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FÖRETAL 

Följande arbete avser att giva en framställning av de karakte-
ristiska drag, som känneteckna den sydsvenska riksspråkstyp, 
som tillhör staden Lund och den landsbygd - i den mån riks-
språk där talas - som står i närmare kontakt med Lund i dess 
egenskap av universitets- och skolstad samt handelscentrum. 
Framställningen fortgår under aktgivande på den dialektala bak-
grunden. En dylik bakgrund är sydsvenskt riksspråksbruk, liksom 
även riksspråksbruket i andra delar av Sverige, mer eller mindre 
beroende av. Även inom det sydsvenska området är riksspråks-
bruket långt ifrån enhetligt. Förf, vill fortfarande fasthålla vid 
en tidigare uttalad definition på riksspråk i dess funktion av 
talspråk: den talspråksform i landets olika delar, som närmast 
har svenskt skriftspråk - och därav beroende uttaisnormer - 
såsom mönster.1  Men denna talspråksform visar geografiska (regio-
nala) skiftningar, beroende på i vilket område den har uppstått. 
Vid en närmare analys kan man konstatera, att en fullt enhetlig 
sydsvensk - eller ens skånsk - riksspråksform knappt existerar. 
Skillnader finnas icke blott från Lund till exempelvis Växjö utan 
även inom landskapet Skåne. Redan den riksspråksnorm, som 
utbildats i Kristianstads uppland med Kristianstad som centrum, 
visar avvikelser från den lundensiska typen i såväl tonfall som 
ljud- och böjningsformer. 

För hela Sydsverige är Lund såsom universitetsstad och medel-
punkt för olika slags utbildning i vidsträckt bemärkelse ett 
kulturcentrum. För ett mera begränsat område är Lund ett 
centrum i ännu högre grad, nämligen det uppland omkring Lund, 
för vilket Lund är framför allt skolstaden - i den mån skolstudier 
utöver folkskolestadiet bedrivas - , handelsstaden och den plats 
dit i allmänhet stadsresor ställas.2  Det är dock mest i egenskapen 
av skolstad och universitetsstad för dem, som bedrivit högre 
studier, som Lund haft sin betydelse som språkligt centrum. 1 
sin funktion av handeisstad har den i äldre tid och ännu i manna- 

1 Siffrorna hänvisar till Noter s. 126. 
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minne icke haft någon större betydelse för allmogespråket å kring-
liggande landsbygd. Fastän Lund för några decennier sedan så till 
vida hade större betydelse som handelscentrum, som då ännu 
inga stationssamhällen och tätorter tillkommit i dess uppland, var 
det knappt någon del av Skånes slättland, som visade sådan 
dialektsplittring långt in på 1900-talet som Torna härad omkring 
Lund. Således tillhöra varandra så närbelägna socknar som Stång-
by, S. Sandby, Dalby och Uppåkra (den sistnämnda belägen i 
Bara härad) var sitt dialektområde med flera väsentliga inbördes 
avvikelser, då man tar hänsyn till målet i dess mest genuina 
form.3  Den betydelsen har likväl staden fått i senare tid, att 
därifrån språkliga nyheter i ordförråd och uttal utbredde sig på 
landsbygden, men detta är under en period, då folkmålens nivel-
lering redan inträtt. 

Förf, är väl medveten om bristfälligheterna i en framställning 
som denna. Frånvaron av förebilder, utgörande en redogörelse 
för det på en viss ort eller ett mindre område gängse riksspråks-
bruket, har medfört att förf. fått pröva sig fram på ett förut 
relativt obearbetat fält. Därtill kommer svårigheten att avgränsa 
uppgiften. Den är svårare än då det gäller att beskriva ett egent-
ligt folkmål med dess fastare normer. Troligtvis kommer en stor 
del av läsarna att anse, att för mycket stoff är indraget i denna 
undersökning, isynnerhet de, som ha en mera rigorös uppfattning 
om det för riksspråksbruk acceptabla. Skulle lundensiskt riks-
språksbruk avvika ifrån det uppsvenska endast i fråga om r- och 
sj-ljuden, ett annat tonfall och några säregna drag i böjnings-
former och ordförråd, skulle en dylik framställning vara expe-
dierad på några få sidor. Bland de riksspråkstalande själva, 
också inom ett mindre område, finnas högst avvikande uppfatt-
ningar om vad som är acceptabelt språkbruk eller ej. Man kan 
påträffa personer tillhörande samma generation, bildningsgrad 
och sociala miljö, som ha helt olika språkvanor. Den ene, vägledd 
av i800-talspryderiets uppfattning om det "passande", undviker 
noggrant allt, som för medvetandet verkar "bondskt" eller lant-
ligt eller regionalt präglat, t. ex. en ordsammansättning av typen 
hönscilius, d-bortfall i go(d) och gla(d) eller provinsiella inslag 
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i ordförrådet; den andre, som mera följer en genom tradition 
utbildad praxis, bibehåller dessa och flera andra drag, åtminstone 
i mindre högtidliga sammanhang. 

Materialet är insamlat genom långvarig iakttagelse av språk-
bruket hos personer födda och uppvuxna i staden Lund och den om-
nejd, som i trängre mening har Lund till sitt kulturella centrum. 
Undersökningen har skett under ständig jämförelse mellan riks-
språksbruk och folkmålets språkbruk. Förf, har i hela sin levnad 

med avbrott som i detta sammanhang äro utan betydelse - 
varit bosatt inom det behandlade området och har ifrån sina 
tidigaste år ständigt varit i tillfälle att iakttaga såväl egentligt 
folkmål som lokalt riksspråksbruk och därigenom fått en uppfatt-
ning om vad som är för det ena och det andra karakteristiskt. 
Materialet är till största delen insamlat under iakttagelse av 
omgivningens tal. För en undersökning som denna är metoden 
att iakttaga det spontana språkbruket den mest givande och 
tillförlitliga, och den gör direkt utfrågning i stort sett överflödig, 
isynnerhet som det gäller ett i samtiden aktuellt språkbruk. Det 
är ett relativt fåtal, som ägnat hithörande spörsmål någon större 
uppmärksamhet och som skulle vara i stånd att tillfredsställande 
redogöra för sitt eget språkbruk. Däremot är det vanligare att 
den ev. tillfrågade kan uttala sig om vilket språkbruk som är 
acceptabelt i en viss miljö. 

De befolkningskategorier, för vilkas språkbruk här redogöres, be-
stå av t. ex. affärs- och kontorsfolk, banktjänstemän, ingenjörer, 
konstnärer, läkare, sjukvårdspersonal, lärarpersonal, prästerskap, 
officerare, tidningsmän och tjänstemän i allmänhet. Däremot har 
talspråket hos ett flertal akademiska lärare icke ansetts för i högre 
grad representativt för det ledigare sarntalsspråket, enär även deras 
vardagstal blivit mera skriftbundet, närmande sig till normal- 
prosan. 	1 vissa fall har det ansetts nödvändigt att redogöra 
för olika generationers språkvanor, isynnerhet då det gäller före-
teelser, som äro på väg att bli föråldrade eller redan äro det, 
tillfälligt uppdykande fenomen, som åter äro på retur eller ten-
denser, som äro på framåtgående. 

Litterära källor, tryckta och otryckta, ha icke i större utsträck- 



ning blivit utnyttjade, beroende på att tid och omständigheter 
icke medgivit det i högre grad; dock anföras vid skilda tillfällen 
skriftliga belägg på lokala riksspråksvanor, som påträffats dels 
i tryckt litteratur, dels i otryckta brev, dagböcker och andra 
handlingar, någon gång med tidsbestämning. 

För rikstalspråket i dess geografiskt skiftande nyanseringar 
ha olika beteckningar använts. Här användes huvudsakligen ter-
men "lokalt riksspråk". En kort motivering skall lämnas varför 
denna term föredragits. Uttrycket "lokalt riksspråk" kan synas 
innebära en motsägelse. Den är likväl blott en skenbar sådan. 
Det är väl att märka för funktionen av talspråk denna beteckning 
användes. Den angiver den lokala (regionala) utformning rikstal-
språket har fått i skilda delar av Sverige. Uttrycket "lokalt 
riksspråk" har bl. a. använts av professorerna Elof Hellquist och 
Emil Olson både vid författarskap och i undervisning, av den 
förre t. ex. i Svensk etymologisk ordbok art. luka och av den 
senare vid seminarieövningar omkr. 1920. Denna term användes 
också genomgående av Bertil Björseth i hans gradualavhandling 
"Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken" (Göteborg 1946). 
Ingen annan hittills använd eller föreslagen term kan anses ha 
företräde. Se vi på förhållandena i Skåne, ha bl. a. följande beteck-
ningar tidigare använts (eller föreslagits): "skånska" av Axel 
Kock i Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent 1 och 
II (Lund 1878-84); A. K. skiljer på "skånska" om den bildade 
klassens dialekt (!) i Skåne och "skånemål" om provinsens 
allmogemål; "ädelskånska", använt av Lyttkens & Wulff och se 
nare av fil, dr Selma Colliander i föredrag; "riks-skånska", 
"universitets-skånska", "bildad skånska" och "vårdad skånska-
- alla lika olämpliga eller missvisande av orsaker, som nedan 
skola anföras. 

Enär "skånska" den ena gången kan användas om folkmål i 
egentlig mening och den andra om skånskt präglat riksspråk, blir 
uttrycket dubbeltydigt och bör undvikas, om det inte för varje 
särskilt tillfälle upplyses, vad som avses därmed. Uttrycket "ädel-
skånska" är subjektivt präglat och har till upphovsmän två 
författare, som kännetecknades av en föraktfull inställning till 
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folkmålen. Ett folkmål i egentlig mening är lika "ädelt" som 
riksspråket. - Beteckningen "universitets-skånska" är så till 
vida riktig som denna språkform en gång uppstått i hägnet av 
Lunds universitet, men den synes förutsätta att bärarna av 
språkformen huvudsakligen vore universitetslärare och -stude-
rande. De folkgrupper, som omfatta det lokala rspr. ha till större 
delen icke universitetsstudier bakom sig. Deras riksspråk är icke 
akademikernas normaiprosa, det är snarare vad Kristen Möller i 
ett danskt arbete - Ordforraadsstudier 5. 17 - kallar "det 
folkelige rigssprog". - Sådana uttryck som "bildad skånska" 
och "bildat tal" undviker förf. med avsikt, lika väl som "obildat 
tal" beträffande folkmål. En sådan terminologi innebär, att man 
trycker obildningens stämpel på bärarna av folkmålet, och däri 
ligger en grov och orättvis generalisering. Förf, är visserligen 
medveten om att med högre skolbildning och längre studier följer 
större säkerhet i rspr.-tal - en av orsakerna angives nedan 
s. io - men man kan inte utan vidare sätta likhetstecken mellan 
"bildning" och färdiglieten att muntligen uttrycka sig på rspr. 
- "Vårdad skånska" är icke heller någon lyckad beteckning, då 
därav skulle följa, att folkmål och "ovårdat tal" skulle vara 
detsamma. "Ovårdad" vill förf, såsom dialektforskare inte kalla 
någon som helst dialekt bara därför att den är dialekt i motsättning 
till rspr. Med "ovårdat" kan visserligen betecknas ett föredrags-
eller predikospråk, som avser att vara rspr. men innehåller flera 
provinsiella drag än dem den allmänna opinionen godtager i 
dylikt sammanhang, men det är att märka, att det kan vara 
a n d r a inslag än de rent dialektala som bidraga till att göra 
ett anförande "ovårdat". - Det i muntlig diskussion hörda 
uttrycket "herrsk aps-skånska" är visserligen tillämpligt på äldre 
tiders ståndssamhälle men är numera obrukbart, sedan en upp-
delning av befolkningen i "herrskap" och annat folk lyckligtvis 
upphört. Av ovanstående torde alltså framgå, att "lokalt riks-
språk" - ehuru även denna term kan möta invändningar - 
likväl är den i detta sammanhang mest användbara. 

Den ljudbeteckning, som här användes, avser att med bruk av 
det vanliga alfabetets bokstäver återgiva ljudbeståndet. Endast 
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i några fall, då annars missförstånd kunnat uppstå, har vid 
återgivandet av ett ord landsmålsalfabetet använts och då van-
ligtvis för rena dialektformer. Ett tecken ur landsmålsalfabetet 
har genomgående använts, nämligen 0 som tecken för det slutna 
o i bo och tro, som angiver att o-ljudet icke skall läsas som d-ljud. 

För givande diskussioner i ämnet vill förf, framföra ett tack 
till arkivchefen, professor Gunnar Hedström, till kollegerna vid 
Landsmålsarkivet i Lund samt lektor Bertil Svensson och fil. 
mag. Bengt Lewan. 

Lund i september 1957. 
Ingemar Ingers 



Historisk inledning 

Landskapet Skånes språkliga ställning kan i korthet uttryckas 
således: Det har som officiellt språk (riksspråk) efter varandra 
haft två närbesläktade språk, först det danska, isynnerhet sedan 
danskt riksspråk (skriftspråk) i senmedeltiden och ännu mera i 
reformationstiden befästes, och därpå det svenska. Det senare 
blev som en följd av Roskilde-freden genom uniformitetssträvan-
dena på 168o-talet landets officiella språk, som likväl det lärda 
ståndet under flera decennier framåt högst ofullständigt till-
ägnade sig.4  Men ganska oberoende av såväl danskt som senare 
svenskt riksspråk hade majoriteten av Skånes befolkning såväl 
i dansk som långt fram i svensk tid en dialekt, som intager en 
mellanställning mellan svenska och danska dialekter, tillsatt med 
ett flertal egenartade drag. Vår språkhistoriska kännedom säger 
oss, att dessa för Skånemål egenartade drag äro så gamla eller så 
tidigt utvecklade, att de funnits till redan i den senare medeltiden. 
Det är nämligen inte allt, som skiljer Skånemål ifrån egentlig 
danska, som beror på påverkan i svensk tid (jfr nedan s. 4).  Då 
det gäller målen i deras mest genuina form i senare tid, få vi alltså 
räkna med följande avvikelser från de danska ömålen: gamla 
skånska egendomligheter; tidiga svenska låneord, isynnerhet av-
seende kyrkospråket, rättsväsendet och förvaltningen, likväl ut-
görande en obetydlig del av ordförrådet, samt svenska beteck-
ningar för en nyare tids uppfinningar eller begrepp, som råkat få 
skilda beteckningar i Danmark och i Sverige. Därtill komma 
nyare utvecklingar i de danska ömålen, som icke delas av Skåne-
målen. 

Den ofta påträffade populära föreställningen, att Skånes all-
moge kort efter Skånes övergång till Sverige blev "svensktalande" 
i st. f. "dansktalande", som t. o. m. går igen i historiska och kyrko-
historiska arbeten, beror på en bristande kännedom om för Skåne-
målen väsentliga drag och ett oklart begrepp om det inbördes 
förhållandet mellan svenskt skriftspråk, danskt skriftspråk och 
skånsk allmogedialekt. Denna uppfattning, som först framkommit 
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långt innan det jämförande dialektstudiet började, har okritiskt 
återgivits också i historiska arbeten från senare tid.' Dialekt-
forskarna ha i mera vetenskapliga arbeten ansett det överflödigt 
omtala, att intet språkskifte bland allmogen inträdde på i68o-talet 
eller senare, då dialektmaterialet självt fått avgiva vittnesbörd 
om en långt fram i svensk tid obruten språklig tradition. Vad 
som i folkmålen är genuint eller vad som är i svensk tid inlånat 
låter sig lätt analysera. 

Införandet av svenskan såsom Skånes (och andra erövrade 
provinsers) officiella språk emot slutet av 1600-talet innebar för 
en lång tid framåt för landsbygdens allmoge och även stora delar 
av stadsbefolkningen, att man övergick till svenskt bokförråd 
(biblar, psalmböcker, katekeser och andaktsböcker) i st. f. danskt, 
att man vande sig vid att åhöra och förstå svensk gudstjänst-
ritual och predikan och vidare att man inlärde katekesstycken, 
bibelspråk och psalmverser utantill efter svenska läroböcker. Men 
denna innan- och utanläsning av svenskt skriftspråk rubbade 
icke befolkningens dagliga tal, lika litet som t. ex. smålänningarnas 
eller dalfolkets dialekt i äldre tid rönte någon påverkan därav.6  

Liksom i det gamla Sverige, där den inbördes skillnaden mellan 
t. ex. Smålandsmål, Dalmål och Norrlandsmål var avsevärd, 
fanns där också i det gamla Danmark stora dialektskillnader, 
där å ena sidan jydsk dialekt, å andra sidan Skånemål utgjorde 
de yttersta motsättningarna och ömålen voro de förmedlande. 
Ur synpunkten av större överensstämmelse med ett forndanskt 
språkstadium äro Skånemålen ålderdomligare än andra danska 
dialekter. De ha också bibehållit ord i ordförrådet, som numera i 
egentlig danska äro föråldrade eller blott nyttjas i arkaiserande 
stil, t. ex. kväll, 75dg, räli, hid, did, pronomenet hin m. fl. 

Att föreställningen att de bredare lagren av Skånes befolkning 
redan i den karolinska tiden blev "svensktalande" är ohållbar, 
och att folkmålet redan på 1600-talet haft sin egenart, som det 
in i våra dagar behållit, framgår bl. a. av följande faktorer: 

De för genuin dialekt kännetecknande viktiga överensstämmel-
serna med danska språket i ljudlära, formlära och ordförråd, 
som väl att märka äro systematiskt undersökta och redovisade i 



större utsträckning först emot slutet av i800-talet eller under den 
gångna delen av 1900-talet, alltså mer än 200 år efter det "uni-
formiteten" genomfördes; 

För Skånemål egendomliga utvecklingar med avvikelser från 
såväl danskt som svenskt skriftspråk, som alltså icke kunnat 
uppstå genom påverkan från något av dem; 

De olika dialekttypernas i Skåne stora inbördes avvikelser, 
som tyda på mycket gamla utvecklingar, beroende av topografiska 
förhållanden, samfärdselsförhållanden, grannskap och anslutning 
till andra dialekter, skilda inneboende anlag hos befolkningen etc.; 

Det förhållandet, att målet på Bornholm väsentligen är av 
sydöstskånsk karaktär, vilket visar att de för Skåne och Born-
holm gemensamma dragen äro utbildade oberoende av någon 
svensk påverkan; 

Uttalandet av en dansk grammatiker - Henrich Gerner - 
omkring 1690 att skånsk dialekt "har sin egen lyd, och mange 
ord endis på -a, som icke beqvemmer vort sprock' '.7 

Såsom ytterligare motivering för ovanstående skall anföras: 
Väsentliga drag av speciellt dansk språkutveckling, som också 

omfatta Skånemålen, bl. a.: 
Övergång av äldre gh efter bakre vokaler till -v: have, krave, 

sköv, shaw eller skdw (formerna geografiskt fördelade) och efter 
främre vokaler till -j: väj eller väjj, höj eller höjj, en övergång, 
som delvis också berör gammalsvenskt område i Småland och 
Västergötland; 

Övergång efter vokaler av ljuden k, p och t till resp. g, b eller 
v och ci: haga, gaba eller gava, mad, som utom Skåne också 
tillhör Halland och Bohuslän samt Listers härad i Blekinge; 

För Skånemål egendomliga ljudövergångar, som återfinnas var-
ken i svenskt eller danskt skriftspråk äro t. ex. - i växlande 
geografisk utsträckning - övergången av nn och nd efter u, i och 
y 	till ng: hoxg, bin gci och syng. 

Vi ha vidare en mängd former för enstaka ord, som efter vår 
språkhistoriska insikt kunna dateras till olika perioder av medel-
tiden, stundom till ännu avlägsnare tider, som äro för Skånemålen 
egendomliga men icke återfinnas i svenskt eller danskt skriftspråk 
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och som alltså äro gamla skånska särdrag. De äro, fastän de avvika 
från danskan, icke tillkomna genom någon svensk påverkan. 
Här meddelas ett antal exempel från de folkmål i Torna härad, 
som närmast omgiva staden Lund. De äro tabellmässigt uppställda 
tillsammans med sina svenska och danska motsvarigheter. Då 
två dial.- former anföras efter varandra, är den först upptagna 
formen nordligare och den andra sydligare; att i flera fall två 
former förekomma beror på den starka dialektsplittring, som 
råder i Torna härad, där ett flertal dialektgränser framgå just 
igenom Lundatrakten. 

Svenska 	Skänemål i Lundatrakten Danska 

Blanda blånna, blänna blande (= blanne) 
Bröllop brållop bryllup 
Byxor böjjsor buxer 
Deras dårras deres (= däres) 
Dörr dår, dar dör 
Famn fajjn favn 
Frukt fröjjt frugt 
Främmande frammad fremmed 
Gavel göv(e)l gavl 
Genom jönom, jännom gennem 
Herde höre hyrde 
Honung haning (a = a) honning 
Krog kru kro 
Kyrka tj årrka kirke 
Kött tjyd köd 
Lördag jårrda t, numera lö.rda lördag 
Morgon maren morgen 
Naken negen, nygen, nyjen nögen 
Ner nör, nårr ned 
Rensa rynnsa rense 
Rutten röden rådden 
Sand sånn, sån sand (= sann) 
Släcka slykka, slyttj a slukke 
Smaka smauga, småga smage 
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Svenska Skånemål i Lundatrakten Danska 

Snö sny, sni sne 
Sparv spårr spurv 
Stall ståll t, numera stall stald 
Strupe stryve, strive strube 
Stycke stikke, stittje stykke 
Tigga tygga, tyggj a (ggj = (j) tigge 
Tjuder tjyr, tjör töjr 
Tröska tåsska t2erske 
Vagn vöjjn vogn 
Vakta vöjjta vogte 
Växa vöjjsa voxe 
Äpple eble eble 
Öga yja øje 
Över yje, yjor over 

Ovanstående former tillhöra huvudsakligen genuint mål på 
landsbygden närmast Lund, men några av dem äro också jakt-
tagna i genuin Lundadialekt hos infödd befolkning. Dit höra 
sådana former som brdllop, böjjsor, da'rras, fajjn, gövel, jönom, 
höre, hin, tjdrrka, tjyd, maren, nör, röden, smdga, stikke, lygga, 
tjyr, vöjjn, eble och yja. 1 andra fall har Lundadialekten antagit 
rspr.-former eller rspr.-påverkade former: blanna, dör, hdning, 
nagen, sann, snö, stall, strye och övor. Sistnämnda former äro 
typiska exempel på stadsmålets undvikande av mera utpräglade 
dialektformer och mer eller mindre anslutning till rspr :s former. 
Ordet krog heter i mest genuint Lundaspråk hin liksom i andra 
Skånemål men i finare stadsspråk: kra'g, fortfarande med genus 
neut rum. 

Här angivna dialektformer tillhörde som vi nämnde Lunda-
traktens dialekt (västra och mellersta Torna) och voro i vissa 
fall också belagda i mest genuint Lundaspråk. Gå vi längre upp 
i Nordskåne, träffa vi sådana motsvarigheter som ddrra (deras), 
hana (honung), negen, nar el. när (nordvästra Sk.), na'ir (nordöstra 
Sk.), sny, ser, tdrska, vajjn el. van, öva el. öa (nordvästra Sk.), 
iva el. yva (nordöstra Sk.). Också här ha vi mycket gamla utveck- 
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ungar, typiska för olika delar av Nordskåne. Gå vi söderut, 
träffa vi en mil söder om Lund i Burlövs socken, som i flera 
avseenden utgör en övergång till Söderslättsmålet, sådana av-
vikande former som ddrres, jännorn, nö.jen, rddden, tör och door; 
men totalintrycket av en visserligen danskpräglad men dock 
egenartad skånsk dialekt ändras icke. 

Envar, som tar del av i det föregående anförda skånska dialekt-
former, jämförda med motsvarande svenska och danska skrift-
språksformer, inser, att de för Skånemål egendomliga formerna, 
som långt in på 1900-talet varit brukliga och delvis ännu äro det, 
fastän de avvika ifrån danskan, omöjligt kunna ha uppstått 
såsom resultat av någon "försvenskningsprocess". Tilläggas bör 
likväl, att några här upptagna skånska former motsvaras av 
liknande former i danska ö-mål. Så t. ex. finnas kyd och när 
på Nordsj älland. 

Av ovanstående torde framgå, att den språkform, som utgör 
"substratet" för uppkomsten av en lokalbetonad svensk riks-
språkstyp i Skåne icke utan vidare kan benämnas "danska", om 
man därmed avser ett språk, som var identiskt med 1600-talets 
danska skriftspråk eller den tidens själländska dialekt.' Däremot 
är det riktigt att tala om en östdansk dialekt, då Skånemålen 
historiskt och språkligt sett tillhöra det östdanska språkområdet. 
Skånemål i dess geografiskt skiftande former har på 1600-talet 
varit det rådande talspråket såväl på landsbygden som i städerna. 
Den relativt fåtaliga befolkningsgrupp - huvudsakligen adelsfolk 
och det lärda ståndet - som genom större beläsenhet, högre 
studier, ev. förlagda till Köpenhamn eller Sorö, vistelser i det 
egentliga Danmark, fått kännedom om danskt riksspråk har 
givetvis varit i dansk mening riksspråkspåverkad, men knappt 
riksspråkstalande; om beskaffenheten av detta av danskt rspr. 
påverkade talspråk hos skåningar under den danska tiden känna 
vi ytterst litet utöver de provinsiella drag man påträffar i ett 
skriftspråk, som avser att vara den tidens danska skriftspråk 
(t. ex. ing, storre, stikke). Medan skånsk dialekt i egentlig me-
ning ännu vid 1900-talets mitt är möjlig att undersöka och upp- 



teckna, är ett på 1600-talet (och tidigare) existerande skånskt 
"högrestånds-språk" oåtkomligt för undersökning. 

De faktorer man har att räkna med vid uppkomsten av en 
lokal svensk riksspråkstyp i Skåne äro: 

i. Skånskt (östdanskt) folkmål som substrat. 
Det nysvenska skriftspråket samt högläsnings-, prediko-

och föredragsspråk. 
Högsvenskt (mellansvenskt) rikstalspråk, dock endast i 

mindre grad; det bör dock medräknas, enär vissa företeel-
ser icke på annat sätt kunna förklaras, se t. ex. S. 24 och 35. 

För lokalt riksspråksbruk egenartade utvecklingar i ljud-
och böjningssystem ävensom för vissa tider karakteristiska hy-
persvecismer och "hemmagj orda" rspr.-former. 

Det svenska talspråk, som utvecklades i Skåne vid sidan om 
dialekterna, var en längre tid så att säga ett "högrestånds-språk", 
som framförallt tillhörde det lärda ståndet, prästerskapet inbe-
räknat, adeln, officerarna, de högre tjänstemännen, småningom 
också det högre borgerskapet i städerna i den mån högre skol-
former anlitades. Ännu långt in på 1900-talet kunde man kon-
statera, att de enda rspr.-talande i landsbygdsdistrikt utan 
tätorter eller stationssamhällen voro sådana personer, som åtnjutit 
högre skolgång: högre allmänt läroverk, fiickskolor, och be-
träffande kvinnor, även enskild undervisning för guvernant. 
Men de, som bedrivit högre studier av detta slag, utgjorde på 
landsbygden blott en ringa procent av befolkningen. Seminarie-
utbildning för blivande lärare och lärarinnor verkade också riks-
språksfrämj ande, men särskilt på i800-talet tills vidare i mindre 
grad än läroverksundervisningen, vilket dels berodde på den 
kortare sammanlagda skoltiden, dels på frånvaron av den rspr.-
främj ande faktor, som muntlig översättning från främmande 
språk till svenska utgör (jfr nedan). Åtskilliga medlemmar av 
lärarekåren i folk- och småskolor talade i förra århundradet ett 
starkt dialektfärgat språk, ja i vissa fall övervägande dialekt, såsom 
Hans Almgren, lärare i Burlöv 1857-1892 och Betty Haraldsson, 
lärarinna i Tottarp I877—I92I. - Mellan rspr.-talande och 
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dial.-talande fanns ett mellanskikt med ett talspråk, som kan 
betecknas som ett starkt dial.-färgat rspr., eller, om man så vill, 
en i viss grad rspr.-påverkad dialekt. Dit hörde sådana medborgare 
som klockare, gästgivare, riksdagsmän, järnvägsmän, under-
officerare, lanthandlare (delvis), lantbruksinspektorer och större 
arrendatorer under godsen. Rent dialekttalande voro sådana kate-
gorier som soldater, fjärdingsmän, barnmorskor, kyrkväktare och 
flertalet lanthandlare, och, vilket här är det viktigaste - hela 
lantbruksbefolkningen samt landsbygdens hantverkare, arbetare 
och "husmän". Det kunde ett gott stycke in på 1900-talet finnas 
mindre socknar på Skånes landsbygd, också i Lunds närhet, där 
inga andra rspr.-talande personer funnos än prästfamiljen och 
lärarpersonalen; i annexförsamlingar, där intet prästerskap var 
bosatt, var antalet rspr.-talande ännu mindre. 

Man angiver gärna folkundervisningen efter i800-talets mitt 
som en viktig faktor för riksspråkets utbredning, och det är 
givetvis riktigt. Men det beror på i vad mening man tar begreppet 
riksspråk. Redan på 1870-talet funnos åtskilliga folkskollärare, 
t. ex. Pål Olsson i Tottarp, som meddelade lärjungarna en god 
färdighet i svenska språkets skriftliga behandling; men denna 
kunskap om riksspråk begagnade man sig av endast för skriftliga 
meddelanden (såsom brev, räkningar, protokoll, kungörelser, an- 
nonser, avskrifter av visor och poem m. m.), men man uppehöll i 
flera decennier - och gör det delvis ännu - en tydlig skillnad 
mellan det i flera fall korrekt tillägnade skriftspråket och dess 
bruk och det dagliga talspråket, som tills vidare förblev dialekten. 
Förf, har kunnat iakttaga detta på flera sätt, bl. a. genom brev 
från annars dialekttalande personer, versdiktning av folkliga för- 
fattare, studium av protokoll och kungörelser etc. Flerstädes i 
Skåne funnos dugliga kommunalmän, av vilka åtskilliga levat in 
i vår tid, och som skriftligen kunde uttrycka sig korrekt men i sitt 
dagliga liv talade ett genuint folkmål. Bland numera avlidna 
skulle kunna nämnas Hilmer Larsson i Tostarp, Gustav Jönsson 
på Säbyholm, Per Persson i Norrvidinge, Hans Larsson i Vms-
torp, Per Andersson i St. Uppåkra, Anders Jönsson i Tottarp, 
Hjalmar Larsson i Äspö och Ola Larsson i Sövestad. Några av 



dessa hade utöver folkskolan också genomgått en folkhögskole-
kurs. 

Detta tillstånd: ett korrekt tillägnat svenskt skriftspråk vid 
sidan om en genuin dialekt i dagligt tal är något som bör ägnas 
uppmärksamhet, när historien om det inbördes förhållandet mellan 
riksspråk och dialekt skrives. Det har helt säkert sin motsvarighet 
också i andra svenska landskap. 

Folkskoleundervisningen på landsbygden, delvis också i stä-
derna, medförde under åtskilliga decennier framåt, också i detta 
århundrade, icke någon allmän övergång från dialekt till riks-
språkstal. De från folkskolan utgångna lärjungar, som övergingo 
till riksspråkstal eller rspr.-påverkat tal, gjorde det vanligtvis 
e f t e r skoltiden och då på grund av vidare utbildning i olika 
slags fackskolor, inlevelse i annan miljö, ändrad samhällsställning, 
påverkan från rspr.-talande personer i städer och tätorter, för-
eningsliv etc. Men som Bertil Björseth mycket riktigt påpekar 
i sin avhandling Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken 
s. 274, ha de därvid begagnat sig av den kännedom om riksspråk, 
som förmedlas genom skolan. De olika faktorer, som bidraga till 
ett avlägsnande från dialekten och mer eller mindre anslutning 
till rspr. äro emellertid i städerna (och tätorterna) flera och 
och kraftigare än på landsbygden. Det är dock vad landskapet 
Skåne beträffar riktigare att nämna denna process "riksspråks-
påverkan" än "försvenskning"; de befolkningsgrupper, som frångå 
dialekten och antaga rspr.-tal, ha i allmänhet ingen känsla av att 
det är ett "nytt" eller annat språk som tillägnas; man uppfattar 
det som det egna målet i en mera korrekt eller officiell form. 

Under en längre utveckling, som börjar i slutet av 1600-talet 
och som pågått in i vår tid, var det, som ovan nämndes, före-
trädesvis de som utbildats vid universitet och högre skolor, som 
tillägnade sig riksspråkstal. Själva skolgången, ofta på annan 
ort, som avlägsnade lärjungarna från en dialektal miljö, var av 
stor betydelse. Men en faktor, som hittills knappt blivit till-
räckligt beaktad, var - och är - de dagliga muntliga över-
sättningsövningarna från tre till sex främmande språk till svenska. 
Dessa muntliga översättningsprov från det första året i läroverket 
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eller flickskolan till det sista och med flera språk ju längre skoltiden 
framskred, ha säkerligen varit av mycket stor betydelse för 
inhämtandet av och tillvänjningen vid rspr.-former. Men då de 
svenska rspr.-formerna inhämtas via lexika och läroböcker, blir 
det alltså svenskt skriftspråk, icke centralsvenskt talspråk, som 
i rikets olika delar blir normgivande för utbildningen av riks-
språket såsom talspråk, och bl. a. därvid uppstår det lokala 
rspr.-bruk på dialektalt substrat, som det är förf:s uppgift att i 
det följande redogöra för. 

För utbildningen av rspr.-bruket har också högläsningen varit 
av stor betydelse. 1 äldre tid och ännu i början av 1900-talet var 
inom en litterärt intresserad medelklass högläsning av skönlittera-
tur en vanlig form för samvaro. Därj ämte förekom högläsning av 
tidningar och andaktsböcker, och familj emedlemmarna skiftades 
gärna till att läsa högt för varandra. 

1 de skånska städerna voro betingelserna för rspr :s utbredancle 
gynnsammare än på landsbygden. Där tillkommo flera faktorer 
som verkade rspr.-främjande men som på landsbygden tills vidare 
voro obefintliga eller obetydliga. Medan det i början av 1900-talet 
kunde finnas lantkommuner i Skåne med endast 1-5 % rspr.-
talande invånare, var procenttalet i städerna betydligt högre och 
torde ha varit det under hela i800-talet. Anhopningen av rspr.-ta-
lande var i städerna kraftigare än på landsbygden på grund av 
närvaron av större antal ämbets- och tjänstemän och - vad 
speciellt Lund beträffar - företrädare för "det lärda ståndet" i 
allmänhet; vidare få vi i städerna räkna med ett större inslag 
av medborgare med läroverksstudier, befolkningens större rör-
lighet och den större möjligheten till miljöpåverkan av rspr.-ta-
lande på dialekttalande. Bland de skånska städer, som redan 
i förra århundradet haft relativt stort procenttal rspr.-talande, 
kunna nämnas Lund, Malmö och Kristianstad; Lund i dess 
egenskap av lärdomsstad, de båda andra såsom centra för för-
valtning, såsom garnisonsstäder och därtill som hemvist för en 
köpmanna-aristokrati. 

De skånska städer, som hade minsta inslaget rspr.-talande, 
voro för några decennier sedan Skanör, Falsterbo och Trelleborg. 
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Dit torde också Ystad och Simrishamn kunna räknas. Vad Trelle-
borg beträffar, fanns ingen som helst skillnad mellan stadens och 
omgivande landsbygds dialekt. 

1 alla skånska städer, även i Lund och Malmö med deras på 
grund av särskilda förhållanden relativt stora inslag av rspr.-
talande, fanns vid sidan av det lokalt utformade rspr. också ett 
folkspråk med mer eller mindre gemenskap med folkmålet å 
kringliggande landsbygd och med olika grader av rspr.-påverkan. 
De stadsdialekter, som förutom denna överensstämmelse dels 
med omgivande folkmål, dels med rspr., hade den mest egenartade 
utvecklingen, voro de i Malmö och Ystad. Även målen i de nord-
väst-skånska städerna Landskrona, Hälsingborg och Ängelholm 
visa för städer säregen utveckling. Målet i Kristianstad är allt för 
litet känt för att kunna närmare karakteriseras, men det kan 
fastslås att dess avvikelser från rspr. äro betingade av nordöst-
skånska dialektegendomligheter. Staden Lunds folkspråk känne-
tecknas dels av dess gemenskap med Tornamål, framförallt målet 
i mellersta Torna härad och ju mera desto mera genuint det talas, 
dels av rspr.-påverkan i växlande grad. Men det uppvisar icke 
egenartade utvecklingar i samma utsträckning som Malmö- och 
Ystadsmålen. 

Staden Lunds folkspråk i dess mest genuina och ålderdomliga 
skick kunde vara värt en detaljerad beskrivning. Men en sådan 
går inte inom ramen för denna framställning. Likväl kan en kort 
översikt därav här vara berättigad, eftersom det utgör en del av 
det dialektala substratet för uppkomsten av den rspr.-typ, som 
här skall behandlas. 

Vid sidan av den skånska variant av svenskt riksspråk, som 
utbildades så att säga i hägnet av Lunds universitet och andra 
läroanstalter, fortlevde länge i Lund och finns delvis än i dag ett 
folkspråk, som trots att det är rspr.-påverkat har bibehållit en 
mera skånsk, delvis sydskånsk karaktär. Det har sitt tydliga 
dialektgeografiska sammanhang med målen på närmaste lands-
bygd. Stadsdialekten i Lund är närmast besläktad med målen i de 
socknar, som på tre sidor omgiva staden, nämligen i väster Sankt 
Peters kloster, i öster Lunds landsförsamling, Stora Råby, Harde- 
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berga och Södra Sandby - samtliga tillhörande "mellersta Torna-
målet" - och i söder Knästorp, Uppåkra, Flackarp och Lomma, 
tillhörande "norra Baramålet". Naturligtvis finns också en viss 
släktskap med målet i de norrut belägna socknarna Vallkärra, 
Stångby och Odarslöv, men redan här har målet en begynnande 
nordskånsk karaktär med diftongen au (au) i t. ex. gau och stau, 
nordskånska kvantiteter som hdl, Juli (stenkol), hdscz och Pdse 
gentemot sydligare hall, kall, hossa och posse, som också till-
höra Lundadialekten. Den kroppsarbetande och hantverksid-
kande delen av Lunds befolkning har aldrig levat något från 
kringliggande landsbygd isolerat liv, och två gamla bondbyar, 
Klosterhusen i väster och Lilla Råby i öster (tillhörande resp. 
Sankt Peters klosters förs, och Lunds landsförs.), voro nästan 
sammanbyggda med staden. 

Av väsentliga skånska (skånsk-danska) drag, som tillhöra genuin 
Lundadialekt, kunna nämnas: 

v och j efter resp. bakre och främre vokaler för gammalt g (gh) 
gnava, have, krave, lava och mave; dröfj, höfj, 115ff, viijf, riif fn och 
väffa. Dylika former ha emellertid sedan länge konkurrenter i 
rspr.-former, varigenom kontaminationsformer uppstått, såsom 
krage, laga1° och mage med -g- från rspr. men tills vidare med 
bibehållande av det öppna a (jfr s. 24). Formen 115ff har mer 
och mer blivit ersatt av ty, som också tillhör det folkliga rspr.-
talet. En meddelare, en hantverkarhustru, f. 186, d. 1954 och 
i hela sin levnad bosatt i Lund, använde oftast de här såsom 
genuina uppgivna formerna. Med g-bortfall förekomma dua, sua, 
komma i hu, bagetru (baktråg) och ful (fågel) samt stie (stege), sti 
el. she (gångstig). 

1 större utsträckning än ovanstående mom. har icke blott 
hos äldre men även hos yngre och medelålders iakttagits g, v och 
d för resp. k, p och 1 efter starktonig vokal: aga (åka), baga, 
haga, bruga, stega, rig, ryga, söga; gava, kryva, tf öva, sliva; mad, 
lad (slutet a), /ad, gada (öppet a), ted, liden, bryda, möda. Före-
teelsen är vanlig hos äldre; hos medelålders personer växla rspr.-
och dial.-former, och hos yngre förekomma de dialektala formerna 
mera sporadiskt. Denna vacklan mellan dial.-former och rspr.- 
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former har funnits i flera decennier. Först ha de genuina formerna 
blivit undanträngda i sådana ord, som mera påfallande, särskilt 
genom annan kvantitet, avvika från rspr.; tidigare än på lands-
bygden har i Lund det gamla uga ersatts av vikka (vecka), och 
för "nyckel" har i staden endast iakttagits nykkel, medan det 
mera genuina nygel el. nyjel samtidigt kunnat iakttagas på lands-
bygden. Ännu omkr. 1950 hördes hos en ålderstigen Lundabo 
pevor för "peppar", som numera vanligtvis har dial.-formen pipar. 
1 ord innehållande äldre - efter vok. äro former med -v, såsom 
gava, tjöva och sliva, de mest genuina (detta i överensstämmelse 
med Tornamålen) , men här ha iakttagits såsom växelformer 
gaba, tjöba och sliba, ofta hos samma personer som ha de genuina 
formerna; företeelsen får hellre ses som en ansats att uttala 
rspr:s -p än som en dialektgeografisk anslutning till mål med -b 
efter vok., som icke finnas på närmare håll än i Frosta härad. 
Liksom i Västskåne i allmänhet står -b, icke -v, i eble, äpple. 
- Som ett exempel på den vacklan, som i nutida folkspråk råder 
mellan dial.-former, rspr. -former och kontaminationsformer av 
bådadera, kan nämnas böjningsformerna kröved, kröbed, kröped 
och kruped, samtliga iakttagna hos en och samma individ. Ex-
emplet illustrerar ett annat dialektdrag, som också i ett starkt 
nivellerat mål håller sig kvar, nämligen -d för rspr:s -t såsom 
ordböjnings-element: hused, taged, lided, kallad, ligged, sodded 
(finare: sotted). 

Medvetandet om att former med k, p och i äro de riksspråks-
mässiga har medfört, att hyperkorrekta former uppstått vid 
ansats att tala fint, såsom ansla'k (här komnior 4p itt ansläk - 
en portvakt vid Lunds univ.), bakare, bakorska, bakeri', pisskarepa 
(pisk-reva), hinnas ndt (hennes nåd); i ändelser: sjillnat, mdnat, 
väggen e målat (jfr s. 57). 

Samhörigheten med Skånemål visar sig också i övergången 
nd och nn > ng efter u, i och y: hong, mong, stong; binga, ing, 
ingan, kvinga, spinga, syng. Mera nivellerat eller förfinat mål 
har honn, mo fln, stonn, liksom stadsnamnet Lund uttalas dels 
Long, dels Lonn. Medvetandet om att former med ng äro 
dialektala har framkallat sådana hypersvecismer som de e 
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rent tvonned (tvunget, nödvändigt), ivtitten liggor i bi'nnen 
(bingen). 

Angående d-bortfallet efter vokaler och i förb. id, nd och rd, 
som i dial. är mera genomfört än i lokalt rspr., se s. 56, där dial:s 
och det lokala rspr:s former jämföras. 

Liksom i de flesta Skånemål motsvaras de korta ii- och ö- ljuden 
ffr -yr eller r + kons. av resp. öppet a-ljud och ci: harre, varrk, 
stdrre, bdrrjcc, mdrrk; jfr s. 49  och 50. 

Öppet a-ljud förekommer såsom långt såväl i ett flertal in-
hemska ord (jfr ovan /ad och gada samt S. 24 och 25) som i åt-
skilliga låneord, såsom bagcisj, eksdmen, kala's, kamera't, kana'l, 
kanida't, inajestrdt, sallcit och stat. 

Numera gammalmodig och sällsynt är förekomsten av långt 
slutet a-ljud (såsom i bada) ffr kons.-förbindelserna it, mp, nk, ns, 
och nt, såsom i salt la.m75a. ba.nk, da.nsa, ka.nt, och ka.sta (ffr m 
och nk växl. med kort slutet a); vanligast hos dialekttalande i 
Lund numera är rspr:s korta öppna a (såsom i kalla); jfr s. 
24. Det är muntlig rspr.-påverkan, som gynnat utbredningen 
av de nu gängse uttalsformerna. Hos en numera avliden infödd 
Lundabo, f. 1864, påträffades övervägande de genuina formerna. 
Hos samma person hördes också ofta ett annat dialektdrag, som 
såväl i Lundadialekt som i andra skånska stadsmål numera är i 
försvinnande, nämligen övergången av k eller g till j i förb. a + k 
eller g + annan kons. : gajjna, lajft, sajjt, strajjs, ajjta, sia jjta, 
där yngre dial. har de rspr.-mässiga formerna gangna, laggt, saggt, 
strakks, akkta, siakkta. Hit hör också den genuina formen för 
"famn", som utgår från ett äldre faghn: /ajjn. - 1 Trelleborgs-
och Ystadmålen äro de genuina formerna bättre bibehållna än i 
Lund och Malmö (Trelleb. a.jte, Yst. ajjta). 

Till sydskånska drag i Lundadialekten hör framförallt över-
gången av ett kort, slutet e-ljud (e) till i, exempelvis i himm, 
himma, itt (neutr. av en), svitt s. och adj., iitt (neutr. av le, led); 
även ifrån rspr. lånade former, då ett genuint uga ersatts av vikka, 
eller då Pippar, bildat till rspr:s peppar, efterträder ett genuint 
pevor. Neutr. itt för rspr:s ett är väsentligen en sydvästlig form i 
Skåne, enär hela sydöstra Skåne fr. o. m. Dalby österut har neutr. et. 
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Se vidare s. 30. - En parallell företeelse är övergången av ett kort 
ö-ljud i flera ställningar till y (närmare bestämt y, rnellanljudet 
mellan y och ö), såsom i brysst, byll (böld), hynns, hysst, hysstcz, 
mylla ("mölla", kvarn, hos rspr.-talande m&la), byssa, ysstor (öster). 
Här bör också anmärkas, att formerna hysst, Jiyssta och ysstor äro 
sydväst-skånska; hela sydöstra Skåne med början i Dalby och i 
Skurups-trakten ha hö.st, hi5.sia ö.sior, blott med undantag för 
Ystadmålet, som har rent y-ljud (hysst, hyssta, ysstor). 

Strax norr om Lund går sydgränsen för nordskånsk utveckling 
av kvantiteterna i hål, kol, mulen, "hdsa", mosse och påse, som på 
nordskånskt vis motsvaras av hål, kål, målen, håsa, måse och påse 
så långt söderut som i Vallkärra, Stångby och Odarslöv (målet i 
N. Nöbbelöv har blandade nordliga och sydliga former); det 
genuina målet i Lund har på sydskånskt vis formerna holl, koll, 

mollen, hossa, mosse och posse liksom målet i Borgeby, Flädie, 
Fjelie, Sankt Peters kloster, Lunds landsförs., St. Råby, Harde-
berga och Sandby ävensom hela Bara härad. Jfr framställningen i 
förf:s "Studier över det sydvästsk. dialektomr." s. 69 if. 

Andra sydskånska drag äro i nutiden gammalmodiga och säll-
synta i Lundadialekten. Dit höra sydskånsk övergång ii > e ffr 
s i gres, kresen, lesa och nesa (gränsen för de sydskånska formerna 
går ungef är x mil norr om Lund men går i kustlandet vid Barsebäck 
högre upp); vidare övergång e och ii > 6 ffr -v: növe, slöv, vöva, 

numera vanligen näve, släv (!) och väva. Orden brev och leva, som 
å Torna härads landsbygd äro belagda såsom bröv och löva, ha 
tidigt varit utsatta för rspr.-påverkan och äro i Lund endast 
belagda i formerna brev och leva. 

Om en geografiskt betingad växling av nordligare u (d.v.s. u) 
och sydligare o ffr il (full '-.- /011, gull 	goll) i Lund och Lunda- 
trakten, se s. 43. 

Ifråga om behandlingen av ord av typen hål och påse nämndes, 
att Lund faller inom ett sydskånskt område. 1 åtskilliga andra 
avseenden kommer stadsdialekten i Lund inom området för en 
nordskånsk kvantitetsutveckling, såsom i beded (bitit), besa (skena), 
lena, sele, sena, sleded (slitit), smeded (smitit), spela, speda, ten 

(tenn), veda och vesen; döna, frösed och tjöla (* kylva, klubba); de 
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nordliga formerna äro rådande ett stycke in i Bara härad t.o.m. 
Lomma och Uppåkra, men söder därom inträda i Burlöv, Tottarp 
och Nevitshög sydskånska former av typen bidded, bissa, linna, sille, 
sinna, slidded, smidded, spilla, sidda, el. sydda, tinn, vidda och 
vissen; dynna, /ryssed och tjylla. - För verbet "sitta" har likväl 
Lundadialekten sydskånska former, inf. sidda, pres. siddor och 
sup. sodded, där Vallkärra, Stångby och Odarslöv ha seda, sedor 
och sa'ded. För "spettkaka" finns i Lund såväl spedekaga som 
spiddekaga. 

Staden Lunds läge i ett gränsområde mellan nord- och syd-
skånska former i ett härad med en långt gången dialektsplittring 
har medfört, att också för en del enstaka ord finnas dubbel-
former. Här anföras några av dem, varvid den nordliga formen 
först upptages, den sydliga sist: bonne eller bene (bonde), bdra el. 
bdrra (borra), sjöda el. sjytta (sköta), tjä.dja el. tf &ddja (kedja), 
ätte el. ättor (efter), onge el. ongor (under, adv. och prep.), ör el. 
ö.rd (yr). 

Följande dialektala former, som tillhöra omgivande landsbygd i 
Torna härad, ha icke påträffats i Lundadialekten: d i kdll, bdnn, 
grdnne el. gränna (grand), känn och sdnn, som i Lund motsvaras 
av de mera rspr.-påverkade formerna kall, bann, granne, hann 
och sann. För "timme" har i sällsynta fall hos ålderstigna personer 
iakttagits den genuina sydskånska formen time, annars vanligtvis 
timme. Däremot förekommer långt ii grima "grimma", långdragen 
smutsfiäck och det därtill bildade adj. grimed. 

Vidare saknas helt och hållet i Lunds stad exempel på syd-
skånsk "förmjukning" av gg och hk efter främre vok. och av k i 
kons.-förb., såsom i liggja, bryggja (ggj=engelskt g i George, lands- 
målsalf:s 	drittja, tyttja, silltje, linntja, mä.rtja. Denna före- 
teelse, som ännu är fullt levande i östra delen av Torna hd och 
vidare österut i Sydskåne, var redan på 1920-talet gammalmodig 
och sällsynt i de socknar i västra och mellersta Torna, som närmast 
omgiva Lund. En god kännare av gammalt språkbruk i Lund, 
konservator Hans Erlandsson, har meddelat, att ej heller i slutet 
av i800-talet förmjukningen av gg och hk tillhörde den genuina 
Lundadialekten. 
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Vidare saknas i Lundadialekten den sydskånska vidare över-
gången av (ett av k uppkommet) g > j efter främre vok. såsom 
i le.ja v., lij adj., ryja v., sö.ja v. Dess motsvarigheter i Lunds 
folkspråk äro lega, hg, ryga och söga. Former med -j voro redan 
omkr. 1930 gammalmodiga och sällsynta i Lundatrakten, som 
utgör ett gränsbälte mellan nordligare ligj, (d.v.s. hi!I), och syd-
ligare hij, där båda dessa typer avlösts av det nordskånska hg; 
jfr Studier över det sydvästsk. dialektomr. s. 77  och 240. - Att 
former med -i likväl tidigare funnits i Lund framgår av ett språk-
prov i Sv. Landsmål VII:3: 19 ("Mor Nilssons" roll i ett student-
spex), som har rijor = "riker", adj. Förf. har vid egna upp-
teckningar i Lund icke iakttagit någon annan dialektal form 
än rig el. rigor. 

Den i sydskånska mål gängse fördelningen av ng-ljudet, så att 
-ng står efter bakre vok. (sjonga, gång) och -nj efter främre vok. 

(pänj el. pä.ni, rinj) har ingen motsvarighet i Lundadialekten, 
och ng står efter alla vokaler (/dng el. ä.ng, ring). Så är ock nu-
mera förhållandet i alla mål norr om Lund. 

Också i ett annat avseende avviker Lunds stadsmål ifrån 
omgivande folkmål och ansluter sig närmare till rspr. De riks-
språkliga ljudförbindelserna i exempelvis låg, gåva, skog, lov, lova, 

sova och ovan ha i genuint Tornamål liksom i de flesta sydskånska 
mål sammanfallit i ljudförb. siw, här betecknad aw: law, gawa, 
skaw, lawa, sawa och awan. (Jfr Studier över det sydvästsk. 
dialektomr. s. 89 if.) Dessa från rspr. starkt avvikande former 
saknas i Lundadialekten och motsvaras där av former, som stå 
rspr. närmare: låg, gåva (gåva), skog, låv, låva och såva (Uv, låva, 

silva); för "ovan" finns en yngre dial.-form övan. Ett enstaka 

/d law (how) är dock belagt på 1920-talet. 
Angående former för enstaka ord, jfr 5. 5 ovan med upp-

gifterna om i staden Lund belagda dial.-former och sådana, som 
blivit ersatta av moderniserade former. Härtill skall läggas, att 
särskilt utsatta för rspr.-påverkan redan i förra århundradet ha 
varit benämningar på handeisvaror, som dels fått rspr.-former 
eller rspr. närstående former, dels ock blivit ersatta med andra 
ord, som äro mera riksgiltiga. Medan ännu på 1940-talet de 
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genuina formerna mel, mjUk, jär, ru och seva kunde iakttagas i 
Sankt Peters kloster (Kyrkoledshus) strax väster om staden, 
äro de i själva staden belagda endast i de moderna formerna 
mjöl, mjöllk el. mjyllk, jässl, ra'g och sa'pa. Ännu iakttaget i Lund 
omkring 1950, fastän det då verkade gammalmodigt, är /löd 
= grädde; gammalmodiga äro numera också krösen, ris och 
stikkelbär för resp. lingon, vinbär och krusbär; också här är det 
egenskapen av handelsvara, som medför de äldre benämningarnas 
bortläggande. Därmed förbindes också den beklagliga föreställ-
ningen, att de gamla orden eller formerna äro mindervärdiga. 

För åtskilliga ord ha i flera decennier, i vissa fall kanske ända 
sedan 1700-talet, funnits konkurrerande dubbelformer, varav 
den ena är genuin i överensstämmelse med Tornamål, den 
andra visande olika grader av anslutning till rspr. och 
tillkommen vid ansats att tala rspr. (Enligt uttryckssättet i 
Torna- och Bara-mål: snakka po tjy/,lst eller snakka tj/sted 
d.v.s. köpstadsaktigt.) Åtskilliga av dessa yngre dial.-former gällde 
ännu i förra århundrandet såsom "högreståndsformer". Man kan 
iakttaga, att de yngre formerna vanligtvis, men icke alltid, inne-
bära en kompromiss mellan dial.- och rspr.-former, men i vissa 
fall har utvecklingen inte gått den genaste vägen till rspr.-former 
utan tagit omvägar, t.ex. krdg, sy/, nidgla (mögla) i st. f. genuint 
kru, sypp, mula. Dessa för ett stadsmål kännetecknande yngre 
dial.-former äro icke utan intresse, då de utgöra ett stadium i 
en långsam utveckling från genuin dialekt till mera riksspråks-
mässigt tal. Ett antal dylika, iakttagna i Lund, meddelas här i 
en tabellartad översikt. 

Nysv. skrift- Äldre dial. i Yngre dial. i Lokalt rspr. spr. Lund Lund 

Arbete arbä'jj arbéte årrbete 
Brunn brånn bronn brunn* 
Deras dårras däras däras 
Djup jyv jyb,jyp jup 
Dotter dåttor dotor (!) dåttor, -er 
Färdig färi farrdi färrdi 
* Med kort u avses här ljudvärdet ii; jfr dock s. 42. 
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Nysv. skrift- Äldre dial. i Yngre dial. i Lokalt rspr. spr. Lund Lund 

Förmiddag 1 årremidda föremidda förmidda 
Först fåsst fårst först 
Gapa gava gaba gapa 
Glömma gumma glymma glömma 
Gömma jimma jymma jömma 
Huvud hoed hued., hue hued, hue 
Ifrån ifrå ifrå, ifrånn ifrånn 
Kort, s. kårrt ko.rt korrt 
Krog kru kråg krog 
Kung kång kong kung 
Köpa tjöva tjöba tjöpa 
Kött tjyd tjytt tjött 
Lov low lov lov 
Lust lysst lysst, losst lusst 
Mindre mingor minnor mindre 
Mycket meed, möed möed, mykked mykke 
Mögla mula mågla mögla 
Naken nygen nagen naken 
Ner nör, nårr ner ner 
Peppar pevor pippar pippar 	peppar 
Rik ni el. rijor rig, rigor rik 
Rulla rylla rolla rulla 
Rutten röden ruten rutten 
Smaka småga smaga smaka 
Sovel sul sågel såvel* 
Sup sypp syp sup 
Supa syppa sypa supa 
Säga si säjj,sajj säjj 
Tröska tåsska trysska trösska 
Trött trätt trytt trött 
Tunna tynna tonna tunna 
Tyg töjj ty ty --tyg 
Var, pron. vrr vcir var 
* Ordet knappt mera brukligt. 

* 
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Det råder ingen skarp gräns mellan det såsom äldre och yngre 
dial. betecknade språkbruket, i det att samma individer om-
växlande kunna använda såväl äldre som yngre former, t.o.m. 
under ett långt liv. De flesta av de såsom yngre betecknade 
formerna låta sig förklaras såsom kontaminationsformer av dial.-
och rspr.-former, men andra äro i behov av särskild analys. 
Genom en analogibildning efter dial. Jul: rspr. tåget ha de i st. f. 
de genuina kru, mula och sul formerna kråg, mågla och sdgel 
uppkommit. Men även dessa nybildningar verka i nutiden 
gammalmodiga. Från äldre nysv. skriftspr. eller svenska dia-
lekter norr om Skåne (eller bådadera) är formen do tor inkom-
men, som en tid gällde för finare än dåttor; numera verkar 
dotor närmast gammaldags (eller skämtsamt). - De genuina 
formerna glimnia, jimma och trätt ha vid ansats att tillägna sig 
rspr.-uttal blivit ersatta med glymma, jymma och trytt i överens-
stämmelse med tendensen att ett kort ö-ljud i målet ofta företrädes 
av kort y-ljud (d.v.s. lP). - Åtskilliga av Lundadialektens yngre 
former tillhöra också nivellerade stadier av landsbygdens folk-
mål men ha tidigare uppträtt i staden. 

Trots att nivelleringen inträtt tidigare och pågått hastigare i 
Lunds stad än på omgivande landsbygd, kan man konstatera 
ett genuint inslag i ordförrådet ännu på 1900-talet. Det är på-
fallande huruledes dialektala former av gamla goda nordiska ord 
bibehållit sig, där rspr. föredrager andra ord, i vissa fall låneord. 
Som exempel kunna nämnas: akava (akva), adv., plötsligt, oför-
modat; bo, "bod", butik; /tänge, areal, område (De e liaväll itt 
sto.rt flänge d höra övor, yttrat av en gårdskarl på tal om snö-
skottning); hossa, strumpa (se ovan s. 15); hua, mössa; odi, 
morgontidig, flitig; rald'ng, frikostig, generös; rynga (da. rönne), 
ruckel, gammalt dåligt hus; skal, okynnig; stakked, kort; syllten, 
hungrig; tjöla, klubba; vu.rnad, anordning, ställning; vuren, be-
skaffad, anordnad. - Här uppräknade ord få anses tillhöra det 
rent dialektala språkbruket; om åtskilligt annat provinsiellt inslag 
i ordförrådet, som är gemensamt för dialekt och lokalt rspr.-bruk, 
se den särskilda framställningen s. 105 och följande. 

1 en stad som Lund med en befolkning av vitt skilda yrken och 
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sysselsättningar, olika grader av skolbildning och beläsenhet, visar 
språket flera skiftningar mellan dialekt och ett lokalt riksspråks-
bruk, varav här en del prov blivit framlagda. Förf. räknar det 
som en förmån att ha kommit i kontakt med befolkningsgrupper, 
representerande en inhemsk dialektal tradition, medan ännu nå-
gonting fanns att hämta. Ehuru rspr.-påverkan är av gammalt 
datum och kanske större i Lund än i åtskilliga andra skånska 
städer (såsom Skanör, Falsterbo, Trelleborg och Ystad) är det 
snarast överraskande att så mycket genuint språkligt stoff stått 
att finna och det mera genom iakttagelser än genom direkt 
utfrågning. Meddelarna ha tillhört sådana befolkningsgrupper som 
hantverkare (helst sådana som icke bedrivit högre skolstudier), 
grov- och fabriksarbetare, gårdskarlar, sömmerskor, tvätterskor, 
städerskor och "hjälpgummor". En nödvändig förutsättning för 
att de skola anses representera genuin Lundadialekt är att de 
varit infödda eller - om de varit födda på annan ort - inflyttade 
till Lund vid senast 4 ii  5 års ålder. Uppteckningarna ha pågått 
årligen sedan 1925, då de inleddes i samband med undersökningar 
å Torna härads landsbygd närmast Lund. Till icke ringa del 
företogos de under åren 1947-54, då en numera bortgången, 
genuin och språksam meddelare fanns att tillgå. 

Stadsmålen inom det nuvarande Sverige ha länge varit förbi-
sedda av forskningen, då man, därför att de varit mera rspr.-på-
verkade än de egentliga bygdemålcn, trott att en undersökning 
vore mindre lönande och dessa mål utan intresse; men en stads-
dialekt låter sig inte beskrivas genom tillfälliga iakttagelser och 
allmänt hållna omdömen. Därför blir det liksom i fråga om 
landsbygdens dialekter nödvändigt att söka och uppehålla kontakt 
med de befolkningslager, som besitta den mest genuina språkliga 
traditionen, om man överhuvud taget skall lära känna den, innan 
den undantränges genom en allt mera tilltagande nivellering och 
rspr.-påverkan. - Undersökningar av stadsmålen i Skåne kommo 
relativt sent i gång (efter 1925). Numera har Landsmålsarkivet i 
Lund uppteckningar över målen i alla skånska städer, dock minst 
från Kristianstad. Från Lund finnas cirka 6 000 belägg, från 
Malmö, Skanör—Falsterbo och Ystad vardera c :a 3 000. Från 
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de övriga finnas, angivet i runt tal: Trelleborg 2 000 samt Lands-
krona, Hälsingborg, Ängelholm och Simrishamn vardera i 000. 

Ännu vid 1800-talets slut var en stor del av den infödda be-
folkningen i Lund dialekt-talande, om än mera rspr.-påverkad än 
invånarna på kringliggande landsbygd. Sedan dess har dels skett 
en kraftig nivellering, dels har rspr.-påverkan mer och mer gjort 
sig gällande. Orsakerna äro så kända, att de knappt här behöva 
beröras: en större beläsenhet och beresthet ibland alla samhälls-
klasser, vidsträcktare högre skolgång också ibland befolknings-
grupper, där sådan tidigare inte kom i fråga, och en i sig själv 
lovvärd klassutjämning. Lund är inte längre som det var på 
188o-talet, ett samhälle bestående av en minoritet av välsituerade 
och en majoritet av småfolk, som inbördes betraktade varandra 
med känslor av högfärd från det ena hållet och av avundsjuka från 
det andra.'1  - Vi få vad tiden efter omkring 1930 beträffar också 
räkna med radions verkningar; omkring detta år kommo högtalare 
mera allmänt i bruk, som gåvo nya tillfällen att åhöra det talade 
riksspråket, varigenom åhörarnas uttal påverkas att bli mera 
skriftbundet. Därtill kommer en alltjämt fortgående undervär-
dering av dialekten, som personer med "sociala ambitioner" äro 
ganska mottagliga för. Ur dialektforskningens synpunkt är denna 
undervärdering enbart en beklaglig företeelse. 

Det måste anses påfallande, att folkspråket i Lund så långt 
fram i tiden kunnat bibehålla så många drag av sin dialektala 
karaktär, oaktat möjligheterna för rspr.-påverkan i Lund varit 
större än i de flesta andra skånska städer. Men under den tid, 
som förflutit sedan senaste sekelskiftet har riksspråket - här i 
betydelsen av ett lokalt utbildat rikstalspråk - fått en allt 
starkare ställning. Det blir mer och mer allmän egendom och inte, 
som det tidigare var, ett "högrestånds-språk". Uttrycket är kanske 
inte så lyckat i detta sammanhang men är tillämpligt på det 
gamla ståndssamhället. 1 Lund var tidigare riksspråket först och 
främst de lärdes och de studerades språk och därnäst tj änste-
männens och det högre borgerskapets. 

Mer än någon annan skånsk stad torde Lund haft sin betydelse 
som språkligt normgivande faktor i sin egenskap av lärdomsstad 
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och skolstad. Vid slutet av i800-talet funnos i Lund följande 
högre läroanstalter: universitetet, två gossläroverk och två fick-
läroverk, folkskole- och småskoleseminarium. Efter 1900-talets 
ingång tillkommo sj uksköterskeskolan och sydsvenska gymnastik-. 
institutet. De normer för rspr.-bruk, som i Lund inhämtades och 
befästes, verkade vitt omkring, i viss grad också utanför land-
skapet Skåne. Här är det lämpligt att citera ett uttalande av 
Gabriel Jönsson: "Här i den sydsvenska akademiens hägn har 
generationer av studenter utbildat det som kulturellt och konst-
närligt är skånsk egenart, och det språk, som kallas riksskånska, 
har fått sin form här." - 1 ett land av Sveriges storlek och ut-
sträckning, som inte har e t t dominerande kulturcentrum utan 
flera, varav särskilt Lund har sin betydelse för Skåne och Syd-
sverige, är det helt naturligt att skilda riksspråkstyper, avseende 
det talade språket, ha utvecklats. Den ena kan inte anses be-
sitta något företräde framför den andra. Vi ha helt enkelt att 
acceptera dem, sådana de äro. 

1 den framställning, som här följer, skola en del väsentliga drag 
behandlas, som känneteckna riksspråksbruket för Lundaområdet 
i trängre mening (jfr s. III). Framställningen har fått följande 
avdelningar: De enskilda ljudens behandling, i. vokaler. 2. kon-
sonanter; Former för enstaka ord; Accentuering; Böjningssystem 
och Ordförråd. 

1 en framställning som denna kunde man väntat en särskild 
behandling av den särprägel hos talspråket, som består i tonfallet, 
ordmelodien, artikulationsbasen, taltempot eller vad man vill 
kalla det, med andra ord det akustiska intryck som uttalet ger, 
och där folkmål och lokalt riksspråk ha mycket gemensamt. 
Då emellertid utrymmet redan är hårt upptaget, och ett dylikt 
ämne utförligare kan behandlas av fonetiker av facket med 
tillgång till särskild apparatur, förbigås det här. 
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De enskilda ljudens behandling 

Voka ler 

A 

1 folkmålen i stora delar av Sydsverige och i synnerhet i Skåne 
och Halland förekommer det långa a-ljudet såväl slutet (lm.alf. a 

rspr:s långa a-ljud) som öppet (lm.alf. a). Fördelningen av 
slutet och öppet a är regelbunden, om än geografiska olikheter 
föreligga mellan enstaka ord och förbindelser. Allmänt förekommer 
slutet a-ljud i t.ex. kar (= kärl), smal, mad och kaga, gaba el. 
gava, men öppet a-ljud ffr gammalt -v i grav, ffr -v av äldre gh i lay, 
lag, sällskap, mave, mage och ffr av -t uppkommet -d i gada samt i 
har, karl, mansperson, och galen, adj. Det öppna ci såsom långt 
är också vanligt i en del låneord såsom kalas, stat, behaga och de 
från rspr. lånade bola'g och lagom. Av särskilt intresse i detta 
sammanhang är fördelningen av slutet och öppet a i ordet ja 
(motsatsen till "nej"). Nordöstra Skåne (bortom linjen Vittsjö—
Hässleholm—Kristianstad) har här slutet ci i anslutning till alla 
nordligare mål ävensom rspr.-uttalet. Även västra delen av Bjäre-
halvön (socknarna Båstad, Hov, V. Karup och Torekov) ha slu-
tet a i ja. Hela den övriga, större delen av Skåne har långt 
öppet a-ljud i detta ord. Jfr nedan ang. rspr.-bruket. 

1 motsats till rspr. ha åtskilliga folkmål det slutna a-ljudet även 
såsom kort. 1 Skånemålen gäller detta framförallt i ställningen ffr 
förb. 11, m, nk, ns, nt och st, såsom i orden salt, lammpa, tannke, 
danns, kannt och kassta, som i den nordliga och större delen av 
landskapet ha kort slutet ci, på vissa områden närmande sig till 
ett d-ljud (c) etc.). Sydskåne har ffr ovannämnda kons.-förbindelser 
långt, slutet a-ljud: la.ma etc. 1 Lundatrakten mötas dessa 
nordliga och sydliga företeelser. På höjd med Lund samt norr och 
väster om Lund är det slutna a kort ffr mp och nk; i övrigt står 
i allmänhet långt, slutet a-ljud (t.ex. ka.sta, kant.) Denna för-
delning gäller också Lundadialekten i dess mest genuina skick; 
sina yngre stadier har den här varit utsatt för rspr.-påverkan. 
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Här ovan har givits en kort framställning av den dialektala 
bakgrunden och dess frekvens av resp. slutet och öppet a-ljud. 
Däremot uppehåller rspr.-bruket både i och omkring Lund i stort 
sett samma fördelning som svenskt rspr. i allmänhet: slutet a-ljud 
(a) förekommer endast såsom långt, öppet a-ljud (a) endast 
såsom kort samt i ändelser. Ett långt, öppet a-ljud förekommer 
dock i ett par fall i överensstämmelse med folkmålets bruk därav. 
Framförallt ha vi att lägga märke till ordet ja, som har stark 
frekvens och därför hos utomstående verkar påfallande. Rspr.-
talande i Skåne ha i allmänhet öppet a-ljud i detta ord på samma 
område som folkmålet har det. (Ang. två undantag, ett område 
i nordost och ett mindre i nordväst, jfr ovan.) Därtill förekommer 
ganska spritt i vardagligt rspr. öppet a i adj. galen (betydelser: 
1. felaktig, 2. sinnesförvirrad, 3.  förargad). 

Vi övergå nu till några fall, där lokalt rspr.-bruk har ett kort, 
öppet a-ljud, där uppsvenskt rspr. har långt, slutet a. Dit hör 
uttalet av orden fart, jama och krama samt n.pr. Hans och Hansson, 
som här ofta motsvaras av farrt, jamnia och kramma samt Hanns 
och Hannsen. Formen för de tre första orden överensstämmer 
med folkmålets form; såsom växelformer förekomma också de 
uppsv. formerna, som äro sent inlånade. Däremot äro formerna 
för "Hans" och "Hansson" säregna för härvarande rspr.-bruk 
och avvika från folkmålets uttal, som i Sydskåne är Ha.ns och 
Ha.nsen med långt, slutet a-ljud; i Nordskåne bruklig dial.-form 
har samma slutna a, men kort, i vissa trakter (kring Landskrona 
och Hädsingborg) närmande sig d-vokal. Jfr ovan i framställningen 
över utvecklingen av a ffr vissa kons.-förbindelser, däribland -ns. 
De rspr.-talandes i Skåne uttal, Hanns och Hannsen, som samman-
faller med de allmängiltiga rspr.-formerna för orden "dans", 
"krans", "sans" m.fl., är bildat i anslutning till dessa efter ana-
logien: dial. krans (slutet a); rspr. kranns (öppet a); = dial. 
Hans; rspr. Hanns. Vi ha alltså här ett sällsynt fall, där en 
sydskånsk och uppsvensk uttalsform sammanfaller men skånskt 
rspr.-bruk gör en avvikelse. 	De gängse danska uttalsformerna, 
som sammanfalla med här behandlade yngre skånska former, ha 
näppeligen haft någon betydelse för utvecklingen av dessa, kanske 
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med undantag för en del skåningar, som någon tid vistats i 
Danmark men återvänt därifrån. 

Med ett kort, öppet a-ljud uttalas vidare pron. va, vad, va, inf. och 
pret. till "vara", och ska, pres. till 'skola". De lokala rspr.-formerna 
böra jämföras med i västskånskt mål gängse dial.-former. 1 pron. 
va  växlar här långt och kort öppet a-ljud. Inf. av "vara" (esse) 
har dels en tvåstavig form vara med långt, öppet a-ljud (söder om 
Lund: varra), dels en enstavig, urspr. i svagton uppkommen form 
va med kort öppet a. Såsom motsvarigheter förekomma i rspr.-
bruket dels en tvåstavig form vara med samma slutna a som i 
vara - durare, dels ock, vilket är vanligast i vardagligt tal, en 
enstavig form va med kort öppet a. Med detta ljud uttalas således 
de tre a-ljuden i meningen va ska de va? - Pret. av "vara" har i 
västra Skåne formen va med öppet a-ljud, långt eller kort, men 
österut va med långt slutet a (va). Gränsen mellan den västliga 
och östliga formen är en linje, dragen ungefärligen över Vittsjö, 
Ringsjön, Sjöbo och Ystad. Rspr.-bruket och det dialektala språk-
bruket följ as här åt; rspr.-talande uttala västerut va (sällan va), 

österut va. Staden Ystad har växlande former. Inom det västliga 
området ligga bl.a. Malmö, Lund, Landskrona och Hälsingborg. 
Även imperativformen av v. "vara" har va med kort, öppet a. 

Pret.-formen hade motsvaras i folkmålet av hade med långt 
öppet a norr om Lund, av hadde i Lund och söder därom, vilken 
senare form är allmän bland rspr.talande. Däremot är den av 
Lyttkens & Wulff påstådda, av Lombard Sydsv. och uppsv. 

S. 15 citerade inf.-formen ha med långt främre (= öppet) a en fri 
uppfinning. Enda kända och belagda inf.-form såväl i dial. som i 
rspr.-bruk är ha med långt slutet a. Det är en känd sak, att Lytt-
kens & Wulff hade en föraktfull inställning till dialekter och 
dial.-färgat talspråk, och detta går stundom ut över vederhäftig-
heten, så att de tillskriva "det lägre språket" kännetecken, som 
det veterligen icke har. 

Såsom ä n d e 1 s e v o k a 1 fungerar -a (d.v.s. a) i väsentligen 
samma utsträckning som i nutida svenskt rspr., varmed också i 
stort sett sammanfaller tillståndet i fornspråket, och slutligen - 
vilket i detta sammanhang är av vikt - tillståndet i Skånemålen, 
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där ändelsevok. -a från gammal tid är nedärvd. Inom Skånemålens 
område utgöres det enda undantaget av ett mindre område i 
sydväst, som har undergått en med de danska ö-målen överens-
stämmande utveckling till e-mål och som utgöres av Skytts 
härad, omkring 2/3 av Oxie härad och Vemmenhögs hd fram till 
Ö. Torp.13  

Ändelsevok. -a såväl i Skånemål (med ovannämnda undantag) 
som i skånskt rspr.-bruk omfattar väsentligen följande ordkate-
gorier: (urspr.) feminina på -a (= svaga fem, eller ön-stammar); 
feminina n. pr. på -a; två- eller fierstaviga inf.-former på -a; i 
böjningsändelser pl.-ändelsen -a(r) och adjektivens obest. form 
pi. på -a (nya hus; se vidare under böjningsläran). 

De få avvikelser, som finnas, där ändelsevokalen -a i nutida 
svenskt skriftspr. och i hsv. rspr.-bruk motsvaras av -e i skånskt 
rspr.-bruk, ha icke sin grund i någon danskpräglad tendens till för-
svagning av ändelsevok. -a till -e utan bero på helt andra faktorer, 
vanligtvis på ett kvardröj ande på ett äldre stadium i språkutveck-
lingen, som är kännetecknande för såväl folkmål som rspr.-typer 
söder om Sveamålens område. Detta bör klart utsägas, enär stund-
om den missuppfattningen gör sig gällande, att här skulle föreligga 
en försvagning a > e, men en sådan uppfattning kan på rent 
språkhistorisk väg avvisas. Dit höra bl.a. följande företeelser, 
gemensamma för de rspr.-typer, som uppstått med såväl götamål 
som sydsvenska eller östdanska mål som substrat: gamla svaga 
mask. på -e (an-stammar), där rspr. och de rspr.-bildande dial. 
låtit de oblika formerna bli nom.-form (och enarådande form), 
t.ex. vana, bibehålla här den urspr. ändelsen -e, alltså vane. Denna 
form har också frekvens inom sydsv. rspr.-bruk; däremot torde 
- inom här behandlade område - formerna galle, (h)järne och 
(h)jässe få anses dialektala. 1 andra fall, där nutida skriftspr. och 
hsv. rspr. ha vacklande former, såsom grädde - grädda, släde - 
släda, spade - skada, timme - timma, föredragas här e-formerna: 
släde etc. Upplysningsvis kan meddelas, att ordet grädde är i 
Skåne under denna form inlånat från rspr. eller nordligare dial. 
(dess dialektala motsvarighet är flöd m.fl. former) och vidare att 
dial.-former för här gängse rspr.-former släde och spade äro släe och 
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spae norr om Lund, slä och sj5ci söder om Lund, staden inberäknad. 
Inlånat från rspr. och nordligare diaL är också trasa med växel-
formen trase; den senare formen kommer antingen från något 
götiskt-sydsvenskt mål norr om Skåne, som har formen trase eller 
också ansluter den sig till den mera dialektala synonymen lase. 

Angående en gammal fördelning av ändelserna -a och -e i 
adj.-böjningen, som också har sin motsvarighet i alla de folkmål 
i södra Sverige, som icke äro e-mål (den gamla klockan men den 
store stenen, de(t) nya huset; nya hus men di nye husen), se 
vidare i framställningen av böjningsläran. Dit hänvisas också 
beträffande böj ningsformer till pron. denne. 

Ändelsevokalen -a har bortfallit - eller rättare sagt kontra-
herats med stamvokalens a i pl.-formen da (d.v.s. do), dagar, som 
tillhör det ledigare talspråket. 

Bortfall av ändelsevok. -a förekommer i några inf.-former, 
där också folkmålet förlorat detta -a. Dit höra några verb, där 
stamstavelsen innehållit ett -d, som bortfallit, nämligen bre, breda, 
le, leda, sve, sveda och trä, träda (trä i en nål). För "nödga" 
förekommer dels en högtidligare form nöddga, dels en vardagligare 
nö (bl.a. använd i talesättet mann ska ennte nö gdtt i onnt; säges 
skämtsamt till dem som äro svårbedda eller återhållsamma vid 
någon traktering). 

För rspr.-vanor i Skåne typisk är den enstaviga inf.-formen 
säjj, säga. Den är till sin uppkomst en kontamination av Skåne- 
målens enstaviga inf.-form si, som alltså utgör substratet, och 
den riksgiltiga uttaisformen säjja. Formen säjj (tecknad säf) är 
uppmärksammad av Lombard Sydsv. och uppsv. S. 20, där den 
nämnes "vulgär", vilket synes vara att gå för långt i betraktande 
av dess stora frekvens bland rspr.-talande individer utan andra 
inslag av vulgärspråk. Såsom vulgär torde däremot kunna be-
tecknas den ur säjj utvecklade avarten sajj, som tillhör yngre 

stadsspråk; jfr ovan s. xj. 
Vidare förekommer ändelsebortfall i de mera riksgiltiga for-

merna dra, ha, ta, ge (je) och bli; sistnämnda form växlar med 
ble (jfr S. 34). Den enstaviga inf.-formen va för vara är behandlad 

ovan S. 26 i samband med stamvokalens beskaffenhet. 
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Om förekomsten av a såsom "bindevokal" i ordsammansätt-
ungar, se den särskilda framställningen därav s. Si f. 

Då svenska skriftspråkets ändelsevokal -a i adv. borta här 
motsvaras av -e: ba'rrte, föreligger icke någon försvagning av 
ändelsevok. -a > e, som Lombard, Sydsv. och uppsv., s. 16 och 17 
tycks förutsätta. Här är det en äldre ändelsevok. -o som för-
svagats till e, och ändelsevok. -e i "borta" tillhör också de götiska 
målen på gammalsvenskt område. Att stämpla "borte" såsom 
"obildat språk" är obefogat, och formuleringen "den slinker inte 
sällan in även i bildat tal" är missuppfattning; formen med -e har 
i flera generationer varit den normala enligt skånska rspr.-vanor; 
att den länge hållit sig kvar, ehuru skriftspr. har borta, torde bero 
på att den har stöd i ett flertal rumsadverb på -e, såsom /ramme, 
inne, nere, uppe (4pe) och ute samt den även för rspr.-talande 
icke okända synonymen hänne. Det är först i senare år som formen 
borta (d.v.s. bdrrta) genom litterär påverkan vunnit insteg, en 
företeelse som är parallell med inträdandet av vid (adv. och prep.) 
i st.f. ve. 

För övrigt är intet enda av de av Lombard s. 16, ig och 49 
nämnda exemplen, där sydsv. talspråk har ändelsevok. -e i några 
ställningar, där svenskt skriftspr. och uppsv. talspråk ha -a, att 
hänföra till någon danskpräglad försvagning a > e i ändelser. 
Här är det i stället frågan om ett för götiska och sydsvenska 
(östdanska) mål kännetecknande kvarstående på ett äldre stadium 
i språkutvecklingen. 

E 

Långt e-ljud användes i samma ställningar som i rspr. i allmänhet, 
t.ex. ben, hel, se, veta. 

Särskilt skall påpekas att långt e-ljud bibehålles i uttalet av 
förstavelsen er- i irbjuda, ir/ara, irtjänna, irsätta samt det endast 
i högläsningsspråk och högtidligare tal brukliga érhålla, detta i 
motsats till centralsvenskt rspr., där er- uttalas såsom är-. 

Omvänt användes gärna ä i pronominalformerna är, er, eder och 
däras, deras. Beträffande deras förhållande till folkmålet skall 
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nämnas, att i västskånskt folkmål, "eder" har formen jär (jfr da. 
jer, uttalat jär) och i östra delen av Syciskåne - redan i Vemmen- 
högs hd 	är. De rspr.-talandes form är kan alltså dels vara en 
kontamination av er och jär, dels ock identisk med är, där denna 
form är bruklig. - Däras är däremot icke övertaget från eller 
påverkat av någon dial.-form; de dialektala formerna för "deras" 
i Skånemålen äro: ddrras å det största området, därjämte i 
perferierna ddrra i nordväst, darra i nordost och da'rres i sydväst. 
Hur skall då formen däras förklaras? Den kan icke rätt gärna vara 
kvardröjande dansk rspr.-tradition (jfr da. deres, uttalat däres). 
Det är rimligare att ä i däras är ett e som i urspr. svagtonsställning 
öppnats till ä ffr -r. 

Adv. och prep. med heter mä i starkton, me i svagton. Den 
dialektala formen i starktonsställning är i Sydskåne rna (kort vok.), 
som i Lundatrakten mötes med det nordligare rnä. Av någon 
obegriplig orsak har mä hos rspr.-talande större frekvens än 
me, ehuru det förra mera avviker från skriftspråksformen med. 
Men tvärt om breder sig hos dial.-talande formen rna norrut på 
bekostnad av inä, och det sydskånska me har fått inträde i yngre 
dial. i Eslövstrakten, där annars formen mä är den genuina. 

1 följande ord uttalas e-ljudet såsom långt: en, räkneord, 
överéns, adv. och sen, adv. sedan, där uppsvenskt rspr.-uttal har 
kort vok. De två första formerna stå i överensstämmelse med 
folkmålet, den sistnämnda motsvaras i folkm. av sin. 

1 överensstämmelse med dialektala kvantitets-förhållanden finns 
långt e-ljud i förténa, v. och i förb. bek mörk, där bek fungerar 
som adv. Däremot motsvaras de dialektala formerna i Lunda-
trakten för motsvarande subst., ten och beg, hos rspr.-talande av 
tänn och bäkk. 

1 pron. de finns den vanliga uttalsformen di; se vidare under 
böj ningsläran. 

Liksom i flera sydsv. mål övergår kort slutet e-ljud (lm.-alf. e) 
till i eller ett mellanljud mellan e och i W. Denna övergång kort 
e > i är också vanlig hos rspr.-talande, t. ex. i bridd, bridda, illd, 
illda (dial. iii, illa), hitt (neutr. till het), himm, himma, himmli, 
hirnmsk, liss v. (ledas), lissen (ledsen), sidd (p. p. av se), sitt (sup. 
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av se), svitt s. och adj., vimni pron. (Översättning meddelas inte 
då enda avvikelsen består i e > i.) Att dessa former här upptagas 
beror på deras höga frekvens i ett språkbruk, som till sin allmänna 
struktur får betecknas som lokalt rspr.-bruk. Hos dem som mera 
giva akt på sitt tal är man nog medveten om att rspr.-uttalet, då 
sådant eftersträvas, bör vara eld, hem etc., och detta uttal jakt-
tages gärna i föreclragsspråk och annat offentligt tal. Däremot 
måste som "hyperkorrekta" former betraktas Ii ni, hm etc., som 
kunna uppstå vid försök att undvika i-formerna. 

Neutr. av en heter itt i västra delen av Sydskåne liksom sup. - 
formen av se heter sitt, detta såväl hos dial.- som rspr.-talande 
(jfr ovan). Men i genuint folkmål räcka formerna itt och sitt icke 
längre österut än till Dalby (och till en linje dragen från Dalby 
söderut emot Östersjön); därefter vidtaga de östligare formerna et 

och set, med lång vok. som emellertid icke tillhöra de rspr.-talande, 
som också på detta östliga område använda formerna itt och sitt. 

De kortvokaliska formerna, som också skriftspråket har, anses 
för mera korrekta, men också här inträder övergång av e > i. 

Några speciella fall skola här behandlas. Adj. besk heter i 
genuin dial. be.sk, men har i både Lunds och Malmö stadsmål 
blivit bissk 	förebilden har varit rspr.-uttalet med kort e-ljud - 
och denna form är också vanlig hos rspr.-talande, omväxlande 
med bessk (d. v. s. besk; såsom hypersvecism får b sk betraktas). 
Ordet vecka, som i genuint Skånemål har formen uga (i sydväst 

ua, Oxie-Skytts ue), har fått denna numera föråldrade dial.-form 
ersatt med vikka, som tidigast inträngt hos rspr.-talande och 
därifrån spritt sig till yngre dial. Hos rspr.-talande i nutiden 
användas omväxlande vikka och vekka (d. v. s. vaka; såsom över-
drivet korrekt bör bedömas vika, som rimmar med verbet "väcka" 
och uppkommit vid misslyckad ansats att undvika vikka). 1 äldre 
brevstil påträffas ofta "vicka", även hos brevskrivare med relativt 
hög skolbildning. - Ordet lem (extremitet), som i sydvästskånskt 
folkmål heter liii (pl. liinmor), vilken form - med samma 
böjning - också iakttagits hos äldre rspr.-talande, t. o. m. en i 
Lund infödd professor, motsvaras i nyare rspr.-bruk av lämm 

(d. v. s. ism) med pl. lämma(r), varigenom uttalet kommit att 
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sammanfalla med det "läm" som betyder "lucka i golv, vägg 
eller tak". Det med lem- sammansatta "medlem" uttalas i överens-
stämmelse därmed såsom midlämm. 

1 första sms.-led förkortas ö till ö (d. v. s. e) i vettebrö(d) och 
vettemjöl, växlande med vittebrö(d) och vittem föl. Deras dialektala 
motsvarigheter äro söder om Lund viddebrö och viddemel, norr 
om Lund vedebrö och vedemel. - Föråldrat verkar vettenskap el. 
vittenskap (iakttaget hos en äldre professor); numera vanligen 
vetenskap. 

Utan dialektal motsvarighet äro hitta och vitt, uppkomna genom 
efterbildning av skriftspråkets hetta och vett. Om dessa är också 
att säga, att uttalet i nutiden växlar mellan hitta 	hetta och 
vitt 	vett. De dialektala formerna äro i Lund och Lundatrakten 
hede och ved. 

Verbet "heta", som ofta står i svagton, kan ha formerna 
hetta '' hitta; dial.-formerna äro heda (nordligare) och hiddcz 
(sydligare). 

1 förbindelserna ei och ej, såsom i ej (negation), grejor, kejsare, 
le ja, lejon, nej, speja samt i geografiska namn och n. pr., t. ex. 
Schweiz, Klein, Weibull, uttalas ett kort ä-ljud som har ren ii-
karaktär (as) och tydligt skiljer sig från det korta ä i flera andra 
förb., såsom gädda, vägg, hälla, stämma, släppa, slätt, där det korta 
ä är ett mellanijud mellan it och e (= lm.alf. a). Alltså med nog-
grannare beteckning: äjj, gräjjor, o. s. v. 

Såsom vulgärt gäller uttalet av ci och ej såsom -ajj i hithörande 
ord: gra fjor, lajjon, 'najj, som framförallt tillhör Malmödial. och 
yngre Lundadial., men som annars saknar motsvarighet i de 
genuina sydvästskånska målen. 

1 skriftspråkets förb. av kort e + rr eller r + kons. t. ex. 
berg, herre, verk, vers, Bertil och Berta har likaledes e kvaliteten av 
kort it (cs). bärrj, härre, värrk etc. - Dialektala motsvarigheter 
äro här: barrj, harre, varrk, varrs men Bä.rtel och Birrta. - 
Former av typen harre, varrk, varrs etc. ha iakttagits hos äldre 
personer, som gälla såsom rspr.-talande, dock mera i Malmö än i 
Lund, ävensom hos sådana, som urspr. varit dial.-talande men 
ofullständigt tillägnat sig rspr.-uttal. 
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1 åtskilliga fall, i allmänhet med motsvarigheter i hsv. rspr., 
betecknar en skrivning med e ett kort ä-ljud, som i här behandlade 
område är = lm.alf. 0, såsom i den, denne, hellre, november, sep-
tember, sex, tretton; i n. pr. såsom Benett (Benä tt, adi. namn), 
Betty (Bä'tti), Jeanette (Sjanä'tt). Vokalen i den uttalas alltså på 
samma sätt som i vän, i tretton som i lätt, i sex som i läxa. 

Såsom ändelsevokal motsvaras -e i allmänhet av det ljud, som 
i landsmålsalfabetet tecknas o. 1 ställning framför -r (d. v. s. 
tungrots-r) övergår gärna e till o (lrn.alf. o, d. v. s. öppet d-ljud), 
en övergång som är förorsakad av -r och tillhör de flesta Skånemål. 
Företeelsen återfinnes också i stor utsträckning hos rspr.-talande 
och ger sig till känna framförallt i pi. ändelsen -er, som i dagligt 
tal motsvaras av -or (d. v. s. -or, icke -or): kralltor,  tidor, bestäm-
melsor, och i pres.-ändelsen -er: sättor, liggor. Hit höra också 
subst. på -er: klövor, inetor. Dessa uttalsformer ha stor frekvens 
i dagligt tal även hos personer, som i skriftlig framställning aldrig 
sammanblanda ändelserna -er och -or. De undvikas vid högläsning 
och i det av högläsning mera beroende talspråket, men för övrigt 
utgöra de ett så påfallande drag, att företeelsen här icke kan 
förbigås. Pl.-ändelserna -er och -or ha alltså i talet sammanfallit i 
-or (d. v. s. -or), så att ändelserna i•"tider" och "klockor" uttalas 
på samma sätt. Hos mindre skrivkunniga i äldre tider förekomma 
sammanblandningar av ändelserna -er och -or, som visa att här 
omnämnda övergång var fullt utbildad redan omkr. i800: t. ex. 
pI. tidor men kanner. 

Då subst. på -are ingå som första led i en sammansättning, 
bibehålles -e i motsats till uppsv. språkbruk: lärarelön, målare-
fesäll och skräddarelära. Jfr också gatunamnet Fiskaregatan i 
Lund. 

1 

1 likhet med andra sydliga mål bibehålles i såsom långt i prono-
mina min, din och sin, där uppsvenskt uttal - tvärt emot skrif-
ten - har kort vokal. Nämnas bör också månadsnamnet april 
med långt i-]jud (i övre Sverige: april). Verbet gitta uttalas dels 
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med kort vok. i enlighet med skriftspråkets stavning, dels med 
lång vok.: gila (d. v. s. jila), vilket senare är en direkt "över-
sättning" till rspr. av dial.-formen lida. 1 kise "kisse", smekorci 
och lockrop till katt, förekommer än lång vok. i överensstäm-
melse med folkmålet, än kort vok.; den kortvokaliska formen är 
relativt sent inkommen från skriftspr. och uppsvenskt talspr. 1 
biskop är första stavelsens vok. lång. (Den dialektala formen för 
detta ord är biskd pp.) 

1 följande fall motsvaras - mest i ledigare talspråk - skrift-
språkets långa i av långt e.. 

1 adv. och prep. vid, som motsvaras av ve och i bredvid > brevé. 
Dock märktes redan på 1920-talet, särskilt hos de mera belästa, 
en tendens att använda skriftspr.-formen vid, särskilt i starktonig 
ställning; i svagton har ve (d. v. s. ve) mera hållit sig kvar. 

1 inf.-formen ble, bli(va) och pres. bier, bli(ve)r, former som 
urspr. uppstått i svagtonig ställning. Bie är vanligt i rspr.tal i 
hela Skåne, bl. a. iakttaget hos rspr.-talande i alla städerna; 
såsom dial.-form är ble gångbart i nästan hela Malmöhus län 
med avvikande former endast i periferierna (norrut diftongformen 
biai med fortsättning in i Krist. län, österut den labialiserade 
formen bill, likaledes med fortsättning in i Krist. län). - Men 
även de rspr.-talande, som annars ha formen ble, uttala bli i 
förbindelsen idta bli; dess dialektala motsvarighet är la ble. 

1 spre, sprida (da. sprede) i rent konkret bet. (spre grus pd 
gdnga[r]na); däremot sprida i abstr. bet. om  spridandet av vanor, 
åsikter o. d. 

Däremot står talspråksformen je för "giva" icke i något sam-
band med dialektala former; de allra flesta skånska mål ha formen 
ji (endast Ingelstadsmålet i sydöst har je, vilket i detta samman-
hang är utan betydelse). je hos rspr.-talande är tillkommet med 
förebild i dels den uppsv. uttalsformen je, dels det nysv. skrift-
språkets ge, som enligt SAOB förekommer såsom biform till gi/va 
redan i ä. nysv. tid. 

Skriftspr:s pronominalformer mig, dig och sig motsvaras här 
liksom i svenskt rspr.-uttal i allmänhet av miijj, diijj och säjj. 
1 Skåne är bruket av dessa former dels gemensamt med det 
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dialektala bruket, dels en följd av muntlig rspr.-påverkan. För-
hållandena äro inte så enkla som man gjort dem till, och man 
kan inte utan vidare påstå att formerna mäjj etc. äro allmänna 
för svenskt talspråk, om man - som sig bör - också räknar 
folkmålen till talspråket. Då folkmålen räknas med, blir varia-
tionen av formerna stor, och dessutom kännetecknas de flesta 
folkmål, också de skånska, av ett isärhållande av starktoniga 
och svagtoniga former. 1 Sydskåne - söder om en ungefärlig 
linje Barsebäck—Kivik 	användes i genuint folkrnål mäjj, 
däjj, säjj (avvikande former i sydväst: mä.j etc, med lång 
vok. i Oxie, Skytts och Vemmenhögs hder) men endast i stark-
tonig ställning; i svagton användes mi, di, si och norr om Lund 
me, de, se (d. v. s. rna etc.). 1 den norra och större delen av pro-
vinsen förekommer i starkton mé, dé, sé och i svagton kortvokaliska 
former därav. Rspr.-talande använda mäjj, däjj, säjj såväl i 
starkton som i svagton, men rspr.-talande, som urspr. varit dial.-
talande och bibehålla vissa dialektala drag, ha stundom de ovan-
nämnda svagtonsformerna mi eller me (Ja satte mi på en stol). 
Det lokala rspr:s bruk av miijj, däjj och säjj såväl i starktons- som 
svagtonsställning är alltså en följd av muntlig svensk rspr.-påver-
kan, då som ovan nämnts, det dialektala bruket av mäjj etc. 
har vissa inskränkningar. Av rspr.-talande betraktas såsom vulgära 
de skånska stadsmålens former majj etc., som likväl kunna före-
komma i rspr.-tal av mera malmöitisk prägel. Jfr ovan under 
e-ljudet ang. förb. ej och ej. 

Skriftspråkets korta i motsvaras ofta av ett kort e eller iii ennte 
eller ännte (inte, anta), inte, en form som är gemensam med 
folkmålet och utgår från ett äldre centi. Då formen innie före-
kommer, är den tillägnad genom skriftspråklig påverkan. 

Skriftspråkets form spickesill motsvaras av spekesill, som hos 
rspr.-talande i Skåne är en "uppsnyggad." form av s/egesill (hela 
Nordskåne + Lundatrakten; i Bara, Oxie, Skytts och Vemmen-
högs hder: spe.jesill el. 52  ä.jesill). 

Ett i i trycksvag ställning motsvaras ofta av e i neutr. former 
av adj. på -ig och ännu mera i sup.-former på -it av starka verb, 
t. ex. ledet, rolet, naWtrlet; kdmmet, sjun get. Den första företeelsen 
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är speciellt sydskånsk, varom mera nedan, den andra har mycket 
stor geografisk utbredning (allmänt götisk och sydsvensk). Såväl 
rspr.-talande som dial.-talande i staden Lund ha omväxlande 
till adj. på -ig (i oböjd form med typen ledi etc.) neutr.-formerna 
ledet el. ledit, rolet eller rolit, natj'trlet el. nat,örlit, dels växlande 
individuellt, dels så, att samma personer använda båda typerna. 
Lund ligger nämligen i gränsområdet mellan den nordskånska 
typen rolit och den sydskånska rolet. Strax norr om Lund vidtaga 
neutr.-former på -it (Vallkärra, Odarslöv m. fl.), under det att 
närmast söder och öster om staden former på -et äro rådande. 
Här följer det mera otvungna, mindre skriftbundna rspr.-bruket 
folkmålets fördelning. Rspr.-talande personer i Bara hd, i östra 
delen av Torna hd och i södra delen av Färs hd använda alltså 
typen rolet, och detsamma är förhållandet i ännu sydligare trakter. 
Denna neutr.-form på -et har också stark förankring i Malmö - en 
följd av stadens geografiska läge - och tillhör där såväl folkspråket 
som det högre stadsspråket. Om typen rolit påträffas hos infödda 
Malmöbor, är den avsiktligt tillägnad efter skriftspråket. 

1 överensstämmelse med ovanstående finns också en geografisk 
fördelning av aclverbformer på -igt: nordligare /arlit, välldit, syd-
ligare farlet, välldet, som blandas med varandra i Lund. 

Större territoriell utbredning också hos rspr.-talande har supi-
numformen -et: kdmmet, sjunget, där skriftspr. har -it: kommit, 
sjungit. Den tillhör praktiskt taget alla mål söder om Sveamålens 
område och motsvaras i genuint Skånemål i större delen av 
landskapet av -ed: ka'mmed (norrut), kommed (söderut). Endast 
landskapets nordöstra hörn - bortom Kristianstad 	har sup.- 
former på -et. Där folkmålet har sup.-former på -ed använda 
rspr.-talande sådana på -et eni. ovanstående exempel. Man finner 
tillräcklig avvikelse från dialektalt språkbruk i nyttjandet av 
ändelsens -t i st. f. -d. En långvarig iakttagelse hos ett flertal olika 
personer har ådagalagt, att sup.-former på -et ha stark frekvens 
hos rspr.-talande i södra Sverige, Skåne inberäknat, även hos 
dem som i skriftlig framställning väl iakttaga skillnaden mellan 
typerna neutr. av perf. part. "är kommet" och sup. "har kommit". 

Det bör observeras, att då den tvåstaviga sup.-formen varit 
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användes i tal, uttalas den med -i-, varit, alltså icke varet. Formen 
varit är direkt skriftspråkslån, under det att det ledigare talspråket 
använder vatt, som tillhör rspr.-bruket i Skåne; den dialektala 
formen är vad med öppet a. Se vidare s. 98. 

92 

Ett långt, slutet o-ljud (o) uttalas här liksom i folkmålet med 
slappare artikulation, d. v. s. med mindre framskjuten munställ-
ning, än i uppsvenskt rspr. 

Enligt ortens rspr.-bruk förkortas slutet o-ljud i åtskilliga fall, 
där det varken sker i skånskt folkmål eller i uppsv. rspr.-tal, 
nämligen ffr förb. -rd, -rn och -ri (i korthet omnämnt av Lombard 
Sydsv. och uppsv. s. io). 1 skånskt folkmål, liksom i da., uttalas 
"bord", "jord" och "ord" med tidigt d-bortfall såsom bor, jor, or 
(jfr s. 61 under konsonantismen). Enligt skånska rspr.-vanor 
uttalas i dessa ord - i de fall då -d uttalas, återinfört genom 
påverkan från skriftspr. - ett kort, slutet o-ljud, varmed kan 
jämföras växlingen gdr men gdrrd (s. 47). Folkmålet med sitt 
d-bortfall efter r har ytterst få förb. av o + rd, men har det 
i några böjningsformer, såsom smo.rde pret., jo.rd perf. part. av 
"göra" (däremot: jore, gjorde); de riksspråkliga motsvarigheterna 
i Skåne äro smorrde, jorrde (och jorrd). - Emot de dialektala 
formerna /io.rn och torn svarar i lokalt rspr. horrn och torrn. 
Betecknande är yttrandet av en gammal hushållerska, som till-
sammans med sin husbonde, en f. d. lantbrukare, inflyttat till 
ett stationssamhälle i Sydskåne: "För va de ho.rn, men nu ska de 
va horrn." - Likaså finnes i Skåne en motsättning mellan dialek-
talt !o.rt, adv., po.rt, s., sjo.rta, s., smo.rt, sup. av "smörja" 
(i Sydvästskåne: smo.rd) och sto.rt, neutr. av "stor" och lokalt-. 
riksspråkligt /orrt, porrt, sjorrta, smorrt, storrt. 

Denna utveckling är säregen för rspr.-talet i nästan alla delar 
av Skåne14  men har icke sin motsvarighet i egentligt folkmål, 
som städse har långt o-ljud ffr dessa förbindelser. Men enligt 
rspr.-talandes i Skåne uppfattning - ja även de dialekttalandes, 
så vitt de observerat företeelsen, jfr här ovan - verka sådana 
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former som /o.rt och ho.rn dialektala. Vad Malmö och Lund 
beträffar, ha de mest genuina formerna av stadsmålen långt 0-ljud 
i hithörande ord liksom omgivande bygdemål. Mera rspr.-påverkat 
stadsmål har däremot kort vokal, och i den nu pågående ni-
velleringsprocessen lägger man märke till huru formerna med kort 
0-ljud gripa omkring sig på landsbygden, åtminstone i närheten 
av städerna. 

Subst. kort (spelkort, fotografi etc.) har norr om Lund och 
inom Lund den genuina dial.-formen kdrrt, söder och öster om 
Lund kd.rt. Yngre dial. har vanligtvis ko.rt och det lokala rspr. 
har korrt. 

Det är numera omöjligt att avgöra när denna för skånskt 
rspr. säregna uttaisnorm uppstått och vunnit utbredning, men 
förf, har iakttagit den hos rspr.-talande med födelseår redan 
omkring 1840. Det är betecknande, att Olséni i Södra Luggude-
målets Ljudlära (1887) s. 37  rätt och slätt konstaterar att i nsv. 
(= nysvenskan) vokalen är kort i sådana ord som horn, torn, 
gjorde och gjort (formerna jämförda med sådana med lång vokal 
i Luggudemålet). Det "nysvenska" uttal han avser är tydligtvis 
det rspr.-uttal han iakttagit i Hälsingborg, som var hans läro-
verksstad, och i Lund. Då Olséni var född 1852, bör han alltså 
ha iakttagit företeelsen hos ännu tidigare generationer än förf. 
till detta arbete, som är 50 år yngre. - Med ovanstående kan 
jämföras framställningen s. 11-12 i förf:s tidigare skrift "Syd-
svenskt riksspråk". 

Som ett förslag till förklaring av uppkomsten av denna uttals-
vana i skånskt rspr. med avvikelse från s fl v ä 1 genuint Skåne-
mål som uppsvenskt rspr. skall följande anföras. Sydskånskt 
mål har åtskilliga förbindelser av vok. + två kons., där vok. är 
lång till åtskillnad från både uppsvenskt och skånskt rspr., t. ex. 
dri.sti adj., si.st  adj., tji.stci s., ho.sta s., o.st s., Pro.st 5.; vidare i de 
ovan S. 24 anförda förb. av a + it, m, nk, ns, nt och st, som vi 
här hänvisa till. Vid en strävan att frigöra sig från det dialektala 
uttalet med lång vok. ffr en förbindelse av två kons. har en ord-
grupp innehållande o + rd, rn och rt fått följa med, varför 
resultatet här blivit en provinsiell rspr.-form där o i sådana ord 
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som jord, horn och port är förkortat. Denna förklaringsgrund 
räcker emellertid inte till för Nordskånes del, ty strax norr om 
Lund inträder successivt kort vok. i de flesta förbindelser av 
eller o + st, samt a + två kons. 

De fall, då med o betecknas ett långt slutet, d-ljud äro i här be-
skrivna rspr.-bruk ungefär desamma som i uppsvenskt rspr., 
t. ex. hov (d. v. s. kungligt hov), lov, lova, sova, kol, hona och son. 

Vidare höra hit sådana låneord som filosof, strof, geolog, katalog. 

1 ordet son och i det föga brukade hona har folkmålet öppet 

d-ljud (o), något som också kan iakttagas hos äldre rspr.-talande 
och även hos numera rspr.-talande, som urspr. varit dial.-talande. 
Den yngre dialekten har också i orden lov, lova och sova öppet 
d-ljud, men detta har avlöst ett äldre ljudskick med speciella 
dialektala utvecklingar, som äro mera geografiskt begränsade 
och därför mera varit utsatta för nivellering (i genuint mål heter 
alltså lova i Harjagers hd och vidare norrut lva; i Torna hd, 

delvis Bara hd och Färs hd l)wa, i Bara hd samt delvis Oxie och 

Vemmenhögs hder lwa etc.; i yngre mål på dessa områden 
allmänt avlöst av lva). 

Låneorden grammofon och telefon ha oftast ett uttal med slutet 
o-ljud, där uppsv. uttal ofta har d. Det slutna o-ljudet står här i 
anslutning till o-ljudet i sådana ord som nation och station (se 

vidare s. 79). 
Liksom i uppsvenskt språkbruk betecknar o ett kort, slutet 

o-ljud i sådana ord som blomma, bom, dom, domare och tom. 

De fall då skriftspr. har o såsom tecken för kort d-ljud och 
detta uttalas såsom sådant, äro ungefär desamma i härvarande 
rspr. som i övre Sverige. Ex. bock, klocka, boll, komma v., som 

pron., stoa, kosta, gott (neutr. till god), potta och spotta. Uttalet 

av komma såsom komma är dialektalt och tillhör södra hälften 

av Skåne liksom potta och spotta. 
Ordet "socken", som i genuin dialekt heter sö.mn  (Rönnebergs 

och Harjagers hder), sawn (Torna hd, delvis Bara hd) och sd.wn 

(det övriga Sydvästskåne) förekommer hos rspr.-talande och i 
senare tid även hos dial.-talande med uttalet sdkken (i övre 

Sverige: sokken). Sdkken är en på fullt normal väg tillkommen 
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utläsningsform i analogi med andra ord med förb. o + ck (bock, 
klocka, stock). Ordet har emellertid ingen större frekvens i nyare 
tid, då det fått konkurrenter i de nyare beteckningarna "kommun" 
och "församling", som avse resp. den borgerliga och kyrkliga 
kommunen, och efter den nya kommunindelningens genomförande 
1952 torde "socken" minska allt mera i bruk. Sa'kken är alltså 
till sin uppkomst en utläsningsform; då sokken förekommer, är 
det avlyssnat och upptaget efter uppsvenska uttalsvanor. 

1 blomster och blomstra uttalas slutet o analogiskt efter blomma, 
s. och v. 

De två orden tomt och tomte, som äro på litterär väg inlånade 
från rspr. och sakna motsvarighet i genuint Skånemål, uttalas i 
det lokala rspr. antingen med kort d-ljud eller med kort slutet 
0-ljud, varav uttalet med slutet o är utläsningsform. Ordens 
motsvarigheter i genuint folkmål äro klass eller hus/'lass samt 
nisse eller goenisse.' 5  

Honom, obj -form till pron. han, uttalas här hdnndm, aldrig 
ho.ndm såsom alternativt i uppsv. talspråk; ho.na'm godtages 
alternativt i Uttalsordlista s. 8, under det att SAOL endast 
uppgiver hdnndm. Den dialektala motsvarigheten är i större delen 
av Skåne i starktons-ställning handm (med långt öppet a såsom 
i gada), i svagtons-ställning -en el. i; Sydvästskåne fr. o. m. 
Lund söderut har ss. obj.-form hann i både starkton och svagton 
(= den gamla ack.-formen). 

Subst. moln samt böjningsformerna dolde och dolt (till dölja) 
uttalas här med kort d-ljud: mdlln samt da'llde och da'llt, där 
uppsvenskt uttal har långt d-ljud. De dialektala motsvarigheterna 
i Lundatrakten äro molln samt döllde och döllt (med slutet ö eller 
ett mellanljud mellan y och ö). 

Orden "morbror" och "mormor" ha i första stavelsen kort 
d-ljud: mdrrbror och mdrrmor. 

Slutligen skall beröras en modern uttalstendens, som kan be-
tecknas som varken dialekt eller riksspråk, men snarast som en 
nutida hypersvecism, analogiskt uppkommen vid strävan efter 
ett korrekt uttal. Förutsättningen är följande. Det riksspråks-
mässiga uttalet av kort öppet u (ii) såsom i gubbe, dum och sjunga, 
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har relativt sent trängt igenom. Dess vanligaste dialektala mot-
svarighet är o (gobbe, domm, sjonga). Ffr il motsvaras ett kort 
u söder om Lund av o :foll, kolle, norr om Lund av spetsigt u 
(full, kulle) under det att staden Lund har blandade former. 
- Då man tillägnat sig det riksspråksmässiga uttalet av kort u 
såsom ö, har man i sin iver att tala korrekt låtit ö också ersätta 
det korta slutna o, t. ex. i uttalet av bom, dom (judicium) och 
domare, vilka blivit bömm, dömm och dömntare. Vi ha här likväl 
ingen regelbunden företeelse, snarare en tendens, och de flesta 
rspr.-talande torde iakttaga skillnad mellan dessa båda ljud. 
Ordet bonde, som i folkmålet har formen bone söder om Lund 
och på höjd med Lund och bonne norr om Lund, heter i gängse 
rspr.-uttal bonde, stundom bonne, men kan i enlighet med ten-
densen att ersätta kort o med ii bli bnde, varvid i uttalet av 
"Bondeförbundet" båda sms.-lederna kunna få ii. 

Företeelsen är relativt sen och hör mera hemma i Malmö än i 
Lund. Den bör snarast karakteriseras som ett hyperkorrekt mode-
uttal, framkallat vid osäkerhet om rspr.-uttal och är jämförlig 
med sådana uttalsformer som märrk och pärrk i äldre högborger-
ligt språk i st. f. "mark" och "park", som numera åter äro på retur. 

Den svagtoniga ändelsen -o i räkneorden nio, tio och tjugo 
motsvaras här av -e: nie, lie, ijuge, men dessa äro gällande tal-
språksformer också i andra rspr.-områden än det här behandlade. 
Uttrycket hålla till godo motsvaras dels av en med skriftspr. 
överensstämmande högtidlig form, dels av en vardagligare form 
hålla le goe. 

Då -o- förekommer såsom "bindevokal" i ordsammansättningar, 
motsvaras det dels av former med bibehållet -o-, t. ex. sago bok, 
sagolik, vilka äro litterära lån, dels av ett -e-, som är gemensamt 
med folkmålets bruk. Ordet "kyrkogård", som i genuint mål i 
Lund och i Lundatrakten motsvaras av tjårre går eller tjöre går, 
i mera nivellerat mål av 1 jårrke går, uppvisar även hos rspr.-talande 
åtskilliga varianter alltefter graden av litterär påverkan eller 
högtidligare eller ledigare språkdräkt: tjyrrkogårrd, tjyrrkegårrd, 
tjörrkogårrd, tjörrkegårrd, tjörrko går el. tjörrkegår. (Ang. de skif-
tande formerna för båda sms. -lederna, kyrka och gård, se s. 46 och 
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61.) På samma sätt variera formerna av t. ex. "kyrkokassa": 
hos dial.-talancle tjdrrkekassa, hos rspr.-talande tjyrrko kassa el. 
tjyrrkekassa, tjörrkokassa el. tjörrke kassa. 

Angående uttalet av ändelsen -son i personnamn av typen 
Andersson, se exkursen s. 80. 

U 

Det långa u-Ijudet är det vanliga spetsiga u (ii) i t. ex. du, hus, 
kula. Detta långa u-ljud har det lokala riksspråket gemensamt 
med såväl uppsvenskt rspr. som med Skånemål. Men i Skånemålen 
är bruket av långt u något reducerat, i det att det vanligtvis 
endast förekommer då det motsvarar ett gammalt långt u. Nutida 
rspr., både i Uppsverige och annorstädes har u som utgått från 
ett gammalt kort u, där Skånemålen genom stavelseförlängning 
ha annan utveckling, t. ex. formerna för bud och mulen, som 
motsvaras av nordligt bd(d) och mdlen, sydligt bod och mollen, 
vilka blandas med varandra strax norr om Lund. Formerna för 
bruten och brutit, som i lokalt rspr. äro bruten och brutet el. brutit, 
äro i folkmålet bröden och bröded. 	Hos äldre rspr.-talande 
(eller rspr.-påverkade) i Lund har påträffats formen ruten för 
"rutten"; den är analogiskt bildad efter bruten såsom ersättning 
för den nordskånska dial.-formen röden, som inträder i Lomma 
och Uppåkra strax söder om Lund. Med bättre kännedom om 
rspr. har sedermera formen rutten inkommit, som emellertid upp-
tagits dels såsom rätten (= uppsv. uttal), dels ock såsom rutten 

rotten, jfr nedan under det korta u-ljudet. 
Det bör observeras att långt u-ljud hos rspr.-talande här 

bibehålles i neutr.-formen (d)jupt och i de till sjuk bildade avledn. 
och sammansättn. sjuklig och sjukdom. 1 uppsv. vardagligt rspr.-
uttal kan i dessa fall höras ett kort öppet u. 

Det korta öppna u (ä), som tillhör högsvenskt rspr. men nästan 
helt saknas i Skånemålen, har i senare tid vunnit mer och mer 
insteg i härvarande rspr., men man märker på vissa "urspårade" 
former svårigheten att tillägna sig det. Vi avse ljudet i det allmän-
giltiga rspr.-uttalet av gubbe, sudda, mu, lugg, suck, full, dum, 
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mun, ung, buske, kust etc. 1 de flesta fall är här den dialektala 
motsvarigheten till det korta öppna u-ljudet ett slutet 0 (0, alltså 
gobbe) men vissa avvikelser finnas. Dial.-formen för "bulle" är i 
hela Västskåne bdhle. Annars står ofta ffr -il ett spetsigt u i 
Nordvästskåne ända ned till Lundatrakten (i full, gull, kulle, 

mull och ull), men i och omkring Lund mötas dessa former med 
sydligare sådana, där stamvokalen är 0 : fall, gall etc. På samma 
sätt råder en motsättning mellan nordligare former med spetsigt 
u i formerna för "kusk" och "skjuts": kussk och sjuss och sydligare 
med slutet o. kossk, sjoss. Liksom i fråga om former med u fir il 
förekomma former med spetsigt u sydligast i Lomma och Uppåkra, 
där de - liksom i Lundadialekten 	blandas med former med 
slutet 0. 

Rspr.-talande ha i vår tid allmänt tillägnat sig ä i ungefär 
samma ställningar där uppsvenskt rspr. har det, men uttals-
latituder finnas, t. ex. för gubbe växlande med göbbe, gubbe och 
det med folkmålet gemensamma go bbc; den sistnämnda formen 
känner man dock icke i samma mening dialektal som andra mera 
utpräglade, från rspr. avvikande dial.-former. 

Där spetsigt u såsom kort är rådande - i det nordvästskånska 
full etc., som går ända ned till Lundatrakten - uppfattas detta 
som dialektalt, dock mera i Lund än i Landskrona, Hälsingborg 
och Ängelholm, där detta ljud har större frekvens och även 
ingår i andra förbindelser. Där detta u-ljud finnes i genuin Lunda-
dialekt, saknas det i Malmö i överensstämmelse med rent dialekt-
geografiska förutsättningar.'6  1 Lund ha rspr.-talande i stor ut-
sträckning här tillägnat sig uttalet med fl; dock höras även 
typerna foll och fall, som finnas i Lund såsom dialektala växel-
former. Man uppfattar skillnaden mellan fl och tt såsom större 
än skillnaden mellan fl och 0. 1 Malmö ha rspr.-talande i större 
utsträckning än i Lund behållit 0, då rspr.-uttalet är fl; omvänt 
har man där i senare tid i ivern att tala korrekt individiuellt 
slagit över till att använda ii där både rspr. och det egna målet ha 
0, t. ex. i bömm i st. f. bomm. Jfr s. 41. 

1 åtskilliga fall är folkmålets motsvarighet till rspr :s korta 
öppna u varken o eller u utan ett genom omljud eller andra 
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företeelser uppkommet y-ljud (vanligtvis öppet y, lm.alf. y) såsom 
i lysst, lyssti, rylla, tynn och tynna, motsvarande rspr:s lust, 
lustig, rulla, tunn och tunna (da. lyst, lystig, tynci och tönde). Då 
rspr.-uttal i dessa ord eftersträvas, bör det vara med ii såsom 
stamvokal. Likväl förekommer en mängd rspr.-talande (eller per-
soner med ansats till rspr.-uttal), kanske med högre frekvens i 
Malmö än i Lund, som uttala dessa ord med stamvokalen å såsom 
o :losst, rolla, tonna etc. Företeelsen bottnar i en svårighet att 
uttala å. Den kan icke betecknas som dialekt, snarare som en 
"urspåring" vid ansats att använda rspr.-uttal.17  

Uttalet av några enstaka ord bör här beaktas. Brunn har i 
folkmålen i västra Skåne formen bra'nn, men i Dalby c :a i mil 
öster om Lund vidtager den östligare formen brönn med öppet 
ö. Det uttalas här av rspr.-talande såsom brönn, men i mindre 
väl tillägnat rspr. bronn. - Ordet hustru, som inte tillhör folk-
målet men där inlånats under formen hu.stru (med samma uttal 
som i hus) har i lokalt rspr. formen hösstru såsom i uppsv. rspr.; 
dock höres även hosstru. - Adv. just, som norrut heter jusst 
med spetsigt u och söderut jysst med öppet y, uttalas i rspr.-tal 
såsom jösst men kan på samma vis få den urspårade formen 
josst. - Orden pust s. och pusta v. ha i folkmålet formerna pu.st  
och Pu.sta, och dessa förekomma även hos äldre rspr.-talande 
men avlösas mer och mer av former med kort öppet, u-ljud. 

För ordet uggla förekommer i äldre rspr. ett uttal med lång 
vokal: u.gla, detta i överensstämmelse med folkmålets former i 
Skåne och Sydhalland. 1 yngre rspr. användes kort u-ljud i detta 
ord, öggla, som dock kan variera med ogglci (se ovan). Formen 
med lång vok. har iakttagits hos rspr.-talande födda på 1840- och 
50-talen. 

Hos äldre rspr.-talande har i både Lund och Malmö iakttagits 
formen luka för lucka, s. (mest anv. i bet. "gångdörr i port eller plank 
eller mellan två huslängor"), och formen har enligt uppgift också 
använts av tidigare rspr.-talande generationer. Den dialektala mot-
svarigheten - också den iakttagen i städerna - är ldga (da. låge). 
Formen luka, som numera är starkt på retur, kan till sin uppkomst 
vara en utläsningsform för ett äldre nysv. skrivsätt luka. Men det 
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är heller icke omöjligt, att den är analogiskt bildad efter det 
likalydande verbet lukcz (bortrensa ogräs), som till sin dialektala 
motsvarighet har la'gci. Ehuru knappt tillhörande nutida rspr.-
vanor har formen här ansetts böra omnämnas, eftersom strödda 
uppgifter om äldre rspr.-bruk (eller ansatser därtill) icke äro 
utan intresse. 

För adv. ui515 förekommer dels formen upp (d. v. s. 	som 
är en sentida utläsningsform, som fått allt större spridning, dels 
en vardaglig talspråksform d, som formellt motsvarar växel-
formen o75b i nysv. skriftspr. Denna är visserligen ovanlig i nutida 
skriftspråk med undantag för poetiskt språkbruk, där den före-
kommer i egenskap av rimord; i prosa förekommer den likväl så 
sent som 1952 j prins Wilhelms "Blick tillbaka". Formen d5 i 
ledigare talspråk kan dock icke stämplas som dialektal, långt 
mindre vulgär, ehuru den har sin motsvarighet i skånskt folkmål. 
Den bör snarare anses som en fullt godtagbar allmänsvensk 
vardaglig växelform. Jfr SAOL 9  uppl.: "Upp 1. yard. o. poet. 
o5". - Emellertid användes i riksskånskt talspråk, även hos 
dem som använda den enkla formen dp, alltid upp i sådana 
sammansättningar, som på litterär väg inkommit i talet (och 
sakna motsvarighet i folkmålet) såsom up gift, uppträda v., u-

träde s. och uppuickt s. Enligt meddelande av prof. Elias Wessén 
stämmer detta med förhållandet i uppsv. rspr.-tal. 

1 ordet honung motsvaras rspr:s ändelse -ung här ofta av 
-ing: hdning eller hdnning. Denna form är en kontamination av 
folkmålets haning el. haninj (öppet a-ljud) och skriftspr:s honung. 
Där denna form genom nyare litterär påverkan inkommit, är 
uttalet hdnung, där -u- har ljudvärdet ii. 

En annan kontaminationsform är hued el. hue, som motsvarar 
rspr:s huvud och det dialektala hoed. 

1 "bindevokalen" -u-, inhämtad på litterär väg it. ex. gatufogde, 

gatulinje, ladustil, är u-ljudet det spetsiga u. (Folkmålets mot-
svarigheter i dylika sms. ha alltid e, exempelvis gadelövare "gatu-

löpare" och gadesten i genuin Lundadialekt.) 
1 upptaktsstavelserna i låneorden ungefär, uniform och uni-

versitet uttalas öppet u (ön fe/är etc.), däremot spetsigt u i student, 

45 



studera och i de sällan brukade uka's och uldn. Det spetsiga u-ljudet 
i' student och studera har stöd i samma ljud i studium. 

ij 

Intet anmärkningsvärt föreligger beträffande uttalet av långt 
y-ljud. Dock skall noteras, att pres. av v. bry sig om kan heta 
brör säjj a'nim (i folkmålet: brör se dmin el. brör si dmm), där ö är 
framkallat genom en öppning y > ii ffr -r i svagton. 

Ett kort y-ljud (y) varierar med ett öppnare () i t. ex. bygga, 
tykka, nyss, flytta. Den öppnare kvaliteten hos det korta y (y) 
står i överensstämmelse med folkmålet i västra Skåne. 

1 de enstaka orden /yrtio och kyrka finns en utveckling till kort, 
öppet ii-ljud: /örrti, tjörrka, som i folkmålet motsvaras av /drrti 
och tjdrrka. Av ovannämnda uttalsformer är /örrti, som dessutom 
är en riksgiltig form, ännu fullt gångbar, och ingen tendens har 
förmärkts att låta /örrti ersättas av fyrrti. Däremot är formen 
tjörrka stadd i tillbakagång för att ersättas av tjyrrka. 1 förra 
århundradet och ett stycke in på det nuvarande var tjörrka en 
fullt gångbar och accepterad uttalsform bland rspr.-talande skå-
ningar. Som dialektform kan den inte betraktas, i varje fall inte 
i större delen av Skåne, som har tjdrrka som gängse dial.-form. 
(Endast nordöstra Skåne, som har ö-vokal i detta ord, utgör 
undantag.) Uppehållandet av tjörrka såsom giltigt rspr.-uttal 
kan ha haft stöd i analogien dial. bdrrja, mdrrk - rspr. börrja, 
mörrk, dial. tjdrrka - rspr. tjörrka. Även förekomsten av ijörrka ss. 
rspr.-uttal i flera svenska landskap norr om Skåne kan ha inverkat. 
Numera slår formen tjyrrka mer och mer igenom ss. uttaisform, 
vilket är påverkan från skriftformen. Tidigare använde också 
prästerskapet gärna uttalet tjörrka. En av de första äldre präster, 
som uttalade tjyrrka, var kyrkoherden teol. dr Oskar Lewan 
(f. 1862, skolstudier i Malmö, univ.-studier i Lund, tjänstgjorde i 
Knästorps och Tottarps pastorat utanför Lund under åren 1886-
1936). - Dial.-talande, som övergingo till rspr.-tal, ersatte tidigare 
formen tjdrrka med tjörrka. Numera sker övergången direkt från 
tjdrrka till tjyrrka. Den tidrymd, då en tendens hos rspr.-talande 
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att ersätta ö-vokalen med y-vokal i ordet "kyrka" gjorde sig 
mera kännbar, var åren omkring 1920. 

1 vardagligt tal förekomma former med i i inf. och pres. av 
nypa: nia (nep, nipei). Detta ljudskick har tillkommit genom 
överföring till rspr. av dial.-forrnen niva (nev, neved), som i sin 
tur torde vara analogibildning efter kniva, knipa; jfr Billing 
Åsbom. iS och Olseni Luggudem. 12. 

Skriftspråkets -y i ändelser - endast i n. pr. av utländskt 
ursprung och i en del låneord - motsvaras av -i, t. ex. Betty, 
Jenny, mahogny, toddy, vichyvatten, utt. Bätti, Jänni, nia-
hån gni, tdddi, vischivatten, samtliga med akut acc. 

A 

Det långa å-ljudet (a) har en något slappare artikulation än i 
mellansv. uttal och kan hos somliga personer uttalas med ett 
efterslag av u, alltså en, detta i överensstämmelse med de syd-
skånska målen. Detta uttal torde vara vanligare i slutljud än 
annars. 

1 flera fall då mellansv. rspr. använder långt å-ljud, användes 
här kort vokal, säiskilt framför -rd i bårrd, mårrd, vårrd och 
vårrda, och ffr -rt i hårrt (neutr. av hård, här uttalat hdrrd) och 
lårrta. Av dessa uttalsformer står tårrta i överensstämmelse med 
folkmålets form; neutr. av hård är i folkmålet hå.rt söder om Lund 
och hårrt norr om Lund. Bård, mdrd, vård och vårda äro rspr.-lån, 
som med kortvokaliska former upptagits i lokalt rspr. ("bård" 
har dock sin dialektala motsvarighet i bo.rda). 

Här skall omnämnas två ord med förb. å + r  + d, som i folk-
målet ha d-bortfall och lång vok.: går, hår = gård, hård, varav 
går också kan förekomma hos rspr.-talande, däremot mera sällan 
hår. Då rspr.-talande uttala dessa ord med bibehållet (eller rättare 
sagt: återinfört) -d, blir vokalen förkortad, alltså gårrd, hdrrd, 
på samma sätt som den blir förkortad i•ord och "jord" (jfr ovan 
S. 37). 

Ordet i/rån uttalas med kort vok.: i/rånn, en form som kan ha 
uppkommit i svagtonig ställning. Den saknar motsvarighet i 
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folkmålet, som har n-lösa former (i/rd, längre norrut i/rau) i 
likhet med da. (i/ra) och flera mål i södra Sverige. 

Ddlig uttalas än med lång vok. såsom i rspr., alltså dåli, än med 
kort vok. 	ddlli - det senare i överensstämmelse med folkmålet. 
Formen da'lli tillhör det vardagliga, mera lediga talspråket, ehuru 
man nog är medveten om att formen med lång vok. är mera 
riksspråksmässig. 

Hos rspr.-talande, där t. ex. orden mdl och tdla uttalas med 
samma slutna d-ljud (lm.alf. (9), göres ingen skillnad på det d 
som utgår från äldre ä såsom i mdl och äldre ö såsom i tdla. 1 
folkmålet hållas dessa ord isär, så att i Lundatrakten det förra 
heter mel eller norr om Lund mani, det senare t&ia.18  

Orden dd och sd uttalas än med slutet d såsom i rspr. (da, sed), 
än med öppet d (do, so), det senare i mera diaL-färgat tal och i 
överensstämmelse med dial. Allmänt är däremot uttalet av interj. 
nd med öppen vok., alltså no. 

Ingenting anmärkningsvärt föreligger beträffande uttalet av 
kort d-ljud i t. ex. spddde, hdlla, gdng och gdtt. 

A 

Långt ä-ljud, motsvarande lm.alf:s cS, är det normala långa 
ä-ljudet och förekommer i de flesta ställningar där skriftspr. har 
teckningen ä, t. ex. trä, bära, läsa, äta, sväva, väva. 

Orden tjäna och tjänare uttalas allmänt tjena och tjenare (det 
senare även ss. hälsningsord, särskilt ibland akademiker). Uttalet 
med -e- står i överensstämmelse med folkmålets former i större 
delen av Skåne (med undantag för nordkanten, som har tjäna 
och tjänare) och har även stöd i nysv. skriftspråk, som intill 
senare tid haft formerna tjena och tjenare. 

Framför förb. rd förkortas ä med bibehållande av sin öppna 
karaktär: /ärrd, s., värrd adj. och fjärrde ordn.-tal. Alternativt 
förekommer också förkortning av ä i böjningsformerna till lära: 
lärrde, lärrd och lärrt, växlande med långvokaliska former, som ha 
sitt stöd i inf.- och pres.-formen. (Folkmålet har här långt ä-ljud: 
lär, vär, /järe, iä.rde, lä.rd och lä.rt.) 
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Annars är det korta eller genom förkortning uppkomna ä-ljudet 
normaliter = lm.alf. e i ortens både rspr.-bruk och dialekt: 
bjäbba, klädde, klätt (till inf. klä), källa, stämma, känna (d. v. s. 
tjänna), bässt. 

Framför rr och i förb. r + kons. blir det korta ä-ljudet öppnare 
och blir c (alltså icke e) t. ex. i kärr, kärra (d. v. s. tjärr, tjärra, 
värre, järrj, härrja, värrja, niärrka, värrk, (h)järrta, ärrtor. Jfr 
framställningen om skriftspr:s korta e ffr rr eller r + kons. under 
e-ljudet. 1 dialekt eller starkt dial.-färgat språk står öppet ci i 
dessa förbindelser: tjarr, tjarra, varre, farrj, harrja, varrja,varrk, 
(h)jarrta; dock icke i "märka" och "ärter" där i stället vokalen 
förlänges. Hos äldre rspr.-talande, särskilt bland dem som ur-
sprungligen talat dial. men övergått till rspr.-tal, kan denna 
vokalöppning ä > ci ffr rr eller r + kons. påträffas. 1 Malmö 
har iakttagits uttalet /arrj och varrk t. o. m. hos äldre rspr.-talande 
med högre studier bakom sig, och därtill - tvärt emot folkmålets 
uttal - även marrka och arrtor. Dessa sistnämnda former ha 
uppstått, sedan man iakttagit ett rspr.-uttal av kort ä i dessa 
ord; men ett kort ä ffr r har man icke kunnat uttala, och resultatet 
har blivit ett uttal, som avviker från såväl folkmålet som rspr. 
Ovanstående företeelser äro paralleller till överg. av kort öppet 
ö till ci i liknande ställningar. 

roi 
Långt ö-ljud har alltid kvaliteten ø och bibehåller sin slutna 
kvalitet också framför r, detta till skillnad från östra delen av 
Mellansverige. Ö-ljudet i orden /öra, höra, röra, öra och i låneord 
på -ör, t. ex. hypnotisör, är alltså samma ljud som i öde, lök, lön, 
döpa, lös och söt. Jfr Danell Sv. ljudl. s. 81. Bruket av det slutna 
ö ffr r överensstämmer med folkmålet; i det enstaka ordet göra 
har dock folkmålet söder om Landskrona och Eslöv formen jårra, 
där det lokala rspr. har jöra med slutet ö. 

1 verbböjningen förkortas ö ffr böjningsändelserna -de och -t: 
hörrde, rörrde, tjörrde, varvid ö, som i inf.-formen är ø, öppnar 
sig till o. Detta är en egendomlighet för lokalt rspr. och de mera 
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rspr.-påverkade typerna av stadsmål. Genuint Skånemål har här 
lång vok. och ö av samma kvalitet som inf:s ö, alltså hö.rde, rö.rde, 
tjö.rde. På samma sätt råder i supinum en motsättning mellan 
rspr.-brukets former liörrt etc. och folkmålets hört (el. söder om 
Lund: hö.rd) etc. Härmed kan jämföras rspr.-brukets förkortning 
i ord av typen jorrd, gdrrd m. fl., då dessa uttalas med återinfört 
-d. Jfr ovan s. 37  och  47. 

Liksom i skånskt folkmål förblir ö långt i best. form sing. i 
sjön, (alltså icke sjönn som i Mellansverige). Snö har på samma 
sätt best. f. snön (folkmålet har i detta ord annan stamvokal: 
i Sydskåne sni, best. f. snien, ett stycke norr om Lund sny, snyen). 

Det korta ö-ljudet har samma öppna kvalitet som i hsv. rspr. 
alltså o: födde (pret.), höjja, mölla, /önnster, hössi, trössta, drömm, 
sömmn, börrja. De uttalas alla med samma vokal, oberoende av 
den kons. som följer efter. Däremot har folkmålet flera olika 
varianter såsom motsvarighet till skriftspr :s korta ö.. ö (d. v. s. 
ffr j och m i böjja, sömmn, y (d. v. s. ) i tydde, fynnstor, hyssta, 
mylla, i i drimma, timma, (senare: drymma, tymma), d ffr -r i 
stdrre, mdrrk, bdrrja. Men den sistnämnda gruppens avvikelser 
från rspr.-uttal, stdrre i st. f. större etc., har konstaterats även hos 
äldre rspr.-talande, i synnerhet sådana som en gång övergått från 
dial. till rspr. Det förefaller, som om denna egendomlighet mera 
dröjt sig kvar i Malmö än i Lund. Såsom en reaktion häremot 
uppträder formen sörrjeli (sorglig), som uppstått genom en analogi-
bildning dial. sa'rrja: rspr. sörrja, dial. sdrrjeli: rspr. sörrjeli. 
Dylika former, som en gång ansetts "fina", äro numera åter på 
retur på grund av säkrare kännedom om rspr.-bruk. Härmed kan 
jämföras den ovan s. 41 omnämnda hypersvecismen av typen 
ärrk. 
Som rspr.-uttal för "förstuga", som i Lundatrakten har dial.-

formen fdsstu, förekommer dels den mera skriftbundna formen 
/örrstuga, dels den ledigare formen farrstu, däremot knappt förr-
stu. Formen farrstu förekommer i både dial. och rspr.-tal utan-
för Skåne och accepteras av SAOL som alternativt rspr.-uttal. 

Ett svagtonigt ö såsom ändelsevokal försvagas ofta till -e 
(d. v. s. e) i Mallme, en med dial. gemensam uttaisform för 
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Malmö. Åtminstone i början av 1900-talet var Mallme den gängse 
uttaisformen också i medelklassens språkbruk. 

Tillägg till vokalismen 

Bruket av -a- och -e- som "bindevokaler" 

Skånemålen ha liksom de sydsvenska målen och götamålen i 
allmänhet i ordsammansättningar en "bindevokal" (urspr. en 
gammal genitivändelse) -ci-, där första leden är ett gammalt 
maskulint ord eller ett enstavigt fem., motsvarande danskans 
-e-, t. ex. Jiässtastall, Idratjyd, kalasteg, nattarncid (da. hestestald, 
fdreköd, kalvesteg). 1 svenskt rspr. är denna sammansättnings-
typ mindre bruklig, om än icke helt okänd; i några fall är den 
normal, t. ex. i barnatro, barnavdrd och /drahus, det senare sär-
skilt i religiöst eller arkaiserande språkbruk. 

1 skånskt rspr.-bruk ha dessa "bindevokaler" något större 
frekvens än i högsvenskt, särskilt i fråga om ett antal vardagliga 
ord och begrepp, t. ex. fisska/ru (fiskförsäljerska), fidttamat 
(brödskiva påbredd med flott i st. f. med smör), hanab/ällke 
(tvärbj älke mellan taksparrar), hönnsahus, jula fint (jöra j. = göra 
i ordning el. städa till jul), julamat, mjöllkasann, nattamat, 
pdsasjuka, i timmavis. Märkas bör också juladd och /dsskadd med 
betoning av andra sms.-leden. Andra sammansättningar med 
jul-, som äro uttryck för relativt nya begrepp, sakna detta -a-: 
jålgran, jzlklaj5, ji'dkorrt, jtltidning, j?iltommte. 

Beträffande denna sammansättningstyp gäller, att åtskilliga 
personer ängsligt undvika den, därför att den i deras föreställning 
verkar "bondsk" eller lantlig, under det att andra frimodigt 
använda den i ovannämnda och åtskilliga andra ord. Man har icke 
känt bruket därav dialektalt i samma grad som de dialektala 
formerna hos de i förbindelsen ingående enskilda orden. Vad som 
"översättes" till rspr. är sammansättningens beståndsdelar, under 
det att "bindevokalen" bibehålles. De dialektala motsvarigheterna 
till ovannämnda exempel äro i Lundatrakten fittamad, hanabjillke, 
hynnsahus, julamad, millkast'ann, nattamad, possczsjuga (norr om 
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Lund: påsasfuga), i Umavis. Vad som i vissa fall bidragit till 
bibehållandet av detta -a- är att "bindevokalen" medför bättre 
balans mellan sms.-lederna och även förhindrar en anhopning av 
tre till fyra konsonanter vid ordfogningen. Kvassaskaffi och 
injöllkaspann äro lättare att uttala med än utan -a-; att man inte 
känner sammansättningstypen som i högre grad dialektal beror 
på att de i sammansättningen ingående orden fått rspr.-form 
(jfr 7nillkaspann och kdsstaska/t, söder om Lund kd.staska/t). 

Däremot äro i åtskilliga andra sammansättningar - och kanske 
de flesta - former utan "bindevokal" de vanligaste hos rspr.-
talande, t. ex. hunnskatt, hässthan(d)lare, kalivstek. 

1 samtliga sammansättningar med Lund- är bindevokalen det 
normala: Lunndabo eller Lunnabo, Lunndasidan eller Lunnasidan 
(näml. i Sydsvenska Dagbladet), Lunndatrakkten eller Lunna-
trakkten. 

Antagandet hos Lombard (s. 24) att sammansättningen nattaniat 
skulle vara en "artificiell stadsprodukt," d. v. s. utan underlag i 
folkmålet, är icke riktigt. Sammansättningen är mycket väl belagd 
i Skånemålen under följande dialektformer: nöttamad östra hälf-
ten av Skåne, na'ttcimad Nordvästskåne norr om en ungefärlig 
linje Hälsingborg--Ringsjön, nattarnad det övriga Västskåne (inom 
vilket Lund är beläget) med undantag för e-målsområdet i Oxie 
och Skytts härader, som har nattemad. Ordet har alltså inte 
varit okänt för den rspr.-talande befolkning, som överfört de 
dialektala formerna till nattarnat. 1 Lund är i överensstämmelse 
därmed nattarnad dial.-form och nattamat rspr.-form, ännu ett ex. 
på det förhållandet, att då sammansättningar, som redan finnas i 
folkmålet, "översättas" till rspr., ett -ci- i kompositionen bibe-
hålles, medan dialektala formei av de i srns. ingående orden 
frångås. - På samma sätt ohållbart är Lombards antagande s. 25 
att det nykomponerade namnet Frostavallen av mången skulle 
associeras med appellativet frost-, följt av bindevokalen -a-. De 
genuina skånska formerna av "frost" äro /rysst el. /rösst, men 
ingen enda dialektal sammansättning, vari detta ord ingår, har 
någon bindevokal; det heter således i mellersta Skåne /rösstvd'r, 
/rösstndtt, /rösstbéden, och i överensstämmelse därmed använder 
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ej heller någon rspr.-talande bindevokal i sammansättningar med 
frosi-. 

Parallellt med ordsammansättningar med -a- i kompositions-
fogen skall behandlas sådana med -e-. Denna sammansättningstyp 
tillkommer ordsammansättningar, där första leden är ett gammalt 
fem. på -a (svagt femininum) eller ett tvåstavigt verb. Samman-
sättningar av denna typ äro regelbundna i folkmålet och före-
komma i vissa fall i den rspr.-typ som uppstått i och omkring 
Lund liksom i rspr.-tal av sydsvensk typ över huvud taget. Som 
exempel kunna nämnas gryielapp, klåkkenykkel, mat te banluire, 
niattebomm, rdtteha'l, sdlleldkk. Också här gäller det, att då vid 
överföring till rspr.-former de i sammansättningen ingående ordens 
dialektala former frångås, likväl bindevokalen kvarstår. 1 Bara 
härad söder om Lund heter det alltså bland dial.-talande rytteholl 

och sofjelåg, bland rspr.-talande råttehål och såelåkk. 
1 de fall, då rspr. har "bindevokalen" -o- (jfr s. 41) användes 

här än -e- och än -o- i kompositionsfogen. Kyrkogård motsvaras 
av ett flertal former, t jörrke går m. fl. (se s. 41). Det heter däremot 

alltid sagobok, enär detta ord relativt sent från litteraturspr. 
inkommit i talspråket (någon gång har i barnspråk iakttagits 
sagebok). 

Oftare torde i rspr.-bruket sammansättningar utan "bindevokal" 
vara rådande, såsom brädvägg, flug/ångare, gatsoare, lammpglas, 
rått/äUa, skolsal, sätt j5otatis. Dialektala motsvarigheter äro exem-
pelvis fluefångare, skolesal, sättepantå/flor. 

Det av Lombard s. 22 citerade pilevall - väl den enda använda 
formen - hör ej hit. Här ha vi ingen sammansättning med 
"bindevokal", enär första leden är ett tvåstavigt neutrum Pile = 
"vegetation eller virke av pil." Jfr Bergman, Sydliga provinsia-
lismer, art. ene och grane. 

1 sammansättningar med verb ingår "bindevokalen" i t. ex. 
badekar (däremot alltid: badhus), flytteda, flyttelass, fässteman, 
/ässtendl, fässtemö, hakkekniv, håppebann, hängelås, kokekårrv, 
liggefrämmad, skalekniv, smäkkelås och viss fegrädde. Att dylika 
sammansättningar kunnat nybildas relativt sent framgår av /ylle- 

änna, den vanliga benämningen på reservoarpenna. 
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Dock torde verbalsammansättningar utan -e- vara de vanligaste 
i rspr.-bruk. Bland antecknade fall äro liggiatts, iiggscia, sitiiatts, 
sinnrdkk, stryk järn och tjärnmjöiik. Dialektala motsvarigheter i 
Lund äro liggepiass, siddepiass, spingera'kk och strygejarn. 

1 ordet settkaka är första sms.-leden neutr. skett, som avser 
den träcylinder, kring vilken kakan bakas (Nordskåne sbed, Syd-
skåne spidd, spydd, spud). Dialektala former för "settkaka" äro i 
och omkring Lund spedekaga, i Bara hd siddekaga el. spyddekaga, 
i Vemmenhögs hd spyddekaga, Färs och Gärds hder spekdga; enda 
brukliga rspr.-form i Skåne är spttkaka. 

Konsonan ter 

1 överensstämmelse med folkmålen i södra Skandinavien i allmän-
het har folkmålet i och omkring Lund i stor utsträckning bortfall 
av d, dels efter vokal, dels i förb. id, nd och rd.19  Detta d-bortfall 
tillhör också i viss grad lokalt rspr.-bruk, i Lund liksom annor-
städes i Sydsverige, men här har ett slags praxis utbildat sig 
kring de ord som uttalas med bibehållet (eller rättare sagt: åter-
infört) d, resp. med d-bortfall. 

Följande specialfall komma i fråga. 

1 likhet med dial. har det lokala rspr. d-bortfall efter vokal i 
ledigt vardagstal i följande ord: ba, pret. till "bedja" (uttalat be), 
bia s., bio s., bre adj., brö s., dö adj., eii-sta s., (däremot icke i bostad), 
tre s. (va i tre), gia adj., go adj., le adj. (=stygg, elak, men icke här 
i bet. "ful"), lo s., rnä adv. o. prep., nä s., ra s. (men pi. rader, 
rador), rö jämte röd, adj., sne adj., på sne adv., sta s., sto pret. till 
std, trd s., ve s., ve adv. o. prep., "vid". 

Men åtskilliga inskränkningar gälla i fråga om d-bortfall. Det 
beror ofta på stilvärdet eller på ordets funktion, om det uttalas 
med eller utan d. De flesta hithörande ord ha ett högtidligare 
eller mera officiellt uttal, där d kvarstår. Men även hos t. ex. en 
praktiserande läkare kan blod växla med bio. 1 uttrycket jöra säjj 
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bred (== förhäva sig) kvarstår d, likaså i vårt dagli(g)a bröd. Adj. 

död bibehåller d beroende på den mer eller mindre allvarliga 

situation varmed det uttalas: Har du hörrt att N.N. e död? men: 
Di e döa för länge sen; fönsterkarmen va full å döa flugor. Fred 

= fredstillstånd heter alltid /red, men i bet. "ro, lugn" blir det 

gärna /re; god i bet. "välsmakande" är ofta go, men i moralisk 

bet. helst god. Nöd i bet. "nödtillstånd" motsvaras av nöd, men av 

nö i uttrycket de har ingen nö. 1 förb. ha el. få rå (= resurser, 

tillgångar, medel) förekommer d-bortfall, däremot oftast råd i bet. 

"concilium" (je ngn ett råd). Ordet frid, som är litterärt lån och 
tillhör det högtidligare språket, uttalas alltid med kvarstående 

d. - Beträffande adj. "sned" skall observeras, att det helt 
saknas i genuint mål i Lundatrakten (i stället användas orden 

sjöv och ving); däremot finnes det under formen sne i den adverb-

iella förb. po sne (i mil söder om Lund: po snidd). Däremot har 

det lokala rspr. upptaget adj. sned under formen sne. Subst. ved 

saknas i folkmålet i större delen av Skåne och motsvaras av 

bränne (endast ett mindre område i nordöst har "ved" - under 

formen ve). 1 lokalt rspr. finnes ve(d) där formerna med och utan 

d växla; formen ve, som saknar motsvarighet i omgivande dial., 
har upptagits av rspr.-talande i Lund med omnejd möjligtvis 
genom förmedling av inflyttade smålänningar, i synnerhet Små- 
lands-studenter. 

Adv. sedan, som i folkmålet heter sin, uttalas i lokalt rspr. 

såsom sen, alltid med lång vok. (jfr under e). - För smed använ-

des dels formen sme, som är gemensam med dial., dels skrift- 

spr.-formen smed. 
En särställning intaga de verb med -d- i stammen, som i folk-

målet blivit enstaviga och förlorat detta -d- jämte ändelsevokalen 

(jfr ovan $. 28 under A). Dit höra bre, fö, klä, le, li, nö, rå, stö, sve 

och trä (trä i en nål). Också i ortens rspr.-bruk uttalas gärna dessa 
verb med d-bortfall och bortfall av ändelsevok., dock med vissa in-

skränkningar. Formen bre för "breda" synes vara den mest använda 
(bre en smörgås, bre ett täcke På sängen). 1 bet. "hålla med föda el. 

kost" kan "föda" heta fö (fö säjj själlv), men i bet. "framföda" 
torde rspr.-talande föredraga den fullständiga formen föda. Klä 
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synes vara den enda brukliga formen, och kläda är endast hög-
läsningsspråk. Den kortare formen le förekommer i rent konkret 
betydelse (le en hunn, le en sykkel) under det att leda användes i 
bet. "vara ledare, överhuvud, förestå". Li - numera föga brukligt 
- användes i bet. "tåla, fördraga, tolerera", mest i förb. med 
negation, men lida i bet. "känna lidande eller smärta". För 
"nödga" förekommer dels en högtidligare form nöddga, dels en 
vardagligare nö (se ovan S. 28 under A). Formen rå användes 
mest i förb. rå /ör (de hann du ennte rå för = det är du oskyldig till, 
har icke vållat det, "det kan du inte hjälpa"), däremot råda i bet. 
"tillråda, giva ett råd". Stö är vanligt i den rent konkreta betydel-
sen (gå d stö ngn) men stödja i bet. "bistå, moraliskt stödja". Sve 
och trä synas vara de i vardagligt tal enda brukliga formerna (trä 
alltid i bet. "träda en nål"; däremot är träda i bet. "trampa, stega" 
ett rent litterärt ord, som knappt tillhör talspråket). 

Ordet "bedja", som i folkmål heter bö, uttalas av rspr.-talande 
be (pret. ba). - Kortformen bju för "bjuda", som man ofta hör 
hos rspr.-talande smålänningar och blekingar, användes aldrig 
här; formen bjuda är den bland rspr.-talande enda brukliga. 
Förklaringen är helt säkert den, att formen bju saknas i skånskt 
folkmål, och det lokala rspr. har fått bjuda på litterär väg; folk-
målets motsvarigheter i västra Skåne äro bö (= bedja, också anv. 
i bet. "bjuda") och by, detta senare i förb. by té = göra en ansats, 
försöka. 

Släktskapsorden fader, moder och broder uttalas allmänt far, 
mor och bror, under det att de tvåstaviga formerna tillhöra det 
högtidligare talet. Dock har i senare tid en tendens förmärkts att i 
tredje personen uttala dessa ord i skriftspråksformerna, särskilt 
då min, din el. sin föregår, t. ex. hann har vatt d begravt sin fader, 
där man tidigare vanligtvis skulle använt formen far. 

1 svagton finns d-bortfall i bittia adv., bittida, men själva ordet 
är rspr.-lån (i genuint mål användes tilia i denna bet.). 

Låneordet sjokeld chokolad har d-bortfall; däremot med bibe-
hållet -d: lemonad, mcirmelad. 

Däremot bibehåller det lokala rspr. -d i följande ord, där folk-
målet saknar det: bröder, p1., båda pron. (båda två), död subst., 
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foder (djurföda), föda subst., glida v., gnida v., led subst., reda 
subst., sida subst., släde subst., siid subst., vada v., vid adj., öde 
adj. Såsom dialektala betraktas alltså br5ra, bda, dö, for, /öa, 
glia, gnia, le, rea, sia, slä(e), sä, va, vi och öe. 

1 orden fjäder, läder, väder och pi. kläder har folkmålet de 
enstaviga formerna fjär, lär, vär och klär, under det att rspr. 
använder de tvåstaviga skriftspråksformerna fjäder etc., varvid 
dock -er gärna blir -or: /jädor etc. 

1 följande ord ha såväl dial. som rspr. former med bibehållet -d: 
bad, bada, bud, hud, redan, redi(g), sed och tid. För "bud" har rspr. 
formen bud, en form som folkmålet endast har i bet. "tio Guds 
bud"; i bet. "budsändning, underrättelse" är den dialektala formen 
båd norr om Lund och bod söder om Lund.2° 

1 överensstämmelse med Skånemål (och med svenskt skriftspr.) 
bortfaller aldrig det slutljudande -d i orden marknad (dial. niarkad), 
månad och skillnad. - Enligt äldre rspr.-vanor i Lund kunde 
månad uttalas ss. månat, vilket är en hypersvecism, åter stadd i 
försvinnande, och ingen ljudlagsenlig utveckling. Den hyper-
svecistiska formen månat är framkallad analogiskt efter mot-
svarigheten mellan folkmålets supinumformer av typen kallad, 
målad och rspr:s former på -at. Härmed bör också jämföras det 
hypersvecistiska väggen e murat, dörren e målat, som framkallats 
genom en överdriven reaktion emot folkmålets neutr. -former på 
-ad (hused e målad, laged e tjärcid). Jfr också skrivningen under-
ticknat i st. f. undertecknad i folklig brevstil. 

1 följande ord, där efter vokal följer förb. ds, inträder assimila- 
tion ds > ss.. jössel, less 	liss, lessen 	lissen och mi'ssdmmar 
= rspr. gödsel, ledas med pres. leds, ledsen och midsommar. Av 
dessa ord är "gödsel" relativt sent inkommet i folkmålet, där 
formen är jyssel, längre norrut jössel; "lessen" saknas däremot i 
folkmålet, där dess motsvarighet är att vara tje aw (el. dw) nåd 
(= da. ked af noget). 

Den dansk-sydskandinaviska övergången ld > 11 är också 
i härvarande rspr. representerad i några ord, nämligen i allri 
(växi. med alldri, också i folkmål), dl 	ill, (växl. med elld - illd 
- de senare formerna icke i folkmålet), mill, (i bet. "med glad el. 
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vänlig uppsyn"), nilia siijj" antaga en glad uppsyn", vdU växi. 
med vdild. - 1 ordet "skuld" växlar i sing. skull med skuild men 
pi. har alltid skulider (= gäld). 

1 ordet "guld" växlar formen gull med gulid: här är det dock 
icke fråga om ett d-bortfall, enär svenska (och danska) skrift-
språkets -d i "guld" är oorganiskt och senare tillsatt. 

Däremot har det lokala rspr. i motsats till dial. ett uttal med 
-d i orden bölld, dälld, ellda 	illda, stöild, tjölid, dllder och dllder- 
mann. (Dialektala motsvarigheter i Lundatrakten äro byll, dliii, 
illa, styli, tjyll, allor och dllormann.) 

1 adj. mynndi, sjylidi och välldi bibehålles -d- såväl i rspr. som i 
dial. Likaså i /örmnndare, dial. /drmnndare. 

Den på en mycket stor del av det nordiska språkområdet 
förekommande assimilationen nd > nn är också företrädd i den 
riksspråkstyp, som här behandlas, om än i mindre utsträckning 
än i ren dialekt. Den tillhör också i viss utsträckning det ledigare 
vardagsspråket i de flesta svenska riksspråksområden utom det 
mellansvenska. 

Vanliga i vardagligt tal äro med assimilation nd > nn t. ex. 
bann s., binna v., blanna v., blinn adj., granne s. (lite granne) 
hann s., hunn s., ibiann adv. och prep., sann s., sjynna säjj v. 
(alltid reflexivt), stunn 5., synn s., tänna v., unnan adv, och prep., 
unner adv. o. prep., vinn s., vänna v., änna adv.; i ortnamn: 
Lunn, Lunnagår(d), Sannby. 

Icke alla dessa i rspr.-tal använda former överensstämma med 
folkmålets former. 1 åtskilliga ord har folkmålet annan stamvokal, 
såsom i bdnn, känn och sdnn (1/4 mil söder om Lund vidtaga de 
sydskånska formerna bdn, hån och sån) samt i blänna (nordväst 
om Lund: blånna) = blanda. Formerna bann, hann, sann och 
blanna äro att betrakta som kompromissformer mellan dial. och 
rspr. Man känner den avvikande stamvokalen såsom en dialektal 
företeelse, men nn för nd hålles icke i samma grad för ett dialektalt 
inslag, förmodligen därför att det tillhör såväl dial. som rspr.-tal 
också i flera landskap utanför Skåne. Utan motsvarighet i folk-
målet är den i vardagligt rspr. förekommande pret. formen bann 
till "binda" (inf.-formen i dial. binga, i lokalt rspr. binna). Dess 
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motsvarighet i genuint folkmål är ba.nl med slutet a, i yngre 
dial. och i diaL-färgat rspr. bannt (öppet a). - Det ovannämnda 
vinn, växlande med vinnd, är rspr.-form för vind = lat. ventus; 
folkmålets form är ving. - 1 bet. "utrymme mellan innertak och 
yttertak" använda rspr.-talande vinn, växi. med vinnd; folkmålet 
saknar detta ord och använder någon form av ordet lo fl; att for-
men vinn fått insteg, då ordet inlånats från rspr., kan bero på 
analogi efter andra ord med liknande ljudförbindelse, eller ock 
är den förmedlad genom i Skåne vistande blekingar och små-
länningar, östgötar och västgötar. 

1 ord med förb. i + nd har folkmålet övergång till ng-ljud: 
bingci, bling, ving (== ventus, se ovan) m. fl. Också här gäller, att 
de rspr.-talandes former, binna, blinn, vinn etc. inte betraktas 
såsom dialektala, då de avvika från folkmålet genom att över-
gången ng > nn saknas. 1 ett enstaka ord kan man höra rspr.-
talande använda -ng, nämligen i ving, rspr. vind = sned, skev. 
Orsaken är den, att ordet är ytterst sällsynt i svenskt litteratur-
språk och föga brukligt i mellansv. rspr., varför man inte haft 
riksspråkliga förebilder att hålla sig till. Däremot har ving stor 
frekvens i västra Skåne, där adj. "sned" saknas i genuint mål och 
i stället ving och s/äv (sydligare sjöv) brukas. 

Efter y har folkmålet övergång nd > ng i syng, synd; det lokala 
rspr. använder synn i vardagligt sammanhang, i pi. dock alltid 
synnder (synndor). 

1 ord med u + nd har folkmålet likaledes ng-ljud; grong, hong, 
Long, ongan, ongor el. onge (adv. och prep.) där vardagligt 
rspr.-tal har grunn, hunn, Lunn, unnan, unner. Tidningen "Lunds 
Dagblad" heter i folkmålet Longablaed, i äldre rspr. Lunnablaet, i 
yngre Lunns Dagbla(d). Också här gäller regeln, att nn för skrift-
språkets nd inte hålles som dialektalt i samma grad som utveck-
lingen till ng. 

1 bl. a. följande ord bibehålles -d i förb. nd: annvdnnda, som är 
rent skriftspråkslån, förbunnd, grinnd - förmodligen därför att 
ordet saknas i stora delar av Skåne och är infört på litterär väg 
- tjinnd (kind) av samma orsak, linnd (trädnamn), linnda (svepa), 
strannd, stdnnd (i samti. betydelser), dnnda el. ännde, s. Dialektala 
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motsvarigheter äro fa'rbonn, Ung, strann och stdnn (= riksstånd, 
däremot stann i förb. slUta i stann), änne. Orden använda, grind, kind 
och linda saknas i folkmålet, men då grind i senare tid upptagits i 
sydskånskt mål, uttalas det där med bibehållet -d. - Hit kan 
också räknas sännda, som - i den mån det förekommer - uttalas 
med bibehållande av -d; men detta ord är ett rent skriftspråksord, 
lika litet använt i levande talspråk som t. ex. "ur" i st. f. "klocka"; 
även de, som i t. ex. affärskorrespondens gärna skriva "sända", 
använda i dagligt tal uteslutande skicka. 

1 några fall har iakttagits en lokalt riksspråklig växling mellan 
fln i enstaviga former, nd i tvåstaviga: hann men pi. alltid hännder, 
rann men pl. rännder, tann men pl. tännder.2' 1 mera skriftbundet 
tal höres -d också i de enstaviga formerna. Likaså torde nn i lann 
vara vanligare i obest. form än i best. form, som oftast heter 
lanndet; dock har även lannet iakttagits (dial. lanned). Jfr "Skå-
ningar alla i Skånes lann" (rimmande på grann) i v. 4  av Ossian-
nilssons dikt "Skåningar", som icke avser att återgiva folkmål 
men har några för skånskt rspr. karakteristiska inslag. - 1 stund 
förekommer d-bortfall oftare i sing. än i plur. 

En betydelseskillnad föreligger i grunna (dial. gronga) = "fun-
dera" men grunnda = "anlägga, instifta". Likaså användes ofta 
bann i rent konkret betydelse men bannd i ideell mening; hann 
i konkret bet, men hannd i uttr. gå till hannda. 

Ordet bonde har i de folkmål som närmast omgiva Lund, lik-
som i Lunds stadsmål, den sydskånska formen bone. Ett stycke 
norr om Lund vidtager den nordskånska formen bonne, som 
sträcker sig så långt söderut som till Flädie och Stävie. Rspr.-
talande använda formen bonnde växlande med bonne, en form 
som har stor utbredning i sydsvenska mål. 

1 förbindelsen ndr bibehålla såväl folkmålet som rspr. d, t. ex. 
hin'ndra, hzinndra, vanndra, änndra. Båda språkformerna bibehålla 
också di hännda. Likaså bibehålla de di följande låneord, inkomna 
vid olika tider: hanndel, kunnd, manndel, sekunnd. Däremot ha 
både dial. och rspr. d-bortfall i konsonantanhopningen ndl 
hannia, hanniare, hannling. 

Förb. nd i svagtonig ställning bör särskilt observeras i pres.- 
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participier. Den genuina dial.-formen är i större delen av Skåne 
(med undantag för ett mindre område i nordväst, som saknar s i 
ändelsen) -anes el. -enes: gdenes, hänganes, levanes, ligganes. Hos 
rspr.-talande förekomma dessa former på -anes också i otvunget 
vardagsspråk. Jfr Axel Kock i Historiska bidrag till svensk 
formlära, Sv. landsmål XV:5 5. 54, som anser dylika former 
tillhöra det ledigare nsv. samtalsspråket men ingenting nämner 
om bortfall, resp. bibehållande av d i -ande, -ende. Det är förf:s 
intryck, att då rspr.-talande använda de på s slutande, med dial. 
gemensamma participformerna, samtidigt d-bortfall inträder: 
kdmma springanes, ble Ugganes. Enligt Axel Kock anses de s-lösa 
formerna vara mera vårdade. Man skulle kunna tillägga, att då 
dessa s-lösa former användas, uttalas tillika d: springande. 1 
verbalsubstantiv på -ande, t. ex. där va ett springande, växla hos 
rspr.-talande former med och utan d. 

Ordningstalen av typen trettonde t. o. m. tjugonde uttalas i dial. 
såsom trättene, tju(g)ene, i rspr. alltid med -d-: trättonde, tjugonde. 
Ordningstalen fr. o. m. sjunde t. o. m. tionde motsvaras i dial., 
resp. rspr. av sjuene, dttene, niene, tiene och sjunnde, dttonde, 
nionde, tionde. 

För ärende finns den dialektala formen ärane och rspr.-formen 
ärende. Icke sällan har hos rspr.-talande iakttagits äronde (!), 
som är en hypersvecism, tillkommen analogiskt efter trättonde etc. 

Det dansk-sydskandinaviska bortfallet av d i förb. rd är 
också i några fall företrätt i lundensiskt rspr.-bruk, huvudsakligen 
i orden bord, gdrd, jord och ord ävensom i sms. trädgdrd, som i 
ledigare talspråk bli bor, gdr, jor och or samt trägdr. Dessa formers 
starka frekvens hos personer runt om i Skåne, som annars icke ha 
några utpräglade dialektegendomligheter, motiverar formernas 
omnämnande här. När de nämnda orden alternativt uttalas med 
återinfört d, blir alltid vokalen förkortad: borrd, gdrrd, jorrd, 
orrd (jfr ovan s. 37  och  47). 

1 detta sammanhang bör också upptagas det adverbiella ut-
trycket i fjor (motsvarande uppsvenskt i fjol av i fjord), där 
ju d-bortfallet också tillhör såväl danskt som sydsvenskt präglat 
skriftspråk. 
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1 ordna och ordning, där ytterligare en kons. följer på -d, blir 
det sedvanliga rspr.-uttalet drrna och drrning (dial.-former äro 
i Bara hd och östra delen av Torna hd samt vidare söderut dyna 
och d.rninj, i mellersta och västra Torna drrna och drrning). 

Med avvikelse från det dialektala bruket uttalas med kvar-
stående eller rättare sagt återinfört d: börrda s., fjärrde r.,tjäi'rding 
s., tärrd s., färrdi adj., hdrrd adj., Jzögfärrd s., inbörrdes adv., 
järrde s., (= gärdsgård; växl. med järe), norrdan adj. o. adv., 
värrd adj. Dialektala motsvarigheter äro byr, i yngre mål bdrrda, 
fjäre, fjäring, fär (i po /äre), län, hår, höj/ir, ingbres, noran och 
vär. Man torde lägga märke till att i rspr.-uttalet alltid vokalen 
förkortas ffr förb. rd. 

1 folkmålet bibehålles d efter r i verb-böjningen, alltså hö.rde, 
lä.rde, smo.rde pret., hö.rd, lä.rd, smo.rd perf. part. (söder om Lund 
även sup.-former). Endast bore, jore och tore, som ha d-bortfall, 
utgöra undantag. Av dessa kan jore "gjorde" höras bland äldre 
rspr.-talande. Det kan tilläggas, att framför kvarstående d i 
rspr.-tal alltid vok. förkortas: hörrde, smorrde, jorrde etc. Jfr. S. 37. 

1 följande ord bibehåller även folkmålet d efter r: karda, mord, 
mörda, svärd, värd och värdinna. Båda språkformerna ha uttalet 
ka.rda (slutet a); för övriga ord har rspr. morrd, mörrda, svärrd, 
värrd, värdinna, dial. mo.rd, mårrda, svarrd, varrd eller vä.rd 
samt vardinna. Det torde vara ordens karaktär av låneord, dels 
från lågtyskan och dels från svenskt litteraturspr., som gör att 
folkmålet här har ett uttal med kvarstående d. 

De tre orden vård, vårda och vårdare saknas i dial. och äro på 
litterär väg inkomna i rspr., där de uttalas med förkortad vok. 
och kvarstående d. 

Liksom i svenskt rspr. i allmänhet är d stumt i förb. dj  i djup, 
djur, djäkel, djäkne, djävul och djärv. De dialektala motsvarig-
heterna i Lundatrakten äro jyv (i Lunds stadsmål växl. med jyb 
och jy), jur - föga brukligt -, jäkel, dövi, senare jävel, och 
jarv; "djäkne" saknas i folkmålet. Förf. kan icke ansluta sig till 
Esaias Tegnérs d. y. påstående i Natur och onatur i fråga om sv. 
rättstavning s. io6, att ord börjande med dj- i"högtidligare tal" 
skulle uttalas med hörbart d. Ej heller har iakttagits det av E. T. 
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uppgivna, av honom själv använda uttalet av d-järv med hörbart 

d: "För min del uttalar jag - - - alltid d i djärv; ordet tillhör 
ej det folkspråk, under hvars inflytande jag uppvuxit." Meningen 
skulle alltså vara den, att han icke iakttagit ordet i folkspråkets 
ordförråd och ev. därifrån kunnat få en form utan hörbart d. 

Es. Tegnérs d. y. hemort var Kjellstorp i Vemmenhögs härad, 
men en stor del av året har han vistats i Lund för skol- och seder-
mera universitets-studier. Nu upptaga emellertid större lexikaliska 
samlingar över Ljunits- och Vemmenhögsmålen, utförda av 
kunniga och omdömesgilla infödda upptecknare, ordet "djärv" 
under formen jarv. Det är alltså icke främmande för sydskånskt 
foll<mål. Man kan diskutera, om det är nedärvt ifrån gammal tid 
eller relativt sent inkommet —jfr synonymen "dristig" (i Sydskåne 
dri.sti), som är ett fullt folkligt ord. Men att "djärv" redan i förra 
hälften av i800-talet i Lundatrakten uttalats utan d framgår 

av den omvända skrivningen Hjer!, ett soldatnamn i Esarp, Bara 
hd; soldaten Nils Hjerfs levnadsår var I800_1864.22 

G 

1 överensstämmelse med rspr.-uttal i allmänhet och med de flesta 
dial., även Skånemål, uttalas g i anljud såsom j framför främre 
vok., alltså je (ge, giva; det senare blir vid högläsning eller i 
högtidligt tal jiva), jitta el. jita, jynna, jälla, jöra. - För ett antal 
låneord innehållande förb. ge- el. gi- i anljud angiver SAOL alter-
nativt uttal med g eller j; men åtminstone följande uttalas här 

övervägande med j, nämligen gemyt, girland (här uttalat jirldng; 

jfr SAOL), gitarr, geschä/t, gesims, gigant, giljotin, och giro. Uttalet 
med g är oss lika främmande som ett uttal med "hårt k" i kex och 

kilo (se vidare under K, s. 68). 
Med avseende på behandlingen av g efter vok. och i vissa 

kons.-förb. märkes följande. 
Den dansk-skånsk-sydsvenska övergången g > v efter bakre 

vok. (typerna have, krave etc.) är med ett enstaka ord representerad 
i ortens rspr.-bruk, nämligen det i vardagligt tal förekommande 
lava = stapla, ordna varvtals, lägga i varv. Det uttalas dock 
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rspr. med slutet a i motsats till dial :s uttal med öppet a. - Den 
dansk-sydskandinaviska övergången g > j efter främre vok. 
(typerna lä.je eller läjje, (fisk-) läge, och hö.j eller höjj, hög) tillhör 
icke ortens rspr.; dock bör observeras ett ortnamn, skrivet Hög el. 
Höj, socken- och byananm i Harjagers hd, i 1/2 mil nordväst 
om Lund, som såväl i dial. som i ortens rspr. uttalas såsom Höjj. 
- Verbet lega, även le ja, uttalas här läjja, men denna uttalsform 
är också accepterad i hsv. rspr. Riksgiltigt är säjja för säga, 
här ofta uttalat säjj; se vidare s. 28. 

Däremot har ett dialektalt bortfall av g efter vok. några mot-
svarigheter också i lokalt rspr. Dit höra motsvarigheterna till 
dag s., jag pron., draga v. och taga v., som bli da, ja, dra och ta; de 
tre sistnämnda torde dock få anses såsom riksgiltiga former; 
vidare preteritiformerna dro, lä, slo och to, motsvarande skriftspr :s 
drog, låg, slog och tog. 1 detta sammanhang bör nämnas så, pret. 
till se; här är det historiskt sett icke fråga om ett g-bortfall: 
g är sekundärt och i sydsvenska mål aldrig genomfört. Vidare 
bör observeras motsvarigheterna till veckodagarnas namn, som 
här äro sönnda, ma'nnda, ti.sta eller tissta, onnsta, torrsta, freda 
och lörrda (alla med akut acc.). Då dessa uttalas med g-bortfall, 
blir -a = det öppna a, som fungerar ss. ändelsevokal, och böj-
ningen överensstämmer med den hos svaga fem, av typen "klocka", 
alltså p1. sönndor etc. Dessa former tillhöra ledigare vardagstal, 
men i högtidligare språkbruk uttalas sönndag med slutet a i -dag 
och pI. sönndagar. Även folkmålet i Lundatrakten har ovannämnda 
böjning (sdnnda el. synnda, p1. -or). 

Det g-bortfall, som är vanligt i pret. dro, slo och to, finnes 
däremot aldrig i dog, pret. till dö; denna form är nämligen direkt 
hämtad från skriftspr. eller uppsvenskt talspr., och folkmålet 
har annan böjning (pret. heter där dö av äldre dödhe). 

Pret. till stiga heter vanligtvis steg men kan bli ste i svagton, 
särskilt i förb. ste dpp steg upp; detta verb saknas i genuint 
folkmål, men förekommer i yngre mål med böjningen stia, ste, 
steed. 1 detta sammanhang böra formerna av tiga omnämnas. 
Genuint folkmål i Lundatrakten har formerna tia, tajjde, tajjt el. 
täjjde täjjt; yngre dial., ävensom Lunds stadsmål har tia, te, teed, 
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som antingen äro yngre analogibildningar eller rspr. -lån, omformat 
efter målets ljud- och böjningssystem. Ortens rspr. har dels en 
mera "vårdad" form tiga, teg, tigit el. tiget (däremot icke tegat), 
dels en vardagligare form tia, te, tiet. Jfr Billing, Åsbomålets 
ljucUära 5. 187, där ste och te uppgivas vara rspr.-lån. 

Perf.-part.-formerna till dra(ga), slå och ta(ga) heta dragen, 
slagen och tagen, där folkmålet har dran, slan och tan. Såsom 
sup.-former användas allmänt dratt, slatt, tatt, som ha vidsträckt 
användning i Sydsverige också utanför Lunda-området; de dia-
lektala formerna äro drad, slad och tad. Såsom växelform till de 
rspr.-talandes slatt höres också slått, en analogibildning efter 
/ått, gått eller sått. 

Ett egendomligt mode-uttal i "högreståndsspråk", konstaterat 
i både Lund och Malmö hos personer födda på 186o-, 70- och 
8o-talen är perf. part. drajjen, siajjen, tajjen och sup. drajjet, 
sia fjet och tajjet. Dessa former sakna motsvarighet i Skånemål 
eller i sydsvenska mål norr om Skåne men tillhöra Mellansverige, 
dock med den skillnaden, att -t i sup. där bortfaller (tajje eller 
tajji). Enligt meddelande av prof. Bertil Malmberg finns före-
teelsen också i Hälsingborg hos samma generationers högrestånds-
språk, och han betecknar den som modeuttal, som numera befinner 
sig på retur. - Förklaringen till att man i högreståndsspråk hos 
vissa generationer har föredragit dessa uttalsformer i st. f. de 
annars i sydsvenskt rspr.-bruk gängse dratt, slatt och tatt torde 
vara den, att de gällt såsom "finare"; de äro tydligtvis inhämtade 
genom personlig kontakt med personer från Mellansverige. Man 
kan jämföra den nutida tendensen att betrakta det uppsvenska 
dom (d. v. s. ddmm) såsom finare än det götiska och sydsvenska 
di. Hos yngre rspr.-talande äro former av typen tajjet obrukliga; 
man använder nu antingen det sedvanliga tatt eller också det 
direkt ifrån skriftspr. hämtade tagit. 

Tyg heter i genuint folkmål töjj, i yngre dial. och i stadsmålen 
ty; denna form kan också iakttagas i vardagligt rspr-tal; i p1. 
användes dock med g tyger (i bet. "tygsorter"). 

Pron. någon har de vardagliga formerna nån, neutr. nåt eller 
nått, pI. ndra eller na'rra (dial. nån, nåd, nånna); de fullständiga 
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formerna någon, något och några äro också brukliga, däremot 
aldrig de mellansvenska någen och nå ge. 

För övrigt är kvarstående (eller rättare: på litterär väg infört) 
g det normala, exempelvis drag s., duga v., fluga s., smyga v., 
stig s., viga v. Men medvetandet om att g ofta bortfaller dialektalt 
efter vok. har framkallat sådana hypersvecismer som roga säjj 
roa sig, snöga snöa; de ha iakttagits hos rspr.-talande födda på 
1840- och 50-talen men äro numera åter föråldrade och nästan 
försvunna. De ha också motsvarigheter i ä. nysv. skriftspr. 

1 förb. lg och rg har g uttalet j i samma ställningar där svenskt 
rspr.-uttal i allmänhet har det, såsom i uttalet av älg och berg. 

Efter r saknas g i mårron, morgon (dial. maren med slutet a). 
Ordet har grav acc. men akut i förb. gomårron och i mdrron. 
Uttalet med g tillhör endast högläsnings-, föredrags- och prediko-
språk. 

Förb. gn har uttalet ngn i rängn och dyngn (dial. räjjn och 
dyng, sydligare dynj). För "tillägna" finns dels uttalsformen -ängna, 
dels -ä.gna; det saknas i dial. "Hägna" uttalas hängna(dial.häjjna). 

1 obetonad ställning är särskilt att lägga märke till g-bortfall i 
adj.-ändelsen -ig: billi, roli, neutr. billit el. billet, rolit eller rolet. 
Uttalet av hörbart g i adj. på -ig tillhör egentligen endast hög-
läsningsspråket och det av manuskript bundna föredragsspråket; 
i fritt framfört föredrags- och predikospråk äro former med 
g-bortfall vanliga. 1 en predikan av en i Lund infödd prästman 
har iakttagits t. ex. dagli, de daglia, de evia, heli, dänn ivrie, mo di, 
de andlia livet. Det finnes ingen som helst orsak att nedvärdera 
dylika uttaisformer såsom mindre "korrekta", särskilt med hänsyn 
till deras förekomst inom alla svenska rikspråksområden. Jfr 
förf:s framställning i Sydsvenskt riksspråk s. i'. 

H 

Om detta ljud skall bara nämnas, att det fungerar ungefär såsom i 
svenskt rspr.-uttal i allmänhet. Det saknas i samtliga de ord, som i 
skriftspr. tecknas hj. Därjämte saknas Ii i ordet husha'llerska, 
då det uttalas med huvudtonen på andra sms.-leden, alltså hus- 



d'lierska. Däremot bibehålles det i hishdll; uttalet husd'll torde 
betraktas som dialektalt. 

Förf. kan icke vara enig med Danell i Svensk ljucil. s. 61, att 
sådana sms. som /alskJiet och stolthet skulle uttalas med h-bortfall. 
Det gängse rspr.-uttalet i Lundaområdet är /dlskl2et och stå lit het. 

Detta bokstavstecken uttalades enl. äldre rspr.-vanor, liksom 
även i folkmålet, såsom jddd. Detta uttal är numera sedan 
länge föråldrat och ersatt med ji. Då prof. Nils Flensburg, infödd 
Lundabo, inför en klass vid Lunds privata elementarskola år 1918 
uttalade jddd, betraktades det av eleverna som en kuriositet. 

Några fall där j kan bortfalla, skola här omnämnas. Dit hör nä, 
biform till näjj nej; jfr SAOL, som uppgiver: "yard, nä". 1 
vardagligt uttal av v. vilja förekommer växelformen villa, särskilt 
i svagton. - 1 konsonantförbindelserna ljd och ljt som uppstår 
i böjningsformer av v. /ölja, hölja och skölja, kan j bortfalla: 
alltså /öllde, /öllt etc. Det är samma utveckling som i skriftspr. 
kommer till synes i skilde och skilt till skilja. Däremot bibehålles j 
i den förb. av tre konsonanter, som finnes i sörjde sörjt till sörja. 

Till s. kadrilj finns uttalsformen kadrill, som var vanlig såväl 
ibland Skånes allmoge som medelklass så länge denna dans var 
bruklig, d. v. s. hela i800-talet och ett stycke in på 1900-talet. 
Den nu ibland de yngre vanliga formen kadrilj är en ren utläsnings-
form, hämtad ur notböcker; en äldre utläsningsform - efter den 
franska skrivningen quadrille - var kvadrill, bl. a. använd av 
Falstaff fakir i "En hvar sin egen professor" 2 uppi. S. 52 (tecknat 
qvadrill). - För pastill upptager SAOL växelformen pastilj. Den 
är här obruklig, och formen med il är den enda använda. 

K 

Efter samma fördelning som i rspr. uttalas k i anljud såsom k ffr 
bakre vok.: katt, ko, kula, kål och såsom tj-ljud ffr främre vok.: 
tjedja, tjiva, tjyla, tjäpp, tjöra. Tj-ljudet (motsv. k, kj och tj) 
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uttalas utan t-förslag, alltså med ljudvärdet ,. Hit höra också 
de provinsiella orden tje av ngt (da. ked a/ no get) = ledsen på 
något, uttråkad av ngt, samt tjelen (da. kcelen) = smeksam, klemig. 

Några enskilda fall böra här också behandlas. 1 ett inhemskt 
ord finnes uttalet med k ffr främre vok, nämligen i kisse el. kise 
(den senare formen mera provinsiell). För adj. "kär" är det 
normala uttalet tjär. Men därjämte förekommer en affekterad 
eller klemig biform här, uttalad med k-, i tilltal till (eller omtalande 
av) småbarn och husdjur, varvid "kär" har betydelsen "rar, 
älsklig" (se vidare s. 112). 1 bl. a. följande låneord uttalas k 
ffr främre vokal: kennel, kes, kö och kör (sångkör), dessutom 
adj. kymi(g) "egendomlig, besynnerlig, kuriös", av lågtyskt ur-
sprung. Med k uttalas arkiv, under det att arkitekt har växlande 
uttal med k eller tj. 1 låneorden kex, kilo och kiosk är uttalet med 
tj- här det förhärskande, åtminstone i de två förstnämnda (tjäkks, 
tjilo, tjidssk, ev. kidssk). Detta bör omnämnas här, enär i vissa 
rspr.-typer kex och kilo uttalas med k-. SAOL upptager alternativt 
uttal för alla tre. 

1 förb. sk  och skj uttalas sj-ljud i samma ställningar som i rspr., 
ehuru naturligtvis sydsvenskt sj-lj ud (f). Med sj-lj ud uttalas män-
niska, med sk mänskli(g). 

Skånskt rspr. har k efter vok., där folkmålet har övergång till 
g såsom i danskan, t. ex. kaka, bruka, steka, rök, (i Lundadialekt: 
kaga, bruga, stega, rög). De rspr.-talande i Skåne ha på litterär och 
akustisk väg tillägnat sig uttalet med k; när det har skett är nu-
mera svårt att konstatera, och man torde få räkna med en tid på 
1700-talet, då vacklande uttal med k och g har förekommit; en 
sådan vacklan förekommer för övrigt än i dag, då personer som 
urspr. varit dialekt-talande med ofullständigt tillägnat rspr. uttala 
än kaka och än kaga, men detta gäller personer utan högre skolgång 
eller större beläsenhet. Hos mera "studerat folk" med födelsetid 
redan omkr. 1840 har förf, iakttagit ett konsekvent bruk av 
dock med undantag för några enstaka ord, som här skola redo-
visas. Hos rspr.-talande i Lundaområdet förekomma följande ord 
med äldre k efter vok. uttalade med g, alla tillhörande det vardag-
liga talspråket: mög, smuts, skräp, ett ord som dock anses mindre 



"comme il faut", ehuru det är av gammalt nordiskt ursprung, 
under det att "smuts" är tyskt långods (jfr Lombard s. 42, som 
företräder den egendomliga uppfattningen att ordet från folkmålet 
"inkommit i de bildades talspråk" - i själva verket är det ned-
ärvt); prega, peta, sticka, äv. = peka - jfr det dialektala rege-
ting för pekpinne; Pdg, gosse, pojke, som icke som mången före-
ställer sig är en dialektal form av "pojke", utan formellt motsvarar 
sv. t'dk  (ä. danska tog), och slutligen spdga, liten trästicka,-flisa 
(vanligt i uttrycket fd en spdga i fingeren). Orsaken att dessa ord, 
i den mån de förekomma, uttalas med g är den, att de sakna 
litterära förebilder och inte äro brukliga i hsv. talspråk. Vidare 
kan nämnas, att i Bara härad söder om Lund, där dial.-formerna 
för de två förstnämnda orden äro niö.j och br ä.ja, de rspr.-talande 
använda uttalet niög och prega. 

L 

Att det enda 1-ljudet i här beskrivna talspråk är det dentala 1 
("tunt 1") torde vara överflödigt att erinra om. Liksom i svenskt 
rspr.-uttal i allmänhet är 1 stumt i samtliga ord, som ha skrivningen 
if-, men två av de i SAOL under denna förbindelse upptagna orden, 
nämligen ljomma och ljuta, saknas i det lokala ordförrådet; 
endast det sistnämnda kan någon gång förekomma i skriftlig 
framställning, men ett bevis för dess obrukbarhet är den i tidnings-
språk stundom uppträdande skrivningen gjuta (!) döden. 

1 såväl talspråk som skriftspråk motsvaras här det uppsvenska 
i fjol av i fjor, vilken senare form måste anses som en inom rspr:s 
ram fullt acceptabel växelform med sydsvensk utbredning; se 
vidare under d, s. 61. SAOL har "fjol äv. fjor". 

1 följande ord ha 1 bortfallit, nämi. karl s. (kar, dial. kar), pres. 
formen ska (ska) för skall och i värld. 1 dessa ord får 1-bortfallet 
anses såsom riksgiltigt. Vidare kan det saknas i adv. och prep. 
till, som i svagtonig ställning gärna blir te: gå te stasj6nen, kdmnia 
tebåka, lägga teh6pa. Såsom dialektalt får däremot betraktas 
1-bortfallet i starktoniga former av till, t. ex. ska de va én té?, ja 
fikk sätta pänga té. 1 starktonig ställning har till i Lund och Lunda- 
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trakten den här använda nordskånska formen té, men den tränges 
för närvarande tillbaka av den sydskånska formen ii (med kort 
vok. också i starkton), som tillhör yngre dial. i Lundatrakten 
och ända upp till Eslöv, där äldre dial. ha te. 

1 alla sammansättningar, där till- är starktonigt, t. ex. ti'ilhöra, 
ti'llstiillning, använder det lokala rspr. den fullständiga formen 
till- (dial. tehö'ra, testä'llning). 

Vidare förekommer hos rspr.-talande assimilation lk > kk 
i vilken > vikken, mest i vardagsspr., men också iakttaget i 
ledigare föredragsspråk. 

MU 

Detta ljud företer intet anmärkningsvärt och kan här i korthet 
behandlas. Det skall dock nämnas, att m gärna är långt i uttalet 
av kram och krama, som bli kramm och kramma; jfr Danell, 
Svensk ljudlära s. 64, som upptager alternativa uttal. Däremot 
gäller här knappast såsom rspr.-uttal kort vok. + mm i stram, 
strama och Prdm, uppgivna av Danell S. 64. De uttalas enligt 
härvarande rspr.-bruk med lång vok. + m. (Dialektala former 
äro stramm, stramma och pramm.) - 1 senare leden av omdöme 
växlar former med lång vok. + in och kort vok. + min; däremot 
har döma alltid kort. vok. + mm. 

Det av Danell s. 65 uppgivna uttalet av jdmka såsom jänka 
gäller här som dialektalt, likaså sanka för samka; det senare 
ordet brukas knappt här i rspr.-tal utom i den på litterär väg 
inkomna sms. dsamka, där uttalet alltid har m. 

N 

1 följande ord är vokalen lång och det följande n kort: en (räkne-
ord), ens, ense, överéns, sen (= sedan), min, din och sin; jfr ovan s. 
30 och 33.  Ordet sjö har i best. form sing. lång vok. + n, alltså 
sjön (i uppsvenskt talspråk: sjönn). 

Framför b i följande stavelse kan n övergå till m: ögonblick 
> ögomblikk. Formen är icke dialektal (dial.-formen för detta ord 
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är i Sydskåne yjeblikk), men ett dialektalt exempel på samma 
tendens finns i ortnamnsformen Sdmmby, (Södra) Sandby, enl. 

ortens rspr.-bruk uttalat Sannby. 

1 familj enamnet Lundberg, där -d- gärna faller, uteblir över-

gången ii > rn på grund av association med grundordet och 
påverkan från skriftformen, och det gängse rspr.-uttalet är här 
Linnbärj. 

P 

Här skall blott erinras om ett fall, där enligt ortens äldre rspr.-bruk 
p i anljud motsvaras av b, nämligen i pudding, som ännu i början 

av igoo-talet allmänt uttalades budding, detta i överensstämmelse 

med det dialektala bruket. Formen med anljudande b- är vanlig i 

äldre handskrivna receptböcker, bl. a. härrörande från präst-
familjer. - SAOB hari art. Pudding uppgiften: "förr äv. budding." 

R 

Det enda brukliga r-ljudet är tungrots-r eller skorrande r. Det 

höres tydligt i förbindelserna rd, rn, rs och rt, där det i uppsv. 
talspråk ingår en supradental förbindelse eller såsom i Småland 
och Blekinge reduceras eller vokaliseras; jfr Sjöstedt, Studier 
över r-ljuden i sydskandinaviska mål, passim. 

1 följ ande ställningar kan r saknas: 

1 låneorden garderob, porträtt och pelargonia, som i vardagstal 

ofta motsvaras av gadrd'b, polrätt och pellagonia. 

1 följ ande böj ningsformer av hj älpverbet vara: inf. och pret. 

va  (kort öppet a-ljud, jfr s. 26), pres. e, sup. vatt; i högtidligare tal 

användes inf.-formen vara och sup. varit. 
Ofta i det otvungna vardagstalet i pl.-ändelsen -ar: hässta, 

kniva, stola, best. f. hässtana, knivana, stolana. Detta bortfall av 

r i pl.-ändelsen -ar, som på sydskandinaviskt område är mycket 
gammalt, står i överensstämmelse med bruket i Skånemålen. 
jfr vidare under avd. Böjningssystem. 
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Däremot bortfaller r aldrig i pl.-ändelserna -er och -or (jfr s. 33), 
ej heller i den bestämda formen: tider el. tidor, kldkkor, best. f. 
tiderna (tidorna), klåkkorna. Bibehållandet av r i denna ställning 
i såväl den obest. som best. formen står i överensstämmelse med 
bruket i Skånemålen med undantag för ett område i nordost, 
där r reduceras eller vokaliseras; jfr Sjöstedt s. 18 och Lech, 
Skånemålens böjningslära S. 29. 

Ej heller förekommer något bortfall av r i presensformer av 
verb, t. ex. i kallar, ligger, sover, som ofta kan iakttagas hos 
rspr.-talande smålänningar och blekingar, bl. a. hos i Lund vistande 
skolungdom och studenter. 

Ett relativt senkommet, av sånglärare uppställt krav, att r-
ljudet i sång bör vara tungspets-r, uppfylles väl av åtskilliga, 
men berör icke deras dagliga talspråk, varför det faller utom ramen 
för denna framställning. jfr förf :s Sydsvenskt riksspråk S. 26. 

s 

Detta ljud företer inga påfallande avvikelser från dess bruk i 
andra rspr.-typer. Emellertid skall nämnas dess förekomst i två 
ordsammansättningar, där det saknas i uppsv. talspråk, nämligen 
i missdmmarsdd och missdmmarsff ton. 

Förb. sj, sk före främre vok., skj och stj motsvaras här av 
sydsvenskt sj-ljud (lm.alf. 5) som frambringas utan att öppningen 
mellan övre och nedre tandraden tilislutes. Som individuell av-
vikelse förekommer, särskilt hos medelålders damer med högre 
skolbildning, de uppsvenska typerna av sj-ljudet (lm.alf. f eller  ), 
men bruket därav anses i allmänhet affekterat; jfr Sydsvenskt 
riksspråk S. 27. 

T 

Det lokala rspr. har 1 efter starktonig vok., där folkmålet har 
övergång till d: mat, gryta, möta, resp. mad, gryda, möda. jfr 
s. 68. Vidare har rspr.-uttalet 1 i böjningsändelser: huset, kallat, 
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kånimet, där folkrnålet har d: hused, kallad, koninjed. Här visar 
götiskt, sydsv. och skånskt rspr. en viktig avvikelse från mellansv. 
och norrländskt, som i vardagligt talspråk har t-bortfall i mot-
svarande böjn.-ändelser (huse, kalla, kånimi). 

Hos äldre rspr.-talande i Lundaområdet, både i staden och på 
landsbygden, som urspr. varit dial.-talande, kan d i ovannämnda 
ställningar förekomma efter svagtoniga vokaler även då man 
kunnat tillägna sig uttalet med t efter starktoniga vokaler, varför 
man i dial.-färgat rspr.-bruk kunnat iakttaga sådana former som 
/ated e för lited, ja har målad taked /å hused. Företeelsen tillhör 
väl inte rspr.-bruk i egentlig mening, men bör dock noteras här 
såsom typisk för ett övergångsstadium mellan dial. och rspr. 
Om en besläktad företeelse, där t står hypersvecistiskt i st. f. d 

i böjn.-ändelser och i ord på -ad (månad etc.), jfr s. 57. 
1 förb. ts inträder assimilation till ss eller s i klots, lakrits, ldtsa, 

skjuts, satsera och taetsera, som bli klåss, ldkkris, ldssa, sjuss, 

spaséra, och taeséra. Såsom dialektiskt eller dial.-färgat får väl 

räknas blass för plats. Däremot kvarstår enl. ortens rspr.-bruk t i 

förb. ts i orden hetsa, niatsäck, putsa, svetsa och vätska. (Dialektala 
motsvarigheter i Lundatrakten äro hissa, madsä'kk, pottsa, sväjsa 

och vässke.) 
För v. kitticz förekommer ofta i vardagstal formen tjilla med 

gammal assimilation tl > 11; likaså i spralla, sprattla. 

v 
Framför ett följande t övergår v till / i gro./t, neutr. till grov 

(grov) och i hal/t, neutr. till halv. Det förra har dialektal mot-

svarighet (grdv, neutr. grå.vt eller grå./t); de dialektala formerna 
för "halv" ha däremot v-bortfall (hal neutr. halt). 

Ett v efter vokal bortfaller i samtliga former av giva: je, ga, jett 

jitt (dial. ji, ga, jid, ett stycke norr om Lund med sup.-formen 

gåd), i inf. och pres. ha och har till hava, och i samtliga former av 

bliva: ble, ble, blitt (dial. ble, ble, bled). Från samtliga dessa verb 
utgöra likväl genom litterär påverkan inkomna pres.-part.-former 
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undantag, alla av en speciell betydelse: jivande i bet. "rik på 
behållning eller utbyte", (en givande diskussion), havande i bet. 
"med barn", och blivande i bet. "tillkommande" (hennes blivande 
äkta man). 

Vidare förekommer v-bortfall efter vokaler i följande fall: 

1 d, vardaglig form för av; den dialektala formen är i större 
delen av Skåne aw (au), som finnes på ett betydligt större område 
än det som har dift. au  motsvarande långt d-ljud; endast ett 
område i sydväst - Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader och 
delvis Bara härad - har åw el. dv (jfr förf:s Studier över det 
sydvästskånska dialektområdet 5. 90 f.). Formen dw tillhör också 
Lunds folkspråk, ehuru de på alla sidor omgivande landsmålen 
ha aw (aw). 1 förhållande till de dialektala formerna aw och dw är 
d en hos rspr.-talande uppkommen modifierad form. Den har 
dock i senare tid fått en konkurrent i den litterära formen av, 
uttalad ss. av. 

1 sammansättningar, såsom avrätla, avsätta, avsides och avstdnd, 
där litterär påverkan gjort sig gällande, bibehålles partikeln av 
oförändrad. 

1 hue eller hued, best. f. huet eller huedet, vardaglig form för 
huvud (dial.-formen är i Lundatrakten hoed). 

Även hos rspr.-talande har iakttagits det dialektala bortfallet 
av v efter u i dua, skru, skrua och snua, samtliga växlande former 
med v; företeelsen, som tillhör starkt vardagligt tal, har här 
noterats, om än med tvekan, enär v-bortfall i just dessa ord synes 
vara vanligare än i gruva och tuva. Ordet huv, alltid uttalat med 
v, är direkt rspr.-lån och saknar dialektal motsvarighet. Då ordet 
huva förekommer i rspr.-bruk, är det alltid med kvarstående v 
och i samma bet. som huv, d. v. s. skyddsöverdrag o. d. 1 dialektalt 
språkbruk har huva, med uttalsformen hua, endast betydelsen 
"mössa", under det att rspr:s ovannämnda "huv" och "huva" i 
folkmålet ersättas med hätta. 

Rspr:s vi sovel motsvaras enligt äldre rspr.-bruk i Lundaområdet 
av g: sogel, uttalat sdgel. Formen sdgel har här analogiskt till-
kommit såsom ersättning för dial.-formen sul efter mönstret dial. 
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ful, ru: rspr. fågel, råg, dial. sul: rspr. sdgel. Omkring 1915 använder 
en dial.-upptecknare, som var prästson ifrån Skåne, sogel som 

översättningsord till dial.-formen sul. - Vilket uttal, som numera 
(1950-talet) är mest gångbart, såvel eller sdgel, är omöjligt att 
fastställa, enlir själva ordet mer och mer försvunnit ur ordförrådet 
för att ersättas av synonymen kött. 
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Former för enstaka ord 

1 denna avdelning behandlas det gängse lokala rspr.-uttalet av 
en del enstaka ord, som icke i det föregående blivit upptagna 
under behandlingen av de särskilda ljuden. Åtskilliga av dessa 
äro låneord, som även inom rspr:s ram ha varierande uttaisformer. 
Såväl SAOB som SAOL och Nämndens för svensk språkvård 
Uttalsordlista upptaga ofta alternativt uttal för i synnerhet låne-
ord. Dessa uttalsvarianter äro vanligtvis geografiskt betingade. 
Då sådana varianter förekomma, kan det vara av intresse att få 
konstaterat, vilket uttal som är gängse inom ett visst rspr.-område. 

Ackord. Det gängse uttalet har här kort d-ljud: akkd'rrd. 
Annons: annd'nns. 
Balans: bala'nns. 
Bldelse: bldnelse, en form som är gemensam med folkmålets 

form; n kanske tillkommet genom påverkan från v. bldna. 
Braxen: ofta i obest. form brakks, föranlett därav att -en 

uppfattas som best. artikel. 
Brons: brdnns. (1 ordlistorna alternativt: brdngs.) 
Bräde: växelformen bräda är vanligare; det torde observeras 

att folkmålet saknar det neutrala bräde. 
Bullet: buflé. 
Bunt: motsvaras vanligtvis av den tvåstaviga formen bunnta, 

som är gemensam med folkmålet. Se vidare Bergman 179. 
Departement: deartemä 'nnt. 
Distrait: distré. 
Elegant: elega'nnt; hos äldre adeispersoner har iakttagits ett 

uttal med franskt nasalljud, men detta är för övrigt obrukligt. 
Entré: angtré; jfr anm. vid elegant. 
Finans: fina'nns. 
Fläcka: fläkka (klyva, splittra), ej /läka (SAOL). 
Fond: /dnnd. 
Front: fra'nnt. 
Främmande. Denna form växlar med den provinsiella formen 
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/räinmad, s. och adj. Dial. framniad, da. /renimed. Jfr SAOB, 
/rämmad. 

Fukt: motsvaras ofta av den tvåstaviga formen /ukkta, som 
är gemensam med folkmålet. Jfr ovan bunnta och nedan 
galdscha, knuta, ärta, som äro vanliga i ortens rspr. och 
samtliga ha dialektala motsvarigheter. Däremot äro rada 

och sjeda närmast att betrakta som stadsspråkets "hemma-
gjorda" former, vilkas dialektala motsvarigheter äro ra och 

sje (sked). 
Galosch: i sing, vanligtvis gala"scha, en form som kan vara 

lösgjord ur den oftare brukade pl.-formen gald'schor, som 
har det karakteristiska sammanfallet av ändelserna -er och 
-or i -or, d. v. s. -o. 

Gentil: sjangti '1. 
Gitarr: jitdrr. 
Guvernant. guverna'nnt. 
Gylf: fyllt är enda brukliga form, och julp (SAOL) är obrukligt, 

nästan okänt. 
Gästgivare: jässji'vare. 
Hörn. Jämte hörrn förekommer ofta eller kanske vanligen den 

tvåstaviga biformen Jiörrna, som har sin motsvarighet i folk-
målets form jö.rna (fem. eller rg.); folkmålet saknar den 
enstaviga formen. 

Inquite: inkiä'tt, (ängslig, orolig). 
Intressant: intressa'nnt. 
Intrigant. intriga'nnt; ett uttal med franskt nasalljud i första 

och tredje stavelsen belagt endast hos äldre adelspersoner, 
jfr elegant. 

Klenät (ett slags bakverk) motsvaras här av klena, en form 
som det lokala rspr. har gemensam med folkmålet. SAOB 
upptager klena ss. "bygdemålsfärgad" biform till klenät, 
men rspr.-talande i Skåne uppfatta icke formen såsom så-
dan, även om man känner (men ej brukar) den uppsvenska 
formen klenät. 

Knut. Motsvarande form är här det tvåstaviga knuta, som 
uppkommit genom "översättning" till rspr. av det dialektala 
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knuda, da. knude. Formen knuta användes mest i bet. "knöl, 
ansvällning, upphöjning", under det att i bet. "knut slagen 
med rep el. band" formen knut torde vara vanligare. Dial. 
har också knuda i denna bet. Se vidare Bergman 196. 

Kon/erens: kdn/erä 'nns. 
Konsert. Det gängse uttalet är kdnsä'r. Uttalsorddistan har 

som ytterligare varianter kdngsä'r och kdnsä'rt. 
Kräka(s). Detta verb är här icke deponens och är i ortens 

rspr. upptaget under den aktiva formen kräka. Folkmålet 
saknar ordet kräka och har i stället spi (rspr. sky). Det är 
möjligt att den aktiva formen hos spi påverkat kräka. Detta 
senare har också i yngre dialekt vunnit insteg under den 
s-lösa formen kräka och undantränger f. n. spi. 

Kuvert: kuvä'r. Jfr under konsert. 
Leverans: leverdnns. 
Lyssna. 1 st. f. denna form med na-avledning förekommer 

ofta den enstaviga formen lyss, som tillhör skånsk dialekt. 
(1 Sydskåne lys, mellersta och norra Sk. lyss.) 

Monter: md 'nnter. 
Motion: motsjin. 
Nation: natsjön växi. med nasjn. 
Ouvertyr: overtfr. SAOL har alternativt uvertyr. 
Pastill. Pastill är enda brukliga form, och uppsv. pastilj är 

obrukligt. 
Pension: pangsj6n växl. med pännsj69,u såsom dialektalt anses 

piinnesj6n och bännisjcin. 
Pretention: pretansj, 5n. 
Pretentiös: 75retansjö's. 
Rekord: rekd'rrd (jfr ackord). 
Religion: relijon. 
Religiös: relisjös. SAOL har som alternativa uttaisformer reli-

sjös, relijös och religiös; en läroverkslärare i Lund omkr. 1919 
kasserade formen relisjös med det argumentet, att den ver-
kade "alltför bondsk" (!) och rekommenderade de två öv-
riga formerna. 

Reminiscens: reminisjä'nns. 
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Schottisch: skdttisch. Detta uttal var gängse, så länge denna 
dans var bruklig och melodier därtill spelades (ett stycke in 
på I9oo talet).* Schottisch var namn på en turdans, icke 
såsom i övre Sverige i senare tid benämning på den nyare 
dansen pas de quatre. - Den moderna uttaisformen sjåttis 
är en uppsvensk vulgärform, godtagen av radions hallåmän 
och egendomligt nog anbefalld i Uttaisordlistan och även 
uppgiven i SAOL. 

Sejour: sesjir. SAOL har alternativt sesjiir. 
Serviett: särvét. 
Si/on: sif 5n. SAOL alternativt si/d'n. 
Spis (d. v. s. köksspis). Enda brukliga form är spis, och den 

uppsv. växelfor men spisel är här obruklig. Spis är åtm. på 
Skånes landsbygd intet gammalt ord. Då järnspiseln på 
i86o-talet och senare korn i bruk, upptogs den under formen 
spis. Tidigare skedde matlagningen i öppen skorsten, men 
denna kallades aldrig "spis". Jfr s. iii under kakelugn. 

Station: stasjån. 
Suppleant: supplecinnt; ej sup plea'ng ss. i Uppsala. 
Svett, adj. Denna form användes här i st. f. den uppsv. växel-

formen svettig. Jfr sår, adj. 
Sår = uppsv. sång, "med sår el. sårnad, oläkt". 
Tele/on. telefon. 
Trappa. Jämte trappa förekommer också den enstaviga formen 

trapp, som är folkmåiets form. Pi. är i båda fallen trappor. 
Ungefär. unjefär. På andra håll förekommer ungefär med ng-ijud. 
Var och vart; adv.: var användes här såväl i den vanliga bet. 

(var bor du?) som i bet. varthän? 1 uppsv. taispråk skiljes 
mellan var och vart. 1 Skånemål hår i båda bet. Ja vet innte, 
var han to vägen. Var ska du nu gå? Dial. (Torna hd i och 
omkring Lund): Ja ved ännte hår hann to väjjen. Hår ska du nu 
gå? - Lombard 49. 

Vänlig: vännli. - Hos rspr.-talande smålänningar är formen 
vä.nli(g) ytterst vanlig. 

* Eni. meddelande av prof. Elias Wessén var skålliscli det gängse ut-
talet också i Uppsala och Linköping i början av 1900-talet. 
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Zigenare: sigénare. SAOL har alternativt sijénare; denna form 
tillhör i Lundaområdet dial., ej rspr. 

Exkurs 

1 brist på lämpligare ställe skall här i korthet redogöras för 
föiekomsten av genitivformer av typen Nills Pärs' (dial. Ne.ls 
Pärs) = Nils Perssons. De tillhöra såväl dial. som lokalt rspr. 
men äro vanligare i dial. Om man menar Nils Persson personligen, 
säger man ingenstädes "där Mmmcv Nills Pärs." Däremot kan 
detta uttryck användas om därmed menas "N.P:s familj el. 
husfoik el. skjuts med samtliga däri åkande". Då motsvarar det 
alltså formellt ett rspr. "Nils Perssons" (underförstått "familj, 
husfolk" etc.). Om man avser N.P. individuellt, måste det heta: 
där Mmmcv Nills Pärsen (dial. där kommor Ne.ls Pärsen). - Jfr 
Sv. Landsmål 1937, årsh. s. 7. 

Ändelsen -son i efternamn på -son uttalas i lokalt rspr. i Skåne 
allmänt - i mera vardagligt sammanhang - såsom -sen liksom 
i dial., även om namnet i övrigt uttalas i rspr.-form. Jämför 
alltså dialektalt Annorsen, Bäjntsen, Hansen (se S. 25), Jinnsen, 
yngre Jynnsen, Ne.lsen, o.lsen, Ågasen med riksspråkligt Annder-
sen (Anndorsen, 5. 33), Bängtsen, Hannsen, Jönnsen, Nillsen, 
ollsen, Åkesen. Enligt genuint skånskt språkbruk kunna efternamn 
av denna typ endast användas i sammanhang med förnamnet, 
t. ex. Pär Annorsen, Ne.ls Ha.nsen. 1 städerna har en nivellering 
skett, så att de kunna användas utan föregående förnamn och det 
beträffande alla samhällsklasser. På rena landsbygden var det 
endast ståndspersoner eller andra, som icke räknades tillhöra den 
egentliga allmogen, som betecknades med enbart efternamnet, om 
detta slutade på -son. Redan för omkr. ioo år sedan var detta 
vanligt beträffande t. ex. länsmän, gästgivare, handlare och skol-
lärare; detta beteckningssätt ansågs finare och gör det än i dag. 
En gästgivare i Sjöbo, Färs hd, vid namn Mårten Jönsson (f. 1812, 
d. 1876) benämndes sålunda Jynnsen; en allmogeman med samma 
namn skulle benämnts Md.rien Jinnsen. 



Accentuering 

En redogörelse för accentsystemet skulle kunna bli ganska de-
taljerad, men vi måste här inskränka oss till några huvudpunkter, 
som utvisa dels anslutning till och dels avvikelse från ett dialektalt 
eller regionalt begränsat accentsystem. 

1 Skånemålen, mera konsekvent i söder än i norr, får ett flertal 
sammansatta ord, där första sms.-leden är enstavig, huvudaccenten 
på andra sms.-leden. Följande ex. äro hämtade från Lundadialekt: 
boldg, brevbä'rare, giarjen, yngre glasö'gen, guilsmé, idn g/réda, 
nativdrrden (i bet. "sakramentet"), skorna'gare. Se vidare Axel 
Kock, Svensk akcent II: 238 (med ex. ur Skyttsmålet), Olséni 
Luggudem. 83, Wigforss SHF 553  if., Ingers Malmöspr. 21. Denna 
accenttyp gäller i allmänhet såsom dialektal och undvikes av 
rspr.-talande. De använda i detta fall betoningen béiag, brvbärare, 
gidsögon, gédisrne(d) etc. 1 några enstaka ord är emellertid efterleds-
betoningen vanlig också i lokalt rspr., nämligen i bokha"liare, hus-
(h)d 'ila, hus (h) d 'lierska (däremot: his(h)dll), jässji'vare, skorna' hare 
siskdmrnare, upstd'nndelse (i bet. "oro, villervalla") och änni (i 
bet. "fortfarande"). Varför denna accentuering bibehållit sig i just 
dessa ord är svårt att förklara. Med grav accent finns typen i sms. 
juidifion, som är en riksspråklig motsvarighet till dial. juladtan. 
Med två- el. flerstavig första led finns typen i juladd (= dial.-
formen; hos rspr.-talande numera även den litterära formen jiil-
dagen), rnissa'mmarsdton och missdmrnarsdd. Annars förekommer 
accenttypen icke i ord med urspr. tvåstavig förled; typen kaffe-
kdnna är uteslutande nordsvensk, icke skånsk. - För ordet 
elände, som i allmänhet icke uppfattas såsom sammansatt, upp-
giver Uttalsordlistan alternativt betoning på första eller andra 
stavelsen; här rådande betoning är elä'nnde. 

En annan viktig ordgrupp att lägga märke till är den, där 
såväl lokalt rspr. som dial. bibehålla den akuta accenten hos ett 
ord, som ingår som första led i en sammansättning; redan språk-
bruket i södra Småland har grav accent i sådana fall. Ex. 
(med enstavig förled): bdrnsäng, b16 (d)förfi/tning, Brégatan (gata 
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i Lund, dial. Brégada), dri'kksbäng, fri'miirke, ka'llbrann, kndpp-
Ml, Kntsbal, stdsbud. Särskilt böra följande giupper uppmärk-
sammas: 

Sms. där första leden är ett enstavigt verb eller ett starkt verb: 
slön, smas fin, sri'ngvatten, std'platts; sms. på -het: dzmmhet 
(dial. dömmhed), filhet, nhet, rd'het, st rhet, trgghet; sms. med 
åtskilliga enstaviga partiklar: frdmmkdmmen, hémmhdmmen, i'nn-
tagen, i/tagen, itgarnmal (dial. 'ödgammal = för gammal), d'-
sliten (dial. d 'p/'sleden). 

Också då första sms.-leden är två- eller flerstavig bibehålles i 
allmänhet den akuta accenten i sms.: fabri'ksarbetare, försa'mm-
lingshemm, katedrdlskola, hult'örltist risk, lati'nsk ola, laxérmedel, 
redlskola, studérhammare, studi 'nntmössa, univärsitétskansler. 

1 sms. med undan, som ensamt har akut acc., behålles denna 
accent vanligtvis: 't'tnnanlaggd, iinnansatt. Däremot alltid 'önndan-
tag, dels i abstrakt bet., dels konkret i bet. "undantagsförmåner, 
tillkommande en föreg. innehavare av ett hemman". Dialektalt 
råder också motsättningen ngan men éingantag. 

1 åtskilliga fall råder dock hos rspr.-talande vacklan mellan 
akut och grav. acc. i sms. av nyare datum eller på litterär väg 
inkomna, t. ex. i fdllkf'artiet, hösst-tärmin, vdr-tiirmin, lannstings-
mann. 

Liksom i rspr. i allmänhet ävensom i skånska mål få tvåstaviga 
adj., som annars ha grav acc., då de föregås av för, denna accent 
ersatt med akut: fdtti(g) men för fdtti(g), billi(g) men för bi'lli(g). 

Ytterligare några specialfall skola omtalas. 
Morgon heter som subst. md'rron med grav acc. men får akut 

i förb. gonid'rron och i md'rron; på samma sätt växla i dial. 
'incren men gomären och i mdren. 	Piano och teater ha vanligtvis 
akut acc., men dialektalt förekommer grav acc. i dessa ord. 

Egen heter égen i bet. "proprius, tillhörig" men gen i bet. 
"egendomlig, säregen, besynnerlig"; dial. har én i det förra fallet, 
igen (rspr.-lån) i det andra. 	Lakan har dels akut (läken el. 
la'kan), i överensstämmelse med dial. (ldgen), dels grav såsom i 
uppsv. uttal. Däremot har 75otdtis här alltid grav; i uppsv, tal 
höres ofta akut i detta ord. Räkneorden 30, 40, 50 och 6o ha här 
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undantagslöst akut: r'ti, /ö'rrti, /ä'mmii etc.; hos uppsv. radio-
talare har iakttagits grav acc. i dessa ord. Pi. till sak heter här 

säker (dial. sägor), ej sdker såsom i uppsv. tal. Låneordet alma-

nack(a) har vanligtvis uttalet allinencikka. 1 anslutning till predika, 

v., predikan s., predikare s., predikning s. heter det vanligtvis 

predi'kstol. Formen kan inte kallas dialektal; genuina dial.-former 
äro präka (sydsk. prätja) och priikestol. Det är egendomligt att 
ordlistor kunna förorda en sådan betoning som prdikstol, järn-

förlig med köntraktsprost och mi'ssionshus. - Sms. med akademi, 

såsom akademi'staten, akademi'sekreterare kunna dels behålla be-

toningen hos akademi- (med akut acc. på i, det av förf, använda 
uttalet), dels ock få acc. överflyttad till e, alltså akadémisekreterare; 
jfr uttalandet av prof. Aron Westerlund i artikeln "Till flydda 
tider" i Under Lundagårds kronor, del III, s. 152: "Han fick snart 
lära sig att 'akademi' i alla sammansättningar uttalades med 
tonvikten på e'et." Prof. W. är göteborgare. - Denna sistnämnda 
accentuering vill förf. icke kännas vid, ej heller åtskilliga, som 
blivit tillfrågade. - Dialektalt förekommer i Lundatrakten denna 
betoning i sms. akadémiJiimmane och akadémijor, men här är att 
märka att även det enkla ordet i dial. har denna betoning: aka-

de'mien eller (neutr.) akadémied. 
För vidare upplysningar om accentueringen i skånskt rspr. kan 

hänvisas till Axel Kock, Svensk akcent 1 och II, särskilt 1:62, 
64-65, 87-88, 201, 203 och 11:90, 92, 95,  97; se även noten hos 
Bergman io. Förf, har i stort sett samma uppfattning som Axel 
Kock rörande en del enstaka ord och förbindelser (återgivna av 
Bergman lo) som enligt skånskt rspr.-bruk ha akut acc. men har i 
ett par fall avvikande uppfattning: konj. både (i både - och, dial. 

bodde) har liksom i dial. endast grav acc., och adv. allra, som eni. 
A.K. har akut, har liksom det dialektala allor växlande grav 

och akut acc. 
För accentuering av o r t n a m n gälla i stort sett samma 

regler som i dial. Namn på -arp och -by ha således grav accent 
- namnen här återgivna i rspr.-uttalet: Fläkkarp, Käbbarp Å'k-

arp, Dälby, Rd'by, Scinnby. Undantag utgör Vi'darp (Hviderup el. 

Hvidarp, herregård i Gårdstånga sn, Frosta hd), Av namn p5. -by 
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utgöras de enda undantagen av relativt nybildade namn, nämligen 
Rdby i Vomb och i Stävie - båda sekundära bebyggelser från 
enskiftestiden - och Nby i Bosjökloster. - Namn på -löv med 
enstavig förled ha nästan undantagslöst akut acc.: A 'riöv, Brlöv, 
E 'slöv, Réslöv; däremot ådarslöv med tvåstavig förled. Den numera 
i Lund och omgivning vanliga accetueringen Sva'löv är däremot 
en ss. utläsningsform tillkommen sentida analogibildning efter 
andra namn på -löv, sedan Svalöv efter omkr. 188o blivit en mera 
känd ort; de genuina formerna av Svalöv ha grav acc. både i 
Rönnebergs och Harjagers hder (första leden har urspr. varit 
tvåstavig). - Den i början av denna redogörelse behandlade 
accenttypen med dialektal betoning av andra sms.-leden, då 
förleden är enstavig, har också motsvarighet i några dialektala 
ortnamnsformer: Ga'rstd 'nga, Sveddia, Valltjdrra, Åppa'gra. Enligt 
ortens rspr.-bruk uttalas dessa Gd'rstdnga, Svdala, Vlltjärra el. 
Vdlltjärrcz och U'ppa'kra. - De geografiska namnen Japan, Kina 
(Tjina) och Jerisalem få här alltid akut acc. 

En kort översikt över sådana p e r s o n n a m n, där accentu-
eringen visar regionala växlingar, kan här vara på sin plats. Av 
tvåstaviga kvinnliga förnamn på -a ha somliga grav accent, andra 
akut. Fallen av akut accent äro flera här än i övre Sverige; redan 
i Blekinge ha flera av dem, som här ha akut accent, ett uttal med 
grav acc. Här anföras nu exempel på fördelningen av grav och 
akut accent i Lundaområdet. Denna fördelning är gemensam för 
det lokala rspr. och dialekten. Ev. avvikelser i uttalet mellan 
rspr. och dial. beröra ljudbeståndet i enstaka namn men icke 
accentueringen, t. ex. rspr. Bi'ngta, dial. Bä'jnta. För övrigt 
upptagas namnen här med sitt officiella stavsätt. 

Med grav acc. uttalas här följande: Anna, Brita, Elna, 
Elsa, Emma, Eva, Greta, Hedda, Klara, Lina, Lisa, Nora, Sara, 
Tora och Ulla. 

Med a k u t acc. uttalas: Agda, Alma, Asta, Bengta, Berta, 
Edla, Gerda, Hanna, Hilda, Hilma, Ida, Laura, Marta, Selma 
och Tilda. 

Med omväxlande g r a v och a k u t acc. uttalas Hulda. 
De flesta av dem som här angivits ha akut acc. har förf. i 
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mellersta Blekinge hört uttalas med grav, t. ex. Alma, Bengta, 
Hanna, Hilda, Hilma, Ida, Selma och Tilda. 

För ett stort antal av de uppräknade namnen gäller, att de 
relativt sent (186o-talet eller senare) inkommit i den sydskånska 
allmogens namnförråd men att de tidigare varit brukliga bland 
medelkiassen, t. ex. Emma och Ida. Av dessa uttalas Emma med 
grav acc., Ida med akut. Att ett namn relativt sent upptagits i 
namnförrådet förslår inte som förklaring till att det fått akut acc., 
då som nämndes Emma och Ida uttalas med olika accentuering. 
Båda ha sedan början av i800-talet tillhört medelklassens namn-
förråd och blevo på 186o-talet införlivade med allmogens namn-
förråd. Gamla i allmogetradition äro endast Anna, Elna och Elsa, 
Bengta, Berta och Hanna, men av dessa ha de tre första grav 
acc., de tre sista akut. 

Något som också erbjuder intresse ur accentueringens synpunkt 
är fördelningen av grav och akut accent if am ilj en am n, sam-
mansatta med enstavig förled + någon av ändelserna -berg, -blad, 
-dal, -gren, -lund, -man, -qvst, och -ström. Att angiva några 
bestämda regler för fördelningen av grav eller akut accent är svårt. 
Dock kan med bestämdhet uppgivas, att familjenamn, samman-
satta med någon av förlederna Alm-, Berg-, Hed-, Holm-, Malm-, 
Palm- och Sand- alla ha grav acc., t. ex. Almgren, Bergman, 
Hedström, Holmgren, Malmberg, Palmborg och Sandström. Obe-
roende av vilket element som utgör namnets andra led få de alltid 
grav accent. För andra sammansatta familj enamn gäller, att 
det beror på namnets andra led vilken accentuering det får. Som 
exempel nämnas följande, varvid namnens officiella skrivsätt 
användes: 

A 'hlberg, A 'hlgren, A 'lilman men A'hlqvist, A'hlström. 
Bl6mberg men Blimgren, Blåmqvist. 
Börggren eller Börggren men Börglund, Börgqvist, Börgström. 
Bro'berg och Bröman men Bröströin. 
Da'hlberg och Da'hlgren men Ddhlqvist, Ddhlström. 
Grö'nberg och Grö'ndalil men Grö'nlund och Grö'nqvist. 
Héllberg, Héllgren men Hllqvist, Hallström. 
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Li'ndberg, Li'ndgren men Li'ndblad, -qvist, -ström. 
Landgren (ensamt ?) men L'indberg, -blad, -qvist, - ström. 
No'rdblad, Nördgren, men Nördlund, -qvist, -ström. 
Sjö'berg, Sjö'gren men Sjö'qvist, Sjö'ström. 
Strö'mberg men Strö' mblad, Strö' mqvist. 

Ovanstående förteckning gäller sådana namn som äro aktuella 
och fått ett stadgat uttal med antingen akut eller grav accent. 
Ett vacklande uttal kan förekomma i namn, som man inhämtat 
på rent litterär väg. Därav kommer t. ex. den växlande accen-
tueringen av Strindberg. Att för detta namn eller för något av de 
ovannämnda rekommendera någon viss accentuering som den 
"riktiga" är inte tillrådligt. Vi ha endast bruket att följa. Men 
hur detta bruk uppstått är en annan fråga. 
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Böjningssystem 

Det torde inte finnas något svenskt riksspråksområde, där böj-
ningsformerna i det lediga samtalsspråket helt sammanfalla med 
skriftspråksformerna. Detta bör hållas i minnet, då vi gå att 
redogöra för böjningssystemet i Lundaområdets riksspråkstyp. 
De avvikelser från skriftspråksformer, som där förekomma, äro 
icke större än i vilket som helst annat rspr.-områcle inom Sveuge. 
Uppsvenskt (och stockholmskt) dänn garnmla gubben, ddrnm stora 
barna, ddmm nya husena, ndge, stog, lega, tajji, vari och blivi äro 
regionalt präglade former likaväl som sydsvenskt-skånskt dänn 

gamnile gubben, di store barnen, di nye husen, ndt, sto, ligget, tatt, 

vatt och blitt. Vad som över huvud taget kännetecknar böjnings-
systemet i det sydsvenska rspr.-området är dels ett kvarstående 
på en mera konservativ ståndpunkt - ofta i samma fall där 
också skriftspråket har det - dels ock en gemenskap med vissa 
dialektala drag; men dessa dialektala avvikelser från skriftspråks-
former äro icke större än exempelvis Stockholmspråkets. 

Ett konservativt drag i förhållande till TJppsverige är exempel-
vis böjningsformerna barnet, barnen, ögonen contra uppsvenskt 
barne, barna, ögona. Dit hör också isärhållande av maskulint och 
feminint genus i frågan oni levande varelser: dänn gammie gubben 

men dänn gammia gumman (jfr ovan). - Gemensamma med 
folkmålet äro pluralformer av typen kniva med gammalt r-bortfall 
eller p1. täkke med ett aldrig utbildat -n (alltså en arkaism). Dessa 
former ha stor frekvens i det lediga vardagstalet också ibland 
rspr.-talande, och de böra utan tvekan medtagas i en framställning 
som denna. Men mera påfallande dialektegendomligheter i ord-
böjningen undvikas av rspr.-talande, t. ex. de omljudda pl.-for-
merna tär, vrär och klör (tår, vrår, klor). * 

Genus. Några ord, som i centralsv. rspr. äro neutra, ha här 
realgenus. Dit höra finger, grus, ids, mos, paket, paraply, rede, sot, 

* Pi. tjör till "ko", som i folkmåiet kunnat iakttagas hos personer 
födda på 1850- och 6o-talen, är numera där föråldrad och ersatt av koor; 
rspr.-talande använda pl. her. 
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spann (ämbar) och streck, det sistnämnda i bet. "linje"; i bet. 
"klädstreck" är det neutrum. Alla nämnda ord ha i dial. mask. 
eller realgenus. De av dem, som kunna böjas i pi., ha pl. -a(r) utom 
paket och paraply, som ha -er. För mod (klädmode) förekommer 
såväl realgenus som neutr.: t. ex. va  pd moden, men också: 
de e ett rä'lit mod. Betr. papp är genus växlande (jfr Bergman 19). 
Stall är i äldre språkbruk liksom i dial. realgenus, i yngre neutr., 
vilket helt får tillskrivas rspr.-påverkan. Saken skulle kunna 
uttryckas så, att ju mindre folk har med "stall" att göra, ju 
vanligare blir genus neutrum. - 1 ett formulär till hyreskontrakt, 
tryckt i Lund omkr. 1930, ålägges hyresgästen att hålla idsar 
i ordning. - Genus neutrum för apelsin, som kan förekomma i 
Uppsverige, är här alldeles otänkbart. 

Neutralt genus, där centralsvenskt rspr. har realgenus, till-
kommer borr, fingerborg, fotografi, mal, näbb, spik och tvdl, samtliga 
i överensstämmelse med dial. Kilo (tjilo) är här regelbundet neutr; 
i Stockholm ofta realgenus. För klosett (numera föga brukl.) växlar 
i Lundaornrådet realgenus och neutr. 

Rent dialektalt är bruket av genus neutr. för fabrik, garderob 
(dial. gadrd'p), komedi och skylt; för det sistnämnda är dock 
neutr. vanligt bland affärsidkare i Lund. 

Substantivböjning. Redan i framställningen över de enskilda 
ljuden ha en del böjningsformer behandlats, således under e-ljudet 
S. 33 sammanfallet av pl.-ändelserna -er och -or i -or (d. v. s. o-t) 
och under r-ljudet s. 71 bortfallet av -r i pi. -ar. 

Sammanfallet i talet av pl.-ändelserna -er och -or i -or består 
icke - historiskt sett 	däri, att -er blivit "utbytt" emot -or. 
Det är av rent fonetisk natur. Ett äldre -or har i ett visst stadium av 
språkutvecklingen försvagats till -er (jfr da. gader och kaker i 
vissa sv. dial.); detta -er har sedermera tillika med ett urspr. 
-er (i tider) genom inverkan av det följande r blivit -or. jfr 	för 
folkmålens del - Olséni Luggudem. 46, Billing Åsbom. 102. Till 
samma företeelse hör adj. säker 	säkor, pres. ligger 	liggor. 
1 subst.-böjningen visar sig alltså denna ljudutveckling däri, att 
pl.-ändelserna uttalas lika i kvinnor och damer, i flickor och töser. 
Ehuru rspr.-talande alltid i skrift hålla de olika ändelserna isär, 
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delvis också vid högläsning, är det endast ett relativt fåtal, som i 
vardagligt talspråk göra det. En motsatt företeelse är vanlig i 
bl. a. småländskt och blekingskt präglat rspr.-tal, med sådana for-
mer som flicke(r), kake(r), gate(r). 

Några fullständiga deklinations-mönster är onödigt att här 
meddela, men några detaljer skola uppmärksammas. 

1 åtskilliga fall har skånskt folkmål pl.-ändelsen -or (av -er, se 
ovan), där nysv. skriftspr. har -ar. Dit höra i synnerhet pl.-former 
till trädslags namn, gärna följda av akut accent: a'llmor, bö'gor 
el. bö'gor (bokar), égor, grcnor, pi'lor. Av dessa har åtminstone 
dilmor iakttagits bland rspr.-talande Lundabor; däremot vanligt-
vis boka(r), grana(r), pila(r), uttalade med grav acc. 

Till de ord, som i dial. ha p1. -or, där nysv. skriftspr. har -ar, 
höra också fru och fröken. Stundom får man också i lokalt rspr. 
höra pl.-formerna fruor (jämte frua[r])  och fröknor. Ex.: fröknorna 
Svä'nnsen; vill di kallas fröknor, sd ska di dkksd s'tppföra säjj 
sdmrn fröknor! (en husmoder om sina hembiträden). - För sill 
förekommer dels rspr : s p1. -form silla (r) med grav acc., dels den 
dialektala formen sillor med akut acc. T. ex. Vi sto sdmni kakkade 
sillor. - Rent dialektala verka pl.-formerna gravor och kvarnor; 
den dialektala pl.-formen grobor (i bet. "diken", jfr s. 109) höres i 
lokalt rspr. växlande med gropa(r). En påfallande form är pi. 
gri'nndor växl. med gri'nnda(r). Nu är ordet "grind" i Lunda-
området ett rent rspr.-lån, varför den egendomliga pl.-formen 
gri'nndor icke har några dialektala förebilder. 

För katt, som i nysv. skriftspr. har pl.-formen -er, har ofta 
iakttagits pi. katta(r), som är gemensam med dial. Den har, 
om än med tvekan, upptagits här, då den kan förekomma även 
hos personer, som annars icke ha några påfallande dialektdrag. 
- Jfr da. katte. 

Ett gemensamt drag för götiska och sydsvenska (östdanska) 
mål är frånvaron av pl.-ändelsen -n i neutra slutande på vokal, 
av typen bo, ställe, äpple, förhållande. Denna böjningstyp med ett 
aldrig utbildat -n, som betecknar ett äldre stadium än de rspr.-
bildande dialekterna och nysvenskt rspr., är också företrädd i 
sydsvenskt rspr.-bruk. Jfr i det hela framställningen hos Bergman 
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12 f. (art. tvd äpple). Förf, instämmer till alla delar med Alvings 
av Bergman citerade uttalande från Kalmar, att p1. på -n är 
"en ren lärdomsprodukt". Hos rspr.-talande i Lundaområdet 
iakttages den numera väl allmänt i skrift (några undantag, se 
nedan), men i talspråket växla fortfarande former med och utan 
-n; former med -n torde oftast påträffas hos personer med lång-
variga studier bakom sig, men det finns ju andra rspr.-talande än 
de som avlagt studentexamen. Jfr Axel Kocks uttalande i Sv. 
Landsmål XV:5 :44 "och detta är alltjämt fallet i sydsvenskt 
samtalsspråk" (näml. växlingen av p1.-former med och utan -n). 

De litterära beläggen för ändelselösa p1.-former ifrån senare 
tid påträffas mestadels i ortspressen. T. ex. en annons i 5 D 5 
(datum ej antecknat): "Stickade täcke till salu", rubrik i 5 D S 
mars 1924: "Betydligt förbättrade is/örha'llande i Sundet". 
Svårast ha formerna på -n att slå igenom i låneord, t. ex. 75iano; 
i en annons från Eslöv i Skånska Dagbi. 3/12 1953, S.  lo  T. 
5 läses: "Beg. piano, nyrenoverade." - En ansats att införa 
p1.-formen pianos har inte fått någon efterföljd, vare sig i tal 
eller skrift. 1 annonsavdelningen till Skånes kalender, del 1, Lund 
1876, finns s. 71 en annons från Malmö med p1.-formerna pianos 
och pianinos; samma former finnas i en annons från Göteborg s. 25. 

För /örhdllande förekommer i äldre lundensiskt rspr. - jämte 
den ändelselösa formen, jfr ovan - formen förhdllander. Ännu 
vanligare torde formen ärender vara (dial. ärane, p1. =); båda 
ha motsvarigheter i nysv. skriftspråk. 

För neutra på -eri av typen bageri, garveni, mejeri äro p1.-former 
på -er (-or) de enda brukliga; aldrig bagerin, som stundom kunnat 
uppträda i Mellansverige. 

Det är böjningen av neutra, som ger mest anledning till kom-
mentarer. Här skall redogöras för best. form pi. hos olika typer 
av neutra. 

För enstaviga neutra av typen hus, ägg, rum är best. form pi. 
regelbundet husen, äggen, rummen, vilket överensstämmer såväl 
med sydsv. folkrnål som med svenskt skriftspr.; de för uppsv. 
talspråk (obs. ej dialekt) typiska formerna husena, äggena, rum-
mena äro här obrukliga. 
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Enstaviga neutra på vokal av typen bi, bo, knä, som ofta ha 
obest. form pi. 	sing. (jfr ovan), ha som best. form pi. antingen 
bien el. boen el. bona, knäen el. knäna. 1 dial. är formen -en ena-
rådande för bi och bo, växl. med -na i knä (varmed följer trä, träd). 

Ögon och öron ha best. form pi. ögonen, öronen (aldrig ögona); 
för hjärta har antecknats hjärtanen, belagt i skrift hos Annie 
Quiding-Åkerhielm, född Malmöbo (källan ej antecknad). 

Till tvåstaviga neutra på vokal av typen bygge, märke, ställe, 
täcke, äple har skånskt folkmål såsom best. form pi. de ur-
sprungliga formerna på -n: byggen, märken, ställen, täkken, eblen. 
(Vill du jälla me d ryssta täkken? Torna hd.) Skånemål står här 
på en konservativare ståndpunkt än da. rspr. och da. dial. ävensom 
svenskt rspr. och vissa dial. på gammalsvenskt område. Mot-
svarande former i nysv. skriftspråk och i uppsv. talspråk äro ju 
byggena, märkena etc. Denna böjningstyp har först på senare tid 
börjat intränga i skånskt rspr., d. v. s. i talspråk. Detta har 
annars gått sin egen väg och har sedan I7oo-talet och in i våra 
dagar en best. form pi. av typen byggenen, märrkenen, ställenen, 
täkkenen, ä75lenen. (De skulle va rolet d få se alla di gammle ställe-
nen; rspr.-taiande person från Färs hd med skolgång i Lund, 
sedermera bosatt i Lundatrakten.) Om uppkomsten av denna 
böjningstyp, se Axel Kock i Sv. Landsmål V: 44.  Han skriver om 
typen, att "former sådana som äklenen kunna ännu användas i 
sydsvenskt samtalsspråk". Därmed avser förf. troligtvis lokalt 
rspr.-bruk i Skåne. Med undantag av ovannämnda inlägg av Axel 
Kock är företeelsen icke tidigare behandlad i litteraturen. Lech 
har i "Skånemålens böjningslära" icke haft anledning ingå därpå, 
då den icke tillhör dialekt i egentlig mening, snarare det "hemma-
gjorda" rspr.-bruket. Företeelsen är till sin geografiska utbredning 
icke undersökt. Förf, har iakttagit den hos rspr.-talande personer 
i Malmö, Lund, Ystad, Simrishamn, Landskrona och Hälsingborg 
och i resp. "uppland" till dessa städer; från andra skånska städer 
ävensom städer i Sydsverige utanför Skåne saknas uppgifter. 
1 Lunds och Malmö stadsmål förekomma omväxlande den genuina 
typen ställen växlande med den nyare ställenen. Den senare typen 
är den för det lokala rspr. karakteristiska och har kunnat iakttagas 
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även hos personer med vidsträckt beläsenhet och litterär bildning. 
Axel Kock förklarar i Sv. Landsmål XV. 5:43 f. uppkomsten av 
typen äplenen såsom en analogibildning efter ögon:ögonen, öron: 
öronen. Emellertid kan denna ordgrupp synas vara alltför fåtalig 
för att verka normgivande. Som en annan förklaringsgrund 
skulle man kunna tänka sig följande. Sedan man blivit medveten 
om att ställen i nysv. fungerar som obest. form pl., har denna 
form befunnits otillräcklig att jämväl fungera som best. form, 
och man har då lagt till ytterligare -en, analogiskt efter typen 
husen, så att resultatet blivit ställenen. Men därtill kan dock 
invändas, att i äldre skånskt och sydsv. rspr. pl.-former utan -n 
länge voro gängse och delvis äro det än i dag. Samma personer, 
som haft ställe i obest. form pi. ha alltså haft ställenen i best. form. 

Av äldre belägg att döma synes typen ställen jämte den ny-
bildade ställenen ha använts sida vid sida en längre tid. H. Schartau 
(f. i Malmö 1757) har enligt Bergman s. 13 best. form pi. nöjen 
i ett brev från i800; i en otryckt självbiografi av inspektor M. 
Rosenquist å Löberöd, skriven 1848, finns best. pI. ämnen i ett 
skriftspråk, som annars har blott obetydliga dialektala inslag. 
- Här skall påvisas ett otryckt källmaterial, som är rätt upp-
lysande. 1 lantmäteriakter från Malmöhus län från senare hälften 
av 1700-talet och början av i800-talet förekomma ofta såsom 
ändelser till ägonamn orden ski/te och stycke. 1 intet enda av till 
Landsmålsarkivet i Lund inkomna excerpter ur dessa lantmäteri-
akter från tiden för storskifte och enskifte i Skåne finnas dessa 
ändelser i best. form pl. tecknade såsom ski/tena och styckena. 
De genomgående använda typerna äro dels de med folkmålets 
böjningssystem överensstämmande ski/ten och stycken (dial.: sju-
ten, stikken, sydsk. stittjen), dels ovannämnda ski/tenen, styckenen. 
Författarna till lantmäteriakterna ha varit lantmätare av skånsk 
härstamning, som återgivit ägonamnen i normaliserad språkform. 
Denna ger emellertid vissa upplysningar om äldre tiders upp-
fattning angående rspr.-bruk. Som ex. skola anföras: 

Typen skif ten, stycken: Brinckastycken V. Vemmenhög 1786, 
Malinöstycken L. Uppåkra 1812, Mosaski/ten Skabersjö 1783, 
Spdngastycken Esarp i8ii, Stanstorj5astycken Brågarp 1812, Tvär- 
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ski/ten Brågarp 1700, Tvärstycken L. Uppåkra 1812, Wdnga-
ledsski/ten Esarp 1819. 

Typen ski/tenen, styckenen: B jeraski/tenen Skabersjö 1818, Bråge-
rupsstyckenen Brågarp 1783, Damstyckenen Bjereshög i8ii, Galge-
styckenen V. Vemmenhög 1786, Hyllestyckenen Balkåkra 1781, 
Hyltarpsski/tenea Skabersjö 1818, Ldrestyckenen Hassle-Bösarp 
1766, Pistolstyckenen Skabersjö 1818, Rämestyckenen V. Nöbbelöv 
1781, Sönnarpsstyckenen Skabersjö 1818, Sandstyckenen Bjereshög 
1811. 

Exemplen äro tillfälligt antecknade, men en fullständig genom-
gång av de till flera tusen uppgående excerpterna skulle säkerligen 
giva ungefär samma fördelning. 

Ett påfallande drag, som skiljer skånskt rspr. från uppsvenskt, 
är bruket av den fullständiga best. artikeln -en i sing., där den i 
uppsv. tal reduceras till -n. Jfr Bergman 26, art. nyckelen etc. 
Följande kategorier komma ifråga: 

Ord på -el. himmelen, nykkelen, ärr jelen, stämmpelen, vinkelen; i 
skrift användes ej mera best. artikel på -en men höres vanligtvis 
i talet. 

Ord på -er: åkeren, (dial. agoren, i Lunda-. och Malmödial. 
åkkoren). Numera icke i skrift. 

Ord på -are: alltid amerikänaren, apotékaren, bagaren, muraren, 
skomäkaren. 

Låneord: akademien, demokratien, harmonien; direktören, /uriren, 
kaptenen, kor pralen. 

Däremot endast -n i ddkktorn, majisstern, ProlYssorn, provisorn>  
revisorn; former på -en (dokktoren) i denna grupp anses dialektala. 

De enstaviga orden by och sjö ha här i best. form byn och Sjön, 
icke bynn och sjönn såsom i uppsv. talspråk. Dialektala former 
äro byen och sjöen jämte sjön; i äldre skriftliga källor påträffas 
byen, t. ex. i M. Rosenquists självbiografi (1848). 

En arkaistisk dat. sing. finnes i förb. se  i syne och ka'mma i tide, 
båda med dialektala motsvarigheter. 

Adjektivböjning. En detalj i adj.-böjningen är i det föregående 
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berörd; nämligen (s. 36) den geografiskt begränsade motsättningen 
mellan typerna rolit och rolet. 

1 adjektivens pluralböjning skiljes mellan obest. form på -a, 
best. form på -e, en för alla götiska och sydsvenska mål, som äro 
a-mål, kännetecknande gammal fördelning. Alltså: nya stola(r), 
fina vangna(r), smala gator, snälla barn, sena tåg, men di nye 
stola(r)na, di fine vangna(r)na, di smale gatorna, di snälle barnen, 
di sene tågen. Se även i inledningen till böjningsläran s. 87. 

1 komparationen märkes en götisk-sydsvensk egendomlighet, 
som till våra dagar hållit sig kvar, nämligen komparation på -are 

och -ast utan ornljud till grov och låg, alltså grovare, grovast, och 

lågare, lågast, som förekommer onwäxlande med den riksspråkliga 
komparationen grövre, grövst och lägre, lägst. Jfr gra"vare, grdvast 

och laware, lawast i Tornamål, gråvare, gråvast och lågare, lågast i 
Lunds stadsmål, grovere, grovest och lavere, lavest i da. Om denna 
komparationstyp uppgiver SAOB, art. grov "äv. (numera bl. yard.) 
grovare, grovast", och art. låg "äv. (numera bl. ngn gg yard.) 
lågare, lågast". Belägg kunna påträffas också på svenskt område 
långt utanför Skåne: det grovaste språk i Dagens Nyheter 22/10 

1953 s. 16 sp. 5; att korrundelen varit lågare i brev av 30/1 1900 
från arkitekten Helgo Zettenvall (västgöte) till prof. Lauritz 
Weibull, medd. av denne i Hist. Tidskrift för Skåneland VI :417. 
- 1 detta sammanhang bör upptagas komparationen högare, 

högast växlande med rspr :s högre, högst som överensstämmer 
med Skånemålens form, t. ex. i Torna hd med staden Lund 
höjjare, hö/jast, da. hö fere, höjest. SAOB säger om typen högare 
"numera bl. starkt bygdemålsfärgat" men nämner intet om den 
geografiska fördelningen. Ehuru typen torde anses som dialektal, 
har den här upptagits, då den ofta påträffas hos personer, som 
äro rspr.-talande i den meningen, att de uttala hög, icke höjj - jfr 
bruket av de riksspråkliga formerna grov och låg i förening med 
numera ss. dialektala eller föråldrade ansedda komparations-
former. 

En arkaism finnes i den gamla dat. sing. i mörrke i sådana 
uttryck som gå i mörrke, se i mörrke, sitta i mörrke (dial. seda i 

niårrke norr om Lund, sidda i mårrke i Lund och söder därom). 
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Pronomina. För ett flertal pronominalformer hänvisas till stäl-
len där de behandlats i samband med de enskilda ljuden. För former 
av jag se s. 64, du S. 35, han s. 40, ni S. 29. Pron. hon har formerna 
honn, obj. hänne; dial. skiljer mellan starktonigt hinge, i stadsmål 
äv. hinne, svagton. -na, men i rspr. göres ingen skillnad mellan 
ställning i starkton eller svagton, och hänne användes för båda 
liksom henne i nysv. skriftspr. - Vi har ss. obj.-form dss; som 
dialektalt betraktas sdss, som dock finns i genuint stadsmål. Pron. 
1, som ännu lever dialektalt i hela Västskåne, också i äldre Lunda-
dial., saknas i lokalt rspr. med undantag för högtidligare föredrags 
och predikospråk. Annars användes ni; ang. brukbarheten av ni 
i sing., se nedan i redogörelsen för tilltalsord. Tredje personens 
personl. pron. de (även fungerande ss. demonstrativ-pron. och 
best. artikel i p1.) motsvaras av di med obj.-formen ddmm. Formen 
di överensstämmer såväl med rspr.-bruket som det dialektala 
bruket i större delen av Götaland samt angränsande delar av 
Svealand; jfr framställningen hos Bergman 27 f. 	Vi avse här 
det mera genuina tillstånd, som rådde innan ddmm började 
tränga söderut. Då utgjorde det enda undantaget i Götaland 
diftongområdet å sydsvenska höglandet med diftongisk form av de, 
dit också Nordskåne (norr om en ungefärlig linje Allerum—Ring-
sjön—Maglehem) hör. Jfr översikten hos Swenning 55  if. Men 
överallt där de i Sydsverige har diftongisk form (dajj, ddjj etc.) 
fungerar di ss. rspr.-formen, även som yngre dial.-form (bl. a. 
egen erfarenhet i Nordskåne). 1 Sydskåne är di också dial:s form. 

Redan c:a 1910-1920 hade di i skånskt lokalt rspr. - mest 
hos yngre - liksom i yngre stadsmål fått en konkurrerande 
form i det uppsvenska ddrnm, som via stambanan från Stockholm 
och andra orter spritt sig söderut. Ddrnrn synes tidigare ha fått 
fäste i Malmö än i Lund. Tendensen att låta ddmm ersätta di var 
alltså fullt märkbar redan före omkring 1930, men vid denna 
tidpunkt tillkommo ännu två faktorer, som gynnade bruket av 
ddmm, dels radions högtalare och dels ljudfilmen. För de yngres 
räkning är ännu en faktor att räkna med, nämligen serieläsningen 
med dess upphöj ande av ddrnrn (tecknat dom) till skriftspråk. 
1 lokalt rspr. har ddmm inträngt mera än i dial. Därtill kommer 
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den besynnerliga föreställningen hos åtskilliga rspr.talande, att 
ddmrn är en "finare" och mera korrekt (!) form än di, även hos 
sådana som annars icke äro vidare mottagliga för uppsvenska 
tendenser. Om företeelsen skulle åtskilliga sidor kunna skrivas. 
Här skall endast tilläggas, att motsättningen mellan di och ddmm 
är en skillnad mellan olika generationer. 1 Lund och Lunda-
området påträffas di övervägande hos personer med födelseår 
före sekelskiftet och ett stycke in på 1900-talet; hos yngre rspr.-
talande generationer växla di och ddnjrn ss. subj.-forrner, var-
efter ddmm allt mera tilltager.* 

1 samband härmed skall nämnas något om bruket av pronomina 
såsom tilltalsord. Beträffande bruket av du är att märka, att 
medan det på ett vis har avtagit, har det på ett annat vis tilitagit i 
senare decennier. Det är det ensidiga "duandet" som mer och 
mer försvunnit: av överordnade till underordnade, av äldre till 
yngre och av dem som trodde sig stå på en högre social nivå 
än den tilltalade. Allt detta står i samband med en helt lovvärd 
demokratiseringsprocess. Under 1800-talet var det vanligt att 
hembiträden ("pigor", senare "jungfrur") duades av sina "herr-
skap", ja även av umgänget till resp. "herrskap". Seden avtog 
emot r800-talets slut, då du ersattes med förnamnet (växlande 
med honn). Redan från 1870-talet finns belägg på att fullvuxna 
"jungfrur" tilltalades med förnamnet i st. f. du. Men avvecklingen 
av detta ensidiga duande tog en lång tid. Ännu omkring 1910 
funnos åtskilliga husfäder och matmödrar som envist fasthöllo 
därvid, men bruket ansågs då med rätta som efterblivet. Det 
beivrades kraftigt t. ex. vid diskussioner i hembiträdesfrågan 
inom Fredrika Bremerförbundet i Lund. Emellertid var det på 
1920-talet vanligast att förnamnet användes som tilltalsord, men 
redan på 1930-talet började frökentiteln tillämpas för hembiträden 
i enlighet med den framträngande uppfattningen, att dessa lika 
väl som affärs- och kontorsanställda hade rätt till frökentiteln. 
Numera (1950-talet) användes förnamnet till hembiträden endast 
ifråga om gammaldags trotjänarinnor, som själva önska det, 

* Vad här är sagt om de och dem (di och dcimm) såsom personligt pro-
nomen gäller också dess funktion såsom best. artikel i plur. 



samt flickor i eller under konfirmationsåldern. 	Tillfällig arbets- 
hjälp i hemmen såsom tvätterskor och städfruar tilltalades ett 
stycke in på 1900-talet med förnamnet ellei med "mor" + efter-
namnet (mor Nillsen), som dock småningom ersattes med /ru el. 
/röken + efternamnet. 

En stigande tendens har förmärkts att medborgare av skilda 
"socialgrupper" numera bli "du" inbördes i sådana fall, där det 
bara för några årtionden sedan var otänkbart, betraktades såsom 
mindre "comme il faut". Denna tendens sammanhänger med de 
ljusare sidorna i nutida samhällsutveckling. Då ungdom i åldern 
omkring 20 år sammanföres t. ex. på arbetsplatser eller vid 
undervisning - alltså även studenter - blir man numera "du" 
utan några ceremonier, i synnerhet ungdom av samma kön. 

För bruket av ni såsom tilltal till en person gälla ungefär 
samma regler som i det övriga Sverige. Såsom allmänt tilltalsord 
i st. f. namn och titlar 	då man icke säger du 	synes ni icke 
ha någon framtid för sig, helt enkelt därför att detta bruk verkar 
osvenskt. Däremot kunna resande och främlingar, som äro ove-
tande om varandras namn och titlar, här i större utsträckning 
än i övre Sverige använda ni inbördes utan att någon tar an-
stöt därav. 1 detta fall verkar ni mera berättigat i st. f. de 
otympliga "damen", "herrn" el. "min herre", för att icke tala 
om "han" och "hon". 

För några decennier sedan var det ytterst vanligt att mera 
avlägsna släktingar, särskilt kvinnliga, tilltalade varandra med 
förnamnet i st. f. "du". Detta sätt att tilltala är numera i av-
tagande, men är ännu inte okänt bland äldre och medelålders 
generationer. Mellan icke besläktade damer förekom också som 
en form för titelbortläggning att i st. f. "du" förnamnet användes, 
särskilt om bekantskapen gjordes, då ungdomsåren redan voro 
passerade. 

För p 0 S s e s 5 i v p r 0 fl o m i n a och såsom sådana använda 
gen.-former av pers. pron. hänvisas till deras behandling flerstädes 
under framställningen av de enskilda ljuden: min, din och sin 

s. 33, eder S. 29, deras 5. 30. Det kan tilläggas, att till vår aldrig 
förekommer biformen vdran såsom i övre Sverige, lika litet som 
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eran till eder (er, är). 	En sådan konstruktion som far min, 
bror min, som är vanlig i uppsv. talspråk, är här obruklig (liksom 
även i dial.) och motsvaras av min far, min bror. 

För d e m o n s t r a t i v a pron. den (dänn, neutr. de, pi. di) 
gäller vad som säges om pers. pron. de. - Särskilt skall observeras, 
att pron. denne är i talspråk fullt levande och, då det följes av 
subst., har detta i best. form: dänne gången, dänne vekkan (el. 
yngre: dänna, som är skriftspr.-påverkad form), dätta huset, dässe 
husen. De dialektala formerna äro dinne, ditta, disse, växi. med 
dänne, dätta, dässe. Jfr Bergman 104, art, denne. Ang. bruket av 
densamme (dännsdmme) är att märka konstr. Ja har ennte mer änn 
dännsämme = jag har inte mer än detta enda exemplar (av visst 
klädesplagg, bruksföremål m. m.). 

Övriga pronomina kunna behandlas i korthet. De i n t e 
r o g a t i v a pronomina ha talspråksformerna vemm 	vimm 
(s. 31), va (va), vi'kken, vdt'ör-en och hj't.rdan. Enda brukliga 
r e 1 a t i v p r o n o m e n är såmin (växlar dialektalt i vissa ställ-
ningar med där). Av i n d e f i n i t a pronomina märkas: en annan 
i bet. "en sådan som jag", "någon i min situation" (som är mindre 
fördelaktig), även = "jag själv"; någon el. nån, (se vidare s. 65); 
mann (som dialektalt betraktas en i denna bet.). Varje, som här 
är skriftspråkslån och saknas i dial., uttalas vanligtvis vzrja (i 
anslutning till rspr.-uttalet av var, se s. 19), icke värja såsom 
i övre Sverige. 

Verb-böjning. Ett genomgående drag i böjningsformerna hos 
de s t a r k a verben är att supinum i enlighet med götiskt och 
sydsvenskt språkbruk ändas på -et: drukket, där nysv. skriftspr. 
har -it. Även de, som i skriftlig framställning noga isärhålla den 
inlärda fördelningen av sup. på -it (har druckit) och neutr. av 
perf. part. på -et (är drucket), iakttaga den inte i ledigt talspråk. 
1 föredragsspråk vacklar bruket, beroende på dess mer eller 
mindre bundenhet av manuskript. Från det dialektala bruket 
skiljer sig lokalt rspr.-bruk genom att det har ändelsen -et, icke -ed 
som i dial. (drokked). Rörande den starka verbböjningen för 
övrigt kan det konstateras, att den i allmänhet har samma vokal-
system som nysv. skriftspr. och i huvudsak har sina mönster där. 



Jfr t. ex. de genuina dial.-formerna av ryka och stryka: ryga (syd-
ligare ryja), rdg, rdged, och stryga (sydi. stryja), strdg, strdged med 
Lundadialektens ryga, rög, röged; stryga, strög, ströged och lokalt 
rspr :s ryka, rök, ruket och stryka, strök, struket. Helt främmande för 
språkbruket här äro sådana i mellansvenskt rspr. förekommande 
supinumformer som stryki(t), /rysi(t) med samma stamvok. som 
inf.-formen. Däremot kan man hos personer, som urspr. varit 
dial.-talande, men ofullständigt tillägnat sig rspr.-bruket, höra 
sådana former som sletet, ströket, /röset; sletet är en kontamination 
av det dialektala sleded (för vidare belägg se Studier över det 
sydvästsk. dialektomr. s. 100 f.) och det lokala rspr :s slitet. Former 
hos åtskilliga starka verb äro behandlade i samband med ljucilära 
och ordförråd. Se t. ex. betr. bedja s. 56, bliva s. 34, draga s. 56, 

fyka s. io8, giva 5. 34, och s. 73, nypa s. 47, se 5. 64, slå s. 65, taga, 

5. 64, vara s. 71 och betr. supinumformerna s. 36. 
Några specialfall skola här uppmärksammas. Till gråta före- 

kommer såsom pret.-form 	jämte det normala grät - även 

gråt, som varken är dial.-eller rspr.-form. Den är snarast, liksom 
låt (se nedan) en "hemmagjord" rspr.-form, som vid ansats att 
frigöra sig från dial. uppstått vid bristande kännedom om nysv. 
rspr. Dess uppkomst förklaras enklast så: Dial. har till detta verb 
samma stamvokal i hela temat: gräda, gräd, gräded. Vid antagandet 
av rspr.-formen har man också låtit verbet få samma stamvokal i 
hela temat: gråta, gråt, gråtet. Då pret.-formen gråt haft och fort-
farande har rätt stor frekvens, har det - även om den anses 
mindre korrekt - ansetts riktigt att här omnämna den i sitt rätta 
sammanhang. 	Till ligga (pret. lå, se s. 64) höres ofta 	jämte 

det från språkläran inlärda legat 	också sup.-formen ligget (sällan 

liggat) med samma stamvok. som inf.-formen; jfr da. ligget och 

dial. ligged. (Det kan nämnas, att också mellansv. rspr.-tal har 
dialektala avvikelser: lega och la'ga och sydsmåländskt rspr. lugget.) 

- Till låta är den dialektala höjningen la, lo, lad (öppet a-ljud), 

den riksspråkliga låta, lät, låtet men jämte lät förekommer ofta 
den "hemmagjorda" rspr.-formen låt med stamvokal ifrån inf.-
formen, också den en gång tillkommen vid mindre kännedom om 
nysv. rspr. 	Sitta har i nysv. alternativt sup. setat eller suttit; 

Lej 



den senare formen (här: suttet) är i Lundaområdet den enda 
brukliga, varmed kan jämföras att även dial. har former utgående 
från äldre u: norr om Lund såded, i Lund och söder om Lund 
sodded. När A.U. Bååth i sin dikt "Nattens tankar" (i samlingen 
På gröna stigar) använder formen setat, är det för att få ett rim 
till letat. 	Till växa användes omväxlande sup. växt eller vuxet, 
dial. har endast svag böjning (kring Lund: vöjjsa, vöjjste, 
vöjjst). 

Såsom mera dial.-färgade få betraktas pret.-formerna bannt, 
jaunt, hannt och sl5rannt som dock äro stadsspråkets modifierade 
former av de genuina dial.-forrnerna ba.nt, /a.nt, haut och sra.nt 
(jfr S. 24); de normala rspr.-formerna äro här annars bannd el. 
bann (se s. 58) och /ann, hann och sprang. - Såsom dial.-färgade 
anses också faut och Milt (da. /aidt och holdt) för resp. töll och 
höll; likaså hugg, sjung och sjunk (i dial. med vok. o) för högg, 
sjöng och sjönk. Såsom i samma grad dial.-färgad vill förf. icke 
räkna jallp (da. hjaip, dial. jallp) till hjälpa, som i lokalt rspr. 
växlar med den svaga formen jälpte; jallp förekommer också i 
sydsmåländskt rspr.-bruk. Alldeles obruklig är däremot här ä. 
nysv. halp (mera sällan i y. nysv.; formen av SAOL betecknad 
ss. ålderdomlig). 

Svaga verb äro här följande, som i nysv. rspr. alternativt eller 
enarådande ha stark böjning: duga, suga och simma. Duga har 
enligt SAOL alternativt pret. dugde el. dög; här brukas endast 
dugde; jfr den dialektala böjningen, som är dua, dude, dut el. 
(sydligare) dud. För suga uppgiver SAOL endast stark böjning; 
här 	vanligtvis svag efter i : a konj.: suga (de), sugat; dial. sua, 
suad. Simma, som enl. SAOL har antingen svag el. stark böjning, 
har här endast det förra; så ock i dial. - Till stupa har nysv. 
rspr. alternativt pret. stöp; här vanligtvis stupa(de), jfr dial:s 
pret.-form stypa. Till sprida (yard. spre, se s. 34)  heter pret. 
s75ridde, ej spred. De i mellansv. tal vanliga nybildningarna pret. 
böt, knöck och röck till byta, knycka och rycka äro här obrukliga; 
om böjningen av byta se vidare nedan s. 102. 

Endast dialektal är här den starka böjningen av tröska och väva, 
där den dialektala böjningen i förhållande till rspr. är en arkaism 
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(i Torna och Bara hder tåsska, tassk, tåssked och vöva, vev, vöved). 
Rspr.-bruket här har samma böjning som nysv. rspr. 

De s v a g a verbens böjning följer i regel samma konj ugationer 
som i nysv. rspr. 

1 Skånemålen finns ett flertal verb, som i nysv. rspr. tillhöra 
1:a konjugationen, som böjes efter 2:a eller 3:e konjugationen. 
Vanligtvis är det frågan om arkaismer i förhållande till nysv. 
rspr. Hit höra bl. a. formerna bagte bagt, /lytte flytt, flätte flätt, 
/rågte frågt, hitte hitt, hännte hännt, lämmte lämmt el. (sydligare) 

lömmte lönimt till lämna, lätte lätt, rä.vste rä.vst el. rö.vste rö.vst, 
snydde snytt el. snidde snitt el. (sydligare) snide snid (sny, sni 
= snöa), svärmde svärmt, träfite träfit, tödde tött el. (sydligare) 

tödd och viste vist. Jfr Lech Skånemålens böjn.-lära 124, 127. De 
flesta formerna ha motsvarighet i fda. och fsv. 1 dessa fall användas 
i lokalt rspr. de nuvarande nysv. formerna baka(de) bakat, flytta(de) 
flyttat, hitta (de) hittat, snöa(de) snöat etc. 

Liksom i nysv. rspr. växla här formerna låna(de) lånat med 

lånte lånt, mena(de) menat med mente ment, tala(de) talat med 
talte talt, tjänade tjänat med tjänte tjänt (ang. stamvok. i tjäna, 
se ovan s. 48) och öka(de) ökat med ökte ökt. 1 bet. "hålla tal" är 

här böjningen tala(de) talat övervägande. 
För v. betala, som i nysv. rspr. vacklar mellan 1:a och 2:a konj., 

är här böjningen betalte betalt den förhärskande. Pres. till detta 
verb heter betaler, i pass. form betales. 

Omvänt kunna verben fylla och gnaga, som i nysv. rspr. höjas 
efter 2:a konjugationen, här också i rspr.-bruk böjas efter 1:a, 
alltså fylla(de) fyllat och gnaga(de) gnagat; för gnaga är denna 

böjning övervägande, i fylla växlar den med typen fyllde fyllt. 
Äldre belägg: Mor fyllade 43  år den dagen i dagboksanteckningar 
av en Lundastudent fr. augusti 1869. - För såväl fylla som gnaga 
finnas dialektala motsvarigheter; böjn. fylla fylla fyllad är allmän 
i Västskåne med undantag för e-målsområdet på Söderslätt, som 
har den danska böjningstypen fylle fyllte fyllt. För gnaga (dial. 

gnava, S. 12) är böjningen efter 1:a konj. enarådande i dial. 
Röka böjes röka(de), rökat och har i dial. motsvarande böjning: 

röga, sydligare rö.ja, -a, -ad. 
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Såsom mera dialektala få anses böjningen av begynna och niga 
efter 1:a konj. För begynna växlar i dial. böjning efter 1:a el. 2:a 
konj., för niga (näjja, se vidare Studier över det sydvästsk. dial.-
området 134 f.) är böjning efter 1:a konj. den normala i dial. Lik-
väl kan man hos personer, som äro rspr.-talande i den meningen, 
att de använda formen niga, icke nä/ja, höra denna böjas efter 
1:a konj., t. ex. imper. niga nu vakkort! 

1 medvetandet om att dial. i åtskilliga fall har verbböjning 
efter andra konjugationer än 1:a, där en böjning efter i :a konj. ur 
rspr:s synpunkt sett är mera korrekt (jfr ovan s. ior), haj skånska 
stadsmål och närstående måltyper uppstått de hypersvecistiska 
böjningsformerna byta(de) bytat och ldsa(de) idsat. Dessa finnas 
icke i genuint Skånemål, som har typerna bytte bytt och ldste ldst. 
Det är som en reaktion emot de dialektala böjningstyperna 
flytte flytt, hitte hitt, viste vist etc. som nybildningarna byta(de) 
bytat och ldsa(de) Idsat uppstått. De kunna, oaktat sin stora 
frekvens ibland rspr.-talande, knappt anses såsom riksspråks 
mässiga, men då de en gång uppstått vid ansats att tala rspr. 
och i opposition emot en förment dialektal böjning, kunna de 
icke här förbigås. Till byta har t. o. m. iakttagits växelformerna 
bytta(de) byttat med bibehållande av dial :s ljudskick i stamstavel-
sen. - 1 brev, skrivna på i86o- och 70-talen av rspr.-talande 
personer, är böjningen bytade bytat ofta belagd. Man har alltså 
föreställt sig att denna böjning tillhör ett korrekt skriftspråk. 

Då i det föregående preteritiändelsen -de, tillhörande i :a konju-
gationen, sättes inom parentes, angiver detta, att den i dagligt 
tal ofta bortfaller eller kan bortfalla. Detta ändelsebortfall i 
pret.-formen hos verb av typen kalla står i överensstämmelse 
med det dialektala bruket i större delen av Skåne. Endast två 
dialektområden i periferien utgöra undantag. Det ena är beläget 
i nordost och består av Villands, Ö. Göinge och delvis V. Göinge 
härader och har typen kallade i anslutning till ett större syd-
svenskt område (Blekinge och störrre delen av Småland). Det 
andra motsvarar e-målsområdet i Oxie-Skytts härader i sydväst 
och har typen kallede (Lech Böjn.-lära 136 och där citerad litt.; 
Studier över det sydvästsk. dial.-området 14, 203 f., 216, 221). 
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Mellan dessa smärre områden med bibehållen pret.-ändelse i i :a 
konj. ligger ett större område, som saknar denna ändelse. Rspr.-
bruket i sin mera lediga, vardagliga form följer här i allmänhet 
det dialektala bruket. Ehuru pret.-former av typen kalla ha stor 
frekvens, äro dock de rspr.-talande vanligtvis medvetna om att 
former med bibehållen pret.-ändelse, alltså kallade, äro mera 
korrekta, och de användas gärna i föredragsspråk och annars i 
högtidligare tal. Åtskilliga vackla i sitt vardagstal ständigt mellan 
typerna kalla eller kallade. Pret. av typen kalla tillhör såväl 
stadsmålet som rspr.-bruket också i Malmö, och märkligt nog 
utbreder sig denna typ på Söderslätt, där annars typen kallede 
är den genuina, efterhand som man påverkas av rspr. eller av 
andra skånska mål. 

Supinurn av 1:a konj. har ändelsen -at: kallat i motsats till 

dial., som har -ad. kallad. Emellertid rådde tidigare hos äldre 
rspr.-talande i Lund en osäkerhet i bruket av sup. -at, perf.-part. 

-ad, vilket gav upphov till hypersvecismer (niurat, målat ss. 

perf.-part.-form även då den icke var neutrum; se ovan s. 57). 
Pret. till de oregelbundna verben lägga och säga (inf., se s. 28) 

heter la och sa, men här är ändelsebortfallet riksgiltigt. Slutligen 
skall bland enstaka verbformer nämnas, att sup.-fornien till veta 

rätt ofta är visst (hadde ja visst de), detta i anslutning till såväl 

dial. som da. 
N u m e r u 5. Verben sakna särskild plur.-böjning såväl i folk-

målet som i rspr. i den del av Skåne det här rör sig om. 1 genuint 
Skånemål böjas verben i pluralis på ett område, som i stort sett 
motsvarar Kristianstads län och närliggande delar av Malmöhus 
län (norr om Hälsingborg, norr och öster om Ringsjön, öster om 
Ystad). Detta skånska område med plur.-böjning hos verb samman-
hänger med ett större område i Sydsverige, som har denna egen-
domlighet (Studier över det sydvästsk. dial.-omr. S. 23 if. med 
karta och där citerad litt.). 1 vad mån också rspr.-talande inom 
detta område iakttaga plur.-böjning är ännu inte tillräckligt 
undersökt för att man med säkerhet skall kunna uttala sig därom. 
Förf. har hos enstaka äldre rspr.-talande i Kristianstads län och i 
Sydsmåland iakttagit plur.-böjning, som snarare utgör gemenskap 

103 



med folkmålet än någonting ur språkläran inhämtat. Bland rspr.-
talande i eller ifrån Malmöhus län anträffas aldrig plur.-böjning i 
talspråket och då heller icke i Lundaområdet. Undantag utgör 
det högtidligare föredragsspråket, men även där vinner sing.-. 
böjningen insteg, detta så mycket lättare, sedan nysv. skriftspr. 
på senare år börj at släppa plur.-böjningen. - Ej heller för impera-
tiven användas plur. -formerna, ehuru de i genuin dial. finnas 
nästan överallt i Skåne. 

M o d u s. Till åtskilliga starka verb förekomma särskilda for-
mer för pret. konj., men de förefalla snarare vara inhämtade på 
litterär väg än gemensamma med dial., som i Lundatrakten 
knappt har någon annan dylik form än vore; jfr Sundqvist Modus-
lära 23 f. 
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Ordf örråd 

Denna sida av lokalt rspr.-bruk har blivit rätt utförligt behandlad 
två gånger tidigare, av Bergman i "Sydliga provinsialismer i det 
bildade svenska talspråket" och av Lombard i "Sydsvenska och 
uppsvenska" (ingående i Arkiv f. nord. filologi resp. bd  56 och 6o). 
De citeras här såsom "Bergman" och "Lombard". Den för-
teckning, som här följer, upptager orden oavsett om de tidigare 
varit upptagna hos någon av dessa. För att förkorta framställ-
ningen hänvisas ofta till dessa båda förf. Då Bergmans undersök-
ning avser ett större område av Sydsverige, ingår däri också 
uppgiften att angiva de enskilda ordens begränsning norrut och 
österut. En dylik avgränsning ingår icke i programmet för denna 
framställning. Den upptager dels sådana inom Lundaområdets 
rspr.-tal gångbara ord och uttryck, som inom det nuvarande 
Sveriges gränser ha en utpräglat sydlig (och västlig) utbredning, 
och dels sådana, som här användas i en speciell betydelse. Slut-
ligen redogöres också i några fall för ordvalet, då svenskt rspr.-
bruk har synonymer, som äro geografiskt fördelade. 1 dylika fall 
angives vilken synonym som här är mest brukbar. Av utrymmes-
skäl har denna avdelning inte kunnat göras så vidlyftig. Men 
hurudan en sådan ordlista än göres, kommer det att finnas somliga, 
som anse den för kort och, andra, som finna den för lång och 
upptagande för många "provinsialismer". Uppfattningen om vad 
som inom ramen för rspr. är acceptabelt av det provinsiella 
ordförrådet växlar i viss grad från den ene individen till den 
andre. Så t. ex. är ett sådant ord som räli(g) fullt gångbart i 
ledigt talspråk ibland de flesta, men enstaka personer finnas, 
som sorgfälligt undvika det i medvetandet av att det är en "pro-
vinsialism". Men som en allmän anmärkning gäller, att a 11 a här 
upptagna ord sällan påträffas hos en och samma individ. De äro 
dock alla iakttagna i spontant tal hos rspr.-talande. Med avsikt 
uteslutna äro här ord, tillhörande skolslang och studentslang 
samt för Lund säreget akademiskt fackspråk, då de tillhöra 
begränsade, om än icke exklusiva kretsar. 
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A (o), interj., använd vid bedjande eller vädjande tilltal, till bruket 
ungefär motsvarande uppsv. å, som här är obrukligt. - Lom-
bard 37. 

Asa, "släpa, bära på ngt tungt, fösa, med besvär transportera". Rietz 
14 h. Även i ironisk användning: Va//ör ska di asa nittiåringa(r) 
1 väg å rössta? Ej i SAOL. 

Banka, "bulta, knacka" (SAOL: "vardagligt"); spec. i förb. banka 
mattor, piska mattor; se vidare Bergman 78. 

Begiva, bejé, (begå, bejett), "upphöra med, avstå ifrån". Hann har 
bejétt å drikka ka//e. Ej i SAOL i denna bet. - Den dialektala 
motsvarigheten är beji' (begå, beji'd). 

Begynna, bejénna. Medan detta verb i uppsv. rspr.-bruk uteslutande 
är ett skriftspråksord som t. ex. sända i förhållande till skicka, 
förekommer det i Skåne såväl i dialektalt språkbruk som riks-
språkligt - dock mindre i det senare - omväxlande med börja. 
Beträffande börja skall nämnas, att det i Skånemålen är nedärvt 
ifrån fornspråket och oavbrutet har varit brukligt i motsats till 
danskan, där byrie helt förträngdes av begynde redan på 1400-
talet. - Bergman 52. 

Begå sig, begå säjj, "räddas, undkomma, skonas". Dial. begå se, 
s. om Lund begå si. Da. begå sig. 

Benytta sig av, benyttce säjj å (stundom benyttja säjj å), "begagna sig 
av, dra nytta av". 1 en annons i SDS: "Benytta Eder av de låga 
priserna!" Dial. (Bara hd) benytta si éiw, da. benytte sig af. 

Bier, bir, om köpt, icke hembryggt öl (vanligen pilsner eller lager); 
numera mindre brukligt än för några decennier sedan. En vanlig 
benämning på ölutköraren var i början av 1900-talet birniannen, 
också i lokalt rspr. 

Bigat, bi'gatt, "slarvsylta, kalvsylta"; Bergman 102. 
Björke, n., björrke, "samling växande björkar, björkdunge, björk-

trä, -virke". På samma sätt boke, eke, ene, ture, grane, pile m. fl. 
Ang. ordbildningstypen och dess geografiska utbredning se 
vidare Bergman 57 f. Den dialektala motsvarigheten till »björkei 
är i Harjagers och västra delen av Torna hder barrke, i östra 
Torna och norra Bara böritje, i södra Bara birrtje (da. birke), i 
yngre dial. i nämnda områden bjårrke, en form som också tillhör 
Lunds folkspråk. Boke, eke och ture äro riksspråkliga normalise-
ringar i förhållande till dial.-forrnerna böge (Harjager och västra 
Torna), bö.je (Bara), ege och e.je (samma fördelning) och tirre. 

Branka, "bryna, lätt steka"; Rietz 61 b. 
Brygghus, (akut acc.), ett stycke in på 1900-talet den vanliga be-

nämningen på "tvättstuga"; sedermera växl. med tvä'tthus och 
det nymoderna tvätt stuga. 
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Bränna i bet. "brinna" anses vanligtvis dialektalt men kan också 
höras hos rspr.-talande. Var va de de brännde i går? 

Bränne, "bränsle, ved". Var i de första decennierna av 1900-talet - 
jämte synonymen illebrann "eldbrand" - ganska vanligt. Det 
har relativt tidigt i Lund fått en konkurrent i ve(d), troligtvis 
genom förmedling av studenter frän landskapen norr om Skåne 
och genom påverkan från affärsspråket. - Bergman 53. 

Bränneshus, "vedbod"; förekommer i Lund jämte vibo. 
Bunke i bet. "hög el. hop, tillfälligt upplagd". Dial. bonke. Da. 

bunke i samma bet. - Ej i rspr:s bet. "skål". Också i samman-
sättn. såsom grusbunke, slenbunke. jfr SAOB, bunke, 4. 

Bändelband, bd'nndelbann, "smalt vävt band"; se vidare Bergman 
55. Sammansättningen är egentligen tautologisk, då första 
leden är en medellågtysk diminutivbildning till band. Alltså 
ordagrant = "små band-band". 

Bölja, böll ja, mest i pl. böll jor, användes mera än våg. Så ock i dial. 
(byllja) och i da. (bölge). - Bergman 103. 

Böljon, böll jon Vaccinium uliginosum, odonbär. Dial. bylljen. 
Börs, börrs (dial. bårrs) användes här i st. f. det uppsvenska or- 

monnä. 	Bergman 103. 
Duktig, dukkli (dial. dokkti) i bet. "kry, vid god hälsa". - 

Bergman 56. 
Dänka, "avsiktligt bestänka, fukta", t. ex. om  tvätten före stryk-

ningen eller om dammiga golv. Dial. dä.nkce västra Torna, 
dännjtja Tottarp i Bara. - Bergman 56. 

Egg, ägg, rg., motsvarande uppsv. "stadkant" el. "stad" å dukar el. 
lakan, ett ord som här är okänt. Egg är samma ord som egg i bet. 
den vassa kanten å kniv el. lie. - Till egg har bildats verbet 
eggvända, dggavänna, som betecknar handlingen att förstärka 
slitna, men fortfarande användbara lakan genom att sprätta 
upp dem i mitten och vända de mindre slitna ytterkanterna 
(eggarna) inåt och därpå åter sammansy dem. 

Ej, äjj, som i uppsv. talspråk saknas och väsentligen är ett skrift-
språksord, är här fullt gångbart, dock endast i vissa ställningar 
i slutet av satsen, t. ex. (jorrde de Onni? svar:) nä männ jorrde 
de äjj; de ska du, anntingen du vill äller äjj. Ang. dial.-former, 
se förf:s Studier över det sydvästsk. dial.-omr. 134 f. - Den 
mest gångbara negationen är inle (jfr s. 35)  men därjämte före-
komma ej och icke i viss utsträckning, jfr s. iii, art, icke. 

Farlig, farli, i bet. "väldig, oerhörd, storartad". En farli massa. Har 
ännu större frekvens i egentligt folkmäl, men är inte okänt i 
lokalt rspr. Båda språktyperna ha jämväl den vanliga betydelsen 
"farofylld, riskabel". 
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Flå (flådde, flått) i bet. "rusa, springa, köra fort". - Rietz 154 b, 
lokaliserat till Småland och med övers. "köra ganska fort". 

Fri i bet. "ledig" fr. "arbete el. skola"; Lombard 38. 
Fyka (fök el. fykte, fykt) yra (om snö, sand, grus etc.). Dial. /ygce, 

fdg, töged Torna hd omkring Lund, fyga, fög, föged Lund, fy ja, 
fåg, föged Bara hd. Da. fyge. - Rietz ri a. 

Fylle, n., "fylleri, dryckenskap, spritdrycker" (omåttligt brukade). 
Hann har blitt fördärrvad å fylls. (Dial.: Hann e bien fördarrvad 
elsa fylle.) 	Rietz 173  a. 

Fyllepenna (utt. -pänna), "reservoarpenna". Se Lombard 38. 
Får-hosta, förahossta, hackhosta. 
Fälad, "större ouppodlad betesmark el. numera odlad jord som 

tidigare haft denna beskaffenhet", vanligtvis om städers och 
byars f. d. allmänningsjordar. Det torde observeras, att uttalet 
är med kort öppet -a- i andra stavelsen, alltså som i nzcinad. 
Huvuddelarna av Lunds stadsjordar benämnas Norra fäladen 
och Östra fäladen, i genuin Lundadialekt Nårre fdlad och Ysstre 
fdlad, i ortens rspr.-bruk Nårra fäladen och Össtra fäladen. - 
Bergman 59. 

Färsk i förb. färrsk sci5pa = köttsoppa, dial. /arrskor såppa. 
Fästenål, "säkerhetsnål"; se vidare Bergman 59. 
Föra, använt i sådana förb. där uppsv. språkbruk har skjuta, t. ex. 

vill du föra på bilen?, stel nu där bak å för På vangnen!, föra ihop 
en säng (om gammaldags utdragssängar). Detta bruk av föra 
överensstämmer med det dialektala bruket. 

Förstörad, "förryckt, galen, vanvettig", t. ex. e du rent förstörad; 
e ni rent förstörade? 1 Lunda- och Malmö-dial. fdrstörad, i Baramål 
försteirrad. 

Försumma i bet. "fördröja, uppehålla". Dial. fdrsdmmce i samma 
bet. -- Lombard 38. 

Gagna, gangna, i bet. "begagna". Dial. gajjna. 
Genbo, jenbo, pi. -a(r), "mitt emot boende granne". 1 Lundadial. 

jenbo, da. genbo. - Bergman 60. 
Giva sig, fe säjj i bet. "visa sig, bli uppenbar". De jer sdjj, simm 

1 Tornamål de jir se, i Baramål de jir si el. jirr si. - Berg-
man 60. 

Glana, "stirra, fånstirra". Ej i SAOL. Eni. Rietz 197 a belagt ss. 
dialektord från Dalsland till Skåne. 

Glatt i bet. "hal", om väg, gata el. golv. - Lombard 38. 
Glatta, "halka". Hann glatta På isen el föll si slo säjj. - Bergman 61. 
Glytt, "minderårigt barn" är en av de personbeteckningar, som 

lokalt rspr. har gemensamt med folkmålet, ehuru det i vissa 
kretsar betraktas såsom mindre comme il faut. Uttalsformen är 
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i Torna- och Bara-mål samt i Lunds och Malmö folkspråk gi,,rt 
och hos rspr.-talande glyt växi. med glyt. - Bergman 61. 

Gnäll i förb. gnäll i ryggen, uttryck för ryggvärk. 
Gripa i förb. dörren griper (gripor), "dörren sitter hårt i" (då den 

svällt på grund av fuktig väderlek). Dial.-belägg: Lunds stad 
dören grivor el. gribor, Bara hd daren grivor. 

Grop, grop, i bet. "dike", en betydelse som är gemensam med alla 
skånska mål. 1 Lundadialekt grov eller grob; för andra dial.-
belägg se förf:s Studier över det sydvästsk. dialektomr. 52 f. 
Grop förekommer icke här i den uppsv. bet. »tillfälligt grävd håla 
i jorden" (motsv. här av höl el. hela), ej heller i bet. "hålighet 
uppkornmen där grus, kalk, lera etc, upptagits", som här be-
nämnes grav. - Bergman 63. 

Grusgrav, se föreg. art. SAOL har endast grusgrop. 
Grönsalta, "lätt salta" (om köttvaror); jfr Bergman 63. 
Gårdskarl, gd'rskar el. gö'rrds/ear, är i både Lund och Malmö gängse 

benämning på fastighetsarbetare, där man i Stockholm har 
benämningen porivaki. Den senare benämningen förekommer i 
Malmö-Lund endast i bet. "portvakt i fabrik, sjukhus el. insti-
tution". 

Gälla. Obs. användningen de fälls ennie, som yttras på tal om fusk 
i lek el. kortspel. 

Gärde, färe, finare fdrrde i bet. "gärdsgård, stängsel", också i sms. 
stengärde, gärdsgård upplagd av gråsten. - Se vidare Bergman 
64. Till de litterära beläggen kan läggas sten gärde i N. P. Osberg 
Lundaminnen S. 212; stengärdet i Vellinge Sk. Dagbl. 20/1 1957. 

Gässling, jdssling, "gåsunge". Dial.-belägg: fäsling Harjagers hd 
och västra Torna hd, fässling Lund, fässlinf, senare fässling, 
Bara hd. - Bergman 65. 

Gömma, (gömme) fönime, i uttr. leka fömme, motsv. uppsv. "leka 
kurragömma". Dial.-belägg: Lund lega fymme, Bara hd le.fa 
fämme el. fimme. Se vidare Bergman 65. 

Göra på sig, föra på sdff, "inverka, vara av betydelse" (med ton-
vikt på på). De för ennie så lite på säjj. Motsv. dialektala uttryck 
är förra p6 se (Lunds stad och närmaste landsbygd i Torna hd) 
förra p6 si (Bara hd). De förr ennte så lided p ,5 se. 	Bergman 43. 

Göra vid, 7dm vé, dial. förra vé, "behandla, ta under behandling 
iordningställa". Nu ska fa föra vé tvälten. Ja har jorrt vé lamm pan 
(yttrat på fotogenlampornas tid). Vi fikk fort ve huset i/jOr. - 
Jfr Bergman 43 som anför en mindre vanlig betydelse "ta itu 
med". 

Hagalen, he'Lgalen girig, "om sig". Allm. i Skånemålen under denna 
form. - Lombard 39. 
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Hasta, hassta i bet. "brådska". De hasstar ennte. 	Lombard 39. 
Hava, ha, i uttrycket de Rann ja innie ha = "det kan jag inte finna 

mig i, tolerera". Också i dial. (de Rann ja dnnte ha). 
Helfärdi(g), "oskadd, äv. komplett, fullständig". jfr SAOB. 
Hialös, "orolig, brådskande, jäktande, nervös"; Rietz 254 b. (Den 

av R. för Skåne uppgivna formen hielös tillhör endast e-rnåls- 
området i Oxie-Skytts härader); Lombard 39. 

Homeja, hOmä'jja, "i förhöjning å tak utbyggt fönster el. lucka" 
(läm), ett urspr. lågtyskt ord med skiftande dial.-former (Studier 
över det sydvästsk. dialektomr. 540 f.); Rietz 261 a. Den i Lund 
använda formen homå'jja överensstämmer med Tornamålens 
form. . . . taken försetts med home jor, L. Weibull, Lunds dom-
kyrka, Malmö 5953, s. 40. 

Hutta, (vårdslöst) "kasta, slänga", också i förb. hutta böll, kasta boll. 
Böjes hutta(de), huttat. Dial. hotta, i lokalt rspr. växl. med stam-
vokalerna 0, u och ii (jfr s. 42). 

Hylle, n., "samling fläderbuskar, fläderträ" (jfr ovan under björke). 
Därtill ett flertal sammansättningar: hyllebusske, -bär, -bössa etc. 
Mindre vanligt är sing. hyll, rg., som vanligtvis ersättes av 
hyllebusske eller hylleträ(d). Orsaken att detta folkliga växtnamn 
bättre än andra bibehållit sig i lokalt rspr.-bruk är helt säkert 
den, att träslaget aldrig varit någon handelsvara. Se vidare 
Bergman 67. 

Håltom, hciltomm, "ihålig". - Bergman io6. Det torde observeras, 
att ordet numera huvudsakligen förekommer i konkret bet., 
under det att i/zöli(g) användes i bet. "andefattig, intetsägande". 

Hän, hänn har här större användning än i uppsv. språkbruk, ofta 
rent pleonastiskt, t. ex. var ska du gå hänn? (Dial. hör ska du gå 
hänn?) Det hör tilläggas, att uttalsformen är hön med lång vok. 
i sådana från skriftspr. inkomna ord som hön förelse och hän-

syn. 
Hänne, "borta". Da. henne. Aldrig fristående såsom borta (börrte, 

s. 29) men alltid i förening med någon bestämning. Var va du 
hänne i gör? - Di bodde dör hä'nne te Asskens (i prof. Asks gård). 
Mest i vardagligt, mera familj ärt tal, dock ofta iakttaget hos 
rspr.-talande. 

Härförléden, adv., "nyligen, häromdagen". Ej i dial., som i stället 
har i hin-dan. - jfr Lombard 40. 

Hökare, "matvaruhandlare", och höken', "matvaruhandel", till-
höra väl båda allmänt svenskt rspr. men ha i skånska städer haft 
större frekvens än i t. ex. Stockholm. Orden äro numera i Lund 
på väg att bli föråldrade. Den troligtvis sista affär i Lund som 
på skylten kallade sig höken, var H. Jönssons hökeri vid s.v. 
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hörnet av Östra kyrkogården i en gammal byggnad, som revs 
omkr. 1926. 

Höst, hössi, "skörd skördetid". 1 sydskånska mål hysst västerut 
och fram till Dalby och Skurup, hö.st  österut. - Bergman 
106. 

Hösta, hössta, "skörda, inbärga, deltaga i skördearbete". Dial.-
former i Sydskåne hyssta i väster och hö.sta i öster (jfr höst), 
Da. höst och hö sie. 	Ej i SAOL. 

Icke, ikke. Den vanligaste negationen är inte (uttalsformer: innte 
ennte, &nnte), men därjämte förekomma i talspråket såväl ej 
som icke i vissa ställningar. (Angående ej se S. 107.) Icke användes, 
då meningen uttalas med mera eftertryck, alltså i emfatisk 
ställning: De har ja ikke hafft en aning cimm; Du för ikke gci ut, 
förrän du har lärt ldkksan. 

Igen, ijä'nn i bet. "kvar". Nu e där bara én ijd'nn. 

Kakelugn, kåkelungn, dial. kdkkelon har här bet. "järnugn, järn-
kamin" (da. kakkelovn i samma bet.). Kan också i förevarande 
fall beteckna kakelugn i egentlig mening, d. v. s. murad ugn 
av glaserat kakel; då man vill skilja en dylik ugn ifrån en järn-
ugn, benämnes den pottugn, pö'ttungn (dial. pott(n). Vill man 
särskilt angiva beskaffenheten av järnkamin, benämnes den 
järnkakelugn. jfr Bergman io6. 

Karainell-pudding, karam&'llpudding el. -budding (se s. 71), här 
brukligt namn på brulépudding. 

Kasa, "glida, rutscha, hasa ner"; jfr Bergman 69 och Rietz 312 a. 
Ke(d), tje, adj., endast predikativt; ije ö ngt, "ledsen på något, trött 

på något"; vi e tjea d de i alla fall. 1 Skånemål allmänt: tje aw 
(i s.v. tje dw), da. ked af. Den hos rspr.-talande även förekom-
mande konstr. tje jd ngt saknar motsvarighet i folkmålet och 
torde vara nybildad efter "trött på ngt, ledsen på ngt". Se vi-
dare Bergman 70 och där citerad litt. Ked hos Bergman är nor-
maliserad form efter stavningen i da. rspr. men överallt, där 
ordet brukas i Sydsverige, saknas -d i uttalet, även i rspr.-
bruket. 

Kela, tjela, "smekas, klema". Sitter du där ci tjelar me katten! Da. 
kcrle. 

Kelen, ljelen, "smeksam, klemig"; Bergman 71. En tjelen katt. 
Kelgris, tjelegris, om smeksamt barn eller husdjur; också i bet. 

"favorit ibland barn eller husdjur". Av SAOL angivet såsom 
vardagligt. 

Klabb, n., dels i förb. hela klabbet, ungefär = »hela rasket», dels ock 
i bet. "oreda, villervalla". En i Lund infödd äldre lärare vid 
Lunds privata elementarskola yttrade i samband med en till- 
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fällig ändring i schemat, som han motvilligt accepterade: jdkia 
klabb! 

Klina, "bestryka, smita, smörja"; nérklint, nedsmutsad. Böjes 
kliner, klinte, klint. Da. kline. Formen med -i- i Lundaområdet 
överensstämmer med de sydskånska målens form. 1 Nordväst-
skåne inträder formen klena eller med diftong klaina. SAOL har 
endast klena, märkligt nog med böjningen -ade, -at, som saknar 
dialektal motsvarighet. - Rietz 326 a & b. 

Knabba, "knacka, bulta, hamra". Knabba i väggen! -- Nu börrjar 
di å knabba ijänn (yttrat av en läkare i Lund, då ett byggnads-
arbete efter en tids strejk återupptogs). Av Rietz 332 b lokaliserat 
till Götaland. - Ej i SAOL. 

Knirka, knirrka, "knarra, gnissla"; om skodon, dorrar etc. Böjes 
knirrker, knirrkte, knirrkt. - Rietz 337  a. SAOL uppgiver pret.-
formen -ade, okänd för forf. 

Komma sig. 1 st. f. den uppsv. konstr. "hur kommer det till" = 
"vad är orsaken, varpå beror det"? användes här konstr. hur 
kémmer de säjj, att 

Krylla, dial. krplla, hos rspr.-talande hrflla eller krylla, "krusa, 
locka, om hår". - Bergman z; SAOL har krulla. 

Kryllig, krylli, "krusig, lockig", om hår; dial. krlled. 
Krytt, adv., "duktigt, bra". Klara säjj krytt, reda säjj krytt. Di 

dannsa(de) rätt krytt. Dial. (Bara hd) kryt. 

Källa, tjälla, "föda ungar", om katt. Katten har vatt ci tjällat i en hatt- 
assk. 	Rietz 314 a, Lindqvist Sydväst-Sverige 211. Jfr källing. 

Källing, tjälling, "kattunge". En av de folkmålets djurbeteckningar, 
som har stor frekvens också i lokalt rspr. - Bergman 73. Ej i 
SAOL. 

Kär, tjär i bet. "rar, älsklig, sympatisk"; även "näpen". De va scidden 
tjär flikka; en tjär katt; dätta e ett tjärt hus; dänn tjära gamla 
kldkkan! Också med stark frekvens i dial. (di har en liden tjär 

hanimn, sagt om hamnen å Vikhögs fiskläge). - Bergman 73. 
Käring, tjä'rring. Medan detta ord i uppsv. talspråk kan be-

teckna "hustru", åtm. i skämtsamt el. vardagligt tal, är det 
här endast ett grovt skällsord, uttryckande förakt, avsky el. 
fiendskap, detta i överensstämmelse med det dialektala bruket. 

Lase, "trasa, söndrigt tygstycke"; i p1. lasa(r) i bet. (dåliga) klädes-
plagg. - Bergman 74. Enligt SAOB "i sht i södra Sv., bygde-
målsfärgat". - Har i senare tid fått en konkurrent i det från 
uppsv. talspråk inkomna trasa, upptaget här ss. trasa el. trase. 

Lena, "lindra, lätta", i dial. även "lösgöra". De lenar i hallsen. 
Rietz 397 b. Ang. dial.-former se Studier över det sydvästsk. 
dialektomr. s. 100-107. 
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Lilla studenten, lilla studä'nnten, uttryck för "realskoleexamen", 
sedan denna examen omkr. 1905 infördes vid läroverken. Hann 
har tatt lilla studii'nnfea i ddsse ddna. Numera mindre bruki. 
och ersatt av ta redlen. 

Ljus-tänt, jtistdnnt, i uttr. vs jzistdnnt, "under belysning, vid kvälls-
ljus" (i motsats till dagsljus). Anses av somliga bygdemålsartat, 
av andra icke. Dial.-formcr i Torna hd och staden Lund yr 
jiistdnnt, Bara hd vs jdstdnnd. 

Luka, "bortrensa ogräs i trädgård och på åker". Ett ord av stor 
frekvens, som knappt anses provinsiellt. Motsättningen mellan 
rspr. och dial. ligger här i uttalsformen: rspr. luka, dial. föga i 
hela Västskåne. Att luka blivit accepterat ss. rspr.-form i Skåne 
torde bero på kontakt med de sydsv. landskap utanför Skåne, 
som ha formen luka. 	Bergman 76. 

Lusthus, ldssf hus i bet. "trädgårds-berså", också i sms. såsom 
linnde-lussthus. Dial. ltssthus. Se vidare Bergman 77. - Da. 
lysthus. - 1 bet. "trädgårdspaviljong" (alltså en mindre bygg-
nad) användes här paviljdng el. trdgdrshus. 

Läddika, (akut acc.) "liten låda på tvären vid kortändan inuti 
kista"; numera mindre brukl. men åtm. känt av ägare av gamla 
kistor. Också i dial. (Torna och Bara hd lddditja, senare ldddika). 
Rietz 386 b. 

Makta, makkta, "orka, förmå, mäkta", äv. "förmå lyfta el. rubba". 
Makk far du cldnne stenen? Den sist anförda bet. är kanske den 
vanligaste; i annan bet, vanligtvis drrka (rspr.-lån). Till uttalet 
skiljer sig lokalt rspr. -bruk tydligt från dial.-formerna: majjta Har-
jagers hd, majjta el. mäjjta Torna och Bara hder, även i äldre 
Lundadial. Da. magte. 	SAOB: "i vissa trakter, bygdemåls- 
färgat". 

Mattebankare, "rottingkäpp med nätverk i ena ändan, varmed 
mattor bankas" (se art. banka). - Bergman 78. Den av B. an-
förda andra bet. " mattstång på gården" är av förf, okänd och 
motsvaras såväl i Lund som Malmö av mat tebomrn. 

Mårna, mörrna el. nzci.rna, "liten isydd bank, hyska, äv. märla" 
(krampa). Också i dial. - SAOB: "i vissa trakter, starkt bygde-
målsfärgat"; ett litterärt ex. anföres efter Fr. Böök. 

Män, mdnn, bckräftelseord, i förb. ja, mdnn, jo mdnn, sid männ. - 
Bergman 69; här upptages endast en av dessa förb., nämligen 
jo mdnn. 

Mässa, det vanliga uttrycket för "gudstjänst el. högmässa". Mdssan 
varar en ci en hello timme. Allmänt i skånskt rspr. är (i pastorat 
med två kyrkor) uttr. törst m&ssa och sisst m&ssa om resp. för-
middags- och eftermiddagsgudstjänst, också med dialektala 
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motsvarigheter. 1 Småland enligt medd. av prof. Gunnar Hed-
ström: Tidi(g) tjänst och sen tjänst. - SAOB: "1 vissa trakter 
i folkligt spr. om  söndagens huvudgudstjänst". 

Mölla, m'la, "väder- eller vattenkvarn", kanske vanligast i den 
första bet.; också i bet. "vändkors". Dial.-forrn i större delen 
av Sydskåne, Torna hd inräknat, är mf la; i mellersta Sk. møla. 
Också i sms. såsom niölledarnrn, möllesäkk, niöllevinge. SAOB: 
"Numera blott i Södra Sv., bygdemålsfärgat". Ej i SAOL. 
Ofta använt i tidningspressen, t. ex. i SDS. - Bergman 79. 

Möllare, "kvarnägare, mjölnare". Ang. uttaisformer jfr mölla. - 
SAOB: "Numera blott i södra Sv., bygdemålsfärgat". Ej i SAOL. 

Såväl mölla som möllare (da. mölle, möller) höra till de ge-
mensamma skånsk-danska ord, som ha stark frekvens också i 
skånskt rspr. 

Nimm, "praktisk, händig; läraktig, med god fattningsgåva". Dänn 
tösen e så nimm. - Rietz 467 b. Upptaget i SAOB men försett 
med t. 

Nykommen, i neutr. nkåmmet, "nytt och välkommet, som har 
nyhetens behag", om maträtter, gäster etc. De vii ni)kåmmet ii 
se däjj. 1 sydskånskt mål: niikommed eller nykc5mmed. Också 
på Bornholm enl. Espersen, Bornh. Ordb. - SAOB: "1 vissa 
trakter". 

Nära sig, nära siijj i bet. "uthärda, utstå, finna sig i ngt", mest i 
förb. med negation. Där lukktar så rälet (el. illa), så man kann 
knappt nära säjj. Dial. nära se Torna hd, nära si Bara hd. 
jfr Rietz 477  a. 

Nätt, adv. i bet. "varligt, försiktigt, skonsamt". - Bergman Si. 
Nötknäckare. Denna sms. är den enda brukliga (motsv. i dial. av 

nödaknäkkare o. likn. former); ej nötknäppare såsom i övre 
Sverige. 

Peng, päng, anv. i sing. i bet. "slant, mynt". Va va de för en päng ja 
/ikk? 	Ja har hittat en gammal päng i trä'gåren. Bruket över- 
ensstämmer med det dialektala; ang. dial.-former se Studier 
över det sydvästsk. dialektomr. 549 f. Därtill kan läggas pä.ng  
eller päng i Lundadialekt. - Den uppsv. motsvarigheten slant 
är här knappt bruklig; jfr motsättningen börs - portmonnd. 
SAOL har peng med tillägget "vard."; SAOB, art. päng, har 
begränsningen "utom i p1. numera bl. yard., isht bygdemåls-
färgat". - Bergman 83. - Det kan tilläggas, att i åtskilliga sms. 
av mera vardagligt slag är här första leden pänga- (med akut 
acc.) i st. f. penning-: pängaa//är, pängatjissta, pängakar, pänga-
starik. 

Pims, pimrns, n., ungefär = uppsv. "knåpgöra". 
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Pjätt i förb. leka pjätt, "leka tafatt", varvid den som "tar" ropar 
pjält och ger den fasttagne en lätt dask i ryggen. Dial. i Lund 
med omnejd lega pjdtt, Bara hd le.ja el. ld.ja pjdtt. - Bergman 

Si. 	SAOB: "i vissa delar av södra Sv." 
Plattgård, pla'ttgör(d), utgård, större arrendegård under herregård. 

Jfr SAOB. 
pottugn, piittungn, ugn murad av glaserad kakel, särskilt då denna 

skall åtskiljas från kakelungn, då detta betecknar järnkamin. 
Jfr art, kakelugn. Di ska la vdkk jiirnkakelungnen ci sdltcc dpp en 
pcittungn i stc'illet. Dial. p011on, allm. i Sydskåne, även i Lund; 
da. pottekakkelovn. 1 SAOB upptaget i den urspr. betydelsen 
"ugn av pottkakel, skålformig kakel". Ej i SAOL. 

Pulpét i bet. "snedklaff-byrå, sekretär", en användning som är 
gemensam för städer och landsbygd. Ej i da. i denna bet., där 
i stället chalol (skalol) användes. Då denna möbeltyp, som en 
tid ansågs gammalmodig och endast hade antikvärde, på nytt 
blivit modern, har via möbelhandeln benämningen sekrekir 

vunnit insteg, som tidigare här var ovanlig. - Pulpel förekom-
mer jämväl i bet. "skrivpulpet å kontor, postlokaler o. d.", 
däremot knappast i den uppsv. bet. "skolbänk"; denna använd-
ning var åtminstone i förf:s egen skoltid (före 1920) obruklig 
i såväl folkskolor som läroverk. 

Putta ptita "knuffa, stöta till". Dial. p5ta (jfr s. 42). Di pulla(de) var-

andra i sidorna. - SAOL: "yard." 

Putten, adj., "vid dåligt lynne, surmulen, stött". Dial. pi'n, i lok 
rspr. växla formerna pdtn och PciWn. - Bergman 82. 

Påg, "gosse, pojke, yngling". Betr. dial.-former se Studier över det 
sydvästsk. dialektomr. 189 f. Da. pog (utt. pcig), men numera för-
åldrat och endast brukligt i arkaiserande stil, t. ex. hos N. F. S. 
Grundtvig. - Bergman 82. SAOL: "yard. o. skämts." - 1 den 
populära föreställningen är pcig etc. en dial.-form för "pojke", 
något som också antages av Billing i Åsbomålets ljudlära 65, 

128. 1 själva verket äro pojke och pcig ord av skilda etymologier; 
pojke är finskt låneord, och pög är en utveckling av pcik på dansk- 
skånskt område, där eftervokaliskt k > g. 	Den formella dia- 
lektala motsvarigheten i Skånemålen till pojke är pöjjke, som 
förekommer i haivfint tal eller vid tillfällig ansats att tala rspr. 
- Bergman 82. 

Rabba, mest i pi. rabbor, "kälrötter". - Rietz 518 b. Därtill sms. 
rabbenios, rotmos, ännu vanligt omkr. 1920, numera mindre 
brukligt, sedan rotmos börjat saluföras färdiglagat, varmed 
också denna benämning blivit gängse. 
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Radhänd, adj., rahä'nnd, neutr. rahä'nnt, "bekväm, praktisk, lätt 
genomförbar". De e så rah&'nnt å gå dänn vägen. - Rietz 519 b. 

Rent, adv. i bet. "alldeles, helt och hållet". ja hadde rent glömmt, 
att ja skulle tjöpa brö. Också i dial. med kanske ännu större 
frekvens, t. ex. Bara hd ja hadde rent gldnmd(ad) ja sk 011e tjöva 
brö. - Bergman 109. 

Ricka, trans. och intrans., "rubba, vicka, stå, ostadigt". 
Rosenkål, "brysselkål". - Bergman 84. 
Rullebör, "rullbår, skottkärra". Genom uttaisformen skiljer sig 

rspr.-bruket från det dialektala; lokalt rspr. har riilibr, dial. 
i och omkring Lund r!lbr. - Bergman Tio. 

Runda, "rond, rundtur, spatsertur eller åktur, där man återvänder 
till utgångspunkten". Utt. rinda, dial. rnda. Hann går sin 
runnda var da. - Bergman 8. 

Rymma upp, rymma åpp, "nödtorftigt städa, plocka undan oord-
nade saker el. klädesplagg". Nu får ni rymma åpp, för här ska 
kåmma främmad. - Dial. rimma upp, Torna hd, 'vimma el. rima 
åpp, Bara hd. - Bergman 85. 

Räcka, i bet. "tygrulle, tyg under pågående vävning; äv. färdigvävt 
tygstycke". Också i sms. såsom linneräkka, bommulisräkka, 
matteräkka. 1 Torna och Bara hder i äldre dial. rätt ja, yngre 
räkka; i Lund endast den senare formen. - Bergman TIo. 

Rälig, rä'li, "ful, stygg, otäck"; om föda: "illasmakande". Ordet har 
i det område, som det här närmast är fråga om, alltid akut acc., 
detta i överensstämmelse med dial., men grav acc. förekommer 
i mera perifera skånska mål, såsom Skyttsmålet och Åsbo-
och Bjäremålen. Ordets stora frekvens torde stå i samband med 
dess mångsidiga användning. De va en räli påg, såmm skrämmde 
vår katt. - Bergman 86. Upptaget av SAOL med tillägget: 
"yard. o. skämts.". 

Räligt, rålit el. rälet (jfr s. 36), adv. till föreg. De va rälit jorrt. 
Rödgröt, rö'gröt, "saftkräm". Dial. rö'gröd, da. rödgröd. - Berg-

man 87. - Sammansatta med -gröt äro också följande namn på 
maträtter: blåbårs gröt, krusbärs gröt, rabdrrbergröt och äpple gröt. 

Sagla, "dregla". Dial. sajjla el. säjjla, Torna och Bara hder (flera 
dial.-former i Studier över det sydvästsk. dialektomr. 16o f.). 
Da. savle. - Bergman iro, Lindqvist Sydväst-Sverige 323. 

Sen i bet. "dryg, tidsödande". De va ett sent årrbete. - Bergman 87. 
- Också i dial., liksom nedanstående sensam. 

Sensam, sinsamm = föreg., men spec. i bet. "tidsödande och lång- 
sam i förh. till resultatet". De e sensammt å sitta å skriva allt 
de för hann; de går fOrrtare me niasji'n. - Jfr Bergman 88. 

Skoga, skoga, "avverka (och hemforsla) skogsträd el. parkträd". 
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Dial. sköva, Harjagers och Frosta hder, ska.wa Torna hd och del-
vis Bara hd, sköwa Bara hd. Da. skove. De e svört ci kcimma fra;nrn 
i parrken, för där e skogat. 	Upptaget av Rietz 594  a under 
formen skova, lokaliserat till Skåne och översatt "skoga". 

Skrabba, dels "dåligt utvecklat äpple, halvrnoget äpple", dels = 
"vad som återstår av uppätet äpple". Också med sms. cipple-
skra.bba, dial. eblcsskrabba. - Bergman 88. 

Skrå i förb. pci skrci, "på sned, snett orienterat". Huset ligger pci skrö. 
- 1 en visa, som i övrigt är avfattad på rspr., finnes rimmet: 
"E, f, g, h, hjärtat på skrå". - Bergman 88. 

Skuffa, "liten skyffel med kort handtag, avsedd att ösa med, att 
gräva med i trädgårdsrabatter och för barns lek i grus"; dial. 
sko/ta el. skötta. Va snäll ci [ägg sju ska/for köl i kökelungnen! 

Skula, "vid regn el. oväder gå in i hus el. under ett träd". För vi 
löv ci skala en stunn? Ett bra ord, som inte kan undvaras. Bildat 
till skal, dial.-form för skjul. - Rietz 6o6 a. Bergman iis. 

Skäkta, sjäkkla, mest i p1. -or, "väggohyra". Dial. sjäjjta. - Di har 
vall tvungna ci röka för sjäkktor. Dial. (Bara hd) Di har vad 
tvongena ci rö.ja förr sjdjjtor. - Bergman 89, Hellquist Etym. 
ordb. 769. 

Slabba, "plaska, stänka, skvätta", dels om t. ex. lekande barn, dels 
(skämtsamt) om tvätt och rengöring. - Rietz 619 b. 

Sladder, vanligen uttalat sldddor, n., "skvaller, förtal". Motsvarande 
uppsv. uttryck äro skvaller (Mellansverige) och rall (Norrland). 
Sladder är liksom sladdrce upptaget i SAOL såsom tillhörande 
sydsv. rspr. 

Sladderspegel, "reflexionsspegel, skvallerspegel". Snart föråldr. 
ord och sak. 

Sladdra, "skvallra", däremot knappt i den av Rietz 619 b uppgivna 
bet. "prata mycket utan mening och sammanhang". - Vemm 
(el. vimm) e de, sa'mm har sladclral på mdjj? 

Slå fram, slci fra'mm, "föreslå ngt under förtäckta ordalag, låta 
förstå, blygsamt framhålla". Han slo framm dmm, att 

Släppa, "smal gång mellan husväggar". Da. slippe. -- Rietz 
626 a. 

Smultron, smulliron i bet. "jordgubbar". Uttrycket är gemensamt 
för lokalt rspr. och yngre dial., men är ej genuint. Det genuina 
dial.-ordet för "vilda smultron" är jorbä'r (da. jordbcer). Enl. 
ortens rspr.-bruk användes smultron om såväl viltväxande som 
odlade bär; stundom benämnas de förra villda smulltron el. 
ske5gssmulltron. - Benämningen "jordgubbar" har i senare tid 
inkommit från uppsv. språkbruk. Den var under 1900-talets 
första decennium nästan okänd (eller obruklig) i lokalt rspr. Forf. 
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erinrar sig första gången ha hört "jordgubbar" av en från norra 
Småland inflyttad person. 

Smutt, "smal gång inne i hus, genom hus el. mellan hus", även 
"smal passage genom gärdsgård". Dial. smott. 	Vi hann gd 
jenom dänn ddr lille smut ten. - En numera avstängd passage 
mellan Biskopsgatan och Tomegapsgatan i Lund kallades, enl. 
medd. av konservator Hans Erlandsson, Smutten. 

Smäck, snicikk, "bröstlapp, ovan midjan uppstickande del av för-
kläde", därav sms. smäkka-förrkle (dial. srncikkafdrrkle); äv. i 
bet. "avsats å spisel el. möbel". 	SAOL upptager hos snu'ick 
endast den abstr. bet. "slag, smäll". 

Smäcklås, snzd'kklös el. smdkkelös, rg., "patentlås". Förstör fröken 
säjj pci smökhelcisa - Allm. i Skånes städer, men ej i lands-
bygdens dial. utom såsom ett senkommet lån via stadskulturen. 
- Bergman 23. Ang. genus jfr s. 87. - Upptaget i SAOL under 
formen srnäcklcis och betecknat ss. "yard.". 

Snavs, snavvs el. snu/Is, n., "smuts, skräp". Här anförda övers.-ord 
saknas i genuin dial. men äro upptagna i lokalt rspr. - Dial. 
sna.vs (öppet a), da. snavs. 

Snavsig, snavvsi el. snu//si, "smutsig, snuskig, osnygg". Dial. 
sna.vsed (öppet a); om motsättningen mellan den dialektala 
adj.-ändelsen -ed och den mera riksspråkliga i(g), se Benson, 
Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan. Da. snavset. - 
Bergman 91. 

Snedig, snedi, "slug, listig, eftertänksam". Da. snedig. Rietz 641 b. 
Upptaget i SAOL och bet, såsom "yard.". 

Solsicka, solsikka, pi. -or, Chrysanthemum segetum, "ringblomma". 
Da. solsikke. Rietz 651 b, lokaliserat till "sk. hl.". 	Denna be- 
nämning var i början av 1900-talet den enda gångbara i lokalt 
rspr. men i senare tid har uppsv. "ringblomma" trängt in. 

Spann, rg., p1. -a(r), "hink", med sms. såsom mjöllk(a)spa.nn, sliure-
spann. - Bergman 91. 

Spinka, mest i p1. -or, "kluvna stickor anv. vid upptändning av 
eld". - SAOL upptager endast spink, neutr. - Ej hos Bergman, 
som däremot s. 93  har v. spinha, till vilket hänvisas. 

Spiskammare, vanligtvis uttalat spiskcimmare, "skafferi, förråds-
rum för matvaror". - Da. spisekanimer. Under 5900-talets 
första decennier var spiska'nzrnare det mest använda ordet, men 
har sedermera fått en konkurrent i uppsv. skafferi. - Spiskdm-
mare tillhör också folkmålen, men uppgives i Västskåne ha in-
kommit omkr, mitten av i800-talets ss. ersättning för den äldre 
beteckningen nzad/zös. Det är möjligt att spiskamnzare tidigare 
mera tillhört städernas språkbruk. - Bergman 95. 
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Spåga, "liten trästicka el. -flisa". Gdllvet e fullt ci spcigor. Ja har fcitt 
en spciga i fingeren. - Dial.-former, se Studier över det syd-
västsk. dialektomr. 190 f. - Rietz 663 a. 

Stando, stcinndo, "uppehåll, paus, stillastående". De har vatt stdnndo 
en tid. Vanligt under denna form i västra Skåne. 

Stirrig, stirri, "virrig, rastlös, orolig i uppträdandet". Dial. stirred. 
Bergman ii 2. 

Stycke, stykke i bet. "bokmärke", se vidare Lombard 46. Dial. 
stikke i samma bet. - Mera dialektal är väl bet. "ritning, illust- 
ration", men också denna bet, kan förekomma i lokalt rspr. 

Sugpapper, "läskpapper". Hos rspr.-talande äro båda benämning-
arna f. n. (197) i bruk. 

Sum, summ, adj., "fåordig, tystlåten" (med bibetydelse av att vara 
modfälld el. nedstämd). Va du e summ i da! Dial. somm el. 
scimm, Bara hd. 

Svale i bet. "trappavsats, våningshöjd, rymlig gång el. korridor, 
vindsplats mellan ovanrum". - Vi bodde på samma svale. Van-
ligt i folkligt språkbruk i skånska städer, i angivna bet., å lands-
bygden mest i bet. "rymlig gång inne i hus". 

Syeri, "syateljé". - Bergman 113. 
Säkert, sdkort, adv. anv. ss. bekräftelseord; Lombard 47. 
Sättugn, sä'ttungn (särsk. med avs. på äldre förhållanden), "gammal-

dags fyrkantig järnugn, som eldas ifrån skorstenen el. från till 
rummet gränsande kök", motsv. da. bildggerovn. - 1 sydskånska 
mål scfttdn, stannc5n (båda i Torna och Bara hder), i nordskånska 
mål udeliggare el. udel&ggare. 

Tack i förb. takk för dé, en vanlig tacksamhets-fras, se vidare Berg-
man 96. 

Taga, ta i sådana uttryck som ta te stan, "resa, färdas, begiva sig"; 
ja ska ta nie tci get. Allm. i sk. dial. och där av ännu större frekvens. 
Rent dialektalt verkar enbart ta utan någon följande bestäm- 
ning: Vi va böna, mdnn vi to ännte (Bara hd). 	Bergman 96. 

Tase, "nötklase, hölje kring hasselnötter". 	Rietz 725 b. 
Titt, "ofta". Upptaget av Bergman s. 97.  Här kan tilläggas, att i 

lokalt rspr. användas titt och öff ta omväxlande; i förb. titt ci Witt 
står alltid titt. - Rent dialektal verkar komparativformen tiare 
(da. tiere), t. ex. de/dr &nnte h&nnda tiare; i lokalt rspr. föredrages 
här cif/tare el. here gcinger. 

Tofflor, tci//lor (p1.) i bet. "trätofflor". - Lombard 48. "Tofflor" 
enl. uppsv. språkbruk motsvaras här av innesho, mörronsko 
(dial. ingesko, marensko). 

Tosa, tosa, "toka, tokigt fruntimmer". En scinn tosa! 
Tosig, tosi, "tokig, galen, förryckt", antingen såsom permanent 
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egenskap, alltså "svagsint" eller om ett tillfälligt tillstånd. Nu 
tror ja du e rent tOsi! - Dial. tOsi el. tosed. - Ej i den av Rietz 
746 b uppgivna bet. "intrasslad". 

Tosing, tosing, "tok"; också (liksom tosa ovan) i den av Rietz 746 b 
uppgivna bet. "munter, skämtsam menniska". - Såväl tosig 
som tosing upptagna i SAOL med tillägget "yard.". 

Trada, "pratsjukt och tjatigt fruntimmer". - Av Rietz 748 a loka-
liserat till "Sk., Hl., Bl.", men upptaget under Oxie-Skyttsmålets 
form trade. 

Tradig, tradi, "pratsjuk, tjatig, långtråkig". I'da honn e tradi. - 
Dial. traded. SAOL tradig. 

Tragga, "tjata, gnata, ständigt upprepa el. påminna om ngt". Ska 
ja behöva tragga pci är, att ni ska hcilla är snygga? - Alim. i Skåne-
målen; Rietz 748 a. - 1 lokalt rspr.-bruk verkar tragga inhemskt 
och fullt naturligt, 1 fula sent uppsv. lån. 

Trams, tramms, m. "karl, som pratar dumt el. meningslöst"; äv. 
"som fått ett tokigt infall". - Rietz 748 b. - Trams, tyamms, 
n., "meningslöst, osammanhängande prat". A, scinnt tranims!, 
vanlig replik från lärare till elever, då de svarade fel. - Rietz 
748 b, Bergman 98. - Tramsa, tra'mmsa, s. f., "tramsigt" frun-
timmer. - Tramsa, trammsa, "prata meningslöst, oredigt el. 
osammanhängande". De e bara scimm du trammscir. - Rietz 
748 b, Bergman 98. - Tramsig, tranzmsi, "oredig, osamman-
hängande i talet"; "som bär sig bakvänt åt". - Dial. trammsed. 
- Rietz 748 b. 

Tro det, tro dé, ung. = "jaså, verkligen". 	Lombard 48. 
Träcka, trdkka (trdkkte, trdkkt), "genomtränga, intränga, sippra", 

om vätskor, fuktighet, färg etc. Fdrrjen trökker fOrrI i. Vattnet 
trdkker ijenom. Dial. trcikka, men där av ännu vidsträcktare an-
vändning. Da. trkke. 

Tvilna, tvillna, "hälla vätska i käri med trång el. smal öppning". 
ja ska tvillna saf tt pci flasskor. 1 sydskånska mål tvillna, nordsk. 
tv&llna (Billing Åsbom 83). - Rietz 766 b. 

Tvunget ss. adv. i bet. "nödvändigt". Du för tvunget kömma i mci'rron 
(dial. du för tvonged komma i mdren). Konstruktionen förekom-
mer ofta i sådana fall, där uppsv. talspråk använder mciste. 
Detta verb saknas helt i Skänemålen och är ännu föga brukligt 
i lokalt rspr., som liksom dial. antingen använder mötte eller 
också en omskrivniog med tvunget. (ja mötte gci hela vägen.) - 
Lombard 48. 

Tvätt(e)klämma, motsv. uppsv. "klädnypa", ett ord som här är 
obrukligt. Vemm har tatt vöra tvcittekldmmor? 

Täcke i bet. "duk av ylle i konstvävnad", äv. "sängöverkast". 

120 



Töras. Pres. lön's anv. i bet. "få lov". Hann får jdrna kcbnma hit 
å leka, cimm hann töms för sin. mamma. - Jfr det uppsv. språk-
bruket, där törs har bet. "vågar". 

Vask, vassk, motsv. uppsv. "diskho, diskbassäng", äv. "slasktratt". 
Du hann tömma spannen i vassken. Allm. i dessa bet. i Skåne-
målen, varav den först anförda bet, är den äldsta. 

Veck, väkk, "bort, undan". Där e en tåmy gren, såmm vi ska ta vdkk. 
Da. verk. Allm. i dial. i Västskåne. - Bergman 113. SAOL har 
vdck med tillägget "yard.". Alldeles obruklig i Lundaområdet är 
synonymen dän, som tillhör såväl dial. som rspr. i t. ex. Nord-
ostskåne med Kristianstad, Blekinge och Småland. 

Villekulla, imaginärt ortnamn, i uttr. kåmma på villekulla el. 
kcimma te villekulla, "komma vilse, komma på villovägar". Dial. 
villekulla (med spetsigt u) i Nordvästskåne ned till Lundatrakten, 
villekolla s. om Lund. 

Visa, "borttaga groddstjälkar från potatis". Böjes visa(de), visat. 
Hann sitter i ljällaren å visar potålisen. Dial. visa jantåfflor. - 
Bildat till vise, "groddstjälk å potatis, rotskott". 

Visping, vissing, "geting". Han har blitt stukken el en vissing. Dial. 
(Bara hd) Hann e bien stokken åw en vissinf. 

Vitta, "vitlimma, kalkstryka". - Bergman Too. 
Vrida i bet. "vika, ta av", om avtagsväg. Du ska vrida te hoger (el. 

högor). Dial. (Torna och Bara hder) vnice te högor. VäxI. med hålla 
i såväl lokalt rspr. som dial. - Bergman ros. 

Vång, "större odlat fält"; å herrgårdar: "fält med enhetlig odling"; 
betr. stadsförhållanden: "större åkerfält tillh. stadsägorna" 
(mindre kallas lycka). Allt fcillket e på (el. i) vången i da. Ingår i 
ägonamn å Lunds stadsjordar, ss. Galgevången och Möllevången, 
som numera blivit namn på stadsdelar. Ej av förf, känt i de av 
Bergman 113 anförda bet. "betesmark, utmark, teg, trädgård". 
Allm. i Skånemålen i de först angivna betydelserna. Da. vang. 
- Ordet har av skånska diktare, ss. A. U. Bååth, Ola Hansson 
och Österling, blivit införlivat med litteraturspråket. 

Vända, vänna, "omgång, avdelning". Ja ska betala i två vän.nor. 
Också i dial., som i samma bet, har uttrycken dmmldv och 
sahit. 

Väv i bet. "vävstol". Allm. i denna bet. i Skånemålen liksom i da. 
SAOL angiver bet. dels "vävnad", dels "vävstol", den senare 
bet. från sydsv. landskap. - 1 bet. "under arbete varande 
vävnad" anv. här räcka, se denna art. 

Ynka, "enstaka, enda". Nån ynka gång. Allm. i Skånemålen (i Torna 
och Bara hder i äldre mål yn.ftja, yngre ynka, i Lund endast den 
senare formen). - Omnämnt av Lombard 51. 
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Älling, "ankunge". Aiim. i Skånemålen. Da. eriling. - Bergman ioi, 
Rietz 845 b. 

Än, dn, adj., "fadd, smaklös", om födoämnen. Härtill adv. ä.nt. De 
har scidden dn smak. De smakar sd d.nL Dial. d.n och d.nt Torna 
hd, Färs hd, e.n och emt Bara, Oxie, Skytts och Vemmenhögs 
hder. (De har sddden e.n smög; de smcigar sö e.nt, Bara hd.) - 
Rietz 120 a. 

Änskönt, dnnsjö'nt, brukligt i bet. "fastän" i ledigt talspr., då det 
1 övre Sverige endast är skriftspr. 

Ärende i förb. i de ena ärendet = uppsv. "enkom". Honn va kcönmen 
z de ena ärendet för a hällsa på'nzdjf. Dial. i de ena äraned. 

Äska, ässka, "oval träask"; vanligtvis med sidorna utförda av spån 
i svepteknik, fordom anv. till förvaring av reskost, i senare tid 
ss. prydnadssak och till förvaring av nipper. Dial. ässka i norra 
och mellersta Sk.; sydskånska former, se Studier över det 
sydvästsk. dialektområdet 263 f. Da. esske. Billing Åsbom 26, 
86, Rietz 849 b, lokaliserat huvudsakligen till Götaland; ej i 
SAOL. 

Ösa, s., "vattenskopa". Förekommer växi. med s/?oa. Ösa allrn. 
i Skånemålen. - Ej i SAOL. 

1 uttalet av åtskilliga provinsord avviker lokalt rspr. från 
folkmålet; se t. ex. art. björke, börs, fyka, grop, kakelugn, luka, 
makta, pottugn, rödgröt, sagla, skoga och skäkta. 

* 

Men för att göra ställningen till folkmålets ordförråd tydligare, 
skall här också angivas en del dialektord, som icke kan anses 
tillhöra det lokala rspr:s ordförråd. För äldre och medelålders 
rspr.-talande torde här gälla, att dessa ord äro kända, men ej 
brukade. Orden återgivas här i den form de ha i genuin Lunda- 
dialekt, som vanligtvis också stämmer med ordens uttal på när-
maste landsbygd i Torna hd. 

Anka (ångra), blöd (i bet. "mjuk"), bo (bod, i bet. "butik"), 
dräjfa (snurra, svarva), döj ja (lida, uthärda), dönct s. o. v. (i bet. 
"åska"), felen (hemsk, otäck), flIt (i bet. "flott, ister"), flöd 
(grädde), framti'd (i bet. "vår"), fäjja (sopa), grina (skratta), gräbba 
(tös, flicka), have (trädgård), hölians (tämligen, ganska), hossa 
(strumpa), hua (mössa), kön (förlägen), jille (bjudning, kalas),23  
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jär (jäst), jö (skälla, om hund), krämmare (handlare), kröfla (skrynk-

la), krösen (lingon), legeöjj (leksaker), ii (tåla, fördraga), lornma 

(ficka), mdla (i bet. mäta), mär (sto), mög (smuts, skräp), nab6 

(granne), neg (otröskad kärve), orm (i bet. "mask"), pantdlor 

(potatis), patta (dia), prega (peta, sticka), pregeping (pekpinne), 

puda (kudde), pyllsa (korv), pdsst (pump), pdssta (pumpa), ripps 

(vinbär), riva s. (räfsa), rynga (ruckel), sanka (samla), sjitt (smut 

sig, dålig, usel; Bergman iii), skammel (tröskel el. pali), spisa 

(äta, i förb. med gästabud el. finare servering, annars: eda), 

stakked (kort), slikkelbär (krusbär), sträde (gränd), syllten (hungrig), 

tjön (snäll, beskedlig), trua (hota, skrämma), tåga (dimma), tdkke 

(tupp), vina (utsidan av kinden), ög (häst).24  

Av de uppräknade orden kunna väl några tillfälligtvis användas 
i lokalt rspr., men då gärna med ett "osynligt" citationstecken 
omkring, såsom döjja, krö/ta, mög, panta'i]lor, prega, riva. Bruket 
av dessa ord är väl också beroende av situationen; i familjärt 
el. skämtsamt sammanhang höra de mest hemma. Hos äldre 

rspr.-talande ha iakttagits stikkelbär och ripps, men de få i stort 

sett betraktas såsom föråldrade hos rspr.-talande. - För ett 
flertal av orden gäller att de äro gemensam dansk-skånsk egendom, 
i vissa fall också tillhörande Halland, Blekinge och södra Småland. 
Ur internordisk språklig synpunkt är deras nedvärdering och 
bortläggande enbart beklaglig och innebär en språklig utarmning. 
Därmed följer större svårighet att förstå danskt litteraturspråk 
och talspråk. En tillgång, som kom tidigare generationer till 
godo vid kontakten med danskt språk och kultur, har man mer 
och mer avhänt sig. 

Samtidigt med bortläggandet av dialektala inslag i ordförrådet 
har det lokala rspr. tid efter annan upptagit en mängd ord ur 
uppsvenskt språkbruk, som i genuint Skånemål äro okända. 
Förmedlingen har skett dels på litterär väg, dels genom beröring 
med från nordligare landskap inflyttade personer. Vad staden 
Lund beträffar, får man också räkna med den studerande ungdom, 
som under större delen av året vistas där. Till dem, som vunnit 
fullt burskap få räknas följande, som användas också av äldre 
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rspr.-talande. De upptagas här med det officiella stavsättet; i 
uttalet har viss assimilering med det lokala ljudskicket inträtt, 
t. ex. bortfall av -g i adj. på -ig. 

Barr, blåbär, brasa, bussig, byxhängslor, bädda, diska, dråplig, 
flicka, Jul, gnata, gräla, gränd, gräslig, gyttja, handkanimare, hota, 
kind, kotte, krusbär, kudde, kuslig, lingon, lipa, injäkig, mässa, 
orka, otäck, pojke, skaka, skopa, skratta, skräp, smultron (s. 117), 
snäll, strumpa, städa, stöka, tokig, trädgård, vacker, ved (s. 107), 
vedbod (s. 107), vinbär, vind (vincisutrymme), vindskupa och vårda. 
- Av ovanstående ord voro redan i början av 1900-talet i folk-
målen i västra Skåne upptagna bädda, diska, snäll, städa och 
trädgård (trä'går, i flera decennier konkurrerande med have). 

Men fortfarande finns ett stort antal ord, tillhörande uppsvenskt 
språkbruk - eller där använda i en speciell betydelse - som äro 
främmande för Lundaområdets rspr.-bruk. Dit höra bl. a. följande, 
tillfälligtvis antecknade - samlingen skulle dock kunna betydligt 
ökas: 

Bannor, diskbassäng, enkom, fläder (s. ho), grädda, v., hink 
(s. ii8), husa, s. (här: städerska, innejungfru), jänta, karl, korsdrag, 
kravcitt, kryddbod, limpa, lår (i bet. "stor låda, bing"), mdg, märla 
(s. 113), pralin, Portmonnä (s. 107), semla, slant, stad el. stadkant 
(s. 107), så (kar, stor balja), tilibringare, pret. vart (blev), våg 
(i bet. "bölja", 5. 107). 

Följande ord, som annars äro brukliga i Lundaområdet, saknas 
där i nedan angivna, i Stockholm och i Mellansverige gängse 
betydelser: 

Flaska i bet. "mjölkspann"; med flaska avses i Skåne ett 
högt och smalt käri med avsmalnande hals; kautschuk i bet. 
"radergummi", lort i bet. "smuts, skräp"; har här endast bet. 
"exkrementer"; magasin i bet. "bröd- och mjölkbutik", pulpet i 
bet. "skolbänk" (s. 115), sal i bet. "mindre el. medelstort matrum", 
spara i bet. "tillvarataga, gömma", (t. ex. i Stockholm: "spara en 

124 



bruksanvisning"), och unge i bet. "barn i allmänhet". Enligt 

skånskt språkbruk är unge i fråga om människobarn ett ord, som 
endast användes i förklenande eller nedsättande bet.; jfr vad 

som på S. 112 säges om stilvärdet hos käring. 
Relativt sent inkomna lån ur uppsv. språkbruk, som för några 

decennier sedan voro obrukliga i lokalt rspr. äro dike, lov i bet. 

"ledighet från skola el. arbete, ferier", läskaer, rotmos, saftkräm 

och skaeri; motsvarande inhemska beteckningar äro grof (s. 109), 

vara fri, ha fritt (Lombard 38), sig/'a/er, rabbemos, rö(d)gröt 

och spiskdnimare. 
Här skall också omnämnas några ibland rspr.-talande små-

länningar och blekingar brukliga provinsiella ord och betydelser, 
som saknas i Lundaområdet: 

Dän, adv. (jfr vid veck, s. 121), lev "vetebröd" (Bergman ), 

råka i bet. "hitta vägen, hitta rätt" och lya "orka" (jfr art. makta 

S. 113). 
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Noter 

i) Se förf:s Sydsvenskt riksspråk, S. 2. 
Lunds gamla handelsområde sträcker sig ungefär till Barsebäck, 
Trollenäs och Ringsjötrakten norrut, till Sjöbotrakten österut, 
till Åkarp soderut och till havskusten västerut. Så långt sträcker 
sig också ungefärligen rekryteringsområdet för Lunds katedral-
skola och högre flickskolor i Lund. 
Om indelningen av folkmålen kring Lund och väsentliga drag 
för dessa, se förf:s Studier över det sydvästskånska dialektom-
rådet s. 31 f. 
Se t. ex. skriftspråket från slutet av 1600-talet i Carlqvist, 
Lund på 1690-talet. 
Så t. ex. hos Pleijel i artikeln "Gammallutherskt kyrkoliv i 
Skåneland" (i Lunds stift i ord och bild, del 1, Sthm 197), där 
det s. 74  heter: "i hemmen talades fortfarande danskt språk" 
(näml. På  1670-talet) vilket synes förutsätta, att införandet av 
svenskt gudstjänstspråk på 168o-talet skulle åtföljas av genom-
förandet av ett nytt hemmaspråk. - Åberg i Snapphanarna 
S. 167 synes antaga, att undervisningen i svensk katekes medförde 
en omläggning från danskt till svenskt talspråk: "De vuxna 
bönderna fortsatte att tala sitt danska tungomål, men barnen 
togos om hand av myndigheterna och fingo lära sig att tala(!) 
och skriva svenska." Det är att märka, att inlärandet av svensk 
katekes icke var liktydigt med inlärandet av ett nytt språk. 
Jfr not 6. 
En närmast för historiker avsedd, saklig framställning av ämnet 
har givits av prof. Martin P:n Nilsson i artikeln Skånes språk-
liga försvenskning i Historisk tidskrift 1955, där förf, särskilt 
med hänvisning till nordskånska mål påvisar, att inlärandet av 
svenska texter inte medförde någon omläggning av talspråket 
från "danska" till "svenska". 
1 Epitome Philologke Danica S. 273 (Bertelsen, Danske Gramma-
tikere III, Kbh. 1919). 
Även Bergman i Sydliga provinsialismer S. 132 synes räkna med 
en dansktalande befolkning, som blivit svensktalande. 
Texter efter lärare Almgren finnas upptecknade och publicerade 
i Sv. Landsmål 1955 h. i. 

io) 1 bet. tillaga; i bet. "lägga varvtals, stapla" är lava ännu vanligt. 
ix) Meddelat i ett föredrag, "Lund på i88o-talet" av konservator 

Hans Erlandsson i Föreningen Det gamla Lund. 
12) Om Lund och det Lundensiska, s. 47  f. 
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Om e-målets utsträckning, se Studier över det sydvästsk. dial.-
omr. S. 196 f. 
Möjligtvis med undantag för ett mindre område i nordost, där r 
efter o blivit vokaliserat och det föreg. o är långt. 
Genom illustrationer i jultidningar och på julkort spriddes sedan 
1890-talet ordet "tomte". Viktor Rydbergs dikt "Tomten" har 
också medverkat därtill. 
Spetsigt u i full, gult och kulle är sydligast belagt i Lomma och 
Uppåkra i Bara hd, där det växlar med 0 i samma ställningar; 
det saknas i Burlöv och orter söder därom. 
En byggmästare fr. Malmö skrev i ett kostnadsförslag "2 tonnor 
kalk". 
Övriga dial.-former för "tåla" se Studier över det sydvästsk. 
dial.omr. s. 126. 
Historiskt sett är det efter vokal och efter r ett dh () som har 
fallit, men här användes för enkelhetens skull genomgående 
beteckningen cl. 
Studier över det sydvästsk. dial.omr. s. 70. 
De dialektala formerna för "tand" i Lundatrakten äro tann, 
p1. tcinn. 
Karl Åkesson, Min släkt, 1, 5. 433. 
1 de båda sms. Jiösta gitte och resegille, som angiva speciella 
tillställningar (skördekalas o3h "taklagsfest"), förekommer 
gitte också i rspr.bruk; orden ofta belagda i nutida tidnings-
press. 
För den geografiska utbredningen av flera av dessa jfr Rietz' 
Svenskt Dialektlexikon och Lindqvist, Sydväst-Sverige. 
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Tillägg 

S. 27. En vanlig hypersvecism är foga, som förekommer hos rspr.-
talande i st. f. det dialektala lo, skriftspr. loge. Äldre belägg f ler-
städes hos Gustaf Ljunggren, Skånska herregårdar (1852-63; förf. 
var Lundabo); nyaste belägg i annons i S.D.S. 11/4 1957 5. 2. Sp. 5. 

S. 30. Förnamnet Erland och efternamnet Erlandsson uttalas med 
ä-ljud i första stavelsen; den genuina formen i gammalt Torna- och 
Harjagersmål var Älen. 

S. 44. 1 äldre rspr. liksom i dial. uttalades egennamnet Luther med 
långt, slutet u, alltså som i sluta. 1 rspr.-tal är numera ett uttal med 
kort öppet u rådande, som (lock kan »urspåra» till o. 1 Lundaskalden 
Assar Lindeblads dikt »Bibeln tryckt», som var införd i de äldre upp-
lagorna av Läsebok för folkskolan, finns ett rim, som förutsätter ut-
talet av »Luther» med långt, slutet u. 

S. 49.  En relativt ny hypersvecism, särskilt hos personer, som visa 
osäkerhet i rspr.-bruk, är användningen av slät och tät såsom neutr.-
former i st. f. slätt och tätt. Detta bruk har uppstått som en överdri-
ven reaktion emot de dialektala formerna, som äro slätt och tätt i alla 
genera. 1 sin iver att frigöra sig från dial.-formerna har man då gjort 
slät och tät även till neutr.-former. 

S. 68. Skånemålen ha i allmänhet i anljud ett uttal av tj-ljudet 
utan hörbart t-förslag, alltså = lm-alf. , men dial.-uppteckningarna 
ha på grund av gammal vana hos upptecknarna mestadels beteckning-
en fp. Men det råder i sydskånska mål en avgjord skillnad mellan 
uttalet av tj-ljud i anljud (i Riva, känna, tjur) och det intervokaliska 
1/-ljudet i de »förmjukade» formerna av typen drittja, tyttja etc., som 
är fp. 

S. 71 och 87. Då pl.-formen -al med hörbart -r förekommer, är 
den i senare tid införd på litterär väg; åtskilliga rspr.-talande använda 
omväxlande pi-former med eller utan -r efter a. 

En vanlig hypersvecism är bruket av hellre (hällre) i st. f. 
heller, då det står som konjunktion: innte ja(g) hällre. Den har uppstått 
såsom reaktion emot det dialektala bruket av hällor, som dels mot-
svarar rspr. hellre (komp. till »gärna»), dels adv. heller. 

Konj. och uttalas såsom å utom i mera bokstavstrogen hög-
läsning. På senare år har förmärkts en tendens att uttala äRR även i 
vardagligt talspråk. Samma tendens finns även i övre Sverige, och 
den kan med säkerhet tillskrivas påverkan från radion. Jfr ovan 5. 34 
angående uttalet av adv. och prep. vid. 

S. 81. Jfr ock den här använda betoningen rädi'sa. 
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S. 89. Sann har pi. spanna(r), aldrig spfnner såsom i Västsverige. 
S. 105. En exempeisamling ur stadsspråket i Malmö under kapitlet 

»Skånska, s. 17  i prof. Axel Lindqvists essaysamling Om ord och 
ungdom (Lund 1926), upptager ett 70-tal ord, insatta i satssam-
manhang. Över hälften av detta ordförråd tillhör huvudsakligen det 
mera dialektala stadsspråket, under det att de övriga orden äro ge-
mensamma med lokalt rspr. 
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Ordregister 
* angiver att ordet är dialektalt eller förekommer i en dialektai betydelse. 

A, interj. io6, ackord 76, Agda 84, Ahlberg 85, Ahlgren 85, Ahlman 85, 
Ahlqvist 85,Ahlström 85, akademi 93,  akademihemman 83, akademi-
jord 83, akademisekreterare 83, akademistat 83, *akava  adv. 20, akta 
14, aldrig 57, allra 83, alm 89, Alma 84, 85, almanack(a) 83, Alm-
gren 85, amerikanare 93,  Andersson 42, 8o, andlig 66, Anna 84, 85, 
annan 98, annons 76, anslag 13, använda 59,  6o, apelsin 88, apoteka-
re 93,  april  33,  arbete i8, arkitekt 68, arkiv 68, Arlöv 84, asa io6, 
Asta 84, av 74,  avrätta  74,  avsides  74,  avstånd  74,  avsätta  74. 

Bad 57,  bada  57,  badhus  53,  badkar  53,  bagage 14, bagare 13, 93, bageri 
go, bagerska 13, baka 12, 101, baktråg 12, balans 76, band 16, 58, 

60, bank 14, banka io6, bannor 124, barn 87, barnatro Si, barnavård 
i, barnsäng Si, barr 124, beck, adv. 30, bedja 54, 56, 99,*begiva 106, 

begynna 502, io6, *begå  sig io6, behaga 24, ben 29, Benett 33,  Bengta 
84, 85, Bengtsson 8o, benytta (sig av) 106, berg 32, 66, Bergman 85, 
Berta 32, 84, 85, Bertil 32, *besa i, 16, besk 31, bestämmelse 33,betala 
101, Betty 33, 47, bi 91, bier io6, bigat io6, billig 66, 82, binda 3, 53, 
58, 59,  bo, bing 14, biskop 34, bita 15, 16, bittida 56, bjuda 56, 
bjäbba 49,  *björke io6, 522, blad 5,  blanda  4, 5, 58, blind, adj. 58, 
bliva 28, 34, 73, 74, 87,  99,  blod 5,  blodförgiftning Si, Blomberg 8, 
Blomgren 85, blomma 39, 40, Blomqvist 8, blomster 40, blomstra 40, 
blåbär 524, blå(n)else 76, blöt 122, bo, s. 89, 91, bock 39,  bod 20, 122, 
bok 89, bokhållare Si, bolag 24, Si, boll 39,  bom  39, 41, 43, bonde 16, 
41, 6o, bord 37,  61, Borggren 8, Borgiund 85, Borgqvist 8, Borg-
ström 85, borr 88, borra 16, borta 29, bostad 54,  bra  49, *branka io6, 
brasa 124, braxen 76, bred 5, 55, breda 28, 55, bredd 30, bredda 30, 
Bredgatan Si, 82, bredvid 34,  brev 15, brevbärare Si, Brita 84, Bro-
berg 8, broder 56, 57,  Broman 8, brons 76, Broström 8, bruka 12, 
68, brunn i8, 44,  bry sig om 46, brygga 16, brygghus io6, bryta 52, 42, 
bräde 76, brädvägg 53,  bränna 107, *bränne 55, 107, *bränneshus 107, 
bröd 5, 55, bröllop 4, 5, bröst 15, bud 42, 57, buffet 76, bulle 43, 
bunke 107, bunt 76, Burlöv 84, buske 43,  bussig 124, by 93,  bygga 46, 
bygge 91, byta ioo, 502, byxhängslor 124, byxor 4, 5, båda pron. 
56, 57,  både konj. 83, bård(a) 47,  bädda 124, bändelband 507, bära 48, 
böja 50. böld i, 58, bölja 107, *böljon 107, böra 62, börda 62, börja 

46, 50, börs 107, 122, 

Choklad 56, 
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Dag 64, daglig 66, Dahiberg 85, Dahlgren 8, Dahlqvist 85, Dahlström 
85, Dalby 83, dam 88, dans 24, 25, dansa 14, de 65, 87, 95,  96, 98, 
demokrati 93,  den  33,  87, 98, denne 28, 33,  98, densamme 98, de-
partement 76, deras 4,  5, 6, 18, 29, 30, 97, dessa 98, dike 125, din 33, 
97, direktör 93, diska 124, diskbassäng 124, distrait 76, dit z, djup 18, 
42, 62, djur 62, djäkel 62, djäkne 62, djärv 62, 63, djävul 62, doktor 93, 
dom 39,  41, domare 39, 41, dotter 18, 20, drag 66, draga 28, 64, 65, 99, 
dreja 122, dricka 16, 98, drickspeng 82, dristig 38, 63, dryg iz, dråp-
lig 124, dröm So, drömma 50, du 34, 42, 95, 96, duga 12, 66, 100, 

duktig 107, dum 40, 42, dumhet 82, duva 74, dygn 66, då 48, dålig 48, 
däld 58, *dän, adv. 125, *dänka 107, där 98, dö 64, död, adj. 54, 55, 
död, s. 56, 57, *döja 122, 123, dölja 40, döma 70, döna i, 16, 122, 
döpa 49,  dörr  4,  5, 

Eder 97,  Edla 84, efter 16, egen 82, egg 107, ej 32, 107, ek 89, eld 30, 
57, elda 30, 58, elegant 76, Elna 84, 85, Elsa 84, 8, elände 81, Emma 
84, 85, en, obest. art. 14, 31, en, räkn. 30, 70, ene 53,  enkom 124, ens 
70, entré 76, er 29, 30, erbjuda 29, erfara 29, erkänna 29, Erland 130, 
ersätta 29, Eslöv 84, Eva 84, evig 66, examen i, 

Fabrik 88, fabriksarbetare 82, fader 56, falla ioo, falskhet 67, famn 
, 5, 14, farlig 107, farligt 36, fart 25, fat 12, 14, 73, fattig 82, feja 122, 

*felen 122, femtio 83, fet 12, fett 122, filosof 39, fin  94,  finans 76, finger 
87, fingerborg 88, finna ioo, Fiskaregatan 33, fiskfru 51, fjol 	fjor 
61, 69, fjäder 57, fjärde 48, 62, fjärding 62, Flackarp 83, flaska 124, 
flicka 88, 89, 124, *flottmat 51, fluga 66, flugfångare 53,  flytta 46, 
101, 102, flyttdag 53,  flyttlass  53,  flå io8, fläcka 76, fläder 124, *flänge 
20, fläta v. xoi, *flöt  18, 122, foder 57,  folkparti 82, fond 76, fort 
37, fotografi 88, framkommen 82, framme 29, *framtid 122, fred 
54, 55, fredag 64, fri io8, 125, frid 55,  frimärke 82, front 76, Frosta-
vallen 52, frostbiten 52, frostnatt 52, frostväder 52, fru 89, 97,  frukt 
4, frysa 15,  16, fråga im, främmande s. och adj. 4,  76,  77,  frö-
ken 89, 97, fukt  77,  ful 124, fulhet 82, full 15, 41, 42, 43, furir  93, 
*fyka 99, io8, 122, fylla ioi, *fylle  io8,  *fyllpenna 53, io8, fyrtio 
46, 83, fågel 12, 20, 75, får-hosta io8, fårhus 51, fårkött 51, *fälad ioS, 
färd 48, 62, färdig 18, 62, färg 49,  färsk io8, *fästenål io8, fästman 53, 
föda, v. 50, 55, 57, följa 67, fönster 50, föra 49,  io8, förbund 59,  6o, 
förhållande 89, 90, förmiddag 19, förmyndare 58, församlingshem 82, 
först 19, förstuga 50, *förstörad io8, försumma io8, förtenna 30. 

Gagna 14, io8, galen 24, 25, galla 27, galosch 77, gammal 28, 87, 
gapa 3, 12, 19, 24, garderob 71, 88, garveri 90, gata 12, 13, 14, 24, 89, 
gatsopare 53,  gatufogde  45,  gatulinje 45, gavel 4, 5, gemyt 63, *genho 
io8, genom 4,  5, 6, gentil 77,  geolog 39,  Gerda 84, geschäft 63, ge- 
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sims 63, gigant 63, giljotin 63, gille 122, girland 63, giro 63, gitarr 63, 
77, gitta  33,  63, giva 28, 34, 63,  73, 74, 99, giva sig io8, gjuta 69, 
glad 54, *glana io8, glasögon Si, glatt io8, glatta io8, glida 57, 
*glytt io8, glömma 19, 20, gnaga 12, 101, gnata 124, gnida 57, gnäll 
109, god 39 4, 54 55, *godenjsse 40, godmorgon 82, grammofon 39, 
gran 89, grand 16, 58, grane 53, grav 24, 89, grejor 32, Greta 84, 
*grimma 16, *grimmet, adj, 16. grina 122, grind 59, 6o, 89, gripa 109, 
grop 89, 109, 122, 125, grov 73, 94,  grund 59, grunda 6o, grus 87, 
grusgrav 109, gruva 74,  gryta 72, grytlapp 53,  gråta  99, *gräbba 122, 
grädda 124, grädde 27, gräla 124, gränd 124, gräs 15, gräslig 124, 
Grönberg 85, Gröndahi 85, Grönlund 85, Grönqvist 85, grönsalta 109, 
gubbe 40, 42, 43, 87, guld 15, 43, 58, guldsmed Si, gumma 87, gu-
vernant 77,  gylf 77, gynna 63, gyttja 124, gå 12, 48, 61, gång 17, 48, 
gård 37, 41, 47, 50, 61, gårdskarl 109, Gårdstånga 84, gåva 17, gädda 
32, gälla 63, 109, gärde 62, 109, gässling 109, gästgivare 77,  Si, *gö, v. 
123, gödsel 57,  gömma 19, 20, 109, göra 37, 38, 49, 62, 63, göra på sig 
109, göra vid iog. 

Hackkniv 53, *hagalen 109, hage 3, 12, 63, 122, 124, halv 73,  han 40, 
95, hanbjälke 51, hand 15, 58, 6o, handel 6o, handkammare 124, 
handla 6o, handlare 6o, handling 6o, Hanna 84, 85, Hans 25, Hans-
son 25, 8o, harmoni 93,  hasta 110, hava 26, 28, 73, 74, 110, Hedda 84, 
Hedström 85, hel 29, helfärdig iio, helig 66, Hellberg 85, heller 130, 
Hellgren 85, Hellqvist 85, hellre 33, 130, Hellström 8, hem 14, 30, 
hemkommen 82, hemlig 30, hemma 14, 30, hemsk 30, hennes nåd 13, 
herde 4,  5, herre 14, 32, het 30, heta 32, hetsa 73, hetta 32, *hialös 110, 
Hilda 84, 8, Burna 85, himmel 93, *hjn  2, hindra 6o, hink 124, hinna 
100, hit 2, hitta ioi, 102, hjälpa ioo, hjärna 27, hjärta 49, 91, hjässa 27, 
*honleja ho, honung 4, 5, 45, horn  37,  38, hosta 38, *hovligans 122, 
Holmgren 85, hon 95, 97, hoppband 53, horn  39,  hota 124, hov 39, 
hud 57, hugga ioo, Hulda 84, hund 3, 13, 58, 59,  hundskatt 52, hur-
dan 98, hus 13, 42, 72, 73, 87, go, husa, S. 124, hushåll 67, hushålla Si, 
hushållerska 66, Si, husplats 40, hustru 44, *hutta 110, huv 74,  huva 20 
74, 122, huvud ig, 45, 74, Hviderup 83, hylle 110, hypnotisör 49, hål 
12, 15, hålla 48, 100, *håltom  iio, *hån adj. 122, hård 47, 62, *håsa 15, 
20, 122, hägna 66, hälla 32, 49, hän ho, hända ioi, hänga 61, häng-
lås 5, *hänne, adv. 29, iio, härförleden ho, härja 49,  häst 71, häst-
handlare 52, häststall 51, hätta 74, hög 3, 12, 64, 94,  högfärd 62, 
höja 50, hökare 110, hölja 67, höns 15, hönshus 51, höra 49, 50, 62, 
hörn 77,  höst 15, 50, III, hösta 15, 50, III, hösttermin 82. 

Ibland, adv. och prep. 58, icke iii, Ida 84, 8, ifrån 19, 47, igen iii, 
ihåg 12, in 6, 13, inbördes 62, innan 13, inne 29, inquiéte 77, intagen 
82, inte 35,  intressant 77,  intrigant 77, ivrig 66. 
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J 67, ja 24, jag 34, 64, 95,  98, jama 25, Japan 84, Jeanette 33,  Jenny 
47, Jerusalem 84, jord 37, 39, 50, 61, julafton 81, juldag 51, Si, jul-
fint 51, juigran 51, julklapp 51, julkort 51, julmat 51,  jultidning  51, 
jultomte 51, just 44, jämka 70, jänta 124, järnkakelugn III, jäst 18, 
123, Jönsson 80. 

Kabbarp 83, kadrilj 67, kaffekanna 81, kaka 3, 24, 68, 89, kakelugn 

79, III, 122, kalas 14, 24, kall, adj. 16, kalla, v. 13, 57, 72, 102, 103, 
kallbrand 82, kalvstek 51, 52, kamrat 14, kanal 14, kandidat i, 
kanna 33, kant 14, 24, kapten 93, kar 24, karamell-pudding iii, karda 

karl 24, 69, kart 124, kasa 'II, kasta 14, 24, katalog 39,  katedral-
skola 82, katt 67, 89, kautschuk 124, *ked, adj. 57, 68, iii, kedja 
16, 67, kejsare 32, *kela iii,  *kelen 68, iii, *kelgris III, kennel68, 
keps 68, kex 63, 68, kilo 63, 68, 88, Kina 84, kind 59,  6o, 124, kiosk 
68, kisse 34,  68, kista 38, kittla 73,  kiva 67, klabb iii, *klella, s. 77, 
Klara 84, Klein 32, *kljna 112, klo 87, klocka 39, 72, klocknyckel 53, 
klosett 88, klots 73, kläda 49, 55, 56, kläder p1. 57,  klöver 33,  tknabba 
112, knapphål 82, knipa 47, *knirka 112, kniv 71, 87, knut 77,  knuta 
77, 78, Knutsbal 82, knycka ioo, knä 91, ko 67, koka 12, kokkorv 53, 
kol 12, 15, 39, komedi 88, komma, v. 35,  36, 39, 73, komma sig iiz, 
kona 39, konferens 78, konsert 78, kontraktsprost 83, korpral 93, 
korsdrag 124, kort, 5. 19, 38, kosta 39, kotte 124, kraft 33, krage 3, 12, 

kram 70, krama 25, 70, krans 25, kravatt 124, krog 4, 5, 18, 19, 20, 
krusbär 124, kryddbod 124, *krylla 112,  *kryllig 112, krypa 12, 13, 
*krytt 112, kräka(s) 78, krämare 123, kräsen i, *kröfta 123,  *krösen 
18, 123, kudde 124, kula 42, 67, kulle 41, 43, kulturhistorisk 82, 
kund 6o, kung 19, kusk 43, kuslig 124, kust 43, kuvert 78, kvarn 89, 
kvastskaft 52, kvinna 13, 88, kväll 2, kyla 67, *kylva i, 16, 20, *ky.. 
mig 68, kyrka 4, 5, 41, 46, kyrkogård 41, 53, kyrkokassa 42, kål 67, 
*källa 112, *källing 112, känna 49,  käpp 67, kär 68, 112, käring 112, 
125, kärnmjölk 54, kärr 49,  kärra 49, kö 68, köld 58, *kon,  adj. 123, 
köpa 12, 13, 19, *köpst, adv. 18, tköpstet, adj. 18, kör 68, köra 49, 
50, 67, kött 4,  5, 6, 19, 75. 

Ladustil 45, lag 24, laga 12, 63, lagom 24, lakan 82, lakrits 73, lampa 
14, 24, lampglas 53,  land 6o, landstingsman 82, *lase 28, 112, lat 12, 
latinskola 82, Laura 84, laxermedel 82, led, s. 57, led, adj. 14, 54, 
leda, V. 28, 55, 56, ledas 30, 57, ledig 35, ledsen 30, 57, leja 32, 64, lejon 
32, leka 17, *lektyg 123, lem 31, lemonad 56, lena, v. i, 16, 112, leta 
100, *lev 125, leva 15, 61, leverans 78, lida 55,  56, 123, ligga 13, 14, 16, 
61, 72, 87, 88, 99, liggfrämmande  53, liggplats  54,  liggsoffa 54,  lik, 
adj. 17, lilla studenten 113, limpa 124, Lina 84, lind 59,  6o, linda,v.59, 
6o, Lindberg 86, Lindblad 86, Lindgren 86, Lindqvist 86, Lindström 86, 
lingon 124, linka 16, lipa 124, Lisa 84, liten 12, 13, 73, ljomma 69, 
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ljus-tänt 113, ljuta 69, lod 54,  loft 59,  loge 130, *lomjna 123, lort 124, 
lov 17, 19, 39, 125, lova 17, 39, lucka 44,  luka  45, 111 122, Lund i, 
58, 59 *Lundabladet  59, Lundabo 52, Lundagård 58, Lundasida 52, 
Lundatrakt 52, Lundberg 71, 86, Lundblad 86, Lundgren 86, Lund-
qvist 86, Lunds Dagblad 59,  Lundström 86, lust 19, 44, lusthus 113, 
lustig 44, lyss, v. 78, låg 17, 94,  låna ioi, långfredag Si, lår 124, lås 
87, 88, låta 99,  låtsa 73,  *läddika 113, läder 57,  läge 64, lägga 33, 103, 
lämna ioi, lära 48, 62, lärarlön 33,  läsa 15, 48, läskpapper 125, lätt 
33, lätta ioi, läxa 33,  lök  49,  lön  49,  lördag 4, 64, lös 49. 
Magasin 124, mage 12, 24, magister 93, magistrat 14, mahogny 47, 
*makta 113, 122, 125, mal 88, Malmberg 8, Malmö 50, man, pron. 98, 
mandel 6o, mark 41, marknad 57,  marmelad 56, Marta 84, mat 3, 12, 
24, 72, mattbankare 53, 113, mattbom 53,  matsäck  73,  med,adv. prep. 
30, 54, medlem 32, mejeri 90, mena ioi, meter 33,  midsommar  57, 
midsommarafton 72, Si, midsommardag 72, 8i, mild 57,  *milda sig 
58, min 33, 97, mindre ic, missionshus 83, mjäkig 124, mjöl i8, mjölk 
x8, mjölkspann 51, 52, mod 88, moder 56, 97,  modig 66, moln 40, 
monter 78, morbror 40, mord 62, morgon 4, 5, 66, 82, mormor 40, 
mos 87, mosse 15, motion 78, muff 42, mulen i, 42, mull 43,  mun 13, 
43, mura  57, 103, murare 93,  mycket 19, myndig 58, måg 124, mål 48, 
måla 57, 73, 103. *måla 123, målargesäll 33, månad 13, 57, måndag 
64, mård 47, *mårna 113, Mårten Jönsson 8o, män 113, människa 68, 
mänsklig 68, märka 16, 49,  märke 91, märla 124, *märr 123, mässa 
113, mögla i8, i, 20, *mök 68, 123, mölla 50, 114, möllare 114, mörda 
62, mörk 14, 46, 50, 94, mössa 124, möta 12, 72. 

*Nabo 123, naken 4,  , 6, 19, nation 39,  78, nattmat 51, 52, nattvard 
Si, naturlig 35, nej 32, 67, *nek 123, ner 4, 5, 6, 19, nere 29, ni 95,  98, 
niga 102, Nils Hansson 8o, Nils Persson 8o, Nilsson 8o, nimm 114, 
nio 41, nionde 61, nisse 40, Nora 84, norcian, adj. och adv. 62, Nord-
blad 86, Nordgren 86, Nordlund 86, Nordqvist 86, Nordström 86, 
november 33,  ny 27, 28, 87, 94,  Nyby 84, nyckel 13, 93, nyhet 82, 
nykommen 114, nypa 47, 99,  nyss 46, nå 48, någon 6, 66, 87, 98, 
näbb 88, *nära  sig 114, näsa 15, nätt 114, näve 15, nöd 54,  55, nödga 
28, 55, 56, nöje 92, nötknäckare 114. 

Och 130, *odig 20, Olsson 8o, omdöme 70, onsdag 64, ord 37,  61, 
ordna 62, ordning 62, orgel 93,  orka 124, *orm 123, ost 38, otäck 124, 
ouvertyr 78, ovan 17. 

Paket 87, 88, Palmhorg 8, *pantoffla 123, papp 88, paraply 87, 88, 
park 41, pastill 67, 78, *patta 123, pelargonia 71, peng 17, 114, pen-
sion 78, peppar 13, 14, 19, piano 82, 90, pil 89, *pile 53, pilvall  53, 
piskreva 13, *pjätt 115, plats 40, 73, *plattgård ii, pojke 124, port 
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37, 39, portmOnnä 124, porträtt 71, *post 123, *posta 123, potatis 82, 
potta 39, *pottugn III, 115, 122, pralin 124, predika 83, predikan 83, 
predikare 83, predikning 83, predikstol 83, *preka  69, 123, *preke_ 
pinne 69, 123, pretention 78, pretentiös 78, prins 114, professor 93, 
prost 38, provisor 93, pråm 70, pudding 71, pulpét 115, 124, pust 44, 
pusta 44, *puta 123, putsa 73, *putta 115,  *putten 115, *påg 2, 69, 
115, påk 69, påse 12, 15, påskdag Si, påssjuka 51, 52, Per Andersson 

8o, *pölsa 123. 

*Rabba 115, *rabbemos 125, Raby 84, rad 54, *radhänd 116,  *rad 

lång 20, rand 59, realskola 82, reda 57, redan  57,  rede 87, redig 57, 
regn 12, 66, rekord 78, religion 78, religiös 78, reminiscens 78, rensa 4, 
rent, adv. 116, Reslöv 84, revisor 93, *ribs i8, 123, *ricka 116, rik 12, 

17, 19, ring 17, *rjva, 5. 123, roa 66, rolig 35,  66,  94,  rotmos 125, *ro 

senkål 116, rulla 19, 44, *rullebör 116, rum 90, runda, s. 116, rutten 

, , 6, 19, 42, rycka bo, ryka 12, 17, 99, rymma upp 116, *rynga,  s. 

20, 123, Råby 83, råd 55, råda  55, 56, råg i8, 75,  råhet 82, råka,v. 125, 
råttfälla 53, råtthål 53, räcka, s. 116, räfsa, v. 101, *rälig 2, 105, 116, 
*räligt, adv. 116, röd 54, *rödgröt 116, 122, 125, rök 68, röka 101, 

röra, V. 49, 50. 

Saftkräm 125, *sagla 116, 122, sagobok 41, 53, sagolik 41, sak 83, 
sal 124, sallat 14, salt 14, 24, samka 70, 123, sand 4, 5, 16, 58, Sandby 
58, 71, 83, Sandström 85, sans 25, Sara 84, schottisch 79,  Schweiz 32, 

se 29, 30, 31, 99, sed  57, sedan 30, 55, 70, sejour 79,  sekund 6o, sele 15, 
16, Selma 84, 8, semla 124, sen 94, 116, sena 15, 16, *sensam 116, 
september 33, serviett 79, sex  33, sida 57,  sifon 79, sig 34, silke 16, 

sill 89, simma 100, sin 33, 97, sist 38, sitta 13, 16, 100, sittplats 54, 
sjuk 42, sjukdom 42, sjuklig 42, sjunde 61, sjunga 17, 35, 36, 40, 100, 

sjunka 100, sjö 50, 70, 93, Sjöberg 86, Sjögren 86, Sjöqvist 86, Sjö-
ström 86, skafferi 125, skaka 124, *slcal, adj. 20, skalkniv 53, 
mel 123, skev 55, 59, skicka 6o, skifte 92, 93, skillnad 13, 57, *skitt, 
adj. 123, skjorta 37, skjuts 43,  73, skog 3, 17, skoga, v. 116, 122, skola 
v. 26, 69, skolsal 53, skomakare Si, 93, skopa 124, *skrabba 117, 
skratta 124, skruv 74, skruva 74, skrå 117, skräddarlära 33, skräp 124, 
*skuffa, s. ii, *skula, v. ii, skuld 58, skyldig 58, skylt 88, skynda 
sig 58, skäkta 117, 122, skölja 67, sköta 16, *slabba 117, *sladder 117, 
*sladderspegel 117, sladdra 117, slakta 14, slant 124, slev i, slipa 
12, 13, slita i, 16, 99, slå 64, 65, 99, slå fram 117, släcka , släde 27, 57, 
*släppa, s. 117, släppa, v. 32, slät 130, slätt 32, smaka 4, 5, 19, smal 

24, 94, smecl  55, smita 15, 16, smultron 117, 124, *smutt, s. ii8, 
smyga 66, smäck ii8, smäcklås 53, 118, smörja 37, 62, *snavs 118, 
*sflavsig ii8, sned, adj. 54, 55, *snedig 118, snuva 7, snäll  94, 
124, snö 5, 50, snöa 66, ior, socken 39, sofflock  53,  *solsicka 118, 
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som 39, SOfl  39, sorglig 50, sot 87, sova 17, 39, 72, sovel 19, 20, 
74, 75, spade 27, spann 88, 118, 130, spara 124, sparv 5, spatsera 
73, speja 32, spela 15, 16, speta, s. 15, 16, spett 54, spettkaka 16, 
54, spickesill  35, spik 88, spinka 118, spinna 13, 100, spinnrock 
54, spis 79, spisa 123, *spjskanlmare SI, 118, 125, spotta 39, spri-
da 34,  roo, springa 61, springande, s. 61, springvatten 82, SPY 78, 
spå 48, *spåga 69, 119, *stacket adj. 20. 123, stad 5, stad(kant) 
124, stadsbud 82, stall 5,  88, *stando 119, stat 14, 24, station 
39, 79, stege 12, steka iz, 68, *stickelbär  i8, 123, stig 12, 66, stiga 
64, 65, stirrig 119, stol 71, stolthet 67, stoppa 39, stor 6, 14, 28, 37, 
50, 87, storhet 82, stram 70, strama 70, strand 59, 60, strax 14, 
streck 88, Strindberg 86, strof 39,  strumpa 124, strupe 5, stryka  9, 
strykjärn 54, *sträte 123, Strömberg 86, Strömblad 86, Strömqvist 86, 
student 45, studentmössa 82, studera 46, studerkammare 82, studium 
46, stund 13, 58, 6o, stupa ioo, stycke 5, 6, 92, 93, 119, stå 12, 54, 87, 
stånd 59,  6o, ståplats 82, städa 124, ställe 89, 91, 92, stämma 32, 49, 
stämpel 93,  stödja 55, 6, stöka 124, stöld 58, suck 42, sudda 42, 
suga 12, Too, *sugpapper 119, 125, *sulten 20, 123, *sum, adj. iig, 
sup 18, i, supa 19, suppleant 79, svale 119, Svalöv 84, sveda 28, 55, 
56, Svedala 84, svetsa 73, svett, s. och adj. 14, 31, 79, svärd 62, 
svärma 101, sväva 48, *syeri 119, sylön 82, symaskin 82, syn 93, 
synd 3, 13, 58, 59,  så, S. 124, så, adv. 48, såpa 18, sår, adj. 79, säd 57, 
säga 14, ig, 28, 64, 103, säker 88, säkert 119, sända 6o, sätta 33, sätt-
potatis 53, sättugn 119, söka 12, 17, sömn 50, söndag 64, sörja 50, 
67, söt 49. 

Tack 119, taga 28, 64, 6, 87, 99, 119, tak 13, 73, tala lor, tand 6o, 
tanke 24, tapetsera 73, *tase 119, teater 82, telefon 39, 79, tenn 15, 
16, 30, tid 33, 57, 72,  93, *tidliga, adv. 56, tiga 64, 65, tigga 5, Tilda 
84, 8, till 69, 70, tillbringare 124, tillhöra 70, tillställning 70, tillägna 
66, timme 16, 27, 50, timvis 51, 52, tio 41, tionde 61, tisdag 64, titt, 
adv. 119, tjuder 5, 6, tjugo 41, tjugonde 61, tjur 5, tjäna 48, 101, tjä-
nare 48, tjära 57, *tocke 123, toddy 47,  tofflor Tig, tokig 124, tom 
39, 40, tomte 40, Tora 84, torn 37,  38, torsdag 64, *tosa S. TIg, *tosig 
119, *tosing 120, *trada, S. 120, *tradig 120, *tragga 120, trams 120, 
tramsa, s. och v. 120, tramsig 120, trappa 79, trasa 28, trettio 
83, tretton 33, trettonde 61, tro det 120, truga 123, trygghet 82, tråda 
54, trä 48, *träcka 120, träda, V. 28, 55,  56, trädgård 61, 124, träffa 
ioi, tröska 5, 19, 100, 101, trösta So, trött 19, 20, tunn 44,  tunna 19, 
44, tuva  74, *tvjlna 120, tvungen 14, tvunget, adv. 120, tvål 88, 
tvätt(e)klämma 120, *tya v. 125, tycka 16, 46, tyda ioi, tyg 12, 19, 
6, tå 87, *tåga, s. 123, tåla 48, tårta 47, täcke 87, go, 91, 120, tända 
58, tät 130, töra 62, töras 121, tös 88. 
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Uggla 44, ukås 46, ulån 46, u11 43,  Ulla 84, undan, adv. och prep. 
58, 59, undantag 82, under, adv. och prep. 16, 58, 59,  undertecknad 57, 
ung 43, unge 125, ungefär 45, 79, uniform  45, universitet 45, uni-

versitetskansler 82, UPP  45, uppe 29, uppgift 45, uppsliten 82, upp-
ståndelse Si, upptagen 82, uppträda 45, uppträde 45, upptäckt 45, 

Uppåkra 84, ute 29, utgammal 82. 

Vacker 124, vad, pron. 26, vada 57, vagn 5,  vakta  5, Vallkärra 84, 
vana 27, vandra 6o, var, pron. 19, 98, var, adv. 79,  vara, v. 26, 37, 
71, 87, 104, varda 124, varför 98, varje 98, vart, adv. 79,  varthän 79, 
vask 121, veck, adv. 121, vecka, S. 13, 14, 31, ved 5, 55, 124, vedbod 
124, Weibull 32, vem 31, 98, verk 32, vers 32, veta i, 16, 29, 103, 
vetebröd 32, vetemjöl 32, vetenskap 32, vett 32, vichyvatten 47, 
vid, adj. 57, vid, adv. och prep. 29, 34, 54, viga 66, vilja 67, vilken 
70, 98, *villekulla 121, *vjfla,  s. 123, vinbär 124, vind 55,  58, 59, 124, 
vindskupa 124, vinkel 93,  visa, v. 101, 102, 121, vispgrädde 53, *visp 
ing izi, vissen i, 16, vitta 121, vrida 121, vrå 87, *vurden, adj. 20, 
*vurdnad, S. 20, våg 124, våld 58, vång 121, vår, pron. 97,  vård  47, 62, 
vårda 47, 62, 124, vårdare 62, vårtermin 82, väder 57,  väg 3, 12, 
vägg 32, väldig 58, väldigt 36, vän 33, vända  58, 121, vänlig 79, 
värd, s. 62, värd, adj. 48, värdinna 62, värja 49,  värk 14, 49, värld 69, 

värre 49, vätska  73,  väv 121, väva i, 48, Too ioi, växa 5, TOO. 

*ynka, adj. 121, yr 16. 

Zigenare 80. 

Åka 12, Åkarp 83, åker 93,  Åkesson 8o, ålder 58, ålderman 58, ångra 
122, åsamka 70, åttonde 61. 

Ägg 90, älg 66, *älling 122, ämne 92, *fl,  adj. 122, ända, adv. 58, 

ända el. ände, 5. 59, 6o, ändra 6o, ännu Si, änskönt 122, äpple 5, 89, 
90, 91, 92, ärende 61, 122, ärt 49, *äska, s. 122. äta 48, 123. 
Öde, s. och adj. 49,  57, öga 5,  87, 91, 92, ögonblick 70, 71, ök 123, 
öka ioi, öra 49, 91 92, ösa, 5. 122, öster 15, över 5, 6, överens 30, 70. 
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Namnden för svensk språkvård (Stiftad 1944) 

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift 
samt utöva en språkvårdande verksamhet. Den skall tillika söka åväga-
bringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vid-
makthålla och starka den nordiska språkgemenskapen. 

Nämnden har upprättat ett institut, som står till tjänst med upplys-
ningar i frågor om språkriktighet. Adressen är Institutet för svensk 
spökvåid, BierJarlsgataiz 20, Stod holm Ö. 

Av nämnden utgivna skrifter: 
Carl Sgfrld Lindstam: Nordisk röttstavning 
Gösta Bergman: Särsvenskt och samnordiskt 
Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig 
till nordisk publik. 

Erik Wellander: Vi gå eller vi går? Slutsåld. 

Skrivregler. Andra upplagan. 

Gösta Bergman: Aktuella språkvårdsfrågor 

Uttalsordlista. Andra upplagan. 

En vägledning i uttalet av en del enskilda ord som ofta uttalas fel. 

Ingemar Ingers: Sydsvenskt riksspråk 
Pelle Holm: Nytt och gammalt 1 Svenska Akademiens ord-
lista 
John Wennerberg: Teknikens språkvårdsfrågor 
Elias Wessén: Tradition och fornyelse inom språket 
Språkvård. Redogörelser och studier utgivna till språkvårdsnämn-

dens tioårsdag 1954. 

Elias Wessén: Om det tyska inflytandet på svenskt språk 
under medeltiden. Andra upplagan. 

Joh. Lindblom: Om språket 1 den svenska bibelöversått-
ningen av 1917 
Jöran Sahlgren och Gösta Bergman: Svenska ortnamn med 
uttcilsuppgifter 
Olav Ahlböck: Svenskan i Finland 
Nordiska språkfrågor 
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