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Förord.

Det svenska språkets stitdium , sä ifriyt dess talan redan fördes af

sådane män som en Sljernhjehn, en Ihre, har dock icke förr än under de

två sista årtiondena allvarligare bedrifvits eller haft att fröjda sig åt någon

varmare medkänsla hos den större allmänheten. Men år 1850 utgafs första

bandet af Svenska Språkets Lagar, detta mästerverk, som öfverallt, der

svenskt mål talas, skall göra sin författares namn hedradt och älskodt, och

år 1859 anförtroddes den nyinrättade professuren i nordiska språken vid

Nordens äldsta högskola, såsom en rättvis belöning för mångårig och sjelf-

ständig sträfvan, åt den högt aktade vetenskapsman, som ännu innehar den-

samma och under detta ämbetes utöfning förstått hos så mången väcka samma

kärlek till förfädrens herrliga språk och bragdrika lif, hvaraf han sjelf är

besjälad. Sedan dess och tack vare desse bägge ädle svenske män har det

svenska modersmålet tillvunnit sig en dag för dag allt större uppmärksam-

het och funnit allt flere idkare, hvilka — för att tala med Stjernhjelm —
,,gerna hafva velat afknäpjja några stunder till att använda uppå vårt kära

fäderneslands, det svenska tungomålet."

Härvid har man icke heller lemnat ur ögnasigte de vigtiga bidrag

till språkets historia och rätta förstånd, som allmogemålen hafva att bjuda,

och åtskilliga värderika afhandlingar öfver Sveriges dialekter hafva under

det senaste decenniet sett dagen i Uppsala, bärande vittne om att författa-

ren till „de starka verben i Dalskan och Gotländskan" icke förgäfves vädjat

till yngre landsmäns fosterlandskärlek och vetenskapliga sinne.
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Undertecknad, som äfven ett år hade äran räkna sig till dessa lär-

jungars antal, — såsom minne af hvilken för honom oförgätliga tid han

velat inyda första"sidan af denna afhandling med sin forne lärares namn

— har från svenska allmogemålens östligaste utmark velat sända detta In-

drag till vårt spi-åks historia. Vårt, ti/ äfven pä denna sidan EystrasalteJ.

är svenskan inhemsk sedan urminnes tider, kanske ända från den tid, dä

de forne invånarne af Svithiod in mikla voro stadde på väg till sina

nuvarande boningsorter ! Inhemsk här skall hon ock förbli med samma vörd-

nadsvärda rätt som vår lag och våra stolta historiska minnen.

Finlands öfriga svenska landskapsmål (Österbottens, Ålands, Egentliga

Finlands) skola göras till ämnen för framtida afhandlingar, om helsa och

lifstid förunnas.

Helsingfors i November 1869.

Författaren.



Inledning.

Landskapet l^ylaild iippt;iger medlersta delen af Fin-

lands sydkust oeh innefattar följande fem härad: Kymmene,
Pernå, Helsinge, Raseborgs Östra och Raseborgs

Ve strå härad. Dessa indelas i 26 socknar med tillhörande

13 kapell, nämnligen: Wekkelaks socken med Fredriks-

hamns stad, Kymmene socken med Högland och Sip-

pola kapell, Pyttis socken, hvilka utgöra den till Nyland

hörande delen af Kymmene härad; Ström fors socken, Lapp

-

träsk socken med Artsjö kapell, Elimä socken, Anjala

socken. Morskom socken, Pernå socken med Lovisa stad

och Liljendals kapell, hvilka utgöra den till Nyland hö-

rande andelen af Pernå härad; Borgå socken med Borgå

stad och Borgnäs, Askola och Pukkila kapell, Sibbo

socken med Östersund om predikogäll, Mäntsälä socken,

Thusby socken med Mariefors bruksförsamling, Nurmi-

järvi socken, Helsinge socken och Helsingfors stad,

hvilka utgöra Helsinge härad; Esbo socken, Kyrk slätt soc-

ken med Hopjärvi predikogäll, Sjundeå socken, Wich-

tis socken med Pyhäjärvi kapell, Lojo socken medPusula

och Nummis kapell, hvilka utgöra Piaseborgs östra härad;

Ingå socken med Degerby kapell och Fa g er viks bruks-

församling, Karis socken med Snappertuna kapell och

Svarta bruksförsamling, Pojo socken med Ek enas stad,

Tenala socken med Bromarfs kapell, Karis-Lojo socken

med Sammatti kapell, samt den nyländska andelen af Kisko

i
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socken, hvilka utgöra Raseborgs vestra härad. Alla dessa

städer samt det stora flertalet af socknarna bebos antingen

uteslutande eller till en större eller mindre del af svenskar,

hvilkas antal, enligt af presterskapet välvilligt meddelade upp-

gifter, är följande:

Kymmene liäratl.

Fredrikshamns stad 650.

Pyttis socken 1,285.

"Summa 1,935.

Pernå härad.

Strömfors socken 2,350.

Lappträsk d:o 2,795.

Mörskom d:o 2,000.

Pernå*) d:o 5,048.

Liljendals kapell*) 1,527.

Lovisa stad 2,160.

Summa 8,735.

Summa 15,880.

Helsinge liärad.

Borgå socken 8,175.

Borgå stad 3,000.

Summa 11,175.

Sibbo socken med Östersundom pre-

dikogäU 5,100.

Helsinge socken ,4,600.

Helsingfors stad 19,000.

Nurmijärvi socken 130.

Tliusby socken med Mariefors bruks-

församling 970.

Summa 40,975.

*) Euligt länsmans rapport till länets guvernör.
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Raseborg^s östra härad.

Esbo socken 3,565.

Kyrkslätt socken med Hopjärvi pre-

dikogäll 4,830.

Sjundeå socken 3,000.

Wichtis d:o 450.

Lojo d:o 1,000 .

Summa 12,845.

Raseborgs vestra härad.

Ingå socken 3,000.

Degerby kapell 1,300.

Fagerviks bruksförsamling .... 360.

Summa 4,660.

Karis socken 2,400.

Snappertuna kapell 2,200.

Svarta bruksförsamling 230.

Summa 4,830.

Pojo socken 3,100.

Ekenäs stads- och landsförsamling . 2,700.

Summa 5,800.

Tenala socken 2,890.

Bromarfs kapell 2,100.

Summa 4,990.

Karis-Lojo socken 600.

Kisko socken 200.

Summa 21,080.

Summa summarum 92,715.

Då i de flesta socknar ingen skild förteckning föres i

kyrkoböckerna öfver svenskar och finnar, förstås af sig sjelft

att dessa uppgifter icke äro fullkomligt exakta och hafva

icke heller såsom sådana blifvit mig meddelade. Om der-



för ock den svenska befolkningens antal något litet öfver-

eller understiger nu uppgifna summa, kan man dock förlita

si"- på att denna i det närmaste angifver det rätta förhål-

landet *). — Landskapets hela befolkning uppgår till ungefär

170,000 personer.

I detta sålunda till större delen svenska landskap ta-

las en dialekt, hvilken i flere än ett afseende är egnad att

väcka språkforskarens interesse och hvars närmare känne-

dom denna afhandling är ämnad att befordra. Dialektens

egendomligheter, ehuru, såsom af det följande nogsamt torde

framgå, både många och stora, äro dock ingalunda lätta att

få reda uppå. Ty ehuru icke här. såsom i Sveriges land-

skap, ett utbredt och ordnadt folkskoleväsende**) bidrager

*) I Finska Litteratursällskapets tidskrift Suoini 7;de årg. finnes en

afhandling kallad „Bidrag till Finlands kännedom i ethnographiskt hän-

seende," hvilken dess författare (A. Wabelius) i ett senare skrifvet „jälki-

lause" (= eftertal) uppgifver sig hafva låtit öfversätta till tyskan för ut-

ländingars räkning. Jämnte åtskilliga märkvärdiga underrättelser om de fin-

ländske svenskarnes dialekt, seder m. ra. betjenas utländingarne också med

upplysningar om deras antal, hvilket t. ex. i Nyland på den tiden (1847)

utgjort — icke fullt trettiotusen! Finner läsaren denna siffra, jämnförd med

den ofvan meddelade äfven med afdrag af cirka 20 års folkökning, under-

bart låg, så lär hans förvåning icke minskas, då han af herr Warelius får

veta att Raseborgs vestra prosteri, som nu har 21,080 svenska invånare, år

1847 egde endast ettusentvåhundra sådane. Jag tror herr Warelius för san-

ningens skuld hade gjort mycket bättre uti att lemna utländingen i hans

förra okunnighet om „ Finland i ethnographiskt hänseende."

**) Tyvärr ser det ut som vårt lands svenska församlingar länge lära

få vänta på folkskolor. Till en del ligger visst orsaken till senfärdigheten

att inriitta sådana uti motviljan för utgifter, men hufvudskälet är väl än-

dock bristen på personer, hvilka vore lämplige till lärare och, sjelfve ut-

gångne ur allmogens leder, kunde bringa den till insigt af undervisningens

vigt och värde. En sådan förmodan ledes man lätt till af det faktum att

i de finska församlingarna, som fiån folkskolelärareseminariet i Jyväskylä,



till att småningom förgöra det egentliga allmogemålet, har

dock den större hyfsning, som den svenska allmogen i Ny-

land vetat tillegna sig dels genom sin sjöfart, dels genom

sin täta beröring med hufvudstaden, samt den läskunnighet,

hvilken den tillföljd af en vårdad hemundervisning besitter

och hvilken äfven i de flesta socknar af presterskapet med

skäl lofordas, åstadkommit att befolkningen har tvenne tungo-

mål i sin makt: de bildades eller det vanliga svenska tal-

språket samt sin egen dialekt. Det förra användes städse

i umgänget med herremän, den senare vid samtal med likar.

Det har häraf inträffat att allmogemålet rönt stor inverkan

af den såsom förnämligare ansedda skriftsvenskan och att

vid forskningar i målet många svårigheter ställa sig i vägen,

enär man alltid tilltalas eller besvaras på ganska god och

ren svenska. Direkta frågor angående målets egendomlig-

heter upptagas af bonden med misshag, emedan han anser

dem vara gjorda för att drifva gäck med hans tal och allt,

som sårar sjelfkänslan, retar denna allmoge: enda utvägen

blir derför att under samvaran med bondfolk lägga märke

till dess tal och vid första tillfälle anteckna sina observa-

tioner. Först efter att en längre tid hafva vistats på ett

ställe och om man förstått att göra afsigten med sina spörs-

mål klar för bonden, kan man hoppas att han oförbehåll-

samt och efter bästa förstånd skall besvara desamma: för

beredvillighet i detta afseende har jag att erkänna min tack-

samhetsskuld till bonden Arvid Jonasson i Strömfors och

(till livars underhåll dfven den svenska befolkningen bidrager), kunna få

skicklige lärare, den ena folkskolan efter den andra in lättas med en ifver,

som står öfver allt beröm, helst man vet att den finska allmogen både i

allmänhet är fattigare och i följd deraf mera obenägen för penningebidrags

medgifvande än den svenska och dessutom med långt större seghet håller

på hvad far och farfar ansett tjenligt och nödigt.
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dennes husfolk, hvilka under loppet af tvenne somrar lem-

nat mig många upplysningar i mitt ämne. Observations-

metoden har jag användt i alla öfriga svenska socknar i

landskapet, hvilka jag dels genomvandrat, dels under flere

somrar varit bosatt i. Slutligen må åtskillige målkunnige

vänners från olika socknar meddelanden samt mina egna

barndomshogkomster af dialekten i min födelseort nämnas

såsom de källor, ur hvilka, jämnte de nyssnämnda, jag

hemtat det material, som på efterföljande blad blifvit be-

handladt.

Jag nämnde nyss den inverkan skriftsvenskan utöfvat

på målet och här är det på sin plats att tillägga det dia-

lekten i vestra delen af landskapet derigenom blifvit så godt

som förstörd utom i sina väsendtligaste egenheter t. ex. qvan-

titetsförhållandena. Dessa hafva icke blott hos allmogen för-

mått motstå skriftsvenskans inflytelse, utan hafva tillochmed

endels gjort sig gällande framför densamma hos den bildade

klassen, hvars tal här har att uppvisa icke så få korta stam-

stafvelser, der svenskan, sådan hon talas i Sverige, nu eger

långa. Om qvantiteten i målet skall för öfrigt utförligare

talas längre fram i ljudläran (se § 30).

Äfven från en annan sida skulle man tycka att svensk-

nyländska allmoge-målet måtte hafva rönt inflytande, nämn-

ligen från finskan. Men så har icke skett, och under det

att i de trakter, der finnar och svenskar bo invid hvarandra,

de förras språk upptagit en mängd svenska ord, har sven-

skan hållit sig nästan oblandad. De få ord, som lånats, har

HiPPiNG i sin afliandling „om svenska språkdialekten i Ny-

land" (Acta societatis scient. Fennicse tom. II) antecknat och

från detta ringa antal böra ändock åtskilliga afräknas, så-

som alldeles icke finska (jfr Thomsen: Den gotiske sprog-

klasses indflydelse på den finske sid. 40 not.). Ett sådant



förhållande finner sin förklaring i den stolthet öfver sin na-

tionalitet, ofta urartande till missaktning mot finnarnes, hvaraf

den svenske nyländingen är lifligt intagen: en yttring af

samma nationalitetskänsla är ock den (för öfrigt alldeles rik-

tiga) åtskilnad, som han gör mellan begreppen „ svensk" och

„Sverigesbo," med hvilket senare ord han städse utmärker

en person hemma från Sverige, under det att han menar

epitetet svensk i ej mindre mon tillkomma honom sjelf till

skilnad från finnar, ryssar o. a.

Nylands svenska allmogemål, ehuru i hvar socken upp-

visande en egen särskild prägel, är dock i grunden ett, lika-

som lynnet och karakteren hos den befolkning, som begag-

nar detsamma. Om derför t. ex. Karisbon säger uvu, un-

der det hans granne i Pojo säger huvu och östnyländingen

i Pyttis hyvu, Ingåbon t. ex. bettjin och hans granne Sjun-

deåbon bekkin, Borgåbon t. ex. fris och invånarne i grann-

socknen Pernå frys, o. s. v., så är allt detta endast afvi-

kande uttal, som icke kan kallas särskilda dialekter, och det-

samma är förhållandet med de öfriga till utseendet nog stora

skiljaktigheterna mellan socknemålen, hvilka tillochmed än

ytterligare i flere socknar hafva sina underafdelningar i skilda

byamål. Men målets hufvudsakliga kännetecken, hvilka skilja

detsamma från skriftsvenskan och från andra dialekter, åter-

finnas i hvar svensk socken i hela landskapet lika. Jag har

derför icke aktat nödigt att för hvart ord af målet, som i

afhandlingen förekommer, angifva i hvilken socken ordet är

så lydande, som man här finner detsamma återgifvet, utan

har dels öfverlemnat åt läsaren att efter behag välja emel-

lan de olika uttalen, i det jag t. ex. skrifver g och k, gg

och kk äfven der vissa socknars uttal skulle angifva j och

tj, ddj och ttj (jfr § 1 samt §§ 35 o. 36, 48 o. 49), dels

valt ordets forntroonare form att anföras, när två former fin-



nas, af hvilka den ena tydligen i en senare tid uppstått i

sådana socknar, der de bildades språk utöfvat ett större in-

flytande. Så t. ex. skall en Sjundeåbo förgäfves leta bland

mina pronomina efter sin sockens nuvarande diéras, (sv.

deras), emedan jag endast anfört öst-nyländingens ålderdom-

ligare teiras, (fn. Ijeirra), som ännu i mannaminne funnits

äfven i Sjundeå och Vestnyland i allmänhet samt kanske ännu

lefver derstädes på någon äldre persons läppar.

En företeelse i målet, som ej saknar sin vigt, må här

icke förbigås, nänmligen betoningen eller tonfallet. De

bildades språk i Finland skiljes från den vanliga svenskan

i Sverige genom frånvara af den låga tonen (accentus gra-

vis), hvilken karakteriserar Svenskan i Sverige, Norskan och

Bornholmskan (se Rydqvist Sv. Spr. L. IV sid. 211). Men

denna frånvara bomärkes icke i alla de svenska allmoge-

målen i Finland. Flertalet, nämnligen målen i Österbot-

ten '•'), Åland och Egentliga Finland, liknar i detta afse-

ende svenskan på andra sidan Bottenhafvet: de „ bryta på

svenska" uttrycker man sig vanligen hos oss. Hvad nu sven-

ska målet i Nyland vidkommer, delar sig detta i afseende å

betoningen i två grupper: den i Raseborgs vestra härad och

den i det öfriga landskapet. Den förra närmar sig det i

Sverige och de nämnda trakterna af vårt land rådande utta-

let d. ä. den besitter den låga tonen, under det att i den

senare hög ton städse råder, hvadan den har mesta likheten

med den i Sverige s. k. finska brytningen af svenskan och

är föga skiljaktig från det svenska uttalet på södra sidan om

finska viken hos de estländske svenskarne. Äfven den got-

ländska brytningen lär ega mycken likhet.

*) Dock, enligt uppgift, icke i alla doss sveuska socknar



För öfrigt utmärkes svenska allmogemålet i Nyland af

ett nästan brådskande framsägande, en stympning och sam-

mandragning af orden, som för en icke-nyländing gör talet,

isynnerhet i vissa socknar, rent af obegripligt och som äf-

ven på många af den bildade klassen i landskapet inympats,

hvadan den genuine nyländingen genom sitt snabbare och

brådare tal lätt skiljes från andra Finlands inbyggare. Ka-

rakteristisk för allmogens mål, isynnerhet i medlersta delen

af landskapet, är derjämnte en viss trygg och tvärsäker håll-

ning: de enkla, korta meniugarne äro fattiga på bildliga ut-

tryck, men gå rakt på saken och äro derför ofta fulla af

naiva vändningar och träffande talesätt.

Och sådana äro äfven grunddragen af det svensk-ny-

ländska folklynnet, som i målet har sitt uttryck. Enkel, flärd-

lös och redbar, der ej lokala förhållanden haft en deprave-

rande inverkan, är den nyländska allmogen begåfvad med ett

lifligt, nästan sangviniskt lynne, så godt som uteslutande rik-

tadt åt lifvets materiela sidor och praktiska bestyr. Dessa,

isynnerhet fiskare- och sjömanna-lifvet, der det så ofta gäl-

ler att i få och snabba ord utsäga mycket, hafva påtryckt

språket dess stämpel af brådska och äro väl den yttre orsa-

ken till de mångfaldiga förkortningar och sammandragningar

af orden och i talet, som nyss påpekades. Liknande förhål-

landen i stort kunna utan svårighet finnas, t. ex. den på

korta vokaler och sammandragningar så rika engelskan jämn-

förd med den gravitetiska, högtidliga spanskan eller den

tunga, breda tyskan. En kontemplativ eller poetisk sida sak-

nar deremot det nyläudska folklynnet nästan alldeles och

svårt torde äfven vara att i ett alluiogemål med nu antydda

karakter påfinna något egendomligt, som man skulle kunna

anse tyda. på närvaran af dessa element. — På samma

sätt således, som t. ex. flegmatikerns lynne afspeglar sig i
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hans vanligen långsamma, klanglösa tal och sangvmikerns

i ett snabht flytande och uttrycksfullt föredrag, på samma

sätt tror jag äfven hvarje folk ega ett tydligt och anmärk-

ningsvärdt uttryck för sin egendomliga karakter uti språket

eller dialekten.



Ljudlära.

§ 1. Vid betecknandet af ljuden i Nyländska allmoge-

målet har jag sökt återgifva uttalet så troget, som möjligt-

vis kunnat ske utan att fördunkla ordens rätta förstånd i af-

seende a härledning och frändskapsförhållanden. Att följd-

stridigheter uppstått genom tillämpandet af denna grundsats

har icke kunnat undvikas, alldenstund uttalet stundom afvi-

ker från hvad det borde vara i stöd af härledningen och må-

let dessutom, i likhet med allt hvardagstal, icke är i allo

strängt regelbundet. Men annorlunda har jag icke kunnat

förfara. Ty om endast uttalet gjorts till rättesnöre för ljud-

beteckningen, hade icke målet kunnat behandlas såsom ett,

hvilket det ändock i hufvudsak är, och om åter härlednin-

gen uteslutande hade rådfrågats, skulle följden hafva blifvit

ett från talspråket i många afseeuden afvikande skriftspråk,

till hvars rätta förstånd en mängd uttalsregler hade varit af

nöden. Det har alltså synts mig lämpligast att försöka gå

en medelväg.

Alla de ord, hvilka nedan anföras såsom bevis för reg-

lerna och såsom exempel på deras tillämpning, har jag dels

sjelf hört ur allmogens mun, dels upptecknat efter utsaga af

fullt trovärdige och i dialekten hemmastadde personer.

I. Vokaler.

a) Enkla vokaler.

§ 2. De enkla vokalerna äro i nyländska allmogemålet

alldeles desamma, som i svenska skriftspråket, men emedan
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de i svenskan för de enkla sjelfljuden begagnade bokstäf-

verna hafva enhvar tvenne värden (ett långt och ett kort el-

ler, annorlunda, ett slutet och ett öppet ljud), så har jag

här, för att nogare kunna angifva dels uttalet, dels qvanti-

teten, hvari målet ganska ofta väsendtligen afviker från den

nuvarande svenskan, användt jämnte de i svensk skrift van-

liga (öppna och slutna)

a, e, i, o, u, y, å, ä, ö

äfven de i fornnordisk s. k. normalskrift brukliga (slutna)

ä, é, i, 6, u, y

samt det strukna 0, som betecknar det långa ö-ljudet ^). Så-

lunda har jag fått egna tecken för alla de enkla sjelfljuden

i det mål, hvarmed jag här skall sysselsätta mig, ty i mot-

sats till flertalet af svenska dialekter innehåller den nyländ-

ska intet ljud, som skulle sakna sin motsvarighet i nordens

forna eller nuvarande skriftspråk. Med uttänkandet af nya

typer eller konstiga sammansättningar af redan brukliga bok-

stäfver har jag derför icke behöft taga någon befattning.

§ 3. De enkla vokalerna i nyländska allmogemålet de-

lar jag i långa och korta.

a) Långa vokaler,

å uttalas som svenskt slutet a i fader, ex. hålda: hålla.

é „ „ „ „ e i sten, ex. hénder: händer,

i „ „ „ „ i i bi, ex. fritt: fritt.

') Jag instämmer visserligen med Aasen X. Gr. sid. 7 deruti att de

öppna sjelfljuden, såsom för de fleste läsare de vanskligaste att igenkänna,

bättre hade varit i behof af att erhålla skild beteckning än de slutna, efter-

som hvarje vokal benämnes med sitt slutna ljud, men då i det följande nä-

stan hvartenda dialektord skall jämuföras med sin fornnordiska motsvarig-

het, skulle lätt förvexlingar kunna uppstå och svårt torde det äfven vara

att numera bryta med det engång af vetenskapen antagna beteckningssättet.

•Ifr derom Aaskn X. F. Gr. s. 9 anm.
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6 uttalas som svenskt slutet o i sko, ex. sko.

^^ n ^ n « u i nu, ex. bruner: brun.

y r, n » « y i frysa, ex. nyss: nyss.

å „ „ „ „ å i båt, ex. båt.

ä „ „ „ „ ä i bär, ex. tär: der.
•

„ „ „ « ö i sjö, ex. sj0.

|3) Korta vokaler.

a uttalas som svenskt öppet a i afton, ex. tala.

e „ „ „ r e i venster, ex. veg: väg.

i „ „ „ „ i i skild, ex. bisi: gubbe.

o „ „ „ » o i lopp, ex. skoda: skåda.

u „ „ „ „ u i lund eller kanske med än

mera dragning åt o-ljudet

ex. sumar: sommar.

y „ „ „ » y i synd, ex. yvi: öfver.

ö „ „ „ r ö i sönder, ex. jölpa: bjelpa.

§ 4. De särskilda vokalerna skola nu bvar efter an-

nan tagas till föremål för undersökningen, bvarvid jag vill

jämnföra målet med skriftsvenskan i främsta rummet ocb der-

näst med fornnordiskan samt stundom med beslägtade dia-

lekter ocb språk, då derigenom någon upplysning kan vin-

nas. Att jag valt fornnorskan (såsom väl rättare vore i detta

fall att säga än „fornnordiskan'') bellre än medeltidssvenskan

till att med målet jämnföras ocb sålunda åskådligare lägga i

dagen dettas ålderdomliga lynne, bar skett dels emedan forn-

norskans ljud- ocb framför allt qvantitets-förbållanden synts

mig mera utredda ocb tydliga än fornsvenskans (i afseende

å diftongljuden skulle ju fornsvenskan tillocbmed alldeles

icke erbjudit bållpunkter för jämnförelsen !) dels emedan vi

bafva rikedom på utmärkta fornnorska ordböcker, under det
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att fornsvenskans ordförråd ingenstädes finnes fullständigt

sammanfördt 2).

§ 5. a (målets långa a) motsvarar:

1) svenskt slutet a, fornn. a, t. ex.

nyl. gå sv. gaf fn. gaf

bä bad baS

kår karl karl.

2) svenskt öppet a eller å, fn. a, framför vissa konso-

nantförbindelser såsom Id, ml, mn, mr, nd, ng-, emedan fram-

för dessa vokalen i allmänhet plägar förlängas i målet, jfr

nedan. T. ex.

nyl. hålda sv. hålla fn. halda

kålder kall kaldr

nyl. håm(b)loger: tafatt, otymplig; se nedan § 58 anm. 1.

nyl. hamn sv. hamn fn. höfn (ö zz: a)

håm(b)ra hamra —
land land land

sand sand sandr

strand strand strönd (ö = a)

hand hand hönd (ö = a)

gångo 3) gång . gänga

stånga stånga stänga

Anm. Denna förlängning tyckes dock vara en af må-

lets mest oregelbundna företeelser, ty än inträder den, än

icke; så har jag t. ex. hört långer och langer, stång och

stäng, band (vinculum) och band (vinxi) m. fl. a.

3) svenskt slutet å, fn. å, a, i några få ord, t. ex.

nyl. stå sv. stå fn. stå

2) JoH. Ernst Eietz' frånfällo omintetgjorde hans med längtan emot-

sedda lexikaliska verk öfver medeltidssvenskan, hvilket eljes utan tvifvel

hade afhulpit denna ofta kilnda brist.

3) Om detta ord jfr Uydqvirt Sv. Spr. L. II s. 209.

1
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nyl. bårder sv. hård fn. liarör.

gä gå [ga] ^).

§ 6. é (målets långa e) motsvarar:

1) svenskt slutet e, fn. é, t. ex.

nyl. brev sv. bref fn. bréf

gret gret grét

het het [hette] het.

2) svenskt ä, der detta i fornnordiskan motsvaras af

é (i några få ord), t. ex.

nyl. let sv. lät fn. let

letter lätt léttr.

3) svenskt öppet e eller ä framför vissa konsonantför-

bindelser, dock icke alltid, t. ex.

nyl. éld sv. eld ^) fn. eldr

kéldo källa kelda

hénder händer hendr

vénda vända venda

lénger längre lengr.

Anm. Den erinran Aasen N. Gr. § 14 anm. gör i af-

seende å norskan att „det lukte E har et ussedvanlig lidet

Omraade, da det kun er et Tal af omtrent 40 Ord eller Red-

der, livori det med fuld Ret kan have Sted,'* gäller till fullo

äfven beträffande nyländska allmogemålet, der man knappast

4) Något ga finnes icke i fornn., men de analoga fa, got. fahan, och

sta, got. standan, samt de af dem utvidgade fånga och standa göra ett gä

teoretiskt antagligt vid sidan af gänga.

5) Enl. Rydqvist Sv. Spr. L. IV s. 38 uttalas eU i Sverige med slu-

tet e (alltså lika som i nyl. allm.-målet). I finländska svenskan ljuder det

deremot öppet i likhet med det fn. ordet. Eget är att ordet ej i svenska

medeltidsskrifter stafvas med ce, utan tillochmed stundom uppvisar ee, lik-

som till utmärkande af det slutna e-ljudet.
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kan tillerkänna detsamma ens så .stort område: dess rum

innehafves vanligen af tveljudet ei, icke sällan med orätt,

hvarom längre fram ^). I Borgå socken användes é väl ofta

nog, men begagnas der i stället för ^4 (det långa ö-ljudet),

hvarom under denna bokstaf skall talas. I vestra delen af

landskapet beror det tätare användandet af é för ei på må-

lets der öfverhandtagande försvenskning. Jänmför hvad längre

fram säges om diftongen ié.

§ 7. i (målets långa i) motsvarar:

1) svenskt slutet i, fn. i (stundom e, jii), t. ex.

nyl. kviter sv. hvit fn. hvitr

hl, ti hit, dit —
is is iss

(veder)il
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Anm. I Borgå socken begagnas i för y, livilket ljud

der är okändt; se längre fram under denna bokstaf § 10

anm. 2,

§ 8. 6 (målets långa o) motsvarar svenskt slutet o (nå-

gongång u), fn. ö, o, u, t. ex.

nyl. sokn

blomo

gös

göm

tömer

stol

böl, börd

6st

bonde

sko (pL skonar)

bott

6 (privativum ^)

bölo

sv. socken

blomma

gods

gom

tom

stol

bord

ost

bonde

fn. sökn

blömi

jöös

gömr

tomr

stöll

borä

ostr

böndi (zz: buandi)

sko (pl. skor) skör (pl. skör o. skuar)

bott biiit

o ö 1. u

bula böla.

Anm. 1. Sannolikt tyckes mig att det långa 6 fordom

i nyländska målet vida mera än nu varit utträngdt af difton-

gen ou, hvilken nu allt mer och mer sällan höres, jfr ne-

dan § 22.

Anm. 2. I ordet ikörn svarar nyl. ö mot sv. och fn. o.

Anm. 3. I pron. person, fem. hön uttalas det accen-

tuerade o slutet, men kort, ett undantag, som sannoHkt får

8) Ett annat o finnes i målet, hvilket satt framför (vanl. mångstaf-

viga) adjektiv tjenar till att förstärka betydelsen t. ex. dvanskapliger, oan-

se'nliger, oförkastliger, uförsumliger d. ä. mycket vanskaplig, ansenlig o. s. v.

Detta ö är den forna förstärkningspartikeln of och i Nerike förekommer 6

på samma sätt brukadt (Djueklou s. 1) samt i N. Ångermanland (Siden-

BLADH § 47).

2
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tillskrifvas svenskans inverkan på målet. Äfven i adv. no

för nog (jfr § 39) uttalas 6 kort.

§ 9. u (målets långa u) motsvarar:

1) svenskt slutet u, fn. u eller 6, t. ex.

nyl. nu
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2) svenskt öppet y, fn. y och y framför vissa konso-

nantförbindelser, (ehuru med många undantag) samt äfven nå-

gon gång eljes, då skriftspråkets öppna y motsvaras af fn.

y t. ex.

nyl. yster sv. yster —
tynga tynga fn. I^yngja

yter, yterst yttre, ytterst ytri, yztr

ryraa rymma rpna

krysa kryssa —
Anm. 1. Målets y motsvarar svenskt slutet u allmänt

endast i ordet tjyv 1. tyv: tjuf, dan. tyv, forne. |)yf, för öf-

rigt här och der (mest i Pyttis socken), beroende på egen-

domligt uttal, t. ex. Gyd, jys zz: Gud, ljus jfr Rydqvist Sv.

Spr. L. IV sid. 86.

Anm. 2. I Borgå socken användes aldrig det långa y,

utan i dess ställe begagnas i. Denna egenhet finnes ock i

Eibofolkets eller de estländska kust- och ö-svenskarnes mål

särdeles i Nuckö och Worms ^), se Ruszwuem II sid. 297. T. ex.

^) RuszwuRM anser derför Worms i enlighet med en tradition bland

öns bönder hafva blifvit befolkadt från Finland och närmast från de två ny-

ländska socknarna Borgå och Kyrkslätt, samt anför som bevis för denna

åsigts rigtighet likheten mellan nyländska allmogemålet och ö-svenskarnes

språk samt de på Worms förekommande byanamnen Kerslätt, Borby (tidigare

Borgeby) och Saxby (i Borgå socken finnes nämnligen ock ett Saxby). Jag

vill visserligen ej helt och hållet förneka rimligheten af ett sådant anta-

gande, helst dialekterna, särdeles i afseende å de så egendomliga och in-

tressanta qvantitetsförhållandena, (dem dock Ruszvvtjkm tyckes hafva miss-

förstått jfr II § 403), verkligen hafva ganska stor likhet med hvarandra,

men några inkast ville jag dock framställa, hvilka icke synas mig sakna

sin vigt.

1. Bland ortnamnen på "Worms förekommer en mängd, som icke i

hela Nyland har ens en aflägsen motsvarighet, ehuru åtskilliga beteckna stäl-

len af sådan beskaffenhet att de icke gerna pläga ombyta namn. Dit hör
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nyl. (Borgå) bi E.sv. bi sv. by fn. byr

liss, lidas Ii, lies lyss hlyöa

stira stira styra styra.

Samma uttal af y (såsom i) finnes på Island och Fär-

öarae enl. Hammershaimb s. 240 samt på vissa ställen i Norge

enl. Aasen N. Gr. § 125. Redan i fornspråket finner man

förvexling af y och i: lyf för lif, fikr för fykr, sfnysk för

synisk. skyra för skira, jfr Gislason § 69, 2. I uppländska

dialekten förekommer y för i enl. Wahlström sid. 5, och

äfven i Nyland (i Pyttis socken isht) höres svyn för svm,

klyva för kliva.

§ 11. å (målets långa å) motsvarar:

1) svenskt slutet å, fn. a och å, t. ex.

nyl. åka sv. åka fn. aka

t. ex. det \)å "\Yorms vanliga namnet på udde „skåcla:" Klubbeskådan, Krub-

boskådan, Jjåfsulskådan, Storniitcskådan, samt på åker „gäda:" Äwurstgäda,

Bukvestergada o. fl., hvilka aldrig höras i Xyland.

2. I vårt mål saknas helt och hållet de på Worms (likasom i Est-

lands öfriga svenska trakter) förekommande egendomliga ljuden f/i, IJ, I'

(breit und dem r sich nähernd II s. 297), s (fast wie sch II s. 298), sh

(ähnlich dem franz. ge II s. 298) och sW (etwa wie das engl. th ibd.), lo^

(sehr weich wie im Englischen ibd.). Likaså äro i Nyland åtskilliga af

Eibofolkets ljudutbyten alldeles obrukliga eller ganska ovanliga (t. ex. y för

sv. u, w och f för g och Jc framför t, ch för f framför /, bortfallandet af t

framför w och io's skärpning till f i förljud, anlaut). Läggas till dessa nog

stora olikheter den myckenhet af för estländska svenskan egendomliga, för

en nyländing alldeles obegripliga dialektord, som återfinnes i RuszA^^JRMS

Glossar, så torde den frågan icke utan stort skäl kunna göras: tyder lik-

heten mellan nyländska och estsvenska allmogemålen på en utvandring från

Nyland, eller äro icke snarare beröringspunkterna mellan målen (förnäm-

ligast: likhet i qvantitctsförhållanden, hårdt uttal af
ff

och k äfven framför

veka vokaler, aspiration af h i förljud, rikedom på diftonger) alla af den

art, att de utan möda kunna förklaras af de bägge målens ålderdomliga ka-

rakter och deraf beroende likhet med nordens fornspråk?
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nyl. årder sv. årder fn. arÖr

gål, gård gård garär

såg (subst.) såg sög (ö = a)

så (prset. af si) såg så

ål ål all

låta låta låta

Anm. 1. I orden bån ocb flån motsvarar nyl. å sv.

(och i det förra äfven fornn.) a: barn; jfr nedan bland kon-

sonantförbindelser, § 51.

2) svenskt öppet å, fn. å, t. ex.

nyl. åska sv. åska fn. [åss aka]

åtta åtta åtta

smått smått smått

fått fått (obr. i Sverige) fått

spådd, spått spådde, spått spåäi, spåt.

Anm. I st. f. det nyss anförda åska har jag alltid

hört o ska, men enl. trovärdig uppgift finnes formen åska i

Kyrkslätt socken.

§ 12. ä (målets långa ä) motsvarar svenskt ä, fn. a,

6j ccf L. ex.

nyl. tär sv. där (skrifs der) fn. Jjar

gärna gärna (gerna) gjarna

fjäl, fjärd fjärd fjörör (ö =: a)

knä knä kné

hjär här hér

kärer kär kaerr

läsa (claudere) läsa (låsa) leesa.

Anm. Målets ä motsvarar svenskt å, fn. e, i fräga,

sv. fråga, fn. fregna.

§ 13. o (målets långa ö) motsvarar:

1) svenskt slutet ö, fn. cb, t. ex.

nyl. bede (i ortn.) sv. böle (i ortn.) fn. boeli
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nyl. k^ld sv. köld fsv. kyld, fn. kuldi

hfjråo börda fn. byrSr.

Anm. 1 Borgå socken användes långt é i st. f. 0, som

der aldrig böres, likasom i den estländska svenska munar-

ten. Jfr RuszwuRM II sid. 299. T. ex.

nyl. (Borgå) ben E.sv. ben sv. bön fn. boen

séter set söt soetr

féter fétro fötter foetr.

Men ej blott det svenska ö, som uppstått af fn. oe, ut-

bytes i Borgå mot é, utan ofta äfven de ö-ljud, som i fn.

motsvaras af diftongerna au och ey och som i målet enligt

regeln motsvaras af tveljuden öu och öi, se dessa. Så tyc-

kes äfven fallet vara i Estländska svenskan, trots Ruszwurms

uppgift (Eibof. II sid. 298): „das schwed. ö, wenn es aus

dem altnord. au entstanden ist, lautet durchgehens au zu-

weilen äu; wo ö aus ey stammt, bleibt ei öder ai. " Jag anför

några ur Buszwurms arbete hemtade exx. jämnte deras mot-

svarigheter i nyländska målet, sådant det talas i Borgå socken,

nyl. (B.) reder E.sv. rean (II s. 305) sv. röd fn. rauör

éron, eror eran (Ils. 31 7) öron eyru

bré bré (Ils. 319) bröd brau6

déd(subst.) dé (Ils. 320) död dauöi

trést (upa) trest (Ils. 356) (för)trösta treysta.

Dock kan i allmänhet sägas att såväl i Borgå-munar-

ten som i Estländska svenskan diftongerna öu (au) och öi

(ei) i regeln motsvara de fornnordiska tveljuden, och att é-

Ijudet, likasom annorstädes 0-ljudet, i dessa fall är en öfver-

gång till skriftsvenskan.

§ 14. a (målets korta a) motsvarar:

1) svenskt slutet a, fn. a, e, t. ex.

nyl, tala sv. tala fn. tala
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nyl. skada (subst.)

fat

sv. skada (skade) fn. skaöi

fat fat

va, vara vara vera

bara bara jf. berr.

2) svenskt öppet a, fn. a, e, t. ex.

nyl. svalt (prset. af svelta) sv. svalt fn. svalt

välter (af velta: ostadig; om båtar) valtr

kvalp sv. hvalp hvelpr

kvart hvart hvert

knäpper knapp hneppr

gamal gammal gamall

slada sladda —
vatn vatten vatn

bamar hammare hamarr

Anm. 1. I vissa subst. och adj. ändelser svarar a mot

svenskt e, hvarom skall utförligare talas i formläran.

Anm. 2. I infinitivändelsen hos verben och i adjekti-

vens pluraländelse samt svaga böjningsform elideras a nä-

stan städse, jfr formläran §§ G5, i och 79, i och 2.

Anm. 3. Af § 5, 2 anm. synes att målets korta a stundom

motsvarar öppet sv. å, fn. a, t. ex.

nyl. langer sv. lång fn. langr

stäng stång stöng(ö= a)

tränger trång {>röngr (ö := a)

§ 15. e (målets korta e) motsvarar:

1) svenskt slutet a, fn. a (sällan), t. ex.

nyl. ledu sv. lada fn. hlaöa

trenu trana trana

tresu trasa —
2) svenskt slutet e, fn. e, i (sällan), t. ex.

nyl. spegil (äfven spegel) sv. spegel fn. spegill

segel (äfven sigel) segel segl
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nyl. spela (äfven späla) sv. spela —
leva (äfven liva) lefva fn. lifa

3) svenskt öppet e, fn. a, e (i, ei), t. ex.

nyl. bjellro (äfven bjéldro) sv. bjellra fn. bjalla

mest
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nyl. beter sv. bättre fn. betr

venn vän vinr

sell säll ssell.

Anm. I Borgå socken motsvarar kort e svenskt öp-

pet ö, hvarom se nedan § 20, i.

§ 16. i (målets korta i) motsvarar:

1) svenskt slutet e, fn. e, i, i, y, t. ex.

nyl. sigel(äfven segel)

vid

liva (äfven leva)

sinu

finu

bita

sidan

sidermeira

svidja

nidra

idan

sv. segel

ved

lefva

sena

fena

beta

sedan

sedermera

svedja

nedre

eder

2) svenskt öppet e, fn. i, t. ex.

nyl. vit sv. vett

viku vecka

strik streck

tin tenn

skip skepp

vita (bulvan, nätflöte) vette

imillan emellan

brinska vrenska

fn. segl

viör

lifa

sina, sin

fsv. fina

fn. bitii^)

siöan

siäarmeirr

sviöa

fsv. ni|)ri

fsv. ijiarr

yÖarr.

Jfsv

jfn.

fn. vit

vika

strik

tin

skip

viti (tecken)

i millum

'") Det fn. bid och målets bita betyda icke blott en beta, utan äf-

ven en bjelke eller ett bräde, som går tvärsöfver ett fartyg eller en båt, för-

bindande ett bands tvenne upprättstående ändar; jfr Fbitzner om biti.
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Anm. I åtskilliga ändelser, (2 pers. plur. imperat., prset.

part. af de st. verben, vissa ändelser i passivum, adjekt. af-

ledningsändelsen in samt bestämda art.) motsvarar målets

i alltid eller i vissa fall svenskt öppet e, fn. i, hvarom se

längre fram i formläran; t. ex.

nvl. farin sv. faren
{fn. faric

fsv. fari]

lesin, lesi

lesis, lasist

galin

raarkin

taki

fariö

farin

fn. lesin, -it

le sist, lasist

galinn

mörkin

{>akit

läsen, -et

läses, lästes

galen

marken

taket

3) svenskt slutet i, fn. i, i (sällan), t. ex.

nyl. vider (pr^p.) sv. vid fn. viÖr, vi5

slikan slik slikr

mi, ti, si (pron.) mig, dig, sig mik, t^ik, sik.

4) svenskt öppet i, fn. i, e, t. ex.

nyl. fisk



§ 17. O (målets korta o) motsvarar :^

1) svenskt slutet o, fn. o, (högst sällan), t. ex.

nyl. orm sv. orm fn. ormr

okse oxe uxi.

2) svenskt öppet o, fn. o, (ö, u, au), t. ex.

nyl.
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och rutna, clropa och clriipa, klokko och klukko m. fl. Forn-

svenskan utbyter likaledes ganska ofta dessa korta sjelfljud

mot hvarandra t. ex. domfnadhir och dumnafiO, hsertoghi och

hsertughi, skoli och skuli, ikorni och ikiirni: exempel i mängd

finnas samlade i Rtdqvists Sv. Spr. L. IV sid. 61 f. och

71 f. Deremot är i fornnorskan denna vexling mellan o och

u mindre vanlig, t. ex. sonr och sunr. I vårt nuvarande

svenska skriftspråk äro merendels formerna med o antagna

och dertill visar äfven nyländska allmogemålet benägenhet,

hvarför, då tal blir om vokalen u, exempel på de hithörande

orden icke vidare komma att anföras.

5) svenskt slutet å, fn. o, u, t. ex.

sprota
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Anm. I de få ord, der det svenska slutna å-ljudet,

motsvarande fn. o, u, i skrift återgifves med o, (t. ex. fogel,

kol, konung, son), är det sjelffallet att målets korta o mot-

svarar detta, alldenstund ju äfven de uppräknade orden (och

dessutom åtskilliga andra af samma art) rätteligen böra i

svenskan stafvas med o, icke med å.

6) svenskt öppet å, fn. a (sällan), t. ex.

nyl. fonga sv. fånga fn. fånga

vomb våmb vömb (ö := a)

7) svenskt öppet ö, fn. o (sällan), t. ex.

nyl. törst sv. törst fn. J)Orsti

tors törs poYi

boldo (äfven b0ldo) böld —
blotna (blötna) blotna

troskol tröskel fjresköldr.

Anm. 1. I andra svaga deklinationens substantiv sva-

rar ändeisen o (i vissa fall under den äldre formen u) mot

svenskans a, hvarom se längre fram i formläran.

Anm. 2. I adj. ändelserna -ig, -igt, motsvaras sv. i

ganska ofta af målets o, u; t. ex. hungroger, hungrot; lurv-

oger, lurvot; viluger, vilut; hiroger, birot; bånoger, bånot,

dock äfven barsloger eller barsliger. I ordet tom svarar må-

lets o mot sv. e: dem, fn. ei: {leim (dat. plur.).

§ 18. w (målets korta u) motsvarar:

1) svenskt öppet o, se § 17, 4 anm.

2) svenskt slutet u, fn. a, o, u, u, t. ex.

nyl. huvu sv. Imfvud fn. höfuÖ (ö zz: a)

stuvu stuga stofa

smulu smula moli

furu fura fui-a

tu du I>u.
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3) svenskt
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iiyl. knykka sv. knycka

kyrko (äfven körko) kyrka

lykko lycka

lyfta lyfta

myky (adv.) mycket

rygg rygg

stykk stycke

3) svenskt slutet ö, fn. y (sällan),

yvi* sv. öfver

yglo ögla

gys gös

mygla mögla

stydja stödja

nyl.

fn. hnykkja

kirkja

lykka

lypta

niikit

hryggr

stykki.

t. ex.

fn. yfir

[jfr ygla vb. rynka]

fsv. gyus

fn. mygla

styöja.

4) svenskt öppet ö, fn. y, y (jo, o), t. ex.

nyl. tryska

syrpo

sykndå

lyss (pl. af lus)

myss (sing. & plur.)

ymsa

ynko

bysso

mysso

bryst

ypin

sv. tröska

sörpa

söckendag

löss

möss

ömsa

ömkan

bössa

mössa

bröst

öppen

öppna

fn. fjryskva

syrpa

sykndagr

lyss

myss (pl.)

fsv. ymsa

byssa

myssa

fn. brjost

ffsv. ypin

(fn. opinn

fsv. opna.ypna

Anm. I Borgå socken uttalas y som i. Denna för-

vexling af de båda vokalerna förekommer också i estländska

svenskan (Ruszwurm II), samt i Helsingemålets hufvudsock-

nar Delsbo och Bjuråker (Säve de st. vb. i Dal. o. Gotl.

s. 24). Likaså på Island, Färöarne och i vissa trakter af
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Norge (Aasen N. Gr. sidd. 2 1 och 22). Äfven redan i fom-

språket: exx. Jjikkja och t^ykkja, ifir och yfir, f)riskja och

|>ryskva. I svenska medeltidsskrifter står ofta y för i och

i eller ij för y.

§ 20. ö (målets korta ö) motsvarar:

1) svenskt öppet e (ä) framför 1 och m med efterföl-

jande konsonant, dock ej alltid, t. ex.

nyl. jölpa sv. hjelpa fn. hjälpa

stjölpa stjelpa fsv. stiselpa

stjölk stjelk fn. stilkr

töln teln —
Hölsing Helsingfors —
hölft hälft helfö

jömt jämnt jafnt

sömber sämre fsv. ssemhri.

Likaså på vissa ställen i Uppland, i Stockholmstrakten

och i Dalarne enl. Rydqyist Sv. Spr. L. IV s. 99, samt i

Bohuslän enl. Hol^iberg II s. 60. I fornn. ombytas ofta

nog ö och e, hvartill Gislasox Oldn. Forml. § 56 anser grun-

den vara dessa vokalers slägtskap, emedan båda framkomma

genom omljud af a. Äfvenså i mht., fastän ej ofta (in ein-

zelnen seltnen öder schlechten reimen, Grimm D. Gr. P s.

155). I danska såväl äldre skrifter som allmogemål före-

kommer samma ljudskifte, Kok §17.-1 Borgå socken an-

vändes kort e öfverallt, der målet har kort ö. Likaså i Est-

ländska svenskan enl. EuszwuRM II, och i vissa norska dia-

lekter, Aasen N. Gr. § 125.

2) svenskt öppet o, fn. 6, u, t. ex.

nyl. golv sv. golf fn. golf

moln moln —
törka(vb.o.subst.) torka {)urka

törvid torrved [l>urr, viör].

3
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Anm. Detta Ijudskifte förekommer högst sällan och

knappt nog i flere ord än de anförda: äfven dessa uttalas

oftare med o. Att ö här endast är ett grumligt uttal af o

(troligen förorsakadt af den följande konsonantförbindelsen)

visas äfven deraf att i Pernå socken, der g eljes alltid ut-

talas vekt framför veka vokaler, (hvarom se nedan), ordet

golv, som jag just der antecknat, uttalas g' öl v, icke jölv.

3) svenskt y, slutet och öppet, (högst sällan), t. ex.

nyl. hövla sv. hyfla —
grönnner gi'yni fn. grimmr

ömnoger yinnig —
4) svenskt ö, slutet (sällan) och öppet (allmänt), fornn.

y (e, o, u, ö), t. ex.

nyl. dör
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I de svenska landskapslagarne (åtminstone den äldsta band-

skriften af Yestgötalagen) hafva vi från denna period en lit-

teratur, som fullt ut sätter oss i stånd att bedöma språkets

dåvarande tillstånd: äfven har fältet blifvit bearbetadt af

Säve i en upplysande afliandling: ..om språkskiljaktigbetema

i svenska ocb isländska fornskrifter." En ibland de förnäm-

sta och mest karakteristiska olikheterna befinnes vara sak-

naden i fornsvenskan, sådan hon visar sig i landskapslagarna,

af de ännu i det äldsta runspråket vanliga diftongerna,

hvilka endast i Gutalagen bibehållit sig. Att de dock äfven

i andra svenska landskap haft sig ett vidsträckt område till-

mätt synes, utom af runstenarnes vittnesbörd, också af åt-

skilliga ännu i dag lefvande allmogemål ^i), hvilka alltså i

detta afseende bibehållit en forntrognare karakter än sven-

skan tillochmed i hennes äldsta utvecklingsstadium. Ett ibland

dem är också det, som jag företagit mig att här närmare be-

lysa, och det nyländska målets rikedom på diftonger står i

jämnbredd med eller kanske öfverträffar de andras. Dialek-

tens allt mer öfverhandtagande sammansmältning med det

allmänna svenska talspråket har dock redan också på detta

område anstalt stora förödelser och i väsendtlig mon försvå^

rat möjligheten att för hvarje enskildt fall påträffa det fom-

trogna och rätta.

§ 22. Följande 7 diftonger finnas i nyländska allmoge-

målet:

ei, ié, ou, nå, ye, öi och ön.

Af dessa äro dock ié, uå, ye och säkerligen också ou

att betrakta såsom senare utväxter på dialekten, enär de

sakna motsvarighet i forn språket. De förekomma ej heller

(med undantag af ou) öfver hela landskapet, utan endast i

11) Sådana äro isynnerhet: Dalskan, Gotländskan, Tester- och Öster-

bottniskan, Nyländskan och Estländska svenskan.
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Sjundeå socken och angränsande del af Kyrkslätt socken,

bägge i Raseborgs östra liärad. Diftongen uå förekommer

dock ännu i en annan socken, som, eget nog, ligger 15 till

IG svenska mil från dessa bägge, iiämnligen Pyttis, hörande

till Kymmene härad: ié och ye höras der visserligen ock, men

icke så allmänt, emedan el och öu qvarstå derstädes ännu.

Tveljuden ié, uå och ye torde sålunda endast vara att

anse såsom ett för vissa trakter egendomligt uttal af de enkla

(slutna, långa) vokalerna é, å och e. Beträöande diftongen

ou är väl rättast att göra samma slutsats, emedan han i forn-

språket motsvaras af den enkla, slutna vokalen 6 '2): dock

torde han fordom, enligt gammalt folks utsaga, varit långt

mera brukad i målet än nu, då det långa ö kommit sig mera

till heders. I några afsides belägna orter, såsom Lappträsk

och några nordliga byar i Strömfors, höres ou ännu temli-

gen allmänt.

Enligt det ofvan sagda motsvarar alltså:

§ 23. Diftongen ié svenskt slutet e och utgör, lika-

som detta, merendels ett öfvergångsljud från fornspråkets och

det egentliga målets ei, t. ex.

nyl. (Sj.) griét
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Anm. I Osterdalarne förekommer enligt Rydqyist Sv.

Spr. L. IV sid. 142 f. ofta ie som omkastning af ei samt enl.

Wahlström sid. 5 äfven i Uppland. Det fornn. é uttalas

af isländingarne nuförtiden som je och Gislason Oldn. F.

§ 21 menar detta uttal hafva funnits till redan omkring år

1200. I S^^nderjylland finnes likaså diftongen ié motsvarande

det långa e, jfr Kok § 20.

§ 24. Diftongen na motsvarar svenskt långt å, t. ex.

nyl. (Sj. o. Pyt.) uåka nyl. o. sv. åka fu. aka

luar tar far

guål gål, gård garör

luåta låta låta.

Anm. På svenska ön Runö i Liffland finnes äfvenle-

des diftongen uå eller, om man så vill, samma egendomliga

uttal af det långa å. Jfr Ekman Beskrifn. om Runö sid. 63

och RuszwuRM II § 403.

§ 25. Diftongen yo motsvarar svenskt slutet ö och ut-

gör oftast, likasom detta, ett öfvergångsljud från fomsprå-

kets au och ey, det forntrognare nyländska allmogemålets

öu och öi. T. ex.

nyl. (Sj.) fyora
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krokr

moöir

storr.

nyl. gjourd sv. gjort fn. gjort

houro hora hora

kouUo koka (subst.) —
krouk krok

moudro moder

rouliger rolig

toukoger tokig

stour stor

Anm. X. I flere ord än de nu anförda tror jag mig

knappast hafva hört denne diftong, ehuru han tyckes vara

temligen allmänt utbredd öfver hindskapet, hvilket gör det

sannoHkt att han fordom varit oftare använd än nu, jfr of-

van § 22. Äfven i alla de uppräknade orden är 6 redan

vanligare än ou.

Anm. 2. Denne diftong saknar icke spridning: han

förekommer i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland enligt

Rydqvist Sv. Spr. L. IV s. 112, i Vesterbotten enl. WiD-

MARK s. 13, i Vestergötland enl. HoF s. 38, på Färöarne en-

ligt Hammershaimb s. 239, i Pargas socken i Åbo län enl.

Elmgren s. 155, i Österbotten enUgt muntliga meddelanden.

§ 27. Diftongen ei motsvarar:

1) svenskt e, der detta uppstått af fn. ei, t. ex.

bein sv.
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heim, heima (adv.
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äfveu i åtskilliga andra nordiska allmogemål, ehuru med

mångskiftande uttal. Han återfinnes i Estland enl. Rusz-

WURM II s. 311 (fn. ei =: ai 1. ei), på Gotland enligt Säve

Bem. över Gotl. s. 248 (ei =: ai), i Yesterbotten enl. Wid-

MARK s. 12 (ei = ai), i Södra Möre enl. Linder s. 5 (ei

= äj, oj), i Halland enl. Möller s. IX (ei nz aj, åj 1. äj)

och enl. Colliander s. 9— 11, i Skåne, Blekinge och Jämt-

land enl. liYDQViST Sv. Spr. L. IV s. 141, i Vestergötland

(Elfsborgs län) enl. Hof s. 26 (ei = ai), i Värend enl.

Hyltén-Cavallius s. 4 (ei =z oj), i Finveden (Småland)

enl. nyss cit. förf. s. 4 (ei zz: aj), ställvis i Dalarne (Lima

s:n ei zzi ei) enl. Dalarnes Fornminnesförenings årsskrift

1867 s. 111 f., i Pargas socken i Abo län enl. Elmgren s.

155, i Österbotten enl. muntliga meddelanden. I Norge mot-

svarar ei det fn. ei enl. Aasen N. Gr. § 26 och på Fär-

öarne enl. Hammershaimb s. 241 svara aj och oj mot fn. ei.

§ 2S. Diftongen öi motsvarar svenskt ö, der detta upp-

stått af fn. ey. T. ex.

nyl. höi sv. hö fn. hey

köira köra keyra

röi rö 1. rör reyrr

röik rök reykr

tröiter trött Keyttr

töi(veder) tö(väder) pejv

öi ö ey

öir ör eyrr

öira öra eyra.

Anm. 1. Jämnte den äkta diftongen öi förekommer

ett liknande ljud, öj, som dock egentligen icke är någon

diftong, utan uppstått genom vekt uttal af ett efterföljande

g Gfr ofvan § 27 anm. 1). Detta förekommer visserligen

företrädesvis i de socknar, der g uttalas vekt (se nedan § 35),
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t. ex. dröja, fsv. dröghia, i inedlersta Nyland dmga; töja,

fsv. töghia, i medl. Nyland tc^ga, men vissa ord finnas, der

öj höres öfverallt i landskapet t. ex nöj der, fröjd, böja. I

Borgå höres ej i enlighet med § 20, i.

Anm. 2. Äfven i åtskilliga andra nordiska allmoge-

mål motsvaras det fornn. ey af en diftong, hvilken tyckes

ljuda olika på olika orter. Så i Estland enl. RuszwuRM II

sid. 311 (fn. ey = el, ai), i Vesterbotten enh Widmark sid.

12 (ey = oi), på Gotland enl. Rydqvist Sv. Spr. L. IV sid.

147 (ey z= ål), samt Säye Bern. över Gotl. s. 248. — I Par-

gas socken i Åbo län förekommer enl. Elmgren tveljudet

öj, men om det motsvarar fn. ey framgår icke af hans af-

handling. — I Norge svarar ey mot fn. ey enl. Aasen N.

Gr. § 27. På Färöarne enl. Hammershaimb s. 242 (ey z= oy).

Anm. 3. Det område, diftongen öi har sig i målet an-

visadt, är betydligt inskränktare än de båda andra forntrogna

diftongernas (el och öu) och såsom redan ofvan § 13 anm.

antyddes, den enkla vokalen uttränger allt mera detta tve-

Ijud. Mycket skulle derför icke de ofvananförda exemplens

antal kunna ökas utan att uttömma hela förrådet, och äfven

af dessa uppträda redan former med lika ofta, af som-

liga oftare.

§ 29. Diftongen ön motsvarar svenskt ö eller y, der

dessa ljud uppstått af fornnordiskt au, t. ex.

nyl. blöudoger
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nyl. flöug sv. flög fn. flaug

gnöula
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Anm. 2. Denne diftong (öu) ljuder i Nyland ungefär

så, som han här betecknats, men hade jag velat lägga större

vigt på likheten med fornspråket, hade jag likaså gerna kun-

nat skrifva au, deri följande ett så ypperligt föredöme, som

Ivar Aasens, hvilken i sin N. Gr. § 25 anm. säger: „i den

almindelige Udtale er lyden af A (i au) saa dunkel, at Dif-

tongen gjerne kunde betegnes med ou eller eu," och Munch

Fsv. o. Fn. Sprb. s. 9 säger uttryckligen att au ännu utta-

las som öu i Norge. — Ehuru icke a genom u-omljud i sven-

skan förvandlas till ö, (hvilket omljud Säve, Språkskiljak-

tigheterna i Svenska och Isländska fornskrifter sid. 7, anser

jämnförelsevis vara „en nyhet inom Isl., dock åtminstone

5— 600 år gammal),'* så kunde man dock kanske hålla detta

nyländska uttal af au som öu för en tillstynnnelse dertill,

likasom diftongen ei uppstått genom i-omljud af a och förut

ljöd ai. På runstenarne äfvensom i Gutamålet och i Est-

ländska svenskan bibehålla båda dessa diftonger det ur-

sprungliga a-ljudet.

Anm. 3. Tveljudet öu motsvarande fornn. au förekom-

mer äfven i åtskilliga andra nordiska allmogemål, dock i an-

seende till det i föregående anm. påpekade grumliga uttalet

af förra vokalen mycket olika betecknadt. Det återfinnes i

Estland enl. RuszwuR.^i II sid. 298 (fn. au = au, äu), på

Gotland enl. Säve Bem. över Gotland s. 248 (au = au), i

Vesterbotten enligt Widmark s. 12 (au = ew), i Jämtland

enl. Kydqvist Sv. Spr. L. IV s. 135 (au = au), i Österbot-

ten enligt muntliga meddelanden. — I norska allmogemål

motsvaras fn. au af au enl. Aasen N. Gr. § 25 och på Fär-

öarne har enl. Hajimershaimb af fn. au blifvit ey, uttaladt

öj (s. 241 f.).
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Öfversigt af sjelfljuden.

§ 30. Vid en allmän blick öfver sjelfljuden såväl de

enkla som de sammansatta i nyländska allmogemålet kmma

vi icke undgå att genast finna den stora afvikelse från sven-

ska skriftspråket och deremot nära öfverensstämmelse, ja, i

vissa fall fullkomliga likhet med fornnordiskan, som ganska

ofta eger rum. Denna visar sig isynnerhet i den i målet

högst vanliga företeelsen af kort vokal framför enkel

konsonant samt användandet af diftongljud i vissa

fall, der svenskan har enkel vokal.

I fornnordiskan förekomma i mängd sådana stafvelser,

som framför enkel konsonant ega en af de korta vokalerna,

t. ex. skera, dropi. 1 svenskan likasom i danskan visar sig

tidigt en afgjord benägenhet att förvandla sådana korta

(stam)stafvelsers qvantitet till lång och detta har genom-

förts på två sätt (jfr Grimm D. Gr. 1^ sid. 32): antingen

har man utbytt den korta vokalen mot en nära motsvarande

lång (nämnligen a mot långt a, e mot långt e eller ä, i mot

långt e eller i, o mot långt u eller å, u mot långt u, y mot långt

Ö och ö likaledes mot långt ö), t. ex. fn. pak blef sv. tak, segl

blef segel, skera blef skära, vita veta, viö eller viör (prsep.) blef

vid, i dagligt tal vé, boä bud, skoÖa skåda, fura fura, yfir

öfver, göra göra, d. v. s. stafvelsen gjordes lång genom in-

förande af en lång vokal i stället för den ursprungliga

korta; — eller också fördubblade man konsonanten, hvar-

vid stundom också vokalen ombyttes, t. ex. af fornn. gaman

gjordes gamman, af betr bättre, af vit vett, af koma komma,

sumar sommar, mykit (mikit) mycket, d. v. s. stafvelsen gjor-

des lång genom åstadkommandet af s. k. position. Ingen-

dera af dessa båda operationer har i nyländska allmogemå-

let företagits och det visar sig derför i afseende å stam-

stafvelsernas qvantitet stå på en vida ålderdomligare och
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språkforskning, ingen annan regel än sitt godtycke, om det

någon gång faller dem in att tveka mellan skrifsätten fog el

och fågel, mon och mån. (En hel hop andra likartade

ord kunde anföras: höge och hage, tog och tåg, skoda och

skåda, m. fl., men vid dem tvekar, gudnås! ingen af dem).

Här vägledes en nyländing genast af den bestämda skilnad,

som i hans mål göres mellan det korta o och det långa å.

Sådana ord åter, hvilka i svenskan ljuda och skrifvas full-

komligt lika, ehuru de äro af helt olika betydelser och helt

skiljaktigt upphof, få till följd af målets fullkomligare qvan-

titetsförhållanden helt olika uttal och utseende, så att de

icke kunna förvexlas: t. ex. loda (hserere) och låda (area),

kopar (cuprum) och koppar (scutellse), lesa (legere) och läsa

(claudere), sjel (phoca) och själ (anima) m. fl.

Anm. Kort vokal framför enkel konsonant och deraf

beroende qvantitetsförhållanden, som likna nyländska allmoge-

målets, finnas mer eller mindre fullständigt och tydligt an-

gifna af Ruszwurm II § 403 för svenskan i Estland *^), af

WiDMARK s. 9 för Vesterbotten (jfr likvisst exx. gammal

sid. 11 och mykkje sid. IG), af Linder § 83 för S. Möre

(jfr dock exx. gam mel, sam men § 10, komma § 174), af

Rydqvist Sv. Spr. L. IV sid. 9 för Dalarne, af Säve Bern.

över Gotland sid. 219.

Dock finnes, så vidt jag kunnat utröna förhållandet, i

ingen annan svensk dialekt en så noggrann öfverensstäm-

melse med forntungan i detta hänseende, som nyländskan har

att uppvisa.

Icke i alla norska dialekter, men dock i de „fleste

og bedste" lära stamstafvelserna i afseende å qvantiteten öf-

^•') RuszAvuRM antag-cr hiiv utan skäl inflytande af Estniskan såsom

verkande orsak.



47

verensstämma med fornspråkets, jfr Aasen N. F. Gr. §

23 Anm.

§ 31. Tager jag så diftongerna (nämnligen endast ei,

öi och öu) till föremål för betraktelsen och öfverväger den

betydelse de hafva för målet, så framgår genast att genom

dem dels större välljud, beroende på vokalernas omvexling,

beredes, dels skarpare åtskilnad och begränsning åstadkom-

mes mellan sådana ord, som i svenskan genom tveljudens

bortkastande blifvit till uttal och utseende lika. Och såsom

Aasex N. Gr. sid. 17 säger: „Det \-iser sig at Tvelydene fra

de seldste Tider have hävt Sted i flere af de allerfuldkom-

neste Sprog og udgjort en vsesentlig Grunddeel i deres in-

dre Bjgning.'' Genom några exempel torde bäst ådagaläggas

hvilken fördel målet genom sina tveljud obestridligen eger

framför svenskan. Led (artus) ljuder och skrifves lika som

led (odiosus), i målet deremot heter det förra lid, fn. liör, och

det senare leider, fn. leiör. Jämnförom vidare sena (nervus)

nyl. sinu, fn. sina, och sena (tardi) nyl. seina, fn. seina; sken

(lumen) nyl. skin, fn. skin, och sken (luxit) nyl. skein, fn. skein;

ref (rupit), nyl. reiv, fn. reif, och ref (syrtis) nyl. riv, fn. rif.

Tveljuden äro af naturen långa och äfven i sådana ord,

der målet redan utbytt diftongen mot enkel vokal, har dock

längden bibehållits och icke, såsom i svenskan mången gång

skett, kort vokal insatts åtföljd af geminerad konsonant.

Gleyma t. ex. heter i svenskan glömma, men i målet gluma;

dreyma, sv. drömma, nyl. dr^ma; taumr, sv. töm(m), nyl.

tam eller töum m. fl.

§ 32. Slutligen vill jag med stöd af det föregående

lemna en öfversigt af de i målet brukade sjelfljudens mot-

svarigheter i svenska skriftspråket:

Nyl. ä motsvaras af Sv. a och å

a ., „ „ a, å och e
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Nyl. é motsvaras af Sv. e och ä

e
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Anm. De båda tandljuden p och ö, hvilka i fornnor-

diskan, likasom i de flesta andra germaniska fornspråk, hafva

en så vidsträckt användning, saknas i målet, likasom i vårt

nuvarande svenska tal- och skriftspråk, samt äro ersatta med

t och d. — Några medljud, som skriftsvenskan skulle sakna,

förekomma icke i målet, ej ens det s. k. tjocka 1, som i de

flesta andra nordiska dialekter spelar en vigtig rol. — De i

svenskan vanliga, men alldeles onödiga tecknen c och q, x,

z och fv såväl som det öfverflödiga w har jag ansett vara

bäst att undvika vid skrifvandet af målets ord.

De anmärkningar, som nu närmast följa, göras angå-

ende hvar särskild konsonant, så framt dess bruk afviker

från skriftsvenskans användning af samma medljud, dock icke

i de fall, då sådant åstadkommits genom en annan konso-

nants inverkan, hvilket längre ned skall framställas, då fråga

blir om konsonantförbindelser. De konsonanter, om hvilka

icke något särskildt namnes, brukas i målet alldeles lika som

i svenskan.

§ 34. d såsom slutljud efter vokal bortlemnas ofta

t. ex. stå sv. stad, br0 sv. bröd, me sv. med, kva sv. hvad,

bruna sv. brånad, bå sv. bad (vb.); deremot: bad (subst),

vid, fråd, bod = sv. bad, ved, (fragga), bud.

Samma benägenhet att bortkasta slutljudande d efter

vokal visar äfven svenska talspråket. Likaså många dialek-

ter jfr RuszwuRM II s. 297, Widimark s. 7, Sidenbladh §

19, Linder § 84, Upmark § 19, Djurklou s. 7, Hop s. 41,

Hyltén-Cavallius s. 5, Colliaxder s. 19, Holmberg II

s. 61, Kalén s. 2, Aasen N. Gr. §§ 33 och 59, Kok § 61.

Deremot tillsättes någon gång d såsom slutljud och det

ej blott efter vokal t. ex. spöud, sv. spö, fsv. spöödh, knéd

(sällsynt), sv. knä, stod, sv. sto, fsv. sto]j, heimand 1. himmand,

sv. hemman, lakand, sv. lakan. Likaså stundom i skriftsven-

4
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skan efter vokal t. ex. träd för trä, och i danskan ganska

ofta efter konsonant t. ex. mand, sind, uld, snild.

I supinum af 2:dra svaga konjugationens l:sta klass,

af 3:dje svaga konjugationen samt i supinum af några få

starka verb står d i ändeisen i st. f. t. Jfr formläran.

§§ 35 och 36. g" och k uttalas i Raseborgs vestra

härad, Pernå härad, med undantag af Mörskom socken, samt

Pyttis socken af Kymmene härad vekt framför alla veka

vokaler och det ej blott då dessa medljud äro förljud, utan

ock inne i orden. Deremot i landskapets medlersta del, Ra-

seborgs östra härad, Helsinge härad samt Mörskom soc-

ken af Pernå härad, ljuda dessa konsonanter alltid hård t

äfven framför de veka sjelfljuden. Förhållandet mellan dessa

bägge uttal är på följande sätt framstäldt af Säve (Uppl.

om Dalm. sid. 286): „I den uräldsta forntiden uttalades alla

konsonanter — således äfven g och k — lika och med sitt

hårda naturliga ljud framför alla vokaler, icke mindre fram-

för dem, vi nu kalla hårda, än framför de lena, m. e. o.

denna skilnad fanns icke då. Grekiskan, Gotiskan och för-

modligen äfven Nordiskan och det Latinska språket följde i

forntiden denna lag: Tyskan, Engelskan (endels) och Gotländ-

skan lö) och till en del äfven Danskan följa honom ännu.

*6) „Ensam bland alla nordiska tungor!" tillägger han inom paren-

tes. Såsom af det ofvanstående synes, delar x^yländskan (i medlersta land-

skapet) detta företräde med Gotländskan, hvilket naturligtvis Säve då icke

kunde veta af. Likaså var icke heller Ruszavurms arbete „Eibofolke" vid

den tiden (1852) utgifvet, enligt hvilket (Il s. 297) ^f och k i estländska

svenskan städse uttalas med hårdt ljud. — Denna märkeliga öfverensstäm-

melse mellan de tre målen i förening med deras rikedom på forntrogna dif-

tongljud kunde lemna rikt ämne åt en hypotesmakare. En säker slutsats

kan man dock äfven fota på denna grund och den är att af alla Sveriges

dialekter, såvidt jag känner dem, Gotländskan är den, som står Nyländskan

närmast, men ingalunda Vestgötiskan, såsom Hipping sid. 1165 förmenar.
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Derefter kom ett tidsskede, då man efter g och k insköt ett j,

när len vokal följde och då de bägge konsonantljuden hördes

hvart för sig — således rent gj, kj — såsom det nu för det

mesta sker i Danskan. Sist kom det skifte, i hvilket vi nu

I anseende till de verkligen ganska många „ dialektord ur Vestgötamålet,"

hvilka nämnde förf. anför såsom gemensamma för detta mål och nyländskan,

aktar jag hans påstående värdt ett utförligare bemötande, stödjande sig på

en någorlunda detaljerad jämnförelse mellan de två målen.

a) Ljudläran (några vigtiga fall endast; citaterna äro ur Hors Dia-

lectus Yestrogothica): a i vestg. „S3epe = å" (sid. 34), exx. kall, bann

m. fl. i nyl. aldrig (de två ord undantagna, som nämndes i § 11, I anm. 1),

men väl motsvaras tvärtom sv, å af nyl. a, t. ex. stå, hälda.

—

„A in ä ssepe

mutant vg." (sid. 35) exx. vara, start, i nyl. aldrig. — „Littera t in syllabis

brevibus difficilis Vestrogothis est pronunciatu atqve ideo ejus loco e ab il-

lis s^penumero ponitur." Af de 32 der (sid. 35) anförda exemplen har en-

dast ett i nyländskan sin motsvarighet nämnl. geva = gifva (fn. gefa).

Kort i är ett af de i nyl. målet vanligaste ljud och motsvarar ofta sv. e,

alltså just motsatsen till vestgötiskan.

„Pro å habent ö" (sid. 37) exx. töllt, soldat, bröttass: i nyl. ytterst

sällan, jfr ofvan § 20, 2 anm.

Det korta öppna o-ljudet öfvergår i vestgöt. ofta till ou: af alla de

hos HoF sidd. 37 och 38 härå anförda exx. återfinnes ej ett enda i nyl.,

lika litet som några med dessa analoga. Deremot motsvaras det långa slutna

6 i vissa ord af nyl. diftongen ou, jfr § 26.

Hvad konsonanterna beträffar, så må nämnas att i vestg., likasom i

de flesta andra svenska allmogemål, ganska ofta förekommer det tjocka 1-lju-

det, hvilket i nyländskan aldrig höres. Öfriga af Hor anförda egendomlig-

heter äro jämnförelsevis obetydliga och för det mesta, äfven de, främmande

för Nyländska målet. Så t. ex. säges sidd. 39 och 40 visserligen att vest-

göten uttalar h aspireradt framför v, likasom nyländingen, men som exem-

pel på undantag derifrån anföres hvass, som i nyländskan städse ljuder som

hvass, kvasser.

b) Formläran (här nästan endast om subst.):

HoFS „l:ma declinatio" har plural-ändelsen err = nyl. or, t ex.

vg. kronerr, nyl. kronor.
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lefva, då g antingen alldeles bortfaller framför j, såsom i

Svenskan, eller förvandlas till ett slags d såsom i Italien-

skan och Dalskan, ocli då k går öfver till t (kj till tj), som

i Italienskan, Svenskan och Dalskan. En ytterligare afart

häraf är att c (k) går öfver till s, som i Franskan och flere

nyare språk, och som det Latinska nu, men högst felaktigt,

utläses."

Man finner häraf att uttalet af g och k i medlersta Ny-

land är det äldre och ursprungligare och att deremot mun-

arten i Raseborgs vestra härad, landskapets vestligaste del

och större delen af Pernå härad (jämnte Pyttis socken öst-

ligaste delen af det svenska området) i detta afseende mo-

derniserats. Det veka g ljuder der soni j, stundom med ett

HoFS „2:da declinatio" har plural-ändelsen a = nyl. ar, t. ex. vg.

dränga, nyl. drengar.

HoFS „3:tia declinatio" har i plur. best. form ändeisen era = nyl.

ren, t. ex. vg. prästera, nyl. prestren.

HoFS „4:ta declinatio" har i plur. best. form ändeisen a = nyl. n?

1. ina t. ex. vg. bärga, nyl. bergin, bergina 1. bjergina, men oftare (efter

HoFS 2:dra dek.) bjergana.

HoFS „5:ta declinatio" har i plur. best. form ändeisen a = nyl. ena,

t. ex. vg. tiggara, nyl. tiggarena.

I vestgötamålet tyckes enl. Hof sid. 48 benägenhet råda att bibe-

hålla den svaga maskulina ändeisen för substantiv: i nyländskan är en fram-

stående egenhet just motsatsen, nämnligen böjelse att förbyta denna ändelse

e till a, hvilket i fornspråket är de svaga femininens ändelse, dock utan

att derför, likasom svenskan, förändra de^sa substantivs kön och plural-

ändelse, hvarom mera i formläran. — Adjektiven på en ha i vestgöt. a i

fem. t. ex. galen, gala, galett (sid. 56): aldrig i nyländskan.

Beträffande slutligen de många ord, hvilka Hipping funnit nyländ-

skan hafva gemensamma med vestgötiskan och hvilka sannolikt utgöra huf-

vudanledningen till hans påstående om dessa dialekters nära frändskap, så

må den förklaring här lemnas att de allraflesta af dem Hipping anför till-

höra det allmänneliga svenska språket och såsom sådana återfinnas t. ex. i

Dalins svenska ordbok.
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svagt förslag af d (jfr nedan § 48 om gg), det veka k åter

ljuder städse som tj. Angående geminationema gg och kk

skall längre fram ordas, då fråga blir om konsonantförbin-

delser.

Jag vill här anställa några upplysande jämnförelser mel-

lan exempel uppå de bägge olika uttalen:

Raseborgs V. härad, Pernå Raseborgs Ö. härad, Hel-

härad (utom Mörskom s:n) singe härad och Mörskom

och Pyttis s:n. socken,

geiting (utt. jeiting) geiting (utt. geiting)

ginom, -un (utt. jinom, -un) ginom, -un (utt. g inom, -un)

giroger (utt. jiroger) giroger (utt. girog*^er)

kina (utt. tjina = tvista) kina (utt. k'ina)

keliug (utt. tjeling, tjöling) keling (utt. k'eling)

kok (utt. tjok) kok (utt. k%jk)

geitingin (utt. jeitindjin) geitingin (utt. g*eitingin)

taki (utt. tatji) taki (utt. tak" i).

Anm. 1. Ett skenbart undantag från livad ofvan sa-

des om det veka uttalet af g och k äfven inne i orden, då

vek vokal följer, gör t. ex. det nyssanförda giroger, utt. jirog-

er, icke jirojer, och många dermed likartade t. ex. mager,

flyger, söker, hvilka icke uttalas maj er, flyjer, sotjer, utan

med hårdt g- och k-ljud, men dervid är att märka att det

påföljande e är ett i nyare tider inskjutet halfljud, som i de

motsvarande fornnordiska orden icke återfinnes: magr, flygr

soekr. Jag hade derför kunnat, likasom Hipping, teckna

de nyländska orden på samma sätt med blott slutljudande

r, men hade då nödgats begå den inkouseqvensen att lika

fullt skrifva er t. ex. i sådana adjektivs ändelser, hvilkas

stamstafvelser lyktas på vokal: nyer, gråer, mjåer = fn. nyr,

grår, mjår (spenslig). Att sådana ord åter som dialektens

vatn, sokn, botn, hvari skriftspråket äfvenledes inskjutit ett
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lialfljud: vatten, socken, botten, här, i motsats till det nyss

sagda, skrifvas som enstafviga, kommer sig deraf att de verk-

ligen så uttalas, hvaremot det adjektiva flexions -r i dia-

lekten alltid föregås af ett mer eller mindre tydligt e-ljud.

Likartad är orsaken till skrifsätten fogel, sigel, åker o. a.

Anm. 2. Förljudande k uttalas öfverallt hårdt i ordet

kemm sv. hvem, hvartill orsaken är att det ursprungliga v-

Ijudet mellan k och e bortfallit: kvemm och vemm äro an-

dra former af samma pronomen. I lockorden kiss! (till kat-

tor) och gys! (till svin) äro k och g öfverallt hårda.

Anm. 3. I åtskilliga imperativer 2:dra pers. sing. ut-

talas g som j äfven i medlersta Nyland, nämnligen efter e

och ö t. ex. sej, vej, dröj, böj, höj. Det är att märka att

alla dessa i fsv. hafva aflednings-i (sseghia, vseghia, dröghia,

böghia, höghia), hvadan också i infinitivus af somliga g lju-

der som j t. ex. vej a, böja, höja. Bortkastas infinitivändel-

sen a, såsom oftast sker, enligt hvad redan ofvan nämndes

§ 14 anm. 2 och hvarom längre fram i formläran skall vi-

dare ordas, så att imperativ och infinitiv blifva lika lydande,

uttalas g oftast som j, t. ex. tom bå mi sej en han sku dröj,

men äfven: en han sku dr 0g.

§ 37. I stället för d använder målet i Vestra Nyland

g i prset. part. af svaga verb tillhörande l:sta konjugatio-

nen. T. ex. förlorager, målager, skapager ziz förlorad, må-

lad, skapad. Redan i fornspråket förekommer förvexliug af

ö och g t. ex. synduör för syndugr, spurgi för spuröi; jfr

mösogot. bagius, fn. baÖmr; mösog. tvaddje, fn. tveggja; mö-

sog. vaddjus, fn. veggr; fn. sannindi, sv. sanning; dan. mo-

den, overtyde, sv. mogen, öfvertyga. Se Kok § 48. På Runö

i Liffland sägcs broger = broder, spaga = spade, goger =:

god, iger eller igår = eder o. s. v., se Ruszw^URM II sid.

301. Likaså förekommer g för d i N. Ångermanland, Si-
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DENBLADH § 20, i Nerike enl. Djurklou (blog =i blod, båga

= båda), på Färöarne enl. Hammershaimb sid. 250, i Norge

(sällan) enl. Aasen K Gr. § 127 anm.

§ 38. I de trakter af Nyland, der i enlighet med det

ofvan nämnda g uttalas vekt, bortfaller det stundom helt och

hållet framför veka vokaler t. ex. se'er, sk6'in, ta'in = sä-

ger, skogen, tagen (imp. 2 p. plur.). Dessutom i hela landska-

pet i ordet morgon, som uttalas moron*) likasom i många

andra dialekter.

§ 39. Slutljudande g bortkastas oftast i målet, t. ex.

då, tå, aldri (oftare ålder), ja, to, lå, no zz: dag, tag, al-

drig, jag, tog, låg, nog. Denna apokopering förekommer re-

dan i det nordiska fornspråket nämnligen i prset. ind. af

vissa starka verb t. ex, hné, sté, sé, dro, slo, va, lå, frå, 1 å

i st. f. hneig, steig, seig, drog, slog, vag, lag o. s. v. Det

svenska allmänna talspråket visar samma benägenhet likasom

ock åtskilliga dialekter, jfr Hop s. 41, Sidenbladh § 23,

Kalén s. 2, Upmark § 28, Hyltéx-Cavallius s. 5, Linder

§ 92. Likaså det danska talspråket och, i vissa fall, det

sönder-jydska folkspråket jfr Kok § 74. Äfven på Färöarne

tyckes förhållandet vara likadant jfr Hamäiershaimb s. 244.

Anm. I adjektivändelserna -ig, -og, -ug antingen bort-

kastas det slutljudande g'et, i enlighet med det nyss sagda,

eller ock tillfogas den gamla mask. ändeisen er, alltså: hovli

eller h^vliger, båno eller bånoger, vilu eller viluger; i in-

gendera händelsen upptages g framför neutraländelsen t,

alltså: h0vlit, bånot, vilut. Likaså på Gotland och flerestä-

des i Sverige enl. Säve Bem. över Gotl. sid. 227 anm., äf-

vensom i Norge enl. Aasen N. Gr. § 91 anm.; på Färöarne

enl. Haabiershaimb sid. 294, i Söuderjylland enl. Kok § 74,

anm. 1.

*) Äfven niorin förekommer, fn. morginn.
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§ 40. II. I Karis socken samt Snappertuna dernied

förenade kapellförsamling äfvensom i Hangö och Tägtom byar

af Tenala socken bortfaller ofta förljudande h framför vokal,

hvaremot det tillägges der de motsvarande svenska orden ej

framför vokalen ega något medljud, t. ex. est, alm, uvu z=

häst, halm, hufvud och dereraot heng, hål nz äng, ål.

Så egendomligt och besynnerligt ett dylikt bruk före-

faller, är det dock för ingen del inskränkt till de nyssnämnda

nyländska orterna. Det förekommer i åtskilliga af Sveriges

landskap, t. ex. i Dalarne i Rättviks socken, dit Säve (Uppl.

om Dalm. s. 283) anser „h-ljudet troligen helt nyligen hafva

inträngt sunnanifrån, ty man har der ännu ej kommit till

någon reda med dess användande. Man sätter det nämn-

ligen i början af alla med vokal begynnande ord, dit det

icke hör, och bortkastar det der, som det rätteligen skulle

finnas." — Detta afvikande bruk af förljudande h förekom-

mer vidare i medlersta och södra Koslagen enl. Wahlström

sid. 6, i Södertörn enl. Upmark § 30, i Östgöta skärgård

enl. Kalén sid. 2, i Dalsland enl. Lignell och är äfven

vanligt i vissa delar af Norge (Söndmör, Söndfjord, Nord-

hördaland) enl. Aasen N. Gr. § 140 anm. Jämnför äfven

t. ex. det danska hy le och fn. samt nyl. yla m tjuta. Flere-

städes i Tyskland förekommer samma bruk eller, rättare,

missbruk och för den infödda lägre klassen i London är det

ett kännemärke. Men ej blott i de nu lefvande språken och

dialekterna kan man spåra denna osäkerhet i användandet

af förljudande h framför vokal. På Falster-runstenen i Dan-

mark (Liljegren Run-Urk. N:o 1484) förekommer haft för

af t =1 efter, i uppländska runor läses ak v a för hakva =
hugga samt sammaledes i Vestgötalagarne, oaktadt bruket är

främmande för såväl vestgötadialekten som vestgötarunorna.

I fornnordiskan finnes höfugr för öfugr, herum för erum och
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i Dyisländskan alfa jamnte hålfa, Gislason § 82. Slutligen

finner nian också hos Romarene i den klassiska tiden i sten-

skrift ic för hic, oc för hoc, hobitus för obitus, homamen-

tum för ornameutum. Se Svenska Akad. Handlingar Del. 39

sid. 149 ff.

§ 41. 1. De flytande medljuden (liqvidse) 1 och r för-

vexlas ej sällan i de nordiska språken t. ex. sv. några, dan.

nogle; sv. i fjol, dan. i fjor, och bekant är det i åtskilliga

svenska allmogemål vanliga utbytet af rd mot 1: bol, jol,

gäle för bord, jord, gärde. Utom detta utbyte af rd mot 1

(dock sällsynt hos oss), t. ex. fy våli i st. f. varde, före-

kommer i nyländska dialekten äfven 1 för r, ehuru icke hel-

ler i många ord t. ex. klita, kvalka, malmor=zsv. krita,

qvarka, marmor.

§ 42. n och r såsom slutljudande bortkastas, det förra

alltid i ordet unda sv. undan och oftast i frå sv. från, det

senare i orden e, va, ha=:=är, var, har. Om dock har icke

står som hjelpverb, utan i betydelsen eger, bibehålies r

städse. Ang. bortfallandet af n jfr Aasen N. Gr. § 131 och

RuszwuRM II sid. 299.

§ 43. t bortkastas alltid i neutrura af bestämda ar-

tikeln t. ex. buse, wki, skipe; i neutrum af adjektiva och

participia på en eller in t. ex. Hte, myki 1. myky, skuti,

lesi, rivi; i dessa neutrala pronomina: he, te, hoko, toko, slika,

noga, inga, ana samt i adverben hi och ti; i supinum af hsta

och 2:dra svaga konjugationerna t. ex. boda, brenni, knykki,

i de starka verbens supinum t. ex. iti, gråti, fari, stukki,

biti, bruti samt de anomala: kuna, vila och vita.

Det svenska talspråket, isynnerhet här i Finland, älskar

att på oftast samma sätt bortkasta slutljudande t; likaså

vissa dialekter mer eller mindre konseqvent jfr Hof s. 41,
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Djurklou s. 34, Linder § 107, Upmark § 18, Aasen N. Gr.

§§ 32 och 185 anm.

Anm. Deremot tillägges t efter s i vissa talesätt t. ex.

i aftost, i morost 1. morist, i vårast, sumrast o. s. v. jfr

skriftsveiiskans eljes-t, tillfylles-t, strax-t. Månne hit får fö-

ras t' et i passivändelsen st samt i participii presens adver-

biala st, sv. s? Jfr formläran §§ 64, 5 och 67, 3 anm. 2.

§ 44. V står stundom för g inne i orden t. ex.

gnava, stuvu = gnaga, stuga, jfr fn. stofa. I danskan har en

sådan öfvergång af ett ursprungligt g till v blifvit regel t.

ex. fornn. ljuga, fljuga, skögr, lög, hagi, magi, fornd. lyge,

flyge, skogh, logh, haghe, maghe, dan. lyve, flyve, skov, lov,

have, mave, se Kok § 76. Likaså i en mängd nordiska all-

mogemål: enligt SiDENBLADH § 24 vexla stundom g och v i

N. Ångermanland; enl. Möller s. X användes i analogi med

danskan v för g i vissa delar af Halland, likaså enl. Kok

anf. st. i Bohuslän och Skåne; enligt Hyltén-Cavallius s.

5 „g rarius abit in v" (i Värend); g öfvergår stundom till

fv (=v) i Upplandsdialekten enl. Wahlström sid. 6, i Öster-

götland enl. Kalén s. 2, i Vestergötland enl. Hof s. 38,

hos Eibofolket i Estland enl. Ruszwurm II sid. 297. I nor-

ska folkspråket förvandlas icke g till v, men väl stundom

till u enl. Aasen N. Gr. sid. 116. Angående vexlingen af

g och v i agsx. jfr Grimm D. Gr. I^ sid. 261.

Anm. I S. Möre härad af Kalmar län råder enl. Lin-

der § 93 ett motsatt bruk, i ty att det svenska v-ljudet der

motsvaras af g, ehuru visserligen endast i några få ord.

§ 45. Slutljudande v efter vokal bortkastas stundom,

t. ex. gå, blei, uta = gaf , blef, utaf, stundom icke, t. ex.

grav, klyv, sleiv, dreiv, utan att någon bestämd regel för

detta bruk synes kunna uppställas. Jfr Ruszwurm II sid.

297, Linder § 109, Kok ij 106, 2.
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b) Konsonant förbindelser

§ 46. Wt för kt förekommer i de två orden lofta sv.

lukta och loft sv. lukt. Såvidt jag känner, stå i nyländska

målet dessa två ord i detta afseende enstaka, men företeel-

sen är icke okänd på det öfriga nordiska språkgebitet. Jfr

t. ex. i skriftsvenskan instifta och i ns ti k t a. Se äfven

RuszwuRM II sid. 299 samt Kok § 167 och Aasen N. Gr.

§134 anm.

§ 47. Ft för pt (fft för ppt), är en i målet ganska

vanlig företeelse, t. ex.

njl. knafi^t sv. knappt fn. hneppt

k0ft köpte keypti

klilft klippt klippt

glefft släppte sleppti

käften kapten —
Äfven det svenska skriftspråket har i icke få ord ut-

bytt det fn. pt mot ft, t. ex. kraft fn. kraptr, lyfte fn. lypti,

skifta fn. skipta, o. fl. Åtskillige grammatici (t. ex. den ut-

märkte GiSLASON Oldn. Forml. § 75) anse tillochmed fn. pt

i vanligt tal hafva ljudit som ft och talrika exempel finnas

i fornskrifterna på i enlighet dermed lämpadt skrifsätt t. ex.

eptir och eftir, opt och oft, aptan och aftan. Jfr Grimm D.

Gr. P sid. 313 f.

Hvad motsvarigheter i öfriga nordiska allmogemål be-

träffar, hänvisar jag till Sidenbladh § 38 (pp plägar dock

i N. Ångermanl. icke förändras), Möller sid. XI (blott i S.

Halland), Wahlström sid. 7, Djurklou sid. 8, UparARK §

13, Linder § 90, Ruszwurm II sid. 305. Enligt Kok § 53

„kan man överalt i Danmark blandt de mindre dannede hore:

dyft, deft, taft, receft" och enl. Aasen N. Gr. § 134

öfvergår pt till ft i norra och östra Norge, under det att i

\
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Söiidre Bergeulmus Amt o. flst. en motsatt öfvergång eger

ruiH, nämnl. ft och fs till pt och ps. Om denna sista öfver-

gång jfr anm. här nedan. Enligt Hammershaimb sid. 251

brukas på Färöarne „ofte f föran t, hvor i det gamle sprog

skrives pt."

Anm. I stället för fs plär målet vanligen använda ps:

här eger alltså ett motsatt utbyte rum, t. ex. krapsa, taps,

tops, repsa nr krafsa, tafs, tofs, räfsa; jfr ofvan.

§§ 48 och 49. Gg* och lili, I enlighet med hvad

ofvan §§ 35 och 36 nämndes om enkelt g och enkelt k, fin-

nas i landskapet två skilda uttal af dessa medljud: ett hårdt

och ett vekt, ett äldre och ett yngre. I östligaste och vest-

ligaste Nyland råder det veka, i medlersta det hårda. I förra

delarne af landskapet uttalas derför gg som ddj och kk

som ttj framför vek vokal (alldeles som i Dalarne enl.

Säve Uppl. om Dalm. sid. 286), i senare delen deremot

är det urgamla hårda uttalet af gg och kk bibehållet fram-

för alla vokftler, t. ex.

Raseborgs Ö. härad, Hel-Raseborgs V. härad, Pernå

härad (utom Mörskom s:n)

och Pyttis socken.

veggin (utt. veddjin)

knaggin (utt. knaddjin)

draggin (utt. draddjin)

stakkin (utt. stattjin)

stukkin (utt. stuttjin)

sekkin (utt. settjin)

Jämnföreiser med andra språk och allmogemål anstäldes

ofvan i de nämnda §§. Tilläggas må här att enl. Elmgren sid.

155 det veka uttalet af g och k framför veka vokaler är okändt

äfven i Pargas socken af Abo län. Enligt Upmark § 27 ut-

singe härad och Mörskom

socken,

veggin

knaggin

draggin

stakkin

stukkin

sekkin

utt. hårdt

i enlighet

med

skrifsättet.
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talas k i Södertörn hårdt framför i och y, men vekt fram-

för e, ä, ö.

§ 50. Grll uttalas icke, såsom i svenskan, som ngn,

utan hårdt och tydligt som ggn t. ex. vagn, agnar, regna,

lögn uttalas som vaggn, aggnar, reggna, löggn. i^) Detta

uttal råder nu i isländskan (i lögn t. ex. uttalas gn såsom i

det eng. signal), men i fornspråket anser Gislasox g hafva

haft ett blötare uttal. Våra mest forntrogna nordiska dia-

lekter hafva alla det nyss för nyisländskan angifna hårda

uttalet jfr Aasen N. Gr. § 38, Ha:m:mershabib sid. 244, Säye

Bem. o. Gotl. s. 222. På sistnämnda ö (Gotland) göres dock

enl. anf. förf. den åtskilnad att då g och n höra till samma staf-

velse, ljuda de som ngn, men dessa konsonanter höras sär-

skildt, då de tillhöra olika stafvelser. En dylik distinktion

göres ej i Nyland, ej heller, såvidt jag kunnat inhemta, an-

norstädes.

§ 51. Gr framför n bortfaller stundom, hvarvid voka-

len förlänges, t. ex. lun, un, velsiua= lugn, ugn, välsigna:

dock höres lika ofta, om ej oftare, det i föregående § om-

nämnda hårda uttalet. Samma elision framför n är äfven

konsonanten r underkastad, t. ex. hån, flån 1. flån, kénmjölk

= barn, flarn, kärnmjölk.

Samma egenhet torde råda i Estländska svenskan, ehuru

RuszwuRM ej uttryckligen framhåller densamma, men åt-

skilliga i hans arbete anförda ord (jån för järn, båne för

barnet, un för ugn) tyckas bevisa det. Likaså i N. Ånger-

manland jfr SiDENBLADH § 36 (gahn för garn), i Norge enl.

Aasen N. Gr. § 146, i Sönderjylland enl. Kok § 102.

*') Tillochmed hör man stundom ett slags halfljud, ett kort e, in-

skjutas emellan g och ??, då de äro slutljudande: reg(e)n jfr nht. regen,

vag(e)n jfr eng. waggon, nht. wagen.



(;2

§ 52. Ks för sk. Denna i Norge enligt Aasen N. 1

Gr. § 148 och på Faröarne enligt Hammershaimb sid. 253

icke ovanliga omkastning förekommer i Nyland allmänt en-

dast i det ena ordet b ek st för beskt.

§ 53. KV. Från fornspråket hafva vi i nysvenskan

bibehållit stafningssättet hv i sådana ord som t. ex. hvar-

ken, hvem, hvilken, hvarf, hvit o. fl. a., ehuru h'et vid or-

dens uttal blir fullkomligt stumt. I nyländska allmogemålet

är aspirationen icke allenast tydligt förnimbar, utan tilloch-

med så stark att man med fog kan påstå det v föregående

h'et hafva öfvergått till k. Detta är ej blott fallet i enskilda

ord, utan öfverallt der fornspråket har förljudande h fram-

för v, der uppträder det äfven i målet såsom k, såframt

blott ordet är bibehållet, »s) T. ex.

nyl. kva sv. hvad fn. hvat

kvalp hvalp hvelpr

kvar hvar hvar

kvasser hvass hvass

kveit hvete hveiti

kvila hvila hvila

kviter hvit hvitr

kvetja hvässa hvetja

Framför öfriga konsonanter har deremot målet bort-

kastat fornspråkets h, utom i några få ord, af hvilka några

äfven i svenska skriftspråket återfinnas med aspireradt förljud.

T. ex. knäpper, sv. knapp, fn. hneppr; kläda (vb.), fn. hla^^a;

knykka, fn. hnykkja; knykla, fn. hnykla; krakliger, fn. hrakligr;

i kring, sv. i kring, fn. i hring (äfven i kring); hjär (h ut-

»8) Ett undantag gör dock kanske v ar k in, sv. hvaiken, fn. hvärki,

hvilket ord jag aldrig minnes mig hafva hört uttalas med något slags aspi-

ration. — I vestra Nyland, der dialekten i allmänhet blifvit mera utträngd,

hör man numera knappt nog andra än gamla personer uttala hv som kv.
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talaa i detta ord i målet icke som k, men med stark aspi-

ration), fn. hér.

Det gamla aspirerade uttalet af h framför v har bibe-

hållit sig i några andra nordiska dialekter. Hos svenskarne

i Estland ljuder h framför v som k och v'et uttalas som u,

RuszwuRM II sid. 298; i Halland uttalas enligt Möller s. X
hv som eng. w, „ understundom med en märkbar utandning

af h-ljudet"; i Ångermanland motsvaras hv af gv enl. Siden-

BLADH § 26 (bruket tyckes dock der redan vara osäkert och

vacklande); „verba, in quibus h prseponitur dementis i & v

in syllabse initio, Vestrogothorum vulgus plerumque solet cum

adspiratione proferre," Hof sid. 33. I Dalarne och Helsing-

land tyckes hv motsvaras af gv, om man får döma af ett

par exx. i Säves afh. „De starka vb. i Dalskan och Got-

ländskan" sid. 16 gvälva, fn. hvelfa, och gwälla, fn. hvella,

sid. 25. — I Norge har h framför v i största delen af lan-

det öfvergått till k, men vid sidan af denna allmännare form

finnes också gv eller blott v enl. Aasex N. Gr. § 105, jfr

ibd. § 140, anm. På Färöarne uttalas h framför v (och j)

såsom k enl. Hammershaimb sid. 244 och enl. samme förf.

förekommer uttalet af hv som kv ^^) äfven ^.nogle steder i

Island." I norra Jutland skall, enl. Kok § 87 h höras i

uttalet framför j och v, men deremot icke i södra Jutland

(Slesvig).

Anm. Ordet hjärna här, (som ofvan anfördes), ljuder

i österbottniska svenskan (enl. muntliga meddelanden) sjär,

hvilken märkeliga öfvergång af h återfinnes också i Vester-

botten enligt Widmark sid. 14. Äfven för svenskan i Est-

land angifver Ruszwurm II sid. 302 sj för hj, men hvari-

*9) Märkeligt nog har i nuvarande isländskan h öfvergått till h fram-

för n: alltså kné uttalas hnje, jfr Gislason § 75, anm. 3.

I
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från han fått sin uppgift (anf. st.) att något dylikt skulle 1

återfinnas i Nyland är mig obekant: jag åtminstone har al-

drig hört det. På några ställen i Norge, isynnerhet i Gud-

brandsdalen, går hj öfver till sj, enligt Aasen N. Gr. § 140

anmärk.

§ 54. Mv för tv förekommer stundom i förljudet t.

ex. kvaga, kvart, kvinna= tvaga, tvärt, tvinna, dock långt-

ifrån allmänt. Jfr Möller sid. XII, Wahlström sid. 7,

Linder § 111: enligt desse författare råder detta bruk på

sina ställen i Halland, Uppland och Södra Möre härad af

Kalmar län.

§ 55. I konsonantförbindelserna rkt och sktutstötes

vanligen k t. ex. mert, mört, start =: märkte, mörkt, starkt;

falst, rast, svenst, engelst := falskt, raskt, svenskt, engelskt;

jfr nedan § 59.

Orsaken är naturligtvis uttalets större beqvämlighet och

den har haft samma verkan på allmogemålen i Norra Ån-

germanland enligt SiDEXBLADH § 30, i Södra Möre härad

enl. Linder § 98, i Södertörn enl. Upmark § 27, i Sönder-

Jylland enl. Kok § 95, 2. Enligt sistnämnde förf. skall det

i forndanskan och i dagligt tal ännu i förra århundradet

hafva varit vanligt att sålunda bortkasta k framför t; i im-

varande danska talspråket förebygges sammanstötningen af

skt genom att bortkasta t och Kok anför 1. c. en författare,

som föreskrifver „at man skal skrive et kysk og ikke et

kyst Fruentimmer, da det sidste kunde give Anledning til

Misforståelse !

"

§ 56. ffjd för 11. Assimilationen af d efter 1, som i

nysvenskan är så vanlig, eger visserligen också rum i målet,

men på långt när icke i samma grad. Äfven häri står må-

let på en äldre ståndpunkt, såsom af följande exempel fram-

går:
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nyl. kålder sv. kall fn. kaldr

hålda hålla halda

håld håll hald

spjéld spjäll spjald

feld fäll feldr

kveld qväll kveld

bild bill bildr

såld såll såld

muld mull mold

kéldo källa kelda

gélda gälla gelda.

Isynnerhet om r följer efter 1, plägar målet gerna in-

skjuta sitt d: svenska talspråket gör det väl ock, t. ex. aldra

för allra, men i målet finnas sådana ord som buldra, skvaldra,

bjéldro o. fl.

I andra svenska allmogemål röjer sig en motsatt be-

nägenhet nämnligen att assimilera d efter 1. Så t. ex. i

Norra Ångermanland enl. Sidenbladh § 18, i Södra Möre

enl. Linder § 87.

§ 57. IjI. Slutljudande 11 bortkastas i några småord,

likasom det sker i svenska talspråket, t. ex. ti, ska = till,

skall. I sku =z skulle har jämnte de bägge Ten äfven slutlju-

dande e bortfallit. Jfr Kok § 97, 4, Upmark § 25.

§ 58. Mb för mm. Analogt med det § 56 berörda

förhållandet älskar målet äfven att ofta nog upplösa gemi-

nationen mm i mb eller att inskjuta b, då m efterföljes af 1

eller r; t. ex.

nyl. damb sv. dam(m) fn. dammr

dumber dum(ra) dumbr

kåmb kam(m) kambr

låmb lam(m) lamb

trombo trumma trumba

5
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nyl. timbra sv. timra fn. tiinbra

gämb(e)l gamla gamlir, ar.

Anm. 1. Afven nyl. håmbloger :::= tafatt, otymplig vore

man frestad att här anföra som ett exempel, men Säve har

ådagalagt att i detta ord b tillhör senare leden, alltså icke

är inskjutet. »Jfr hans undersökning „Om Hamlets namn och

betydelsen deraf" aftr. ur Nord. Univers. Tidskr. sid. 10 f.

Anm. 2. Såsom af flertalet bland nyss anförda exem-

pel synes, närmar sig målet i detta hänseende mera till forn-

språket än till nuvarande svenskan och liknar härutinnan

mycket den äldre medeltidsskriftsvenskan, hvilken har samma

förkärlek för att under samma förhållanden inskjuta ett b,

jfr Petersen d. D. N. o. Sv. Spr. Hist. bd II sid. 195.

I Estländska svenskan inskjutes sannolikt b på samma

sätt, ehuru Ruszwurm i sina antydningar om denna dialekts

ljudförhållanden icke uttryckligen nämner sådant, men det

tyckes bevisas af några i hans arbete anförda dialektord,

t. ex. sambla, wämbl', shrumbrat, råmbl. Wahlström sid.

7 anför att i Uppland „m i slutet af enstafviga ord ljuder

som mb och likaså 2 m efter u;" jfr Upmark § 14. I Norge

på vissa orter (t. ex, Söndmör) inskjutes alltid b efter m, när

1 eller r följer enl. Aasen N. Gr. § 57, anm., i andra land-

skap åter assimileras mb till mm, anf. arb. § 136.

Detta eufoniska b återfinnes sålunda både i de äldre

nordiska språken och i några svenska och norska dialekter.

Men också i det grekiska och de romaniska språken tyckes

välljudet ej sällan fordrat inskjutning af denna konsonant,

oftast under förhållanden likartade med de ofvan berörda,

t. ex. ^törj^^Qta (iie<jog, rj^éQo)', i latinet gör p sanmia tjenst

t. ex. promptus, emptus. I spanskan : hombre, nombre, i fran-

skan: nombre, chambre, i engelskan (från romanisk språk-

stam upptagna): chamber, chamblet o. s. v. '
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§ 59. M elimineras, då det sammanstöter med andra

konsonanter, för lättare uttals skuld t. ex. barsloger, Björsby,

jemt 1. jömt, famm r= barnslig, Björnsby, jämnt, famn. — I

svenska tal- och skriftspråket röjer sig samma benägenhet

att utskjuta n, dock hittills endast i det fall att m föregår,

t. ex. nemligen, jemte. I norska allmogemålet är utstötnin-

gen af n vanlig, jfr Aåsen N. Gr. § 56.

§ 60. i^ står i stället för m framför k och t i ett par

ord: ynka = Ömka, henta =: hemta.

§ 61. ]¥d, såsom slutljudande, sammandrages till nn

t. ex. strann, hann, tann, vinn, runn =: strand, hand, tand,

vind, rund, dock icke öfverallt, ej heller i alla ord. Så t. ex.

i östra Nyland, der den ofvan i framställningen af sjelfljuden

berörda benägenheten att framför nd förlänga vokalen före-

trädesvis är rådande, hör man oftast strand, hand och sällan

annat än sand, länd. — Då geminationen nn användes för

nd uppgår äfven bestämda artikeln (mask. & fem.) uti den-

samma: således säges t. ex. gä ti strann d. ä. till stran-

den, vinn går ti söjdli d. ä. vinden kastar om till sydlig,

o. s. v. I ovårdadt dagligt tal, åtminstone i Finland, för-

märkes också bland de s. k. högre klasserna samma språk-

bruk, likasom man i allmänhet kan säga att nyländska all-

mogemålet i åtskilligt, särdeles i afseende å qvantitetsför-

hållandet i vissa ord (jfr inledn.), ej varit utan inflytande på

den allmänna finländska svenskan.

Assimilationen af slutljudande d efter n råder äfven i

åtskilliga andra svenska allmogemål, jfr Sidenbladh §§19
och 64, Linder § 87. — Likaså i Norge enl. Aasen N. Gr.

§ 58 anm., deri sammandragningen af ändeisen en med stam-

men i ord af ofvanantydd beskaffenhet påpekas. Äfven för

nyländska målet gäller hvad denne förf, 1. c. säger att sam-

mandragning alltid eger rum i de ord, som hafva n (således
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icke blott nn) framför ändeisen en, t. ex. fogeln sat tär up

stein: fogeln satt der på stenen. Jfr i formläran om ar-

tikeln.

§ 62. H^t förekommer för ft i orden ett, etter, fn.

ept, eptir, sv. efter, och ettarst =: sist, „efterst." Likaså i

nästan alla andra svenska allmogemål samt i Norge enligt

Aasen N. Gr. § 147, anm., på Faröarne enl. Hammershaimb

sid. 251 och i Sönder-Jylland enl. Kok § 47. — Angående

ettarst, efterst se Rydqvist Sv. Spr. L. II sid. 441.

§ 63. V framför r i begynnelsen af ord öfvergår stund-

om till b, t. ex. brinska, brida, brist zz: vrenska, vrida,

vrist. — I Nerikes dialekt (Djurklou sid. 8) har jag funnit

samma bruk anmärkt, men ej annorstädes. ^^) Der, likasom

i nyländskan, är det också ganska vacklande och osäkert. I

norska folkspråket finnes visserligen också öfvergången af v

till b, men icke i förljudet, utan inljudande, t. ex. bibra för

bivra, Fibreide för Fivrelde jfr Aasen N. Gr. § 133 anm.

20) Jfr dock gotl. bräida, braid o. s. v. = sv. vrida, vred; Säve de

st. vb. i Dal. o. Gotl. sid. 21.



Forralära.

Verben.

§ 64. Här förutskickas några allmänna anmärk-

ningar om målets verb och deras böjning.

1. Böjnings andel serna för de skilda personerna och

numeri äro bortfallna i alla tempora och modi utom impe-

rativen.

2. Konjunktiven uttryckes mest genom användande

af hjelpverb: må, sku, kund t. ex. tu må nii tal kva tu vil;

sku he va vinn, no kund he gå ti sigla. — Mgon gång hö-

res den likväl enkel och ändas då i alla konjugationer prae-

sens på i, preeteritum lika som prseteritum indicativi. Vid

bruk af det enkla prsesens conjunctivi bortlemnas vanligen

det personala pronomen t. ex. (tu) tali nu kva tu vil; (han)

fari gärna.

3. Imperativi l:sta person plur. saknas och uttryckes

genom omskrifning, hvartill begagnas vili, måhända en för-

kortning af viljom, 1 pl. imp. af vb. vilja; t. ex. vili gå ti:

låt oss gå dit, vili far heim: låt oss fara hem.

Kekande imperativus omskrifves oftast med pass int

eller pass inga t. ex. pass int skrik: skrik icke, pass inga

it: ät icke.

4. Framför infinitivus användes— motsvarande skrift-

språkets att — ti eller te, jfr tyska zu, eng. to. T. ex. börj
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ti arbeit: börja att arbeta; han freista ti sigla: han försökte

att segla; han lådist ti sova: han hide sig att sofva.

5. Participium prsesens förekommer aldrig annor-

lunda än adverbialt, hvarvid skriftspråkets s (se Rydqvist

Sv. Spr. L. I sid. 415 ff.) motsvaras af st (jfr nedan om den

passiva ändeisen), t. ex. gåandist, siglandist, röandist, stjel-

andist, berandist.

6. Prseteritum participii böjes likasom adj^tiven,

se nedan § 79. — Ehuru, såsom bekant, detta tempus äfven

benämnes passiva participet, så har det dock, såsom i

formelt afseende alldeles skildt från passivuin, här blifvit

behandladt i sammanhang med den aktiva böjningen och först

i öfversigten (§ 70) hänförts till passivum.

§ 65. De starka verben. Vid uppställningen af de

starka verben har jag följt Säve de st. vb. i Dal. och Gotl.

samt Rydqvist Sv. Spr. L. De verb, hvilka hålla på att

öfvergå till svaga och för ty vid sidan af den starka äfven

hafva svag böjning, (hvilken ock stundom redan är i något

tempus allena rådande), äro utmärkta med tecknet * och de

svaga formerna äfven angifna. Det ringa antal starka verb

jag lyckats hopsamla antyder tillräckligt målets sträfvan att

helt och hållet lösgöra sig från den starka konjugationen och

låta den uppgå i den svaga. — Angående ändelserna i skilda

tempora och modi gäller följande:

1. Infinitiven ändas på a, men såsom redan ofvan

§ 14, 2 anm. 2 blifvit antydt, bortkastas oftast denna än-

delse. '^
*) Intet annat än den talandes godtycke och större

eller mindre brådska vid meningens framsägande tyckes af-

2') Denna benägenhet att bortkasta ändeisen a i infinitivus är icke

heller främmande lör andra svenska munarter: i Estland finnes den enligt

RuszwuBM, i Österbotten enligt muntliga meddelanden, i Norrland enligt

flYDQvisT Sv. Spr. L.
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göra om äu delsen skall bibehållas eller bortfalla, ty man

hör t. ex, om hvartannat: les och lesa, far och fara, sprikk

och sprikka, stig och stiga, bjud och bjuda, alltså af samma

verb utan åtskilnad bägge formerna. Härifrån undantagas

dock verb med vokaliskt utgående stammar (utom si eller

sia), hvilka aldrig i infinitivus hafva ändeisen a.

2. Prsesens indicativi ändas på er, utom a) ifall

stammen slutas på r, då ingen ändelse bifogas t. ex. ber,

sver (likaså äfven stjel af stjela), b) ifall stammen slutas på

vokal, då r bifogas såsom prsesens ändelse t. ex. går, sir.

3. Prseteritum bildas genom afljud, hvars beskaffen-

het i de olika klasserna nedanstående förteckning utvisar.

4. Imperativi 2 sing. uppvisar stammen utan tillägg

af ändelse; 2 plur. ändas på in.

5. Supinum bildas genom tillägg af ändeisen i (egent-

ligen it. hvars t bortfallit i enlighet med § 4e3). Derjämnte

förekommer afljud hos vissa verb, se förteckningen.

6. Om participium prsesens, hvars ändelse skulle

vara andi, se ofvan § 64, 5.

7. Participium prseteritum, hvars stainstafvelse är

lika med supini, ändas i masc. och fem. på in, neutr. i (egent-

ligen it, hvars t bortfallit i enlighet med § 43). Den i ny-

svenskan införda konstlade åtskilnaden mellan de starka ver-

bens supinum och part. prset. neutr. finnes följaktligen icke

i målet.

Endast följande starka verb har jag lyckats hopsamla:

1 Klassen.

Inf. Preet. Supinum.

"^Bé 1. bid (fn. bi?>ja, SV. bedja) bå bedd, bett, bidi

*Drepa (fn. drepa, sv. dräpa) dräp, dräft drepi, dräft

*Geva 1. gé (fn. gefa, sv. gifva) gå gevi, gédd, gett

Ita 1. eta (fn. eta, sv. äta) åt iti, eti
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Inf. Praet. Supinum.

Kreka (sv. kräla) kräk, krekt kreki, krekt

Leka (fn. leka, sv. läka) lak, lekt leki, lekt

*Ligga (fn. liggja, sv. ligga) lå liga

Lesa (fn. lesa, sv. läsa) las lesi

*Reka (fn, reka, sv. vräka) rak, rekt reki, rekt

*Si 1. sia (fn. sjä, sv. se) så sidd, sitt

Vara 1. va (fn. vera, sv. vara) va vari

Bera 1. bjera (fn. bera ,sv. bära) bar buri

*Sima (fn. svima, sv. simma) sam, sima sumi, sima

*Sita (fn. sitja, sv. sitta) sat suti, sita

Skera (fn. skera, sv. skära) skar skuri

Stjela (Fil stela, sv. stjäla) stal stuli

komi.^iVO ua. (ui. iCOtna, sv. komma) komd

2 Klassen.

Falla (fn, falla, sv. fiiUa) full

*Få (fn. fä, sv. få) fikk

Gråta (fn. gråta, sv. gråta) grét, greit

*Gå, gå (fn. gänga, sv. gå) gikk

Hålda (fn. halda, sv. hålla) huld, häld

Heita (fn. heita, sv. heta) hét, heit

*Hugga (fn. höggva, sv. hugga) högg, huggd huggi, huggd

Låta (fn. låta, sv. låta) lét låti. ^^)

falli

fadd, fått

gråti

gått, gådd, gangi

håldi

heiti

3 Klassen.

*Drå (fn. draga, sv. draga) dro

*D0 (fn. deyja, sv. dö) do

drått, dragi ^^)

d0tt, döi

22) Så böjes vb. låta i bet. sonare; låta i bet. facere, permittere he-

ter i målet leta, praet. let, supin. le ti.

23) Dragi förekommer mest i de socknar, der g framför veka vokaler

uttalas som 7', alltså: draji.
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Inf.

Fara (fn. fara, sv. fara)

*Heva (fn. hefja, sv. häfva)

*Slå (fn. slå, sv. slå)

*Sova (fn. sofa, sv. sofva)

*Stå, stå (fn. standa, sv. stå)

Svera 1. svära (fn. sverja, sv. svärja) svor

*Tå (fn. taka, sv. taga)

*Vega (fn. vega, sv. väga)

Prset.
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Inf. Pitct. Supinum.
|

"^Stjölpa (sv. stjelpa) stalp, stjölft stulpi, stjölft *

"^Svella (in, svella, sv. svälla) svall, svelld svuUi, svolli,svelld

Svelta (fn. svelta, sv. svälta) svalt svulti, sulti -6)

Vinna (fn. vinna, sv. vinna) vann vunni

(Fn. verÖa, sv. varda) vart —
*Veksa (fn. växa, sv. växa) vaks, vekst vuksi, vekst.

5 Klassen.

Bita (fn. bita, sv. bita) beit

Bli (sv. blifva; smdr. bli) blei

Brida (fn. ri(^a, sv. vrida) breid

Driva (fn. drifa, sv. drifva) dreiv

Fisa (pedere) feis

Gnida (fe. gniöan, sv. gnida) gneid

Gripa (fn. gripa, sv. gripa) greip

Knipa (fn. knipa, sv. knipa) kneip

Pita (sv. pipa, hvina) peit

Rida (fn. ri5a, sv. rida) reid

Riva (fn. rifa, sv. rifva) reiv

'''Skina (fn. skina, sv. skina) skein

Skita (fn. skita, cacare) skeit

Skrika (sv. skrika) skreik

Skriva (fn. skrifa, sv. skrifva) skreiv

Slita (fn. slita, sv. slita)

Stiga (fn. stiga, sv. stiga)

Strida (sv. strida)

Svida (fn. sviöa, sv. svida)

Svika (fn. svikja, sv. svika)

Vika (fn. vikja, sv. vika)

sleit

steig

streid

sveid

sveik

veik

biti

blivi

bridi

drivi

fisi

gnidi

gripi

knipi

piti

ridi

rivi

skina

skiti

skriki

skrivi

sliti

stigi

stridi

svidi

sviki

viki.

'^^•) En utdöende form, hvaraf bildats ett transit. sylta :i= låta svälta,

t, ex. sylta krfande: låta kreaturen svälta.
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6 Klassen.

Inf. Praet. Supinum.

Bjuda (fn. bjööa, sv. bjuda) böud budi

Bryta (fn. brjota, sv. bryta) bröut bruti

Drypa (fn. drjupa, sv. drypa) dröup drupi

Flyga (fn. fljuga, sv. flyga) flöug flugi

Flyta (fn. fljuta, sv. flyta) flöut fluti, flyti

Frysa (fn. frjösa, sv. frysa) fröus frusi

Juga (fn. ljuga, sv. ljuga) jöug jugi 2^)

Klyva (fn. kljufa. sv. klyfva) klöuv kluvi

Krypa (fn. krjupa, sv. krypa) kröup krupi

Nypa (got. hniupan, sv. nypa) nöup nupi

*Nysa (fn. hnjosa, sv. nysa) nöus nyst

Kyta (fn. hrjota, sv. ryta) röut ryti

Skjuta (fn. skjota, sv. skjuta) sköut skuti

Skryta (sv. skryta) skröut skruti

Str3'ka (fn. strjiika, sv. stryka) ströuk struki

Suga (fn. siiga, sv. suga) söug sugi

Supa (fn. Slipa, sv. supa) söup supi

Tjuta (fn. t>j6ta, sv. tjuta) tjöut tjuti.

§ 66. De svaga verben. För dessa verbs indelning

har Rydqyists uppställning af trenne konjugationer med

antagande af två klasser för andra konjugationen tyckts lämp-

ligast. Att till en skild fjerde svag konjugation hänföra de

(till största delen med j afledda) vokalförvandlande verben

(Rydqvists 2:dra konjugationens oegentliga anomala) hade

kanske dessa verb förtjenat, men då de i afseende å böj-

ningsändelser förete intet egendomligt och dessutom i vårt

allmogemål äro ganska få, har jag föredragit att uppräkna

dem under 2:dra konjugationen.

2') Äfven det forntrognare lugi tror y<xg mig ha bort. Som jag dock

ej är fullt säker, har jag ej heller velat bibehålla stafsättet Ij.
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Första Konjugationen.

1. Om iiifiintiven gäller hvad som sades här ofvan

§ 65 1, således: fräga eller fräg, kvfla eller kvil, skoda eller

skod, tala eller tal. Andas stammen på flere medljud, in-

skjutes, om ändeisen a bortkastas, en lialfvokal e, då väl-

ljudet eller uttalets beqvämligliet sådant fordrar, t. ex. regen för

regn, reken för rekn, sigel för sigl o. s. v. Jfr § 50 not. 1 7.

2. Prsesens ändas på ar, likasom i skriftsvenskan:

kallar, ropar, talar.

3. Prseteritum ändas på a, uppkommet genom bort-

kastning af den egentliga ändeisen di, alltså: kalla, ropa,

tala =: kalladi, ropadi, taladi, jfr § 67, 3 anm. 1.

4. Imperativi 2 person sing. är lika med den för-

kortade formen af infinitiven, således kall! rop! tal! Någon

gång, men sällan, ändas den på a likasom i skriftsvenskan.

Pluralis 2 person ändas på in: kallin! ropin! talinl

5. Supinum ändas på a, enär t'et bortfallit, såsom

omtaladt är i § 43, alltså: kalla, ropa, tala.

6. Om participium prsesens, livars ändelse skulle

vara andi, se ofvan § 64, 5.

7. Participium prseteritum ändas antingen lika

med den fullständiga infinitivformen på a (per tria genera

sg. & pL), i hvilket fall i sing. masc. och fem. d (jfr § 34),

i neutr. t bortkastats, t. ex. han ha blivi kalla, he e allt

bortplokka, eller ock har (i enlighet med § 37) d efter a öf-

vergått till g, hvartill i sing. masc. och fem. (den egent-

ligen endast masculina) ändeisen er fogats, plur. a, alltså:

målager pl målaga, kvilager pl. kvilaga; men framför neut-

raländelsen t har g åter bortfallit, t. ex. so va he talat, he

e allt harvat nu. Följaktligen ändas participium praeteritum

sålunda

:
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Sing. Masc. och fem. -a eller -äger, Neutr. -a eller -at.

Plur. Alla tre genera -a eller -aga.

Andra Konjngationen.

Klasserna a och b.

1. Om infinitiven gäller hvad som sades här ofvan

§ 65 1, således: a) bygga och bygg, g^rma och g^nn; b) lysa

och lys, rekka och rekk.

2. Prsesens ändas på er t. ex. bygger, gömer, lyser,

rekker, utom då stammen har slutljudande r, i hvilket fall

ingen ändelse tillägges, utan stammen står fri, t. ex. gör, lär,

styr, icke görer, lärer, styrer. Likaså äfven tol af tola.

3. Prseteritum ändas a) på d, b) på t, t. ex. a)

byggd, g0md, b) lyst, rekkt, jfr § 15, 3 anm. 1. Slutas

stammen på d eller t, tillägges i praeteritum ingen ändelse,

om konsonant står före slutbokstafven t. ex. a) båten vénd

inga: båten vände ej; b) tom lyft ankar, de lyfte ankar.

Står deremot vokal före stammens slutkonsonant, tilläggas d

eller t, utan att dock, såsom i skriftspråket, vokalen fram-

för den sålunda geminerade konsonanten förkortas; t. ex. a)

hon klädd sej grann ; b) vi bytt bestar, han bott me kniven.

4. Imperativi 2 person sing. är lika med den för-

kortade infinitiven t. ex. bygg! g^m! lys! rekk! 2 person

plur. ändas på in: bygginl gomin! lysin! rekkini

5. Supinum ändas antingen a) på d, b) på t, t. ex.

a) byggd, gömd, b) lyst, rekkt, eller ock i båda klasserna

på i (egentligen it, hvars t bortfallit enl. § 43), t. ex. byggi,

gomi, lysi, rekki; den senare ändeisen är nu den vanligare.

Slutas stammen på d eller t, gäller för förra fallet den för

pr^teriti ändelse angifna regel, d. ä. stammen står fri, om
konsonant föregår d eller t, t. ex. båten ha inga vénd, tom

ha lyft ankar. Deremot: hon ha klädd sej grann, vi ha bytt

bestar, han ha hött me kniven.
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vara andi, se ofvan § 64, 5.

7. Participium prseteritum ändas a) på d, b) på

t, med iakttagande af hvad som redan blifvit sagdt rörande

verb, hvilkas stam ändas på någotdera af dessa två medljud;

er tillfogas ofta i masc. (och äfven fem.) sing., hvaremot

neutraländelsen t i klassen a oftast, i klassen b alltid bort-

lemnas, t. ex. no e tär snyggt byggd, stöde e k0ft reidan.

Pluralis alla tre genera ändas på a.

Vokalförvandlande verb af 2:dra konjugationen.

Inf.

Dölja (fn. dylja, sv. dölja)

Erja (fn. erja, sv. ärja)

Göra (fn. göra, sv. göra)

Legga (fn. leggja, sv. lägga)

Seja (fn. segja, sv. säga)

Selja 1. sölja (fn. selja, sv. sälja) sold

Seta (fn. setja, sv. sätta)

Skölja (fn. skola, sv. skölja)

Smörja (fn. smyrja, sv. smörja) smiSrd

Velja (fn. velja, sv. välja)

Vena (fn. venja, sv. vänja)

Med undantag af göra äro alla dessa afledda med j

och det ringa antal-^), som här kunnat uppräknas, visar målets,

tillochmed i jämnförelse med skriftsvenskans, starka be-

nägenhet att göra sig af med dessa (såsom Rydqvist med

skäl kallar dem) ..dyrbara skapelser från den mest aflägsna

forntid." Detta sker antingen genom att upphäfva yokal-

förvandlingen, t. ex. glada, gladd, gladd 1. glädi, eller genom

^8) Deriblanrl hafva i-edan de flesta antagit icke-vokalförvandlande

biformer i ])rfr't och supinum. *

Prtet,
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att öfverföra verbet till l:sta konjugationen, t. ex. stydja,

styclja, stydja (d. ä. Ijustra), eller genom att använda andra

verb, som äro synonyma, t. ex. i st. f. det bär uppräknade,

men högst ovanliga dölja: g0m a, i st. f. spörja: fr äga, i st.

f. städja: stessla. Det i skriftspråket lika med göra böjda

böra har i målet fått infinitiven börda, hvaraf prseteritum

bord, supinum bord.

Tredje Konjugationeii.

1. Infinitivas i denna konjugation uppvisar alltid,

likasom i skriftspråket, den nakna, vokaliskt utgående stam-

men utan den vanliga infinitivändelsen a, t. ex. ro. Undan-

tag härifrån gör endast vb. dia: di, hvilket också böjes en-

ligt l:sta konjugationen, jfr Rydqvist Sv. Spr. L. I sid. 390.

2. Presens ändas på r, t. ex. rör.

3. Praeteritum ändas på dd, t. ex. rödd; vokalens

längd förändras icke trots konsonantgeminationen jfr 2: dra

konj. mom. 3.

4. Imperativ! 2 person sing. är lika med infinitiven,

t. ex, ro; 2 person plur. ändas på in, t. ex. röin.

5. Supinum ändas än på dd, än på tt, t. ex. rodd

och rött; vokalen alltid lång.

6. Om prsesens participii, hvars ändelse äfven i

denna konjugation skulle vara andi (skriftspråkets -ende jfr

Rydqvist- Sv. Spr. L. I sid. 403 ff.), se ofvan § 64, 5.

7. Participium prseteritum ändas på dd, hvartill

i masc. (och äfven fem.) ändeisen er ofta fogas, t. ex. nöten

e bödder nu (d. ä. lappad; not är fem. äfven i målet). Neut-

rum ändas stundom lika som masc. och fem. på dd, stundom

på tt, t. ex. he e väl rödd eller rött. Pluralis fogar ändeisen

a till singularis, t. ex. hestana e ösködda. Angående plural-

ändelseii a i detta tempus såväl af denna som de föregående
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konjugationerna må dock § 79 här nedan jämnföras. Om vo-

kalen framför konsonantgeminationen gäller hvad ofvan momm.

3 och 5 sades: väsendtlig skilnad i uttal uppstår derigenom

mellan t. ex. målets 6 skodd och skriftspråkets o skodd.

Anmärkning. Vid en återblick på 3:dje konjugatio-

nen finna vi i målet mellan henne och 2:dra konjugationens

klass a, hvarur den förra utgått, ännu färre skilj aktigheter

än i skriftsvenskan. Men för att underlätta jämnförelsen

mellan målet och skriftspråket, har jag ansett lämpligast att

icke sammanslå dessa båda konjugationer, hvartill eljes hade

varit anledning.

§ 67. Om Passivum.

Passiva formen bildas i målet, likasom i skriftsvenskan,

på två sätt: antingen genom omskrifning med vb. bli, hvar-

till prseteritum participii fogas, eller genom en (ursprungli-

gen reflexiv) tilläggsändelse. Det förra sättet är alldeles

detsamma som skriftspråkets, det senare företer i afseende

å tillägget och användandet vissa olikheter, som göra en om-

ständligare utläggning nödvändig,

1. Infinitivus bildas af den (fullständiga) aktiva in-

finitiven genom tillägg af s, t. ex. bindas, talas, gömas, rekk-

as, ros. Eget är att målets verb af 3:dje svaga konjuga-

tionen med vokaliskt utgående stammar samt några i vissa

afseenden med dem jämnförliga starka verb (få, slå) vanli-

gen upptaga i infinitivus passivi det a, som de i aktiva in-

finitiven sakna (jfr Rydqvist Sv. Spr. L. I sid. 138); man

hör således jämnte ros, skos, sys, nås, sås, flås, fås, slås

äfven roas, skoas, syas, nåas, såas, flåas, fåas, slåas. Att

jämnte sis och dis äfven finnas sias och dias följer af hvad

ofvan om dessa verb sagdt är.



81

2. Praesens bildas af samma tempiis i activum så-

lunda att s tiilägges, framför hvilket prsesensändelseii r bort-

faller och i 2:dra svaga konjugationen samt i den starka

bindevokalen e förvandlas till i eller bortkastas, t. ex. bindis,

talas, g0mis, rekkis, ros, men ock stundom binds, g0Lns,

rekks. Ibland inskjutes i äfven i 3:dje, t. ex. rois.

3. Prseteritum bildas af samma tempus i activum

genom tillägg af ändeisen st, i l:sta svaga konjugationen

utan bindevokal, t. ex. kallast (se nedan anm. 1), i de två

öfriga samt den starka med inskjutande af bindevokalen i,

t. ex. band-i-st, byggd-i-st, g0.nd-i-st, lyst-i-st, rekkt-i-st,

rödd-i-st.

Anm. 1. Egentligen är väl, hvad de svaga konjuga-

tionerna beträffar, detta inskjutna i icke bindevokal, utan

vokalen i den aktiva prseteritiändelsen, hvilken i målet blif-

vit bortkastad, men förefinnes såsom e i nuvarande skrift-

språket, såsom a, i i fornnordiskan. Häraf förklaras ock

den biform prseteritum af l:sta svaga konjugationen upp-

visar i passivum: jämnte kallast finnes nämnligen äfven

kalla dist, tydande på ett aktivt prseteritum kalladi, sv.

kallade, fn. kallafta, kallaöi. Annorlunda är det inskjutna

i'et i starka konjugationens prseteritum passivi att förklara:

jag anser det hafva tillkommit endast för välljudets skuld

samt för att hindra det för uttalet besvärliga sammanstötan-

det af flere medljud, således las-i-st, fikk-i-st, band-i-st för

las-st, fikk-st, band-st.

Anm. 2. I fornnorskan ändades passivum så i tem-

pora prsesentia som prseterita på st (äldre sk = sik d. ä.

sig, pron. refl.), hvadan det skulle ligga nära till hands att

uppfatta det st, som i nyländska allmogemålet utgör ändelse

för prseteritum och supinum passivi, såsom en qvarlefva från

fornspråket och så har äfven t. ex. RuszwuRM (Eibof. II

6
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sid. 308) gjort i afseende å samma företeelse i estläodska

svenskan. Men då ändeisen st aldrig förekommer i forn-

svenskan, sådan hon på runstenar och andra skriftliga min-

nesmärken åt oss bevarats, samt i det mål, hvarmed jag här

sysselsätter mig, endast förefinnes i prseteritum och supinum,

men ej i prseseus, imperativas eller infinitivas (ang. Hippings

slåast sid. 1137 gäller samma anmärkning som om hans vb.

glöuma, se § 29 anm. 1), tvekar jag att ansluta mig till

detta förklaringssätt. Måhända får man snarare anse t'et

endast som ett nytt prseteritimärke, hvilket till yttermera

visso blifvit fogadt till det redan färdiga prseteritum.

I norska allmogemålet är st bibehållet i passivändelsen,

se Aasen N. F. Gr. § 298, likaså på Färöarne enl. Ham-

MERSHAIMB s. 270; i Sönderjylland finnas spår deraf, se Kok

§181. I Norge är dess betydelse dock egentligen reflexiv

nu som fordom.

Anm. 3. På samma sätt (nämnligen som ett nytt öf-

verflödigt prseteritimärke) är väl ock det d att betraktas, som

alltid inskjutes i sl6-d-ist, ofta i to-d-ist, prset. pass. af slå

och tå.

4. Imperativus bildas af den aktiva imperativen ge-

nom tillägg af s, hvarvid i l:sta svaga konjugationen binde-

vokalen a användes i siiigularis t. ex slås, slåins; harmas,

harmins; glmns, gUjmins; möts, m(^>tins; (tros, tröins).

5. Supinum bildas af det aktiva supinum sålunda att

i r.sta svaga konjugationen ändeisen st tillägges, ex. kallast;

i 2:dra antingen ändeisen st lägges till det aktiva supinum

på i, exx. byggist, lysist, eller, vanligare, ändeisen st genom

bindevokalen a förenas med de aktiva supinformerna på d

och t, exx. byggdast, lystast; i 3:dje ändeisen st, föregången

af bindevokalen a, fogas till det aktiva supinum på dd, ex;

troddast; de starka verbens passiva supinum bildas, på samma
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sätt som i l:sta svaga konjugationen, genom tillägg af st, ex.

bundist. SjelfFallet är att de starka verb, hvilkas aktiva su-

pinum tillhör någon af de svaga konjugationerna, bilda sin

passiva supinform i likhet med dessa, exx. huggdast, fåttast,

tåttast, simast. Det anomala funtast är ofvan nämndt; vid

sidan deraf förekommer äfven funnist.

Slutanmärkning. Den nuvarande passivändelsen i de

nordiska språken är en jämnförelsevis ny bildning och har

ursprungligen haft reflexiv betydelse, såsom den fortfar att

hufvudsakligen ega i norska allmogemålet, jfr ofvan. Äfven

i åtskilliga af vårt skriftspråks verb a deponentia röjer sig

tydligen denna ursprungliga bemärkelse dels såsom reflexiv,

dels såsom reciprok t. ex. minnas, skämmas, nalkas, slåss

kyssas, träffas. Men i än högre grad är detta fallet i ny-

ländska allmogemålet, hvilket helst uttrycker passivum ge-

nom omskrifning, hvaremot en stor del af dess formelt pas-

siva verb icke i skriftspråket kan öfversättas utan omskrif-

ning med ett pronomen. Jag vill här meddela några an-

tecknade uttryck, hvilkas reflexiva karakter är ögonskenlig:

Når ja had kvilast ein stund: när jag hade hvilat mig

en stund; leggs nider: lägg dig ned; han venskas me frem-

anfolk: han visar sig vänlig mot främmande (ställer sig in

hos f.); somm vi satist nider: då vi satte oss ned; ni sku

beh0v kvilas: ni skulle behöfva hvila er; tom véndist omm:

de vände sig om.

§ 68. Deponentia.

Dessa förhålla sig i formelt afseende fullkomligt som

passiva och erbjuda ingenting egendomligt jämnförda med

sina likar i skriftspråket. Såsom ett för målet eget depo-

nens må anföras mådas (sv. anom. måste, sine infinit.), prset.

måddist, supinum måddast, hvilket på somliga orter (Ost-
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Nyland) ljuder: mödas, modist, modast; jfr got. gam.otau,

fornhögt. muozan, nht. miissen. Prsesens heter dock icke

mådis 1. modis, utan most. Ett annat är tordas (sv.

töras, fn. I ora), prset tordist, supinum tordast; äfven dess

prsesens är irreguliert och lyder tors, icke t or dis. Såsom

för målet egendomliga deponentia äro att betraktas alla de

formelt passiva verb, hvilka hafva en tydligen reflexiv be-

märkelse, den de sakna i skriftsvenskan, jfr slutanmärknin-

gen vid föregående §.

§ 69. PrsBterito-PrsBseiitia.

Dessa äro i målet följande:

Inf.

Kuna (fn. kunna, sv. kunna)

— (fsv. magha, fn. mega)

Ska (sv. skola)

Vila (fn. vilja, sv. vilja)

Vita (fn. vita, sv. veta)

§ 70. Öfversigt af Konjugationeriia.

Prse 9.
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§ 72. Stark deklination. Denna erbjuder inga vä-

sendtliga skiljaktigheter från svenska skriftspråkets och delas

derför lämpligast i enlighet med Rydqvists uppställning i

tre deklinationer eller klasser.

1. Första starka deklinationens kännetecken är

pluraländelsen ar, men i singularis ingen bestämd ändelse.

Exx.

Masculina

:

Sing.
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Sing,
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Sing
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icke många; likaså äro de på i få till antalet och blifva ännu

färre genom att de flesta af dem äfven kunna hafva ändei-

sen a. De på a äro talrika och hafva upptagit denna än-

delse ur fornspråkets casus obliqvi, hvilka hade slutvokalen

a, under det nominativen hade ändeisen i. Detsamma har

stundom skett i skriftspråket t. ex. vilja, timma, ända i st.

f. vilje, timme, ände. Men en väsendtlig skilnad finnes i

målets och skriftsvenskans behandling af sådana ord. I skrift-

språket hafva de i och med bortkastandet af den maskulina

ändeisen e förändrat icke blott genus och gjorts till femi-

nina, utan äfven pluralis ändelse, der de antagit or för ar,

således fullständigt öfverförts från l:sta till 2:dra svaga de-

klinationen. Men i målet har, såsom en blick på singular-

ändelsen i följande deklination lär oss, ingen förvexling med

de enligt densamma böjda femininen kunnat ske och såväl

genus som pluralis hafva derför hos de allra flesta ^'^) blifvit

trogna fornspråkets. Exx.

Sing. abbore (1. abbor)
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Sing. boga
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Sing. kyo

reiso

rivö

skjiilo

systro

finu

haku (mentum)

karu

stuvu

Plur. kyor

reisor

svipu

tresu

rivor

skjulor

systror

yglor

finur

hakur

karur

stuvar

svipur

tresur.

Anm. Såsom af dessa exempel synes, hafva de svaga

feminina substantiven ändelserna o pl. or, då stamstafvel-

sen är lång, men u pl. ur, då hon är kort, hvilket äfven

förut anmärkts af V. Thomsen i hans disp. „den gotiske

sprogklasses indflydelse på den finske" Kbh. 1869 (sid.

95). Deremot kan jag, åtminstone icke obetingadt, an-

sluta mig till hans åsigt ibd. att stamstafvelsens qvantitet

äfven för de svaga masculina skulle bestämma ändeisen e

eller a. Af de i föregående mom. framstälda exemplen fram-

går visserligen att alla, som sluta på e, hafva lång stam-

stafvelse (eller hafva flere än två stafvelser), men af de på

i, (som här blir detsamma som e), hafva två i eller a ömsom

och ett städse i, oaktadt deras stamstafvelse är kort. Likaså

är det fallet att icke alla svaga tvåstafviga masculina, som

hafva första stafvelsen lång, ändas på e, såsom fyra af exem-

plen utvisa, hvilka hafva ändeisen a, aldrig e. Alltså torde

man åtminstone kunna påstå att undantagen äro många. —
Aasex (N. Gr. s. 96) har för norska allmogemålet uppstält

samma regel: „naar et Ord har en aaben Vokal i Roden og

en enkelt Konsonant paafijlger, bliver Endevokalen ikke E,

I
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men enten A (Aa) eller O (U)'-. I detta mål torde regeln

ätVen för masculina liafva större tillämplighet, åtminstone

anföras ej några undantag. Också verbens infinitiver äro

der underkastade denna „Tiljsevning/'

3. Tredje svaga deklinationen omfattar i målet

några få neutra, som i sing. ändas på a, i plur. på on, an,

t. ex. öuga 1. 0ga, öira 1. 0ra, jerta pl. öugon 1. 0gon, öiron

1. 0ron, jertan. Hit höra deremot icke, såsom i svenska

skriftspråket, neutra på e eller obestämdt vokalslut, hvilka

i nyländska allmogemålet likasom i fornspråket hafva stark

böjning. ^^)

^^) Emedan en vigtig skiinad häri visar sig mellan målet och skrift-

svenskan, vill jag här uppräkna de vanligaste ord af detta slag, hvilka fin-

nas i hä.gge, dervid för jämnförelsens skuld upptagande ordens form så i

målet som skriftspråket:
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Anm. Öuga och öira hafva oftast i plur. öugor och

öiror (0gor, jerror), böjas alltså i plur. såsom svaga feminina,

ehuru den äldre formen öugon, öiron (0gon, 0i'on) på flere

orter höres; jfr Aasen N. Gr. sid. 154, Hammershaimb sid.

289. Af jerta finnes pluralformen jerta, hvarigenom äfven

detta ord, likasom de i noten uppräknade, visar sig tillhöra

3:dje starka deklinationen. Den 3:dje svaga hade derför

här med skäl kunnat indragas, men för jämnförelse med

svenska skriftspråket samt norskan och färömålet har jag

ändock låtit den få plats.

§ 74. Anomala substantiv.

Följande substantiv äro i målet, likasom ock i svenska

skriftspråket, anomala:

gås plur. gess; lus plur. lyss;

kö plur. könar, sv. kor ^^)
;

klo pl. klonar, sko pl. skonar, sv. klor och skor;

ro pl. rönar, tå pl. tånar, sv. ror och tår;

höi
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fådra smdr. får plur. fäder;

brodra smdr. bror plur. breder;

modro smdr. mor plur. m^der;

dotro plur. dMer;

son plur. syner.

Anm. Med formerna m0der och d0ter må jämnföras

fn. moeör och doetr samt färömålets m0Öur och djeftur.

Artikeln.

§ 75. Den obestämda artikeln är masc. och fem. ein,

neutr. eit.

§ 76. Den bestämda slutartikeln är sing. masc. och

fem. -in, -en eller -n, neutr. -i eller -e; plur. masc. och fem.

-na eller -en, neutr. -in, -en eller -a. Dessa fogas till sub-

stantivens obestämda form på följande sätt:

1. Masc. och fem. -in, neutr. -i bilda den bestämda

slutartikeln i sing. till alla substantiv, som i obestämd form

ändas på g eller k. T. ex. fjälingin, bögin, gluggin, ryggin;

bankin, krokin, sekkin, stakkin; krögin, engin, veggin, dagg-

in; vikin, såkin, fokkin; tägi, skeggi, kaki, loki, diki, merki,

stykki.

Anm. Angående uttalet af g och k samt gg och kk

se §§ 35 och 36 samt 48 och 49; ang. det i neutrala be-

stämda artikeln bortfallna t se § 43.

2. Alla masculina och feminina substantiv, som i obe-

stämd form ändas på vokal eller någondera af konsonanterna

1 och r, få i singularis bestämda slutartikeln -n, t. ex. sJ0n,

bron, smén, stan, bisin, stigan, reison, linun; filn, fogeln,

talln, akseln; murn, fyrn, åkern, sumarn, mern, fjedern. An-

das obestämda formen på kort e, bortkastas detta framfor

slutartikehi, t. ex. boarn, skiparn, abborn, och om den e
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föregående konsonauten icke är 1 eller r, bildas bestämda

formen i enlighet med mom. 3.

3. Alla raasculina och feminina substantiv, som i obe-

stämd form ändas på någon annan konsonant än g, k, 1 och

r (samt n, se nedan), få i sing. bestämda slutartikeln -en,

hvars e dock ljuder ganska svagt (jfr §§ 35 och 36 anm. 1),

t. ex. bussen, klabben, prosten, stormen, gropen, skeiden,

noten, kölden.

Undantag. De på n eller nn (uppkommet af nd, se

§ 61) få i bestämd form icke något tillägg, t. ex. stein, sokn,

vinn, hunn. Soknen höres dock stundom. Mån (best. form

af måne) är bildadt i enlighet härmed och med föregående

mom. 2.

4. Alla neutrala substantiv, som i obestämd form än-

das på andra konsonanter än g eller k, samt de på vokal,

undantagande a, ha i singularis bestämda slutartikeln e, t.

ex. rade, hole, skume, beine, torpe, åre, lasse, skote, rive;

böe, blye, hee 1. höie, brennerie. De neutra, som ändas på

a, hafva i singularis den bestämda och obestämda formen

lika, t. ex. 0ga, jerta.

5. Masculina af l:sta och 3:dje starka samt lista svaga

deklinationen äfvensom feminina af l:sta starka och 2:dra

svaga deklinationen bilda sin bestämda plurala form sålunda

att ändeisen na lägges till obestämda formen i pluralis; fram-

för detta tillägg bortfaller ur pluraländelsen r, t. ex. steiuana,

tiggarena, oksana, liana, brudana, yglona, finuna.

6. Ord tillhörande 2:dra starka deklinationen bilda

sin bestämda plurala form oftast genom tillägg af en till

obestämda formen i pluralis, framför hvilket ur pluraländel-

sen e bortfaller, men stundom (särdeles då staiustafvelsen

slutas på n) genom att tillägga na, hvilket icke i plural-
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ändeisen åstadkommer någon förändring. T. ex. b^ndren,

städren, héndren, mestren, vennerna.

7. Alla starka neutra, utom de, som ändas på g eller

k, bilda sin bestämda plurala form genom att foga en till

den obestämda formen; de på g eller k använda in, jfr mom.

1. T. ex. bånen, spöuden, neten; eggin, lokin. Samma osed,

som råder i svenska talspråket, nämnligen att till neutr. plur.

bestämda ändelse ytterligare foga ett a, håller äfven på att

insmyga sig i dialekten; man hör derför allestädes, der

denna är stadd i öfvergång till svenskan, bånena, netena,

lokina o. s. v.

8. De svaga neutra bilda sin bestämda form i plura-

lis genom att foga a till obestämda formen, således: 0gona,

0rona, jertana.

Namn.

§ 77. Angående ortnanmen hänvisar jag läsaren till

min afhandling „0m svenska ortnamn i Nyland'', intagen i

Finska vetenskapssocietetens Bidrag till kännedom af Finlands

natur och folk, 8:de hft. H:fors 1867. Några senare sam-

lade tillägg skola framdeles publiceras.

§ 78. Personnamnen bestå af för- och tillnamn; en-

dast i få aflägsna byar saknas det senare och ersattes af

son (dotter) vidhängdt fadrens förnamn. — Nutidens ny-

ländska förnamn erbjuda i och för sig intet anmärknings-

värdt, varande desamma, som hos ståndspersonsklassen van-

ligast förekomma. Af deras förkortade eller dagligtals-for-

mer må dock några här anföras. Mas c u Ii na: Abu= Abraham,

Ädolt — Adolf, Akku nz Axel, Ante = Anders, Antu — Anton,

Arve = Arvid, Bentu i= Bengt, Biéli z:^ Berndt, Émelt zn Emil,

Fridolt = Fridolf , Gusta = Gustaf , Håns, Hannis, Janne,
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Jannu, Jusse, Jutte= Johan, Johannes, Hinku = Henrik, Kalle

1. Kallu = Karl, Manne = Magnus, Matte = MattiaS; Mikkel

= Mikael, Oski = Oskar, Vikku =: Viktor, Ville 1. Villu —
Vilhelm. Feminina: Fia 1. Fm = Sofia, Fina 1. Finu =z

Josefina, Greta = Margareta, Lena = Magdalena, Helena,

Lisa 1. Lisu zi: Elisabet, Maja =: Maria, Manda 1. Mandu =
Amanda, Rika z=z Erika, Stava = Gustafva, Stina 1. Stinu zz

Kristina, Tilda = Matilda, Ulla =: Ulrika.

Framför dop- eller förnamnet sättes ofta gårdens eller

byns nam.n, t. ex. Niss-Äbu, Reimars-Kristoffer, Nesi-Jutte,

eller fadrens tillnamn, om den omtalade är en ung menniska,

t. ex. Hånsons Tilda, Lindforsens Kallu.

Då dessa namn stå i genitivus, sättas de framför det

ord, som betecknar det egda, likasom i skriftspråket, men i

motsats till förhållandet i detta står detta ord oftast i be-

stämd form, t. ex. kvart e Finus repsun? Si tär e Kallus

meitspöude! Te Stavas lill pojkin ha döi.

Adjektiven.

§ 79. Adjektivens böjning är antingen stark (obe-

stämd) eller svag (bestämd): indelningen hvilar på samma

grund, som i skriftsvenskan.

1. Exempel på adjektiv med stark böjning:

Sing. Masc. och Fem. Sing. Neutr. Plur. Masc Fem. o. Neutr.

Fri Fritt (jfr anm. 2) Fria

Frisk Frist ^^) Friska

Gamal Gamalt Gamla (vanl. gimbel)

Jup Juft 36) Jupa

Kvit Kvitt (jfr anm. 2) Kvita

35) Här har k bortfallit i enlighet med § 55.

36) Enligt § 47 står f för p framför /.
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Sing. Masc. och Fem. Sing. Neutr. Pliir. Masc. Fem. o. Neutr.

Liten Lite ^^) (Småa)»

Ludin (jfr anm. 3) Ludi ^'^) Ludna

Raku ^s) Rakut Rakuga

Stark Start ^^) Starka

Stor Stort Stora

Svemno ^®) Svemnot Svemnoga

Torsti 3 8) (1. torsto) Torstit Torstiga

Vaker Vakert Vakra.

Såsom af dessa exempel synes, andas i målet, likasom

i skriftspråket, adjektiv med stark böjning i neutrum på t,

i pluralis på a, af hvilka ändelser dock den förra i vissa fall

bortfaller i enlighet med § 43. Hvad det plurala a vidkom-

mer, gäller om detsamma hvad som sades § 65, i angående

infinitivändelsen a: det bibehålles eller bortkastas allt efter

den talandes godtycke, t. ex. båtana e nya 1. ny, hestana e

torstiga 1. torsti, pengana hansis ha blivi bortgomda 1. bort-

g0md (se § 64, e). Uppstår derigenom svårighet vid utta-

let (jfr § 66^ i), så inskjutes en halfvokal e, t. ex. tom

neten e gåmbel reidan, flikkona tär i sokn e vaker.

Anm. 1. Alla adjektiv utom de med afledningsändelse

på -1, -n, -r kunna i sing. såväl masculinum som femininum

få (den ursprungligen endast masculina) tilläggsändelsen er,

och de, hvilkas g bortfallit ur ändeisen, upptaga det åter

framför detta tillägg i enlighet med § 39, anm., t. ex. frier,

juper, storer, rakuger.

Anm. 2. Sådana adjektiv, som ändas på vokal eller t

med föregående vokal, förändra i svenska skriftspråket denna

från sluten till öppen framför den neutrala ändeisen tt eller

3'') Här har t bortfallit i enlighet med § 43.

•'S) Här har g bortfallit i enlighet med § 39, anm.
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t, t. ex. fri neutr. fritt, ny neutr. nytt, blå n. blått, hvit neutr.

hvitt, flat n. flått, het n. hett, blöt n. blött, men härvid skil-

jer sig målet från skriftspråket på samma sätt, som re-

dan ofvan påpekades i § Q6 2:dra konj. mom. 3 samt 3:dje

konj. momm. 3, 5 och 7, deri nämnligen att vokalens längd

blir oförändrad, alltså fri n. fritt, ny n. nytt, blå n. blått,

kvit n. kvitt, flat n. flått, heit n. heitt, blöut n. blöutt. I

fornspråket blir vokalen likaledes oförändrad till sin längd.

Undantag så i målet som fornspråket är go, fn. göör, hvars

6 öfvergår till o framför neutraländelsen tt: gott. I vår nu-

varande svenska är långt vokalljud framför dubbel konso-

nant okändt, men för fornspråket var det, såsom nämndt, icke

främmande, och äfven häri uppvisar målet alltså ett ålder-

domligare språklynne än skriftsvenskan.

Anm. 3. Adjektiven på -in, neutr. -i, (som egentligen

äro starka prseterita participii), hafva i målet biformer på -i,

neutr. -it, hvarigenom de blifva jämnförliga med torsti (se

bland exx.) och öfriga, hvilkas ändelse egentligen är -ig, t. ex.

ludin, ludi och ludiger, ludit; mulin, muli och muliger, mulit;

nakin, naki och nakiger, nakit, (äfven nakuger, nakut); rusin,

rusi och rusiger, rusit (d, ä. dålig, usel) m. fl.

2. Då adjektiv böjas svagt, få de ändeisen a och äro

i sing. och plur. i alla tre genera lika med motsvarande

starka pluralform, utom adj. liten, som har svaga (bestämda)

formen lilla. Dock är förhållandet med denna böjningsän-

delse a detsamma, som nämndes i § 65, i angående infiniti-

vens a och här ofvan angående den plurala ändeisen a hos

adjektiv med stark böjning, att den nämnligen lika ofta (och

oftare) bortfaller än bibehålles t. ex. te ny båten, min kvit

kuddo, te gåmbel nete, mang vaker stell; te oård teigin.

§ 80. Gradförhöjningen. Komparativ och superlativ bil-

das af positiven antingen genom tillägg af er 1. r och st
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stundom med vokalförändring, eller ock genom tillägg af

are och ast.

1. Det förra sättet (stark komparation) användes en-

dast i några få ord:

pos.grov komp. gräver superi. gr0vstl. groväst

Il0g hfiger h0gst

läng lenger, lénger lengst

låg läger lägst

träng trenger trengst

tung tynger tyngst 1. tungast

ung ynger yngst.

Den komparativa formen af stör, stOTre 1. stgrrr, superi.

störst närmar sig mera till skriftsvenskans.

Till de nu uppräknade kunna läggas ännu några andra,

hvilka sakna positiv:

(gö) komp. beter superi, best

(gamal) elder elst

(mang) fleir, fleiri 1. fleira flest

(mykin) meir 1. meira mest

(liten) minder minst

(dåli) sömmer sömst

(ilak) verr verst.

För det mesta (isht i superi.) med nu anförda ändel-

ser och endels med vokalförändring bildade ur partiklar äro

:

(bak) komp. bakra superi, bakst

(ett, etter)
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En inärkelig egendomlighet finnes i målet, nämnligen

att grimdtalen 1—3, 5—7, 12, då de stå utan substantiv, få

ett tillägg a, således eina, tvåa, tria, femma, sexa, sjua,

tolva; t. ex. tom hår ein kuddo 1. två kuddor, men på frå-

gan: mang kuddor hår tom? svaras eina, tvåa o. s. v.

Pronomina.

§ 82. Pronoinina Personalia.

l:sta Person. 2:dra Person.

Sing, Nom. ja Sing, Nom. tu

Acc. mi (me, mej) Äcc. ti (te, tej)

Phir. Nom. vi Plur. Nom. ni

Äcc. os Acc. ider

3:dje Person,

masc. fem. neutr.

Sing. Nom. han hön he

Gen. hansis hennars tess

Acc. han, honon, en henna, na he, e

Plur. Nom. tom tom tom

Gen. teiras teiras teiras

Acc. tom tom tom.

Anm. 1. De könbeteckuande pronomina han och hon

stå icke blott för substantiv utmärkande personer och lef-

vande varelser i allmänhet af han- eller hon-kön, utan ock

för alla andra substantiv masculini eller feminini generis, t.

ex. han (kniven) går ti bits, han (teigin) e oård; hon (noten)

boddist nyss, kemm ha bruti henna (kvislon)?

Anm. 2. Likasom i norskan (jfr Aasen N. Gr. § 308)

användas om bekanta och i dagligt tal pronomina han och

h6)i såsom närmare bestämmelser till namnet, t. ex. ha tu
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sit han Hånson noga? hon Fm e hjär. Likaså pron. de-

monstrat. te, tom.

Anm. 3. Genitivformerna hansis, hennars och teiras

bara på lika vis vittne om förslappning af språksinnet: s har

onödigtvis blifvit tillfogadt såsom ytterligare genitivmärke,

ehuru hans, hennar och teira redan äro fullgoda genitiver,

fn. hans, hennar, |)eirra. 1 Vestnyland har man en genit.

plur. „domsis."

Anm. 4. Allmogens vanliga tilltalsord sinsemellan är

tu, hvilket nyttjas till jämnåringar, och ni till äldre perso-

ner, särdeles föräldrar eller äldre fränder. Användt i tal

till främmande anses n i innebära något föraktligt eller ned-

sättande och undvikes gerna, hvarigenom ofta nog kuriösa

titlar komma i bruk, t. ex. kvartifrå e reisanden? kvart ska

freinande sidan reis? — Äfven af herremän hör bonden ogerna

sig tilltalas med ni, hellre med tillnamnet eller någon titel,

såsom husbonden, rusthållarn 1. dyl.

§ 83. Reflexivt pronomen är si 1. sej i sing. och pl.

§ 84. Pronomiiia Possessiva.

Sing. Masc.

raenn

tenn

senn

vonn

idan

Anm. Pluralformen utan slutändeisen a användes, då

pronomen såsom attribut står framför sitt substantiv, t. ex.

min bestar, tfn kuddor, ider bån, men sättes substantivet

först, brukas mina o. s. v., t. ex. hestana mina, kuddona tina,

bånen idra. Såsom af dessa exempel synes, står substanti-

vet i förra fallet i obestämd form, i senare fallet i bestämd

Sing. Fem.
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och den förra konstruktionen begagnas nästan endast då vigt

lägges på egändeförhållandet, hvadan den senare är den van-

ligare. Af samma orsak konstrueras också genitiverna af de

personliga pronomina (hansis, hennars, teiras) på samma sätt,

alltså: mysson hansis, bånen teiras, men: he e hansis mysso,

he e teiras bån.

§ 85. Pronomina demonstrativa.

Sing. Masc.
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tid såsom subjekt eller objekt i en sats, t. ex. kva e tär?

kva så tu? sejiu kva ui vil.

§ 88. Prononiiiia indefinita.

Sing. Masc. Siug. Fem. Sing. Neutr. Plur. M. F. och X.

nogan nogon noga noger

ingan ingon inga inga

anan åron ana åder 1. ådra

kvar kvar kvart —
sjölv sjölv sjölvt sjölva.

Jämnte dessa må nämnas: mang, beggi och båda

(äfven förenade beggibåda), hvilka blott brukas i pluralis.

Sammansatta äro: kvariviein, n. kvarivieit; kvar åder 1.

kvarådra; nogerdeira. Skriftspråkets obestämda prono-

men man motsvaras i målet af han, t. ex. når han siglar,

ska han hå veder, eller tom, t. ex. tom talar tetta i byn.

Adverben.

§ 89. Dessa äro i målet likasom i skriftspråket mäk-

tiga gradförhöjning. Om deras komparativ har talats, då

frågan var om adjektivens (se § 80, anm.), superlativen ändas

på st, t. ex. långt, lenger, lengst. Men vanligare äro

hos adverben, likasom hos adjektiven, gradförhöjningsändel-

serna komp. are, superi, ast, t. ex. fort, for dåre, for dast.

- Flerstammiga äro: väl, vel eller brå, komp. beter,

superi, best; illa, verr, verst; myky, meir, mest; lite,

minder, minst; gärna, helder, helst.

Bland pronominala adverb märkas: kvar? kvart? hur?

(som äfven kan bortlemnas isynnerhet framför mang och

myky), kvaför? tär, hjär, hi, ti, hiettan, tiettan,

tidan; inga, hvilket, äfvensom ålder, brukas motsvarande
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skriftspråkets nej eller icke, t. ex. ska tu gå ti? Inga 1.

ålder. Inga vil ja gör lie: det vill jag icke göra. Tal ålder

örde: tala icke ett ord!

I

Partiklariie.

§ 90. Prepositionema. De i målet vanligast förekom-

mande prepositioner äro: bak, bakett, bland, ett 1. etter,

framfyri, frå 1. ifrå, fyri, för, förbi, ginun 1. iginun, bos, i,

ikring 1. kringomm, me, millan 1. imillan, mot 1. imot, nidan

(-för, -omm, -ti m. fl.), när (=: hos), nära, offör, omm, ovan

(-för, -omm, -ti m. fl.), sidan, ti, ufför, unda, undi, up 1.

upa (fsv. up a), upettan, ur, uta, utan, utettan, vider, yti,

yvi, å, åt.

§ 91. Konjunktionerna. Följande äro de brukligaste:

at, bara, en (=::: att, för att), ento, fast 1. fast fritt, för, förr-

förr (ii= förrän), helder, menn, når, o, omm, sidan, somm,

tess, to, utan.

§ 92. Interjektioner: Aj, fy vålis, hej, hoho, no 1. nå,

stopp, voj m. fl.

Ordbildningen.

§ 93. Ordbildningen sker genom: 1) Afledning. 2)

Sammansättning.

1. Afledningen försiggår: a) utan särskilda afled-

ningsändelser blott derigenom att ett ord öfverföres från en

klass till en annan eller ifrån en art inom samma klass till

en annan, hvarvid understundom förändringar i rotvokalen

inträffa, (af sig sjelft förstås att böjningsändelser här icke

få betraktas som afledningsändelser) ; b) genom bifogande af

afledningsändelser.

I
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a) Öfverföring eller afleduing utan afledningsändelser,

Exx. Afl. af verb: bår af bera, hugg af hugga, drag af dra

(draga), band af binda, riv af riva, siip af siipa, bod af

bjuda, f0ra af fara, bresta af brista, beita af bita, häv af

heva. ^9) — Af substantiv: bMa af blod, gångo af gång,

geddo af gadd, sigla af sigel, slaga af slag, tala af tal. Af

adjektiv: blido af blid, gulo af gul, illa af ill, kvessa af

kvass, létta af lett, sjuko af sjuk, torna af tom.

b) Afledning genom andels er. De vanligaste af

dessa ändelser äro:

a) för verb: -ja t. ex. velja, -ka t. ex. torka, -la t.

ex. vikla, -na t. ex. blotna, -ra t. ex. blistra, -sa t. ex.

hogsa, -ska t. ex. grönska, -ta t. ex. henta (för hemta).

/3) för substantiv: -an t. ex. början, -ar t. ex. ham-

ar, -are t. ex. torpare, -d t. ex. bygd, -döm t. ex. lärdom,

-el t. ex. tigel, -er t. ex. dc4ger, -er i t. ex. säteri, -heit

t. ex. överheit, -il t. ex. nykil, -ing t. ex. ströming, keling,

-leik t. ex. störleik, -lin g t. ex. mesling, -n t. ex. soku,

vatn, -ning t. ex. bygning, -on t. ex. afton, hallon, -se t.

ex. okse, -sel t. ex. vigsel, -ska t. ex. ilska, -skåp t. ex.

kunskap, herrskap, -st t. ex. tjénst, -t t. ex. fart.

7) för adjektiv: -akti (g) t. ex. blåakti, -al t. ex.

gamal, -el t. ex. enkel, -er t. ex. vaker, -i (g) t. ex. tidi,

-in '*^*) t. ex. ludin, -li(g) t. ex. fiskli, dogli, -löus t. ex.

vitislöus, -o (g) t. ex. hungro, -sam t. ex. langsam, -sk t.

ex. falsk, -u(g) t. ex. raku.

d) för adverb: -a t. ex. illa, bara, borta, -an t. ex.

heiman, tidan, -s och -ss t. ex. alls, n^-ss, -t och -tt (egentl.

adj. neutr. böjningsänd.) t. ex. långt, visst, smått.

39) Rättare torde ändock vara att anse såväl adj. häv, som st. vb.

heva komma af ett äldre, förloradt starkt verb.

^0) Egentligen en verbal böjningsändelse jfr § 79, 1 anm. 3.
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2. Sammansättning. I sammansatta ord behåller

sista leden sin böjning och bör betraktas som hufvudord,

hvilket bestämmer hvilken ordklass det sammansatta ordet

skall tillhöra. Sammansättningens begynnelseord, om det är

ett substantiv, förblifver antingen oförändradt utan någon än-

delse, eller ock vidhänges detsamma en bindebokstaf (egentligen

en böjningsändelse) s, a, u eller i, t. ex. nöthus, sumardreng,

håndkorg, röthugga, sinnsetta; dagsverk, haraspor, svalubo,

sjelabysso, netibåt, vattibublo. '^^) Ar begynnelseordet ett

adjektiv, förblir det oförändradt, t. ex. störsigel, nyrog, ill-

veder, saltvatn, jusblå; är det åter ett verb, brukas antingen

blotta stammen, t. ex. k^veg, slipstein, tvétvatn, eller ock

vidhänges densamma ett -s, t. ex. drikksvatn, eller binde-

stafvelsen -an, t. ex. badankvast, kokanmåt, lesankår. Par-

tiklar bli oförändrade, t. ex. léttvituger, millantak, mötveder,

velsina.

4') Om formen valu i sammansättningar se Eydqvist Sv. Spr. L. II

sid. 105.



Förkortningar, som kunna tarfva tydning.

Aasex N. F. Gr. = Det norske Folkesprogs Grammatik af Ivar Aasen.

Kristiania 1848.

Aasen N. Gr. = Xorsk Grammatik af Ivar Aasen. (Omarbetning af föreg.)

Christiauia 1864.

CoLLiANDER = Bidrag till kännedom om Halländska Allmogemålet. Akad.

Afh. Lund 1868.

Dan. =: danska.

Djurklou = Ur Xerikes folkspråk och folklif. Anteckningar af G. Djur-

klon. Örebro 1860.

Elmgren rr= Beskrifning öfver Pargas socken af S. Elmgren. (Tidskr.

Suomi 7:de Årg.) Helsingfors 1848.

Fornd. = forndanska.

Forne, fe. = fornengelska.

Fornn., fn. z= fornnorska, fornnordiska.

Fritzner = Ordbog över det gamle norske sprog af Joh. Fritzner. Kri-

stiania 1S67.

Fsv. = fornsvenska.

GiSLASON = Oldnordisk Formlgere af Konrad Gislason. Kobenhavn 1858.

Got., mösog. =r gotiska, mösogotiska.

Grimm D. Gr. 12, 13 r=: Deutsche Grammatik von Jacob Grirara. l:ster

Theil 2:te Ausg. Göttingen 1822, l:ster Tbeil 3:tte Ausg. ibdm

1840.

Hammershaimb z=z Fferoisk Sproglspre af Y. U. Hammershaimb. (Annaler

for Xord. Oldkyndighed og Historie, udgivne af det Kgl. Nordiske

Oldskriftselskab 1854). Kjöbenhavn.

HipPiXG = Om svenska språkdialecten i Xyland af A. J. Hipping. (Acta

societatis scientiarum fennicae tom. II, fasc. IV). Helsingforsise

1847.

HoF = Dialectus Vestrogothica (ed. »Sv. Hof). Stockholmise 1772.

Holmberg = Bohusläns historia och beskrifning af A. E. Holmberg. 2:dra

delen. Uddevalla 1843.

Hyltén-Cavallius =: Vocabularinm Vserendicum. Spec. acad. Upsalise

1837 & 1839.



no

Kalén = Östgötha Dialecten. Akad. Afh. Upsala 1846.

Kok Tr= Det danske Folkesprog i Sonderjylland forklaret af Oldnordisk,

Gammeldansk og de nynordiske Sprog og Sprogarter. Ved Jo-

hannes Kok. Kobenhavn 1863.

Linder = Om Allmogemålet i Södra Möre Härad af Kalmar län. Akad.

Afh. Uppsala 1867.

Mht. =: medelhögtyska.

MuNCH Fsv. o. Fn. Sprb. r:: Fornsvenskans och Fornnorskans Språkbygg-

nad af P. A. Munch. Stockholm 1849.

Möller = Ordbok öfver Halländska landskapsmålet samlad af P. Möller.

Lund 1858.

Nht. = nyhögtyska.

Nyl. = svenska allmogemålet i Nyland.

Petersen d. D. N. og Sv. Spr. Hist. = Det Danske, Norske og Svenske

Sprogs Historie under deres udvikling af starasproget. Af N. M.

Petersen. Kobenhavn 1830. 2 voll.

RuszwuRM = Eibofolke öder die Schweden an den Ktisten Ehstlands und

auf Runö. Von C. Ruszwurm. Reval 1855. 2 voll.

Rydqvist Sv. Spr. L. := Svenska Språkets Lagar. Kritisk afhandling af

Joh. Er. Rydqvist. Stockholm 1850—68. 4 voll.

Sidenbladh = Allmogemålet i Norra Ångermanland. Akad. Afh. Uppsah

1867.

Sv. = svenska, nysvenska.

Säve de st. vb. i Dal. o. Gotl. z=:: De starka verberna i Dalskan och Got-

ländskan af Carl Säve. Upsala 1854.

Säve Bern. över Gotl. =: Bemserkninger över Oen Gotland, dens Indbyggere

og disses Sprog af Garl Säve. (Historisk Tidskrift red. af Mol-

bech. 4:de Bind.) Kiobenhavn 184.3.

Säve Uppl. om Dalm. r= Några upplysningar om Dalmålet och DalallmO'

gens folklynne (Tidskrift för litteratur. 1852. Upsala).

Upmark = Upplysningar om folkspråket i Södertörn. Akad. Afhandling

Stockholm 1869.

Wahlström m Uplandsdialekten. Akad. Afh. Upsala 1848.

WiDMARK =r Bidrag till kännedom om Vesterbottens landskapsmål. Akad

Afh. Stockholm 1863.
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