällre böra urskilja följande grupper ock undergrupper:
1) framför sonant, undantagandes sonantiska 1, m, n, r:
När konsonanten mellan de båda sonanterna är k, p, t,
1, ra, n, r eller s, bevaras såväl sonant som konsonant korta;
ex. §§ 44, 48, 50, 52, 54, 56, II b.' Vokalkvaliteten är i
allmänhet bevarad; dock har ä blivit o, när den andra stavelsens sonant är a (se s. 134 f.); it har blivit o, när konsonanten är
kakuminalt 1 (se s. 114) ock I, rha blivit e i samma fall, sporadiskt även under andra betingelser (se exemplen s. 144);
När konsonanten mellan de båda sonanterna är eller 3,
är densamma i målet bortfallen, ock den föregående sonanten
är än kort, än lång:
1) Subst., som i ob. sg. utgöras av en kort stavelse i slutljud ock
som därför i donna form undergått stavelseförlängning i målet (enl. föreg. §),
bibehålla i regeln förlängd sonant, resp. konsonant i sina fiexionsformer,
—. sg. av tak n. 1 tak, lce_ear ob. pl. av. lev m. 1 läpp (undant. ex. take hf.
tag utgöra de tämligen få orden efter n. 1 a ock n. 1 b, se paradigmen s. 22).
Trädnamn sådana som ah at, efter f. 2 a, ha efter den grundform,
som är att förutsätta, genomförd stavelseförlängning 1 hela paradigmet.
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a står
431 •
rläu, ä,3u »
ISa, i3a •

för ä5a,

°a (§ 50 II a);
ae (§ 43 II a);
Go, (au), avo 1;
ea (§ 46 ha);
1:61,
i
» ie (§ 47 lic);
16u, 3u. » io (§ 47 II c) 2 ;
ii5a, 3a » oa (§ 50 II a);
t.3i » w e (§ 51 II c) 3;
D 'bä
—Il, —3U
il
•
(§ 51 II c);
It 6a, gh3a » cea- (§ 56 ha);
En' 31
•
cpe (drcee sup.);
» ceo (drceor pres. sg.).
21.;
Såsom härav framgår, är stamsonanten kort i målet, när den
svagtoniga sonanten är a, däremot i regeln lång, när den svagtoniga sonanten är e eller o 4 ;
c) Konsonanten v intager en mellanställning, så att den
vanligen bevaras, men stundom bortfaller, nämligen i förbindelserna äva, fiva, som sporadiskt bli oa, jämte ova, resp. ova. I
ipf. pl. ock sup. efter st. 2 ha -ävu, -ävit gett -wo, -ute (khao,
kkuce), vilket kan bero på anslutning till inf. (kkuk). Mot dessa
former stå ducve adj. duven ock sove sup. av sova. Efter I och efå
är v alltid bibehållet, t. ex. binvo ipf. pl. av bliva, nceva m. 3
näve 5 j
2) framför 1, m, n, r, sonantiska såväl som konsonantiska
a) När konsonanten framför 1, m, n, r är k, p, t, m .eller s,
synes någon stavelseförlängning i regeln icke inträda; i varje
fall förblir sonanten kort, t. o. m. a. 6 Emellertid är att märka,
Ex. Prao (fa) f. 3 »flaga» (s. 86), kivo f. 3 lada (s. 88).
Dock tal-vreo f. 3 »ullvred» med eo.
I flexionsformer av subst. även oe, § 49 II c.
De enda former, som tala emob denna regel, äro dels de tydligen
sekundära biformerna fra, bkayt till fao, bkaot (se s. 86), dels
vreo f. 3, som mäst förekommer i stos. wl-vreo ulldocka, något som möjligen kan ha bidragit till att vokalen är kort. Å andra sidan må dock erinras
om att samtliga ord med io (ock te) äro värbformer — ipf. pl. (ock sup.)
efter st. 1 — som kunna na påvärkats av paradigmets huvudform.
Vokalen i iceva 'sv. vb leva, förklaras efter Hess. § 143.
Undantag utgöra de s. 88 nämnda flexionsformerna, krakor,
Rutor o. s. v., varmed jfr krak impt. sg., firat adj. Däremot förblir
93 kort i pres. sg.: drcepor, lcekor, lcepor, lcesor, lcetor.
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att i förbindelserna mn ock tn det första ljudet förlänges inom
en del av området: Nu. Su. -mon, -mn-, -tn„ -tn- mot Fy. By.
-mon, -mn-, -tn, -tn- (ex. §§ 99, 103); samt att ti ock si ha
gett / (ex. § 97). I förbindelserna ml ock mr inskjutes b
enl. § 75 (ock i sr synes t vara inskjutet).1 Exempel återfinnas
f. ö. nedan i §§ 148-151.2
När konsonanten framför 1, (m,) n, r är 6 eller 3, blir
föregående vokal regelmässigt förlängd, varvid 6 alltid bortfaller,
men 3 än faller, än står kvar såsom g; ex. §§ 148-151.
. motsvaras i detta fall av e; ti synes däremot bli
bevaPat som ut, att dömma av exemplen fiak m. 1 fogel ock tun
m. 1 ugn.
I förbindelserna Y]. ock yr synes y bortfalla efter
som
förlänges till o: skok f. 2 skovel, sok n. 1 sovel. Eljest bevaras
y, ock vokalen är i allmänhet kort, t. ex.
Fy. By. havor m. 1 havre
nivok f. 2 (s. 191)
» » kavok m. 1 kavle
knlvkat adj. »knyvlig» (s.179)
» » navok in. 1 navle.
skrevking m. 1 a säl-tass
Såsom redan ovan nämnts (ss. 16, 87), har emellertid Nu. ock Su.
a i de sist anförda orden. Märk f. ö. pres.-sg.-formerna gnavor av
gnova gnaga, har av hova hava, tar av tova taga, samt,grcevor
av greva gräva, levor av leva leva, sovor av so(v)a sova3;
3) framför andra konsonanter än 1, m, n, r.
De former, som här huvudsakligen komma i fråga, äro några
flexionsformer av från målets synpunkt oregelbundna värb, de
flästa ipf. ock sup.-former på -d. Jag meddelar mina exempel
Fullt tillämpliga ex. saknas, jfr dock htustor f. 2 hustru.
För pr, pn finner jag inga tillämpliga exempel; hepon, hepon
sv. 1 häpna, som Hess. § 137 anför bland bevisord för sin regel om
stavelseförlängning framför konsonant, måste jag betrakta som rent lånord
i dialekten; märk att ordet hör hemma i bibelspråket, på lån tyder även
re-vokalen, jfr § 56. Väsentligen lånord äro även stedor ob. pl. av
stad ock tedor m. 1 tjäder. Om okor m. 1 åker ock otor adv.
åter se s. 129 jämte not 1.
ce för gammalt (eller hav.) y finner jag endast i orden *cevor
(i cevo-clall in. 1 »överdel») ock hcevok m. 1 ock sv. 1 hyvel, hyvla.
Det förra ordet anser jag v.ara lån 'från hav. — jfr målets we adv. prep.
Iver ock oa- i t. ex. oa-end m. 4 ovan-ände — ock i det senare
förmodar jag, att ce direkt återger det nylty. ordets ö (eller ä), se t. ex.
Falk-Torp, Et. ordb.
1)
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fullständigt ock avstår tillsvidare från att draga några allmännare slutsatser ur detta alltför knapphändiga material:
died (s. 121), had (s. 87), l.cgd (s. 87), krovd (s. 141), levd
(s. 99), gi91 (s. 156), ten (s. 112), se/ (s. 130), Q I (s. 130);
ges, gest (s. 98), lem, ignst (s. 99), vent (s. 88);
sat ipf. sup. av sätta, stod (s. 115), skoc/ ock övriga s, 115
uppräknade former på
tos (s. 136), skuld ock vild (s. 168).'
En del bland de av- S. LANDTMANSON i Västgötam. 1- ock
r-ljud, ss. 61 if. diskuterade orden 'böld' o. s. v. ha även i
Nucköm. former, som förutsätta kakumin. 1, ock ha förlängt vokalen: bgcl n. 1 böld, d.« f. 1 däld, keci f. 1 köld; jfr hm m. 1
hals, task adj. falsk, esk sv. 1 »älska» (s. 179). Men orden
'aln' ock 'moln' ha förblivit tvåstaviga: ake f. 2 a, moire m. 1 b.
§ 127. Vokalförlängning framför id, mb, nd, g.
Framför de i målet oassimilerade förbindelserna id, mb, nd, gg
ha de starktoniga vokalerna tendens att bli förlängda. Denna
tendens synes dock ej alls gälla, när förbindelserna i fråga efterföljas av 1 eller r, vare sig b ock d i detta fall bero på senare
inskott eller ej. Icke häller drabbas alla vokaler med samma
regelbundenhet av förlängningen.
å blir regelmässigt förlängt framför samtliga förbindelserna,
t. ex. ke/d, domb, U•ond, logg (andra ex. s. 132). Enligt
regelns formulering ovan är däremot å bevarat i sådana ord som
andor f. 2 »andra»
galdor f. 2 »gallra»2
traldor sv. 1 tralla
bl•andor sv . 1 »blandra»(s. 92)
.iambor sv. 1 slamra
kraggkas sv. 1 »krånglas».
Därjämte är a bibehållet i ett ock annat lånord, t. ex. lagg
m. 1 gäst (s. 92, not 1), ock genom n systemtvång i ipf. sg. band,
sprang. Om o förkortat till o i ett par ord se s. 133.
te' är likaså regelbundet förlängt framför alla förbindelserna, t. ex.
geid sv. 1 gälla (s. 168)
brond ipf. sup. av bränna
igmb sv. 1 »lämma» (s. 99)
kend ipf. sup. av kännas
Formen dneft, som loss. § 137 anför efter Fr.-V. Ordb., har
jag endast antecknad efter J. BLEES (drott); drcepa går eljest regelbundet efter st. 6.
hampans hanblomsstånd (odugligt). Jfr Rz 182 b: gålla,
gftllerhamp m. ra.
Jfr med dessa former kkvmd ipf. sup. av Wein klämma.
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vend sv. 2 vända
hegge f. 2 a »hänga»1
drcegg m. 1 a dräng
tegge sv. 2 »tänga»2;
även trots det följande r, 1 analogiskt i sådana pluralformer
efter f. 4 a som 'Tydor, rendre (dock hendor, Undre) samt i
heggok f. 2 »hängla» (s. 70), efter hegge sv. 2 hänga. Av lånordet hcendos gårdn. (s. 148) finnas t. o. m. former med förlängd
vokal, de hopsmälta sammansättningarna lendos ock nendos
»Lill-Händers», »Ny-Händers»; ock ett av de s. 175 uppräknade
orden med gg alternativt för ng (jfr n. 3 anf. sid.) har fått lång
vokal framför detta oursprungliga gg: legge 2,cenge f. 2 a (däremot de övriga: lwgge pcegg ock — av mg — strcegg).
iä'3 (äfsv. iä,) representeras av icj framför id: thr/d n. 1
»tjäll», täcke.
Av ii (ö) har jag följande exempel med förlängning:
Mald f. 1 hull
grind sv. 1 grunda
~id f. 1 mull
lian(d) m. 1 lund
shild f. 1 skuld
spriand f. 1, n. 1 sprund
diimb m. 2 dumbe
stiynd f. 1 »stund», timme
Uland sv. 1 blunda
sifind n. 1 sund
samt logg adv. »lunge» (s. 112). Däremot stå med kort vokal:
dromb f. 2 »trumma» (s. 166)
siogg sv. 2 sjunga
huind m. hund
tog adj. tung
rond adj. rund
ogg adj. ung
iande adv. prep. under
tagg n. 1 metkrok,
värbformerna skuad, bland°, biande, kund, samt efter regeln
ord med följande r, 1; t. ex.
buildor n. 1 »buller»
sondor adv. sönder
bhandor ›blundra» (s. 128)
hoggrat adj. hungrig
fkondor f. 2 flundra
ogga• f. 2 telning.
Av 1", tr' har jag helt få exempel med förlängning, därav
inga framför Eg:
bild m. 1 bill
bhnd adj. blind
donb f. 2 dimma
skand sv. 1 skynda.
klmb m. 1 »kimm» (s. 105)
Däremot med kort vokal (framfö r ud):
bind st. 3 binda
trind f. 2 »trinds,»
grand f. 1 grind
vind sv. 1 vinda,
I) gångjärn.
340517. Danell, Nuckömitlet.

2) klämma, krysta.
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lånordet bild n. 1 bild, ipf. vild av vilja, samt alla ord med i
framför gg, t. ex. digge f. 2 a dynga, tigg sv. 1 »tinga». Likaså
står kort vokal, när (lo r följer: trildor f. 2 »trillra», block i
vävstolen, kzmbor n. 1 bekymmer, landor n. 1 »slinder» (s. 187).
Vokalförlängning framför rd, rn. Samtliga
vokaler ha förlängts i starkton framför rd, rn, vilka i målet
uppträda som 4, resp. n. Denna förlängning har inträtt, innan
övergången ä •-› å upphört att värka i målet, vadan ä uppträder
som Q i detta fall; för I ock
står e, för ii ock ä Q, för 63 (E
(eller f?), för Uh (äfsv. iä) ift ock för iö ock 16 AQ. Ex.
g(24 m. 1 gård
on n. 1 garn
•
skel f. 1 skörd
finsk f. 2 »förnska» (s. 99)
kc/ f.2 estu. kord (8.169 n. 7)
hp.n n. 1 horn
foci räkn. fjärde
gont adv. gärna
gwci ipf. sup. av göra
bisQn nu. 1 björn;
andra ex. i avdd. I d i §§ 45, 49, 53, 55, 63, 65.
Reducering av första sammansättningsled.
Denna reducering (som omnämnts redan i inledn. s. 18) drabbar
först ock främst långa vokaler samt fallande ock långa stigande
diftonger, såväl slutljudande som framför enkel konsonant ock
konsonantförbindelse; a ock e synas dock aldrig bli förkortade,
när de stå i slutljud. Några typiska exempel följa här (flera
ex. finnas i kap. II ss. 77-79 ock i kap. III .§§ 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 69, 72, 73):
ha m. 1 hals
hats-46k m. 1 halsduk
ben f. 2 bön
bcen-da 131. böndag
segg f. 1 a säng
sceg-knuips m. 1 »sängknops» (s. 127)
be-kw by(a)laget
bt m. 1 by
lin n. lin
lin-hcekok f. 2 linhäckla
bkind-orm m. 2 »blindorm» (s. 106 n. 3)
bind adj. blind
m. 4 loge
lo-gokve log-golvet
hon n. 1 horn
hon-klimp m. 1 hornknopp
firig f. 2 fluga
firm-vigg m. 1 flugvinge
brifin adj. brun
brun-styjna »Brunstjärna», konamn
stind n. 1 sund
smncf-staln »Sund-stenen»
gro adj. grå
gro-scek m. gråsäl
gon-sceken »garnsäcken»'
on n. 1 garn
1)

skämtsamt namn på en funktionär vid bröllop.
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lQnd n. 1 land
lonql-kat m. 1 karta
tro n. 1 trä(d)
trce-tpy f. 2 trätjuga
bor n. 1 bär
bevr-butsk m. 1 bärbuske
hak n. hö
Ihre!-/civo f. 3 hölada
falt n. fett
fog-fint m. 2 »fett-tvint», talgoxe
hays adj. hög
hu.-fat adj. högfärdig
bayn f. 2 böna
butn-vcelgg m. 1 a bönvälling
kopt f. 1 kvarn ... kom-vigg m. 1 kvarnvinge
flycl räkn. fjärde
hacl-dczen fjärde-dagen (i hälg)
so-pat f. 2 and (se s. 206 n. 1).
0.9. DL 1 sjö
skwt f. 2 skjorta
skot-sam vb-subst. »skjort-sömmande»
dp adj. djup
dpap-egge skiftesn. Djupängen.
Om kort explosivas övergång till överkort sådan efter vissa andra
konsonanter i slutet av första led se redogörelsen i kap. III för
de överkorta explosivorna; märk ock sådana exempel som det
nyssnämnda sceg-knutps m. 1
segg f. 1 a, där median h. o. h.
försvinner framför homorgan explosiva.
Den här skildrade reduceringen av första led uteblir, som
naturligt är, i många fall genom stark association med det motsvarande enkla ordet. Yttre betingelser, som synas särskilt
understödja denna association, äro de ovan nämnda: a eller e
i slutljud. Lång konsonant synes ävenså gärna förbli oreducerad,
när senare led börjar med vokal, halvvokal eller likvida. Se
f. ö. exemplen ss. 79 f. Jfr även forml. s. 239 f.
Anm. Även i historiska sammansättningar har en liknande reducering ägt rum, men mera påfallande är då vanligen den, som drabbat
senare leden. Några exempel sammanföras här:
atskad ii. 1 »ars-gat» (s. 97)
hagkok n. 1 »handkläde» (s. 92)
bast f. 2 badstu
hutstor f. 2 hustru
baket, bcgt adv. prep. »bakefter»
hutbing Höbring (s. 123)
baks n. 1 »bakhus» (s. 179)
f. 1 »i-slätt» (s. 76)
bonsak n. 1 barnsöl (s. 97)
lorgak adj. »iårgammal» (s. 159)
cicetor n. 1 degtråg
labas, iabasgårdn.)Lill-Abbes,
dt.tet »Digerslätt», by (s. 107)
lcerkos-horva »Lill-Erkersfcekkor n. 1 förkläde'
hvirvan», skiftesn.
fot f. 2 förstu
/endos gårdn. »Lill-Händers» '
fcerlat adv. »föråt»
nigos gårdn. »Nygårds»
1) Jfr det hsv. vardagliga förkle (påpekat av Cederschiöld, Om
kvinnospråk m. m., s. 58), ög. frk, bf. -kar.
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nigas gårdn. »Nygärdes»
nendos gårdn. »Ny-Händers»

ncegoci in. 1 ladugård'
onet adj. »o-nyt» (s. 104)

oret adj. orätt
reans gårdn. »Ri-Hans»
rzlas gårdn. »Ri-Lars»
cesstorbe österby, by.

Som mera medvetet elliptiska bildningar får man anse följande: baks
m. 2 bak-velde-bo (bak-vels), riks m. 2 Rickholtzbo (rikol-vels),
bruks gårdn. Brus-Säffers, ävensom giatabo m. 1 Gutanäsbo, ko?rabo
m. 1 Kolanäsbo.

§ 130. Stavelseförkortning i tvåstaviga ord med
sluten ultima. Tvåstaviga ord med lång sonant i första stavelsen eller en lång konsonant mellan de båda sonanterna (alltså av typerna II c, II d eller II e) samt med sluten ultima ha
tendens att reducera första stavelsen genom sonantens, resp. konsonantens förkortning. Tendensen är ej nog stark för att i regeln
(jfr anm. 2) drabba flexionsformer ock vanliga avledningar, som
ha stöd i bevarade enstaviga grundord, utan exemplen utgöras
huvudsakligen av mera fristående ord, ofta lånord. De meddelas
här så fullständigt, som jag kunnat hopsamla dem:
diabots adj. dubbel
bzbol m. 1 bibel
scefos gårdn. Säffers
~tass gårdn. Simons
skifol f. 2 skyffel
spikar m. 2 sädesbod (s. 107)
tiafol f. 2 potatis (s. 21)
stivoZr f. 2 stövel
bogor sv. 1 muddra (s. 135)
sinas sv. vb synas
ogok f. 2 uggla
tslccar »tyckla» (s. 107 n. 8)
stakats adj. kort
tomas gårdn. Tomas
slak 4 adj. elak
tonas sv. 1 »tånas» (s. 133)
anan pr. annan
odor f. 2 ådra
banas sv. 1 »bannas» (s. 191)
stedor oh. pl. av stad
hcenas pr. hännes
sakass gårdn. Jakobs
tznes gårdn. Tönnes (s. 107)
soans gårdn. Johans
koras gård)]. ? Kärr (s. 143).
biabok f. 2. bubbla
Flera av de i anm. till föreg. § omnämnda historiska sammansättningarna erbjuda f. ö. direkta exempel på denna företeelse.
I gårdnamnen stavas Staffans ock scevos, biform till det omnämnda sefos Säffers, har reduceringen gått längre än vanligt
ock gjort den korta tonlösa konsonanten tonande; ännu längre
2) Även lång vokal.
Väl ett *neyti-garb.
Även lång konsonant.
Särskilt i uttr. han slaka 'den elake', hin håle; eljest är ordet
vanligen utbildat med -at.
1)
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i biformerna: balt, gnau?f, stygr till resp. baket adv. prep. »bakefter», sedan, gnava, sv. 1 »gnavla) ock stivok f. 2 stövel.'
I detta sammanhang må även erinras om att intersonantiskt 2 är svagt tonande (»hauchstimrohaft') i några ord av typ
II b med sluten ultima, se § 36 (andra stycket).2
Med större regelbundenhet inträder reduceringen i fråga framför avledningsändelsen -ing, därvid även at, ersättes av ,2“
gcetzgg m. 1 a geting
stitzgg m. l a »stötting»(s.107)
hcertgg ni. 1 a sill
Pligg m. 1 a tvilling
spcerigg m. 1 a hök (s. 143)
finzgg m. a tinning
(likaså utan förlängning följande ord på -ing ock -og:
bkincligg ni. 1 a blinding
bonogg in. 1 bål (s. 114)
hialdigg in. 1 a hulling
honogg in. 1 ut. pl. honung
lcetigg m. 1 a lätting
konogg m. 1 konung).
trinigg ta. la tredjedel (s. 107)
Anm. 1. I följande ord, vars huvudform har öppen ultima, synes den
ovan beskrivna reduceringen ha inträtt ljudlagsenligt i flexionsformer
med sluten ultima ock därifrån överförts även till paradigmets huvudform:
baba m. 3 sår (se e. 90)
kila sv. 1 »killa» (s. 182)
fila ev. 1 vifta (s. 171)
kola sv. 1 2,korla, (s. 136)
gole adj. färdig (s. 136)
kola sv. 1 altvadla» (s. 136)
gole adv. redan
fkisa sv. 1 fnissa.
Målets namn på Nuckö, noka, torde vidare kunna förklaras med
jälp av denna lag, av ett nok-al — 'ö' heter regelbundet a f. 1
(fvn. ey) ock jfr beträffande svagtonsutvecklingen de svagtoniga pronominalformerna da
che (fvu.
Om de svagtoniga orden opa, mte, hma med konsonanten »hauchstimmhaft» (se s. 50 § 36 första stycket) må slutligen i detta sammanhang erinras. Måhända föreligger även dylik svagtonsutveckling i det
ovannämnda adv är b e t gola redan; säkerligen är detta fallet med kola pr.
vad, »vad (för) slag»; jfr de i § 36 (andra stycket) omnämnda
gro2ok c). s. v. med 2 uttalat med »hauchstimme».4
Månne ski,or f. 2 skata, år på samma sätt uppkommet av det
i Fr.-V. Ordb. anförda skaver f.?
Kanske i själva värket samma förhållande äger rum med f i
scefos bärovan, som jag stundom uppfattat som rent v. I stavas är
emellertid v:et fullt säkert ock associationen med namnet Staffan upphörd.
En motsatt utveckling uppvisa emellertid de s. 175 uppräknade
orden på -mg, -ng, -lgg (strcemg ni. 1 a strömming, o. s. v.).
Doc. Hesselman har vid något tillfälle för mig påpekat likheten
mellan den ovan beskrivna företeelsen — varpå han funnit ex. från

218

DANELL, NUCKÖMILET.

Anm. 2. Här ifrågavarande tendens torde även kunna spåras däri
att maskulina substantiver efter dekl. m. 1 ock m. 2, som sluta på cl, I,
t, t, 2 ock i bf. sg. (åtminstone i Fy.) förkorta ändelsekonsonanten
framför tr; se forml. s. 228.
Apokopering av oskyddad svagtonig vokal.
Enl. Bultmans regel, § 1,49 (s. 142), har urspr. slutljudande
ändelsevokal bortfallit i målet efter urspr. lång eller med svag
tonvikt försedd stavelse; när halvvokaliskt i därvid kommit i
slutljud,' har detsamma sonantiserats till e; om svarabakti-vokals
inträde framför r, k n ock om sonantiserat 1, m, n se § 50, B
med anm. 1 (s. 117). Ex. återfinnas s. 18, bland paradigmen
ss. 20 if. ock ss. 25 if.; jfr f. ö. nedan §§ 143 fl.
Mot regeln kvarstå -a i f. sg. attr. av adjektiv, den gamla
feminina ack.-ändelsen (s. 19), tydligen genom något slags morfologiskt systemtvång. Samma synes anledningen vara till o:s
bevarande i inpf. pl. av starka värb.1
Övergång av svagtonigt u, o till a efter lång
stamstavelse. Den av Hultm. § 9,o (s. 201) beskrivna övergången av svagtonigt å-ljud till a synes i Nucköm. endast förekomma efter lång stamstavelse, möjligen även efter svagtonig
stavelse, ehuru säkra exempel saknas. Övergången spelar 'stor
roll i målets formsystem:
bf. sg. av f. 2 (långstaviga svaga femininer) ändas på -a, tydligen <--• ack. -ona;
ob. pl. av samma dekl. på -ar 4- -or;
bf. pl. av samma dekl. på -ana
-orna;2
om långstaviga adjektiv på -at 4- -ött (gent emot kortstaviga
på -ot) se s. 96;
kardinaltalen 13-19 på -a ock de s. 96 omnämnda ordinaltalen
andra sv. dial. — ock den finska s. k. konsonantförrnikdringen. Bådadera betingas av sluten ultima. Emellertid råder även en bestämd olikhet dem emellan, ity att den finska ljudlagen, såsom namnet angiver,
endast gäller konsonanter, dels lång konsonant, dels kons.-förbindelse,
den härovan skildrade företeelsen däremot framförallt lång vokal ock
diftong, däremot, såvitt jag kunnat finna, ej konsonantförbindelse (gård
namnen bcerals, bcetals Bärtels ock hanos ›Hindriks» torde förklaras
genom direkt estniskt inflytande).
Utom regeln falla de till dekl. f. 2 a övergångna trädnamnen,
ake al, hale hassel, o. s. v.
Däremot ändas de kortstaviga svaga femininerna — målets f. 3 —
i dessa former på resp. -0, -or, -ona.
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på -and (jfr Hultm. s. 202, not 1);
enstaka exempel:
bada. m. 2 »betel»
obar in. 2 aborre
bri4ap2 n. bröllop
aftar m. 2 afton'
totak m. 2 tåtel;
aksak m. 2 axel
-a).3
flera exempel återfinnas i nästa § (-on
§ 133. Bortfall av slutljudande -n efter svagtonig
vokal. Den av Beckman i Sv. lm. XIII. 3 påvisade sekundära
nasaleringen av svagtoniga vokaler vid bortfall av ett följande
kort n har i målet givit följande resultat:
-an -› -a: bf. pl. av m. 1, in. 3, m. 4 (fiska, driupa, enda),
-ane, se s. 95;4
komparativändelsen -a
-un, -on (-› *-an) -› -a i långstaviga ord (enl. föreg. §): bf. sg.
av f. 2 (hena); räkneorden 13-19, se s. 96; enstaka ord:
morga adv. i morgon, samt a, den mest obetonade formen
av honn pr. hon;
-un, -on -› o i kortstaviga ord: bf. sg. av f. 3 («ko);
-in --> -e: bf. pl. av m. 2 (smee), bf. sg. av f. 1, f. 1 a, f. 4,
f. 4 a (no?re, egge, gate, boke); bf. pl. av f. 4, f. 4 a (gai,tre,
bekre); adj. på hav. -en (Te); impt. pl. hos värben; enstaka
ord: ah f. 2 a aln, mare m. 1 b moln, more in. 1 b morgon.
Anm. in-bortfall föreligger tydligen i vila »velom», varmed '1 pers.
pl. Impt.' omskrives (t. ex. vila go låtom oss gå), väl ock i (era pres.
pl. av vara; märk ock de ofta svagtoniga orden gak (jämte gama.) adj.
gammal (ock ga, s. 89 not 1) samt sa pr. samme.
1.) Utgångspunkten för paradigmet är tydligen bf. sg.
2 ) Därjämte flera former, se s. 112.
8) Märk f. ö. ipf. sg. /av ock kanz, s. 208.
4) Högst påfallande är, att -an bevarats (såsom -an) i m. sg. attr.
av adjektivflexionen, kanske• genom inflytande från substantivdeklinationen; jfr f. ö. att -a kvarstår i f. sg. attr. (§ 131).
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: II b vita
§ 142. vita v.
halt adj. n. : Id hg/
grese
bf.
sg.:
grwsit
n.
gult adj. n. : le got
bire
byria
v.
ko,5
:
kors n.
homar
hamar
m.
sval
:
svart adj.
ack.:
kono
gg
konung
m.
: If hab
half adj.
sup.
:
II
c
.2,ae
slaghit
trask
kask ipf. sg.:
bae
badhit n. bf. sg.
iks
yx f.
fkgo
:
fiaghu f. ack.
loft
lukt f.
rie
ripit sup.
galt
galt m. ack. :
fiughu ipf. pl.
halp
hwalp m. ack.:
dree
drwghit sup. :
hajk
karsk adj. :
lapa f. ack. : II d lavo
hutrid
hund m. ack.:
sake
(sakin f. bf. sg.
ragg
ring m. ack. :
take
takit n. bf. sg.
: I g kold
kald adj.
miedit n. bf. sg.: MOS
hiald
:
huld n.
skinit n. bf. sg. : II e skene).
lomb
lamb n.
:1 c Inta
bond § 143. biuna v.
band n.
hon° f. ack. : I d hen
ceng f.
egg.
: II b sinas
synas v.
fån adj. n. : I d flyt
: II d h enar
honor f. pl.
hreint (fvn.)
reykia (fvn.) v. :
: I f rcemt
adj. n.
§ 144. backa m. ack. : I e bals
laust (fvn.)
pwnning
hast
adj n.
:
:1 f peng
ack.
brunt adj. fl.: I g briant
: II b banas
bannas v.
ajid
eld m. ack. :
filigg
tvilling m. ack. :
tsk.
pydsk adj. :
spunnit sup. : II e spiane
: I c bo
§141. boa v.
brige.
bryggia v.
:
boit n. bf. sg. : II eboe.
: Id Ryt
§ 145. fitta v.
: Ha boa
§ 142. bana v.
gat
sicette räku. :
.2,ea
slipa m. ack.:
:1 e ot.
atta
vreo
*vripu f. ack.:
: Id ken
skoa § 146. kirna v.
skupa v.
: I e val
varta f.
drea
drcegha v.
: I f band
binda v.
loa
luva v.
: I g geld
gfelda v.
blivu ipf. pl.: IIb bkivo
fensk
fyrnska (fvn.) f
ne3va m. ack.:
neva
iorpin f. bf. sg. : II d mle
•
go 'ta
gala V.
:11 f biande
bundit sup.
skuru f. ack.:
skum)
:
kerke
kirkia f.
sok°
salu f. ack. :
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*hulding m. ack.: II f hzuldigg § 150.
Bf. av fyrnska : II g finska.
hreinsa (fvn.) v.: I d rag
§ 151.
heilsa (fvn.) f. : I f hcels
bonde m.
: I g bc)nd
hreinsar (fvn.)

pres. sg.
vaeper n.
naghl m.
fughl m.
ra3ghn n.
butn
namn n.
fagher adj.
1Qgn (fvn.) f.
sighl n.
butn m.
namn n.
reeghna v.
*vatli m.
butna v.
brakna v.
fflpli n.
*risma f.
sighla v
butna v

' : II d ramar.

: Id vcer
:
nalr
:
fml•
:
rcen
llb IFv. Bv.
•
brak
iFv.Bv.
) namon
: II d fggor
:
lggon
:
sega.
Nu Su
: II e ( ' . § 159.
b:aln § 160.
Su. § 161.
namon.
: Id rn
§162.
: I e val
§ 163.
b 'Fy. Ev. § 164.
1 Natt?,
brakon § 165.
ceparism
II d sega.

II e / Nu' SIL
buctn,,
reegnnar pres. sg.:
rcpnar.
fapir m.
Id far
sapul m.
.
sql
viker prep.
ver

kwtil m.

: I e kel
lykii(fvn.) m. ack.: II b /z/co ..
saplar m. pl. : II d salar
ka3tlar m. pl. : II e kcvlar
lyklar (Nn.) m. pl.: II fp likar
gisl n.
:1 d gla
eitr (fvn.) ii. : II d akfor
bokar f. pl.
:
bekor.
gislit n. bf. sg. : II d ge
bokrin(ar)f. bf. pl.: IIgp b elcre.
mopir f.
: I d mor
betul m.
: II d ba0c4..
Bf. sg. av mopir: II d mora
(ob. pl. av *betul: III d bai.fahr).
(spritter pres. sg.: II e sprztor).
pykla adv.
: II b taka..
*prykkil m.
: II e trtlso?,
*rxnnul m.
:
rcvnaZ..
Ob. pl. av*prykkil: II fy trIP•ar.
dotter f. pl.
: II d detor.
dottrin(ar)f.pl.bf.: IIg pd_e tre
*tmtna v.
:11 d tett:,
dottir f.
: II d dotor.
(dottrin f. bf. sg.: II g p dQtra).
*giwrzl n.
: Id gffil
finstir n.
: II f oc fanstor.
*andra f.
: llfoc andor
handla v.
:
handl
handlar pres. sg.: II fä handlar.
lyghdir f. pl. : II d lador.
Bf. av föreg. : II gplidre.
beizl (fvn.) I. : I e begl
blistra (fvn.) v. : II g ab?rtstor
blandar m. pl. :
bendor.
bondrenm. pl. bf.: II gybendre.

II.

FORM LÄRA.

§ 170. Liksom Nuckömålets fonologiska karaktär i dess
helhet måste anses ha synnerligen väl bibehållits såsom svensk,
även om de omgivande språken påvärkat dess akcentförhållanden,
så kan man också konstatera, att morfologien väsentligen är
svensk. Detta gäller substantivens genusindelning, flexion ock
deklination, adjektivens kongruensböjning ock komparation, värbens flexion ock konjugation, dessa stora ordklassers ordbildningsförhållanden i det hela, vidare räkneord ock advärb, liksom också
de många egentliga formorden inom skilda ordklasser.

KAP. I. SUBSTANTIV.
§- 171. Genus. Den gamla genus-indelningen i maskuliner,
femininer ock neutrer är i målet bibehållen. Med rätta anmärker emellertid Russwurm (Eibofolke II, s. 304), att det beträffande
estlandssvenskans genusförhållanden förekommer en viss »Unsicherheit der Angaben». Man kan ej ge Vendell rätt, när han
för Nuckö- ock Ormsö-målens räkning polemiserar mot Russwurm
i denna punkt (Gram. s. 143 f. »Fehlgriffe können . . . niemals
in Frage kommen»). Tvärtom skall av den nedan följande redogörelsen för målets deklinationer framgå, att vacklan rått ofta
råder, icke blott mellan olika deklinationer inom samma genusgrupp utan också mellan deklinationer av olika genus, så vida
nämligen något eller några av de karakteristiska formelementen
äro lika i båda fallen. Säkerligen har f. ö. dylik vacklan
många gånger förbisetts, då ju ordmaterialets insamling måst
vara begränsad till relativt få personer.
En djupare liggande grund till denna relativa försvagning
av genuskänslan kan måhända vara att söka i inflytande från
estniskan, där som bekant genusindelning saknas. Emellertid
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kräves, för att den skall framträda ock göra sig gällande, ett
sådant morfologiskt sammanfallande inom dialekten själv, som
nämndes.
Såsom lätt framgår av den redan i inledningen (s. 20 f.)
lämnade deklinationsöversikten, bilda — i motsats till förhållandet i riksspråket — maskulinerna, ej neutrerna, en tydligt avgränsad formgrupp gent emot de två andra genera (jfr även
nästa sida). Följaktligen är det framför allt mellan femininum
ock neutrum man kan vänta sig vacklan. Till denna kan möjligen även ha bidragit, att de många adjektiven på -at ock -ot,
funktionellt motsvarande hsv. -ig, ha samma form i fem, ock
neutr. sing. i predikativ ställning, nämligen själva stamformen.
I fraserna mokke ce suttot 'mjölken är smolkig' ock vatne cc sukta
'vattnet är orent' kan man sålunda varken på substantivets eller
adjektivets form se, om det förra är femininum eller neutrum.
Under sådana förhållanden värkar naturligtvis association med
semologiskt besläktade ord särdeles starkt. Det gamla femininet
mokk har också inom en del av dialektområdet (Nu.) blivit
neutrum; att ej vacklan inträtt i motsatt riktning, torde ha sin
grund i att de flästa ord med liknande betydelseinnehåll äro
till finnandes bland neutrerna.
Beträffande trädnamnens feminina genus se nedan under dekl.
f. 2 a (s. 236).
§ 172. Substantivflexionen gäller, liksom i riksspråket,
bildningen av pluralis gentemot singularis, numerus-flexion;
bildningen av bestämd form i singularis ock pluralis gentemot
obestämd form, artikel-flexion; samt genitivbildning, k asusflexion.
Beträffande de två förstnämnda flexionernas regelmässiga
gestaltning i målet kan hänvisas, utom till redogörelsen för deklinationerna här nedan, till substantivparadigmen i inledningen
s. 20 f.

Numerus-flexionen uppvisar -r såsom ett väsentligt element
vid all regelbunden bildning av obest. plur. i målet. En egendomlig avvikelse från förhållandena i riksspråket är det, att
substantiv av maskulint eller neutralt genus efter räkneord använda singularformen. Ex. tut hm, fo arm, swks fQt o bara tt

SUBSTANTIV.

227

tonar 'två huvud, två armar, säx fötter ock bara tio tår' (gåta
om ryttaren), for hador o trt kcal; 'två kor ock tre kalvar'.

Artikel-flexionen i singularis företer en förut antydd olikhet mellan å ena sidan maskulinerna, vilkas best. sing. alltid
slutar på -n, ock å andra sidan femininer ock neutrer, som
alltid uppvisa vokalslut, i vissa fall endast stammens egen ändelsevokal.
Best. plur. bildas hos samtliga regelbundna maskuliner endast
genom att det för obest. plur. karakteristiska -r bortfaller,
alltså med korta, på vokal slutande former. De allra flästa
femininer ock alla neutrer däremot ersätta -r, som även de
eliminera, med -na, varigenom alltså formerna bli (minst) trestaviga. — De få femininerna efter deklinationerna f. 4 ock f. 4 a
samt några oregelbundna maskuliner uppvisa ett annat bildningssätt: gator, galtre av galt 'get', bekor, bekre av bok 'bok',
bendor, bendre av bond 'bonde'.
Beträffande användningen av substantivens bestämda form
företer dialekten ett par olikheter mot riksspråket. I likhet
med bl. a. uppsvenska dialekter har målet bestämd form efter
genitivattribut. Ex. prcesks roken 'prästens kaftan', mo,s brut,kista 'mors brudkista', fores vintor-utle 'fårens vinterull'. Vidare
äro att märka uttryck sådana som följande: tut ga sucto-grgsn,
'du lilla (eg. gamla) smutsgris', han ha...,skcephtt twndre e man
'han har sneda tänder i munnen'.
Kasus-ilexionen, d. v. s. genitivbildningen, är här, liksom
i övriga svenska dialekter ock utpräglat svenskt talspråk överhuvud, föga starkt företrädd. Genitiv torde bildas blott av substantiv, som beteckna personer ock högre djur, någon gång av
ord för träd. Vidare är genitiven nästan helt inskränkt till
bestämd form av substantivet. Åtminstone genitiv av obest. plur.
('pojkars') synes ej här behöva sitt speciella uttryck, ock ej
häller genitiv av obest, sing. kan anses vara rotfast i målet,
såvida ej obest. sing, användes som ett slags egennamn: far,
mor. (Ett gammalt talesätt lyder dock: ttsk(s) svcem, bonds
hoggor 'en härremans sömn är en bondes bunge.)
Den vanliga genitivformen bildas även här genom ändelsen
-s, vilken sammansmälter med ett föregående r eller k till j
samt framför b, d, g kan uppträda som mer eller mindre tonande
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s (se § 37, s. 50 f.). Ex. miganas tak o ctifcens ita cera lata
end 'kvinnornas talande ock hästens ätande äro utan ände',
pNke,ns bisa 'pojkens bössa'; andra ex. strax härovan.
Vidare finnes en självständig genitivform, med ytterligare
tillagt -a (s. 94). Ex. he bone cer hisn-sci mansa 'det där barnet
är den här mannens', pcegga (era migasa 'pängarna äro hustruns'.
Jfr pronomina!
Går dn a m nen (men ej bynamnen) äro till största delen
gamla genitiver, av mansnamn eller av yrkesbeteckningar 1. dyl.
i best. sing., samt ha även de en självständig form på -a. Denna
användes som beteckning för gården själv ock dess folk samt
bör alltså betraktas som gårdnamnets huvudform, medan den
kortare formen tjänstgör som ett slags genitiv ock såsom första
led i sammansättningar. Ex.
ambosa 'jag går till Ambros-gården'
baka 'Back-gården'
grai,sa 'Grejs- (Gregorius-) gården(s folk)'
bkesa 'Bies- (Blasius-) gården'
ambos drceggla 'drängarna i Ambros-gården'
bak loan 'Johan i Backgården'
grals andos 'Anders i Grejsgården'
bkes-gamon 'gamlingen i Blesgården'.
Am. Om ett slags vokativ av person- ock djurnamn se s. 57 (§ 40).

Deklinationer
(se s. 20 f.).
§ 173. m. 1. fisk: fisk fisken fiskar fiska.
Efter detta huvudparadigm böjas hithörande ord, vilkas stam
slutar på b, p, f, v, g, k, In, enkel vokal eller diftong, men
ändelsen -en i best. sing. reduceras på olika sätt i ord, som
sluta på vissa andra konsonanter; se paradigmen 'båt', 'del', 'köl,'
'sten', s. 20 samt s. 102 f. Inom Fy. förkortas även de långa
stamkonsonanterna d, t, t, s ock „I, framför ändelsen -tt i best.
sing.: brodn, hat, lon, kcesn (av kces 'kasse'), kw.2,92, (av kw.2,
kittel). Exempel:
kav kalv
komb »kam», karda hokp valp
korv korv
kimb »kim», tunn- kniap knopp
feg »fådg», man
»poff»,
utväxt
pof
stav
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hoj »hors», klase
tmc tjuv
korg korg
daz deg
fait fel
ring ring
sal sadel
(nid eld
biask buske
fj/c/ fäll
tut!. (år-)tull
diak duk
bor (kard-)borre
gol gård
krok krok
spar sparre
fot fot
ruck (sädes-)rök
gr alt gröt
nak nagel
arm arm
stok stol
Just ost
bom bom
bron brunn
bo,st borste
draim dröm
gran gren
stot stjärt
rom TOM
pin pinne
kw/ kjortel
tarm tarm
be, »bässe», bagge stpn stjärna
bi by
tam ten
haps tofs
le led
km ugn.
hots hals
skria skruv
Orden på -or, -ok, -ol ock -g böjas efter paradigmen okor åker,
hcevok hyvel, Mol bibel ock bens? »bindsel», ögla, s.20. Exempel:
rombok »rummel», gumse
fwtor (släd-)fjätter
trilsok »tryckel», bösshane
vintor vinter
triskok tröskel
himok himmel
tctfo/ tavla.
likok nyckel
Mera enstaka oregelmässigheter i best. sing. uppvisa:
skut sko : skum (jämte skiften)
huznd hund: hum
sand:
son
ock
sond
kniv kniv : hinn
sko skog: skon (jämte sken)
boskap boskap : boskan'
Påtagligt oregelbunden böjning förete inom deklinationen
följande ord:
dag da, den, doar, doa,
väg in, vegen, vegar, mega,
säl scek, scen, sekar, sceka (nu vanligen sceker, soke efter m. 2),
lund lian, licn, hundar, hända.
Deklinationen kan ej sägas ha någon utpräglad semologisk
karakter; jfr s. 22.
Orden på
-voq '-vard' höra hit: aftas-vol (på eftermiddagen), griat-vol tidigt morgonmål, kols-(v)Qc/ kvällsvard, moresvol frukost ock makvocl marstake, resp. aftasvocl o. s. v.; även
de få maskulinerna på -ing ock -ung, om de ej höra till m. 1 a
1)

jämte boskapen.

340517. Danell, Nuekömålet.
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eller såsom personbetecknande helt eller delvis dragits över till
m. 2: tombgg tumme, bonogg bål (på skjorta o. dyl.), konogg
konung (även m. 2, liksom de två följande), hednzgg hedning,
kdgg killing, peng, pegg pänning, velgg välling.
Om vacklan mellan denna deklination ock resp. m. 1 a,
m. 2, m. 4 ock n. 1 se dessa deklinationer.
§ 174. in. 1 a. lägg: lceg lcegen lcesar lcesa.
Det utmärkande för denna deklination, en räst av de gamla
ock en förutsättning för att
ja-stammarna, är pluralens lar,
skall kunna uppträda är, att stammen slutar på -g eller
detta
-k. Deklinationen lider starkt intrång dels från m. 1 — vacklande
äro t. ex. bcelp bäck, pöl, begk bänk, dimag dymling, fircek
fläck, plats, sceb säck, scerk särk — dels från m. 2, dit alla
person- ock djurbeteckningar ha stark tendens att övergå. Vacklande mellan m. 1 a ock m. 2 äro sålunda (jämlikt senare undersökningar) orden aringg, bbndzgg, bittgg, gcelttgg, hcerigg, lcettgg,
spcertgg, fdtgg ock cegkhgg, som å s. 23 angivits såsom helt
tillhörande m. 1 a; likaså t. ex. cekg älg ock de många av bynamn
bildade orden på -btg : cem-btg Enby-bo, hQs-Ing Hovsby-bo,
cegtor-big Österby-bo m. fl.
Det förefaller, som om i följd härav hela denna deklination just nu vore på väg mot försvinnande. Den »mängd» tvåstaviga maskuliner på -ing, som jag vid mina första undersökningar fann höra hit ock endast hit (s. 23), har sålunda inskränkts till ett fåtal: belzgg 'bärling', segelspröt, hzuldigg hulling, stttigg stötting, bakkälke, trznzgg tredjedel av en gårds
åkerjord (vid tredingsbrak), finigg tinning, cepstgg äfsing.
Andra endast hithörande ord synas vara: /gg släng, slag,
stregg sträng, fegg Dtväng», skorem. — Bortstavigheten är i
plur. bevarad i ercev väv: mellan vevla.
§175. m. 1 b: morgon more moren Immar morla.
Utom detta ord, vars form i målet tydligen går tillbaka på
fsv. morghin, höra hit några andra a-stammar på gammalt -in,
som ljudlagsenligt förlorat sitt -n: cere »ären», ugnsgolv, ock
(med genusändring) dose dussin, moke moln (plur. vanligen
moke-borkar, moke-ktatar), tceke teln (i sg. äv. tek, teg); dessutom ett par ja-stammar med -k som stamslut: akke häst (fgutn.
oykr) ock, vacklande mellan denna deklination ock m. 1 a,
legk(e) länk (den längre formen synes föredragas i samman-
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sättning: krel-lcegke); ceghe änkling (Rz 118 b) vacklar mellan
denna deklination ock m. 2. — Lånordet keke paltbröd (estn.
käkk) vacklar mellan m. 1 b ock f. 2 a. Av poike pojke har
jag endast fått plur. poijoar, poika.
§ 176. m. 2: smed sme smeen smeer smee.
Man har anledning att särskilja två grupper: 1) de enstaviga ock sådana tvåstaviga, som ej sluta på -ar eller -ca/.
2) två- eller flerstaviga, som sluta på -ar eller -af; se paradigmen s. 20.
Inom den första gruppen förekomma samma skiftningar
vid bildningen av best. sing. som i ni. 1 (se s. 102 f.: spdamben,
vondij, om, Qn , baron o. s. v.; framför
förkortas i Fy., liksom
inom m. 1, lång stamkonsonant: mop,i, av mot mört, risn„ av
ris ryss).
Denna första grupp består uteslutande av person- ock djurbeteckningar, till sin kärna gamla i-stammar (gris, smed, vän
o. s. v.), men tillväxer alltjämt genom förvärv från de andra
maskulindeklinationerna, framför allt m. 1 ock m. 1 a. Exempel
på sådana nyförvärv äro: brems bröins, hcer härre, i id, lots
lots, rev räv, svensk svensk, tont tomte, tok torsk, tisk tysk,
otor utter. Andra jämförelsevis nya hithörande ord äro t. ex.
de med motsvarande bynamn i sin grundform likalydande
berki,as Birkas-bo, kfotap Klottorp-bo, spitamb Spitham-bo,
sudlop Suttlep-bo, likaså bak-vels ock fra-vels, inbyggare i
bak-velde »Bakväldet», fra-velde »Framväldet» i Rikull, ock
andra liknande s-avledningar (s. 200 överst), graks man från
Grejs-gården o. s. v., lånord sådana som diarak skälm (s. 12
not 1), karkas herde, konas rättare, valets förvaltare, ock det
gamla neutret bi bi. Så stark är denna övergångstendens, att
sammansatta substantiv, vilkas sista led hör till annan deklination, kunna föras hit, om betydelsen föranleder det; ex. s. 22.
De, som sluta på -bo, stanna alltjämt kvar inom m. 1: giutabo
Gutanäsbo, hofmbo Odensholmsbo, aibo Rågöbo o. s. v. — Kortstavigheten är bevarad i plur. av sydr säl (även efter m. 1).
Russwurm uppgiver (II s. 303) pluralformerna Påshkl'upar
eller Påskupar ock Berkjåsar, inbyggare i byarna Pasklep
pa,sk(f)op ock Birkas berkias. Härav att dömma ock då i
övrigt inga moderna -er-former av hithörande ord synas förekomma hos Russwurm, förefaller det, som om denna övergång
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till deklinationen m. 2 av person- ock djurbetecknande maskuliner ej skulle ha nämnvärt kommit i gång före mitten av 1800talet. I de Nuckö-anteckningar, som P. A. Säve gjorde på
1850-talet ock vilka utnyttjats för Fr.-V.Ordb., påträffas däremot
redan några få dylika former: ler pl. av i m. id, årrer orrar
ock (?) bf. pl. rissi av riss ryss. Sedan sekelskiftet har, enligt
vad förf. kunnat konstatera, övergången till m. 2 alltjämt kraftigt tilltagit. Härtill torde även ha bidragit, att den andra ordgruppen inom deklinationen alltjämt är stadd i tillväxt genom
nya värbavledningars bildande.
Denna andra grupp, de på -ar ock -af, innehåller nämligen
väsentligen personbeteckningar; därjämte några gamla ord, även
lånord, med annan betydelse: aftar afton (ombildat efter best.
sing.), altar altare, faimar skakel, homar hammare, komar
kammare, novar navare, somar sommar, spikar visthusbod (s. 107
not 5), aksak axel, baltaf 'betel», stämjärn, rena rännil, tima.
»tynnel», drickeskagge. Det ,stora flertalet hithörande ord utgöres emellertid av värbalsubstantiven på -are, alltså personbeteckningar, en alltjämt livskraftig grupp, som säkerligen föranlett, att deklinationen i dess helhet fått sin karaktär av en deklination för personbeteckningar. Exempel:
brce-scergar 'brödfiskar fiskare
arbetar arbetare
(för)sörjare», fabria-kerar »brudköbokar bagare
miljeförsörjare
rare» (vid brölbok-bindar bokbinttgar tiggare
bp)
dare
dag-tovar deltagare
laikar »lekare»
bi-ylar bryggare
bok-tribar boktrycskitvar skrivare
bcerar bärare
kare
snogar »snuggare),
dansar dansare
objuden gäst vid hukar tröskare
drepar dräpare
ceike-vaftar hästvakbröllop
basta-agdar badstutare.
spelar spelare
eldare
Andra personbeteckningar äro: borgar borgare, kuttsar kusk,
kei,sar käjsare, skia-mokar skomakare, hoka-riftar »hakenrichter».
Även ett par djurbeteckningar på -are finnas: oks-922134r »oxmysslare), näktergal, tak-hakar »talghackare», talgoxe. Abborre
har också anslutit sig till denna grupp: obar.
På grund av att deklinationen är under stark tillväxt
just för närvarande, råder vacklan i många fall mellan densamma ock andra maskulindeklinationer, särskilt, såsom nämnt,
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m. 1 (t. ex. korp korp, om uv, fint »tvint», fink) ock m. 1 a (se
ovan s. 230). Ordet ber-fis vacklar mellan m. 2 ock f. 2.
m. 3: hake ho/ca ho/can hokar ho/ca.
Denna deklination omfattar de gamla kortstaviga an-stammarna. Exempel:
bita »bete», bit
ro/ca råge, hög
hoa hage
bkosa ›blosse», låga rona »råne», fargalt kkoa klave
spzna spene
drwpa droppe
loa lave
driasa dråse
loa låge
spwra sporre
foka »fåle», hingst skaka »streke»,
ntoa mage
hona »hane», tupp
strömdrag
sp o a spade
miasa mosse
vona vana
foa »tvage», björknova näve
' boa båge
risviska.
Vacklan mellan denna deklination ock m. 2 uppvisar bo/ca: bokar
»hake» (på äggjärn); den gemensamma paradigmform, som givit
anledning till övergång till m. 2, är best. sing bokan.
m. 4: ände end endan endar enda.
Hit höra väsentligen långstaviga an-stammar (jfr s. 23).
Exempel:
ond and
kcekk kälke
pok påle
l lie
rt ria
bals backe
bank banke
/o loge
stopp stolpe.
Några gamla a-stammar ha, väl av mera tillfälliga associationer, lockats över hit: bo bog, hek häl (även m. 1) ock vrist vrist
ha väl följt med sådana namn på kroppsdelar som Nyes panna,
gomp gump, kud jässa (även kulle) ock naiv nacke; ho ho har
tydligen rättat sig efter kärl- ock måttbeteckningar sådana som
bink »binke» (ä4;en m. 1), kap »kappe», stäva, stånka, ock vak
»vacke», flätad korg av tallrötter, sädesmått (42, förr 36 stop; jfr
Falkman s. 296, Sax61 i Sv. lm. XI. 3, s. 236).
Vacklan mellan denna deklination ock m. 2 äro orden ho
ho, kcet kätte ock h lie underkastade, i det de även fått formerna
hoar, betar, liar i obest. sing. Utgångspunkten är tydligen best.
sing. på -an, gemensam för de båda deklinationerna. Orden
hals led på djurs bakben (ty. hacka häl) ock lind »linda», gördel,
vackla mellan m. 4 ock f. 2.
1)

på vagn
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Oregelbunden maskulinböjning:
bon(d) bon(dn) bendor bendre
bonde
brond brondti brendor brendre
brand
breor
breore
broar
broan
broder
man mener mcene
man man:
siner
sine
son
son
son
sta staen stcador stcedre.
f. 1. nål: nar nare nohtr nokana.
Se s. 23. Exempel:
vaiv vev
?Mr jul(-tid)
bo bod
vog våg (till
kom kvarn
bro »bro», väg
väga)
lag lagg
bruk brud
vor vår
mer märr
bred brädd
eks yxa
posh påsk
grind grind
oå
ram ren
grcev grav
cti ö.
saks sax
hamn hen
.2,ctiv slev
hest höst
Nyare eller från andra deklinationer hitförda ord:
i »lid», strand
skild skuld
frcei,d fröjd
sorg sorg
/tst
list,
kant
(ty.
'mal')
gogg gång
lön
tak tanke
hälg
len
hek
våg, bölja.
va(g)
ne nöd
Icarg estn. järgl
sak
sak
kceks estn. käks»
Hithörande singularia tantum äro bl. a. många ord på -hat ock
-nig, säkerligen från hsv.: o-ianat-(h)ai,t avundsjuka, go-hait
godhet, krok-(h)ad klokhet, ipe-hait »öppenhet», snikenhet, aftnigg
aktning, aildnigg eldning, dreanigg dragning.
Kortstavigheten är i plur. bevarad av f(pb• »fjäl», bräde:
fehir, fekana.
Mellan f. 1 ock f. 2 vackla:
teci »telde», golvmat med
be »börd(a)»
tilja
skam »sked), skida
don dörr
or åra;
lo slå
finsk »förnska» 3
mellan f. 1 ock n. 1:
tuift toft.
moU mjölk
fal-szft »fallsykt»,
rag ragg
fallandesot
stad

1)
3)

ordning
s. 99 n. 4.

2)

båtshake
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f. 1 a. äng: egg egge eggar ggana.
Endast segg säng ock vog vägg synas höra helt hit, men
vacklande mellan f. 1 ock f. 1 a äro åtminstone följande:
Uzgle »lek», leksak
kkenigg klänning
spcernigg»spärrning»,takstol.
kcelgg käring
f. 2 höna: hen hena henar henana.
Se s. 23. Exempel:
rot råtta
korv härva
bast badstu
rek rör
kat katt
bkagin blemma
si sida
kkon klo
bkor »blädraal
skor »skj ura», skata
kka y klöv
bit bytta
skot skjorta
kn »knissla»6
bayn böna
skcel skälla
krol2 »krubba»7
bis bössa
.2,tp »slippa», trasa
dig duva
kritik kruka
smi smedja
krok kråka
110 ekorre
stit stätta
krafts »kröson»8
for fjäder
svor svärmor
fki4 flicka
kor »kurra», klot
tak tacka
kog, kviga
firc2 (ved-)flo
tgm tjuga
keld källa
/kw. fluga
tog tunga
kon kärna
fon »flarn»2
tig tuva
kor kärra
fon förstuga
tayna töm
kek kök
glycs »gjuse»3
vagp »vepa, lakan
grolok glödraka ltusk ljumske
ceknit »älpt», svan
lov loppa
gr4 grissla
ay öga
/ut lava
grgt gryta
lok »lådeka», kista air öra;
gona gudmor
andor »andra»1°
gåt »gylta», sugga mg./ mila
bktstor »blistra»11
mar myra"
gcec3 gädda
fkondor flundra
mig »mödga»8
mc/ gärde
gimbor gimra
(2.2, oxeltand
gcekp »gölpa» 4
hcekok häckla
pm plommon
2.Qt jortron
hutstor hustru
held »hälla», flik rond »rand», get
heggok »hängla»12
rar reva
hT. »härda»5
1)
3)
5)
7)
3)
11)

blåsa
fiskmås
skuldra
vrå
hustru
visselpipa

2) på nättelnen
4) fördjupning i å
6) bakhuvud
8) lingon
16) beslag på med
12) s. 70 n. 2
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smuator smultron
stivok, stla. stövel
&stor syster

tagga. »ungla», tel-

ning
odor åder.

Såsom synes av exempelsamlingen, har deklinationen, den största
bland de feminina, ingen utpräglad semologisk karaktär. Den
enda avledningsändelse, som är att märka såsom hithörande, är
-ok '-erska'. Ex. brosk bedragerska, ferojk »förerska» (som bär
barnet till dopet), azto(r)-loojk »etterslåerska», ormslå.
Om vacklan se ovan under m. 2, m. 4 ock f. 1.
§183. f. 2 a. rönn: rayne rayrtz,a raynzar raynzana.
Se s. 23. Exempel:
scelre sölja
brig brygga, bro kregke »kränka» 6
kcerke kyrka
trzne tranbär
hegge »hänga» 3
lcegge »linning» 4 3ncenske»människa»7 kare estn. kari 9
ake aln
p eri. 1°
legge »länga»»
pcere »
ftte »fittja» 8
heske hyska
Märk trädnamnen:
bceste »bästa», lind
ha.ie hassel
ake al
beke bok
hcege hägg
ceske ask
azke ek
kcempe alm
aspe asp
azne en
bcerke björk
lcene lönn.
§ 184. f. 3. vecka: vik° viko vikor vzkona.
Se s. 23. Exempel:
loko lucka
spzto speta
bkako »blaka»,1
broto »brata»12
sino sena
sok° sula
gcevo »gäva»13
skino »skena)14
sval-o svala
trano trana.
hceko haka
skutro skåra
kutso kvesa
smoko smula
Estniska lånord på -u föras hit: knu vassbuk kilo, nägu
ansikte nogo, sugu släkt, familj soko. Märk vidare ncesa näsa
med nominativformen bibehållen samt med ny långstavighet
dels de gamla orden lavo lada ock lavo slaga, dels ordgruppen
1)
3)
5)
7)
3)

grötgångjärn
spång
kvinna
bete
11) slag
13) höfång

2) s. 87 n. 7
4) rockkrage, s.
6) träställning
8) passma

10) gård
12) linbråka
14) bryne

175 med not 3
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broka brokig ko, brika ko med två färger i pannan, hekma
jälmig ko, kokta vit ko 1. vitt sto, skia ko med stora vita
fläckar, svala svart ko m. fl., varom se s. 23 med not 2. — Ordet
ktudo ko heter i best. sing. ktuckt.
gate
ottor
gat,tre
f. 4. get: gcqt
boke
bekor
bekre.
f. 4 a. bok: bok
Endast följande exempel finnas i min materialsamling:
not not (f. 4 a) strond strand (äv. f. 1)
lat_t löt (f. 4)
strot »stråt», gata
mark mark (måttet) rot rot
not natt
steg stång
natio nek
vregg »vrång, spant;
rond rand
spak eker'
även mad, -e, medor, medre ty. magd., tjänsteflicka, samt något
avvikande: hond hand, plur. hcendor, hcendre, ock ges gås,
plur. gce,s, gcese. Vacklande mellan f. 4 ock f. 1 äro grop grop
ock togg tång; tan tand heter i plur. tendor, tendre eller tanar,
tanana.
Till pluralerna i f. 4 ock f. 4 a ansluta sig närmast följande
pluralia tantnm: attor, -tre etter, kndor, -dre »kryddor», medikamenter, lador, -dre ›lygder», lögn (ltdre hova stakat ban
'lögnen har korta ben'), cetor, etre ärter.
Oregelbunden femininböjning:
(Mor
dotra detor detre
dotter
mor
mora
medrar 1. morar medrana 1. morana
MOT
not
nota
nitor 'yttre.
nöt
n. 1. band: bond bonde bonder bondena.
Se s. 21 f. ock 24. Exempel:
dr djur
blra blad»
ankar ankare
fcerald fjäril
braty brev
anse »ansikte» 2
bre 4 bröd
frat_ frö
arv arv
gen »gan», gom
1)(4 bröst
aks ax
brolap bröllop g1.2, »gissel», piska
bonsa barnsöl
gron grund (i sjön)
bo bud
beg, betsel
ty. speiche
kind
By. best. plur. blrena, hana, lana.
-e i best. sing. uppslukas gärna av stammens slutvokal i bre
bröd, kne knä, kr?, krig, le led, ste steg, trce träd (men i Pasklep ock
Enby: lege).

238

DANELL, NUCKÖMILET.

sift sikte
hg »hag» gärds- kceld kärl
slag
la
lomb
lamm
gård ,
land
lond
ma. (vagns-)jul
sner snöre
lokand lakan
hQn horn, hörn
stal stall
le led (i gärdshov »hov», gods
stro strå
gård) 2
hys hus
stel ställe
/VÄS ljus
Mg huvud
sold såll
mot mått
hokv valv
set säte
oci ord
horv varv
to tåg
_pas pass
gqt »gat», hål
eg ägg
rakp rep
kne knä 2
ekar öskar.
rest röste
koeld kväll
Exempel på tvåstaviga på -or, -ok, -on, -2y, (se s. 22 överst!):
Qdor årder
figgor finger
epok äpple
hagkok »handklä», namon namn
finstor fönster
vante
kimbor bekymtekon tecken
mer
segok segel
biatte botten.
ban ben, boy bär ock for får äro i obest. plur. lika med obest.
sing.; i best plur. heta de bana, bcere ock bre.
n. 1 a. nät: not note noter notena.
Se s. 22 ock 24. Exempelsamlingen meddelas fullständigt:
an-lcet anlete
driap dropp
ok ok
lok lock
svek svicka
bot bett
grip grepp
Nrik »blick»3
skcep skepp
brot brott
hop hopp (spes)
spot spett.
Dessutom höra hit några singularia tantum:
spcek späck
bcek beck
gnos gräs
bos boss
»släk»,havstång vcet vett.
n. 1 b. föl: fek fceke foker fcekena.
Härefter gå endast ske k »skel», gräns, kok kol, skrov kropp
(äv. n. 1) ock (utan plur.) smer smör.
n. 2. märke: morke morke mcerker morkena.
Se s. 24. Exempelsamlingen meddelas fullständigt:
brceme »brän3)4
reke »räke»5
stike stycke
pate parti
orande >ärende» 6
speke spöke
1)

Jfr föreg. sida not 3!
blixt
5) slarver
3)

2)

Jfr föreg. sida not 4!
bråddjup
6) sak

4)
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oka »oka».1
kria kreatur
lipa estn. Lipa, lo
nista nystan
sota såte
Singularia tantum: dripe »dröppje», idissling, lapre lappri, vcerke
virke.
§ 191. Ordbildningsnotiser. Bland ännu produktiva, äldre
avledningssuffix märkas egentligen blott -ar -are ock -ok -erska.
Se ovan under ra. 2 ock f. 2. Om suffixen -ing, -flitig samt -het
se under deklinationerna m. 1, m. 1 a ock f. 1.
De vanliga sätten att bilda mera abstrakta värbalsubstantiv
äro att antingen använda värbets infinitiv oförändrad, t. ex.
miganas tab' o cqkens da 'kvinnornas tal(ande) ock hästens
ätande', hon cer opa made 'hon är ock mjölkar'; även: hit cer
bara sinn-ita 'det här är bara svinmat'; eller ock att till infinitiven lägga -as, -ase, -and, -ande, resp. -s, -se, -nd, -nde, beroende
på om infinitiven slutar på konsonant eller vokal, d. v. s. är
långstavig eller kortstavig; eller ock att till långstavig infinitiv
tillägga ett -a. Ex. (av värben spin spinna, kast kasta, zta äta,
gay& gala, saym »sömma», sy, rik ryka, ras rasa:) cet stot
spznas 'ett stort spånadsarbete'; hon holdo-td• mce spinase 'hon
håller på ock spinner'; hota hova ne hcer fcere kastas? 'vad har
itase tar inike tior 'det här
ni för kastande för er här?';
ätandet tar mycken tid'; honan holt tar mce cet volde goka(s)
'tuppen höll på ock gol i ett'; ve hova mike te saymand 'vi ha
mycket sömnadsarbete'; ruckande fik cent inga gutt la 'rykningen
(rågens) fick inget gott lag'; wt volde rasa som has bona gcera
'ett fasligt bråk de här barnen föra'. Formerna på -(a)se ock
-(a)nde synas vara best. form till dem på -(a)s ock -(a)nd.
I fråga om sammansatta substantiv är att märka den
reducering av första sammansättningsled, som beskrivits i ljudläran, särskilt § 129 (s. 214 f.). Till där anförda notiser om
denna märkliga fonologiska ock tillika morfologiska företeelse
må här tilläggas, att densamma har observerats redan av Russwurm, såsom framgår av en notis i Eibof. II, s. 304 ock av t. ex.
följande, tydligen från Nuckö härstammande uppteckningar i
aild (m. m.) »feuer»,
glossaret: äfismärja »gliihende asche»
brutt-wår »stid- oder westwind» braudr (m. m.) »weich», susli1)

i barnspråk (jfr »oknut›): främmande.
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stam

»glänzender kieselstein, von sol, sonne»; däremot t. ex.
aisterbigjar obewohner von Oesterby», cegtor-bigar m. m. Tyd-

ligare ock flera äro exemplen i de Nuckö-anteckningar, som
P. A. Säve gjorde på 1850-talet, exempelvis: benn-rumm vad
(på benet)
bain ben, he-liivo hö-lada i skogen på ängarna
häi hö, ö-brun ögonbryn äuarna (ögonen), ha'ss-spina köttkläpp und. halsen (får, svin)
häs hals (de två sista orden efter
en meddelare från By., se s. 16).
Några exempel på de i målet mycket vanliga sammansatta värbalsubstantiven med ett substantiv som första led
följa härmed:
arm-brehas armbrottning
kcevo-dreas brottning med
bond-firetas bandflätning
käpp
been-snanas»benspjärning»1
Im-gcera höarbete
»bordslagning» 2
ShkOt-sai" skjortsömnad
bro-bzge väglagning
sok-bindas strumpstickning
be-fkaJo byflackande
se-steka sädesstöld
figgo-eiras finger(krok)tutfol-sete potatissättning
dragning
tukfol-tova potatisupptaggatut-layp(as) gatlopp
ning
grcet-fr grötförning 3
os-alld ugnseldning
gocl-bot gärdsgårdslagning
utl-ker ullkörning
hond-lo handslag(ning)
vea-keras vedkörning
hut-betras bot för »kopparceggevals-ras ängvallsränsslagare» (genom en sup)
ung.
Jfr nedan under redogörelsen för värbens passiva former
(s. 250 f.), hur den passiva infinitiven förbindes med jälpvärben
'hava' ock 'få' ock därvid blir i viss mån substantivisk. Mera
fullständig är substantiveringen i följande exempel: he ligor ns
opa 1Qcle baket riadase, som (h)e ftt, 'det ligger ris på jorden
efter röjningen (här i skogen)'.
Jfr i övrigt även Russw. II, s. 303 f.
1)
3)

lek
2) vid bröllop
till ett hem, där förlovning nyss ägt rum.

KAP. II. ADJEKTIV.
§ 192. Flexion ock deklination. Såsom i inledningen
(s. 18 f.) i korthet nämnts, har, huvudsakligen på grundvalen av
den gamla kasusböjningen (nominativ ock ackusativ), utbildat
sig en flexion hos adjektivet alltefter dess predikativa eller
attributiva ställning i satsen. Det heter:
bok ce mor 'båten är ny', men con nian bot,
stiae tv in 'stugan är ny', men an nia stia,
bota <era mor 'båtarna äro nya', men ni botar,
stiaana <era nar 'stugorna äro nya', men ni stukar.
I neutrum har ej någon dylik formell olikhet uppstått; den
vanliga neutrala ändelsen i sing. -t, som ju var gemensam för
nomin. ock ack., är också gemensam för predikativ ock attributiv
ställning, ock pluralis är i båda fallen oböjd:
fiekkre ce nit 'förklädet är nytt', ock cet nit fiekkor,
fiekkrena cera ni 'förklädena äro nya', ock ni fcekkrer.
(Neutrum plur. torde även användas vid sammanställning av
substantiv utav olika genus; se Vendell, Gram. s. 172 ock jfr
om pronominalformen tomm, s. 19 ock 264.
Själva de ändelser, som tilläggas vid dessa böjningar, äro
för alla adjektiv lika, men med hänsyn till det olika sätt, varpå
de flästa adjektiv förändra sin stam vid tilläggandet av alla
eller en del bland dessa ändelser, kan man lämpligen urskilja
olika »deklinationer». För dessa uppställas härnedan paradigm.
Den attributiva ställning, som här kommer i fråga, är den,
då adjektivet är 'starkt' böjt. Den svaga adjektivböjningen är i
målet helt ock hållet upphävd, i det att adjektivet i denna ställning företer rena stammen:
man ni bok 'min nya båt', min ni bota 'mina nya båtar',
hit ni ftekkre 'det här nya förklädet', his ni fcekkrena 'de
här nya förklädena'.

242

DANELL, NIICEÖMXLET.

Följande fyra paradigmformer upptagas:
rena stammen (m0
neutr. sing. attr. ock pred.
mask, sing. pred. (nior)
(n1t).
mask, sing. attr. (nian)
Av dessa bildas lätt de återstående: fem. sing. ock neutr. plur.
pred. samt mask., fem. ock neutr. plur. attr. äro lika med rena
stammen: mask. plur. pred. är lika med mask. sing. pred.;
fem. plur. pred. ock fem, sing. attr. bildas av mask. sing. attr.
(ligan) genom att utbyta ändelsen -an mot -ar, resp. -a (mar,
nia). Se s. 19.
Målets adjektiv grupperas lämpligen i följande tio deklinationer:
ny:
mor
nian
nit
ni
besk:
bceks bceksor bceksan bekst
vass:
hois
hoisor
hogan
ho ist
tom: tom tomor teman tomt
lugn:
lom lomor loman lomt
varm:
varm
varmor varman varmt.
Till denna grupp höra de flästa adjektiv på lång starktonig
vokal — ej alla, jfr grupp 7 nedan! — , samtliga adjektiv på
-s föregånget av konsonant ock på -s samt alla adjektiv på -m, ni.
Ändelserna tilläggas här, såsom synes, direkt till stammen
utan någon förändring av denna senare. (1 enlighet med mitt
beteckningssätt skrives i neutr. sing. av adjektiv på -ni, -s: mt, -st
utan längdstreck under m, s.) I neutr. sing. av adjektiv på
-m, -m framträder emellertid framför ändelsen en svagt artikulerad explosiva, vilken enligt § 35 (s. 50) icke betecknas.
Samma förhållande råder i neutr. sing. av adjektiv på -gg
ock -gk med den svaga explosiva, som här ansluter sig till stammens slutande -g, -k. Dessa adjektiv urskiljas här som en särskild undergrupp:
1 a. tung:
tog
toggor
toggan
togt
blank: bkagk Nragkor bkagkan bhigt.
En särskild, ljudlagsenlig avvikelse i fråga om vokalen visa:
logg lång, strogg »strång», sträng, trogg trång, vilka i neutr. sing.
jämte analogiformer med o ha former med a: lagt, stragt, tragt.
lätt:
let
letor
letan let
mätt:
mcet mcetor mcetan mcet
fast:
fast fastor fastan fast
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nift
niftan
naftor
nift
onet
onetan
onetor
gnet
nakot
nakotan
nakotor
nakoti
ovat
ovatan
ovator 2
ovat
svinatan sinnat
svinator
sinnat
vcehat vrehator vcalatan vceNat.
villig:,
Till denna grupp, som har neutr. sing. lika med stammen,
höra adjektiv, vilkas stam slutar på -t, t eller -t, dock ej alla,
som ha lång vokal framför t, jfr grupp 7 nedan. (Till grupp 2
höra: lyd rät(t), set söt, tet tät, vot våt.)
Anmärkningsvärda bland de hithörande enstaviga orden äro
följande, vilka i målet fått det neutrala -t införlivat med själva
stammen: daubot dubbel, fofent fåfäng, nit »nyt», händig, duktig
(s. 203 not 4 ock 205 not 1), fat tvär (s. 206).
Bland de tvåstaviga orden märkas framför allt de på avledningssuffixen -et ock -at, av vilka åtminstone det senare är fullt
livskraftigt i målet, jfr s. 96 ock nedan s. 246 f. I följd härav
är denna grupp 2 den utan jämförelse ordrikaste av alla.
Ordet rwd rädd, som i neutr. sing. är oförändrat, kan snarast räknas hit.
bkind bkindor bindan bbnt
blind:
'omald tasaldor iiisaldan utsatt
usel:
»en-stel»:3 ce?n-stect cem-stedor cepi-sterlan ow-stet.
Andra hithörande äro: regand ensam (med nybildad stamform
till neutr. sing. regant, jfr även s. 166), ond ond samt ho/
hård ock hold kall, vilka båda sistnämnda dock vanligen ha
neutr. sing. hat, kalt.
arft
argan
arg
argor
arg:
drIft
drigan
drigor
dryg:4
drkg
rgft
rtkan
rikor
rik
rik:
toft
tokan
tokor
tok
tjock:
mrerk mcerkor mcerkan ~ft
mörk:
knap lampor knapan knaft
knapp:
skarp skarpor skarpan skarft
skarp:
nykter:
›onyt»:1
naken:
avig:
svinaktig:

s. 104.
I en täxt finner jag de sammandragna formerna krokar o
lceekkar (vrekstor, 'krokigt] ock knäig[t] växt', om rågen).
4) s. 174 n. 3.
envis
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loft
lovan
lovor
lov
låg:
hav
hab•vor
hahan
haft.
halv:
Det karakteristiska för gruppen är, som synes, att slutkonsonanten
(g, k, k, p, p, v) övergår till f framför neutraländelsen.
Som en undergrupp kunna urskiljas några ord, som i neutralformen tillika förkorta den långa stamsonanten, alltså:
svaft
sv _agan
svagor
syzg
4 a. svag:
bkakkor
bakkan
bkcekft
blek: b?(
dkw dkiapor dktypan clktaft
djup:
groft.
grovan
grov grovor
grov:
sjuk,
,2,ak slak,
Hit höra: brak »brak», skör, mkyck mjuk, styck
spk spak, skar skev.
Till 4 ock 4 a ansluta sig närmast: truo smal (neutr. truoft)
ock hake hög (neutr. haft).
frist 1. friskt
friskan
frisk friskor
frisk:
kacskan
kats kor
kat 1. ka,skt.
»karsk»: kajk
Hit höra adjektiv på -sk ock -sk. Andra exempel äro: g?rcekmsk
glömsk, risk rysk, svensk svensk, trisk »trydsk», trög.
det
deran
deror
der
dyr:
tot
tovan
tovor
tor
torr:
hy?ran
hakor
hat.
ha4.
hal:
Hit höra adjektiv på -r ock 4.. Andra exempel äro: fcd- »fager»,
vacker (jfr 8 härnedan!), fyck »ful», rutten, lat, gyk gammal
(jfr 8 härnedan!), hQk »hål», ihålig, mer mör, sker »skär» (s. 140),
stor stor, styr sur. — go?e• gul förkortar vokalen i neutr. sing.: got.
det
dean
deor
död:
de
brak brakor brakan breit
bred:
snöd: snay snayor snayan snutt
/kut
Rutan
fat
Prator
ilat:
fe4
faktan
faktor
fait
fet:
bkayt bkaytor Vraytan bkiat
blöt:
vit:

holt

hoktor

holtan

hcnt

hcest
hag»
haksor
haks
hes:
lay,9 (-s) laigor (-s-) lawan (-s-) hud (-st)
.lös:
ljus: lvys lggsor lpysan lyas&
Denna grupp reducerar den långa stamvokalen eller diftongen i
neutr. sing., varvid G --> a, g --->- ce, ct,p, --> cq, au --> ut, ok -› o!,
ko -->- 'kuc. Hit höra ord, som sluta på lång vokal eller diftong
eller på sådan följd av -t eller -s. Utom de ovannämnda höra
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TYDEN, Vok. u ock 0 i gammal kort stavelse i upp- ock
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Samuel Älfs visbok, s. 1-134 (Bih. IV. 3, h. 173).
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Bilagor: KALLSTENIUS, Värmlands svenska dialekter (XXI. 2 = h. 175).
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 1-96 (h. 176).
Landsmålsarkivets frågelistor 1-13, s. 1-112 (B. 25 = h.
178).
Ärg. 1928: STEFFEN, En trollformel ur hedendomen. E. SVENSSON,
Ett bondbröllop i österbitterna. Landsmålsarkivets årsberättelse 1927
-1928. Landsmålsföreningarna i Lund 1927. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1928-29.
Bilagor: SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 101-260 (h. 179).
Samuel Älfs visbok, s. 135-182; Petter Rudebecks visuppteckningar, s. 9-56 (Bih. IV, h. 180).
Landsmålsarkivets frågelistor 14-18, s. 113-208 (B. 25
=h. 181).
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Ärg. 1929: GEIJER ock HOLMKVIST, Några drag ur Västmanlands
språkgeografi. L. ÄHS, Personer ock händelser. Landsmålsarkivets
årsberättelse 1928 -1929. Landsmålsföreningarna i Lund 1928. Institutet för ortsnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1929-30.
Bilagor: POLLAK, Svenska språkprov, s. 5-84 (h. 184).
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 97-256 (h. 185).
MODEER, 1700-talets öländska dialekter (B.24 = h. 186).
Landsmålsarkivets frågelistor, s. go 9- 262 (B.25 = h. 187).
(Forts. i nr 208.)

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:
I: 1878-81.
II: hh. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 GE
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.
hl», 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 38, 39, 45, 56, 130, 203.
hh. 54, 57, 58.
XTI: 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.
hh. 64, 67, 72, 90, 111.
hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
hh. 74, 76, 79, 102, 204.
hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
III: hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.

SVENSKA
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Fjärdhundra
ii-ö i Norrl.
i DL Syorilo
1. dial
Frålelistor

Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s.
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