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Arbetet har utgivits i 6 häften: 
S. 5-100 (h. 140) utgjorde årg. 1917: 4 

101-260 (h. 179) » 1928: 1 
» 261-340 (h. 195) » » 1931: 3 

341-436 (h. 199) » » 1932: 2 
» 437-548 (h. 214) » » 1935: 3 
T., s. 1-4, 549-562 ock 3 kartor utgjorde 

årg. 1936: 1 (h. 217) 



Förord. 
Det är mer än trättio år, sedan jag började det arbete, var-

av föreliggande avhandling är en frukt. Såsom licentiatspeci-
men inlemnades 1906 en behandling av vokalerna i Mörrums-
målet, mitt eget egentliga modersmål. Då jag sedan icke full-
följde min avsikt att som gradualavhandling utarbeta en mono-
grafi över Listerhäradets mål, gingo några år, innan arbetet åter-
upptogs på allvar, ock då efter annan plan än den i licentiatav-
handlingen följda. 1915 hade jag en avsevärd del tryckfärdig, 
varav ett häfte på säx tryckark utkom i landsmålstidskriften 1917. 
Det dröjde ett drygt tiotal år, tils tidskriften kunde utsända ett 
nytt häfte, då på tio ark, ock under en stor del av denna tid 
låg också arbetet av olika orsaker nere. Sedan dess har jag 
emellertid fortsatt det, ock i olika häften har värket efter hand 
publicerats i »Svenska Landsmål». Med formlärans fullbordande 
får det anses vara avslutat, ehuru visserligen i min plan ingått 
jämväl en avdelning om målets syntax ock en översikt av ordbild-
ningen. En fortsättning av arbetet skulle kräva ett förnyat, 
särskilt primärstudium av målet, vartill intresse ock energi 
inte längre vilja förslå. Skulle jag dock framdeles något åstad-
komma, får det komma som efterskörd. Jag tänker därvid närmast 
på utarbetandet av en ordförteckning över målet, hälst upptagande 
icke blott det ordmaterial, som förekommer i detta arbete, med 
hänvisningar, utan även de ganska talrika ord, som jag där-
utöver känner till från målet. 

Det säger sig självt, att ett stort arbete, som utförts ock 
tryckts under så lång tid ock med många ock stundom långa 
avbrott, icke kan vara fritt från inkonsekvenser, kanske till ock 
med motsägelser. Divergenserna torde dock ej röra det reala 
stoffet, utan mera träffas i beteckningen ock inom de åpråk-
historiska utredningarna, där de böra vara till mindre skada, 
om de också få beklagas. 

För arbetets utförande har jag erhållit betydande understöd 
genom centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund, vilket 
jag finner angeläget att här med stor tacksamhet omtala, ock 
i detta sammanhang vill jag även särskilt tacka professor Emil 
Olson för det aktiva intresse, som han visat för saken. 

Den välvilja, det intresse ock den möda, som landsmåls-
tidskriftens redaktör, professor J. A. Lundell, ägnat ock ned-
lagt på värket under hela dess långa tillblivelsetid, kan jetg ty-
värr löna endast med ett enkelt, om också järtevarmt, tack i 
detta förord. Det gäller icke minst de sakkunniga upplys-
ningar ock råd, som prof. Lundell ständigt bistått mig med. 

Stockholm i mars 1937. 
Julius Swenning. 





Översikt över några variationer inom häradets mål. 
Siffrorna hänvisa till sidor i avhandlingen. 

1. 
Kh, nJh Övr. socknar 

St0re 'större' stare 184 
tre(r) 'torr' taro(r) 184 

Jh 
ven 'vän' s. 
paa 'padda' 
lasa 'trasa' 
dova 'doppa' 
ten 'tenn' 
Om 'skön' s. 
fel 'föl' 

övr. socknar 
tuV12, 87 
pada 148 
lam, 138 
dova 198 
ten 87 
On 268 
frl » 

 
Kb, Jh 

tvc_et,da 'vässa' 
moll 'mjöl' 
fad 'fäll' 
valet 'vört' 
tesatetal 'körtel' 
aysal itxel 

 

(3 yr. socknar 
woda 123 
mjel 99 
fcel 325 
veet 326 
/.&5eota./ 129, 326 
Qsal 222 

Kh, Jh Mö, Eli övr. socknar 
atp 'ax' C,8 OS s. 222 

Kb, Jh 
bctpt 'ben' 
sal 'se' 
trala, 'tröja' 
vat,n 'vagn' 
lamt 'långt' 
kg 'lax' 
klam 'klave' 

4. 
Mö, Eli, Ga, Ys 

ben 
set 
trug, 
vem, 
lotnt 
lots 
klen 

Mj 
bkrt 
sxi 
trna, 
vat,n 
lapa 
lats 
klan (-m) 

s. 320 
323 
328 
300 

174 

Kb, Jb, Mö, Eli 
Seevana 'skärvan' 
kova 'täppa' v. 
trete(r) 'trött' 

35-141058. Sv. 

5. 
övr. socknar 

pevanct 96, 274 
ta 127 
tr-cete(r) 130 
landsni. Sw enn in g. 

Kh, J13, Mö, Eli övr. socknar 
trolse(r) 'trög' trok(r) 221 
va/ '(sill)val Q/ 220 
vek 'vecka' ttga 234 



Hela hdt Ut: 
yttre Mj 

doo 'dörr' 
too/a 'kärnstav' 
too, 'torg' 
vceok 'värk' 
kry gl 'krut' 
nan 'namn' 

YMi 

dao 185 
taola 185 
taft()) 184 
vak 154 
krud 231 
nqm 174 

 
Mö, Eli, aGa, Ya, Mj Kb, Jh, nGa 

boo 'borr' boo 192 
gol 'gött' gol 198 
folk 'folk' folk 203 
bro 'bröd' bro 283 
grgd 'gröt' grqd 283 
grgne(r) 'grön' grono(r) 283 

 
Mö, Eli 

Jena 'skina' 
telda 'Tilda' 
kova 'kammare' 
ggval 'gavel' 
kobo(r) 'koppar' 
total 'toffel' 
/ava 'loppa' 
holma 'holme' 
kosta 'kosta' 
po.2 'pors' 
stal 'stall' 
bada 'lördag' 

stgb 'stöv' 
byde, 'byggde' 
slyts. 'släckte' 

övr. socknar 

.fina 60 
ttlda 54 
kgva 188 
oval 188 
kobe(r) 193 
tofal 196 
lapa 198 
holma 203 
kosta 209 
pag 182 
st 6q 285 
koda (jooda) 

282 
stgv (-b) 193 
byda 233 
sluta 233 
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6. 9. 
Bh, Jh, Mö, Eli, sGa, Ys, Mj 

nGa 
lade(?) 'lätt' adj. lceto(r) 305 
lalla 'lätt' adv. lwla » 
vana 'vända' «ena 
roo 'rör' s. roo 281 
brora 'bröder' brgra 281 
smooja 'smörja' smova 281 
fgdo(r) 'fötter' fgdo(r) 283 
plosto(r) 'plåster' plosto(r) 277 

 
Bh, Jh, Mö, Eli, Ga Ya, Mj 
fyra 'fara' v. fTra 122, 138 
ya 'öga' tya 69 
Jona 'hörna' Jyena 258 
ymce (o-) 'utmed' utnw 232 
am(r) 'åar' wo(r) (a or) 

302 
.kayty '(hår)kam' kom 214 
yvan 'öppen' yban 246 
bredas 'brottas' brggas 269 
hetnt 'milt' helmt 94 
badna 'svälla' balna 140. 
te 'teg' ipf. bida 294 

 
Hela hdt ut. Mj Ml 

flynra 'flundra' fltnra 68 
gregla 'grädde' grcegla (-e-) 94 
tona, -a 'kärna' itsceona, -a 129 

(smör) s., v. 
ggana 'ollon' gzgana 138 
roftg 'rotting' rutsy 272 
sat,na 'sina' scfna 304 
velsan 'vilken' helsan 94 
sprgdal 'vävspän- sprgda 269 

nare' 
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12. 
Mö, Eli Kh, Jh, Ga, Ys, iMj yMj 

keep 'korp' keep kaep s. 185 
keej 'korg' kov (kee) kae 184 

• 



Tillägg ock rättelser. 
S. 25. Liksom o ock u (s. 28), ävensom a (s. 27), har i-ljudet 

gärna ett diftongiskt uttal med ett förslag av ä-ljud, ung. cp 1. 
cp, tydligare i de södra än i de norra delarna av häradet. 

S. 28. Även y-ljudet har ett mer eller mindre utpräglat 
diftongiskt uttal: cpy 1. cey. 

8. 83 samt s. 322. Den regel, som på dessa ställen förut-
satts för behandlingen av ö <--• cei framför m: att e-ljudet skulle 
ha bevarats utom i framljud (öim 'imma'), synes icke hålla streck. 
Jag har senare beaktat ett i hela häradet brukligt ord med dift. 
öi icke stående i framljud, framför intersonantiskt m, nämligen 
subst. föima f. 'anfall av sjukdom 1. dyl.' Rietz har s. 135 från 
Närke femma 'lindrig sjukdom'; jfr no. feim, feima 'tynd hinde', 
äv. 'anstrok', samma ord som fht. feim, ags. fån; eng. foam 
'skum'. Om, såsom sannolikt synes, diftongen i föima är ljudlags-
enlig framför intervokaliskt m (i varje fall vid grav ordakcent), 
så bero Väl målets hema, sleme(r) på utjämning. 

S. 8510. kaHt. 'vagnshäck, överrede på vagn för hö- ock 
sädesinkörsel' (eljes vanl. hosta-hag). 

S. 89 not 3. Jfr da. wegelsindet ock isl. adj. hvikull. 
8. 931. teva även 'tippa, stjälpa', t. ex. en kärra, en vagn. 
S. 9412. Från Mjällby har jag även gneds, för eljes i 

häradet vanligt greck. 
S. 98. Till de i § 26 anförda beläggen med e av urspr. y 

kan läggas te i t. ex. te möie 'desto mer', stundom tes möle 
'dess mer'. Jfr fsv. lay hEelder. 

8. 126 not 4. Målets Joe 'jäst' torde närmast böra sam-
manställas med fsv. gzeras, mlt. geren. Målet har yeras 'jäsa'. 

S. 128. Ett fall med ce att beakta är också vev '(skepps-) 
varv' mlt. wort (warf), vidare om-vceev 'omgång', som med hän-
syn till v- för eljes förutsättbart w- ej bör direkt sammanställas 
med rspr. varv (skikt), utan snarast härrör från mlt. 
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S. 166 f. Till beläggen med a i främmande ord enligt § 51 
kan läggas baldus 'burdus', upptaget s. 369, samt marcikal eg. 
'mirakel', sedan 'uppseende, sensation, oro'. 

8. 188. Ett ord, som vållar bryderi i fråga om utvecklingen 
av 6, ii framför v, är skrov 'skrov'. Av 6 borde ha blivit o i 
norr, ii borde ha givit u i hela häradet enligt § 71,1. 

S. 212 anm. 4. Med o -(--• e märkes också -mos(s)e '-mässa' 
i t. ex. mekals-, Lsyyals-mosa, -mosa 'Mikaels-, kyndelsmässa'. Vo-
kalens labialisering i bitonig ställning bör här ha förorsakats 
av det föregående ra-ljudet. 

S. 220 not 1. Att ett prefixalt o- utgått från fspr. of-, synes 
sannolikt. Målets negativprefix är u-. Men en sammanbland-
ning med detta senare har helt visst skett. En på en gång 'för-
stärkande ock negerande funktion framträder i sådana fall som 
o-boda-kso(r) 'obotlig', Q-bona-10.99M 'bottenlös'; jfr med u- t. ex. 
u-vans-kso(r) 'ovålig, hänsynslös' ock u-skamlat 'skamlöst'. 

8. 226. För frågan om vokalförlängning i ax kan upp-
märksammas skrivningen aax i Äldre Västmannalagen. 

S. 2692. I Mjällby sprilde, m. 'vävspännare'. 
S. 273. Vid f) kan tilläggas kh. slok vid sidan av sloba 

'slaska, ställa till med vatten' till s/o s. 199. — För skroma 
i g) har jag i Mjällby funnit skroma (s. 405). 

8. 275. Möjligen går o i kli. roma för eljes vanligt rensa 
(s. 83) närmast tillbaka till y av i e, men en labialisering 
av e till o kan också föreligga (jfr § 86 s. 279). 

S. 305 not 2. Till sit,zuy svarar i häradets södra del okt f., da. 
sht. Mj. slceta-ka 'slåtterkarl' svarar till de norra delarnas slakto-
eller slafa-ka med urspr. gen. "sliTsttar av *slått som första led. 

S. 322. Se ovan tillägget till s. 83. 
S. 334 f. Till ex. under mom. 4 komma ra ygko(r) 'rank', 

slank 'räkel', mak m. 'men, olägenhet' (ha mak ay 'ha 
men av'). Till mom. 7 lägges matas 'Mårten'. 

8. 337 f. Till ex. under a) lägges gadrayb m. 'garderob', 
under g) grays n. 'gross', grays-hanlara 'grosshandlare'. 

8. 369. Utom de i anm. 5 anförda orden med 1 för r märkas 
olja-veok 'orgelvärk', oljanist 'organist', båda uppenbart folk-
etymologiskt behandlade, vidare resalvån m. 'reservoir'. Folk-
etymologiska ombildningar äro bra y41,-stol 'brandstod' (jfr s. 235) 
ock ov-sto/ m. 'upphov' (väl ombildning av -stod). 

t35-141058. Sv. landsm. Swenning. 
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S. 384 f. Ex. med v gh i § 134 kunna ökas med &yras 
'avflagras' ock kh. ravla 'ragla', vilka liksom davnig synas 
motsäga regeln om muljering av gh framför kons. Möjligen har 
sådan skett efter å blott framför tautosyllabisk kons., medan 
gh framför heterosyllabisk kons. blivit v, såsom i dagh-ning, 
flagh-ra, ragh-la. 

Vid sidan av jaga (§ 146) har jag, särskilt i Gam-
malstorp, Ysane ock Mjällby, hört skoga. 

Av lånord med 5  enligt § 149 märkes även grajkil 
n. 'gratial'; däremot statjOn 'station'. Med hänsyn till not 1 kan 
andragas även 5l-hcprade(r) 'kutryggig' enligt e. 2295, som jag 
också hört under formen skul-hcerade(r). 

8. 406. Ett undantag från den i anm. 2 givna regeln om 
k mellan kons. ock likv. eller nas. är to-lan 'Tyskland' (s. 246) 
för tysk-lan. Möjligen är det härlett ur neutr. tyst av tysko(r). 
— Ett (för t) substituerat k träffas i makadde 'matador'. 

S. 424. Likartat med de fall, som nämnas i början av 
anm. 1, är t. ex. Lsynpls-mosa f. 'kyndelsmässa' med lång vok. 
framför ensam kons. av kort vok. + lång kons. Ännu mera 
än de i anm:s senare del nämnda orden te sig följande ord 
svårförklarliga i fråga om kvantiteten, nämligen syl 'syll' s. 250, 
gryne(r) 'grund', gryn n. 'grund' s. 251 samt fyn av fynd ock 
bryn, bryna av *brynd(a) s. 252. Ett par lånord med säregen 
kvantitet äro krested 'kristall' ock komp& 'kompass' (isl. kom-
påss). 

S. 433 f. Ang. lånorden enligt § 206 se Bidrag till nord. 
filologi tillägn. Emil Olson s. 213 tf. 

S. 488. Till de i § 262 anförda pluralerna med omljud 
kommer även Mj. fide(r) av flau f. 'flöte på fiskegarn'. Enl. 
Torp, Nyno. et. ordb. no. fiaa ock fiss, pl. fl(a) 'stykke avflxnget 
bark, flytholt paa garn', fno. fia f., pl. flår 'flytholt' (så Fritzner), 
bornh. flå f., pl. fiEer. Rietz har s. 144 fla f., • flån n., även fiä 
m. m. eg. 'bark'. Ordet har i Mjällbymälet även formen flyyn n. 

S. 490 f. I fråga om pluraler utan ändelse borde också 
vissa mask. ock fem. måttord ha omnämnts som t. ex. i tröi fod, 
rnl 'tre fot, mil'; märk även ayta da. Däremot heter det en-
dast med plur. t. ex. tröi alna, tyna 'tre alnar, tunnor'. 

S. 495. Efterbildningar av namngenitiverna på -a äro möj-
ligen de på urspr. s-genitiver bildade formerna fete», mdesa 
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fars, mors', ofta ytterligare utbildade med ett -s till faosas, 
moosas. Som förebild kunna också tänkas pronominalgeni-
tiver på -a(s), främst hansa(s), i sin tur en efterbildning av 
hcena(s), doera(s), se s. 513. Formerna faosa, moosa användas 
med en viss karakter av nom. propr., t. ex. faosa(s) slcelt 'fars 
släkt', men min falls slokt. — Som dubbelbildade genitiver te 
sig även veckodagsnamnens former i t. ex. sondasa, mayndasa 
ino3an, kwöi/a 'söndags, måndags morgon, kväll'. 

5. 497. Ett fall av gammal svag nom.-form, som borde 
nämnts i § 273, är klaykan vid angivande av klockslag; så-
lunda: ho met a klaykan (äv. klaukana) 'hur mycket är klockan', 
klaykan a tol (tolv) ock alltid klaykan tel, öit o. s. v. — Till 
§ 273,3 kan läggas ett ock annat. Gammal dat. sing. på -e 
återfinnes i uttryck som ay husa 'ur huse', i bana 'i bänd, i 
kläm' (ti. 305), i gg kwöi/a 'i går kväll', däremot knappt i ut-
trycken slay glimta 'glömma bort', gay ay t,scena 'komma ur 
bekantskap', vilka sannolikare innehålla gamla neutrer på -e. 
I uttrycket va 1. koma 1. raga i Rea (<- fra) ve not 'vara 
ute, råka ut för något' föreligger en gammal dativform av subst. 
fceo 'färd', på -i eller kanske snarast på -o (jfr fsv. dat. 
iordhu, -o). Dat. plur. på -om, som G. Hedström i Bidr. t. nord. 
fil. tillägn. Emil Olson s. 245 if. antagit, synes mig mindre san-
nolik, i synnerhet med prep. ve  'vid' i målet (de av H. anförda 
beläggen ha prep. med). — Hur nota i uttrycket i ga nota 'i 
går natt' skall uppfattas, är svårt att bestämt säga. Snarast 
som gammal gen. sing. (fsv. nattar); jfr gen. i got. gistra 
dagis. — Den obl. kasusformen på -a av svaga maskuliner har 
utom i sammansättningsled någon gång bevarats i fristående 
ställning, efter prep., såsom i uttr. gay om ana, eljes alltid 
apa 'ände, -a'. Ett sådant fall är också ve pauska 'vid påsk'; 
jfr da. paaske (eljes i målet paysk m.). Såsom en svag obl. 
kasusform får mceonci i uttr. i mena kwiiiia 'i morgon kväll' 
betraktas. Till man *mceern *mceren har bildats en 
form *mcerne mena, nuv. biform till mcean, på samma sätt 
som tceola *tcerle bildats till tceal *tceerl ±- *tcerel, varom 
se B. 480. Till nom. mena svarar så den obl. formen mena. 
— Under § 273 borde ock ha nämnts reliktformer med kasus-
böjning av såväl subst. som best. art., såsom däisans (smyg) 
'dagsens (sanning)', öina) vasans (ra) '(i en) världens (rad)' 
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(s. 153), asans (tt) 'årets (tid)', 'agans (iceona) 'järtans (gärna)' 
(s. 154), harans (ngn) 'Hånens (namn)'. 

8. 501. I rad 5 uppifr. uteslutes ba-föga, som icke är något 
oböjl. adj. på -a, utan böjes balögo(r), -fög, pl. föga (jfr s. 138 
o. 411). — I § 279 tillägges till ex. med ursp. -u, -o i dat. 
sing. neutr. uttrycket t rwga-la 'i rätt ordning' (se s. 110). 

Jämte nys höres även nys.ans, som kan vara bildat 
efter t. ex. t ststans. — Bland adv. på -es märkes också yd-
vamas 'utvändigt'. Till uttrycken med prep. te 'till' kunna 
läggas te föias 'i kapp', te jcemtas 'bredvid varandra'. — Med 
uttr. tjora tona överensstämmer lana tara 'koka torrt'. 

Advärbbildning på -a, liknande den i adv. på 
-1t(g)a, förekommer även av partieipiella ord på -ad-, t. ex. fo. 
trokada (löjor) 'förtrollat (ful)', fo-gauyada (ont) '»förgångah, 
fördömt (ont)'. 

S. 512. Till de r. 5 uppifr. nämnda bråksubstantiven lägges 
Sceftg 'sjättedel'. 

8. 513. Subjektsformerna hau, hou förlora i enklitisk ställ-
ning gärna h; så har-an, har-on 'har han, hon'. — Till list. 
inanra svara Villands hd ingandra, Ljunits hd enannra (enl. 
Teckn. o. Toner). 

S. 519. Till värben i mom. 2 lägges fnyga 'smårägna, -snöa' 
(s. 249). I fråga om värbet knyda märkes, att fornspråkets 
svaga temaformer återfinnas som pret. kn,oga, ptc. knogo(r) i sär-
skild betydelse; sålunda refiexivt knoga se 'stockade sig, avstan-
nade', knoge(r) 'hämmad (i växten)'. Aug. ø se s. 271 d). 

Pret. av hayla heter även yol., plur. jola(n). 
Till värben under c lägges dcema 'dämma'. 

S. 530. Av värb med stam på n märkes även Anna 'granska' 
(eg. skönja). 

8. 533. Till 3 c hör också det förut starka fogka 'sjunka', 
pret. jota, pte. van!. 5ogkan, -at. Jfr foga 'sjunga' s. 528. 

I anm. bör tilläggas värbet pres. sing. pick 'plä-
gar', plur. plck tt, plee: (ingen form på -a), som saknar pret. ock 
sup., ev. ersatta med bruta, bryt av bryga 'bruka' (s. 421). 

Plur. 3 pers. kan i 2:a presenstypen (se s. 537) 
även sluta på -a som sing., i st. f. det vanliga -a, t. ex. döi 
gionta. för -a 'de glömma'. 
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Läs s. 213  genomförda Läs s. 275" lin-steka 
1 » 527 fft-iiiita » » 27826  jez 'Jon' 
» » 6510  antagit, att » te fotas 
» 
» 

» 
) 

659 cilfrid 
68'4  fline(r) 

,> 
» 

»» 

3332215711162 
3

28

2

3

6

:

7

2  
ul 
8'ide(r) 

» » 894 spka-stl » 
1» 

blin.(n) 
» 
» 

» 
» 

90, tennis 
9310  helveta 

» 
» » 3341° 

földe(r) 
vankas 

1 » 10310. 3 a-a -  » » 3716  tcere(r), f. tcer 
» » 103" t,sOba » » 3716  were(r), f. teer 
» » 112, iamanalsa » 3742  dlra 
» » 113'Y megaidn » » 38512  kim 
» » 113" jah4e » » 39611  snöbla 
H 

» 
» 

» 
11316  med levis 
11322  mycken, -et 

» 
» 

» 
» 

41814 
4302° 

kavla 

» » 11523  trtiat » » 45222  fgutit 
» » 1179 med levis » 46413  afees-ka 
» 1 1318 len länd, höft » » 4717  -Pnste(r) 
» » 15112  jul4tftan, matans- 1 » 4867  von-skab 

&lian » 48916  slal 
» » 20213  men det finnes » » 5137  hcena mad 
» 1 206, *stjump- » » 51616  an-dåne(r) ,  
) » 23117  'russisch' s » 541, tecegla 'välva' 
1 1 2534  jpga n. » 5466  -vä(i)nas. 
3, » 2694 brkda m. bråte 

Noten till feps s. 9719  står som första not s. 98. 
Höger sidorubrik s. 309-317 skall ha dift. cq, i stället 

för cq. 



Rdsum6 

L'ouvrage constitue une ande linguistique-historique du dialecte 
de la partie occidentale de la province de Blekinge, voisine celle 
de la Scanie, au sud de la Suede. Comme la Scanie elle a appartenu 
au Danemark, jusqu'au rafflen du XVIIe siecle. 

Le canton de Lister oceupe une bande de terre, longue d'environ 
50 km du nord au sud, large de 6 å 20 km. Il a une aire de 670 
km2  å peu pres, et une population d'environ 25,000 habitants. La 
partie du nord est un pays de forets, eelle du sud un pays de plaines. 
Des frontieres naturelles bornent en partie le territoire, c'est avant 
tout la rapide riviere de Mörrum qui, dans rest, a servi de delimi-
tation linguistique vis-a-vis le reste de la province. Le eanton entier 
a eu, depuis longtemps, plus de rapports avec la Scanie qu'avec le 
Blekinge å rest. Aussi son dialecte se range-t-il parmi les dialectes de 
la Scanie, et ainsi egalement parmi les dialectes danois. On y retrouve 
— en opposition aux dialectes de rest de la province — revolution 
caracteristique aux dialectes danois: les anciennes explosives (p, t, 
k) developpees en correspondantes sonores (b, d, g) apres une voyelle, 
å'. la fin du mot et devant une voyelle, liquide ou nasale. Le terrain 
des foras au nord et celui des plaines au sud ont une articulation 
sensiblement differente et — dans beaueoup de eas — meme des 
formes et des eonstructions differentes. 

L'ouvrage eontient deux parties: phonetique et morphologie. 
Dans la p h on eti que est d'abord donne un apercu phonetique avec 

un exposé des sons linguistiques: voyelles (p. 25), diphtongues (p. 29) 
et eonsonnes (p. 30), leur prononeiation et leur figuration dans 
rouvrage, et, pour finir, un exposé des types de quantite et d'accent 
du dialecte (p. 34 et 36). 

Dans la premiere partie (p. 40-410) de la phonetique gen tique 
sont traites — å rappui d'un materiel assez riche — la frequence 
des sons differents, leur origine et leur developpement des rantiquite. 
Ainsi la voyelle i p. ex. remonte aux anciens i, e, te, y, 0; la diph-
tongue au å a, o; la consonne b å b, p. La diphtongaison d'un 
ancien ee en g, a donne lien å une recherche speciale sur le developpe-
ment de rancien aa des dialectes de la Scanie et du Småland 
meridional, dans un excursus (p. 339-366), qui donne pour resultat 
que la diphtongaison de 83 datant de la fin du XIVe siecle et qui 
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a influå aussi sur les dialectes du Blekinge et ceux de la Seanie 
du nord-est et aussi sur ceux des parties voisines du sud du Småland, 
n'a pas åte en rapport avec le dåveloppement de se en e dans les 
dialectes du sud de la Scanie, ni non plus — comme on se rest 
repråsentå — a-t-elle passé par un stade de e, majs s'est developpee 
direetement d'un sa. Elle n'a done pas eu de rapport å la diphtongaison 
frequente des dialectes du sud de la Suede d'un ancien e (actuelle-
ment ai, 0't, n dans le canton de Lister). 

Apres les sons linguistiques, est traige la quantite des voyelles 
en positions diffårentes: voyelle longue ou breve å. la fin du mot, 
devant une autre voyelle, devant une consonne seule, et devant des 
groupes de eonsonnes. Le developpement de la langue aneienne est 
expliquå pour chaque type de syllabe, comme on l'a fait quand il 
s'agissait des sons linguistiques. 

Dans rexpose sur r accent (dynamique), sont traitås les diffårents 
degrås de force expiratoire, ågalement de maniere historique-gånåtique: 
accent aigu ou grave, diffårents degres d'accent plus faible (levis, 
levior, levissimus). Il faut observer raecent eireonflexe tres fråquent, 
forme par la eontraction de syllabes. 

Dans la morphologie (p. 475----548), on trouve un eompte-
rendu dåtaillå de la flexion des mota. 

Pour les substantifs, il y a d'abord une analyse des genres. Le dia-
lecte a gardå les anciens genres, maseulin, feminin et neutre. La relation 
des suffixes aetuels avec les genres est dåmontråe par des comparaisons 
avec la langue aneienne. La formation du pluriel des substantifs, la 
dåelinaison de rarticle et des cas, de meme que leur derivation, sont 
demontråes. La terminaison du plank! des substantifs masc. et  fån. 
est en general -a ou -0(r), derivåe des formes de la langue aneienne 
en -ar, -jr, -ur, -or, -er; les neutres n'ont genåralement pas de 
terminaison de pluriel. L'article cl6fini est un article rågulier å la 
fin des mota, sing. masa. -(a)n, fåra. -(a)na, neutre -(9)4 plur. masc. 
et  fåm. -na, neutr. -(e)n. Il y a ågalement un article defini isolå 
devant des substantifs precådes d'un adjeetif. La seule marque de 
ens est la terminaison ordinaire du gånitif, 

La flexion des adjectifs å terminaisons diffårentes pour l'attri-
bution definie et indefinie et leur comparaison å suffixe avec voyelle, 
ai comparatif -are ou -ane, au superlatif -ast, et quelquefois å suffixe 
sans voyelle, -re, •-st, voilå ce qui est traitå dans la partie suivante 
avec des coups d'ceil råtrospectifs linguistiques-historiques. Il suit un 
råsumå de la formation des adverbes, dårivås des formes neutres en 
-t des adjectifs et å raide d'un suffixe ancien, et, ensuite, de la 
comparaison des adverbes, analogue aux types de comparaison des 
adjectifs. 

Dans deux chapitres suivants sont traites les nombres et les 
pronoms, leurs formes et leur dårivation de rancienne langue, et, 
pour finir, un exposé des formes verbales est donne. Les temps 
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primitifs des verbes irreguliers sont representes par 25 types, plus 
ou moins differents, et compares å la langue ancienne. La con-
jugaison des verbes reguliers presente 5 variations prononcees de 
temps primitifs; sont ajoutes enfin quelques verbes irreguliers, entre 
autres les verbes auxiliaires. La forme reguliere des verbes — datante 
de temps modernes — avec les terminaisons -dd, -tt aux temps 
preterits et aux participes des verbes å voyelle finale, a, dans le dialecte, 
une frequence beaucoup plus grande que dans le suedois littéraire, due 
å la disparition tres frequente dans le dialecte — de la consonne 
du theme. La conjugaison active des verbes a cinq types differents 
du present, qui refletent tres fidelement la conjugaison du present de 
la langue ancienne. Le second type, celui en -e å accentuation grave, 
manque de tout equivalent dans les langues littéraires, d'oil il a dispaiu. 
Cc qu'il y a de curieux, c'est que la 1e  personne du pluriel du present 
et du preterit a pris la forme de la 2e  personne. La forme passive 
du verbe peut se former å l'aide de la terminaison -s, quoique cette 
formation ait une frequence relativement faible en comparaison du 
passif forme å l'aide d'auxiliaires. Cette formation en -s a cepen-
dant un emploi regulier dans les verbes deponents. Dans le dernier 
chapitre est exposee la formation des temps å l'aide d'auxiliaires. 
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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 ABF, 1882 A, 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. 
X: hh. 38, 39, 45, 56, 130, 203. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XII: hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

XIII: hh. 49, 50, 51. 
XIV: hh. 55, 97, 101, 135. 
XV: hh. 59, 62, 66, 68. 

XVI: hh. 63, 150, 155, 167. 
XVII: hh. 64, 67, 72, ' 90, 111. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XIX: hh. 74, 76, 79, 102, 204. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

XXI: 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. 
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att 

binda i fåm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. 
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