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bortfall av gh (k) ock därefter förlängning av den dentala konsonanten i relativt akcentsvag ställning (se § 202,1 g). Vi
torde vara hänvisade till de faktorer, som ovan angivits, av
vilka vokalkortheten i ordens nuvarande grundform redan framhävts. Överblicka vi materialet med hänsyn till nämnda faktorer
i övrigt, torde följande kunna sägas vara antagligt.
I den mån utvecklingen bestämts av analogi, har man att
utgå från 3-stamsord såsom första förebild. Sålunda kunna
vokalstamsadjektiven antagas ha fått tt i neutrum efter 6-stamsadjektiven, t. ex. nytt för *flyt efter exempelvis rött, ock hos
värben t. ex. strödde, strött fått ersätta *str83e, *ströt under
påvärkan av exempelvis födde, fött, ev. före men i synnerhet
efter bortfallet av 5, varigenom *rger, 'mem blivit till 'röer,
*fö(a), till likhet med *nyer, *strö(a).1 Därefter komma ghorden, bland vilka genom bortfall av gh t. ex. *shigher, *dfight
blivit *sliier, *sliit ock *vigha, *vighäe, *vight blivit *via, *viäe,
*vit, ävensom *dugha, *dughäe, *dught blivit "dlia, *dii6e, *dilt.
Genom anslutning till vokal- ock 3-stamsorden ha här uppstått
resp. slatt, vidde, vitt, dudde, dutt (slut, vida, vit, duda, dut).
Till jämförelse erinras om ordformer som Jut 'sjukt' av jugo(r)
ock buda, but av byga m. fl. enligt § 192,2 o. 3, där förutsättningarna för analogibildningen saknats. Då slutligen för dreit,
göt höres drat, got, så är analogien, av relativt sent ursprung,
klar i anknytning till nuvarande presensstammar dra, ja.2 Passivformerna av värb med gh- ock v-stam, dras, oss, ha haft
såväl vokalstams- som 3-värben till förebilder, de förra med ss *sil, de senare med ss
3s genom assimilation, ock participformer som stena, gona ha kunnat anknytas till former av övärb som rena, bona med n av assimilerat 3n.2
Vilken roll .man skall tillskriva analogien i fråga om de
under a ock b ovan exemplifierade genitivformerna, bys, slas
o. s. v., är svårt att säga. Analogiinvärkan kan förutsättas från
genitiverna av 3-ord med ss
ös, som nuv. tis, dos, stas, men,
För anologiprocessen kunna också ord med t --> d i stammen ha
haft någon betydelse, t. ex. sött av Böter
söder, mött av möta -->
möda.
OM betoningsfaktorns roll se nedan i det följande av denna utredning s. 438 f.
28-141058. Sv. landen:. Sw en tung.
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såsom ovan sagts, vokalkortheten i ordens s-lösa former i slutljud kan ha betytt mera.
Vad till sist beträffar n i pluralformerna av presens ock
vissa imperfekter, som vi tron, ben, dran, pn, gan, saknas varje
utgångspunkt för en analogiprocess, ock dessa formers kvantitet
synes särskilt böra ställas i sammanhang med grundformernas
slutljudsvokal. Att märka är, att endast värb med infinitivform
utan a ha böjningsformer med n, medan t. ex. tya 'orka' har
vi tyan -› t'yn, ha 'lida' vi han -› lfn, dua 'duga' vi duan
dån. Även bör beaktas, att en liknande kons.-förlängning icke
förekommer i nominalböjningen, vilket kanske hänvisar på betoningsfaktorn såsom stödjande ock avgörande för n-förlängningen hos värben; vi finna t. ex. byn, skon 'skon' ock 'skogen',
stan 'staden', stan 'stigen', hayn 'håven' o. s. v., liksom i neutr.
t. ex. frot 'fröet', blat 'bladet', siat 'slaget'. Ett undantag är
fon 'sjön', vars n kanske återspeglar den gamla maskulina
nominativartikelns -fln.
Svårast att avgränsa är betoningsfaktorns invärkan.
Inom nominalböjningen har den helt visst varit mycket sporadisk ock sällan av mera avgörande betydelse; möjligen i sådana sammansättningar som nuv. öit slas ueta 'ett slags blommor', mena gama, mena stekna 'många gånger, stycken' med
upptaktston på bestämningarna ock markerad huvudton på resp.
huvudord. Vad särskilt beträffar mena, torde dess kvantitetsskick, som är ensamrådande, trots utgångsformerna mån, me't,
just bero på den ymniga svagtonighetsfrekvensen. Adjektivock participformer som lona 'ludna', flona 'flugna' ha även lång
vokal: lona, flotta, till sing. lin, flin.
Det är inom värbalböjningen som betoningsfaktorn spelat
en väsentligare roll. Värbens användning med betonad bestämning eller partikel, liksom också deras förekomst med biton i
sammansättningar, har fört med sig vokalförkortning, som, då
den bibehållits i starktonig ställning, följts av konsonantlängd.
Så kanske redan för vokalstamsvärbens ersättande av 5 ock t i
temat med dd ock tt' ock sedan även för gh-värbens dd- ock
1) Det är helt visst ingen tillfällighet, att det gamla dödhe, nuv.

eld, icke följt med i denna utveckling. Värbet i fråga står ju varken
med objekt eller med advärbiell bestämning annat än undantagsvis.
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tt-former. Detsamma gäller övriga ovan berörda fall av lång
kons. hos värben.
Till belysning av betoningsfaktorns här åsyftade förekomst
må blott några få exempel givas. Märk t. ex. han sayda rtc,
hae sant ri'A 'sådde, har sått råg', ja troda, hae trot v4i,1 'trodde,
har trott väl, gott', han vida, hae vit hc_5b dom 'vigde, har vigt
hop dem', han duda inta, har inta dut M-at 'dugde inte, har
inte dugt till det', hon hae tat op sdi, 'tagit upp säd'; vidare
vi sayn ri,c, tron vdil, säin cseta 'se efter', byn. M 'bjuda till',
tan m vos 'taga med oss' o. s. v.; ock slutligen sammansättningsformer som tb-sande(r) 'tillsådd', icd-söide(r) 'utsedd', bpstena 'uppstigna', ety-fiona 'bortfiugna', böt-gona 'bortgivna',
€d-gauna 'utgångna' o. d.
Till sist bör kanske också tagas med i räkningen, att
akcentueringen vid proklis någon gång kan ha medvärkat till
konsonantförlängningen inom tvåstaviga ordformer, nämligen i
sådana fall som få, m4a 'för många', badrdna 'bedragna', fågöna 'förgivna, förgiftade', där vokalförkortning ock kons.-förlängning ev. inträtt enligt § 204e.
G. - Lång vokal framför konsonantförbindelse.
§ 208. Lång vokal står regelrätt framför media + likvida eller nasal (b, d, g +1, r, n) enligt följande uppdelning.
Lång vokal med följande media motsvarar äldre lång
eller kort vokal följd av (enkel) tennis' + likv. eller nas. Ex.
krkblzg krympling (s. 278)
Sin4dra smattra
st4b1a stapla
ngn& smila (s. 91)
teibla fingra (s. 140)
lijbna löpna
Fgolla skyttlar
rkdna ruttna
hipgla häckla (lin)
skAgna sakna
klgra klappra (s. 140)
kwkna kvickna:
Lång vokal med följande media motsvarar äldre (kort)
vokal följd av geminerad media + likv. eller nas. Ex.
råbla skramla
brklla förvilla (s. 194)
sni2bla snubbla
iggla uggla
1) Det är stundom vanskligt att skilja på fall med urspr. tennis
ock sådana med gammal media enligt 2 nedan.
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kedra pl. av rcbde(r)1
tbgra dra not (s. 289).
eller inlånat)
Anm. Framför någon gång förekommande d2
står lång vokal, såsom i fedp-baun 'pasmeband' (s. 91), ~ja,
låbra pladdra
skdra sluddra

'kedja'.

§ 209. Lång vokal står framför spirant + likvida
eller nasal, nämligen
mästadels framför v + likv. eller n, svarande till ä. lång
eller kort vok. framför samma kons.-förbindelser (i enstaka fall
ghn). I vissa ord förekommer även uttal med kort vokal,
andra höras endast med lång vok. (så i regel ord på •-tg ock
-zger). Ex.
havre, havre
ivlas färdas (s. 43)
Myras levra sig
hyla (-0-) hyvla
kåvng (-a-) kavring (s. 174)
tåvla (-a-) tavla
klOvnig bit av (torkad) frukt
revlig mager person
dåvnig dagning.
gr,tvlag grävling
regelrätt framför s likv. eller nas., svarande till ä.
lång eller kort vok. framför enkelt s + 1, m, n. Ex.
• gnösma knapra
pisli(g)e(r) klen (s. 44)
fletusma f. skolla (s. 376)
mässling
mksltg
kråsma
äta (s. 140)
vessla
vUla
ljusna
'kana
n.
hasselbuskar,
-trä
hasta
veesnas väsnas.
sOsla snoka (s. 276)
'gåsunge'
att
dömma,
har även urspr. lång
jeeshg
Av ordet
vok. framför gem. a resulterat i samma kvantitetsskiek, i nämnda
ord trots invärkan av plur. yes 'gäss'.
Framför si, sn med bortfall av en kons. före (ev. assimilation) eller efter s står kort vok. (se § 214,3) utom i framljud,
där vi finna lång vok. i °sia se 'förökas' (s. 218) ock ysna
'betäcka' (s. 255):
' vid sidan av
§ 210. Lång vokal höres framför Os, Vt
det
senare,
synes
det,
mera hos de
fs,
ft,
kort vokal framför
yngre ock i häradets östra del. Ex.
nåVsa nafsa
rasa räfsa
hyfsa
hhi5sa
krobs kräfta (djur) JhBh.
1) Bräder, plankor o. dyl. att lägga på vagn, t. ex. vid stpnkörning.
Se vidare s. 424.
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Mia skifte
lgt loft
skaiit skaft
krOta krama ihop (s. 276).
Vid sidan härav har man rxfsa, hofsa, 5afte, loft o. s. v.
Med vd tillhörande ordstammen märkes 1141;de
håvde
'huvudgärd' (s. 266).
Lång diftong (cel, iii) står framför st i några
ord, i vilka dift. + st uppstått ur enkel vok. + kst genom
muljering av k. Så i tcez,st 'täxt' , ~tein 'säxton', scelstz 'säxtio',
väist 'växt' subst. Efter helst 'täxt' har sannolikt ittegt 'attest'
fått sitt skick (jfr s. 297).
Sporadiskt ock alternativt höres lång vokal framför
kons.-förbindelse i övrigt genom association med huvudord eller
grundform
stundom i avledda ord, såsom i pritdsen 'pratsam', gana
(-u-) 'gulna', j'alna (vanl. -a-) 'svalna'. Men man har endast
t. ex. leksen 'lekfull', slijksen 'glupsk', bölna 'bulna' ock mästadels &ina 'vissna' (s. 174).
i regel i böjningsformer av ord med lång vokal i grundformen, dock ej framför pt i former av ord med lång vok. + b
(se § 217,4). Det bör observeras, att associationen gör sig
starkare gällande i nominal- än i värbalböjningen, där betoningsfaktorn (försvagat akcenttryck i satsen) ger stöd åt tendensen till vokalkorthet framför kons.-grupper, som eljes föregås
av kort vokal. I fråga om värben märkes även, att framför
kons. + s deponentier lättare få kort vokal än egentliga passivformer. Vokallängd iakttages i allmänhet mera av de äldre än av
de yngre ock mera i de norra socknarna än i de östra ock södra.
Såsom exempel på språkbruket må anföras:
te tals till tals
grönt grönt
fogs följes
röint (-öi-) rent
öins
öins ense'
lånta (-a1,-) lånade
syns
syns synes
lot löst adj.
Aids
sitts slites
jiist() (-y-) lyst(e)
gult (-u-) gult
Jäst(e)
koka)
wilte ,(vanligare wilte) viv (hnde vcepit vcnnt vande,
lade
vant.
1) ever-ölnS 'överens'; öins även i betyd. 'lika', t. ex. isinsddne(r)
'likadan'.
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Framför V's, fs ock R, ft samt vd förhåller sig vokalen i
det hela enligt § 210, dock att i adj.-neutrer ock i former med
vd mera sällan höres annat än lång vokal; sålunda rliis rzfs
'rives', 1ta 'ofta 'lovade', men endast dgiit 'dövt', klgvda
'klyvde' (dock t. ex. /titi5t /iskft 'lågt' ock bahgvdd bahjvda, det
senare svagtonigt).
Kort vokal framför konsonantförbindelse.
Framför flertalet kons.-förbindelser i övrigt har
vokal kort uttal i målet. Undantag bero vanligen på association. I den översikt, som följer, är grupperingen gjord i första
hand med hänsyn till kons.-förbindelsens andra komponent.
Kort vokal framför kons. + likv. (endast före
vokal, ej i slutljud eller framför kons.) står regelrätt
framför likv. + likv. mera konstant blott i förbindelsen lr motsvarande ä. nr ock ldr, vars id assimilerats. Ex.
åylri(g)e(r) åldrig
ålra allra
Nri aldrig
dålra dallra
9/ra skyldra.'
dird äldre
framför nasal + likv. i förbindelserna m/, mr, ni, nr,
gl, gr, nämligen
med m/, mr, svarande till ä. ml, mr 2 eller mbl, mbr med
assimilerat eller bortfallet b (ä. lång eller kort vok. framför
kons.-gruppen). Ex.
scbmra sämre
riimla svimma
tbmra timra
håmla topphugga
jeemra jämra.
hömla humla
med ni, nr, mästadels svarande till ä. ndl, ndr, vilkas d
assimilerats. Ex..
1) Man skulle väntat y i detta ord, då enligt § 75,3, s. 250 y i
ä. yld bevarats, medan kort y framför annan 1-förbindelse blivit ö-ljud
enligt § 83,3 b. I äsv. träffas sköldra, ock kanske bar ordet inlånats med 0-ljud. Tänkbart är ock, att 0-ljudet uppkommit i akcentsvag position (skyldra-gevit'r). Märk biformen tsolna 'till uylna
'elda' (s. 250), 'som kan härröra från sammanställningar som tsolna6p, tmlna-rgisal 'bränna svedjeland'. '
mit.
- 2) I lågtyska 'lånord -m(m)el-, -m(m)er-, t. ex. mömla
mummelen, jevmra -6- mit. ja,mmern.
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hånla handla
få-vcinia förvandla
ånra andre

glinra glindra
l#nra kötthare (s. 251)
önra undra.
Vanligen är yokalen kort även framför ni i ord med avledning på -ii g ock -it(g)e(r) av ordstammar på enkelt n, såsom
grånizg 'fruktkart', bösin/zg 'benstycke på hud' (ev. -61-), våniz(g)e(r) 'vanlig' (-4.-), rölnii(g)e(r) 'renlig'.
med gi, gr svarande till ä. ngl, ngr. Ex.
krigla, kringla
jgra yngre
?tygla angla
klägra klättra.

framför spirant + likv. i de mindre vanliga förbindelserna
fl ock fr' samt framför si av sel efter kort vok. eller uppkommet genom assimilation eller bortfall av en kons. intill s (med
undantag för ord med vok. i framljud enligt § 209,2), nämligen
med fl, fr i lånord svarande till urspr. ffi, ffr. Ex.
våfla, våffla
sbfra, siffra
grbfla grifflar •
bfra offra.
med si, dels av ä. sal efter kort vok. i wpsia 'vissla', vcksia
'v.äxla', av vilka det förstnämnda tidigt torde haft långt s-ljud
(i följd av sin ljudhärmande karakter) ock det senare inlånats
med sal i överensstämmelse med änsv. vässla, vessla, fsv. ~sia,
(mit. wessele s.), dels av sal
urspr. 6s1. genom assimilation,
t. ex. jåsia 'gödsla', r&sla 'rädsla', tisle(r) pl. av 12,991, rirsie(r)
av rosal, :varom se § 202,1 h, liksom ock om tisla av tisal 'tistel'
ock om visle(r) av visa 'vigsel' (med s av ks).2
framför explosiva + likv. blott vid förbindelse med en
tennis som första komponent, vilken ju förutsätter lång tennis i
äldre språk. Ex.
knåpla pl. av knepals
bietra förbättra
iåpri lappri
trökla tråckla
Ulla bettla
skykra sockra.
§ 215. Bort voka14 framför kons. + nasal (slutljudande
blott lm med nämnvärd frekvens, i enstaka fall även in ock
mn) förekommer
Om alternativt förekommande kort vok. -i- vi, yr se § 209,1.
Ordet gdysie(r) 'gåärenden, gådon .-=--. skodon' kan vara en analogibildning efter Lsijesie(r)
Litet vedträ, se s. 92.
Stundom motsvarande äldre lång • vokal.

444

SWENNING, FOLKMÅLET I LISTERS HD.

framför likv. + nas. i förbindelserna lm ock ln, svarande
till ä. lm, in, fln, ldn --> lin samt ighn —> in. Ex.
pina svullna
halm halm
heelnag slyttning
jolm, -te(r) j älm(-ig) (s. 133)
ti/na elda (s. 250)
Mame, holme
f&-gylnig förgyllning
moln, -a moln, mulna
kwida/nag kvällens inträde
falna vissna
bblna bulna
kölna avkylas, stelna
, sålna sätta i halsen (s. 275).
ållna Elna
framför nasalförbindelsen mn, bevarad från äldre språk
(ev. vii). Ex.
kömna komna
lbmna lemna
skbmnig' skymning
plbmna-tre4 plommonträd
dmne(r) jämn.
hamn, hamn
framför spirant + nasa1 i förbindelserna sm ock sn,
' nämligen
ts ock synföre sm blott i det genom assimilation av 5s
kopering uppkomna mesme(r)1. mesma 'midsommar' 1;
san) i låsna 'lossna', som bör anknytas till måföre sn
lets /0,5a 'lösa, lossa' 2 , vidare i det vid sidan av tjö'itta förekommande t. ts'isna med san 5sn (tsn) samt i krbsna 'kristna, döpa',
kanske erhållet över ett *kritans av kristna genom metates.
Samma utveckling låter tänka sig även för tåsna 'tystna', som
dock kan anknytas till toga 'tysta', s. 271. Jfr f. ö. § 209,2.
framför explosiva + nasal i en del fall, utgående från
former med lång tennis, som, i varje fall genom association med
ordformer med ensamstående lång tennis, bevarats framför n. Ex.
sprbkna spruckna
kana, åttonde
håkna vilka
treetne, trättonde
5bkniga-bo skickat bud, åtatråtna (Mj. treetna) tröttna
get ärende
kwbkna (kwegna) kvickna
klaukna-toon klocktorn.
(mena) stekna många stycken
En kvarstående tenuisförlängning framför n synes föreligga
atne,
-a 'vittne, -a' ock alternativt ypna (ybna) 'öppna'. Vii
I) Om kvantiteten framför sm se f. ö. § 209,2.
Jfr rspr. lossna till lossa. För det senare (Ity. holl. lossen)
förekommer i änsv. även låssa. I fråga om list. 10sy 'lösa' måbeaktas sammanställningar som loga-btlic'et.
2)
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dars höres rbkna jämte regna 'räkna'. Även märkes yeekna
'djäkna' (vanl. jc..pleas, stundom Agan).
§ 216. Kort vokal framför kons. 4- spirant (i slut- ock
inljud) förekommer
1. framför likv. + spirant i förbindelserna is, lv ock ly:
med is svarande till ä. is eller iz, någon gång lys. Ex.
kulskras åldras
hals hals
fjcbiste(r) korvskinn
pgsa korv
4st äldst
kyls Truls
yels-yau/ självsvåld
bitisa ligga, trampa ner
sis-båo Sölvesborg.
d6lsko(r) trög (s. 275)
,friva,
med iv, i den mån v bevarats, såsom i &lya
-a 'själve, -a', selv 'solv', save(r) 'silver';
med ly, så långt det undandrager sig metates,-såsom i dalj,
-a 'dalj, -a', dölja 'fästa, rumla', blya f. 'olja', alternativt i
si (scnle) 'sölja', taye, (toga) 'tilja';
2. framför nasal + spirant i förbindelserna ms, ns ock gs1,
nämligen
före ms bevarat från äldre språk. Ex.
scemst sämst
sams sams
ntemst närmast
grimma grumla
jcems jäms.
gl4msko(r) glömsk
före ns svarande till ä. ns (efter kort, någon gång lång vok.) i
gammal förbindelse eller stundom uppkommet genom kons.-bortfall eller vokalsynkope. Ex.
mans Måns
ånsa ansa
vi.nsla jämra sig (s. 95)
peensal pänåel
binsla bindsle
te-måns pr man
minst
minst
känns
Wens
fiinske(r)
svensk
medan
mcens
glupsk 2
hönsko(r)
ijåns nyss
människa.
meenske,
hans Hans
före gs av ä. ngs. Ex.
higst hingst
las längs
bsaygs, -a kurtis(era) (s.
hängsjuka
heelgslaluga
338).
libna-mcegsla f. hundkäx
Dessutom framför "I i lånord som
Hänsynslös ; av hon 'hund'.

kgemian, tbinjan.
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framför spirant + spirant blott i förbindelsen fs, ofta
alternerande inom häradet med fm föregånget av lång vokal'
enligt § 210, t. ex. c'efstg (s. 126), tofs, rafsa;
framför explosiva + spirant i förbindelserna ps, ts ock
ks, då dessa förbindelser under särskilda betingelser förekomma,
såsom på grund av onomatopoetisk syftning, av fonetiska eller
samhörighetsskäl ock i lånordl; sålunda
före ps mera sällan, som i fbpsa, reps, tcsåpstz(g)o(r), om
vilka se s. 395, höpsan 'hoppsan',
före ts i enstaka fall som i länordetpbtsa 'putsa',Atsan 'pytt!'
före ks i avledda ord som lasan 'lekfull', sammansatta som
liksa 'lika(så)', asa 'också', vidare it. ex. köksa 'koxa' 2, tsbksa
'kika', bleks 'blixt' (lån från rspr., se s. 98).
§ 217. Kort vokal framför kons. + explosiva (i slutljud, framför vok. ock kons.) förekommer
framför likv. + expl. i förbindelserna lp, it, lk ock
stundom id, samt i förbindelserna rp, rt, rh, rd, när r alternativt förblir ovokaliserat, varvid vokalkvaliteten dock är ganska
labil; sålunda
före lp, it, lk, vanligen bevarade från äldre språk. Ex.
flapa skvalpa
våltra vältra (s. 150)
sOlpa stolpe
bolk avbalkning, barriär
spått spilta
mjelk, mölka mjölk, -a
bölta-vin arbetsvagn
ncblka näjlika.
före it uppkommet genom bortfall av mellanstående f i
t. ex. eelta 'älfte', tölta 'tolfte', tu/t 'tolft', hcelt 'hälft';
före id i böjningsformer, vilka ej fått Id assimilerat, t. ex.
sålda 'sålde', valda 'valde', jålda 'svalde', vidare i inlånade
ord som namnen tålda (-e-), hilda (-e-), ladda;
före rp, rt, rh ock (blott i böjningsformer) rd, om vilka talas
i det föregående § 186;
framför nasal + expl. i förbindelserna mp, mt, md, nt,
nd, gt, gk ock gd, nämligen
före mp bevarat från äldre språk. Ex.
ståmpa stampa
p&mpal litet laggkärl
jomp svamp (s. 206)
rbmplzg litet stycke (s. 96).
Böjningsformer lämnas å side; ara dem se § 212.
Jfr kga 8. 217.
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före mt, där detta i följd av samhörighet undandragit sig
övergång till nt såsom i feemta, fie mtan 'fämton', somt, jcemt,
jeemta, samt i lånord som fomt, -a 'skymt, -a';
före md blott sporadiskt som i rond 'rymd' (lån från rspr.)
ock för urspr. rand i ncemd, hceind, f. ö. i böjningsformer som
stcbmde(r) 'stämd';
före nt för äldre nt, stundom mtl ock ngt eller nkt (§ 124,4),
samt i böjningsformer. Ex.
kåntra kantra
kant kant
tönta tomte
trinte(r) trind (s. 54)
lcbnta längta
åfrontig vanskapt varelse
bcent Bengt.
•
(s. 266)
före nd i stammen enstaka för gammalt n5 i lånda-grob
'täckdike', i inlånade ord för nd, där detta behållits oassimilerat,
t. ex. ånda 'ande', heenda 'hända', samt naturligtvis i böjningsformer som yenda av yena 'skämma'.
före gt
nt) blott i böjningsformer, dels för -ngt, t. ex.
slceigt (-nt) av slwma, jogt (-ni) av pga, dels för -nkt som i
tet, (-nt) av tceigka, blaygt (-nt) av blaygke(r) 'blank';
före gk för gammalt nk (ev. -4-, mk enligt § 128), t. ex.
råygke(r) 'smal ock rak', byka 'bedja', pgka 'ömka';
före gd för gammalt ngd i avledningar av ord med g som
lcegd, ålade(r) 'avlång', samt böjningsformer som pgda 'sjöng';
3. framför spirant + expl., alternativt framför förbind. ft
ock vd (se § 210), regelrätt framför sp, st ock sk, nämligen
före sp, från äldre språk i stammen, t. ex. rasp, -a, våspa
'gqting', stundom sp genom omflyttning: tispa 'ragata' (s. 48);
före st, dels ymnigt i stammen, av gammalt. Ex.
båsta slå, banka
iste(r) ister
y/stra ljuster.
bröst
bryst
dels uppkommet genom assimilation eller bortfall av kons.
framför s. Ex.
bösta borste
sist sist
vast värst
Vista bastu
tåsto(r) törstig.
fåsta farstu
dels, utom i böjningsformer av ord med s som wast 'vasst',
i ord med stam på sk genom bortfall av k mellan s ock en
1) Se § 122, anm. 1.
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ändelses t, t. ex. frist 'friskt', rpsta av ryska 'rycka av' (s. 255),
stust 'sturskt!, fast 'färskt':
före sk från äldre språk i stammen. Ex.
mitskan murken
ausk ask
iyska ljumske,
åska aska
med äldre kons.-omflyttning: hiskli(g)e(r) 'hisklig',
med t-bortfall mellan s ock k: såskan 'syskon' ock assimilation av t mellan s ock k: lia?sko 'hästsko',
uppkommet genom assimilation av t
5): gröIsho(r) 'ivrig'
(s. 326), skrisho 'skridsko', genom bortfall av r i t. ex. sti"cske(r)
'stursk', fciske(r) 'färsk', task 'torsk', genom vokalsynkope ock
kontraktion i t. ex. rel-bruste(r) 'rödbrusig', änsv. rödbrusot,
fåsta 'faster', inösta 'moster':
4. framför expl + expl. i förbindelserna pt ock kt, nämligen
före pt i böjningsformer, förutom naturligtvis av ord med
som kibpta av klepa 'klippa', i regel även av ord med lång vok. +
b (-<-- p), t. ex. slipt, -a av sliba 'slipa', ropt, -a av roba, tapt, -a
av taba 'tappa, förlora', rakpt, -a av rgba 'rapa', iypt av yybe(r)
'djupt,
före kt i stammen blott i sena lånord som clökti(g)e(r) 'duktig', &Altan 'doktor, läkare', chkta 'äkta', i böjningsformer av ord
med k genom association, väsentligen i de yngres språk, t. ex.
rckileta, tykta för genuinare renta (-en-) 'räckte', tyta 'tyckte' 1.
•

3. Akeent.
A. Akut fortis.
§ 218. Akut fortis förekommer, utan nämnvärda skiljaktigheter inom häradet,
vanligen i enstaviga ordformer,2
i viss omfattning i två- ock flerstaviga ordformer med huvudton på första stavelsen ock stundom i sammansättningar med
första leden huvudtonig,
Av ord med g <-• k kunna väl former med kt förekomma, men
då vid starkton hälst med lång vokal, såsom stekt(a) av Stfga, för
steka) enligt § 93.
Inskränkningen avser de enstaviga ordformerna med tvåspetsig
grav, som sm6 'smedja'.

GENETISK LJUDLÄRA: KCENT.

449

mästadels i ord med huvudton på annan stavelse än den
första ock i sammansättningar med en senare led huvudtonig.
Akut fortis i målet går huvudsakligen tillbaka till fornspråkets enstavighetsakcent, stundom dock till äldre grav fortis,
i lånord (icke nordiska ord) ganska allmänt till betoningen i
främmande språk.
§ 219. Akut betoning tillkommer främst i regel or d , som i samnordisk tid voro enstaviga. Efter nuformer,
tida språkskick särskiljas:
nuvarande enstaviga ordformer, inklusive former med
vokaliserat slutljudande ock antekonsonantiskt r. Ex.
nayl nål
strog pret. strök
moln moln
lals pres. läser
ido plog
Icece
kar kar
röin- f., röint n. ren, rent
jöo
jor jord
klagl f., klait klädd, klätt
Uek björk.
I jämförelse med sv. rspr. ock i förhållande till följande
inom, äro att märka sådana i fornspråket enstaviga ord som
van 'vatten' fsv. vatn, ten 'tänder' isl. tenn.
nuvarande tvåstaviga ordformer, som i samnordisk tid
varit enstaviga, men senare blivit tvåstaviga genom uppkomsten
av en s. k. svarabhaktivokal framför slutljudande postkons. r
ock 1. Ex.
cletve(r) dager
söve(r) sover
öne(r) under s.
lte(r) svälter
bbne(r) bönder
knbve(r) kräver
no(r) nätter
ggal yngel
nio(r) naglar'
rciyeal anfall (s. 334)
kckyle(r) m. kall adj.
kisel hassel
klchele(r) m. klädd
stdpl städsel
iste(r) öster
5desa1 ljus på himlen 2
bchcle(r) bättre
(Mal
Osat axel (s. 222).
Till gruppen med svarabhakti-gr höra helt visst även släktskapssubstantiven fcie, möe, br6e, s6ste(r), vilka redan i runsvenskan träffas med former utan ändelsevokal: fåk, brufr, sustr;
mot dem svara i fsv. sådana former som falmer fadhr, mor modhr.
Liksom i sv. rspr. avviker da 'dotter' med grav betoning.
1)

Jfr isl. negl.

2) S. 125.
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§ 220. Med akut fortis betonas en del ordformer på urspr.
-jr, -er i äldre språk.' Det gäller härvid väsentligen pluralformer av substantiv enligt den gamla i-stanisböjningen. Flertalet utgöres av feminina pluraler, dels av ursprungliga i-stammar, dels också av gamla ö-stammar, som i
sin pluralbildning sekundärt anslutit sig till i-stamsorden. Ex.
böste(r) borst
ve(r) våder
tate(r) tolfter
hiAe(r) hudar
föle(r) skedar
fre(r) grodor
rö'ine(r) åkerrenar
hdle(r) djupvatten (s. 268)
fcktre(r) fåror
bro(r) bördor
mdke(r) skogar (marker)
silo(r) sillar
vrcbte(r) vretar
sgne(r) synder
s8'ine(r) socknar
l4ne(r) lögner
klcitsle(r) klädslar.
stöne(r) stunder, tid
Antalet sådana pluraler av maskulina substantiv är mera begränsat, men vi finna av gamla i-stamssubstantiv (stundom ursprungliga u-stammar) främst följande pluraler, vilka ej över
gått till a-stamsböjningen:
rdte(r) rätter
sto(r) städer
l6ne(r) lemmar
sna4(r) smeder
jc'estre(r) gäster
vgne(r) vänner
vc'ene(r)
prkstre(r) präster.'
kde(r) lotter, delar
Anm. 1. Med akut fortis märkas också de mask. pluralerna piii'ka
(-er) 'pojkar' ock drömla 'drumlar' av resp. p6ik ock drönial, båda
lånord, resp. fl. polka ock mlt. drummel 'kloss'. Andra lånord på
-al få plur. med grav akc., som getfla av gdfal, bibla av bibal.

Förklaringen till den akuta betoningen hos här berörda
pluraler torde böra sökas i en anal4isk utjämningsprocess, utgående från de äldre pluralerna på -er med svarabhaktivokal
ock enstavighetsakcent. I fråga om femininerna ha talrika förebilder av sådant slag funnits, av vilka ett stort antal återfinns
i nuvarande mål, såsom ge(r) 'ekar', j6do(r) 'getter', Ode(r)
-a enligt § 48,3, s. 160.
I nuv. mål -8(r)
Hypertroferade pluralbildningar: den urspr. pluraländelsens r har
anslutits till stammen, ock nytt -er har tillkommit (*gmster -÷*galstrer).
Kanske ha vi analoglinflytande från r-stamsorden, som redan i äldre
språk uppvisa former med dubbelt r, sv. rspr. systrar, döttrar, list.
sbstra, atm, även brtya 'bröder' m. m., se formläran (Nor. Aschw.
gr. § 438,5).
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'nötter', bige(r) 'böcker', nöte(r) 'nätter', cbtie(r) 'änder', tdge(r)
'tänger', nchle(r) 'naglar', sie(r) 'sor', tche(r) 'tår' m. fl. Sedan
i-stamsfemininernas ändelse blivit -er, har en sammanblandning
ock utjämning efter dessa förebilder, som i äldre språk torde ha
varit ännu talrikare, legat nära till hands, ock i processen ha även
enstaka urspr. ö-stammar indragits. Vad beträffar de maskulina förebilderna med -9r, ha dessa varit relativt fåtaliga, ock
i nuvarande mål återfinnes knappt mer än fB'de(r) 'fötter',
bine(r) 'bönder' — i äldre språk däremot även sådana som
fränder, fäder, bröder o. fl. — men i några fall ha de tydligen dragit med sig i-stamspluralerna. I sådana ord som sto(r)
ock licle(r) kan även omljudet ha bidragit till associationen,
såväl visavi mask. -gr-pluraler sådana som bönder, fötter som
även feminina pluraler sådana som ränder, rötter o. dyl.
Anm. 2. Enstaka fall med akut i ord på urspr. -ir, -er äro prep.
,ve(r) 'över' fspr. ovir, yvir, varom talas i det följande, ock mem e(r)
'närmre', direkt svarande till fsv. nmmber (neambre) för ursprungligare nååmör, av vilka det förra kan fia olika omständigheter att
tacka för sin akcentuering (analogi efter t. ex. sEember, utjämning efter
tvåstaviga komparativer i allmänhet, § 221).
§ 221. Med akut fortis betonas en del tvåstaviga kom-

parativer; sålunda
mera konstant, dock icke alltid, följande:
db-a äldre
stc4kra kortare
pgra yngre
inra inre
scentra sämre
gdra yttre
frcemra främre
ivra övre
bågra bakre
önra uudr;
fakultativt ock i synnerhet i satssammanhanget:
stCera (stcera) större
vcira (våra) värre
smcira (småra) smärre
mina (mina) mindre.
Stundom höres väl ock nrv för nb-a 'nedre', flEi'ira för
flEira. 'flera', men ej gärna annat än med grav alic. andra tvåstaviga komparativbildningar som nåra, 'norre', 4nra 'södra',
hInra !högra', vbnstra 'vänstra'.
Tvåstaviga komparativer synas redan i fornspråket oftast
ha saknat biton på slutstavelsen', vilket förhållande enligt Kock
(se Alt- n. nschw. acc. 111 o. 112) varit ursprungligt ock stått
i) Se Nor. Aisl.

gr. s. 40, Aschw. gr. s. 52.
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i sammanhang med den tidigare förekomsten av en mellanvokal,
som synkoperats. Man har givetvis också att räkna med dessa
ords allmänna förekomst med proklitiskt bestämningsord, fristående artikel eller pronomen (jfr § 228 nedan). Att tvåstaviga
komparativformer varit känsligare för denna faktors invärkan
än flerstaviga (med stark biton på penultima), synes rimligt. 1
§ 222. Akut fortis tillkommer även ett antal superis titiver av advärbstammar, nämligen
dtest efterst
inost innerst
bågost bakerst
gdost ytterst
frcimost främst
d
- est, ivost överst
nftest nederst
önest underst
Olust sydligast.'
mc est mellerst
Uttalet har ofta rent -ast, t. ex. Wrast.
fornspråket träffas motsvarande superlativer med ganska
variabel bildning: -a(r)st(er), -erst(er), det senare med svarabhaktivokal, vilket visar, att den akuta akcentueringen förekommit redan i fornspråket. Ifrågavarande superlativer torde
till sin grundtyp vara bildade på komparativen, med dess r ock
med änd. -st, varför de samnordiskt böra ha haft enstavighets*ceptrstr, fsv.
typ; så t. ex. fsv. komp. ptre, sup. eefster
sup.
overster
=
fgntn.
yrrstr.
De
fornspråkliga
komp. are,
formerna på -arst ha utgått från komp. på -ar (Nor. Aschw.
gr. § 469). 3
§ 223. Med akut fortis betonas i regel lånord med
huvudton på första stavelsen, vilka slutat på -er ock -el
ock som uppenbarligen associerats med inhemska ord på tidigare -sr, -el med svarabhaktivokal. Ex.
Oval svavel
f4nsto(r) fönster
bibal bibel
ickmo(r) jämmer
mangel
mcina/
kä'bo(r) koppar 4
simpel.
simpal
vcito(r) kärnlöst virke5
fo. enligt § 228.
Jfr akc. efter fo
Däremot heter det nörast nordligast', som svarar direkt till
fsv. norDaster ock tydligen icke utgått från form på -erster som
t. ex. SgYLOSt av *synnerst.
Kocks förklaring av akc. i ifrågavarande superlativer i Alt- u.
nschw. acc. 107 o. 159 är mindre övertygande.
5) Se s. 145.
Mit. kopper, äda. koper.
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Till morfologisk likhet med dessa har utvecklingen fört i
eente(r) eg. 'äventyr' (s. 124). Såsom likställda te sig också
sådana ord som köfet 'koffert', ketmfet 'kamfert', pils 'pingst'
(s. 55).
Med -en träffas ett ock annat ord, som meetan 'myrten',
vdsan 'väsen'.
Av likartade lånord med grav akcent märkas (Mer dla
'daler', /val 'hyvel', spinta 'spegel', toieekan (v-) 'hemvävt halvylletyg' (s. 386).
Andra tvåstaviga lånord (nomina, ej värb) ha sällan akut,
såsom jihni, Jtli, bd ko 'banko', ylig 'skilling', mödrak 'mutter'
(s. 194), etmbrot 'åbrodd' fda. ambrut.
§ 224. Akut fortis på första stavelsen ha en del urgamla
sammansättningar, som helt fått karakter av enkla ordl
ock vilkas akuta betoning kan härröra frän fornspråket. Förhållandena kräva en behandling från fall till fall.
Adj. Ilsal 'usel' har sin akuta betoning från tornspråket konstant bevarad i oböjd form ock i neutr. tisalt (däremot itsla, -a).
Räkn. tt:tsan har konstant akut, vilket helt visst bör sättas
i sammanhang med den ymniga förekomsten med proklitiskt
räkneord eller pronomen: ett tusen, två tusen, tre tusen, många
tusen o. dyl. (se § 228). Den med grav fortis betonade sidoformen titsan, som ännu för några årtionden sedan användes av
gamla även såsom räkneord, förekommer numera endast som •
svordom. Även räkn. honra(d) får regelrätt akut betoning, då
det föregås av proklitiskt ord; sålunda t. ex. öit-hönra(d), menahönra(d). När det står utan proklis, har det däremot mera
sällan akut, utan vanligen grav betoning (hbnra(d)). I båda här
berörda fall får man visserligen också, vad den akuta akcenten
angår, räkna med ordens bitoniga användning med ett efterföljande räkneord, t. ex. isit-tysan-tia, honra-tia, -trcbti o. dyl
Denna senare faktor torde än mera ha haft avgörande bety:
delse för den fakultativa akuta betoningen av tiotalsnumera lierna: treeti, féoti, fdmtt etc. (jämte trcktt, fåeti etc.), nämligen
vid sammanställningar som trcett-twciy, foett-ituta o. dyl.
Pron. tekan
tåkan 'sådan' har konstant akut betoning,
medan heken koken 'vilken' höres både med akut ock grav.
1) Se Bock, Alt- u. nechw. aec. § 132.

29-141058. Sv. landsm. Swenning.
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Ordens frekvens i bitonig ställning, t. ex. tekan-kd 'sådan karl',
hekan-dd 'vilken dag', . har helt säkert varit bestämmande för
den akuta akcentueringen. Fspr. 'Ankor, -in, huilikin etc. ha
bevisligen saknat biton på andra stavelsen.
Det konjunktionella vikan ,.vciskan 'varken' har konstant akut
fortis, vilket givetvis även fornspråkets huarken, huazke (urspr.
*huart-g» haft. Ordet förekommer mäst i akcentsvag ställning.
De pronominella don, Mona, &kona, hc'eona (urspr sammansatta med ett -na, got. -nuh) ha alltid akut betoning. De
förekomma ju endast med proklis: &en chkona, da dc'eona 'den,
det där' o. s. v.
§ 225. Akut betoning av sammansatta ord i övrigt,
vilka mer eller mindre klart kännas såsom sammansättningar,
förekommer i ett tämligen begränsat antal fall. Två grupper
kunna lämpligen särskiljas, om ock gränsen emellan dem icke
kan dragas alltför bestämt.
1. Ord, som praktiskt förlorat karakteren av sammansättningar.
Här märkas först orden meda 'middag' ock fnUme (-a) 'midsommar', stundom även med osynkoperad form m6one. Det förstnämnda ordet har dock konstant grav betoning i sammanställningen i nias 'i middags', möjligen påvärkat av parallella utmims) 'i morse', t åftas 'i går kväll'. Då
tryck som i mbas
ordet eljes har akut, vilken betoning sannolikt tillkommit det redan
i fornspråket, torde detta böra tillskrivas invärkan av proklis i
andra fall, såsom dels efter preposition, t. ex. te-meda, ffta-meda,
ceta-meda 'till, före, efter middag', dels efter värb, t. ex. aidameda 'äta middag'. På samma sätt kan bevarandet av akut
betoning i lånordet fraost förklaras, vilket ord tillhör de ursprungliga sammansättningar, som ej kännas såsom sådana; ock
även den akuta akcentueringen i den värkliga sammansättningen
kwö'ils-mad, upptagen i följande moment, kan bero på samma
förhållande. Vad det ovan anförda m49ne. 'midsommar' angår,
torde dess konstant akuta betoning, som säkerligen haft sin motsvarighet i fornspråket, bero på proklisvärkan, särskilt i prep.uttryck som te, ve, fra, eeta mesmo.
Alternativt ha veckodagsnamnen akut betoning. Konstant är
detta fallet efter prep. i oböjd form. Sålunda heter det alltid om,
pay, te skida, mciynda, tiscra o. s. v.; däremot vanligen öin
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sbnda, måynda o. s. v., pay. simdan ock, liksom 2 mbdas, alltid i
shide,s, i måyndas o. s. v.
Märkas må sådana sammansättningar med prägel av enkla
ord som liksa 'lika(så)', öksa 'också', vilkas akuta betoning bör
ses i sammanhang med deras uppkomst i satser, där det förra
står bitonigt: liksa-br4-som 'lika bra som', det senare vanligen
har proklis: ja-asa 'jag också' o. dyl. Till sin uppkomst i viss
mån likartade äro sådana ord som höpsan, htsan, pgtsan.
2. Ord, som mera klart kännas såsom sammansättningar.
Blott ett fåtal sådana ord finnas med akut fortis på första
leden:
skri-sko skridsko
let-ge
-0 ladugård 3
mön,-stelsa munstycke
/cins-vcel landsväg
tjim-re kimrök
kwö'ils-mad kvällsmat
ris-bcee vinbär i
5d1s-trai„ bollträ 4
tjås.?1-bcee körsbär
SiCk-Mgyi slagsmål
bgnaka-mak binnikemask
ffckls-oe (.or) skällsord
lön-steka 2
fo-kga-jöi förläggssked.
I klass för sig stå sådana juxtapositioner som dl-sla 'allt
slags'5, få'o-gq 'förgår', hin-dan 'någon dag före gårdagen'.
Det faller sig vanskligt att klarlägga orsakerna till den
akuta akcentueringen av här förtecknade sammansättningar.
I fråga om de urspr. främmande orden katt man väl tänka på
inlåning med akut betoning, men bevarandet av denna kunde
behöva sin särskilda förklaring. Liknande lånord ha ju eljes i
stor omfattning grav betoning. Över huvud får man väl räkna
med de faktorer, som eljes värkat uppkomsten eller bevarandet
av akut akcentuering hos mer än enstaviga ordformer, såsom
proklis, bitonig användning o. dyl. i fall som gga-skrisko,
pay-ldns-vc_ein, tr4-skr2sko, stiTin-lago m. fl.
Om sammansatta familjenamn se nedan § 227, anm. 2.
§ 226. Med akut betonas följande böjningsformer
av
•
Jfr s. 97: reps, eg. lat. ribes. Med metates ock folketymologi
har härur uppstått även ris-bee.
Stång av järn från bakjuls nav till spetsen av sidostaken å
arbetsvagn. Se s. 275, där ordet dock felaktigt fått grav akcent.
Uttalet blir gärna kip.
Första leden är helt visst jcp/ 'skäl, skillnad'.
Neutr. plur. i fspr. all alagh.
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enstaviga ord med enkel fortis ock av ord i övrigt med
akut på första stavelsen:
artikelförsedda former av substantiv, som utan artikel
ha akut. Ex.
ågon åkern
spigan spiken
fimstot, -en fönstret, -en
va man vagnen
grOlan griffeln
tsgen tjuren
piftvlat svavlet
ginen -› gan gården
Hslanal svedjelandet
0.sat ljuset
man mössen
rchnat rägnet
gena ekarna
lat låret
/ciyet
nchlona naglarna
b6ot bordet
prchstrona prästerna
r6clana roten
pnkana pojkarna
br6na bron
vcisans världsens. 2
bråna bruden
Akut betoning i ifrågavarande fall går tillbaka till fornspråket.
Det är i här ifrågavarande fall som tvåspetsig akut fortis
har sin förekomst i målet. Vid vokalkontraktion, mera regelbundet tillämpad i norra delarna av häradet än i de södra, uppstår ur artikulerade tvåstaviga former av substantiv på vokal
tvåspetsigt akut betonade ordformer, i vilka dock den senare
stan
akcentspetsen gärna försvinner (se s. 37), t. ex. sten
'staden', brbt --> brot 'brödet', tiat -> tt -> tytt 'kidet', b6an ->
bon 'bogen'. Om vokalkontraktionen se f. ö. s. 115.
b6.n
genitiver på -a(s) av personnamn ock pronomina med
akut, t. ex. 5dna(s) 'Svens', irglsa(s) 'Truls', dtgusta(s) 'Augusts',
diorna 'Vilhelms', hcinsa(s) 'hans' (däremot grav i pron.-form,
som varit tvåstavig i fspr., t. ex. dcera(s)).
§ 227. Akut betoning förekommer hos en del (i synnerhet maskulina) personnamn, väsentligen i samma fall som i
sv. rspr.; sålunda
hinrak Henrik
åsko(r) Oskar
Vilhelm
veom
vata (-er) Viktor
August
(kust
scimal Samuel
av rika f.
Måst använt i nttryeket a öina vasans ra »i en världens rad),
d. v. s. 'utan återvändo'.
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nöklas Niklas
hivad Edvard
rdsmus Rasmus
difrid Alfred.
Grav akcent är eljes det vanliga, som i änos (-as) 'Anders',
jban 'Johan' o. s. v.
Den akuta akcenten i förnamn härrör som bekant ofta från
namnens bitoniga användning eller har i varje fall bevarats i
följd av sådan.
Anm. 1. Det får uppenbart förutsättas, att enstaviga, kontraherade
gamla namn, sådana som mans 'Måns', jons, tryls 'Truls', nölls 'Nils',
utgått från akut betonade former. Utvidgade tvåstaviga former ha grav
fortis, som mås, ja, nåsa.
Anm. 2. Sammansättningar med enstaviga eller flerstaviga akut
betonade förnamn ock -son få akut fortis, såsom j&nsan, hinraksan,
vaks». Andra sammansatta släktnamn förhålla sig i allmänhet som
i sv. rspr. Sålunda ha t. ex. de på -man ock -berg med enstavig
första led akut, såsom b6-man, vdl-man, 54-bceo", m-bceo()) 'Svanberg'. — För den akuta betoningen av efternamn har naturligtvis proklisen genom framförställt förnamn haft en omfattande betydelse.

§ 228. Akut betoning har i det föregående antagits i flera
fall, värk ad av proklis såsom i räkneorden t459n ock (alternativt) hönra, i veckodagarnas namn efter preposition m. m.
Här upptagas ytterligare fall, vilka ha akut akcentuering efter
proklitiskt uppslag av eljes med grav betonade ord.
En typisk yttring av tendensen till akut efter proklitiskt
stående ord föreligger efter det advärbiella fo fa i betydelsen
'alltför' framför tvåstaviga ordformer, t. ex. få-gdmal, fft-gcimla,
få-lida 'för litet', få-möna 'rör många', däremot ensamt: gitmal,
'donla, lida, måla. Stundom kan akut betoning höras även i
mer än tvåstaviga ordformer, t. ex. få-fcitia för fil-fia 'för
fattiga'.
På proklisen beror väl den akuta betoningen i pron. dcenkinra 'den andre'; däremot har räkneordet: dn ånra, som man
kan vänta, grav betoning.
Tvåstaviga superlativer, föregångna av artikel, få esomoftast akut, i synnerhet i betonat satsslut; sålunda t. ex. da
mista 'det värsta', da sdmsta, minsta, sista, i fall som: dd-vada-mista 'det var det värsta', da-inta-da-siemsta (-seemsta) 'det
är inte det sämsta' o. dyl. Uttrycket i sistans 'här om sistens'
har alltid akut.
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Konstant ha akut (liksom i sv. rspr.) sammanställningar
såsom ta-kivs 'tillbaka', ta-ligas 'tillika', d. v. s.
med ta
'tillsammans, på en gång', ta-hdba 'tillhopa'. Jfr § 230, slutet.
På proklisen beror helt visst den akuta akcenten i nona
stana, mena dana 'några, många stycken'. 1
Slutligen kan märkas proklitisk värbalförbindelse i t. ex.
tia-stila, te-stila 'tiga, teg still', va-stila 'vara stilla' (eljes stila).
Däremot heter det endast fora ila 'fara illa'.
Akut betoning härrörande från akcentreduktion i
satsen har ävenledes berörts i det föregående, särskilt § 224.
Under nämnda betingelse får ju ett två- eller flerstavigt ord en
fördelning av det expiratoriska trycket ock en modulation, som
nära stämmer med den vanliga akuta huvudtonen. Intrycket
härav medför akut betoning, då orden förekomma i huvudtonig
ställning. Med akcentreduktionen, som resulterar i en starkare
eller svagare biton på ordets huvudstavelse ock levissimus på
följande stavelse (ev. levior på en tredje stavelse), har tidigare
kunnat följa kons.-bortfall ock stavelsereduktion, varigenom tvåeller flerstaviga ord med urspr. grav akcent kommit att bli enmcen, ä. *forän -->- fon. Detta
staviga, såsom fspr.- mEepan
torde också ha varit en väg, på vilken enstaviga värb uppstått,
som dra, ta, le 'låta', ra y 'råda', fo 'födas o. dyl.
Akut akcent är regel i ord med fortis på annan
stavelse än den första. Följande fall kunna särskiljas med
hänsyn till ordbildningen:
1. ord med svagtonigt ordbildande prefix (med proklisvärkan på följande led). Ex.
basta beställa
få-5(bl skillnad
batMmo(r) bekymmer
få-nc_bmo(r) förnäm
beydonig bård
förgiva
jasel gesäll
förstöra
få-st6ra
gesvint
jayinto(r)
förkylning
få-tOlnig
gevaldiger
javciliara
förmyndare
få-mgnara
evinolto(r) evinnerlig 2
baslci beslag
eldnda elände.
bastcin bestå
Jfr Bock, Alt-u.nschw. see. § 120. Proklisfaktorn torde även för rspr.
ha betytt mera än svagtonighetsfaktorn, som av Kok antages ha vållat ake. 1.
Med akeentförskjutning från första stavelsen i fornspr., varom
se Bock, Alt- u. nsehw. ace. 82.
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Obetonat prefix har även foråd 'förut'. Däremot är prefao- 'för-' huvudtonigt i t. ex. feCe-ga 'förgår' adv.,
fixet feeNo-kl% 'förkläde', få'e-vedan 'förveten, nyfiken'.
Det gamla negerande prefixet u- förhåller sig olika ock
ofta vacklande. Med obetonat prefix ock därefter akut fortis
höres alltid utge(r) 'otäck' (s. 72), vanligen även u-stinig ock
u-nuhli(g)er, u-rimli(g)e(r), u-vemlige(r) ock i synnerhet deras
neutrer: u-m6ilat, u-rimlat, u-vemlat; ofta också andra adjektiv
som u-kldte 'oklar, illa ute', uige(r) ock itggo(r) 'lat' (s. 72).
Däremot ha grav prefixbetoning: it-rot 'orätt', åwvan, 4-halte(r)
'ohalt, icke halt', iz-hane(r) 'hoppvan' (s. 334),. itfkrz(g)e(r)
'icke växtkraftig' (s. 122), U-monas 'bli orolig'.
Det förstärkande prefixet o- fspr. of- (e. 220) har (i den
mån det icke förblandats med det negerande u-) huvudton (grav),
t. ex. ö-snaslue(r) 'snuskig', ö-boda-lese(r) 'obotlig'.
ord med vissa huvudtoniga ordbildando slut, såsom värb
på rspr. -era, subst. på -eni ock -in.' Ex.
trelari trolleri
fondölra fundera
paypistari eg. papisteri
hustannra kujonera
majin maskin
cegcsgra exercera
kusin kusin.
mayra marschera
Till ord på -in höra även ord på rspr. -ö'n, som kaptfn
'kapten', serfn 'syren'. Att märka är betoningen i dusfn 'dussin'
ock rosfna f. 'russin', ävensom i namnet matin 'Martin' (lat.
Mardnus).
en mångfald olikartade främmande ord, mäst av romanskt eller latinskt ursprung. Ex.
seg& (-dr) cigarr
satdmbe(r) september
feydl (fuN) fiol
agåsti augusti
kodrö'i kordroj
~kat mikaeli
komcis: kommers
pre.clfga predika
rasckft (-cc-) recept
jceemis:a gorma (s. 47)
~sik domestik
travcila gå ock pyssla
aktive(r) sparsam
johcina Johanna
afchte(r) (affekter) gester
heUna Helena.
I rabdlske(r) eg. 'rebellisk', så 'uppstudsig, oregerlig', är
betoningen den väntade; spaidlske(r) 'spetälsk' är väl ej enbart
) 1 fråga om betonade ordsint med grav jfr § 236.

1
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en efterbildning härtill, det kan ock ha fått sin betoning såsom
en spontan värkan av den andra stavelsens tyngd i förhållande
till den första. Betoningen raböse(r) 'grejor', av lat. rebus,
beror tydligen på anknytning till ord med svagtonigt prefix ra-,
som ravcbre 'revärer', ramis 'revers' o. dyl.
4. flertalet sammansättningar, som undantagsvis ha huvudton på senare sammansättningsleden. Ex.
sma(y)-ldnig småländing 2
sla-bås dragdrivare Mj.
haldnig halländing 2
slek2-p6t snyltgäst
rap-skålni razzia
gadd-v4a sädesärla (s. 93)
lanta-p6man världens ändas
kala-s. kalv (s. 253)
husciyla hushålla
ko-sa kossa
husciylasa hushållerska
reks-d418(r) riksdaler
bokåylara bokhållare, bodbok-stckve(r) bokstäver 1
biträde
mo-riMe(r) morötter 1
jayivara gästgivare 4
ro-Uta, pi. -betta(r) rödsko-mågara skomakare.
beta, -or
Alternativt betonas i målet me(r)ciftan jämte mr-aftan 'eftermiddagsmål' ock n(i)-måglze(r) jämte näs(i)- (s. 301). Jfr i övrigt
§ 236,3.
Känslan av sammansättning har redan i ett ock annat av
de anförda exemplen mer eller mindre försvagats, ock första
leden har fått karakter av prefix, såsom i »Mara. Så ock i
skavciygk 'skavank', Mine(r) 'boliner'.
Formellt likställda med sammansättningar bli sådana lånord
som pceegamöta 'bergamott', ctekakikty 'eaudecologne'. Folketymologisk ombildning företer trisi-dal 'triangel'.
Som en grupp för sig kunna sådana sammansättningar, med
huvudton på senare leden i enlighet med satsakcentueringen,
räknas som au-stec 'åstad', om-stge 'omstyr', ho-cicinta(r) 'hurudan',
ta-våeh(g)e(r) 'sparsam'.
Sing. bök-stav, mö-rocl.
Däremot h-lce'vog 'öländing (häst)'.
Tydligen från ett tyskt lant Pommern.
Första leden har uppenbart fått prefixkarakter, jämnställt med
ja- enl. § 230.
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B. Grav fortis.
Grav fortis användes i det hela likformigt i häradets
olika delar ock förekommer
såsom regel i två- ock flerstaviga ord ock ordformer
med huvudton på första stavelsen liksom i sammansättningar med första leden huvudtouig,
blott sällan i ord med fortis på annan stavelse än
den första ock i sammansättningar med en senare led huvudtonig.
Grav fortis går i regel tillbaka till gammal två- eller flerstavighetsakcent med relativt svagt huvudtryck följt av ett bitryck). Även två- ock flerstaviga lånord ha i regel antagit
grav betoning.
Med grav fortis på begynnelsestavelsen betonas i regel
ordformer, vilka i fornspräklig tid bira ha varit två-,
eller flerstaviga, såsom enkla ord eller ev. såsom komposita,
som sedan sammansmält till enkla ord, ävensom vanligen lånord, som inlånats såsom två- eller flerstaviga med huvudton på
begynnelsestavelsen. Ex.
fienita fämte
måna måne
&sena hänne
håra, —> håa hare
vetyra våra, pron.
sina sinne
heesa denne etc.
jiea (-4-• je§ra) gärdesgård
åuta åtta
råda ruta
'eena gärna
yera -> yea skära s.
?da ute
nhsta, pl. -an, nystan
breena brinna
böla bollar
bba buda, ge bud
ågra åkrar
gåta/ gammal
trinta, -a trinde, -a
måtal blöja (s. 145)
krpa, -a krye, -a
1) Enligt Kock var denna akcentuering ursprunglig ock fans i
samnord. tid endast i ordformer, vilka efter den huvudtoniga stavelsen
hade en vokal, som i fortsättningen bevarades, medan flerstaviga ordformer med en efter den huvudtoniga stavelsen synkoperad vok. hade
dömdi(r), dömde. Med undantag möjakut akc., t. ex. *dömidai
ligen för tvåstaviga kornparativer (se § 221) ha väl i regel ord av
denna senare kategori allmänt antagit grav akc. i fornspråken, varför
någon åtskillnad med hänsyn till den samnordiska akcentueringen ej
torde behöva göras.
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dprana dyrare
snik snigel
i4rada vädrade
4bal äpple
håkalsa hackelse
lieat lärft (s. 122)
ålaka kaj il
trcbtan trätton
heelnig sluttning
trea« trättonde
pkli(g)e(r); -lat beskedlig, -t
itbul apel (s. 172)
bettet bittida
skop sirap
mienske, människa
så,ylda sålde
våiyal vadmal
lbsta läste
(m) svan (vi) sovo
tåskal klappträ (s. 182)
twögan tvungen
åskan åskan
0,sara m. visare
å/tt alltid
åygkara ankare
kånse, kanske
irgana ollon
fåsta (-er) faster
skrkana n. skrikande
fasta farstu
kams ptc. åkande
blaigan blaggarn.
Märk den grava akcenten i poss. pron.
olat 'eder,
edert' (men &te 'eder', pers. pron., s. 325).
Anmärkningsvärt är den grava akcentens bevarande i presensformerna av 2:a svaga konjugationen i värb med urspr.
lång rotstavelse': sk* 'ställer', sQra stPa 'styr', glhz. a 'glömmer' o. dyl., ävensom .i prepositionerna bya 'under', eeta, 'efter'
(jfr s. 373).
Trots proklisen har den grava akcenten bibehållit sig efter
prep. t i stereotypa uttryck som i tiga (me) 'i tal (med)', z inifeke,
'i mörker', t Ottas 'i går kväll', mayndas 'i måndags', i nibc_las
'i middags' (jfr § 226).
Då den huvudtoniga vokalen i hithörande ord sammanträffar
med ett svagtonigt a, stundom även a, äger i vissa fall, varom
se närmare § 38 ock § 46,2, kontraktion rum, ock därvid uppstår tvåspetsig grav fortis. Denna blir sammansatt
av en grav huvudspets + levis i enstaviga ordformer,
sammandragna av tvåstaviga, såsom rg 'rede, (fågel)bo', spci
sitij 'snuva', kOya •->
'spade', tö 'toge', gdyn 'gången', sn4a,
kiy 'kåda', vOya
'våga';
av en grav huvudspets + levissimus i första leden av
Åven en del värb med urspr. kort rotstavelse ha genom analogi
fått likadana presenformer, t. ex. vchna 'vänjer', glOia 'gläder'.
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sammansättningar med buvudton på samma led', varvid den
senare spetsen ev. försvinner ock enkel grav fortis uppkommer,
--> h4-la 'huvudlag (på sele)', tråusa- --> tråt. ex. hi,tagb-nesa 'tomte';
trå-rula 'trådrulle', g6c) av en grav huvudspets + levissimus även i mer än enstaviga (icke sammansatta) ordformer 2, varvid den senare spetsen
gärna försvinner, så att enkel grav fortis återstår, följd av levis
14na
på ändelsen, t. ex. smOta --> snibia 'smedjan', 14na
'ludna'.
§ 233. Grav akcent ha i regel sammansättningar ock
sammansättningsliknande avledningar med huvudton på första
kompositionsleden. Vi kunna skilja på följande fall:
sammansättningar med mera klart skilda led. Ex.
bölta-ge --> -gg bondgård
teell-kng täljkniv
håra-lan linåker
lb-bank 3
knala-iiogka hög av linfröyels-vauj. självsvåld
hus (s. 91)
nät-stua nattstuga 4
åska-vae åskväder
pr-age(r) potatisåker
spka-fleesk spickefläsk
vin-böinte(r) kobent
håsla-boska hasselbuske
tweee-ramni(d)e(r) tvärranka-don åkdon
dig
vhia-lose(r) vettlös
stör-aidan glupsk
dan-pay, ovanpå
åy-brildan tafatt 5
vkara-koaej stor flätad korg
fkr-apia framända
shopa-kula senapskula
bn-trop undertröja
,yeet-fals-bysa byxor av grovt
rå-frej, -a rödfärg, -a
linnetyg.
råy-skala råskala (potatis)
sammansättningar med intimare förenade led eller med
led utan självständig funktion ock betydelse, varigenom de mer
eller mindre få prägel av enkla ord. Ex.
gionoe gudmor
heesko hästsko
ån-da annandag
&tost (efter)höst
gvora allvar
480 säte, stuss
2) Jfr § 241,2 b.
-1) Jfr § 243.
Kring en bult rörligt underlag för vagnsredet på främre kärran
av vagn.
Ruin på övre botten i gårdar av vanlig typ, ofta använt som sovrum.
Eg. avbruten..
Kanonkula, använd för senapsmalning.

464

SWENNING, FOLKMÅLET I LISTERS HD.

fråntpme(r) fruntimmer
jå,say jaså
himbcee (-ber) hallon
ålsom aj (eg. aj som • • .)
3) avledningar med sammansättningskarakter. Ex.
rbskab redskap
nO8id nyhet
ckelihöid ärlighet
håskab härrskap
steg storlek
lösisamo(r) ledsam
v&eleg väderlek
ösalsame(r) fruktsam.
4. ord med huvudtonigt ordbildande prefix. Ex.
it-hcel. otur
r-ada ratat foder
cevan oäven
ån-söi anse
åtglcem angelägen
d-snaski(g)e(r) snuskig ( s.
vån-gays vantrivas
220)
å-kr.Qg avkrok
såm-tan sammantagen,
blandad.
ic-vtisa vilse, förvillad
Anm. En del främmande ord få lätt prägel av sammansättningar
ock ha en fördelning 'av akcenttrycket, som överensstämmer med sammansättningarnas, t. ex. ålmanaka 'almnacka', åmcen 'amen' o. s. v.

Grav fortis på första stavelsen har konstant eller
alternativt ersatt den från en följande stavelse överflyttade huvudtonen i många främmande ord. Ex.
ådrces adress
provet avträdeshus
ligsarcet lasarett
åtcetst attest
hbspztal hospital
åprtl april
&klon auktion
vånjeliom evangelium
könkues konkurs
åfcees-kg affärsman.
Här kan också påpekas betoningen av en del namn, som
melritz 'Maria', Nias 'Elias', åndrzas 'Andreas', pcseentla 'Pernilla', vilka emellertid torde ha upptagits med fortis på första
stavelsen. Jfr ä. Maria (Marjo) ock Elis, Anders.
Grav fortis på första leden av ordsammanställningar, i vilka man får förutsätta ursprungligare huvudton
på den senare leden, förekommer i stor omfattning i målet, på
sätt som liknar det i föregående paragraf omtalade ändrade
betoningssättet.
Utan att ha vunnit full stadga förekommer t. ex. betoningen
ttsisit-fcetn, 'tjugofäm', Rem-kast 'fäm kast', z dt-kwöik 'i går kväll',
ock i namnförbindelser, t. ex. yen-yonsan 'Sven Jönsson', 2nnelsan 'Jon Nilsson'. Men det är egentligep på värbens område
som företeelsen i fråga har någon större ock mera konstant
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frekvens. Den framträder särskilt, då en förut eller genom
synkope i hiatus enstavig värbalform sammanbindes med en
advärbiell eller — i mera sporadiska fall — objektiv bestämning, som själv är enstavig eller i varje fall betonad med akut
fortis. I uppställningen av exempel kunna vi, såsom antytts,
urskilja:
a) fall med förut enstavig värbalform i första leden:
ii-op, gå-ov, gbt-ov giva, gav, givit upp
sh4-om, seit-om se, såg, sett om
g&'-fra,
jb-fra, gå-fra y gå, gick, gått ifrån
tå-bot, tö-bot tåt-bot taga, tog, tagit bort
bli-ve, blei-ve, bleit-ve bliva, blev, blivit vid (liv)
stå-ov steg upp
sec.cl-ed satt åt
krgv-gve(r) klev över
lhb-op grodde
skår-au skar av
kbm-hem kom hem
strk-ud strök ut
ståk-hol stack hål;
b) fall med Synkoperad värbalform framför bestämning, som
börjar med vokal:
strk-vd stryka ut
sti-op stiga upp
sW-,24 sitta åt
lkb-op gro
kbm-au komma in
tba-om tala om
kliv-g,ve(r) kliva över
fcbr-ay skära av
boj-ölk börja eld.
råml-ay ramla av
Där synkope ej kan ske, förblir fortis på värbalbestämningen,
t. ex. hc_era-v 'härda vid (ut)', tygra-pdy 'köra på' (men Väl
imp. tshe-pay 'kör på' enligt a).
Anm. Till resultatet lika med här upptagna sammanställningar äro
sådana som in-2 'inne i', iet-§id 'efteråt', (ke_ ra se) il-gtcl 'illa åt', där
genom synkope bägge leden förenats till en sammansättning med den
första ledens' grava fortis som huvudton ock den senare ledens akcent
som stark biton. Två huvudakcenter tillkomma däremot sådana samställningar som åla-sWens 'allestädes', abhdb 'allihop', 4ya-m4ols
'ovillkorligen', ga-rela 'allaredan' o. dyl., vilkas dubbelfortis särskilt
framträder vid emfas.

§ 236. Grav fortis förekommer blott säll an i ord med
huvudton på annan stavelse än den första, inkl. sammansättningar med en senare kompositionsled huvudtonig.
1. De huvudtoniga feminina avledningssuffixen -ina ock
-csega ha grav akcent, t. ex. i /cerina 'lärarinna', graviya. 'gre-
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vinna', prinseesa 'prinsessa''. Till karakteren likt det sistnämnda
är maditsa 'storväxt kvinna' (s. 231). Däremot har man med akut
karåsa 'ruda' (s. 232).
En del ord med det maskulina ordslutet -ara ha grav fortis
på antepenultima, såsom laRrara 'logerare', balikrara 'barberare', abatdcara 'apotekare', amar(a)kånara 'amerikanare'.
En del främmande ord i övrigt, mäst med huvudton på
tredje stavelsen, ha grav, som kadambma 'kardemumma', gomalåstz 'gummiremsa', papagbia 'papegoja', separata 'separator',
salmödikom 'psalmodikon', masOka 'masurka'.
Ett fåtal sammansättningar med huvudton på en senare
led ha grav, t. ex. p.g-åftan 'julafton' 2, matans-åftan 'Mårtensafton'2, speda-rbvlig 'spinkig person', rabla-båkara 'gåpåare,
rustibus', sltr-om-sleenta 'om intet, i stöpet'.
Märkas må sammansättningar med hal- 'halv-' som halåytna, -tina 'halvåttonde, -tionde', ev. med tvåspetsig grav akcent som hal-ån 'halvannan'.
C. Semifortis.
§ 237. Ett starkt bitryck, stark semifortis, tillkommer den
senare ledens huvudstavelse i sammansättningar med
grav huvudton på föregående led enligt § 233 ock § 235, ävensom den bitoniga stavelsen i lånorden i § 234 (dock icke i namn
som måna, där bitonen är svagare, snarast levis). Ex.
#e-krUctue ungkreatur
fåk-htis fähus
trågko-magara träskornasläsita-kniv slaktkniv
kare
&t-n2689 almosa
ågana-hina nyckelpiga
euabasame(r) arbetsam
4,92a-fotrhdan andtruten;
4-vUt(g)o(r) från vettet
steel-dm ställa om
trö-då(i) tro det!
lcbm-9:cl komma åt
,gåu-mcb gå med
låt-41mM lyfta över;
låt(a) bli
ådvient advent
köntriVit kontrakt
prbsis precis
ståtOn (stat50n) station.
Enligt Kock beror den grava akcenten på anpassning efter tvåstaviga inhemska femininer som kvinna; se Alt. u. nschw. ace. § 147.
S. 151 ha dessa ord fått felaktig akut akcent.
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Vid vokalkontraktion förenar sig levissimusakcenten på den
följande stavelsen med huvudvokalens semifortis till en akut
tvåspetsig semifortis (svarande till tvåspetsig fortis i kontraherad
form av ordet såsom fristående). Den senare spetsen i den tvåspetsiga semifortisakcenten försvinner dock gärna i löpande tal.
Ex. bema-gkce --> -gå -> -gå 'bondgård', fina-må .9- -må 'svinmage', lia-båa —> -Ut
-bå, 'båge på lie (vid sädesmäjning)'.
Kommer en stavelse med urspr. biton efter kontraktionsstavelsen,
blir halvtonen i regel enspetsig. Bitonen försvagas naturligtvis
till levissimus. Ex. hå-låna 'höladan', hina-sNana —> -skina eg.
'den andra stugan, 'grannstugan', även 'helsike' 1. dyl. (hins
stuga).
Ett svagare bitryck, svag semifortis, kommer på
senare ledens huvudstavelse i sammansättningar med
akut fortis på förra leden, enligt § 225,2. Sålunda i t. ex.
Wc-0, kwölls-måd, tesåsal-bcke, Unaka-mik o. s. v.
D. Infortis.
Det expiratoriska tryck, som kommer på stavelser,
vilka icke äro huvudtoniga eller halvtoniga, skiftar onekligen
mycket, ock det är icke alltid lätt att bestämma graden av detsamma. Detta i synnerhet i den mån det höjer sig över det
minimum, som plägar betecknas som levissimus. Ett särskiljande
av levis ock levior i deras praktiska förekomst blir stundom
vanskligt, liksom också den förra akcen ten icke alltid låter strängt
avgränsa sig från semifortis. I den följande framställningen
lägges huvudvikten vid att klarlägga bitryckets placering på
infortisstavelserna, förekomsten av •levis eller levior, i motsats
till tryckminimum, levissimus, i stavelsernas uttal.
Levis ock levior.
Stavelse, som i enkel ordform ensam följer på stavelse med grav fortis, har regelrätt levis. Ex.
håla, -a böld, -er
i4an, pl. itlna av ylle
jeera jiea gärdesgård
makat marknad
stiga, stiga, sttta steka,
lat lärft
-er, -te
lcerina lärarinna
smöeda smorde
kadembma kardemumma.
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§ 241. Då i slutet av ord två infortisstavelser följa på
(grav eller akut) fortis, ävensom efter semifortis, förekommer
ett bitryck på endera, vilket, där det efter grav fortis faller på
den första infortisstavelsen, väl endast kan betecknas som levis,
åtminstone i ensamstående ordform, ock som enligt Kocks terminologi är levis, även när det efter grav fortis faller på den andra
infortisstavelsen, men — såsom jag tror — här kommer närmare
levior, det bitryck som faller på första eller andra infortisstavelsen efter akut fortis, så ock efter semifortis. Den växling
i fråga om bitryckets placering, som förekommer, bestämmes i
väsentlig mån av satsrytmen i talet. Förhållandena giva anledning till följande uppdelning.
1. I ordformer med avledningssuffix eller eljes med suffixliknande slut ligger gärna bitrycket, såsom i fornspråket torde
ha varit fallet, på suffixstavelsen, d. v. s. den första infortisstavelsen, i synnerhet om den hat större uttalstyngd. Ex.
Fristående ordformer med krav fortis ock levis på första
infortisstavelsen:
ligåna bättre
jesligan, -a gåsungen, -ar
ligåsta, -a bäste, -a
tösigan, -a stollen, -ar
fremåde(r), -a, -a fränatrbmlige(r), -a, -a fumlig, -a
mande
mkide(r), -a, -a smutsig, -a
vågnådå, -e(r) vaknad(e)
tjåråra körare
sbiöpan senapen
åltår altare
ktCmjanan kumminen
balUrcira barberare
håkålsa hackelse
rieåna ringande s.
våmålat vadmalen
gåyåna(s) gående s. o. ptc.
blå?,,gånat blaggarnet.
kvåna leverne
Fristående ordformer med akut fortis ock levior på första
infortisstavelsen:
(den) frcimåsta främste
smay-lenigan, -a smålänfo-sthråda, -e(r) förstörd(e)
dingen, -ar
fondWiråda funderade
omöjlig
u-millige(r)
ågåsta
Augusts
bodbiträde
bokciylåra
Henriks.
hinraka
förnämare
få-nmåna
e) Sammansättningar med semifortis ock levior på första infortisstavel sen:
såla-mdgåra sadelmakare
bbl-Migan, -a bålgetingen,
kutryggig.
541-1eråde(r)
-ar
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röln-twietåda, -,a(r) rentvätsåndas-c'et-mMa söndagseftad(e)
termiddag
rifr-bniståna rödlettare
liensmans-b6-stckla länsmansf4,-hål_calsa få-hackelse
boställe.
Bitrycket (levior, efter grav fortis ev. levis) kommer, såsom
förut antytts, ev. på anclra infortisstavelsen (ultima) ock detta
hällre efter akut fortis ock semifortis än efter grav fortis ock
mera på ultimas a än på a eller e, varjämte en del kommer an
på resp. stavelsers tyngd i förhållande till varandra.' Således
t. ex. (da) frcifflastå eller fråntestå, men hälst (da) ligåsta (ev.
lkastå), smao-ldnzgå, bg-j6d1.0, men j,tsiiga (ev. yepslzga), ej
gärna jipslzgdn för Asligan. Andelsen -lsd blir ofta till -Asa.
(håkalsg), ock än mer gäller, att ultima gärna får bitrycket i ändelserna -ese ock -eke, såsom i kigasd, 'kokerska', rc_kvakd 'rävhona'.
2. I artikelformer på -na av substantiven kommer bitrycket, där den första infortisstavelsen innehåller vok. a, ofta
på denna, isynnerhet efter grav fortis, men ev. även på slutstavelsen, särskilt om penultimas a följer på vokal. Där första
infortisstavelsen har e-vokal eller -e(r), faller bitrycket regelrätt
på ultima. Ex.
best. former på -na av subst.-former på -a:
med grav fortis':
halståna
-nå hästarna
skrbdråna -nå skräddarna
mienskåna
-nå mänfrsTidåna -nå fredagarna
niskorna
fåståna
-nå fastern.
tavlåna
-nå tavlorna
bitanå bågarna;
med akut fortis: pnkåna
-nå 'pojkarna', drömlåna -nå
'drumlarna', bokcigråna
-nå 'bodbiträdena';
efter semifortis: kliqgka-böranå (ev. -böråna) 'kardborrarna', töntaManå 'tomtegubbarna', peee-plåykranå 'potatisplockarna';
best. substantivformer på -ana (med grav I. akut fortis eller
semifortis):
lampanå lampan
vislanå vigseln
fåstanå farstun
httanå
In'Ana huden
stitanå
sffinå stugan
trået,shekanå träkyrkan
mitranå
maran
hirega-låmpanå hänglampan
rösanå rosen
sp4.a-sig(a)nå spickesillen ;
1) Så kan t. ex. i
80-141058.

salmödtkönt bitrycket falla endast på ultima.

Sv. landsm. Swenning.
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e) best. substantivformer på -ena (med akut fortis eller semifortis):
Mond getterna
mc5enå modern
bcinenå bönderna
bgenå bördan
stöe-bcinenå storbönderna
stdenå städerna
sålma-Ngenå psalmböckerna.
vislenå vigslarna
§ 242. I ordformer, som sluta på tre infortisstavelser, kommer ett bitryck antingen på den andra eller på den tredje infortisstavelsen (penultima eller ultima) utom i femininformer på
-ana, vilka icke kunna ha bitryck på penultimans e-ljud. Ex.
ord med bitryck på penultima eller ultima:
efter grav fortis:
-astå rolirat(g)åsta, -a
-and gåsunjeesligcina
gaste
garna
-and kajorna
itlakåna
rgianå, roliIt(g)cina
Lån kreaturen;
krbattien
gare
ba'småländingarna',
-and
efter akut fortis: smay-lcbugåna
'besvärligaste';
-astd (-å)
§ceeliåsta
efter semifortis: bbl-,Mdigåna -and 'bålgetingarna', Otmdsktåna
'svartmuskigare', ge-kHatUen 'ungkreaturen';
feminina subst.-former på -ana:
fo-uhlnzganå förkylningen
heelntganå sluttningen
hushållerskan
husciulasanå
steeekalsanå stärkelsen
fåu-håkalsanå få-hackelsen
strkasanå strykerskan
bp-påsasanå uppasserskan.
ålakanå kajan
Där den första infortisstavelsen har större tyngd, synes ordrytmen fakultativt kräva antagandet a'v två bitryck, ett relativt
starkare på den första infortisstavelsen ock ett, förefaller det,
svagare på ultima, t. ex. jeesliganå, steeekdlsanå, batcilnigand,
indrakanå (mddrakanå, mödrakåna) 'muttrarna'. Såsom förut
framhållits, blir bitrycket i satsen beroende av dess rytm; så
t. ex. höltgåna st6e, men även höltgand sa st& 'tämligen
(så) stor'.
Målet visar sig, såsom framgår av denna redogörelse, blott
i mindre omfattning ha skattat åt tendensen att förskjuta bitrycket till ultima ock har bevarat ett äldre betoningsskick.
§ 243. Det expiratoriska tryck, som tillkommer ensam
mellanstavelse i sammansättning med grav huvudton, mellan
denna ock sammansättningens halvton (stark semifortis), bör väl
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i allmänhet betecknas som levissimus, t. ex. i Re/sa-tritg 'tak på
uthuslänga', sila-laga 'sill-lake'. Men om första sammansättningsleden själv är ett kompositum med semifortis på ultima,
när det står ensamt, bevaras, i varje fall fakultativt, ett försvagat bitryck (levis) på denna stavelse i mellanställningen
i den nja sammansättningen, t. ex. hiesk6-sht 'hästskospik',
lågas-via (lågas-) 'ladugårdspiga', nåf-stighnste(r) 'nattstugufönster', fiet-fcils-Ysa 'skäktfallsbyxor', 'grova linnebyxor'.
I sammansättningar med två mellanstavelser kan trycket
vara av levissimus-karakter på båda, men ett bitryck (levior)
på den första mellanstavelsen torde ofta föreligga; så redan om
första sammansättningsleden har ett tyngre avledningssuffix,
t. ex. i tia-hdrna 'kycklinghöna', hål_älsa-vckek, vkcira-keCej
'vidjekorg', ock ännu mer om första leden själv är ett kompositum, vars halvtoniga andra led kommer i mellanställningen,
t. ex. him-bcbra-stdla (-bcera-) 'hallonställe', må4-4eka-htil 'mullvadshög'. I fall med tre mellanstavelser, som i mi4-54dar2&sil 'mullvadshög', blir bitrycket än mera uppenbart.
Då ett tvåstavigt enkelt ord med grav fortis står
som halvtonig senare led i sammansättning, reduceras dess levis
oförtydbart till levissimus, t. ex. vå-wkla 'vårvete', dbm-bickP
'dombjällra', v4ga-jcbgal kaggmede', sk-az,bal 'vildäpple', tåykatjVtg 'tuppkyckling'. Om den halvtoniga sammansättningsdelen
själv är ett kompositum eller i varje fall ett såsom ett sådant
akcentuerat ord, med semifortis på ultima i fri ställning, synes
det expiratoriska trycket på slutstavelsen gärna komma över
levissimus ock göra sig märkbart såsom ett efter semifortis
följande svagare bitryck, t. ex. stiYin-lågci 'stenladugård', Alkanågclik 'sidenschalett', stew-hriskab 'storhärrskap', bbg-etkOn 'bokauktion'.
Om sammansättningar, där två eller flera stavelser följa på
semifortisstavelsen, t. ex. skö-kimetra 'skohammare', ap:esti-trete
prtra 'augustipäron', se § 241,1 c ock § 242.
I ord med mer än en svagtonig stavelse före huvudtonen kräver uttalsrytmen ett bitryck (levior) på någon infortisstavelse före den intill fortisstavelsen stående. Är ordet sammansatt, med fortis på senare sammansättningsleden, faller bitrycket på den första ledens i fristående ställning huvudtoniga
stavelse.

472

SWENNING, FOLKMILET I LISTERS BD.

Ord med två infortisstavelser före huvudtonen (främmande ord ock inhemska sammansättningar) ha levior på första
stavelseri. Ex.
lånta-pion, se s. 460
fan,74 chiffonnier
basihdb, en maträtt
6graf i geografi
spMa-rUlig, se s. 466.
kcidambma kardemumma
Vid vokalkontraktion sammansmälter bitonen med följande
levissimus till en akut tvåspetsig upptaktsakcent på den långa
vokalen, ev. reducerad till en enspetsig sådan, t. ex. t,94-fify
'tjugofåm'.
Ord med tre svagtoniga stavelser före fortis ha i regel
bitryck på den första, någon gång dock på den andra. Ex.
lila- jul-åftan lillejulafton
laamativ lokomotiv
paa,pistari, se s. 459.
viasdpé velociped
Sammanställningar med än flera infortisstavelser före
huvudtonen, förekommande t. ex. i målets mångsammansatta
namnbildningar, få två bitryck, såsom y6 an-päes-41na 'Johana-kka-stbmpa 'Ebbalyckestumpe' (benämning på
Peters-Elna',
en dvärg i Gammalstorp). Detta blir i sådana ord förhållandet,
även om infortisstavelsernas antal är mindre, då ju varje enkelt
namn får ett bitryck, vilket uppenbart är starkare i främre
ställning än i mellanställning, såsom i yåns-nUa-hcins ' J ans' Nils'-Hans'.
Levissimus.
§ 246. Levissimus, d. v. s. ett minimum av akcentstyrka,
tillkommer, såsom direkt eller indirekt framgår av föregående
utredning om huvudton ock olika grader av biton, en stavelse
under följande förutsättningar.
Stavelse, som står ensam efter akut huvudton, har levissimus, för så vitt den icke såsom sammansättningsled har semifortis enligt § 238; sålunda t. ex. i co(r) 'änder', incit,99/
'mangel', pinkan /ynka 'pojken, -ar', hcinsa 'hans'.
Stavelse, som följer ensam efter biton av varje grad,
har levissimus, med undantag för stavelse efter semifortis med
halvton vid sammansättningsledens förekomst i fristående ställning enligt § 244; sålunda t. ex. sköl-6'a, -a 'skolbarn', /dgdyra 'ladugårdar', upligart, -a 'kycklingen, :ar', pckråna 'pota-
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tisarna', ukhgåna 'kycklingarna', basgnh(g)ästå, -a 'besynnerligaste'. Se resp. §§ 244, 241 ock 242 i det föregående.
Ensam stavelse mellan huvudton ock varje grad av biton
har levissimus, utom då den tillhör förra leden av en sammansättning ock denna i fristående ställning har semifortis på ifrågavarande stavelse enligt § 243. Ävenså har ensam stavelse mellan
halvton ock en svagare biton levissimus. Sålunda t. ex. i
oka-g4 'kyrkogård', tsåekana 'kyrkan', tsåokanå 'kyrkorna',
tritcpctrand 'päronen'. Se f. ö. resp.. §§ 243 ock 241 ovan.
Två levissimus-stavelser stå mera konstant eller fakultativt mellan huvud- eller halvton ock bitonig stavelse enligt
§ 242 ovan, såsom i rielisasand 'räfserskan', hblsrttganå 'hälsningen', få-jglnigazzet 'förgyllningen' bp-petsasanå 'uppasserskan'.
Om förhållandena mellan fortis ock semifortis se § 243.
I ord med huvudton på annan stavelse än den första
(upptaktsbetoning) har, om en stavelse föregår huvudtonen, denna
med nödvändighet levissimus; om två stavelser föregå, har den
andra, närmast huvudtonen, alltid levissimus; om tre föregå, vanligen andra ock tredje, stundom dock första ock tredje. Ex.
bana 'begynna', mo-rgfele(r) 'morötter', prchlzkånt 'predikant',
gåda-v4 'sädesärla', taafonWira 'telefonera', pazoistari 'ränkspel'. -Se f. ö. § 245.

FORMLÄRA.

1. Substantiv.
A.

Substantivens genus.

Listermålet har icke utvecklat något den-genus
Det står i fråga om substantivens genus principiellt kvar på
fornspråkets ståndpunkt med trefaldigt genus, han-, hon- ock
det-genus, maskulinum, femininum ock neutrum, ock har bevarat naturligt genus, d. v. s. han- ock hon-genus, även för
saknamn, t. ex. spQin 'spaden' — han, håkana 'hackan' — hon.
Då en redogörelse för genusfördelningen ur såväl reella som
formella synpunkter skulle bliva en vidlyftig ock invecklad
historia, inskränker jag mig här till en översikt i stort, väsentligen från formsynpunkt.
Substantiv utan någon suffixal ändelse fördela sig
på de tre genus i allmänhet efter historiska förutsättningar. Sålunda t. ex. hast m., men has n. fspr. hors n. 'häst'; fod m.
'fot', men hann f. 'hand'; ro f. 'ro, vila', men lan n. 'lugn'.
Olikheter i jämförelse med sv. eller da. riksspråken — frånsett
dessas den-genus — förekomma ock kunna vara historiskt grundade, såsom i fråga om flo f. 'flod' fsv. flot f., twau/ n. 'tvål'
fsv. thval n. isl. tvål n., bio (endast) ni. 'blod' fsv. blop(er)
m. n., eller mera säregna för det nuvarande målet, såsom fallet
är med sav n. 'såg'.
Stundom spåras ännu tydligt i grupper av ord med utseende av stamord genusbestämningen genom forna avledningssuffix, såsom i femininer som md 'vidd' (s. 45), tsyl 'köld'
(s. 250), bge
byr 'börda' (s. 294), vist 'växt', to/t 'tolft',
lem 'lögn' med de femininbildande suffixen -ö, -t, -n i fornspråket.
Neutrala äro regelrätt enstaviga värbalsubstantiv, sådana
som rev 'rivande', prad 'prat', sled 'slit', steg 'stök', lte 'ogräs',
(till No 'ränsa från ogräs', s. 234). Skenbara avvikelser finnas,
såsom sikt f. 'slakt', lån av mit. slaeht.
Bland reala kategorier märkas trädnamnen, som regelrätt
äro feminina: eg, be, lon, beek, alm, asp, ask, hasal, al, sal
(s. 429), ryn (s. 251), /in,, • öin, gran, fee (s. 98).
Substantiv på -a, som blott förekomma i ringa omfattning i målet, äro neutrala. Vi finna
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några gamla neutrer med -a redan i fornspråket:
nota nystan fsv. nysta;
ya — va öga (s. 69 tf.)
al-vara allvar fsv. alvara n.
ora öra
(även f.);
jaa järta (s. 153)
substantiverade infinitiver, t. ex.'
syba surmjölk (s. 259)
'da matl
jgra göra, arbete.
dreka dricka s.
Anm. Av fem. substantiv, som gå tillbaka till fornspråkliga svaga
femininer på -a, men som i målet i regel sluta på -a enligt nästföljande
paragraf, förekomma under vissa förhållanden former på -a, varom se i
det följande under substantivens kasusböjning. Anmärkningsvärd är
differentieringen mcenska m. 'människa' ock mansperson', mens/ca f.
'kvinnsperson'. — Om substantiv på -a ‹- -ra se nästa paragraf.

§ 250. substantiv på suffixalt -a fördela sig på olika
genus enligt följande ordning:
1. Maskulina på -a svara till fspr. svaga maskuliner på
-e, -i (obl. kasus -a), t. ex. mana 'måne', »ska, 'ljumske'. Att
märka är, att ingen nämnvärd övergång till de svaga femininerna skett såsom tidigare i sv. rspr. Dessa ha ju i målet
givit sin 0-, u-form företräde framför nominativens a-form, vilken
eljes överensstämde med maskulinernas a-form i obl. kasus.
Med Mask. genus finna vi alltså i målet t. ex.
pcena pänna
vcella vilja
vela
vattna vånda, ont
vana vana
',Tona järna
keda hetta
ho. låga
gala galla
sket skada
5oga skugga
grd gröda o. s. v.
nota nytta
I layka f. 'spindel' fsv. lokke m. (se s. 338) föreligger till
synes en avvikelse från ordets kända genus i fspr. Det är emellertid ej uteslutet, att den beror på en ursprunglig genusdifferens.
Möjligen är mayna f. 'märla' (ty. krampe) en fem.-bildning
till obl. kasus av fspr. mana 'måne'.
2. Feminina på -a svara till fspr. svaga feminina på -a,
ur vilkas Olika kasusändelse -a den nuvarande ändelsen -a utvecklats enligt § 31, s. 105, t. ex. 50a 'svala', gryda 'gryta',
tgala 'källa', 5wena 'stjärna'.
Anm. 1. En ock annan ombildning av stark till svag böjningstyp
förekommer, t. ex. meta f. 'ört' (s. 239), skala f. 'skal' (fsv. skal
1

) fln-cncla 'svinmat'.
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f. o. n.), salma f. 'psalm', palma f. 'palm', tulp(ina f. 'tulpan'.
Till äldre svaga, sidoformer svara däremot "ystra f. 'ljuster', nalsabora f. 'näsborr', fsv. liustra f., nfesobora f.; knty/a f. 'knut' svarar
till da. kunde, isl. knata f.; sntide f. 'snut' har fått svag forna vid
inlån av mit. multe. I motsats till sv. rspr. ha många ord bevarat
stark form, som bye 'börda', spe 'spira' (s. 41). Till urspr. st. former
återgå väl också fee 'fura', /an 'lana' änsv. laan, till svag form
genom ändelsebortfall däremot bki 'blöja' (se s. 414).

3. Neutrer på -a svara till äldre neutrala substantiv på
-e,
t. ex. lyda 'lyte', malla 'mål, mäle', ja 'gille'.' Av hithörande ord må särskilt erinras om kollektiv- ock ämnesbeteckningarna till olika trädslag: ega, bgga, kna, beeka (s. 51), aspa,
aska, hasla, alma, ala (s. 429), sala (s. 429), rya (s. 251), hyla
(s. 250), sina, gratta, fera
fea (s. 98).
Genom kontraktion av -a med en omedelbart föregående
stamvokal enligt § 38,1 uppstår i resp. fall en specialtyp med
tvåspetsig grav fortis, såsom
bua --> bgi båge
glej f. glada
m. grind
hi n. ide (s. 41)
röja -3- 9.61 f. samling av
r& n. fågelskrämma (s.
värktyg 2
121).
Genom metates -re
-er enligt § 48,6 (s. 161) uppkommer även en typ på -a ur -ra i fall som skara --> skaa m. 'skare',
bora --> boa f. 'hål' (s. 161), "cera --> icea n. 'gärdesgård'. Frekvensen av a-formerna är, såsom påpekats i § 48, ojämn, ock i
vissa fall förekomma de överhuvud ej; man hör t. ex. endast
hora f. 'hora'.
Anm. 2. Ombildningar av ett eller annat slag ha i enstaka fall fört
till här ifrågavarande ordtyp. I nästa par. omtalas mask. på -la för
urspr. -el som sntla 'snigel', varom se s. 103. Likartat är det s. 173
omtalade vana (vcin) m. 'sida, håll', som sannolikt uppkommit därigenom, att till en egentligen artikulerad form *vän av *vagh(e)u på
nytt lagts artikel, varpå man ur ett *viken fått ett subst. på -e, viine.
— Genom konsonantbortfall ock vokalsynkopering har ur •farstughta
ock badhstughu uppstått till typen osammansatta former, farstu ock
bastu, som givit fasta f. 'förstuga', basta f., numera i målet enbart
med betydelsen 'plats, där man torkar linet för bråkningen'. — Ett
Märkas kan lånordet veka 'vicker' da. vikke av mit. wieke
men i list, med neutr. genus, kanske påvärkat av weda, w81na o. d.
Fsv. redha n., vanl. redhö n., da. rede. Målets fem. härrör
naturligtvis från den äldre formen på -a, som anknutits till de svaga
femininerna. Målet har t. ex. trasko-riii 'träskornakarvärktyg'.
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neutrum på -e, av -u är hua --> &j, 'huvud' av *huvu(dh). En stundom hörd biform härtill, huda, i nKh. huta (så ock i Småland), torde
ha uppkommit på liknande sätt, som nyss antagits för vana, d. v. s.
att nian till en artikulerad form *hat lagt ny artikel ock fått en form
*hfitet, som på mediaområde blivit *hildet. En artikellös form hade,
i norr hate, resp. huda ock huta, har sedan härletts härur.
§ 251. Substantiv på -al svarande till suffixet -il, -ul

i fspr. äro maskulina, såsom Odal 'skyttel', pelea/ 'svängel'
(vari draglinorna från selen fästas å vagnen), matat 'blöja'
(s. 145), bestal 'kloss' (s. 266).1 Även senare lånord på -at äro
mask., som heval 'hyvel', stcempal 'stämpel', dcellsai 'däckel' (s.
varigenom ifråga298). Efter vokal finna vi -la i stället för
varande ord få a-suffixtyp, till utseendet jämställda med ord som
sela' sele', polla 'påle'; så t. ex. stola 'bottenlager i sädesstack'
(s. 220).
äda. stedel (s. 121), slala 'slaga' av ett *slagh-61,
Ombildningen har väl skett efter kons.-bortfallet (se s. 419) ock
torde speciellt ha utgått från ändelseförsedda former, såsom best.
form steblen (till *stel), varifrån obest. stla. Det s. 103
anm. gjorda antagandet, att ombildningen utgått från synkoperade former med ännu bevarad kons., kan i enlighet med vad
som framhålles s. 419 icke gälla om ord med bortfallen kons.,
men möjligen om ord med muljerat gh, ehuru snarare även
här får antagas, att t. ex. spö-Alen till speeiei givit speja
taela
'spegel'. Företeelsen är även belagd efter r i tele
taal) 'kärnstav' fsv. pyril, varom se s. 185.
(jämte Mal
I omvänd riktning i förhållande till den nyss berörda ombildningen ha substantiv på -al uppstått av ursprungliga subst.
på -ii efter kons., t. ex. kava' för kavla fspr. kafti (se s. 103
ock 418). Man får väl för rnetatesen i fråga snarast räkna med
analogi; sålunda att likheten i ändelseformerna, t. ex. nuvarande
kavlan ock skaglan, det senare med obest. skagal, fört till
en ombildning . av kavla till kaval med alternativ förekomst.
På denna väg ha även i ett par fall alternativt förekommande
neutrer på -al uppstått, nämligen Mal n. fspr. pli, knebal
knebla n. 'fröhus av lin' (s. 99). Det vill emellertid synas, som
om företeelsen vore begränsad till ord med lång stamvokal framför ensam kons. Utom att omedelbart efter vokal står endast
-la, såsom i väiia ra. 'vagel' fsv. vaghli, fyla, n. 'fjäderfä' fsv.
1)

Vidare ex. finnas s. 103 ock 106.
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fyghle (s. 256), finna vi t. ex. endast hypla n. 'hybble', pygla

n. 'bylte', yesia n. 'ogräs' (se s. 245 o. 252).
Aven många substantiv på -al med akut akcent (lånord) ha
mask. genus, såsom gafal, grefal, dofal, samial 'sedel', lista,
maygal. Ordet raygal 'ijukdomianfalir har möjligen sekundärt
mask. genus, av no. dial. rangl n. att dömma (se s. 334). Ett lånord på -al med fem. genus är 5ø (al 'skyffel', ett förhållande som
har sitt ursprung i det långifande språket: mit. sehuffele,
sehfifie f. (jfr nht. sehaufel f., no. skuffel f.). Fem. är ju också
enligt slutet av § 248 hasal fsv. hasl f. Åtskilliga neutrer på
-al finnas, dels lånord som »val 'svavel', medal, dels med värb
samhöriga substantiv med karakter av värbalsubstantiv, sådana
som haygal, krana, kregal ock kanske även jolsal till resp.
värb hala 'kurtisera', kraygla 'krångla', kregia 'bråka, konstra',
Jokla jogia 'gyckla' (se s. 334, 91 o. 266). Neutrer på -al med
äldre anor i målet äro väl sega 'dregel' fgutn. sikil ock resal
'såll', även dessa visserligen med anknytning till värb: segla
'dregla' ock resla 'sålla' (se resp. s. 89 o. 88).
Alain. Många gamla ord med -1 --> -91 ha genom kons.-bortfall
eller muljering förlorat sin suffixala karakter ock blivit enstaviga, såsom
fl m. 'fågel', Sui n. 'sovel', sc_eg n. 'segel', tei n. 'tegel'.
Substantiv på -sal, återgående till det fornspråkliga

suffixet -d, ha bevarat feminint genus i målet, såsom osal
aysal 'axel, skuldra', hoosal, peesal, varom se s. 125 ock jämför fsv. skeers1 'rening', tsoesal, vanl. plur. tcsoosie(r) 'körslor',
/kal 'födsel', jova/ 'skötsel', osal 'gödsel', rgsa/ 'svedjeland', tisal
'dräktighet' (s. 47), visa 'vigsel', klaksal 'klädsel'.
Ett nära sammanhang med dessa femininer på -sal ha några
femininer på -sia
••Ed.0 till nom. -sia, såsom oesia 'yrsel', rcesia
'rädsla', ävensom gresia 'brödspade', om det är bildat till en rot
gris- (jfr grädda ock eng. gridiron, Heligt'. Et. oh.). Vidare
märkas på -sia, om ock ej med samma ursprung, femininerna
lov-resia 'lövruska' (s. 91), vesia 'vessla' ock sysla 'syssla'. —
Neutrer på -sia <--•
hörande till värbalrötter ock med fornspråklig härstamning, äro t. ex. bznsia, jceosia, >testa 'gjord';
yosia 'ogräs' (se s. 245), rosig 'upptagen kvickrot'.'
Substantiv på följande, till sitt ursprung lågtyska
suffix, äro feminina (jfr s. 104 f.):
1)

Hör kanske till roa fspr. rybia.
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ord på -alsa (-alsa), såsom
skabalsa skapelse
hakalsa hackelse
hcendalsa händelse
stceekalsa stärkelse
roralsa rörelse
blaudsa blåelse
lIgnalsa liknelse
bagalsa bakelse
får-alsa förargelse;
stava/sa stavelse
Blott fcegalsa är neutrum, svarande till fda. fengelse, fsv.
fangilse, flongilse n., en ombildning av mit. vangnisse, vengnisse,
vilket visserligen är känt som fem., men torde ha haft neutralt
genus i långivande dialekt (jfr ht. gefängnis n.).
ord på -asa, stundom även -aska, benämningar på kvinnor, såsom
op-taasa upptagerskal
kogasa kokerska
mcekasa (maska) mäjerska
twcetasa tvätterska
smaska sömmerska
strygasa strykerska
ifcegase, svägerska;
rcasasa räfserska
ord på -aka (-aka), som
lcedaka kistlåda (s. 127)
rcevaka rävhona
cedaka ättika (s. 400).
alaka kaja (s. 170)
Neutrum är dock mysaka 'myskmadra' (s. 405).
Substantiv på -an med neutralt genus äro de från
pluralformerna på ä. -un, -on utgångna bär- ock fruktnamnen
aylan ollon
krose,n lingon
h yban nypon (s. 393)
"glan (s. 278)
ploman plommon.
kregan krikon (s. 76)
De få inhemska ord på -an, som finnas ock vilkas -an uppstått genom svarabhakti ur -n efter en kons., ha genus efter
historiska förutsättningar, sålunda brasan in. 'braxen', alan f.
'aln'. Flera subst. på -an finnas med främmande ursprung ock
neutralt genus, såsom lagan 'lakan', meetan 'myrten', tjylsan,
'kök' (s. 253), vcesan. Med -an ock grav fortis märkes lånordet
wceekan 'halvylletyg' (s. 126).
vceekan
-gr med gammalt stamtillSubstantiv på -e(r)
ha
i
regel
genus
efter
sina
resp. historiska förutsätthörigt r
ningar. Sålunda finna vi
med mask. genus age(r) 'åker', a yle(r) 'ålder', vinte(r),
fige(r)a, höie(r) 'heder'; mask. äro även leve(r), nceve(r), som i
Kvinna, som tar upp säd, potatis o. dyl.
Endast mask. i målet, ej alternativt neutr. såsom redan i fspr.
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fspr. voro fem., ock naturligtvis sådana ord som clavo(r) dao(r)
'dager', kwöite(r) 'kväll' med -or av gammal mask, nom.ändelse;
med neutralt genus isto(r), ono(r) 'under', teme(r) 'timmer',
öide(r) 'etter' ock, om de nuvarande formerna återgå till de ursprungliga formerna på ind-, vcee (mer) 'väder', leo (ler) 'läder',
ft» 'foder' (s. 401), au° (ar) 'årder'.
Lånorden på -o(r) äro dels mask., dels neutr. Vi finna
sålunda
med mask. genus:
styve(r) styver
febo(r) feber
lcido(r) (s. 424)
iceme(r) jämmer
kluo(r) klöver
payko(r) pocker;
med neutr. genus:
sauko(r) socker
monsto(r) mönster
vato(r)kärnlöst virke (8.145)
kwalsto(r) kvalster
klzsto(r) klister
polvo(r) pulver
plosto(r) plåster
ofo(r) offer
fonsto(r) fönster
rQdo(r) (s. 401)
ock jämväl sådana till värb anknytande subst. som slado(r)
'sladder', 819d0(r) 'sludder'.
§ 256. Substantiv på -ara, -ala, -ana förete följande genus:
1. Suffixet -ara, av växlande ursprung2, medför med enstaka
undantag, mask. genus. Utöver de många maskulina personbeteckningarna på -ara, som snekara, lagara, stakara, doktara,
finnes ett flertal mask. subst. på -ara med sakbetydelse, såsom
msara (på ur)
avara navare
saltara psaltare
davara ock nadara morhamara hammare
gon- ock kvällsmål (s.159).
somara sommar
mootara mortel
Lscelara källare
&gara sax (s. 41).
Med neutralt genus träffas däremot altara samt augkara
'ankare' (även kärl) ock keltara 'läktare', det förra i överensstämmelse med da. anker n. (även i fsv. ankara n.), det senare väl
inlånat med neutr. genus i anslutning till grundspråket (lat. leotorium).
Se s. 168.
Se § 47,6 ock anm., s. 158 f.
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Suffixet -ala (se s. 158) är förbundet med neutralt genus
i karda 'kärl', tragala 'skräp', tyala 'besvärande saker' (s. 241);
så ock folkala Ys. för vanl. fålkana 'släkt' (s. 160). Mask. är
naturligtvis stakala för stakara.
Suffixet -ana, av skiftande ursprung', har alltid neutralt genus; således först värbalsubstantiv som aldana, gana
ock till sin bildning hithörande berana (s. 158) ock även legana
(s. 103); vidare andra substantiv som hemana, ägana 'ollon', levana
'leverne', fålkana, igana 'ekorre' (s. 159).
§ 257. Substantiv på -in, -lig, -nig uppvisa genus i enlighet med följande regler:
1. Suffixen -ig ock -lig, vanligen svarande till fspr. m.
-inger (-unger), -Unger, ha i regel mask. genus; sålunda äro,
bortsett från personbenämningar som skaynig, yytg 'göingebo',
kroblig 'krympling', maskulina
med endast --suffix:
cespig äsping
ceng äring
bol.-ygdzg bålgeting
stormby
kong (s. 174)
bong fjärding
snqbrig rägnskur (s. 140)
Mig åtting
Pim g unghäst
vek välling
(Osig (af-) äfsing
pollg larv (s. 195)
maglig mässling 2
katig griskulting
jgbig göpen (s. 379);
incesig mässing
med -/z-suffix:
cebg andunge
grcevlig grävling
killing
uzkig
gåsunge
jcps/ig
s
elig
kattunge
tt
fruktkart
gronig
tsylig kyckling
böinlz,g benling
j'eljg hudutväxt (s. 95)
remplzg remsa (s. 96)
Nig telning.
klump
(s.
206)
homplag
Ett fem. på -ig är Qlig 'nyodling'. Såsom urspr. värbalavledning har det väl nära sammanhang med de feminina orden
på -mg, till vilkas genus det anslutit sig. Detta gäller väl
värbalavledningar på -ig över huvud; sålunda jämväl samling f.
Då satin, som urspr. slutat på -id, fsv. sannind f., är fem.,
Se s. 158 ock 160.
Med stamtillhörigt 1; till änsv. masla, se Hellquist Et. ob.
s. XXIX.
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går ju detta förhållande tillbaka till fspr., ock fem. genus hos
miiinig härrör väl från det långivande språket. Båda orden
ha helt visst också med sitt n före -tg associerats med femininerna på -nig. Av naturliga ock historiska skäl är tperig
'käring' fem.
2. Säffixet -nig, urspr. ock speciellt hemmahörande i värbalavledningar, är förenat med fem. genus, t. ex.
stcelnig ställning
5öiz hårbena
hceinig sluttning
raynig randning
kwiiiinig kvällning
öisnzg (s. 321)
davnig dagning
hak_nig nyupphackad åker
hydnzg vård (jfr s. 243)
rygnig ryggning (takås)
joonig görning
fagtnig fästning, fängelse.
Mask. är undantagsvis klovnig 'bit av torkad frukt'.
Hit hör ej tceenig m. 'tärning' av mit. ternine; det bör
snarare föras till -r-orden (jfr s. 125).
Anm. En ändelse -iga förekommer knappt annat än i ordet amga
,
rn. arvinge'.
Substantiv på -nad, -at. Ett fåtal subst. på -nad
användas i målet ock ha mask. genus, i motsvarighet till fspr.
-na6er. Sålunda höras
(ay)sagnad (av)saknad
somnad sömnad
pinad skillnad
mjelknad mjölk(avkastning)
vcevnad vävnad
trevnad trevnad.
En gammal bildning på -ad är ju maynad m., för vilket man
hos de äldre oftare hör mana, pl. mana i betydelsen 'månad'. Ett
neutrum på -ad är hcerad med neutralt genus alltsedan fornspr.
I ett par ord, som haft gammalt -an-, finna vi i stället -at, nämligen i bonat m. 'bonad' ock grat m. laxöring'.' Ett neutralt
subst. på -at är makat 'marknad', som till formen noga motsvarar fsax. markat (mit. market), fht. mare(h)at ock i fråga
om genus överensstämmer med da. marked n.
Substantiv på suffix med karakter av sammansättningled ha genus efter följande regler:
Fsv. bonaper, fsv. örith isl. aurribi da. orred dalni. orådh
(se Hellquist). Det är svårt att förklara utbytet av -ad mot -at i
dessa ord.
31-141058. Sv. landsm. Sw enning.
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Ord med suffixen -leg, -dom ock -höid ha mask. genus,
vad -höid beträffar i motsättning till det äldre språket med
fem. genus vid änd. -höt. Mask. äro sålunda t. ex. vcee-leg, stooleg, baen-dom, spay-dom, yen-köld 'girighet', lad-hiiid, ny-höid.
Suffixet -skab medför neutralt genus i re-skab, haskab
'härrskap', lan-skab, scel.-skab, man-skab, make-skab 'kompanjonskap'; men mask. äro galan-skab, vcenskab.
Samtliga suffix i fråga ha en mycket sparsam förekomst i
listermålen.
Anm. Bland avledningssuffix med romansk karakter ock huvudton
märkes -50n med mask. genus, såsom i bygnaym 'byggnad', voenajdn
'anordning', ock -ani med neutr. genus, såsom i totari 'lotteri', bry gari
'bryggeri', brcenari 'bränneri'.

B. Substantivens pluralbildning.
§ 260. Maskulina ock feminina substantiv bilda regelrätt
plural med ändelserna -a eller -6(r)'; neutrala substantiv ha i
regel pluralen lika med singularen.
För växlingen -a: -6(r) i mask. ock fem. pluraler gäller
väsentligen följande:
Pluraler med grav fortis på närmast föregående stavelse
ha i regel rent -a, t. ex. ge lyra 'gårdar', Vega 'längor, uthus',
lcerina 'lärarinnor'. Sällan höres under angivna betingelse -e(r),
såsom sno(r) för s&na 'söner'.
Pluraler med akut fortis på närmast föregående stavelse
få -6(r), som dock, vid absolut frånvaro av -r, gärna blir rent
stda (-a)
måka 'skogar', stde(r)
-a (ev. -a), t. ex. mcike(r)
'rödbetor'.
Ändelsens
r höres
'städer', ro-beto(r), vanligen ro-beta
mera sällan, väsentligen, ehuru ingalunda alltid, framför vokal
vid bindning (se § 120,4, s. 371), t. ex. da (a) gåt om cener ayna
'det är gott om änder i ån'. Vissa pluraler, som trots den akuta
akcenten lätt associeras med pluraler av grupp 1 ock gärna ha
-a som ändelse, höras knappt med r, såsom pö'ika 'pojkar',
prchstra 'präster'.
Pluraler med huvudtonen på antepenultima få vanligen
-a, om ändelsen har biton, men gärna -6 (ej ofta -or), om sta1) Om skiftningar i ändelsevokaleus uttal gäller, vad som säges i
den fonetiska översikten s. 26 f. (a, a, e).
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velsen före ändelsen har biton; sålunda t. ex. tpkrzget tjeerige
'käringar', for-cbirtgd
-dnrige 'förändringar', lösi-köide(r) -a
'elakheter'.
Såsom närmaste utvecklingshistoriska led för målets mask.
ock fem. pluraländelser få förutsättas dels -ar, dels -er. Det
förra har utgått från fspr. -ar, det senare har uppstått ur de
olika fornspråkliga pluralsluten -gr, -jr : -er, -ur: -or (se § 48,
s. 159 f.). Framför r har i senare fall det ur de olika fornspråkliga vokalisationerna utgångna e (e) i målet blivit e, som
vid r-ljudets försvinnande, särskilt under biton (levis, levior),
blivit a. När denna vokalkvalitet inträder, får intet r följa.
Den normala frånvaron av r i pluralerna enligt mom. 1 ovan får
följaktligen icke tagas till bevis för att deras pluraländelse utgått
från r-lösa ändelser, eventuellt i ett yngre fornspråkligt skede.
Om ett sådant antagande också skulle kunna göras i fråga om
urspr. -ar, så är det i varje fall omöjligt i fråga om -ur: -or,
vars vokal över e kan ha utvecklats till e •-> a endast under
förutsättning av ett relativt länge kvarstående r.
§ 261. Vid anbringandet av förutnämnda pluraländelser
iakttages följande:
Substantiv med vokaliserat r efter vokal återfå
regelrätt sitt r-ljud enligt § 120,4, t. ex. itsye 'tjur', pl. (ra;
bye 'börda', pl. byre(r); ha (hera) 'pojke', pl. hra. Inom denna
numerustyp märkas även sådana ord som lue 'lur' : plur. lira,
fao 'far' : pl. fara, mo° 'mor' : pl. möra ock broe 'bror' : pl. brbra
med bortfallet å ock stamtillhörigt r.
Substantiv på tonsvagt e utbyta detta mot pluraländelsen; således t. ex.
st(lga, stake : staga
vesla, vessla: vesla
dcega flicka: dega
twetasa tvätterska: twcetasa
syula snigel : snjla
alaka kaja:
Särskilt bör märkas, att subst. på -ara i full överensstämmelse härmed få plural på -a, t. ex. plur. toepara 'torpare',
doktara 'doktorer, läkare', sisara 'saxar', dock med synkopering
av suffixvokalen (efter intervokalisk lång kons.): somra 'somrar'
ock alternativt hamra ock ttscelra jämte hamara, tjelara..
Substantiv, som sluta på dubbellång vokal med
grav tvåspetsig fortis, uppkommen vid kontraktion av en
starktonig vokal ock ett -e, återfå kort vokal med enkel fortis
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framför pluraländelsen, t. ex. grå 'gröda' : gråa, snz 'smedja' :
smba, mei 'mage' : mita, slc'e 'släde' : skea.
4) Substantiv på -al, -al, -an, -e(r) -er eliminera suffixvokalen, t. ex.
fao(r) finger : figra
tsodal kittel : tdla
vtnte(r) vinter : vintra
rensat ränsel : rensla
styve(r) styver: styvra
grefal griffel : grbfla
soste(r) syster : såstra
ros-al svedjeland : råsle(r)
fitste(r) —> fizsta : fizstra
brasan braxen: brasna
måsta : måstra
måste(r)
alan aln : itlna
dka : cl&tra.
clbte(r)
age(r) åker: agra
Anm. Pluralformerna prcilstra 'präster', jcbstra 'gäster', Oka
'skyttar' ha i det föregående förklarats såsom dubbelbildade i fråga om
pluraländelse. En annan möjlighet vore, att de utgå från de gamla
nominativformerna på -9r, sedan detta kommit att framstå som avledningssuffix; liksom t. ex. sv. rspr. dager: dagrar, så *präster : prakstra.
§ 262. Vokalbyte i pluralis, beroende på fspr. palatalomljud (i- eller it-omljud) förekommer, med få undantag, blott i
pluraler med akut fortis, nämligen
i maskulinerna sta 'stad' : stde(r), fod 'fot' : 11:1' de(r), böna
'bonde' : b6ne(r);
i femininer till större antal:
ta y tå: tch(r) •-• tdo(r)
aen and: c'eno(r)
slche(r)
slag, slå: sl&e(r)
haut hand: hckne(r)
klay krake: kldo(r)
rayn rand: rdne(r)
vray vrå : vro(r)
brayn brand: bro(r)
bod bot: bdde(r)
tagg tång : td?,,ge(r)
rod rot : rkole(r)
sta yg stång: stc'ege(r)
bog bok : bike(r)
spaug spång : spc'elge(r)
so so : såe(r)
MU/ nagel : nchle(r)
glo glöd : glo(r).'
au å : de(r) do(r)
Ombildat till form med grav betoning, men med bevarat
omljud är brbra 'bröder' till broe (bror).2 Med förlust av omljudet ha däremot pluralerna av fao (far) ock moe (mor) ombildats till ficra3, möra. Detsamma gäller snarast även om plur.
bör återföras till 6
&Ara4 till cl&ta 'dotter', vilket senares
(se s: 286). Förlust av omljudet föreligger väl bl. a. också i

') Äv klo:klhe(r), vanl. k16e(r).
3) Jfr yfsv. fadhrar.

2) Jfr yfsv. brodhrer, brodhra.
4) Jfr yfsv. dottrer (dottrer).
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plur. sena (-er) 'söner' till son med s
(s. 285). Omvänt
företer även singulareus vokal omljud i lod m. 'lott': kde(r)
(s. 269) ock bog f. 'bok(träd)' : blige(r) (s. 264).
Omljudda pluraler utan pluraländelse äro je, los, mos, me,
twn ock Lso, om vilka hänvisas till § 264.
§ 263. För kännedomen om frekvensen av tvåstaviga pluralermed resp. grav ock akut betoning enligt punkterna 1 ock
2 i § 260 ovan, i den mån de tillhöra enstaviga (inkl. på -e r
slutande) eller akut betonade tvåstaviga singularer, är en uppdelning erforderlig. En översikt ter sig på följande sätt:
1. Enstaviga ock akut betonade tvåstaviga maskuliner ha i regel plural med grav fortis ock pluraländ. -a. Ex.
plo plog : plext
fgcle(r) fadder : fådra
vayg vång : vånga
gcifal gaffel: gåfla
mue (mur) mur : micra
brasan braxen : bråsna.
Undantagen från denna regel ha tidigare andragits ock utretts i akcentläran vid redogörelsen för akut fortis. De äro:
ett antal pluraler av enstaviga substantiv, de flästa med
fspr. i-stamsböjning, vilka undandragit sig den allmänna utjämningen till förmån för a-stamsböjningen, nämligen pluralerna
stcbe(r), sm4(r), vftie(r)
vdne(r), 1138(4 Wme(r), rcbte(r),
pr4stra, ycbstra, ,fitra samt pinka;
ett par pluraler av mask. subst. på -al, nämligen drömla
till drömal ock slpg/a till sigga/ (jfr t. ex. grålla, måla, scsvdla).

2) Enstaviga femininer ha i övervägande antal plural
med akut akcentuering, vilket förhållande förut behandlats i
akcentläran, § 220, där även ett flertal exempel givits. Omljudda
sådana ha anförts i föreg. paragraf. Här kunna tilläggas:
ra rad : rete(r)
kaus båthamn: kuse(r)
slo spår: s16e(r)
grob grop, dike : grObe(r)
flo skikt : fli5e(r).
gröib grep : grölbe(r)
flo flod : flöe(r)
neg kärve : nke(r)
sno snodd : nbe(r)
knot backe på väg: kncite(r)
bol planka: böle(r)
f,syg, köld : to(r)
so/ sula : sOe(r)
fjyy värk : itsgye(r)
fee fara: flre(r)
lest linda: Uste(r)
beek björk : böeke(r)
viCat växt : vä'iste(r)
lan lana: leine(r)
tscenst tjänst: ftsdnste(r)
w3in ven : tvö'ine(r)
in ö:
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Blott en mindre del enstaviga femininer ha pluralform (på
med
grav betoning; så konstant
-a)
grav grav : gräva
bro bro: bröa
ros
ros : rösa
mo (s. 215) : menz
mem.
vägg : viNga
nayl nål : netyla
kant: lånta
kant
skal skål : skayla
ärm: &ma
ceem
do dörr: clde'ra
kvarn : kw&ena.
kwceen
me märr : mckra
men även frita;
fråe(r),
Av fru höres väl vanligen plur.
av la 'backe, sluttning' förekomma både Ra ock lie(r).
3. Tvåstaviga femininer med akut fortis utgöras
huvudsakligen av sådana på 48)91, vilka i fspr. en gång varit
enstaviga. De ha plur. på -e(r) med akut ton, såsom stal
'städsel' : stcbsle(r), håsal 'hassel' : luisle(r). Plur. av 6sol ciysal
'axel' höres dock, åtminstone i de norra ock östra delarna av
sla. Det feminina lånordet på -al
häradet, med grav: ösla
5i4fal har plur. pfle(r) -› Ofla. — Ett fem. på -9(r) med akut
är shite(r), som har grav betoning i plur. såstra.
Anm. Av tvåstaviga substantiv med grav fortis i sing. träffas
med akut betoning i plur. ordet böna, 'bonde', plur. båne(r) i överensstämmelse med förhållandet i fspr. Då till sing. brieda f. svarar plur.
brcecle(r), får väl denna senare form anslutas till det långivande språkets pluralform med dess akeentuering, Ity. breter. På liknande sätt
bör pluralen kl&e(r), även klcecle(r), förklaras.
§ 264. Pluraler utan ändelse av icke-neutrala subst. äro:
mos av mus f.
men' av man
tyo av ko f.
tcen, av tan f. (s. 124)
sko, likalydande med sing.
',os av gays f.
sko m.
k av l?„0 f.
I formerna på -n ock -s, som till fullo motsvara fornspråkliga former, har ju ett pluralt -R assimilerats med stamkonsonanten, i tjo fsv. kör ock sko fsv. skör har ett sådant R tydligen fallit bort i gammal tid. Jämför härom § 120,4, där de
båda bär ifrågavarande ordformerna blivit bortglömda, ock betco(r)
akta vid sidan av ty målets sio(r) 'sor' ock tcile(r)
'tår' m. fl., vilka synas förutsätta äldre sekundära ombildningar
på -9r som fsv. soer, äda. ta3er jämte teer (se härom s. 302).
1) Formen mcen höres knappt annat än i sammansättningar som
bate-mcen, 'båtsmän', lcens-mcen, bryg-mcen 'brudgummar'. Vid räkning användes plur. man., i betydelsen 'karlar' säges stundom måna.
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Regeln om de neutrala pluralernas ändelselöshet
har allmän giltighet i målet, i överensstämmelse med fornspråket. Den gäller således även neutrala substantiv på vokal,
såväl huvudtonig som svagtonig. Således heter det icke blott
exempelvis öit fgl 'föl', resal 'såll', måkat 'marknad' : mena
resal, makat, utan också t. ex. öit ba, sto 'stöd', sia 'slag' :
mena, lm, sto, sia ock jämväl öit svina,
fi 'gärdsgårdsstör',
jcera
yeea 'gärdesgård', binsla,, karala 'kärl' : mena spoga,
fia --> fi, jcera --> jcea, bansla, karala.
Undantag från denna regelrätta pluralformation utgöra
egentligen endast pluralerna av de i § 249 a anförda neutrerna
på -a, vilka ha plural på -an, svarande till fspr. -on, -un, ev.
-in. Vi ha sålunda
ya e, tya öga : yn
ivan'
jaa järta : jatan3
ora öra : oan2
«sta nystan : nostan.4
I andra, urspr. likställda fall (bärnamn) har pluralformen
överförts även till singularen, såsom i sing. ock plur ploman,
krosan o. dyl. (jfr § 254).

C. Substantivens artikelböjning.

"

Substantivens bestämda form bildas med slutartikeln. Framför en adjektivisk bestämning före substantivet står
i regel även fristående artikel: m. dcen, f. döi di, n. dcq, da,
pl. döi es, da. Målets slutartikel är:
sing. mask. -(a)n, fem. -(a)na, neutr. -(a)t
plur. mask. ock fem. -na (enstaka -ana) utom i pluralerna
men, jcu., los, mos, som ha -an; neutr. -(a)n.
Dessa former återgå till följande fornspråkliga artikelformer:
sing. mask. nom. o. ack. -in, -en, -n
fem. ack. -ina, -ena, -na
neutr. nom. o. ack. -it, -et, -t,
plur. mask. ack. -no
fem, nom. o. ack. -na(r) (-mar)
neutr. nom. o. ack. -in, -en, -n.
Se s. 70.
Av *öern ‹- *ören

öron, ev. 'örin (jfr s. 161).

Av fspr. *hiarton (-in).

4) Av fspr. *nyston (-in).
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Efter slutljudande konsonant står regelrätt arti-

kelform med a, vid betoning med levis a. Ex.
fattad : ftlnadan (-an) skillhog :hogan höken
naden
yws : jceign gässen
grat : oratan laxöringen
skqyb : skgyban skåpen
t,scek : tcscebgan kattungen
skoyb : slegybat skåpet
blat,gan : blatjanat (-at)
"ATO : slctana släkten
blaggarnet
hasp: haspana haspen
foentg: foentgana förniugen.
ta1ak: talakan tallriken
Om förflyktigande ock ev. elision av a, särskilt i satssammanhang, se § 39, s: 117 f.
I substantiv på -al, -al ock merendels även sådana på -an
ock -an elideras suffixets vokal framför artikeln, ock i sammanhang därmed överflyttas i ord med grav fortis suffixvokalens levis till artikeln, vars vokal då blir a. Ex.
brasan: brasnan braxnen
negal: neglan nyckeln
lagen :lagnan lakanen
griffeln
grefal : greflan
lagnat lakanet
sållen
resa 1: reslan
kroses
:
krosnan lingonen
sållet
reslat
lingonet.
kros(a)nat
skyffeln
50fal : 50flana
Somliga ord på -en föredraga form med bibehållen vokal,
såsom tjykan : Uykanat 'köket', ploman : plomanat 'plommonet'.
Efter hu.vudtonig vokal (diftong) förhålla sig artikelformerna på sätt, som framgår av § 38,2 ock 3 i det föregående:
Artikelformerna -(a)n, -(a)t sakna vanligen a efter e, ce,
a, o, o, akt, t. ex. sme : smen 'smeden', bro: brot 'brödet' (se
vidare ex. s. 115), men ha ofta a efter övriga vokaler ock diftonger, ehuru kontraktion gärna sker även i sådana fall, t. ex.
dwtan --> ciceln degen
byn byn
by: byan
(s. 115);
bina
bt :bon
knat,t knät.
knak: knalat
bd biet
bot
Artikelformen -(a)na i fem. sing. saknar i regel a, t. ex.
blöi : blö'ina blöjan, lakanet
rna : mdna manen
(se s. 116).
hu : htltna huden
§ 269, Efter svagtonig vokal står regelrätt artikel utan a.
Vi kunna särskilja följande tre fall:
1. Ord på -e uppkommet genom vokalisering av -r
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eller på -e(r), -a av ä. -er få artikeln (utan a) tillfogad efter
e (alltid med försvunnet r). Ex.
fade(r) : fe don faddern
hoe : /boen linet
fonste(r) : fonsten fönstren
boe : boen borden
fonstet fönstret
boet bordet
soste(r) : ~bana systern
fee : feena furan
data : datona (-ana) dottern.
: 5uena skörden
Då -e kontraherats med föregående starktoniga vokal, läggas
naturligtvis -n, -t, -na direkt till denna, t. ex.
fana
faye .4- fa : fix, yena
ko : kan karlen
fåran
pa : pat paret
Quo -> : .qu_et -> at årdret.
vaye -› va : vaion->van våren
Ord på levisbetonad vokal efter stavelse med grav
fortis få -n ock -t tillagda utan förändring i övrigt. Vid tillägg av
fem. -na, till vilket slutstavelsens biton (levis) överflyttas, reduceras ett a i denna stavelse, vid betoning med levissimus, till a,
som enligt § 38,3 b ock 39,3 a fakultativt försvinner. Ex.
vlsa : vlspna visan
hava: haven hagen
ceska : ceskpna matasken (s.
tce/lsa : tcelsan täckena
127)
tcelkat täcket
fasta : fastma farstun.
«sta : «stat nystanet
Konstant eller fakultativ vokalkontraktion enligt § 38,1 ock
3 b ger sådana former som
små" : smba smedjan
spå: : spa'n spaden
: duana -> dåna
dua
Hep' : b1cn kilen (s. 121)
duvan.
hia --> hi: Mat -> hit idet
-ro enligt § 48,6 a läggas resp. -n,
Till formerna på -a
cea : jceat
'surdegen', jcera
direkt,
t.
ex.
sua
suan
-t, -na
/ölana
'lerjorden,
-åkern'.
/tara
:
/3irana
'gärdesgården',
Ord slutande på svagtonig e-vokal ock med fortis
på antepenultima ha, om bitonen faller på den föregående stavelsen, liksom också då den faller på fem.-artikeln -na, framför
artikeln ett d, som kan förflyktigas ock ev. försvinna, medan
däremot, då bitonen faller på e-vokalen framför artikeln, -n ock
-t, denna vokal blir a. Ex.
rcevaka : rcevakana (rcevkana)
stakala (-a) : staka4n (-an)
rävhonan
stackaren
blaualsa • blaualsana blåelTrana (-a): Tran?t (-at) årensen.
det
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Subst. på -ara förlora gärna sitt slut-e framför -n ock -t,
ock även r försvinner då framför dessa konsonanter, varigenom
den bestämda formen kommer att sluta på resp. -an, -at, t. ex.
sodara : sodaran, vanl. sodan 'sotaren', hamara : hamar» haman
'hammarn', augkara : aygkarat, vanl. aygkat 'ankaret, -en'.
Pluralartikeln -na tillkommer efter allmän regel
substantiv med pluraländelse (-a, -oj, artikeln -(a)n pluraler
utan ändelse. Pluraler på -o(r) ha aldrig r framför artikeln
(jfr § 269,1). Vi finna alltså av pluraler med ändelse sådana
artikelförsedda former som
gröina grenar : gröinana
/vaga örfilar: lusigana
gaugla stora grenar : gayvc_evga väverskor : vc_evgana
lana
s@lo(r) sulor: Mona
flua flugor : fluana
boo(r) bodar : boona.
Pluraler av subst. på -ara utstöta i de artikelförsedda formerna suffixets a; således t. ex. skredara pl. : skredrana 'skräddame', lerara pl. : lerana lärarnel.
Av de icke-neutrala pluraler, som sakna målets pluraländelse, få sko 'skor' ock tcso 'kor' art. -na, således skOna ock
t,s4na. Plur. tey 'tänder' får ävenledes -na, men med ett sammanbindande a, således tchana, vars a dock, såsom eljes i mellanstavelse, ofta förflyktigas (tcen?na --> ta). Jfr f. ö. isl.
tenninar, se s. 157. — De övriga ändelselösa icke-neutrala
pluralerna ha liksom neutrerna pluralartikeln -an, således t. ex.
bas-mcenan 'båtsmännen' ock yresan, losan, ~san.

D.

Substantivens kasusböjning.

Det enda kasusmärke, som regelrätt förekommer i
målet, är genitivändelse]] -s, vilken fogas till resp. numerusformer utan eller med slutartikel. Ex.
son son : sons, stsinans; pl. s&nas, sbnanas
pik pojke : p6iks , palkanå;
pö' ikanas
göba gubbe : göbas, göbans; göbas, göbanas
grbba flicka : grbbas, granas; graas, granas
döta dotter: Mas, Manas; di9tras, dötranas
tse§rig käring: tise'rtgs, ttseeriOias; trias, beriganas
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skHdara skräddare: skrödaras, skrbdarans skrkdans;
skrödaras, skrödranas
boen barn : baens, båenats; baens, båenans
spk& spöke : spikas, spågats; spkgas, sphgans.
Former på -e(r) ha aldrig hörbart r framför genitiv-s; således t. ex. sAste(r) 'syster': shstes, vdne(r) 'vänner': «Mos.
Ord på -e
-r ha jämväl alltid gen. på -es, t. ex. fae far:
tjyr
'tjur' : t,syes (jfr § 52 o. 53).
faes, 1.,syga
Ordform på huvudtonig (kort) vokal får regelrätt s i genitiv,
varom se närmare § 207; sålunda t. ex. fru : frus, mau 'måg' :
mas, sko 'skog': skos. Ett fall som däis 'dags' med advärbiell
användning tillhör naturligtvis en äldre språkutveckling. I
egentlig -genitivisk användning finna vi das, t. ex. öin das fot,sonst 'en dags förtjänst'; så även gamla-das 'gammaldags'. Konsonanter hävda sig, tydligen tack vare association, framför s, bortsett från att stämtonen eventuellt försvinner, t. ex. jed 'get' : jects.
§ 272. En i väsentlig omfattning avvikande genitivbildning
förete de personliga förnamnen i målet, tydligt sammanhängande med den fornspråkliga kasusböjningen. Man finner sålunda följande.
I. Maskulina förnamn ha traditionellt genitiv på -a, vartill dock, i synnerhet i de yngres språk, kan fogas vanligt genitiv-s. Denna genitivbildning har uppenbarligen utgått från
namnen på -e i nom., vilka bevarat den gamla -an-stamsböjBingens genitiv på -a. Från dem har -a genom analogi övergått till övriga maskulina förnamn. Vi kunna således särskilja
genitiver av äldre ock yngre namn på -e. Ex.
kåla Kalle : kåta
kiva Lage : låva (-as)
peela Pälle
såna Sone : såna
nösa Nisse : flåsa
ga, Åke : åyga
ja Jösse : Osa.
göma Gumme : göma
genitiver av namn, som icke ha nom. på -e. Ex.
vaem Vilhelm : vaoma
feen Sven :§chna (-as)
ågust August : ågusta
hans Hans: hånsa
las Elias : lzasa
bnt Hängt: bdnta
mäsinus Magnus : mä'inusa
åjas (-os) Anders: &nesa
åyto Otto: actoa(s).
&Irak Erik : Eiraka
Namn på -el, -en ock även sådana på -es utstöta vanligen
det suffixala e:t. Ex.
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måtan Mårten : måtna
dåjnal Daniel: d4nla(s)
måtas Matti(a)s : måtsa
&skal Eskil : eeskla
törnas Tornas : töm(a)sa.
håygan Håkan : håygna
Undantag från denna genitivböjning utgöra namn på -an,
-man ock namn på -a, -e(r) av -a, -ar, -er, -or. Dessa bilda
genitiv med enbart -s. Ex.
öla Ola: ölas
jan Johan : yöansl
göna Gunnar : göras
krqan Kristian : krqans
&talan Ärland : eelans
disko Oskar: åskos
igman Ingman : igmans
vcbene(r) Värner : v&enes
&Urnan Hårman : hcbemans
vata Viktor : vadas.
2. Feminina förnamn sluta i stor omfattning på -a i
nom. De gamla -ön-stammarnas nominativ har i detta fall bevarats, medan eljes de svaga femininerna i målet ha nom. på -a,
den äldre oblika formen (ackusativen) på -u. De feminina förnamnen på -a ha genitiv på -a, den gamla genitivformen på -u.
I de yngres språk fogas till genitivens a ett s, liksom fallet är
i fråga om de maskulina genitiverna på -a ock ännu mer än
vid dessa. Ex.
eelsa Älsa : eelsa (-as)
nila.Nilla : nila(s)
beta Bärta : bbeta(s)
tilda Tilda : tilda(s)
åna Anna: cina(s)
kåna Karin : kåna(s)
iga Inga : iga(s)
mårza Maria : måna.
Feminina förnamn med annat slut än -a bilda antingen
genitiv på -a(s) i likhet med de mask. förnamnen eller ev. blott
med s, t. ex. gönal 'Gunnil' : gön(a)la(s), bdal 'Botel, Botilda' :
böd(a)la(s), sigrid : signda(s), ev. gånals, benials, sigrids, men
endast Mans av tban 'Tören', stes av c'este(r) 'Aster', Venboes
av fknboe 'Svenborg'.
§ 273. Särstående räster av den äldre kasusböjningen förekomma sparsamt. Att märka är följande:
De starka maskulinernas nom.-ändelse -er återfinnes, med
karakter av ordbildningssuffix, i orden dåve(r)
ddte(r) 'dager',
höbo(r) 'hop' i betydelsen 'en mängd, många'. Jämställas kan
ej /me 'lur' fsv. ludher (s. 229), då r här hört till stammen.
De svaga femininernas nom.-a kvarstår stundom, utom
i förnamn enligt § 272, i synnerhet vokativiskt i t. ex. greba,
1) Däremot

jon :Ona ock iQns ock alltid ": jöna(s).
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dcega 'flicka'; vidare på grund av egennamnskarakter i våyda-kai,a,
vayd-asa (-aosa) 'hackspett' (s. 166), ävensom i åskan best. f.
'åskan', för vars bevarande ordets ställning som subjekt bör ha
varit av synnerlig betydelse (askan (joo 'åskan kör, går'); även
i obest. form höres -a, således aska, medan aska ju betyder 'aska'.
Av här förut antydda skäl förklaras också a-formen i ett sådant
fall som moran 'husmodern' (även obest. f. mora). I mcenska
har a-formen bevarats med ändrat genus, se § 249 anm.
3) Enstaka obl. kasusformer i stereotyp användning äro den
gamla dativen sing. i -uttrycket z tåla nzce 'i tal med', dat. plur.
i uttrycka i yeeroin 'i arbete' (s. 122) ock i det advärbiella
lim 'lagom'. En gammal pluralgenitiv på -a träffasi uttrycket
te ria 'till råda'. De gamla genitivernas bevarande i sammansättningar har f. ö. förut behandlats i ljudläran: om gen. på
-a, -a(r) se s. 163 if., om den på -u s. 108 f. En anmärkningsvärd gen. plur. på -na av svagt fem. har målet i det s. 165 upptagna klbtkna-toon 'kyrktorn'. I formen stikna— stekna 'stycken',
förekommande i sådana uttryck som nona sttkna, mena stikna
'några, många stycken' ha vi möjligen också en gammal gen.
plur., svarande till de i isl. stundom förekommande genitiverna
på -na av ia-stamsord, som fylkna till fylke, klEgna till klåda.
Då målet icke har plur. på -n, är n i formen eljes svårförklarligt, såvida man icke vill utgå från best. form av gen. plur., ett
fspr. *stykkianna.

2. Adjektiv.
A. Adjektivens flexion.
§ 274. Adjektiven böjas i målet till genus ock numerus,
men ej till kasus. Positiven har dels en stark eller obestämd
flexion, som i fem. sing. skiljer sig vid attributiv ock predikativ
ställning, dels en svag eller bestämd böjning. Såsom normala
få följande ändelser betraktas:
Sing.

Plur.

f

pred. —
1. Stark böjning: m. -e(r)
'
1 attr. -a,
2. Svag böjning: In. -a (-a), f. -a (-a),

n. -t
D.

-a

-a
-a (-d)
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Ex. 1. goban ap, sndylo(r); öm sndyle(r) goba
t,ocerigana ap, snayl; öina snåyla tpertg
fruntemot aj snaylt; öit snaylt fruntemo(r)
gobana, tgertgana, fruntemon a snkyla
snåyla goba, ttscertga, fruntemo(r);
2. den snåla goban
döi snåula tsertgåna
dap snåula fruntemot
döi snåyla gobana, tjerigana, fruntemon.
De adjektiv, som regelrätt erhålla här angivna ändelser —
för avvikelser redogöres i det följande — förete ingen annan
vacklan i bruket av desamma än den, att mask.-formen på -o(r)
i sing. i predikativ ställning stundom, i varje fall hos de yngre,
kan förekomma vid fem. subjekt, t. ex. hon ap snaylo(r) för
snaul. Vid mask. subjekt saknas däremot aldrig -64(r) hos adjektiv, som antaga sådant, t. ex. alltid han ap snaylo(r).
Det bör noga märkas, att änd. -a i den svaga böjningen
aldrig förekommer annat än i neutrum sing.
Målets böjningsformer återgå uppenbart på följande sätt
till fornspråksböjningen:
I det starka böjningssättet:
Mask. sing. -o(r) igenkännes lätt såsom fspr. mask. sing. nom.
-ty (riker).
Fem. sing. utan ändelse i pred. ställning återgår till fspr. fem.
nom.-form (rik), medan den attributiva fem.-ändelsen -a motsvarar fspr. fem. ack.-änd. -a (rika).
Neutr. sing. -t är fspr. nom. ock ack. sing. -t (rikt).
Pluraländelsen -a i den starka böjningen återgår, vad mask.
beträffar, till mask. plur. ack. på -a (rika) ock kan vidare härledas ur fem. plur. nom, ock ack. på -ar (rikar), vars -r bör
ha försvunnit; ock vad neutr. angår, har -a i målet tydligen
lånats från övriga genus till neutrum-formerna, som i fornspråket saknade ändelse.
I det svaga böjningssättet:
Mask. sing. -a får antagas motsvara fspr. mask. sing. nom. på
-i, -e i den svaga böjningen (riki, -e).
Fem. sing. -a kan endast härledas ur fspr. oblika form (ack.) på
-u, -o (riku, -o).

pommisA:
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Neutr. sing. -a är fspr. -a.
Pluralen på -a svarar regelrätt till fspr. -u, -o (riku, -o).
§ 275. Ändelsen -8(r) i mask. sing. saknas i följande fall:
Adjektiv med stam på -r (efter betonad vokal) sakna
mask.-änd. -e(r). I sådana adj. som stoe — stor, dye
dyr,
sue
sur (med -e
-r) återgår ju detta förhållande till fornspråket ,med mask. på -r(r) som stor(r). Sekundärt ha till
samma typ anslutit sig adjektiv, som fått -r -› -e genom kons.bortfall, såsom ve
vcer 'värd', haye
ha
hayr 'hård'.
Undantagsvis (genom association) användas sådana former som
dgre(r) hciyre(r); däremot blott stoe, vcee m. fl.
Adjektiv med svagtonigt suffix slutande på 1, n, r
sakna ävenledes mask.-änd. -e(r), t. ex. mask. donal, <mal, niegan
'naken', liden 'liten', md.ge(r), nuinte(r) 'munter'.
§ 276. I fråga om neutr. sing. på -t är följande att
iakttaga:
Adjektiv med stam på vokal i målet ha i neutr. -t, ljudlagsenligt där fornspråket haft stam på
såsom i vit av vie(r)
'vid', rot av roe(r) 'röd', gåt av goe(r) 'god', efterbildat dels i
ursprungliga vokalstamsadjektiv, som i nyt av nye(r) 'ny', ra yt av
raue(r) 'rå', dels ock i ord med urspr. gh, t. ex. slut av slue(r)
'slug', blyt av blye(r) 'blyg'. Se för övrigt § 207.
Adjektiv med stam på -d <-• -t ha ljudlagsenligt t, såsom blot av blocle(r) 'blöt', va yt av vayde(r) 'våt'.
I adjektiv med stam på t-ljud i målet uppgår naturligtvis ändelsens -t i stammens; sålunda i ord med stam på t,
som i lad av lakte(r) 'lätt' ock i ord med urspr. postkons. t,
såsom i jat av jate(r) 'svart', tost av toste(r) 'tyst'.
Olika kvalitativa ock' kvantitativa avvikelser i fråga om
den eljes rådande stamvokalen bero av neutrum-ändelsen; sålunda
den av förkortning föranledda vokalkvaliteten i t. ex. gåt av
goe(r), bret av bröie(r) 'bred', wet av wtde(r) 'vit'; 'den med
förlängning sammanhängande vokalen i grant av grane(r); den
på avvikande kvantitetsutveckling beroende vokalen i kalt av
kale(r) 'kall', haet av haye 'hård', länt av laygo(r)
i fråga om kvantiteten den åtminstone fakultativa kortheten i
1)

Se vidare under resp. vokaler i ljudläran.
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t. ex. höilt (-81-) av käile(r) 'hel', röint (-8i-) av röine(r) 'ren'
(se § 212).
Även i fråga om ordstammens konsonanter följa olika
avvikelser från ordens utgångsformer med neutrumbildningen;
så t. ex. tonlöshet framför -t, som i yypt av ybe(r) 'djup', /otit
(lyft) av leve(?) 'låg'; muljering ock diftongering som i klit av
kkge(r) 'fet, bördig'; bortfall som i rlt av rIge(r) 'rik', fut av
5gge(r) 'sjuk', stat av stake(r) 'stark' ock i böist av böiske(r)
'besk', ycemt av jcemne(r), för vilket allt redogjorts i ljudläran
(se särskilt kvantitetsläran).
Neutr. av adjektiv med svagtonigt suffix få i vissa fall en
fonetiskt förenklad form. Av gammalt ha ju adjektiv på -en i neutr.
% et, t. ex. nTgat av noga,n 'naken', bidat (-> lit) av hdan 'liten'.
Vidare märkas adj. på -i(g)e(r) med neutr. på -at (§ 29,7), t. ex.
daylat 'dåligt', tosat 'tokigt', trosat 'tröttsamt', slebrat 'slipprigt'.
§ 277. Tillkomsten av ändelserna -a ock -a medför följande förhållanden:
Svagtonig suffixvokal framför 1, n, r elideras;
alltså t. ex.
soltna, -a av satan 'hungrig'
gamla, -a av gamal
magra, -a av mage(r).
usla, -a av gsal
Adjektiv ock participier på -an, vilka i målet ha vokalstam,
få konstant eller fakultativt suffixets n förlängt, t. ex. trona, -a
av troan (kön) 'trogen', lona (lona) -a av k n 'luden' (se härom
§ 207). I lala, -a av hdan har ju elisionen följts av kons.-assi*litle av %tel isi. litill).
milation redan i fspr. (lille
Efter vokal kontraheras -a fakultativt, varom se s.
113 f., t. ex. döi d (doa) 'de döda' av doe(r) 'död', don goa ->
gö 'den gode' av goe(r); -a sällan.efter ay enligt § 46,2, såsom
da graya -> grci hasat 'den grå hästen'.
Anm. Utan ändelser -a, -a har målet alltid plur. synay 'små',
t. ex. smay has, döi smau han. I den mån ordet användes i
sing., där And. -a eller -a skulle förekomma, har målet ävenledes endast
formen smay, t. ex. döi smau sgna ('säden'), smay sg. I obest.
sing. märkas f. ö. formerna smaye(r) -> sma, smaut, t. ex. smaye(r)
—> sma ru 'råg', smaut koen 'korn'. På liknande sätt förhålla sig
även blaue(r) -> bla, &Jay, blayt 'blå' ock gro(r) -> gr, gray,
grayt, nämligen så, att do i synnerhet för a-form ha resp. blau, gray
ock stundom även för a-form, t. ex. döi gray hasan, da gray
(graua) hasat. Andra adjektiv med stam på vokal, som i fspr. ev.
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voro utan ändelse, ha regelrätt böjning med ändelsevokal, t. ex. döi
raya, löia menskana 'de råa, otäcka människorna'.
Helt IIexionslösa äro de fåtaliga adjektiviska bildningarna på gammal svagtonig vokal, vilka voro oböjliga även i äldre
språk, t. ex. uda 'udda', ygka 'enstaka', ba-föta 'barfota', hosasayka 'i strumplästen', å 'öde', röja —> rea 'redo, färdig' mit. råde.
Oböjligt är även adj. bra, t. ex. öin bra hast, öit bra has (häst).
Oböjliga äro vidare komparativformerna på -e (§ 280) ock
presens-participformerna på -as, vilka företrädesvis användas i
predikativ ställning, ev. övergående i advärbiell, t. ex. han
kom aganas 'åkande', men stundom även brukas attributivt,
t. ex. öin levanas fesk, pay fastanas znei 'på fastande mage'.
Enstaka räster av gamla, eljes utdöda adjektivformer
återfinnas i stående uttryck som i göa,
gö 'i godo', i »meka,
i skonta 'i mörker', pay skaka 'på sned' (s. 146), i vilka fall
-a återgår till fspr.
-o i dat. neutr. sing.; vidare t retan ti
i rätt tid', öin höilan habo(r) 'en hel bop' med den gamla ack.ändelsen i mask, sing., i det första exemplet felaktigt använd vid
ett fem., i det senare fallet i förening med en mask. norn.-form
av substantivet. Gamla adjektiviska genitivformer äro öins 'ense',
sams 'sams', använda såsom oböjliga adjektiv, men endast predikativt. Fornspråkets ändelselösa neutr. plur. spåras i al sia 'alla
slags, allehanda', maye honra, ma yg tusan 'många hundra, tusen'.

B. Adjektivens komparation.
Adjektivens komparativ slutar i regel på -ara -ana
Härtill svarar vanligen superlativsuffixet -ast.
Komparativen är oböjlig, superlativen saknar alltid
böjningsändelse i predikativ ställning (utan föregående bestämningsord), men böjes i attributiv ställning regelrätt svagt.
d. v. s. med ändelserna -e (-a, -a) ock -a. Ex.
a) goban, tjertgana, fruntemot at snaylara
-ana
gobana, uertgana, fruntenzon a snay,lara
-ana
öm snaylara
-ana goba, öina snaylara
-ana tri, öit
snaylara
-ana fruntemo(r)
den snaylara
-ana goban, döi snaylara -ana 4scerigana,
daj snaylara -ana fruntemot
döi snaylara -ana gobana, tjertgana, fruntemon
32-141058.

Sv. landsm. Swenning.
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goban, kscerigana, fruntemot ai snaulast
gobana, i. certgana, fruntemon q snaylast
don snaylasta goban, döi snaulasta tjortgana, da snaylasta
frunteinot'
döi sna gasta gobana, t,scertgana, fruntemon.
-ana, -ast är särskilt att märka i
Komparation med -ara
följande ord:
hast
hålan -ana
htho(r) hög
-ana
låvast
Usvara
16vo(r) låg
-ana
grövara
grövast
grOvo(r) grov
tara -ana
törst
tögo(r) tung
tråygara
trånas&
-ana
trciygo(r) trång
Framför suffixets a inträda naturligtvis de i § 277 i det
föregående • angivna förhållandena, t. ex.
slast
åslara
iksal usel
ggnast
glnara
å
gålan galen
mågrast
mågrana
mölgo(r) mager
mast
man (mön) mogen mara
finast.
tiara
Vin tjälfri
Kontraktion av au sker dock ej gärna, således grayana :
grayast (ev. gråst).
Komparativsuffix med n (-ana) höres numera nog mäst
hos de äldre. Huruvida det tidigare varit ensamrådande eller
r ock n av gammalt växlat i målet, kan ej gärna avgöras. Det
senare synes mig sannolikast, i synnerhet om man tar hänsyn
till förefintligheten av ganska talrika komparativer med r utan
suffixvokal enligt nästföljande paragraf, vilka böra ha hindrat
en fullständig utjämning till förmån för suffixformen -ana:
Ursprunget till de redan mot slutet av den äldre fornsvenska
perioden uppträdande ock senare stundom förekommande komparativformerna på -ane (-anne) är, så vitt jag vet, ej utrett.
Man har gissat på dissimilation, särskilt i sådana ord som dyrare •-> dyrane; men det är svårt att känna sig övertygad, att
de enstaka fall, där en sådan dissimilation kan ha skäl för sig,
skulle ha förmått på andra komparativer öva ett analogiinflytande tillräckligt starkt för en mera utbredd ombildningsprocess.
b)

i) Det bör noga observeras, att superlativens best. neutr. alltid
regelrätt slutar på -a; således t. ex., även da löisamasta Metat 'det
ledsammaste arbetet'.
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Enligt en annan förklaring skulle formerna på -ane ha utgått
från den stundom förekommande komparativen på -armn (-aren),
vilket med tillägg av ändelsen -e skulle ha givit -arine —> -arne —>
-anno.' Det kan icke nekas, att vissa svårigheter inställa sig även
i fråga om denna teori. I den klassiska fornsvenskan träffas komparativer på -ann endast av advärb, i forngutniskan därjämte
av adjektiv, men uteslutande i icke-attributiv ställning, ock först
efter 1400 i fsv. i övrigt av såväl adjektiv som advärb, i förra
fallet stundom även i attributiv ställning, utan böjningsändelse
(beskaren dodh). Å andra sidan träffas komparativer på -ane
(-anne) tidigare, omkring 1350, såsom dyrane, rcettane, sannanne o. dyl. Att sätta deras uppkomst i omedelbart sammanhang med formerna på -aritt synes mig under sådana förhållanden mindre riktigt. Jag tänker mig följande möjligheter till
förklaring av ifrågavarande suffix -ane.
Formerna på -ann torde ha uppstått genom enklis med ett
fsv. cen, även an (isl. en, enn), så att t. ex. *rcettari am, an
blivit *rcettarin eller *rcettarcen, *ra3ttaran. På penultima har
här legat en relativt stark biton, på ultima ett betoningsminimum
(levissimus), som i löpande tal lett till vokalens försvinnande; så
har ett *raattarn uppstått, ock detta har givit *rrettan, Som t. ex.
*annarn givit annan.2 Det kan antagas, att till denna form
*rcettan, använd predikativt, snart fogats ett nYtt am, så att man
fått *rcettan sen, ock genom ovillkorlig association med den ursprungliga komparativformen på -are har ändelsen -e trätt till,
så att man fått ett reettane, vilket genast varit användbart
även i attributiv ställning.
En annan förklaring, som synes mig ha goda psykologiska
skäl för sig, vore, att i sammanställningen rcettare cen kons. r
i suffixet -are genom antecipation av partikelordets n uttbytts
mot n, så att man fått reattane cen.
Anm. I här givna sammanhang skulle jag också vilja söka en utväg till förklaring av de ännu egendomligare ock helt oförklarade komparativformerna på -apa (-athe, -adhe) i fsv. dialekter, såsom senape,
dyrathe, stadhughadhe. Konjunktionen san, an antages vanligen ha
Nor. Aschw. gr. § 476, anm. 2.
Med här antagna utveckling må jämföras, att i list. i de norra
socknarna Jh. Bh. sammanställningen mer än, list. mag cen, givit
man i löpande tal.
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uppstått ur Dwn, Dan, liksom konj. att av Dat (i tyska resp. denn ock
dass). Formen Den träffas också i runsvenskan (betr Den, Stainkumbla,
Gotland). Tänkbart synes mig, att medan Dwn, Dan ännu förekom
(dial.) i betydelsen 'än', t. ex. ett 'senare Dasn (Dan) blev *senarDeen,
-Dan, som över *senapen givit senaDe — om icke, enligt det andra
ovan givna uppslaget, ett *senare pmn genom antecipation av f givit

senaDe(p)en.
§ 281. Komparation utan vokal i suffixet, med typändelserna -ro ock -st förekommer i mindre omfattning i målet.
Komparativen träffas i några fall uteslutande i den urspr. advärbiella formen på fsv. -Epr,
(isl. -r), list. -o(r), i några
andra fall alternativt i denna form ock i form med ändelsen -e.
Stamvokalen i hithörande komparationsformer har i regel ev.
omljud. De ljudhistoriska företeelserna ha behandlats i ljudläran.
Följande grupper kunna särskiljas:
Ord med båda komparationsformerna bildade i
direkt anslutning till fungerande adjektiviska positiver:
ggra
669(r) ung
ygst'
la(r)
lceigst
lciino(r) lång
stor stor
stest, stast
sto°
skera
smast.
snulue(r)--> sma små
smcira
Hit kan också föras det suffixutvidgade adjektivet stålet(d)o(r)
'stackig, kort' med komparationsformerna steki,kra (stchicor)
stalkst jämte, 4ärskilt i häradets östra trakter förekommande
stålst(d)ara, skilsi(d)ast (s. 298).
Ord med komparationsformerna anknutna till positi ver av annan stam men till sin bildning likartade med de
föregående:
ce1st 2
(donat)
cblra
(dl[g]or)
scbmra
schno(r)
scemst 3
vast 4
(6nor ond)
våra
baist 5
(g6or, bra)
bckdo(r)
(mån, må:t mycken, -et) ynö'io(r)
magt
(måna många)
flösira", flöIe(r)
(lidan)
mina (s. 54)
minst.
dcen ysta, da(i) ysta

0. B. v.

Stundom gåmlara:gamiast.
3) Åven dånli(g)ara : -ast.
Om smärta även önara : -ast.
I synnerhet om mat även göctra : -ast.
Endast pronominellt i betydelsen 'många, åtskilliga'.
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3. Ord med komparativen direkt bildad av en positiv
advärb-stam ock superlativen sedan sannolikt avledd med st av
komparativstammen på -r, alternativt -ar (se akcentläran, § 222).
Det bör noga märkas, att dessa komparativer böjas regelrätt svagt, således ha -a i neutr. sing., t. ex. da botra fonstot
'det bortre fönstret'.
Hit höra, i varje fall till typen, följande:
(271, ula)
inra
inost
(vd, ?gda)
pdra
clost
(bag bak)
bågra
bdgest
(bot, -a bort, -a)
bötra
bötost
(hgd hit)
hidra
hfdost
nra
(ne, H. ned, nere)
ng(r)ast
(op, 019 a)
öpra
öpost
(fIvor)
ivra
&ost'
(ona under)
önra
62lost
(reta efter)
&test
(fora ---> foa)
förast 2
(meelan)
melost
(fram, -a)
(frchnra)
frcimost, -ast.
Bit höra också till typen väderstrecksbeteckningarna, vilkas
komparativ ju dock icke har komparativ betydelse:
(s§ne(r) söder)
spnra
sgnost
(nr norr)
nåra
(nörast)
(vcigter väster)
vågstra
veigstost
(Aster öster)
åstra
stost.
Komparation snarast efter mom. 1 ovan företer (fram): fremra :
fremst. I (nera): nemo(r): ~ist, nagst är ju den sist anförda superlativformen en gammal st-bildning direkt på roten
nCe-, komparativen urspr. en sammansättning med adv. mer, ock
sup. neamet sedan bildad på en sekundär rot nära-.
Anm. Komparation med komparativa advärb förekommer sällan
ock endast av adjektiv (particip), vilkas bildning gör komparation med
ändelse mindre möjlig, t. ex. mine, mast fo-sthrado(r) 'virrigare,
virrigast', möio, magst fråm-stayanas 'mera, mäst framstående, framMera genuint i målet synes best (6ast) vara, till oan- 'ovan.)
i t. ex. oanpay.
Akcentueringen visar, att man icke har med sup. på -ast enligt
§ 280 att göra. Detsamma gäller om n&ast. Uttalet är ev. -ost.
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trädande'. Stundom höras sådana uttryckssätt som bckde (bc'ete) llvado(r) 'bättre, d. v. s. mera livad, glad', vara itd-datade(r) 'värre,
d. v. s. mera utschasad'. Jämför fsv. frarabwter, -betre, mht. vtirbaz,
nht. fiirbass.

3. Advärb.
Med hänsyn till adv ärbens formala sammanhang
i stor utsträckning med substantiv ock adjektiv i fråga om bildningen ock med de senare även särskilt genom komparationen
upptar jag dem till behandling omedelbart efter nämnda ordklasser. Vad som erfordras, synes mig vara en överblick över
grundformernas tillkomst samt en redogörelse för advärbens
komparation.

A. Advärbens formala bildningstyper.
Adjektivens neutrumform på -t har allmän användning såsom advärb. Ex.
slav haet slå hårt
koma söint komma sent
nasa
slavat räfsa slarvigt
aga ront åka runt
sptna
velat spinna träget
leva snaylt leva snålt
tröt vänta
vcenta
troat
arbeta
flitigt
aebeta sncelt
troget
Wra .smayt köra sakta
satt u-talt så otätt, glest
gaba stoet gapa stort
skriva let skriva fult.
tala
högt,
lågt
tala hett, lezYt
'se, höra väl, noga' med
söi,
hgra
grant
Adv. grant i t. ex.
ljudlagsenligt a ‹- a framför nt (s. 178) Skiljer sig från den
neutrala adjektivformen ock advärbet grant 'vackert' till gran, e(r)'
vilken har a till följd av association.
Böjningsformer av substantiv eller adjektiv ha
ringa
omfattning
lämnat spår i advärbbildningen.
E ö. i
Måst representerad är genitiven på -s. Gamla genitiver på
--s av substantiv äro ju däis 'dags', qs 'års', tts 'tids'. Vidare
märkas, med anknytning till substantiv, a-sms 'avsides', baglangas, hua-stybas 'huvudstupa', twce-, jem -fötas 'tve-, jämfota',
,!) T. ex. hasat a grant 'hästen är vacker', du spela grant 'du
spelar, vackert'.
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ud-n gas 'utrikes', fram-allas 'framdeles' ock adv. på -stens
'-städes' som ala-, non-, gansteens. Gamla adjektiv-genitiver
äro ju nys, als, twcees. Till adj. hör apia-las 'på längden'.
Blandning av advärbiella genitivformer ock prepositionsuttryck
äro r sandas 'i söndags', i mayndas o. s. v., i mas 'i morse',
aftas 'i går kväll', ock sådana på -as som i vayras, i somras,
i vintras, i (Omtas, i julas, z payskas, ävensom i sistans med
adjektiviskt ursprung.1 Ursprunget för s (es) såsom advärbkarakter har icke enbart varit inhemskt genitiv-s; ändelsen har
också kommit in med tyska lånord. Det är icke lätt att säga,
i vilken mån de redan anförda advärbiella uttrycken ha s i följd
av tyskt ursprung, men kanske är så fallet i ord som a-sias
'abseits', b4g-/celyas 'rticklings', -skens rspr. -städes mit. -ståtis
ock även i 2 mas, r aftas 2 fsv. i morghons, i aftons, jfr ty.
morgens, abends; ock i ord Sådana som in-, ud-vatas 'in-, utvärtes' är ju det tyska ursprunget uppenbart. En faktor, som
torde ha givit sitt stöd åt advärbbildningen på -s, har helt visst
varit de advärbiella prepositionsuttrycken med prep. till, som
ju styrde genitiv i äldre språk, såsom ännu i t. ex. list, te jos,
te diiis 'till dags' te mans 'var ock en för sig' ock även te-bagas
tillbaks'; med tyskt ursprung sannolikt te-ligas (tillika) :1 sänder'. — Stundom ha uppenbart gamla advärb fått sig ett. -s påhängt, såsom nagtans 'nästan', ~ans .'medan' (såsom konj.
'vanl. »mens). Så synes tidigt ha skett med z(j)ans fsv. i adhans
(isl. it5an adv.), som också antagit prep: framför sig i likhet
med ovan anförda uttryck.
Av genitiv plur. på -a i advärbiell ställning torde finnas ett
spår i uttrycket hal-va 'halvvägs'. Gamla dati-ver av substantiv i advärbiell funktion äro ju bota 'borta', urspr. dat. sing.,
i fsv. borto, burtu; en gammal dat. plur. är letm 'lagom', så
ock smaynigom. Mera säreget i målet är det spår av fspr. dat.
sing. neutr. på -u (-0).såsom advärb, .som syneS föreligga i uttrycket 1,90ra toma 'köra tomt, utan lass' (av ett `tömu,. -o?).
Vanskligare är att säga, om i uttrycket gay skepa
barfota
i skor, träskor' döljer sig en gammal dat. neutr. av ett adj. isl;
slippr 'bar, naken', med vilket Rietz sammanför uttrycket. Jfr bärSannolikt av *i sistones, -jfr isl. at sihstu(nni).
Da. i morges, 1 aftes.
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med också målets gay loska 'gå lös ock fri', till ett adj. fsv. basker.
Ock det med dessa likartade uttrycket spega i t. ex. ref; sa sina 'förbise något stycke vid räfsandet' torde vara utlöst ur sammansättningar som spegaszl, -jeda 'spicke-sill, -gädda', använt även i betydelsen av ett förbigånget stycke. Jfr fsv. spiki- i sammansättningar.
§ 285. Advärben i målet återgå för övrigt till fornspråkets
ursprungligare advärbtyper enligt följande uppdelning:
advärb, som sedan gammalt ha karakter av stamord,
såsom nu, day, say, ty, tyd, vyll 'väl'. Här medräknas såväl
ord med urgammalt suffix, sammansmält med ordroten, t. ex.
lokalsuffixet -r i hceo — her, deo
der, som även ord uppkomna genom enklis, sådana som hd 'hit', i 'ej, icke'.
advärb av suffixbildningstyp, väsentligen sådana som
sluta på -a, -an ock -a. Vi finna
advärb på -a, i allmänhet den fornspråkliga adv.-ändelsen
-a. Ex.
liga
liga lika
ila illa
n&ra nära
hbnia hemma
båra bara bara
yeeena gärna
fyyra mycket, väldigt.'
öfta ofta
I lågtyska lånord har -a substituerats för -e, såsom i stila,
säita 'sakta', flaga.
Såsom grupper för sig kunna räknas fornspråkets bild-ligha. Av den förra typen träffas
ningar på -la ock -lika
flera i målet; sålunda
laila
lela lätt (s. 305)
yyola arla (s. 176)
aola
ela eljes fsv.
sila sent (s. 53)
Advärb på -li(g)a äro:
vaoli(g)a varsamt (s. 176)
nyliga nyligen
tili(g)a tidigt (s. 43)
fali(g)a farligt, mycket 2
reli(g)a förskräckligt.2
holz(g)a tämligen (s. 218)
I andra fall kan advärbet, efter riksspråket, sluta på -li(g)an,
såsom imeokli(g)an, satio(r)li(g)an, trali(g)an, vanli(g)an.
advärb på -an, som sedan fornspråket vanligen har betydelsen 'ifrån'. Ex.
1) Sannolikt fspr. sara 'sehr', som ombildats med anknytning till
adj. j'yyo
Dyr 'svår'. Jfr grotta (stoo) 'mycket (stor)', eg. 'grymt'.
2 Såsom förstärkningsord även: relat, fylat, neutra av adjektiv.
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oan ovan
synan sunnan
onan undan
ostan östan
man, udan innan, utan
vagtan västan
ledan långt bort ifrån
mean medan, under tiden'
floran nordan
scelan sällan.
I ord på ä. -kan efter vokal har suffixet stundom utplånats
genom kontraktion, sedan kons. fallit bort eller muljerats, ock
advärb av stamordstyp ha uppstått, såsom i sin 'sedan' (s. 54),
.hein 'härifrån', dcein 'dän, därifrån'.
c) advärb på -a, i fornspr. -i, -e eller -4.(r), angivande befintlighet i rum eller tid. Ex.
ina, uda inne, ute
ona under
opa, nera uppe, nere
frama framme
fora
foa, ceta före, efter
icakna länge.
Anm. Det gamla suffixet -(e)r, som ju efter vokal förenats med
ordstammen, t. ex. i der dcee, hayr haye 'var', nar 'norr', framträder som -9(r) efter kons., såsom i vai,ste(r) 'väster', syne(r) 'söder',
sie(r) 'sönder', i sene(r) 'i sänder'.

B. Advärbens komparation.
§ 286. Advärb, som ansluta sig till adjektiv, kompareras
vanligen som motsvarande adjektiv. Ex.
koma söint
söinara
söinast
leva snaylt
sngylana (-ara)
snaulast
tala hast
/imam (-ara)
haiast
fara vresat
vresi(d)ana
vrestast
regsa slavat
slavi(g)ana (-ara)
slavi(g)ast
fara vaeli(g)a fram
vaeliana (-ara)
vaeliast
spzna velat (flitigt)
velnara
velnast
söi grant
granara
granast
slag_ haet
haurana
hayrast
gaba stoet
stcerd
stast
skriva smayt
smara
smast.
Även andra advärb med adjektiviskt betydelseinnehåll kompareras på likartat sätt, t. ex.
stila : stilara : -ast
Utta : bettana (-ara): -ast
siiita sakta: -ara : -ast
kiva :lcege(r): legs&
1) Såsom konj. mcen med kontraktion av suffixvokalen.
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Vidare märkas med nära anslutning till komparationen av
de adjektiv, med vilka motsvarande advärb korrespondera:
vgl (bra, gåt): becle(r) bcete(r): bast
ila (ont): vara : vast (värre: värst) 1. sceme(r): scemst
mir: mast mycket: mer(a) : mäst.
me't : möie
Utan motsvarighet hos adjektiv är jceena : hele(r):hcelst.
Även att märka är mera : ncente(r): nemst (s. 505).
Den adjektiviska komparationen av en del rumsadvärb enligt § 281,3 saknar hos advärben motsvarighet ifråga
om komparativen, • blott superlativen förekommer, t. ex. mest,'
ydest, oast, onest, celest, forast, opest, nerast, mcelest, botest,
ktgest, framest. I komparativt bruk höres ofta en bildning av
ifrågavarande advärb med lceme(r), t. ex. /cetee(r) in, ma, ud,
t. ex. möie
-a, op, -0,, bot, -a o. s. v., stundom med adv. möie
foa 'mera framtill', möir ona 'längre under'. Dylik komparation
förekommer vid behov även av andra advärb, som ej kunna kompareras med ändelse, t. ex. möir a-stas 'mera avsides', möie låm
'mera lagom'. Vissa advärb kompareras naturligtvis över huvud
taget ej, på grund av sin funktion ock betydelse, t. ex. förstärkningsord som holt(g)a, pyra, ord som hem, -a, nys o. dyl.

4. Räkneord.
Grundtalen äro oböjliga utom Bin 'en' med for-

merna m. 3m (hast, f. öina (mcee), n. öit (fel). Övriga enkla
ni,
grundtal äro: tway, tröi, fira, fem, ss, §u, åyta, nia
-a,
tel,
tran,
fOetan,
feemtan,
s4stan,
Man,
tia --> tf, 'elve.
ettan, netan, tjim -± Lst7t, trcett, foett, fcemtt, sceksti, pta, Matt
amt, nett, honra(d), tåsan, öin meljön.
Om den växlande betoningen av talen på -ta samt honra
se akcentläran (s. 453).
Av parallellformer märkes först tu, som dels användes i
takträkning: öit, tu, dels förekommer i en del mera stereotypa
uttryck, som öit-tu-tröi, tulatrö'i 'två eller tre', tu fo §u, t tu
bardy 'i tu beråd, i valet ock kvalet'. , Hos äldre personer höres
ännu den gamla neutrumforrnen try (s. 240)1, vidare sotan för
1) Motsvarigheter till sv rspr. twenne ock trenne saknas, men
väl finnes bce,g6,. Från rspr. lånas bada.
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50tan (s. 272) ock tusan (s. 453). De äldres elval ock aytatz 2
har mäst ersatts med celva, ayta hos de yngre.
Karakter av substantiv har fakultativt bevarats av honra(d)
ock tusan ock alltid av melyön, plur. tnelyjno(r), liksom av
någon gång förekommande beljön, treljön.
De sammansatta tal en inom tiotalen bildas av gammalt
o, således t. ex. 8"in o tjim, tw dy
genom koordination med o
o.
s.
v.,
men hos de yngre numera vantreeti, trö'i o feti
ligare med efterställt enhetstal: femti-fira, segti-fem etc. Inom
hundratalen synes äldre bruk ha varit att koordinera, med det
lägre talet efterställt, t. ex. (ö'it) hönrad o tia, tå hönrad o
nbtan, trg hönrad o Malt Numera höras ofta sammansättningar:
honra-tia, twciy hönra nitan o. s. v. Förening av sammanställda
tal sker utan konjunktion, t. ex. ö'it hönra(d) fem o tjim, eller
(ött) hönra tju-fc'ent, auta hönra(d) seg o segti eller åyta
hönra scegtz-seg. Tal inom tusenserien följa väsentligen samma
regler som de inom hundraserien, t. ex. ö'it tåsan (o) Ma,
fem tihsan 5t o tjim eller fem Kisan t-5 t1 isan (ö'it)
hönrad (o) elva, åtan tl'Asan &fa hönra(d)5å o yati eller 54i-5ic
o. s. v. Ock likartat ställer det sig med milliontal, t. ex. 8'in
meljön 1. trö'i mely5no nia hönra tigan seg hönrad fc'em o
trieti 1. treti-fem.
Delta!, sammansatta med hal-(hal-) 'halv-' ock ordningstal
äro i allmänt bruk, såsom hal-ån 'halvannan', hal-trcha (-tri)
'två ock en halv', hal-f)era o. s. v.
Bråkdelar äro sammansatta med d8i/ 'del'; så först (8in)
hed-döll 'hälft'3; vidare med ordningstal som första led: (81n)
nina-,
5una-, a?..ttna-,
trela-c1611, fira-, fcemta-,
s
o. s. v. Vid sammansättning med talsubstantiv synes i allmänhet resultatet bli t. ex. hön(d)rada-, titsanda-, meljön-d8i1; jfr
f. ö. ordningstalen! Ett mycket anmärkningsvärt förhållande är,
att ordningstalen i dessa sammansättningar, trea-, flera-dött
s. v., sluta på -a. Det är otvivelaktigt den, gamla oblika kasusändelsen, som återfinnes i detta -a, ock närmast ack. i forn2) Fsv. attatighi.
Fsv. 11ivu.
Målet har ju även ordet helt 'hälft', som mera anger kvantitet, under det att hal-d öi/ syftar till en uppdelning, ungefär: halvlott
-part. Jfr fsv. halfdel.
1)
3)
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språket, vilken kasus för ifrågavarande sammansättningar bör ha
haft störst frekvens, då orden vanligen stått i objektsställning
(ex. jag fick, tog en tredjedel). Förhållandet i fråga spåras
f. ö. redan i fsv., t. ex. fia3rdhade1.
Av bråksubstantiv finna vi: holt 'hälft', treet,tg
fjee.rig, kyttg.
Anm. Då ett grundtal står substantiviskt, kan det naturligtvis få
genitivändelse, t. ex. da-inta öins Dl at tway trcetas; man kunde
tillägga: da tways

§ 289. Ordningstalen böjas regelrätt efter adjektivens svaga
böjningssätt med ändelsen -a utom i neutr. sing., som har -a.
fåsta, (dal
da)
De ha följande form: (dcen, döi) fösta
fosta fasta, pl. (döi) fosta fasta; ock vidare: anra, treet,a
tr iets , Dora (-> Doa), fcemta, fota, funas, aytna, natta, tina, celta,
tolta, trotne,, fjoetna, fcemtna, sokstna, fotna, atna, netna, uuna.
Tiotalen fr. o. m. trott sakna praktiskt taget ordningstal (treettåna o. dyl.). Till honra(d) kan sluta sig (dcen) hönrada, till
tusan bildas (don) timan(d)a.
Till de sammanställda grundtalen bildas i regel ordningstal av de sammansatta, ej av de koordinerade formerna;
således t. ex. (dcen) tAt-fösta, trott-ånra, foott-fiemta, honrafykra, hönra-fchmtt-§ikne, o. s. v. Stundom kunna dubbelbildade
former höras som den fosta o tjune, 'tjugoförste', dcen honrada
o titta 'hundrationde'.
l) Jämte holt ock det förut nämnda hal-clöil har målet ett ord
halnad fsv. halfnater, som dock förekommer endast i prep.-uttrycket
te halnada 'till hälftenbruk' ock i sammansättningar som halnadaface 'får, som hållas för hälftenbruk'. Formen på -a går i båda fallen
tillbaka till fspr. gen. på -ar, som förekom hos subst. på -naper
(se Nor. Aschw. gr. s. 284). I målet finna vi likaledes med a som
bindevokal somnada-lgn 'sylön'.
da ± da a (dat. at) 'det är'.
De gamla ordningstalen på -nde ha, sedan ud assimilerats, fått
föregående vokal synköperad.
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Pronomen.

§ 290. Personliga pronomen äro följande:
Pers.

1:a
2:a
3:e

Num. o.
genus

sing.
plur.
sing.
plur.
sing. m.
f.
n.
plån

Subjekt

ja jag
vi vi
du du
ni ni
han han
hon hon
dal— da det
döi (di) de

Objekt

me mig
vos oss'
de dig
öla (air) eder2
-an,hånom honom
-na, Una. hänne
-at dai
da det
dom dem

Genitiv

hånsa(s) hans 8
hiena(s)hännes
dobra(s) deras.4

Särskilt reflexiv pr on. för 3:e pers. sing. ock plur. objektsform är se 'sig'. Som reciprokt pron. höres stundom znånra
'varandra', jfr da. hinanden, vilket liksom listermålets form torde
ha utgått från ett Ity. "enander.
De enklitiska formerna i 3:e pers., -an, -na, -at, som
utgått från fspr. ack. hann, hana, Dat, användas både som ack.
ock dat. i löpande tal. Detta gäller även om de fria obj.-formerna hanom, hwna, som ju utgått från fornspråkets dativformer
ock som gärna få en mera framhävande (demonstrativ) funktion, något som ännu mer gäller om neutr. da1
da i objektsställning. Ex.
katan rev-an, rev-na, ev. rev hanom, &ena, men endast rev-at
'klöste det (t. ex. barnet)' utan betoning av pronominet
ja ttsopt(a)-an, tmpta-na (ev. Lsopta honom, luena), tsglat(a)-at
ja ga-an, ga-na mad, ev. ga hanom, Tuena, mad, ga-at nitid 'gav
honom, hänne, det mat'.
Något pers. den-pronomen förekommer ej i målet, liksom
den-genus ju enligt § 247 saknas hos substantiven.
Se s. 382.
Särskilt i de yngres språk även 4 (er).
Se s. 157.
4) Se s. 184 ock s. 431.
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Possessiva pronomen äro:
1:a pers. svarande till ja 'jag': sing. m. min, f. mina, n. me;
plur. mina;
svarande till vt 'vi': vciye (var) -› va, aura, vet -› vat;
våura;
2:a pers. svarande till du 'du': dn, dina, det; dina;
svarande till ni 'ni': öla, ösira, ösiat; 81ra (s. 325 f.);
da, döi (dt)
3:e pers. reflexivt, svarande till han, hon, dag
'han, hon, det, de': sn, sina, set; sina.
I icke reflexiv funktion beteckna genitiverna av pers. pron.
ägaren i 3:e pers., t. ex. vi trceftan hansa kunna, hcena man,
dcera greba (flickor).
Vid substantivisk användning erhålla de olika formerna
av poss. prom. genitiv-s. Påpekas bör, att fem. sing. slutar på
-a även vid substantivisk användning i predikativ ställning, således i dylikt fall icke förhåller sig som adjektiven, t. ex. da (a)
mina mosa ock utan subst. da (a) mina.
Ex. på användning av poss. pron.:
min plo, mina riva 'räfsa', met aye a 'årder'; mgna ploa, riva,
va ga 'vår gård' (vayr ager 'vår åker'), våyra stua, vt hus;
vetyra gayra (agra), stua, hus;
öla van, ösira mak 'skog', &lat tova 'hage' (s. 127); 81.ra
vauga, mako(r), h:eva.
Demonstrativa pronomen äro:

da; plur. döi (di).
Sing. m. dcen, f. döi (di), n. dag
Såsom förenat har pronominet endast dessa former, vilka
även gälla som bestämd fristående artikel, blott att mask.formen då snarast bör tecknas dcen. I självständig ställning
kan plur. ha genitiv dd3ra(s), ock som objektsform brukas dom
liksom för pers. pron. plur. döi. Ex.
dcen kan 'karlen', döi kwznana, dag (da) fruntemet; döi karana,
kw2nana, fruntemen
ja möinta (menade) inta dcen, döi, dag (da), dom
da mina node(r), ja har inta tat dcera(s) (noder).
Tunt; plur. hina; med
Sing. m. hin, f. hina, n. htnt
betydelse 'den andre'.
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I självständig ställning kunna de olika formerna få genitiv-s. Ex.
hin vinan 'den andra vagnen', hma skrinana 'släden', hutt
sdat 'sätet'; hina väinana, skrznana, sde,n
da va hans, hinas Dl 'den andres, den, de andras skuld';
Sing. m. hena 'denne', f. hesa 'denna', n. heta 'detta';
plur. hesa 'desse, -a'.
Om h i ordets framljud se s. 394; fem.-formen svarar nära
mot fsv. fem.
sse.
I substantivisk ställning bör s tilläggas i genitiv, om sådan
över huvud taget användes. Ex.
hena vån 'denna sidan' (s. 173), hcesa sina 'denna sidan', heta
halat 'detta hållet'; hesa vea.ana 'vägarna'.
Sing. m. shia, f. såma, n. såma; plur. såma; endast
förenade former;
sing. in. dcenseima, f. döiseim a (duenna), n. dai-,,dasdma; plur. döidzscima; självständiga former, som ev. få geniv-s. Ex.
sama ful (fågel), sama jala (svala), sama krob (kryp); sama fula,
kråb
han a alti dcenscima, hon a alt?, döi- 1. (hunna, da alta dascima; döi a döi- 1. discima.
Sing. ro. den-hdena 'den här', f. döi-hdena (di-), n. dalda-hceena; plur. döi-hona;
så ock: dcen-, döi-dona, daida-dona; döi-ddena 'den
där' o. s. v. Även -derana.
Båda förekomma både adjektiviskt ock substantiviskt.
Fsv. adv. hterna var ju oböjligt; i målet har ordet antagit
svag adj.-böjning. Efter latårna har ett 'kimma bildats, varav
-dceena. Ex.
den-hdena staulsan (stocken), döi-hdena plankana (plankan), da&bena traat (trädet); döi-hdena staykana o. s. V.
ja tae dcen-, döi-heena, da-hceena o. s. v.
Sing. m. Wan, f. tana, n. MIM; pl. tana
tålsan tåkna tåkat tåkna
Ordet, som i sina olika former utgått från fspr. pilikin ock
(s. 94 o. 427) ock betyder 'dylik, sådan', användes
adjektiviskt, ensamt eller med obest. art. öin (en) framför sig.
Utan subst. förekommer det ensamt i predikativ ställning (då i fem.
tam
tåkan), eljes i sing. föregånget av obest. artikeln. Ex;
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taan mad, tana mjelk, téidt smoe (smör)
(öin) taan hea (pojke), (öina) tana grebe. (flicka), (öit) Mkat
baen; tana hera, greba, baen
han a taan, hon a tOcan; döi a tana
hae du nonstig söit Mit taan, Bina tana, öit taat, pl. tana
'har du någonsin sett en sådan' o. s. v.
g) Stundom höres väl även sciydane(r), sciydana, sciydant;
sci,ydana 'sådan', men det värkar i målet mäst riksspråk. Mera
genuint synes det mäst determinativt använda sa-dcine(r) vara
med följande former:
m. sa-dcine(r); f. attr. sa-dåna, pred. sa-dån; n. sa-dcint; pl. sa-dcina.
Andra sammanställningar med -dane(r), akeentuerade som
två ord, äro seima-dcine(r), -dåna o. -dån, -dånt, -dna; ö'znsdcine(r) ock liga-dåne(r) etc. med betydelsen 'likadan' ock i
tiikan. Även cManvändningen förhållande sig som Mtan
ddne(r) 'annorlunda' med en komparativ an-danara.
§ 293. Interrogativa pronomen äro:
hem 'vem' Ys.Mj., ev. med gen. -s hems; hce 'vad'.
Båda förekomma endast självständigt. I st. f. hem användes
numera mäst former av vilken (se b), däremot är hce ännu
vanligt i hela häradet, dock alltmera ersatt av va 'vad'.
hOsat;
haan, f. hekna, n. hNsat
Sing. in. hbtan
hekna
plur.
hotan (-an), hokna, hotat (-at); hokna.
Dessa former kunna stå såväl adjektiviskt som substantiviskt,
i senare fallet ev. med gen.-s. Formerna med e i stammen
höras med begynnande h huvudsakligen i häradets södra socknar;
eljes med börjande v, sannolikt från rspr., således vekas (-an)
etc., detta i synnerhet hos de yngre, hos de äldre mäst hoken.
Fspr. har bl. a. hul(i)kin --> hukkin ock huilffikin -›
huikkin; se f. ö. s. 94 ock 394.
Sing. ni. ho-dåne(r) 'hurudan'; f. attr. ho-dåna, pred.
ho-dån, n. ho-dcint (-dcint); plur. ho-dåna; endast adjektiviskt
som attribut ock predikativ, t. ex. ho-dåne (ko) a han, ho-dåna
grek (flicka) a hon; ho-dån a hon, ho-dånt (scelskab) a day
pl. ho-dåna (mcenska) a döi?
Den interrogativa sammanställningen hce for 3m, Bina, öit
'vad för en' användes vanligen blott adjektiviskt.
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Relativt pronomen är som, oböjligt ock endast
substantiviskt. Genitiv till som saknas. Preposition, som hör
till relativpronomen, står alltid i slutet av satsen, t. ex. stolan
som du sede patt. Stundom utelämnas soni, t. ex. stuana, du söi
dee bota 'stugan, som du ser därborta'. Annat. relativ än som
finnes ej i målet.
Indefinita pronomen äro väsentligen följande:
en (en) 'en, man', subjekts- ock objektsform; genitiv ens,

endast substantiviskt med personlig betydelse. Då målet över
huvud icke har man som pronomen, har en relativt stor användning. Ex. en fa y inta lce fålk, in-bila en hce få not som hcelst
'man får inte låta folk inbilla en vad för något som hälst'.
Sing. m. nön 'någon', f. rama, n. nöt; plur. 'tima. An
vändes adjektiviskt ock substantiviskt, t. ex.
nön drcew, nona pta, nöt fla (följe, sällskap); nona drcelea, pia
finle,

nön kome(r), nöt hcende(r); nona koma.
Sing. m. igen, f. a, n. ieat; plur. iga. Adjektiviskt

ock substantiviskt, likartat med föregående.
Sing. ni.. mn , f. ma, n. ngt 'mycken, mycket'; plur.
nibna 'många'.
Formerna för m. ock f. sing. stå endast attributivt; ii. ma
ock plur. ntena stå både adjektiviskt ock substantiviskt. Ex.
må'n fic (råg), Inb« sa (säd), m0 ho; mk,a groa (grödor)
mU kan, hcenda te dces (dessförinnan); mena skrcepa mce-an (berömma honom).
Sing. m. ån, f. ånra, n. ånat; plur. ånra (ånra) 'annan
-at, andra'.
•
De två första formerna stå endast attributivt, i regel med öin,
öina (en, ena) eller non, noa framför sig (även utan följande
subst.), ån dock någon gång utan bestämningsord, som i ån
don 'annan don'; neutr. ock plur. stå både adjektiviskt ock substantiviskt. I best. demonstrativ funktion träffas i sing. dcen
ånra, döi (di) ånra, daq (da) ånra, pl. döi (dt) dnr, med eller
utan subst. ock till betydelsen detsamma som hin. Ex.
öln ån da, öina ånra tt (tid), öit ånat aye (q) (år); bira daa,
tia o. s. v.
33-141058. Sv. landsm. Swenning.
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öin ån, öina ånra skula ha jemts
dcen ånra (kålan 'kalven'), döi ånra (kona), dai, (da) ånra
(kreatuot); döi ånra (kalana o. s. v.).
Sing. m. ålo(r), f. åla, n. alt; plur. åla.
Även om .detta pron. gäller, att m. ock f. sing. användas
endast attributivt, medan neutr. ock plur. stå både adjektiviskt
ock substantiviskt. Då pron. står attributivt, har subst. obestämd eller bestämd form. Ex.
åle(r) ve, ven (ved), åla hmv, toovana (torv), alt traj, trai,t (trä);
åla stayka, staukana (stockar)
alt kan bli bra; ala a inta llga 'alla äro inte lika'.
Sing. f. sbma 'somlig', n. somt; plur. sbma 'somliga'.
Mask. saknas i sing., fem. användes endast attributivt, t. ex.
söma joo (jord); neutr. ock plur. stå både adjektiviskt ock substantiviskt, t. ex. somt gram, .sbina strau (strån), somt a udjcent (utskämt, förstört); söma yiea (gingo).
Sing. m. ho (hyr) -->- ha 'var(je)', n. (hayet -->) hat
'vart' stå endast attributivt, t. ex. ho -› ha da, hayr avta
(ända), hat a 'vart år'. Särskild fem.-form saknas, men formen
ha (hr) kan användas även i fem., såsom i ha veka hayr
tiga 'varje vecka'.
Sammanställningen hayr o bin, bina, hat o öi( användes
någon- gång tillsammans med subst., t. ex. hr o, öin mcenska,
eljes måst ensamt.
N. nön-tie, iean-tie, ål-tie stå endast substantiviskt, dock
stundom tillsammans med adjektiv, som non-tie nyt.
En sammanställning med indefinit betydelse är heken
(veken) — holsen som hcelst 'vem, vilken som hälst'.

6. Värb.
A. Värbens temaformer.
§ 296. Den starka temabildningen i målet uppvisar en
avsevärd mångfald vokalföljder i stamstavelsen av temaformerna
presens, preteritum sing., pret. plur. ock perf. particip. Genom
ljudutveeklingen i målet har en stark differentiering av de fornspråkliga avljudstyperna kommit till stånd. Vi finna följande
olika serier:
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1. i-e-e-e svarar i regel till fspr. 1-å-i-1 i överensstämmelse
med §§ 18,1, 24,2 o. 25,1 i det föregående. Ex.
riva riva
rev
rbva(n)
rUan
-at
slida slita
sled
slkla(n)
slbda,n
-at ->
stia stiga
ste
st(n)
san
stel.
Till denna serie höra vidare: unna '(h)vina', driva, skriva,
fisa (s. 89), bida, lgla 'lita', snigla 'svärta' (s. 77), Ma, niba
'nypa' (s. 42), piba, skriga, viga 'vika (ihop)', ha 'lida (ont)', ha
'lida (undan)', ria, vrta, skria 'skrida', gina, fia 'svida', snia
'smyga' (s. 41) samt dep. trivas (travs, treva[n]s, trevats).
Med sekundär anslutning till denna serie märkes även tia
'tiga' te t(n) tt (s. 57 if.), som i de södra socknarna (Ys.Mj.)
har svagt tema (s. 294).
I den yngre generationens språk har värbet bliva mäst
temat bli (blm) ble ble bl(n) ble'n, blöt blet.2 Diftongformer
med öi i alla temaformerna leva ännu kvar blott hos de äldsta 3.
y-o-o-o motsvarar i regel gammalt iii,yr,x1-C3-ä.,6-4,6 enligt §§ 74,1, 78,1 o. 81,1. Ex.
npda njuta
nid
nida(n)
ngdan
-at -> nåt
bya bjuda
bo
bi(n)
bin
båt
kryba krypa
krgb
krOba(n)
krgban
-at
smya smyga smo
små(n)
smån
smit
syba supa
sg.b
sgb a(n)
sgba,n
-at.
Samma tema ha flya 'flyga', 'lyda, tryda, ryda, frysa,
kryba, ryga, stryga, dyga, slyga 'sluka' (s. 242), nysa, fnysa.
Från i-serien har genom stamvokalens labialisering till denna
serie helt anslutit sig värbet klyva 'kliva' klgv klgva(n) klgvan,
-at (s. 261). Från svagt tema ha genom analogi övergått knyda
'knyta' kngd kngdan, -at -> knåt ock snyda 'snyta' sngd snodan,
-at -> snåt. Någon gång höns också av styba 'stupa' stgb
stgban, -at (eljes t-tema: stypta etc.).
u-o-o-o, svarande till fspr.
träffas endast
i värbet • »da 'skjuta' skod sköda(n) shådan, -at -> sköt, som
ensamt i målet dels bevarat u-vokalen i presensstammen (s. 245),
dels undgått palatalisering av vokalen i pret. plur. ock pf. ptc.
(s. 264 f.). Därtill kommer, att ø i pret. sing. utträngts av pluralens vokal (s. 211).
) Se § 162.
) Se s. 321 ock 32,6.

1

3

2) Jfr härom s. 436.
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ce-a-o-o svarar till fspr. Ca-ä-11,6-11,6 enligt §§ 41,2,
44,6 o. 60. Ex.
-at 2
jöltan
Jölta(n)
pit"
yelta svälta
-at.3
jölpan
jölpa(n)3
jalp
3
jeelpa jälpa
Fullständigt tema med samma vokalserie har även briena4
'brinna' bran brors broan, -at (s. 128). Viirbet kan dock, även
som intrans. i betydelsen 'brinna', ha svagt tema: brcenda brcent,
såsom i trans. betydelse 'bränna'. Av sicenta 'slinta' är åtminstone pret. sing. slant' mera brukligt, ev. också plur. slönta(n)
ock jämväl sup. slöntat. Av smcelta i intrans. betydelse användes pret. sing. smalt'; av smola ock skrota förekomma
resp. sma15 ock skra15 i opers. konstruktion. F. ö. ha dessa
värb svag böjning: smolta, smcelde,, skrcelda. Av gnola höres
gnal jämte gncelda,.
1,-a-o-o svarar till
fspr. 1:41-11(6)-i1(6) enligt §§ 18,10, 44,5 o. 6 samt
60,5 b. Ex.
-at
ronan
röna.
ra n
lina rinna,
-at
hönan
hbna(n)
hant
hina hinna
-at.
föntan
Onta,
fjant
jinta (s. 55)
Av fo-§ina 'försvinna' höres jämte pret. sing. fo-§cin, även
fo-Ont i likhet med värb under mom. 6 nedan. Om a trots
följande nt se s. 151 ock jfr s. 178.
enligt §§ 18,14, 4.4,1 ock 60,5 a i värbet
fspr.
jida 'gitta' gad gb.da(n), sup. gbdat (-->- gö:t) eller vanligen gMat,
vars pret. plur. ock sup. på. analogisk väg fått o efter värb
tillhörande ser. 4-7 (s. 210 f.). Därtill kommer, att supinum
alternativt antagit svag ändelse.
Om a framför konsonantgruppen se s. 151 ock jämför även
s. 178.

Urspr. particip, men numera endast adjektiv är soltan, -at
'hungrig' (s. 202).
3) Utbytet av- h- i dessa formers början mot pres.-stammens jbör lm skett efter fornspråklig tid, då vokalen ej påvärkats därav; jfr
fsv. halp, hulpo, hulpen.
Med t träffas presensstammen blott i pres. pte. brtnanda, använt med bildlig betydelse, sålunda i uttryck som t brinanda skot
(fart), brinanda ne(r) (arg).
Jfr redan yfsv. smal ock pluralen skr-allo.
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6. i-a-o-o svarar till
fspr. I-ä-ii(6)-ii(6) enligt §§ 18,10, 55,2 i ock 60,5 b. Ex.
bina binda
bant
bbna(n)
bönan
-at.
Samma tema ha vina, spilla, fina. Om a i pret. sing. hos
dessa värb se s. 178.
fspr.
enligt §§ 18,14, 55,1 ock 60,5 a i värbet yz
'giva' ga d(n) dn, dt (got) 'med analogiombildning i pret.
plur. ock pf. ptc. (s. 210 f.).
7. e-a-o-o svarar till
fspr. 1-ä-11,64.,i5 enligt §§ 25,4 ock 9, 44,5 ock 6 samt
60,5 b. Ex.
brbsta brista
brast
brösta
bröstan
-at
sprbka spricka sprak
spröka(n) sprökan
Samma tema ha dreka 'dricka', steka 'sticka', 8/eva 'slippa'.
fspr.
enligt §§ 25,1, 44,1 ock 60,5 a i sida 'sitta'
sad söda(n) söde,n, -at -› st med ombildning av pret. plur. ock pf.
ptc. som hos jIda ock p enligt mom. 5 ock 6 ovan (se s. 210 f.).
8. i-ay-o-o svarar till fspr.
enligt §§ 18,11, 115,3
ock 66,5 b i spriea sprauy spröga(n) språgan, -at.
9. ce-a-o-o svarar till fspr. ä-ä-11-ii,t; enligt §§ 41,1, 42, 55,1
ock 60,5 a. Ex.
b&ra bära
båe (bar) bba(n)
ban
bbat
jkra skära
skåe (skar) skba(n)
skban
skbat
Fela stjäla
stc.z./
stbla(n)
stölan
-at.
Pret. plur. har naturligtvis, liksom i rspr., fått sin vokal
genom analogi, nämligen med värb i serierna 4-7.
10. e-a-o-o svarar till fspr.
enligt §§ 25,1, 55,1 ock
60,5 i värbet
be 'bedja'
ba
b (n)
bön
b'« (bot)
med pret. plur. ock pf. ptc. ombildade.
11. z-cty-ay-z svarar till fspr. 1-ä-ä-1 enligt §§ 18,12 ock
1-14,1 i
liga 'ligga'
la y
l(n)
ligat.
Supinformen är ombildning efter presensstammen. Ett fspr.
(fsv. bar lighat) borde ju ha givit e-vokal, ock gh skulle
snarast ha fallit bort (yfsv. har legit).
12. acay-ay-al svarar till fspr. ä-ä-ii-e-å enligt §§ 104,1 g
ock 114,1 i
elda 'äta'
aud
et. ycla(n)
åidan
-at 40.
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öl-ay-ay-(öl) har uppkommit ur fspr. ö-ä-ä-(ö) enligt
§§ 110,2 ock 114 i värbet
(sö'ider)
(söit).
s(n)
say,
söi 'se'
Värbet hade redan i fspr. svagt particip, fsv. södher, sedder, söt.
a(a)-a-o-a motsvarar fspr. ä-ä-ä-ä enligt §§ 55,1 (44,1)
o. 60,5 a i
van, våt
sup. vat.
vba(n)
va
va (våra) 'vara'
genom
analogiombildning;
men
o
Pret. plur. kan antagas ha
uppstått
ur
ä
--->
å
i
svagtonig
ställtänkbart vore också, att o
ning enligt § 63.
a-a-a-a återgår närmast till ä. 8(r)-ä-ä-8(r), ursprungligen (--> y)-a-u,o-u,o
-at.
tås/can
tåska(n)
task
taska 'tröska'
Se f. ö. § 56,1 ock 44,6 s. 151. Pret. plur. har uppenbarligen sin vokal från sing. Om participet icke lånat sin vokal från
presensstammen, har det utgått från en omljudd form; yfsv. har
ptc. thryskin. Jfr participerna i ser. 2 ovan ock se s. 264 f.
ce-a-a-ce träffas i
sneeekat.
snåka(n)
sneeeka 'snarka' snak
I fspr. skulle man snarast förutsätta vokalföljden ce-ä-ii,öU,ö enligt ser. 4 ovan. Som värbets tema nu är, får man ju
för pret. plur. antaga anpassning efter pret. sing. ock för sup.
lån av presensstammens vokal. I fråga om vokalskicket se f. ö.
§§ 41,2 ock 44,6.
w-o-o- ce motsvarar fspr. i-ö-ö-ö- te' regelrätt enligt §§ 41,1 a
ock 65,1 i värben
-at
veevan
vema(n)
vov
viva väva
-at.
heevan
hö.va(n)
hov
heeva häva
I Mjällby tillkommer fra 'fara' foe (for) föa(n) feean, feeat;
jfr serie 19 nedan.
a-o-o-a svarar regelrätt till fspr. ä-ö-ö-ä enligt §§ 55,1
ock 65,1. Ex.
-at
målan
m4la(n)
mol
nalla mala
-at
kan
ina(n)
åga åka
Qg
tdt (tat).
tån
töj(n)
to
ta taga
Samma tema ha vidare gala, grava 'gräva', gnava 'gnaga',
skava, dra. Av dessa ha dock grava ock skava kanske oftare
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svag böjning, åtminstone i pret.: gnavda, skavda; ock även grava
kan börjas svagt, i synnerhet i sammansättningen bagråva.
a-o-o-a är äldre å-ö-ö-å i värbet
fra 'fara'
föe (for)
föa(n)
fdn
fat,
om vars a se § 44,1 b.
att,-o-o-a återgår regelrätt till fspr. a-ö-ö-ä. i
s/ay 'slå'
slo
slö(n)
slån
slåt
enligt §§ 114,1, 65,1 ock 55,1.
au-o-o-au finnes i stay 'stå' sto stä(n) stayt.
De tre första formerna svara till fsv. stå stöp stöp°.
Supinformen svarar till synes till nsv. stått, som stämmer
överens med de svaga supinformerna på -tt av värb utan
inf.-a, trott, sytt o. dyl. I vårt mål behöver icke supinformen stat oförmedlat anknytas till sådana svaga supiner
som tro, sy. En participform av värbet träffas i sammanL
sättning: åve-stan, -staut 'överstånden, -vunnen', pety-stapt
'påståig'. Till det fdrstnämnda finnes i sen fsv. en motsvarighet: over-stan, som av Noreen i Aschw. gr. s. 443 förmodas härröra från mit. I fråga om list. -stayn anser jag icke
en sådan förklaring antaglig, i synnerhet som målet därbredvid har de fullt likartade participerna gåynl till gay ock fåyn
till fay. Sannolikt har i samtliga fall participet bildats på
presensstammen, så att man fått resp. *stain stäit, *gin 'Akt,
*fäin *fält, vilka givit ståktn stat, gan gåt, faun fåyt. När
sedan efter dessa supinerna stan, gayt, faut utvecklats, till
likhet med de svaga vokalvärbens supinum, exempelvis tro,
syt, så är detta blott samma företeelse, som återfinnes även i
t. ex. tån tt: tat av ta 'taga', gön göt : got av it 'giva' (se s.
436).
-o-o(o)-o(o) svarar till fspr. i-e-ö-ii,ö(ö)-ni,ö i
Feeia 'svärja'
Me (sor) sba(n)
sban
sbat.
I de yngres språk höres ofta i stället po(yor) 5a(n) fban,
-at. Se härom i synnerhet § 60,5.
0-0-0-0. svarar till ä. a-ö-ö-a i
lbda 'låta, ljuda' lod
lOda(n)
Åven hår finnes i yfsv. en motsvarighet i ett ptc. gän, som
Noreen likaledes anser härröra från mit. (Aschw. gr. s. 447).
Härav skulle ev. kunna bli *it, liksom t. ex. skdat
Då ordet förekommer svagt betonat i satsen, höres lätt.
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Se § 90 ock 65,1. Samma tema har dep. Mas 'låtsa'
lods löda(n)s Mats, vanl. /uts.
ay-e-a-ay motsvarar fspr. ä-I-1"-ä, enligt §§ 114,1, 25,1
anm. 2 o. 4 f. samt 18,11 o. 13 i värben
gc_iyt(gay,t)
gdyn
iga(n)
je — je
gay gå
fdyt,(fayt).
fdyn
fa(n)
fels
fe
fay få
Om particip- ock supinformerna se ovan mom. 21.
Samma vokal genom hela temat ha följande starka värb:
Urnan -at
ltbma(n)
lcom
körna komma
-at
, sdiva(n)
s4van
sov
stJa sova
-at.
kban
kba(n)
lba rspr. löpa' lob
De två första värben ha i fsv. genomgående o-vokal (stundom
i pret. plur. ursprungligen långt o. -Singularens korta vokal
har väl i målet tidigt genomfikts i preteritum; i sova borde i
annat fall pret. plur. ha haft o, medan i komma även äldre ö
skulle ha blivit o enl. § 61. Av fsv. iopa finnas vid sidan
av bp lopu, lupu lopin, lupin även resp. löp löpo löpin i likhet med formerna i listermålet. 2
§ 297. Den svaga temabildningen, som gäller det vida
övervägande antalet värb i målet, företer med hänsyn till ändelserna i preteritum ock perf. particip följande huvudtyper:
1. värb med pret. på -ad a ock perf. particip på -ado(r),
-ad, -at, svarande till fspr. -a6e, resp. -aäer, -ab, -at. Ex.
-at
mitrado(r), -ad
mitrada
mitra mura
-at
släsitador(r), -ad
sWitada
slå'ita slakta
-at
tweetado(r), -ad
tweetada
tweeta tvätta
-at
kå,stado(r), -ad
leitstada
kasta kasta
-at.
liJtado(r), -ad
kw lägga i stack3 Mada
Det ojämförliga flertalet av de svaga värben ock av värben
över huvud taget i målet hör till denna temaklass. En uppräkning, som skulle bliva vidlyftig, torde ej vara behövlig, i
synnerhet som värb med annat tema finnas förtecknade under
övriga temaklasser.
Värbet användes i målet dels om säd eller frö ock betyder 'gro,
komma upp', dels om honvarelser i betydelsen 'para sig, koncipiera'.
Om vissa fall av partiellt eller alternativt förekommande starkt
tema se i det följande § 297,2 c.
Lägga in säd i lada. Jfr s. 170.
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Talrika värb med här ifrågavarande tema ha tidigare haft
annan böjning. Ett äldre starkt värb är siat 'suga' sicada sitat.
Endast svag böjning har vidare numera såma 'simma' såmada
såmat, ock detsamma gäller twiga -ada -ade(r), -at; tw ()gan
är enbart adj. Märkas kan också .vida 'vålla' vidada -ade(r),
-at, som i fsv. hade stark böjning med övergång till svagt ttema. I fsv. vackla många värb mer eller mindre mellan a5tema ock 5- (d-) eller t-tema. För det förra ha i listermålet
stadgat sig mega 'neka', oeka 'orka', fleta 'fläta', fröista 'fresta',
Flita 'akta' ock även i regel jyla 'skylla' (-ada -ader, -at), vilka
i fsv. stundom ha pret. på -te vid sidan av sådant på -ape; vidare
Syna 'skynda' ock jura 'gjorda', som ofta, ock rena 'rägna', sola
'segla', som mera sällan i fsv. träffas med -ape, eljes ha pret.
på -te, -de; så ock pina, tenta 'längta', meta 'mätta', reta
'räta, rätta', Setas 'svettas', trosta, sysla ock onslea, som mer
eller mindre ofta uppvisa a5-former i fsv. i st. f. t-former.
Med ad-böjning i målet märkas f. ö. ett flertal värb, som i
fsv; allmänt ha 5- eller t-tema; sålunda
ova, dova, yla, »ila 'kastrera' (s. 325), kalna 'räcka, överlämna', hcera-v 'uthärda, stå ut', ~eda 'mörda'', dona 'döna,
dåna', vilka i fspr. haft 5-, d-böjning,
brega 'bräka', ftga, dtga, ryka, venta, trola 'trolla', vila
'förvilla' ock även husa 'hysa', som i fspr. böjdes med t-ändelse.
Dessutom märkes styra styrada styrat med reflexivet styra -se
'behärska sig, hålla sig tillbaka' (eljes styeda styet) ock fykt
-ada -ade(r), -at dels i betydelsen 'göra någon full, berusad',
dels ock i frasen fyla aye (a) 'fylla år', medan eljes även fylda
fylt förekommer. Slutligen bör, i jämförelse med rspr., beaktas: fo-ståra -ada -ade(r), -at, ensamt brukligt tema i betydelsen 'förvilla, förvirra', alternativt också i betydelsen 'förlora, tappa bort' ock även 'förstöra, fördärva', jämte fo-ståeda,
-stjet.
Av värb med äldre -5e, som eljes övergått i -dde, märkes
nbc& 'nödga' -ada -ade(r), -at yfsv. nein, /ledde nedder. Jämföras kan målets fo fåda fo(r), fot 'föda, nära, underhålla'.
Ganska många värb med vokalstam i målet — alltid med infinitiv-a bevarat (se § 178) — ha f. ö. ad-tema trots den drag1)

Lån från rspr.
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ning till dd-tema, som gjort sig gällande i fråga om dessa värb.
Vi finna sålunda med ad-tema:
fria fria
blea bläddra
huas få hud
ivia gnägga
ska skåda, granska
roa roa
ploa plöja
broa laga väg
trua hota
gloa glödga
plgya plåga
bloa blöda
va våga
vaa vada
traa sätta i trave, skyl
traa trampa väg s. 170)
kua stapla upp (s. 383)1
boa buda
rua ruva
lea röra led
/rea inhägna
grua se gruva sig
ock med i-diftong t. ex. mala 'smycka', mer 'mäja' , grcqa
'gräja'.
2. värb med p ret. på -da, perf. particip på -do(r), -d, -t,
svarande till fspr. -5e, resp. -5er, -5, -t. Denna temaböjning
förekommer
a) av värb med stamslut på I-diftong, i regel uppkommen genom muljering av gh enligt §§ 92 ock 107. Ex.
9A?;da
ve3do(r), ve,k4
vc_eAt
veei,a väga
tda
tåldo(r), tokd
tt.
ta töja
Samma tema ha ler 'leja', ncegt 'niga', freqa 'fråga', bna,
kola, doa 'lida' (s. 318), roa 'erfara, känna'. Alternativt har även cna 'äga' samma tema, se s. 535.
b) av värb med stamslut på enkel kons., nämligen
på r ock v i ett flertal värb. Ex.
hode(r), kod hyot
hyoda
hpra hyra
tjOodo(r),
tpod Lsoot
tsgra köra
tMeda
ldit (alt. kvat)
levda
Uva leva
bahglit.
behöva
bahOvda
bahka
Vidare ex. äro: lera, fo-tera, fora, hora, röra, sova 'söva'.
Om styra se mom. 1. F. ö. märkes klova 'klyva' klgvda klevdo(r), klot, som helt förlorat sitt urspr. starka tema, ock kreva,
som i sitt äldre tema har återgångsljud, varom se nedan. Alternativt förekommer åtminstone pret. på -da av de eljes starka
värben grava, gnava ock skava (se ovan § 296,18).
1) Jfr isl. kilfåttr 'kugelförmig', nsv. kuv 'puckel'.
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på, 1 i värb med tidigare n, även uppkommet av igh(i),
först i
j'ade(r), pid
filda
5i1a skilja
jylele(r),
fyld
fyltl
skölja
5ylda
5Yla
ock vidare i värb med 1-diftong uppkommen genom metates av
n enl. §§ 95 o. 108 ock vanligen med enbart eller alternativt
återgångsljud i pret. ock pf. ptc., sådana som sela, vela,
kwceaa, fela, meja, kolla, Nia.
Se vidare om dessa värb i den följande översikten av fallen
med åtefgångsljud (anm. nedan). Utan sådant torde numera
dolla 'dölja' (blida detIlde(r), dit ock tceaa 'tälja' tcellda
de(r), telt vara.
på n i det med nyssberörda värb likartade vc'egya 'vänja'
vånda vånde(r), vant (ev. -a-) eller numera ofta vends, vchnde(r),
vent; vidare i skrcena 'gråta' (s. 122) skrcenda skrcent (-ce-) ock
s?ena 'låta upphöra att mjölka' (s. 304) salnda sava,
såma
sunt (ev. -cup,-) resp. senda etc.
c) av värb med stam på lång kons., nämligen dels
några värb med stam på 1, såsom
fdlde(r), frid
fcelt
fielda
fea fälla
spat
spada
spade(r), spad
spila spilla
ock vidare: hela 'hälla ut', fcela 'skälla', drcela, stela, icela,
5ela 'svälla', vela;
Av dessa värb ha de tre sist nämnda urspr. varit starka; de
övriga hade, i den mån de återfinnas i fspr., mäst t-tema,
t. ex. spila spilte (yfsv. -de); ftella har dock vanligen d-tema.
Hit höra också de i § 296,4 nämnda smela, skrcela ock gncela
samt alternativt fyla, berört i mom 1 ovan. Slutligen märkas
de svaga preteriterna av hala ock fala: haulda ock falda.
Av det förstnämnda värbet lever ännu ett starkt pret. delvis
kvar i formen jo/t, varom se s. 278. Perf. particip är, starkt
av båda vä,rben: haylan, -at ock falan, -at.
dels flera värb med stam på n, fspr. fln eller ud, såsom
uckna känna itscenda
Lsent
itsc'encle(r), Wend
lent;
jcena skämma f&nda
yende(r), fcend
ock vidare: rena, brena 'bränna', spena, menas, ~las,
lcena 'lända', baina
bcena 'bända', tama (-e-), vana
1)

Ev. med lång vok. framför kons.-förbindelserna, se § 212.
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Av dessa värb ha några i fsv. t-tema, så fsv. spa3nno, ock
mennas, ävensom minna, de övriga ha d-tema; rena motsvarar
till betydelsen det starka fsv. reenna, vars kausativ ju dock
hade d-tema.
talrika värb med stam på m ock e, såsom
gl4mde(r), glomd
glimt
glima glömma glOmda
tchnda
tchnde(r), tcemd
tcemt
teerna tämja
rida
net
riga ringa'
vrckiedo(r) vrceied vrcelet;
vreqya vränga vreegda
vidare: doja, jona, droma, torna, roma 'rymma', 5on2,a 'skymma',
drcema-te 'slå till', stcema, klcem a, grcema 'gräma', hcega, jceiga
'svänga', dcega, trcema, Imma, sprcelea, slcelea, fina, tyga,
dyea 'tynga ned' (s. 400), samtliga, i den mån de träffas i fspr.,
med gammal d-böjning. Ett urspr. starkt värb sällar sig härtill, nämligen §68a 'sjunga', peda, sup. foetl. ("ögat, pf ptc. vanligen föean,,
några få värb med stam på g, vilket försvinner i temaböjningen (se s. 420) nämligen
tt
tiga 'tigga'
tida
tide(r), td
byga 'bygga' bigda ,,bYda b4de(r), bt_kd
bit (-y-)
samt det härmed överensstämmande bryga 'brygga'.
Det ursprungligen åtarka värbet höga 'hugga' har vanligen
mperfektum med bibehållet g: högda2 ; men participet är starkt:
högan, -at.
d) av värb med stam på ton ande kons.-grupp, nämligen
några värb med stam på rm --> em ock rn
en:
veeema värma veeem da
iAemde(r), iyeemd 'mena
npena varsko3 nonda
nyende(r), nyend
nyent
fenas vissna fond as
fonde(r), fyend
fyent(s);
flera värb med s tam på rj --> ej, vars j vanligen faller bort
framför kons., t. ex.
bheja börja
bOeda
bbede(r), bod
boet
sdeej a sörja
sceede(r), sceed
sdeeda
sceet (sceejt);
vidare, med återgångsljud, varom se nedan: eva, snceeja, spoeia,
~eja, vilka noga ansluta sig till de fspr värben i fråga om
sitt tema. Även fsv. byria böjes alternativt med återgångsljud,
D. v. s. ringa i klocka; däremot riea, -ada -ade(r), -at
'ringa svin'.
Om starkt pret. 'og se s. 278.
3) S. 254.
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pret. burpe, bordhe, men hade mera allmänt a5-tema; fsv.
syrghia hade regelrätt 6-tema.
ett värb med stam på -mn, vars n faller bort: neemna
neemda nckmd(er), ncemd, ncemt; slutligen
värbet hcenda hcenda hcent, i vilket ändelsens cl förloras.
Anm. En översikt över vokalväxlingen i temat enligt detta moment genom s. k. återgångsljud ger vid handen, att följande äldre vokalväxlingar återfinnas i list., nämligen
ä. m-a i sia 'sälja' saylda saulde(r), sayltl, vcala 'välja'
valda valde(r), valt (a i de norra, a i de södra socknarna) 2^, ock med
samma tema kwcella, fcella 'svälja' ock wcega 'välva'; vidare i vcelna
'vänja', vanda etc. (se ovan), &eja 'ärja' &coda
åda ciyede(r)
Me(r), ayet
at 3, ock med lika tema snceeja, samt slutligen krckva
kråvda krdvde(r), kra5t, som i de norra socknarna har detta tema, i
de södra ännu kravda, men som vanligen eljes har krcevda, vilket
även gäller kweva 'kväva';
ä. fri-o
y'-h) i spåeja 'spörja', spöeda sp6ede(r), spoet

ock smgleja smöeda smöede(r), smoet;
ä. y (-->- 93)-u i hålla 'hölja' /Udda lrålde(r), hult ock fega
'följa' fulda etc.4 i norra delen av häradet (Kb.), eljes hlda , fogda
eller holda, folda (till biformerna kola, fola från svagtonig användning5), samt byga buda bude(r), but ock med lika tema bryga6 ;
3. värb med pret. på -ta, per!. particip på -te(r), -t, svarande till fspr. -te, resp. -ter, -t. Denna temaböjning förekommer
a) av värb med stam på enkel kons., nämligen
flera värb med stam på 1, såsom

tåla tala
Pla känna

tålta
ta1t7
Pita
;
vidare märkas batetla, tala 'tåla' 9, &illa 'dela', lnayla 'mäta',
alt. även mala 'mäla' (jämte ad-tema), unla 'vila', pla 'skyla'.

Fsv. synes ha haft gammalt t-tema i värb med stam på 1,
ehuru senare även d-tema förekommer, I. ex. skyla (skiula) -te
ock -de; pola, pula hade d-tema: Dolde, thulde. Jfr mom.
2 b ovan ang. värb med stam på 1 ock tidigare iL
1)

Se s. 333.
2) Se s. 151 ock 180.
Se s. 335.
4) Se s. 236.
Jfr s. 249 f. om formen hyla 'hölja' (kylda hylder,hylt).
Se strax ovan ock s. 233.
Ofta med kort vok. framför kons.-förbindelsen, se § 212.
Även 'begripa, förstå'.
3) Ola se ge sig till tåls' har ad-tema: blada se o. s. v.

3)
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talrika värb med stam på n, t. ex.
tÅnto(r)
tjnta
tA?nt
biena tjäna
laynt
ldunto(r)
Munta
Unkna låna
samt vidare 'mina 'mena', k/öina 'smeta', lona, ona 'fä lam', syna,
lyna 'blixtra, ljunga', fryna (på näsan), bryna 'lysa' (s. 252), få-tkna 'förtenna', Jena 'gena' (även ad-tema). Från starkt
Mna
tema har fena 'skina' fenta fent (-e) sällat sig till denna grupp.
Ett värb med gammal stam på ni- ock med d-böjning i fsv.,
som hör hit, är stoina 'stöna' -ta -t fsv. stynia stunds; jfr målets vcema, mom. 2 b ovan. Värben på n-stam hade i regel tböjning i fsv.
enstaka värb med stam på -r (spec. efter a) ock -v, nämligen
våra 'vara, pågå' våeta vaot, spara ock fara 'svara' med samma
tema samt kava 'lova', Wik (lufta) 1ol5t (loft); dock att .ad-former
även förekomma: varada, lovada o. s. v. Fsv. har 5-tema, såsom i spara eller vacklar mellan a5- ock 5-tema som i avvara.
Jfr f. ö. ovan under mom. 2 b.
många värb med stam på s, t. ex.
ost
Asto(r)
osta
osa ösa
lagt,
(r)
lågt°
låga läsa
'lysa'
(trans.),
röisa 'resa',
yysa
'låsa',
visa,
laysa
ock vidare:
pysa 'koka
'pösa',
paga
'väsa',
waAsa
'fräsa',
&aga
blaga 'blåsa',
fsv. vaxa,
väista
väisto(r),
väist
'växa'
viiisa
över', jcesa samt
som urspr. varit starkt värb, men redan i fspr. träffas med
pret. vaxte;
talrika värb med stam på b, d, g av fspr. p, t, k, vilka i temaböjningen erhålla resp. pt', f ock I t efter vissa voka1er 3, t efter
o4, endaeit t efter z, y, u ock au, (med bortfall av stamkons.) 5. Ex.
dopt
dopto(r)
döpta
okba döpa
tapt
kipto(r)
tåpta
tåba tappa
byt
be(r)
byta,
byda byta
valt
vddo(r)
vålta
vålda väta
lent
lchte(r)
leMa
l4a läka
krokt
kr611o(r)
krbIta
krOga kröka
bit
bälto(r)
bälta
båga baka
kot
kÖte(r)
kåta
kOga koka
2) Se 207,1.
1) Se § 217,4.
4) Se § 202,1 g.
3) Se § 195.
5) Se § 192 2 0. 8.
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fo-lita
fo-lito(r)
fo-ltga förlika
fo-lft
by.ga byka
bY ta
byt
byt
lina rensa
l4ta
l4to(r)
småyta
smguga smaka
smgut;
vidare märkas: sllba, iyba 'loda', styba 'stupa'', stryba, t,sgba,
stgba, grgba, fg_ba 'svepa', rglba 'rapa', veda 'vetta', bgda 'böta,
laga', mgda, strida, 5gda, hgda, fåo-fgda 'sticka fot på strumpa',
flg.da 'flytta', böida 'beta', möida 'meta', höida 'heta', lega, blega,
pega, strrpga 'stinka', gga, saga, klggas 'ha kväljningar, kräkas',
recyga 'råka, hitta (väg)'.
Med återgångsljud märkas:
sipda sätta
såta
sdto(r)
sat
14.da wenda vässa wåta
wcito(r)
wat
gåta
Åda gissa
gat. 2
Såsom återgångsljud är också vokalbytet att betrakta i
k-lida 'leta' lbta ko(r), let (§ 24,5 b).
b) av värb med stam på lång kons., nämligen
ett par värb med stam på 1: bafäla 'befalla' bafälta befälto(r),
bafält ock fel-Ma Alta -yylto(r), -,,git. Det senare hade i •fsv.
t-tema, ock även det förra kunde ha sådant bland andra temaformer (d-, -a6- ock stark böjning). Jfr f. ö. ovan mom. 2 c.
några få värb med stam på n, nämligen
pay-~a påminna -mint a
-minto(r)
-mtnt
baiya begynna
bajynta
b gynto(r)
bayynt
bua unna
anta
onto(r)
ont
skina stanna
stånta
stant
våuna vånna
våynta
mynt;
De tre första ha i fsv. t-böjning. Varför stava fått t-tema,
är svårt att säga. S. 426 har antagits såsom förklaring till n
i ordet en assimilation 6n -± fln, vilken med hänsyn till vokalen
a borde ha skett relativt sent. I själva värket har kanske icke
kons. framför n före assimilationen varit 6, utan p, i vilket fall
n varit relativt tonlöst. Att ett *stapna i sådant fall fått t- ock
icke 6-tema, skulle till fullo stämma med t-böjningen i fsv. av
värb med tonlös kons. framför en eljes tonande, såsom fsv.
vsepna (vEekna), sysla, safta. Icke mindre svårt är att finna
anledningen till t-temat hos värbet vana, om detta är fullt
1)

Även med starkt tema, se § 296,2.

2) Se s. 145 f.
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identiskt med fspr. vanda ock då borde ha följt andra nd-värbs
tema enligt mom. 2 c ovan. Har en sammanblandning av ett
vånna av vanda ock ett *våna av *våna till rspr. vån fspr. vän
ägt' rum? Det senare skulle haft t-tema enligt 3 a ovan.
ett värb med stam på f, nämligen trjefa 'träffa' triefta treft.
värb med stam på s, nämligen
hest
lceste(r)
liesta
leesa lassa
tpst;
tMste(r)
bsta,
1.
kyssa
ta
ett flertal värb med stam på p, f, Is, vilka naturligtvis efter t
få tempusändelsens t absorberat i detta ock stammens k muljerat framför ändelsens t till som efter ett y absorberas1. Ex.
klept
kl 4t e (r)
klipta
klava klippa
tept
tdpte(r)
t ckpta
kapa stänga
het
Me(r)
hata
hata hitta
lite(r)
låt
låta,
låta lyfta
knet
knch0e(r)
eqk a knäcka len Mta,
nto(r)
no/t2
näta
nylsa rycka
tyt(s);
tita(s)
tycka
tia(s)
ock vidare: skeva, &eva; spreta, meta 'mäja', hada — heta' upphöra att rägna', trefas 'träta', jen-lota 'genskjuta' (alt. ad-tema);
klegsa, le?,,ka 'stänga', breg2a, trcelka 'draga', snicekka 'smäcka till,
slå sönder'. Särskilt märkas några värb med ännu förekommande
återgångsljud, såsom kalka täta tcilte(r), tä,t ock med lika tema
rekka, sprelka, «alka (s. 293 f.), ävensom s/y/sa 'släcka' slida
slite(r), slut (s. 233). De förra ha dock ofta ce,k(teta o. s. v.),
ock slyky har utom på själva Listerlandet vanligen y, således
slyta, slyt. Samtliga värb med k ha numera f. ö. ofta, särskilt
i de södra socknarna, k i temat, t. ex. tcekta, rykta, slykta.
c) av värb med kons.-förbindelse i stamslutet, nämligen
ett värb med stam på mn: lamna lamta Umte(r),lemt, vars
t-tema med all sannolikhet är gammalt i målet. Förklaringen.
torde böra sökas i samma riktning, som strax ovan skett i
fråga om t-temat hos värbet stava. Om man går tillbaka till
ett gammalt, samnordiskt lifna (så i isl.), kan det förmodas,
att den (bi)labiala konsonanten här varit tonlös med ett följande avtonat n. Liksom t. ex. fsv. vcepna har lifna då regelrätt
Se §§ 93,1, 107,4 o. 192,3.
Även flyta, nyt, kanske mera hos den yngre generationen.
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fått t-tema, icke 5-tema. I särdialektisk tid har sedan lifna
blivit 'limna med bibehållet t-tema ock, förr eller senare, förlust av n mellan m ock t. Denna förklaring behöver icke
motsägas av målets ncemna ncemcla, vilket ju har urspr. mn,
som fakultativt blivit fn. Sålunda ha vid temadifferentieringen
förutsättningarna kunnat vara olika: resp. lifna ock ncemna.
talrika värb med stam på kons.-grupp slutande på p, t, k, i
vilka efter t ändelsens t sammansmälter med värbstammens ock
stammens k mäst försvinner i uttalet. Ex.
veeepa värpa
vcseepta
vceepti
&itu älta
(dta
dlte(r)
celt
hemta hämta
heente,
hchnte(r)
hcent
rista rista
rbsta
r4te(r)
rest
j/fita (4-) gifta
iKta
3te(r)
rYska rycka upp
rysta
rgsto(r)
ryst
siegka sänka
&segt&
schgto(r)
scegt 2
stieeka stärka
steee(k)ta
sto(k)te(r)
stceo(k)t.
Ytterligare exempel äro: snceepa 'snörpa', fceepa 'skärpa'; vcelta
'välta, stjälpa', snzcelta (trans.), glcenta 'glimta, lysa', bosta 'slå
hårt', krysta, fasta, nalsta 'sy, fästa ihop', yta 'skifta, växla',
5cplYta 'sätta på skaft'; blcegka, drcegka 'para sig' (s. 298),
dcegka 'stänka', tce,p,lca; mceeka, vceeka 'värka'.
Anm. En del av de redovisade värben med t-tema höras väl
stundom med ad-former, kanske måst hos de yngre; så t. ex. tala,
t9c.ena, lgga, pega, trcefa. I vad mån riksspråkets inflytande härvid
har avgörande betydelse, -är vanskligt att säga.

4. värt) med pr e t. på -da, perf. particip på -do(r), -d,
svarande dels till fspr. -dde, resp. -dder, -dd, -tt, dels till fspr.
-5e, resp. -Ser, .5, -t. Denna temaböjning förekommer endast
hos värb med stam på vokal (diftong) i målets, nämligen
a) av värb med stam på vokal till ,följd av 5-bortfall, i
fspr. med regelrätt dd-tema. Ex.
ipa lyda
lyda
lc_le(r), lyd,
lyt
/öla leda
Wida
kid
iöit
kleeka k1a1 kläda
klålda
klciAcle(r), klag
klaz,t
råya ,,rau råda, rå
råyda
rayt
Urspr. starkt värb, så i isl.
Även -nt-, således sceozta etc. Se s. 380.
8) Se dels § 161,2, dels § 207.
34-141058. Sv. landsm. Sw enn ing.
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felo(r), fod
fot
föda
f0 föda
trot
trEicle(r), trad
trbda
tra träda, trampa
bryt;
bryde,
bry bry
tas 'idas', brcea 'smälta' (s. 121),
Vidare höra hit: srma
båga 'betyda', oa 'öda', loa 'löda', roa 'rödja', pm 'göda', röja
'reda', bröia 'breda', pia 'sveda', jöia 'skilja, bena (hår)' (s. 324),
t,siiia 'göra led, uttråka', snäia 'avkvista' (s. 328), trce(a) 'träda
(tråd)', spce(a) 'späda', g/gla glal 'glädja', spröi(a) 'sprida ut',
yre 'betäcka' (om svin) (s. 382), le 'låta' 1. Med återgångsljud
märkes stce (-a) 'städja' stacja stcide(r), stad, stat.
av värb med urspr. vokalstam, i fspr. böjda med -Se,
-Ser, -5, -t. Ex.
syt
se(r), sy d
spela
sy sy
snot
snåde(r),
snod
sn6cla
sno sno
flayt
fldycle(r),
flata"
flau flå
fletycla
ty;
t da
tia orka
Vidare märkas: fri 'skydda' (s. 40), spi 'spy', fly 'räcka', jo
'skälla', stro, glo, gno, ro, tro, bo, sko, foi 'ske', ma y 'må, befinna sig', klau, 'klå', tray 'åtrå', nay 'nå', sa y 'så', spay 'spå',
sprays. 'slå ut, grönska'. Med sitt pf. pte. bör även Söl 'se' say
söide(r), söid, sög hit.
av värb med stam på vokal genom gh-bortfall, sådana
som efter detta bortfall genom analogi erhållit de i a ock b
angivna värbens tema (se § 207). Ex.
vit
vida
vide(r), vid
via viga
dut,
dåd&
Äta duga
ock med lika tema kra 'kriga', vilket möjligen inlånats som
vokalstamsvärb (fsv. har alternativt kria), ock det urspr. starka
värbet yua 'ljuga' ju& Jut.;
5. värb, som genom bortfall av temakonsonanten,
äldre 5, erhållit ett preteritum av avvikande typ. Man kan
skilja på två fall:
a) värb, i vilkas tema 5 fallit bort efter vokal, varefter
pret.-ändelsens e kontraherats med stamvokalen, så att lång
vokal med tvåspetsig grav fortis uppstått; så i värben
1 ) lce
lEe6a
leta, sup. kat.

låta; i prat. stundom

keda, men även ofta
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[d6o(r), do,]
elot'
do dö
sär ido(r), säid
säit
så
sia — st säga
lå
läldo(r), lådd
läit;
ligga lägga
Participerna av sia ock /celga äro ju .bildade regelrätt enligt mom. 2 ovan.
b) värb, i vilka 5 fallit efter kons.; så i
Ora -› 'öa
jöedo(r), yood
yoot
Ara göra
tårat;
tåra ---> töa
tOra töras
Om utvecklingen »ra --> y oa se s. 161. Formerna y Qra ock
kra höras sällan, vanligen säges yoa, toa. Participet av yora
är regelrätt i överensstämmelse med mom. 2 ovan, sup. av tora
är bildat efter mom. 1.
6. värb av mera individuell tematyp, flertalet allmänna
jälpvärb. Vi ha
värbet ha 'ha(va)' hada hat, vars tema till typen ganska
noga överensstämmer med mom. 2 ovan, men som fått en säregen karakter genom vokalskiftet ock stamkonsonantens bortfall, ev. assimilation i sup.2;
värben ma y
jvb. möta mötat 3 ock ega 'äga' yta ayt 4,
vilkas former med t gå tillbaka till fornspråket (isl. pret.
måtta, åtta); sup. motat är uppenbarligen bildat på pret. efter
mom. 1 ovan;
värbet vida 'veta' vbsta vest med sitt pret. enligt fspr. viste,
en tidig ombildning efter t-preteriterna av urspr. visse isl. vissa,
ock med sup. bildat på målets pret.;
värben Knia 'kunna' Una /oblat ock va 'vilja' vag akt
samt (pres. ska, pl. sko 'skall, skola') skåla skålat, vilka ha
sitt pret. utmärkt av en lång kons., uppkommen genom ändelsekonsonantens assimilering i äldre eller yngre tids ock vilkas
sup. fått sin form enligt mom. 1 ovan°.
Anm. I saknad av temaböjning äro ett par jälpvärb, nämligen
det endast i pres. förekommande /we
ler, pl. Vean, Vera 'lär, lära'
ock det endast i pret. använda båoda, pl. båeda(n) 'bör, borde'.
Mask, ock fem, av ptc. ha helt adjektivs karakter; ne.utr. fungerar både som adj. ock particip-supinum. Jfr § 161,2.
Se s. 401 o. 427.
3) Se s. 214.
Se s. 331.
Fsv. kunne, kunde; ville, vilde; skulle, skulde; isl. kunna,
vilda, skylda (skulda).
Jfr fsv. kunnit, villt, skulit (skulat), isl. kunnat, villat.
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B. Aktiv böjning.
§ 298. I fråga om värbens böjning till numerus ock person
i finita modi av aktivum kunna först följande allmänna regler
uppställas:
Sin gularen har samma form i alla tre personerna.
Pluralens 1:a ock 2:a pers. äro lika ock sluta på ett n
(-an
-an eller -n, ev. -n).
Pluralens 3:e pers. slutar i pres. ind. på -a, vilket emellertid saknas i vokalstamsvärb, parallellt med infinitivens a; i
imperf. slutar samma person på -a, -a.
Konjunktiv slutar på -a, -a i båda numeri (enligt 2
ovan på -an i 1:a ock 2:a pers. plur.).
Imperativ sing. saknar ändelse utom hos värben med
ad-tema, vilkas imp. slutar på -a; pluralen är lika med 2:a
pers. plur. av presens.
Det n, som utmärker icke blott 2:a utan även 1:a pers. plur.,
är uppenbarligen fornspråkets ändelse-n i 2:a pers. (fsv. -in,
en), som överförts även till 1:a pers. ock här ersatt fornsprån
kets m (fsv. -um, -om). En ljudlagsmässig övergång m
kan ej ifrågasättas. I de yngres språk saknas ej sällan n i
1:a pers. plur., som då bildas lika med 3:e pers. på -a resp. -a.
And.
— -a i 3:e pers. plur. pret. är fspr. -u, -o. Konjunktivens -a, -a svarar till fspr. -i, -e; fornsvenskans slutande n i
3:e pers. plur. (alternativt -in, -en) har ingen motsvarighet i
målet.
Genom olika ljud- ock akcentprocesser, som behandlats i
det föregående, inträda, konstant eller alternativt, i vissa fall
avvikelser från de normala böjningsformerna. Sålunda erinras om
kontraktionen av ett e i ändelsen enligt § 38 ock av ett
a efter ay enligt § 46,2, t. ex. ja ipa --> IP 'lyder', vi 1#an
döi råya
rå 'råda';
metatesen av -ro med övergång till -a enligt § 48,6, t. ex.
fem; 'foro'; i
l&an, döi fira
ja Vera
leea 'lär', vi 1(kran
många fall höras väsentligen endast metatesformerna, såsom vi
fan 'vi foro':
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3) vokaliseringen av r i slutljud enligt § 52, varvid enligt
anm. därstädes vokaliseringsprodukten efter a ock au kontraheras med dessa till a, t. ex. ya bcee, bae, foe 'bär, bar, for',
ock ya fa, sta 'far, står' (alt. staye).
Alm. Ännu i slutet av 1800-talet funnos gamla i häradet, som
åtminstone av vissa värb använde en 2:a pers. sing. på -st, i fornspråket tillhörande pret. av starka värb med stam på t. Sålunda särskilt i frågeställning t. ex. sciostu 'såg du?', pret.-pres. vö'istu 'vet
du?' Jfr fsv. vest, is!. veist.
§ 299. Presens indikativ har följande viktigare böjningstyper i målet, skilda väsentligen genom sin singularbildning,
medan pluralen enligt de i föregående paragraf givna reglerna
2 ock 3 är mera likformig:
ya, du, han seiva sågar vi, ni siman döi (di) sava
» »
» » glifman » » glOvia
» » » sprige(r)
» » sprigan » » spriga
» » » frys
•» » frysan
» » frysa
» » » tro
» » tron » » tro.
Till en del, men ingalunda fullständigt eller konsekvent,
följer dessa olika typers frekvens den skiftande temabildningen.
Här följer en översikt över resp. typers fördelning.
1. Den första presenstypen, som ju uppenbart återgår
till fornspråkets vanligen såsom den första svaga betecknade
konjugationens presensbildning, typen kalla, omfattar
alla svaga ad-värb enligt § 297,1 ovan;
ett par d-värb enligt § 297,2, nämligen fregt 'fråga',
boja 'börja';
ganska många t-värb enligt § 297,3; sålunda utan inskränkning vara 'räcka, pågå', 5ara 'svara', tala, niöina 'mena',
Jena, lova, ra& 'rapa', bida 'beta', malda 'meta', lida 'leta',
pega, luga 'ränsa ogräs', brktga, stava 'stanna', lentna. Vanligen
med a-presens, men stundom med a-presens, träffas vidare wila,
batala, döila 'dela', launa, itsena, ona 'få lam', slba, koga 'koka',
trcefa. Med a-presens jämte a-presens höras också baga 'baka',
tab-a 'tappa, förlora', syna.
ett d-värb enligt § 297,4, nämligen tya 'förmå'.
Pres. sing. heter följaktligen t. ex. ya, du, han fregt, heja,
tala, lova, stana, tya.
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Flertalet av de anförda vär ben ha ad-tema i rspr., ock
några kunna alternativt ha sådant även i listermålet. Blandningen i formbildningen i målet får väl över huvud förklaras
ur en vacklan mellan ad-tema å ena sidan ock d- eller t-tema
å den andra.
2. Den andra presenstypen, slutande på ett -a ock i
motsats till presens på -cfr) försedd med grav akcent, går,
såsom förut påpekats s. 372 f., tillbaka till fornspråkets presens
på -gr): -e(r) av långstammiga värb efter den tredje svaga konjugationen, t. ex. fspr. giimagr): -e(r), sleappgr): -e(r). Huvudmassan av målets värb med a-presens utgöres också alltjämt av
dylika värb; men efter kvantitetsutjämningen i stamstavelsen ha,
förklarligt nog, gränserna ej upprätthållits, utan även äldre kortstammiga värb ha erhållit a-presens, liksom å andra sidan långstammiga värb, såsom framgår av det följande, eventuellt antagit presens på -o(r) eller på stamkonsonant.
I viss utsträckning äro förhållandena i fråga om användningen av a-presens ock pres. på -o(r) resp. stamkons. ganska
labila., Samma värb kan höras med båda presensbildningarna.
Åtminstone till en del synes härvid en funktionell åtskillnad
förefinnas. Ett värb kan sålunda regelrätt ha pres. på -a i
transitiv användning, men pres. på -B(r) eller stamkons. i intransitiv. Några värb, som eljes ha a-presens, synas särskilt i
opersonlig ställning ha pres. av de andra typerna. En viss betydelse förefaller satsbetoningen att ha, där växelformer äro
möjliga. Vid full starkton kommer gärna a-typen till användning.
Den andra presenstypen i målet användes av
flertalet svaga värb med d-tema enligt § 297,2;
de allra flästa värben med t-tema enligt § 297,3;
e) en del värb med d-tema enligt § 297,4, nämligen de flästa
av dessa, vilkas stam i fornspråket slutat på 6 2;
d) enstaka starka värb. bland dem regelrätt de tidigare svaga
värben med t-tema snyda ock knyda (§ 296,2) med pres.
snYda, knYda; eljes blott någon gång fakultativt, såsom t. ex.
hon stryga för strYgo(r).
Om fall av växling mellan a- ock a-pres. se mom. 1 c. ovan.
Alternativt även av ett sådant värb med äldre starn på gh,
nämligen via 'viga' (se nedan).
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Pres. sing. av hithörande värb heter följaktligen t. ex. ja
kliva 'klyver', t jee)la 'känner', möda 'möter', bna 'unnar', lita
'lyfter', kia, 'leder', trck 'träder (tråd)'.
Av värb med kort stamstavelse i fornspr., som ha regelrätt
e.-presens i målet, märkas
kick skölja
tcema tämja
hela (hoa) hölja
grcema gräma
knip täcka
tunna vänja
klce,,ka kläcka
floda (flita) flytta
holka stänga (s. 299)
g/q/a glädja
flcelka fläka
ro(a) rödja
vcegsa väcka
sto stödjal
fgla skilja
ske städjai;
alltså t. ex. pres. ja teerna, teeke., 5i1e., vee,k,na, flde, glea
(gle4), ske. Jämte pres. på -a höres pres. på -o(r) resp. på stamkons. av iceda 'gissa', wcegla (wceda) 'vässa, slipa', vw1la 'välja',
kwcella 'kvälja', kwceva. Av krceva höres vanligen pres. krcho(r),
men med personobjekt, 'kräva någon på något', även kreeva.
Olikhet mellan trans. ock intrans. presens förefinnes helt
naturligt i värbet brcena, som i betydelsen 'brinna' enligt § 296,4
har starkt eller svagt tema ock i pres. endast formen brceno(r),
men i bet. 'bränna' har svagt tema ock i pres. blott formen breena.
Av hcega har pres. hdleo(r) intrans., /tema, trans. användning, ock detsamma gäller om pres: vc46(r) ock vcbla, av vcela
'väga', ävensom om rdlko(r) ock reekka, av mka. Av smcelta
är pres. smdlto(r) i regel endast intrans., smeelta både trans.
ock intrans.2 Pres. av stcema heter vanligen stcbma, men opers.
alltid da,p, (da) stdmo(r); av sprowa vanl. spreewa, men opers.
intrans. även da sprcbge(r).
Utan betydelseskillnad, men, såsom det vill synas, ofta med
ett visst beroende av tonvikten (eftertrycket) i satsen kunna
växelformer med grav eller akut fortis förekomma exempelvis
av byga, wcega 'välva', 5ce0a 'svälja', lera, fora, hora, tpra,
styra m. fl., således t. ex. byga :14go(r), wle. : wceg, lckra
leva
(lcer). Man kan t. ex. märka: han fia (*- fora) se
vaz,,l 'han för sig väl', men han foo sa met vesen 'han för så
Alternativt även pres. enligt inom. 5, således ya St0, StCE.
Flera av de här anförda värben ha ju i fornspr. åtminstone som
intransitiva haft starkt tema; så hänga ock väga.
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mycket väsen'; han vakan /tåa (hora) ele fola 'han varken hör
eller förstår', men han hoe (liOct) sa daylat 'han hör så illa'.
Mera på satsbetoning än på betydelseskillnad synes pres. på -e(r)
i uttrycket ja, du, han flor a 'fyller år' bero, vid sidan av
eljes alltid vanligt pres. fyla av !yla'.
3. Den tredje presenstypen, med sing.-ändelsen -e(r)
ock akut betoning, har i huvudsak följande användning, nämligen
i starka värb allmänt, där icke stamkons. föranleder böjning utan ändelse enligt nästföljande presenstyp; sålunda t. ex.
ja slfde(r), lergbe(r), fdlte(r), sl4e(r), chde(r)
jie Uir)
'giver' o. s. v. Sådana värb, som alternativt ha starkt tema
jämte svagt d- eller t-tema, ha i regel endast -e(r)-presens; så
grqva, gixtva, skava (§ 296,18), styba (§ 296,2), t. ex. grdive(r),
stybe(r), ock brcena 'brinna', varom se ovan mom. 2, samt även
tia 'tiga', pres. tie(r)(§ 296,1). Detsamma gäller om de värb med
blott alternativt starkt pret., som nämnas § 296,4: gncela, smfela,
skrela, t. ex. gnc'ele(r), smcae(r). Om smcelta se mom. 2 ovan.
i en del svaga d-värb, av vilka några äro urspr. starka
värb med pres. på -er i fornspråket, såsom fala, hala, foga,
hoga, som ännu ha starkt particip i målet (se § 297,2 c), tiga,
/tema ock vegt i intrans. betydelse (se mom. 2 ovan), icela,
vela ock fce/a 'svälla'. Till starka fornspråkliga värb anknyta
också, utom det förut i mom. 2 omnämnda brcena 'brinna', på
likartat sätt rena — vågar man även ifrågasätta samma orsakssammanhang för pres. på -09(r) av fela 'skälla', fsv. skeela
st. ock sv. värb, jämförligt med rena st. ock sv.? — samt slutligen ncep 'niga', i fsv. med starkt i-tema såsom i nusv. (jfr
not s. 294). Vidare märkas, motsvarande fsv. pres. på -gr,
former på -e(r) av de urspr. kortstammiga värben krceva (ev. med
a-pres., se mom. 2) ock kwceva (även med a-presens). Äldre
långstammiga svaga värb, som endast ha pres. på -e(r), äro drela
ock riga (med klocka); icke häller ncemiia torde gärna få annat
pres. än på -e(r). Ytterligare ha lena
lenda ock &enda,
båda kanske lånord i målet, endast pres. på -e(r). 1 bahliva,
pres. balike(r), kan akcenten ha sin del i presensformen.
1) Något a-pres. svarande till värbets ad-former i temat enligt
§ 297,1 finnes icke.
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i några svaga t-värb, nämligen det urspr. starka lega
ock det någon gång i nuv. mål alternativt starka styba 'stupa'
(§ 296,2), det ävenledes 'en gång starka veepa; vidare seda
'sätta' ock veda 'vetta', i äldre språk kortstammiga svaga värb;
vceeka, mceekal ock teka, trots gammal långstammighet; samt
jcesa, vars pres. jese(r) står ensamt gentemot pres. av andra
t-värb med stam på -s enligt mom. 2 eller 4. Pres. bajs(r)
kan bedömmas som bahove(r) strax här ovan.
i några d-värb, nämligen de urspr. starka värben snzi(a)
'smida', tro 'träda, trampa', ratta
ra y 'råda', jua 'ljuga', pres.
smie(r), tro(r), re(r)
ra, jåe(r); dessutom värbet dua
'duga', pres. dike(r) svarande till fsv. dughigr (urspr. pret.-pres.).
Värbet via 'viga' kan ha pres. vie(r) jämte via.
i ett par värb med förlorad temakons. i pret., nämligen
lega 'lägga' ock sia 'säga'; pres. lc'eige(r), sie(r) fsv. 'lägga' 1egg9r
ock 8igh9r;
i ett par av de mera oregelbundna värben, nämligen ha
ock ceia, pres. hae (alt. ha enligt mom. 5), ceio(r) fsv. haver,
atglapr

(egligr).

Såsom framgår av denna översikt, är det väsentligen värb
med pres. på -er i fornspråket (äldre starka värb ock kortstammiga svaga m. fl.), som ha pres. på -e(r). Få värb med äldre
pres. på -jr, -er enligt tredje svaga konj. ha konstant pres. av
här ifrågavarande typ; om alternativt -er vid sidan av -a i pres.
se ovan mom. 2.
4. Den fjärde presenstypen företrädes av värb med stam
på ensamt 1, r, n, s efter stamvokalen samt alternativt värb
med stam på -rj —> -ej. Av de olika tematyperna stå ad- ock
d-värben helt utanför denna presensbildning. Den träffas
hos starka värb med stam på 1, r, n, s ock i ett värb
på -ej -rj, nämligen värben jcela, mala, gala, bcera, 5cera,
fara fera, tona '(h)vina', fisa, frysa, nysa, fnysa samt fccoja
'svärja, svära';
hos svaga d-värb med stam på 1 till följd av metates av
ij som sega, vcrjla, kwceila, fcella 'svälja', tocekla 'välja', tela
'tälja (skära)', dela, fela (de flästa av dessa ha ev. också a-pres.);
1) I bet. 'iakttaga'; däremot t. ex. hon meeeka lomadugana
'hon märker näsdukarna'.
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vidare hos värb med stam på r som lera, hyra, styra, hora, fora,
lyra, röra (vilka utom det sistnämnda enl. mom. 2 även ha pres.
på -a)1; med stam på n i skrcena 'gråta' samt med stam på -ej
alternativt i ceeja (alt. ceejer), snceeja, spoeja, smeeja ock sceeja,
som ev. också höras med pres. på -e(r) eller på -a;
hos några svaga t-värb, nämligen sådana med stam på 1
i Usla 'tåla', på r i spara, på n i fryna, fena 'skina' ock stelna
'stöna'. på s i laga, blaga, frasa, waga ock även pysa 'koka
över' (som även har a-pres.);
hos ett par värb utan tempuskons. i pret., nämligen jora
ock tera 'töras'.
Presens. sing. av här ifrågavarande värb lyder alltså t. ex.
spar, too
rör, spae
fc_er, fa(r), röe
feel, sil, tel, fcee
unn, skrcen, fen, steln, frys, lag, peej, spov, sej.
I väsentlig omfattning har förekomsten av denna presenstyp i målet sin motsvarighet i fornspråket, där den ju uppstått
genom en samnordisk assimilation av ett ändelse-R med stamkons.
r, n, s. Så först i fråga om de starka värben i målet. Därtill kommer, att av de numera svaga värben flera äro urspr.
starka, nämligen fena 'skina', laga ock blaksa samt även pe,,/a
ock troligen fryna, som är okänt från fspr. Vidare i fråga om
urspr. kortstammiga svaga l-värb, till vilka äro att räkna sla,
va9a, kwyella, dla, stnna ock sannolikt även skrcena (se s.
122) ock fraga (se Hellqvist), ock slutligen i fråga om tela,
spara, jora, tera med fsv. pres. o1, spar, gem, por. Det sagda
gäller även målets presensbildning på stamslutande -oj <— rj.
Den får föras tillbaka till fornspråkspresens på stamslutande r:
målet har låtit det j, som stått framför vokal i ändelsen, medfölja även de enstaviga presensformerna, varigenom fspr. pres.
sweer, ter, snwr, spyr, smyr blivit fceej, ceej, snceej, spoej, smeej.
Då även några i fspr. långstammiga svaga värb träffas med samma
presenstyp — det gäller ju av de ovan nämnda värben waksa,
pysa (lånord), tia, wcega, Nia ock sceva — föreligger naturligtvis analogivärkan i motsatt riktning till den, som lett till
a-pres. av tcema, flrjda, fila m. fl. i mom. 2 d ovan.
5. Den fämte presenstypen är regel hos vokalstamsvärb,
som icke ha infinitivändelsen a ock, på ett par undantag
när, ha tema av I-typ. Vi kunna skilja på
1)

Tilläggas kan hjälpvärbsformen /WO

FORMLÄRA: VÄRBENS AKTIVA BÖJNING.

543

värb med urspr. vokalstam: fri 'freda, skydda', bo, ro, tro,
glo, gno, sko, sy, fly 'räcka', J.0 'skälla', stro, föl 'ske', sa, tra,y
'åtrå', flau, klay, nay, ma y 'må, befinna sig', spay, vartill komma
do, som saknar temakons., ock söi 'se' med d blott i partie. ock
med starkt preteritum;
värb med sekundär vokalstam i strt 'strida', kri, bry, spce,
spröi, ha (i sing. alternativt hae), stundom även fo, sto ock stce.
Således pres. t. ex. ja fri, da föl, ja bry, spce, ha, fo. Om denna
presensform se närmare s. 371 f.
De vokalstamsvärb, som alternativt ha infinitivens -a kvar,
eller, även om inf.-a saknas, icke ha d-tema, bilda i regel presens
sing. efter andra eller tredje presenstyper.; men ganska vanligt
är, att de, åtminstone alternativt, få plur. efter typ 5. Sålunda
ra, döi raya ray; ja
t. ex. ja raye(r) -› ra, pl. vt ränn
tar, pl. vi tein tan ock endast döi ta (så ock dra, it);
tae
styr, pl. vt stå yn, vanl. stayn (så ock slau,
ja (sta ye -->) sta
tron,
gay, fa). Av tro med sing. true(r) märkes pl. vt trgin
döi tro. Vokalstamsvärb med konstant infinitiv-a få inga av den
fämte presenstypens speciella former; så t. ex. endast ja lpa
vi l#an -->- ljn, döi lpa ock ja ytte(r), vt jitan ---> jin, döi jita.
Anm. Presensformerna av jälpvärben torde böra framhållas för
ha (denna senare
sig. Pres. av ha är förut berört: ja hae (har)
form 'näst hos äldre), vt han, döi ha, helt eller delvis enligt typ 5
ovan. Fullt överensstämmande böjning enligt typ 5 har det till bildningen oregelbundna pres. av va 'Vara': ya ab vt agn, döi ag, alt.
ja a, vt an, döi a ock ja ce, vt cen, döi ce (s. 302 o. 372). Detsamma gäller pres. ja may, vt mas, döi mau 'må' ock med vokalväxling i plur., ja ska, vt skon, döi sko (s. 368). Värben vela
'vilja' ock kona 'kunna' ha pres. ja veL vi vlsn, döi vbla ock
ja kan, vt könan, döi köna. Pres. av bli, stundom ble ock biöi(a),
bltn, döi blt(a) blea
är numera mäst ja blee (bler), vt blin
(om pres. med öl se s. 326). Ett oregelbundet pres. utanför jälpvärbens krets är det gamla pret.-presentiet ja vöi 'vet', vi vUlan,

döi t)da.
Presens konjunktiv förekommer i målet endast i tredje
pers. sing. i sådana uttryck som gu jlp, trosta, »oda me,
da veda katan 'det vete katten' o. dyl.
Imperativ sing. utgöres av värbets stam utom hos värb, med
a-böjning i pres. id., vilka ha imp. på -a; således t. ex. skrgg,
sed, hoe hor, lags, tcetgk, st 'säg', men vana 'vattna', leva, trcegt.
Av värben gay ock sta y användas ännu mäst de gamla formerna
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gak ock stat. Plur., till formen lika med första ock andra
pers. av pres. id., heter t. ex. skrggan, &fan, stan
sin, tron
ock användes även i tilltal till en person, tilltalad med ni.
§ 300. Preteritum indikativ böjes, i enlighet med de olika
tematyperna ovan §§ 296 ock 297 samt de i § 298 angivna
reglerna, exempelvis som följer:
vi (ni) slopan
ja (du, han) slap
döi slopa
gön
ga
gd.
twcetadan
twwtada
twcetada
&redan
hooda
haoda
möinta
miiintan
niöinta
tyda 'förmådde' »
tydan
tyda
id
» ldn
14
jöct yora) » yöan
»
Pret. konjunktiv anknyter hos de starka värben regelrätt
till pluralen av indikativen ock slutar i sing. på -a (-a) med de
ev. förändringar, som detta kan undergå (se § 298) samt överensstämmer i plur. med indikativ; sålunda t. ex.
M (ni) slopan
döi slopa
ja (du, han) dova
•
gön
gO.
jga
» 'gan
» pea
töa
» föan
» föa
»
vba 'vore'
vban
» vöct.
De svaga värbens pret. konj. överensstämmer helt med indikativen.
§ 301. Nominalformerna.
Infinitiven slutar i regel på -a. Detta saknas efter vokal
den omfattning, som framgår av § 178 i det föregående.
Presens particip slutar på -anas ock är oböjligt såväl i
attributiv som i predikativ användning. Även värb med vokalstam ha a i suffixet. Ex. aganas 'åkande', tranas, oolanas
'irrande, gående ostadigt, planlöst', ggyanas 'gående', boanas
'boende'. Fsv. har som bekant ofta pres. ptc. på -andis, om vars
kanske växlande ursprung se Nor. Aschw. gr. § 465,2 ock där
citerad litt. Värbalsubstantiven bildas på -ana utan s, t. ex.
öit renana, gana.
P erf. particip, vars bildning framgår av redogörelsen för
värbens temaformer, böjes helt såsom adjektiven enligt § 274 if.
Därvid bör särskilt märkas, att även efter det svagtoniga -ad-
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ändelsen -a anbringas, t. ex. öina refisada lyka (inhägnad),
da rcasada stikat, tgrana a reisada, rcegsada agra, lyka, stika.
Supinum är i regel lika med neutrum av perf. ptc., dock
att några vokalstamsvärb utan infinitiv-a kunna ha en särskild
supinform på -t vid sidan av neutr. av perf. ptc. enligt § 207,2 c,
s. 436, t. ex. sup. numera vanl. tat, got, neutr. pf. ptc. tåt, göt,
av värben ta, p.

C. Passivbildning ock deponens.
§ 302. Passivum på -s har vid sidan av konstruktion med
jälpvärb (bliva, vara) + perf. particip en relativt begränsad
användning i målet. En stadgad användning har s-form väsentligen blott i deponential funktion.
Vid böjningen med s märkes följande:
Aktiva presensformer på -e(r) förlora denna ändelse
framför s, vilket lägges direkt till stammen, såsom ju skedde
redan i fornspråket, t. ex. da icelpe(r), men da jelps, ja
meeke(r) : da mceeks, ya bahove(r) : da balz0V-s.
Aktivt a-presens enligt § 299,2 motsvaras regelrätt av
passivum på -as, t. ex. da tubas, glomas,petas 'hittas'; men
passivformen bildas icke sällan alternativt utan a, till likhet
med pres. pass. av värb med pres. akt. på -e(r), t. ex. da wens
för t,scenas, da gloms o. s. v. Av deponentier märkas med endast
e-lös form, ehuru a-form kunde väntas, sådana som ja syns,
mtns, nens, 'ms; med enbart e-form ja tykas 'tycker' ock
på samma sätt ja klogas 'bar kväljningar', tretas 'träter, grälar'.
Omvänt höras stundom presenspassiver på -as av värb, som icke
kunna ha aktivt a-presens, t. ex. da malas för mals (akt. endast
mal), da vcevas för ?mas (akt. vevor). Värb med stam på s få
t. o. m. regelrätt former på -as, t. ex. da lcusas (akt. lo).
3) Nuvarande vokalstamsvärb, som icke ha a-böjning
i pres. enligt § 299,1; få s efter stamvokalen, varom se närmare
§ 207, t. ex. da snos, fa, bys 'bjuds', hos 'bjöds', ns 'säges',
ps 'gives', gas 'gavs'. Av värb med bibehållet infinitiv-a förekommer dock även form med a, t. ex. da peas pis ev. pm
'Unges', ock i något fall kan väl s-form helt saknas, som da
rtas --> ris 'rides'.
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4) Tonande stam kons. mister i regel sin ton genom sammanträffandet med passiv-s. Detta gäller i varje fall media
ock v. Då i egentliga passivformer vokalen vanligen bevarar
sin längd, stannar det vid tonlös media eller tonlöst v (95). Då
åter, i synnerhet vid deponential användning, vokalen blir kort,
inträder tennis resp. f framför s ock i fall av d --> t + s assimileras eventuellt ts till s. Sålunda t. ex. da sys, bryets, legs,
vet5s; deponentialt: han fulas 'nyps', bods /sts låtsar', bits bis,•
rafs av resp. deponentier ntbas, lodas, bidas, rzvas. Detta
rits
senare gäller dock väsentligen blott presensformerna; i pret.
finna vit. ex. han nebs, lods, bed's, ras. Då s följer på stamslutande r (--> e), vokaliseras detta i regel enligt § 53, t. ex. da
hoas, fees, skaes. Märk också da spoes av spoeyas med deposceeias.
nential karakter; däremot han sceeys
I övrigt lägges passivets s till resp. värbformer oförändrade.
t. ex. ja regnas 'räknas', regnadas, vt regnans, regnadans, döi
regnas, regnadas, da jomde.s, stals, döi stolas, da 'oas 'gjordes'
yora), da sås, vt tåns, döi tös 'togos, d. v. s. 'brot(han joa
tades, slogos'. Märkas bör, att t i supinum ej assimileras med
s, således t. ex. regnats, revats, fonats, boats 'burits', båts 'bjudits', tpvnts, Nits 'lagts', fots, pits 'svetts, bränts'. Men väl
saknas t i pret. enligt § 296,6, t. ex. fans av ftnas, svarande
till akt. pret. fant.
Anm. Målet har ett ganska stort antal deponentier av konstant art.
Många sakna varje anknytning till aktiva värbformer. Här kunna antecknas: bra ys 'brås', mulas, ncenas, klogas 'ha kväljningar' (s. 269),
tiks 'få skott' (s. 66), fceras 'väsnas' (s. 126), vcesnas dets., tosas
'vara tokig, skämta', btsigas ung. dets. (jfr s. 319), vlas 'färdas' (s. 43),
aylskras 'åldras', mulas 'mögla', fyenas 'vissna', teenas 'spricka upp'
(s. 125), rodas 'varas', valas 'ställa sig in'; töidas 'reta' (s. 321),
brogas 'brottas' (s. 320), varas' betreas 'träta, gräla', broldas
tyda' (s. 335), fatas 'fattas', hu-falas 'behaga'. Med aktiva parallellformer märkas ttsela(s) 'smeka(s)' (s. 122) ock tyka(s) (om) 'tycka (om)'.
Endast aktiv form har värbet ayna 'andas', i inotsättning till riksspråksvärbet. Genom betydelsen främmande i förhållande till de motsvarande aktiva
värben äro Negs, synas, lodas 'låtsa', lyas 'lyssna' ock även fcentas
(fema är oj vanligt i målet, som därför har !fena, se s. 131), vä(l)nas
'bete sig'. Till aktiva värb anknyta f. ö. många deponentier med aktiv
betydelse, som slays, stayeas, trampas, ttsosas, icke blott reciprokt
utan även i bet. 'kyssa' (intrans.), kilas 'kittla' klias 'klia' (intrans.),
atdas 'äta', d. v. s. 'skava', t. ex. da ald's 'det skaver' 1. dyl.
Med reciprok betydelse märkas t. ex. trcefas, yelpas od 'jälpa
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varandra' ock kanske urspr. tas mce non 'brottas, tävla med någon';
med passiv betydelse p/aS 'gälla, vara giltig'; med mera reflexiv betydelse kanske sådana uttryck som tjcenas ve 'vidgå, ta på sig', slidas
mce, dras me not 'slitas, dragas med något'. Målet har för övrigt
talrika värb med egentlig reflexiv form ock funktion; så t. ex. grua-se
'gruva sig', ji-se »ge sig», 'stöna', ta-se »ta sig», 'förbättras', koma-se
'repa sig', st-se 'stå sig, bärga sig', röi-se 'reda sig', styra-se 'behärska sig', bagau-se 'klara sig', saga-se 'saka sig' (lägga bort kort i
kortspel), sceigka-se 'dränka sig, drunkna', foeta-se, saita-se 'gå före,
gå efter (om klocka)', krOmska-se "harkla sig', grosma-se 'bli grynig'
(s. 276), fnusla-se 'fnasa' o. s. v.

D. Tempusbildning med jälpvärb.
§. 303. Perfekt ock pluskvamperfekt bildas dels med jälpvärbet ha 'hava' ock supinum, dels med va 'vara' ock perf.
particip. Det förra gäller för alla transitiva värb ock i stor omfattning även för intransitiva; det senare är vanligt, ehuru ej
ensamrådande, av intransitiva förändringsvärb, d. v. s. dels
rörelsevärb, som i sin betydelse innesluta en utgångspunkt eller
ett mål för rörelsen, icke blott avse rörelsen i ock för sig, dels
tillståndsvärb, som ange en förändring av tillstånd.
Sålunda t. ex. endast ja hae sprogat sa foet ja ty t (orkat),
men han hae sprogat hem eller han a hem-sprogan; endast ja
har agat höila vcelan 'åkt hela vägen', men han har agat te
stan eller vanligare han a agan te stan; vidare t. ex. han hae
komat tabagas eller vanligare han a koman tabagas; endast han
har altz stet op Utta, men han hada stet op fo Utta eller han
va op-sten fo Utta ock endast han hae mena gana pmlat (svimmat), men nu har an pmlat ven eller nu a han 5int1ade(r)
ven; endast ja hae vagnat ve fem-tina döi sista mceenana,
men han har inta, vagnat enu eller vanligare han a inta, vagnader cenu; vanligen han a doe(r), sällan han hae clot.
Att beakta är, att värbet bli
ble
b/öi 'bliva' ävenledes
oftare bildar tempus med jälpvärbet va än med ha, ock så även
vid passivbildningen, t. ex. pikan hae biet (blöit) stoe eller
hällre a(i) bien stoe; han hae blet domde(r) eller han a(k)blen
(blöin) donide(r), mera sällan han hae domts.
Futurum bildas i regel med sing. ska, pl. sko(n), t. ex.
ja ska, vi skon, döi sko tira te stan i man; hon ska, döi
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sko laga fo praz,stdn s unte(r). Till riksspråkets futurumbildning med komma att svarar stundom en konstruktion koma
te o, t. ex. han kom e ta o fo-lora sa met han hae. Med futural
betydelse står också. presens, t. ex. ja moda de ve brona 'jag
möter, skall möta dig vid bron'. Futurum preteriti bildas med
skula, t. ex. döi skula mgdas ve brona; han skula gay te t,soekas,
na vi kom,an 'han skulle gå till kyrkan, när vi kommo'.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.
Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
I: 1878-81.
hh. 1881 A B F, 1882A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
IV: hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166.
V: hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41
VI: hh. 23, 28, 32, 33, 35.
VII: hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
VIII: hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 38, 39, 45, 56, 130, 203.
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
hh. 63, 150, 155, 167.
hh. 64, 67, 72, 90, 111.
hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
hh. 74, 76, 79, 102, 204.
hh. 80, 82, 89, 94.
hh. 77, 175, 213.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
IV: hh. 148, 173, 180, 196, 210.
Band III och IX äro under arbete ock skola bliva
färdiga så fort som möjligt.
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LANDSMÅL
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Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. v.).

Stockholm 1936. Kg'. Boktr. P. A. Norstedt & Söner
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