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ã nasalerat

ā långt

a belagt i runinskrift

/a/ fonem

<a> grafem

fvn. fornvästnordiska

fsv. fornsvenska

germ. urgermanska

urn. urnordiska

isl. isländska

da. danska

sv. svenska

nom. nominativ

gen. genitiv

dat. dativ

ack. ackusativ

sg. singularis

pl. pluralis

m. maskulinum

f. femininum

n. neutrum

4



1 Inledning

Detta arbete behandlar utvecklingen av ett ljud, */a/, i de så kallade u-stammarna i 

urgermanska och försöker kartlägga dess senare faser i väst- och östnordiska, som i 

avhandlingen representeras av fornisländska/fornvästnordiska respektive fornsvenska. 

Med nordiska språk syftar man på den nordgermanska grenen i den germanska språkgruppen 

inom den indoeuropeiska språkfamiljen. Den nordgermanska språkgrenen består i våra tider 

av fem eller sex riksspråk, beroende på om man uppdelar norska i bokmål och nynorska; 

svenska, norska (bokmål/nynorska), danska, isländska och färöiska. Emellertid skyms 

språkindelningen av den rikedom av dialekter som man finner i Norden, och frågan blir om 

lokala språkvarianter som älvdalska, gutniska, jylländska samt deras undervarianter, vilka 

tydligt skiljer sig från de respektive riksspråken, borde betraktas som språk istället för 

dialekter. 

För riksspråkens del, som hädanefter skall utgöra det behandlade stoffet som i denna 

avhandling lyfts fram för granskning om inte annat sägs, går det att skapa en öst–väst 

indelning där områdena Island, Färöarna och Norge utgör ett västnordiskt dialektområde 

medan Sverige, Danmark och en del av Finland inklusive Åland tillsammans utgör ett östligt 

dialektområde1. Denna indelning kan ledas tillbaka till en rad ljudutvecklingar som började 

träffa språkgrenen i något skede under den senare delen av första årtusendet, och vilka inte 

slog igenom i samma kraft i varje område (se t.ex. Pamp 1971:54–55). Följden av 

ljudutvecklingarnas regionala obalans var att det språk, urnordiska, som är urspråket till alla 

de nordgermanska språken och som hittills hade varit någonting mellan ett enhetligt språk 

och ett dialektområde av flera ytterst likartade regionala språkvarianter2, började alltmer 

kraftigt splittras i två separata dialektområden: den östliga och den västliga. Bosättningen av 

Island och Färöarna i början av vikingatiden ledde vidare till ett ännu djupare gap mellan 

bland  annat språken på de nyss koloniserade områdena och östskandinaviska, men å andra 

sidan också mellan de förstnämnda ö-skandinaviska språken och de fastlandsskandinaviska 

språken inklusive norska (Haugen 1976:3).  

1 Även Estland kan tänkas ha tillhört hit före andra världskriget.
2 Bl.a. Wessén 1965:9
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Indelningen östskandinaviska–västskandinaviska skall dock helst uppfattas som en riktlinje ty

gränserna för de ljudutvecklingar som skilde de nordgermanska språken från varandra följer 

inte slaviskt någon rigorös öst–väst indelning, utan till exempel vissa östnordiska dialekter 

kan innefatta spår av ljudutvecklingar som allmänt taget kan anses vara mer västliga (t.ex. 

Hesselman 1945:16; Benediktsson 1963:411–412; Wessén 1965:18). 

Urnordiska för sin del går att föras tillbaka till ett urgermanskt språkskede som alla de 

germanska språken i sin tur härstammar ifrån. I regel gäller att ju längre bakåt i tiden man går

desto mer hypotetisk blir uppfattningen om språkfaserna på grund av den rätt ofta rådande 

saknaden av lämpliga språklämningar. Urgermanska för sin del är ett rent hypotetiskt språk i 

att det inte finns några skriftliga minnesmärken skrivna på det, utan alla dess ord är 

rekonstruerade. Medan det urgermanska språket på detta sätt är en abstraktion skapad genom 

intern rekonstruktion, jämförelse av de germanska och indoeuropeiska systerspråken samt 

lånordforskning, kan det också tänkas på många sätt motsvara det verkliga språket som 

talades i förhistorian (Haugen 1976:89). James Clackson (2007) ger en belysande allegori om

det rekonstruerade indoeuropeiska urspråkets förhållande till det verkliga språket som dess 

syfte är att föreställa, vilket i stort sett kan tillämpas även på urgermanskan:

The most helpful metaphor to explain this is the ‘constellation’ analogy. 

Constellations of stars in the night sky […] make sense to the observer as points 

on a sphere of a fixed radius around the earth. We see the constellations as two-

dimensional, dot-to-dot pictures, on a curved plane. But in fact, the stars are not 

all equidistant from the earth: some lie much further away than others. 

Constellations are an illusion and have no existence in reality. In the same way, 

the asterisk-heavy ’star-spangled grammar’ of reconstructed PIE [Proto-Indo-

European] may unite reconstructions which go back to different stages of the 

heritage. Some reconstructed forms may be much older than others, and the 

reconstruction of a datable lexical item for PIE does not mean that the spoken IE 

parent language must be as old (or as young) as the lexical form. (Clackson 

2007:16).

Ett rekonstruerat urspråks utveckling är möjlig att belysas genom dess ljudförändringars 

relativa kronologi. Ett a-omljud i *hurna > horna måste ha hänt innan synkoperingen av a i 

horna > sv. horn. Således finns det en relativ kronologi mellan a-omljud och synkope i 

*hurna där det första inträffade i språket innan det andra. Dessutom är exemplet atypiskt på 
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grund av att horna faktiskt var belagt i Gallehushornet3 och således går bättre att datera med 

hjälp av andra vetenskapsgrenar. Inom rent hypotetiska urspråk där skriftliga minnesmärken 

inte är tillgängliga ökar betydelsen av ljudförändringars inbördes förhållande, vilket dock 

ensamt inte ger så mycket information för skapandet av en absolut kronologi. I sådana fall där

inga attesterade inskrifter på ett språk finns kan flera andra metoder ge information om ett 

språks kronologiska kontext. Det faktum att man i (östersjö)finska har bevisat förekomsten av

ett relativt stort lånordsskikt från både urbaltiska (grundligt sammanställt och behandlat av 

Junttila 2015) och urgermanska (t.ex. Koivulehto 2016) ger vid handen att dessa språk någon 

gång i tiden varit i tillräckligt nära kontakt med östersjöfinska att lånandet varit 

genomförbart. Genom att vidare skåda på det lånordsstoff som från dessa två riktningar kom 

till östersjöfinska blir även en rad uppgifter avslöjade om långivarspråket i det skikt det 

befann sig i vid lånandet (efter att låntagarspråkets egna ljudutvecklingar räknas bort). Låt oss

då betrakta det finska ordet ahjo ’ässja’ som återförs till *ahjo, och det svenska ordet ässja 

som i sin tur rekonstrueras tillbaka till *asjȏ, varav också det östersjöfinska ordet blivit 

inlånat (LägLoS 1:5–6). Med dessa två ord får vi terminus ante quem för lånandet av *ahjo, 

nämligen det i-omljud som drog upp uddljudet i den svenska grenen. Om det finska ordets 

stamform hade inlånats efter i-omljudet borde man då förvänta en palataliserad form **esjȏ 

även vid den östersjöfinska sidan. I-omljudet allena visst är en språklig företeelse och som 

sådan i ett vakuum svår att datera. Man ser alltså att det svenska ordet har drabbats av i-

omljudet, däremot inte det finska ordet.4 Det vore ytterst svårt att försöka datera när 

inlåningen hänt med denna enstaka bit av information. Man vet enbart att inlåningen har hänt 

före i-omljudet, dvs. det finns en relativ datering. Men när andra faktorer, såsom ordets 

spridning i de övriga östersjöfinska målen, forskningsrön inom genetik, arkeologisk kunskap 

om både germaner och östersjöfinnar5 samt själva semantiken hos lånorden (t.ex. ahjo som ett

kulturord anknutet med metallbearbetning) tas i beaktande börjar en viss bild utformas som 

inte enbart handlar om relativ kronologi. 

Individuellt är det möjligt att i de flesta fall, särskilt med ord anknutna till kulturinnovationer,

undersöka lånordens semantiska egenskaper; ordet för järn har knappast lånats innan 

kunskapen om metallens brukbarhet spritt sig. Ett språk, vare sig ett levande språk eller ett 

3 Gallehushornen var två guldhorn som blev funna i Danmark. På ett av hornen stod det en lång runinskrift 
som ofta används för att representera urnordiska på grund av hur tydlig inskriften är.
4 Det finska ordförrådet innehåller germanska lånord från både omljudda och icke-omljudda språkfaser. Ett 
omljutt exempel är fi. kärry ’kärra, vagn’ ~ sv. kärra (se t.ex. SSA), lat. carros. Den latinska formen visar den 
ursprungliga, oomljudda vokalen a.
5 Dock har också tanken om att språk och arkeologiska kulturer vore på ett rakt sätt möjliga att anknyta till 
varandra fått välgrundad kritik (se t.ex. Lang 2020:109 ff.). 

7



urspråk, är en länk bunden i ett komplext nät av andra språk, ord och ljudförändringar samt 

även övriga mänskliga företeelser som kulturinnovationer där varje länk sammanhänger med 

sin granne. Eftersom varje språklig företeelse befinner sig som en del i en större 

pusselkontext kan även kunskaper om ett fjärran språks egenskaper vålla ett snöskred av nya 

synvinklar. Något överraskande tillhör de språk som mest konservativt förvarat ord från den 

hypotetiska urgermanska språkformen nödvändigtvis inte själv den germanska språkfamiljen.

Det är nämligen precis genom lånorden i östersjöfinska och samiska språk där man kan få 

glimtar av urgermanska ord i deras ursprungliga form, en omständighet som länge utnyttjats 

inom germanistiken (för att nämna blott två källor, se Thomsen 1869:41–42; Noreen 1923:4).

Syftet med det som ovan står är att motivera det tänkesätt att även de minsta egenskaperna 

hos ett språk är värda att undersöka och utröna eftersom alla bitar krävs för att man skall 

kunna sätta ihop en klar helhetsbild – inte blott för ett språks skull utan även för alla de 

sammanflätade anknytningar som den slutliga bilden föreställer. 

1.1 Nordgermanska faser och terminologiska problem

De äldsta germanska skriftliga källorna härstammar från inskrifter skrivna på den äldre 

futharken från andra århundradet e.Kr. framåt6. En viss oenhetlighet råder om benämningen 

på det språk som syns på inskrifterna, där den största frågan är om språket redan 

representerade en nordisk form eller om det fortfarande handlade om en nordvästgermansk 

fas. Språket visar vissa från nordvästgermanska separata ljudförändringar men saknar 

däremot de enbart skandinaviska övergångar som senare skulle bryta ut den nordiska grenen 

från den nordvästgermanska grenen, och därför bl.a. av Haugen anses som fortfarande en del 

av det nordvästgermanska sambandet. (Haugen 1976:23–27.) 

Enligt Haugen börjar de för nordgermanska betecknande särdragen uppstå efter ca. 550 

(1982:5). Benämningen på denna språkfas är inte helt enhetlig inom det vetenskapliga 

samfundet. Medan man fram till 550 med relativ klarhet kan tala om ett urnordiskt språk 

(Urnordisch; Proto-Scandinavian) vållar de annalkande särskandinaviska ljudförändringarna 

i sinom tid ett sönderfall där förhållandena mellan de olika grenarna delvis ännu idag är dolda

under tidens slöja. Bland annat Schalin (2018:23) påpekar den besvärlighet som råder i 

skapandet av ett omfattande skandinaviskt släktträd då t.ex. faserna i de svenska landsmålens 

6 Nästan lika gamla är även den östgermanska bibeltexten av den gotiske biskopen Wulfila.
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utveckling ännu i stor grad är outforskade. Hans anmärkning om den interna 

rekonstruktionens fördelar gentemot den historiskt-komparativa metoden förefaller då vara 

väl grundad, eftersom den förra inte är i lika hög grad bunden av inskränkningar i släktträdet. 

Ytterligare avtonas de inbördes förhållandena mellan släktspråken i ett släktträd av den 

lånkontakt som Haugen (2012:7) lyfter fram. I fallet med de nordgermanska språken har 

dessa förhållanden i synnerhet riktat mot andra germanska språk. På grund av västgermanska 

särdrag som via inlåning även nått den nordliga grenen kan fylogenetiska förbindelser mellan

nord och väst verka mer nära än de verkligen är. 

Inte desto mindre finns det en relativt bra uppfattning om det skandinaviska släktträdets faser 

under övergången från äldre futharken till den yngre. Einar Haugen (1982:5) pratar om ett 

Common Scandinavian språk under perioden från och med 550 e.Kr. som ett nordiskt 

motstycke till de västgermanska dialekterna som uppstod från nordvästgermanska och som 

genom tiden skulle utvecklas till tyska, engelska osv. Schalin (2018:23) å sin sida 

understöder en syn om en övergångsfas till de separata nordiska språkformerna med 

benämningen övergångsnordiska. Haugen (2012:19) använder en mer utvidgad terminologi 

och kallar hela perioden från nordvästgermanska till norrönt urnordiska, men avskiljer den 

senare fasen från 500-talet framåt som yngre urnordiska på grund av de annalkande 

ljudförändringarna som skulle drabba språket. Särskilt i de äldre vetenskapliga texterna finns 

det en medveten tendens att utsträcka benämningen urnordiska till att täcka hela den perioden

då äldre futharken användes samt även inkludera den så kallade övergångsfasen från äldre 

futharken till den yngre ända fram till vikingatiden (t.ex. i Wessén 1965:7) även om (en stor 

del av) de ljudutvecklingar som under dess senare fas skulle ske redan var kartlagda. I dessa 

fall handlar motiveringen utan tvivel om att underlätta behandlingen av sakförhållanden inom

dessa slags historiska språkskeden utan att bli intrasslad i en taxonomisk snårskog. 

Benämningens Altnordische bruk förtydligas av Adolf Noreen:

Das altnordische ist keine einheitliche sprache, sondern eine 

kollektivbezeichnung vieler zu verschiedenen zeiten und in verschiedenen 

gegenden existierenden sprachen, von denen die älteste, die zugleich die mutter 

der übrigen ist, passend als urnordisch (urn.) bezeichnet wird. (Noreen 1923:2, 

§3).  

Den svenska termen fornnordisk har samma funktion i att man med den ofta syftar på en tid 

varav vissa forskare redan använder termer som fornväst- och fornöstnordiska (/-
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skandinaviska), om inte runsvenska, -danska o.d., med tanke på några urskiljbara regionala 

variationer (Birkmann 2002:691, Haugen 1982:34f.). På ett liknande sätt är den traditionella 

benämningen urnordisk ett praktiskt verktyg för att behandla språkfasen 200–700 e.Kr., som 

Haugen (2012:19) gör – benämningen på språkformen har knappast någon inverkan på de 

ljudförändringar som har eller inte har skett, och därutöver torde varje ljudförändring inte 

betyda att en annan språkfas har uppnåtts.

I denna avhandling skall den traditionella terminologin av Haugen (2012) användas i den 

utsträckningen att urnordiska täcker perioden från de första runinskrifterna till splittringen 

mellan östnordiska och västnordiska i början av vikingatiden. 
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2 Metod och material

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att överskåda en utvecklingsled av de 

germanska u-stammarnas *a-vokal till dels fornsvenska och dels fornvästnordiska genom att 

iaktta de germanska u-stammarnas fornsvenska och fornvästnordiska reflexer och kartlägga 

möjliga oregelbundenheter mellan ett ords nuläge och fornläge samt dess 

rekonstruktionsform. Vissa av varandra avvikande ljudutvecklingsteorier skall tas i hänsyn 

och behandlas.

Intern rekonstruktion samt den historisk-komparativa metoden skall utnyttjas i avhandlingen. 

De fornsvenska reflexerna skall jämföras med deras nordgermanska kognater för att upptäcka

oregelbundenheter i utvecklingen. 

De germanska u-stammarna som används i avhandlingen har huvudsakligen hämtats från 

Kroonens Etymological dictionary of Proto-Germanic (2013). Därtill är en del från Blöndal 

Magnússons Íslensk orðsifjabók. I tillägg skall flera andra etymologiska ordböcker utnyttjas. 

Bland dem är Bjorvand & Lindemans Våre arveord – etymologisk ordbok, de Vries 

Altnordisches etymologisches Wörterbuch (2000), Hellquists Svensk etymologisk ordbok 

(1989) samt Nielsens Dansk etymologisk ordbog – ordenes historie (1985).

Vid kartläggning av de fornsvenska orden har Språkbankens Karp-verktyg7 använts. När det 

varit möjligt att nå har också den ursprungliga källan hänvisats till. De 

fornvästnordiska/fornisländska orden har hämtats med hjälp av Københavns universitets 

ONP-verktyg8, de Vries (2000) och Blöndal Magnússon (1989).

7 Lars Borin, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Jonatan Uppström (2012): The open lexical infrastructure of 
Språkbanken, i Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation : May 
23-25, 2012 / eds. Nicoletta Calzolari, sidor 3598-3602.
8 Aldís Sigurðardóttir, Alex Speed Kjeldsen, Bent Chr. Jacobsen, Christopher Sanders, Ellert Þór Jóhansson, Eva 
Rode, Helle Dergnbol, James E. Knirk, Johnny Lindholm, Maria Arvidsson, Simonetta Battista, Tarrin Wills, 
Þorbjörg Helgadóttir: Ordbog over det norrøne prosasprog. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. 
Københavns Universitet. https://onp.ku.dk 
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3 Den teoretiska forskningsramen

3.1 Nordgermansk ljudutveckling

I detta kapitel kommer de relevanta ljudutvecklingarna som inträffade i den germanska 

språkfamiljen fram till fornnordiska framläggas. Ljudutvecklingar som inträffade endast i 

väst- eller östgermanska kommer inte att tas till hänsyn. För att få en klar helhetsbild av vad 

som förändrades kommer både det urgermanska och det urnordiska ljudsystemet först att 

presenteras innan en framläggning av ljudförändringar förs fram.

Det urgermanska vokalstoffet rekonstrueras enligt Kroonen (2013) som följande:

Det urgermanska vokalstoffet enligt Kroonen (2013).

i/ī u/ū

e/ē ō

a

Det är värt att notera att medan systemet annars är symmetriskt så saknas det ett kort och ett 

långt par för */o/ respektive */a/. Vidare kan man urskilja följande diftonger till vokalstoffet:

De urgermanska diftongerna enligt Kroonen (2013).

ai au eu ia

Konsonantstoffet ser ut följande:

De urgermanska konsonanterna enligt Kroonen (2013).

tonlösa 

klusiler

p t k kw

tonlösa 

geminator

pp tt kk

tonlösa 

frikativor

f þ h hw

frikativa ff? þþ? hh?
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geminator

sibilanter s z

långa 

sibilanter

ss zz?

tonande 

klusiler ~ 

frikativor

b ~ ƀ d ~ đ g ~ ǥ gw(~w)

tonande 

geminator

bb? dd? dd?

resonanter m n l r

resonanta 

geminator

mm nn ll rr

halvvokaler j w

geminerande 

halvvokaler

jj ww

Den mest iögonenfallande aspekten är att nästan varje konsonantljud kunde gemineras. 

Därmed uppstod det troligen växlingar mellan tonande klusiler och frikativor beroende på 

ordstället. (Kroonen 2013:xvi.)

Som sagt är det svårt att ge någon absolut kronologi för det urgermanska ljudsystemet. Vid 

tiden för de första runinskrifterna hade vokalstoffet utjämnats så att det var helt symmetriskt 

med korta och långa varianter för alla ljuden (Haugen 2012:15, 35):

Det urnordiska vokalstoffet enligt Haugen (2012).

i/ī u/ū

e/ē o/ō

a/ā

Enligt Haugen kunde blott tre av dessa framträda i trycksvag ställning vid den urnordiska 

tiden. Dessa var i, a samt u, efter vilka också de senare inträdande omljuden fått sina namn. 

Diftongerna blev reducerade till tre: iu, ai, au. (Haugen 2012:36.) Nasalitet var ytterligare en 
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dimension som enligt Haugen (2012:11, 61) uppstod när en nasal synkoperades och till följd 

försköt nasaliteten till det föregående vokalljudet.

Även konsonantsystemet gick igenom vissa förändringar. Relikterna av indoeuropeiska 

labiovelarer är bortfallna eller sammansmultna med homorgana klusiler och frikativor. 

Urgermanska tonande sibilanten */z/ övergår i /R/, ett slags frikativt r-ljud. Till sist 

stabiliseras växlingen tonande klusil ~ tonande frikativa så att det i uddljud samt efter en 

homorgan nasal uppträder en klusil, i övriga positioner en frikativa. (Haugen 2012:36–37.) 

De urnordiska konsonanterna var:

De urnordiska konsonanterna enligt Haugen (2012).

labial apikal dorsal

nasal m n ŋ

klusil p b t d k g

frikativ f þ

s

h

”r-ljud” R

r

lateral l

halvvokal w j

3.2 Den indoeuropeiska stamindelningen

De urnordiska substantiv indelas i grupper i enlighet med ordstammens slutvokal, som vanan 

är även med urgermanska och urindoeuropeiska (Wessén 1965:94–95). Eftersom 

ordformerna har en tendens att förändras under tidens lopp dyker det upp potentiella problem 

vid en ljudförändring som drabbar en slutvokal som i en tidigare språkform klassificerat även 

själva ordet; Haugen (2012:42) ger urn. *rūnu som ett exempel på en ō-stam även om ordet 

tydligt slutar på -u. Detta beror på att med stamindelningen, beroende på vad man är van vid, 

syftar man antingen på den indoeuropeiska formen eller den urgermanska formen, som nog 

passar väl ihop förutom i ett par fall, nämligen där ie. o > germ. a samt ie. ā > germ. ō 

(Haugen 2012:39; Wessén 1965:95). Med exemplet *rūnu som en ō-stam påpekar Haugen 

sålunda att *rūnu < *rūnō- varifrån även stamklassificeringen härstammar. 
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Ett ords stam delas i en rot och ett stamsuffix medan den kvarstående delen av ordet kallas 

för en böjningsändelse. Ordet nom. sg. gastiR ’gäst’ består då av roten gast- och 

stambildningssuffixet -i-, som tillsammans utgör ordstammen, samt böjningsändelsen -R. 

Därutöver finns det ord som saknar en suffixvokal och således inte kan klassificeras enligt 

ordstammens slutvokal. Dessa indelas för sin del enligt deras finala konsonantljud och kallas 

allmänt för konsonantstammar. (Haugen 2012:37–38, 41ff.) 

Substantiv indelas i följande klasser:

Starka vokalstammar och deras böjning i tidig urnordiska (Haugen 1982:90). Ett ord delas in upp till tre delar: 

rot-stamsuffix-böjningsändelse.

Stam a ia (ija) ō iō (ijō) i u

Genus m.    n. m.    n. f. f. m.    f. m.

nom. sg. (m.) *daǥ-

a-z ’dag’

(n.) *horn-

ã-

(m.) 

*herð-ia-z 

’herde’ 

(n.) 

*kwāþ-iã

*geƀ-u 

’gåva’

*haiþ-i-z 

’hed’

(m.) *gast-

i-z ’gäst’

(n.) *dāð-

i-z

*skeld-u-z 

’sköld’

gen. sg. *daǥ-a-s

*horn-a-s

*herð-ia-s

*kwāþ-ia-s

*geƀ-ō-z *haiþ-iō-z *gast-ī-z

*dāð-ai-z 

> *dāð-ē-z

*skeld-ō-z

dat. sg. *daǥ-a-i > 

*daǥ-ē

*horn-a-i 

> *horn-ē

*herð-ia-i 

> *herð-iē

*kwāþ-ia-i

> *kwāþ-

iē

*geƀ-u *haiþ-iu *gast-ī

*dāð-ai > 

*dāð-ē

*skeld-iu

ack. sg. *daǥ-ã

*horn-ã

*herð-iã

*kwāþ-iã

*geƀ-õ *haiþ-iõ *gast-ĩ

*dāð-ĩ

*skeld-ũ

nom. pl. *daǥ-ō-z

*horn-u

*herð-iō-z

*kwāþ-iu

*geƀ-ō-z *haiþ-iō-z *gast-ī-z

*dāð-ī-z

*skeld-iu-z

gen. pl. *daǥ-ō̃

*horn-ō̃

*herð-iō̃

*kwāþ-iō̃

*geƀ-ō̃ *haiþ-iō̃ *gast-ij-õ

*dāð-ij-ō̃

*skeld-ō̃

dat. pl. *daǥ-a-mz

*horn-a-

mz

*herð-ia-

mz

*kwāþ-ia-

*geƀ-ō-mz *haiþ-iō-

mz

*gast-i-mz

*dāð-i-mz

*skeld-u-

mz
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mz

ack. pl. *daǥ-a-n

*horn-u

*herð-ia-n

*kwāþ-iu

*geƀ-ō-z *haiþ-iō-z *gast-i-n

*dāð-ī-z

*skeld-u-n

Starka konsonantstammar och deras böjning i tidig urnordiska (Haugen 1982:91).

Stam rotstam r nd

Genus m.    f. m.    f. m.

nom. sg. (m.) *fōt-z ’fot’        

(f.) *bōk-z ’bok’

(m.) *faþ-ar ’fader’  

(f.) *mōð-ar ’moder’

-

gen. sg. *fōt-iz/-az

*bōk-iz/-az

*faþ-r-az

*mōð-r-az

-

dat. sg. *fōt-i

*bōk-i

*faþ-r-i

*mōð-r-i

-

ack. sg. *fōt-ũ

*bōk-ũ

*faþ-ar-ũ

*mōð-ar-ũ

-

nom. pl. *fōt-iz

*bōk-iz

*faþ-r-iz

*mōð-r-iz

*būand-iz ’bönder’

gen. pl. *fōt-ō̃

*bōk-ō̃

*faþ-r-ō̃

*mōð-r-ō̃

*būand-ō̃

dat. pl. *fōt-umz

*bōk-umz

*faþ-r-umz

*mōð-r-umz

*būand-umz

ack. pl. *fōt-iz

*bōk-iz

*faþ-r-iz

*mōð-r-iz

*būand-iz

Svaga stammar och deras böjning i tidig urnordiska (Haugen 1982:91).

Stam an ōn īn

Genus m.    n. f. f.

nom. sg. (m.) *han-ā̃ ’hane’ 

(n.) *hert-ō̃ ’hjärta’

*tung-ō̃ ’tunga’ *alþ-ī ’ålder’

gen. sg. *han-an

*hert-an

*tung-ōn *alþ-īn

dat. sg. *han-an *tung-ūn *alþ-īn

16



*hert--an

ack. sg. *han-an-ũ

*hert-ō̃

*tung-ūn-ũ *alþ-īn-ũ

nom. pl. *han-an

*hert-ūn-ū

*tung-ūn -

gen. pl. *han-nō̃

*hert-nō̃

*tung-ōn-ō̃ -

dat. pl. *han-an-umz

*hert-an-umz

*tung-ūn-umz -

ack. pl. *han-an

*hert-ūn-ũ

*tung-ōn -

Rekonstruktionerna för bland annat u-stammarnas nominativpluralis avviker ofta från 

varandra till en viss grad. Som sagt har inga belägg på hur formen faktiskt sett ut bevarats, 

och huvuduppgiften är då att skapa en form varav de former som vi känner till går att 

härledas. Detta ger förstås spelrum för individuella synpunkter. 

En viss mångfald dyker upp bland annat hos de svaga stammarna där stamklassificeringen 

inte verkar överensstämma med nominativsingularisformen. Förklaringen återkommer till 

den gemensamma stamklassificering som råder bland den över tusen år långa 

språkutvecklingen från urgermanska till fornnordiska under vilken tid flera ljudförändringar 

skett som rört om ordningen (jfr. även *runu/-ō tidigare). 

Genuset bidrog inte till ordböjningen i samma grad som det senare skulle göra, och böjningen

styrdes i högre grad av stamsuffixet än genuset (Haugen 2012:38). Händelsevis är det i 

stamsuffixet fråga om samma vokalljud som under synkopen skulle drabbas av stora 

förändringar, periodvis även så stora att ljudet totalt försvann. Detta i sin tur skaffade enligt 

Wessén (1965:12) fram ett antal ”analogiska nybildningar” som delvis förklarar oredan 

mellan vissa fornnordiska ord och deras rekonstruerade och belagda urformer.

Genusets och stamsuffixets roller i ordböjningen kan upplysas med *daǥaz m. och *hornã n. 

som tillhörde ett och samma stamparadigm, och trots att deras genus skilde från varandra var 

kasusmorferna högt överensstämmande: gen.sg. *-a-s, dat.sg *-ai > *-ē, ack.sg. *-ã (Haugen 

1982:90). Trots det var böjningsgruppen inte huggen i sten utan bland annat Wessén 

(1965:99) skriver att flera av till de germanska u-stammarna tillhörande orden antog a-
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stamsböjning vid någon tidpunkt, dock skall paradigmskiftet anses ha ägt rum relativt sent. 

Detta skifte i böjningen är synbart i t.ex. sv.sg. mård : pl. mårdar ~ isl.sg. mörður : pl. merðir

där det isländska paradigmet visar u-omljud i singularis och i-omljud i pluralis, däremot 

saknas båda omljuden i det svenska paradigmet. Enligt den fornvästnordiska u-

stamsböjningen borde man i mård < *marþruz förvänta flertalet **märder9 men istället böjs 

ordet som a-stammen *dagaz med paradigmet sv. sg. dag : pl. dagar ~ isl. sg. dagur : pl. 

dagar. Huruvida skiftet i böjningen härstammar från synkopen är något oklart men en länk 

mellan de två verkar åtminstone sannolik.

Stamväxlingen, och det därav härstammande böjningsskiftet, är knepig att datera. Saknaden 

av i-omljud i pluralis mårdar tyder på ett lockande sätt på att växlingen vore äldre än 

omljudet eftersom omljudet inte verkar ha hunnit inträffa i mårdar, men tankegången verkar 

bli kullkastad av de existerande i-omljudda, från u-stammarna härstammade pluralformerna 

av typen hand : händer; fsv. kvaster : kvästir. Det finns en synbar klyvning av omljudda och 

oomljudda u-stammar i pluralisform. Å andra sidan torde ett nytt böjningsparadigm inte 

förutsätta en icke-omljudd form. Det verkar inte finnas någon orsak till varför **märdar inte 

skulle kunna existera. Liksom Wessén håller även andra, bl.a. Syrett (2002:720), åsikten att 

synkopen av stamvokalerna spelade en kritisk roll i upphovet till stamoredan. I detta fall 

skulle i-omljudda exempel ändå förväntas eftersom omljudet måste ha inträtt före synkopen. 

Om i-omljudet blev utlöst i de östnordiska u-stammarnas flertal verkar det sedermera i stor 

grad ha blivit utjämnat. 

3.3 Nordgermanska ljudförändringar

I följande kapitel skall sådana relevanta ljudförändringar presenteras som bidrog till språkets 

utveckling från den sena urgermanska/nordvästgermanska fasen till den fornnordiska fasen. 

Ramen för utredningen stödjer sig starkt på Haugens (2012) upplysningar. På flera ställen 

skall gränslinjer dras mellan västnordiska och östnordiska då ljudförändringen inte var 

fullständig inom det nordgermanska området. I dessa fall skall särskilda dialekter som 

gutniska och älvdalska i regel inte inkluderas i östnordiska då deras ljudutveckling i 

betydande grad avviker från den man finner i svenska och danska.

9 Jfr. hand : händer; son : söner och även det till ō-stammarna tillhörande stång : stänger.
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3.3.1 Omljud

Wessén (1965:13) beskriver ett omljud som ett slags assimilation där en trycksvag vokal har 

en inverkan på en närstående, ofta föregående tryckstark vokal, som till följd av detta blir mer

lik den trycksvaga vokalen, antingen fullständigt eller partiellt. Ett bra exempel på ett omljud 

är det klassiska fallet av u-omljud i nom. pl. landu > lǫnd > isl. lönd där det ursprungligt 

orundade a-ljudet blir rundad efter det trycksvaga u-ljudet. Själva omljudsprocessen har 

sannolikt skett i två steg av vilka Benediktsson (1963:415–416) använder benämningarna 

fonetiskt omljud och fonematiskt omljud. Benediktssons tanke är att vid det fonetiska omljudet

börjar den efterföljande trycksvaga vokalen påverka den föregående tryckstarka vokalen och 

skapar en ny allofon som är närvarande enbart i tal (delvis på den grunden att ingen skrift må 

ha funnits). Det fonematiska omljudet i sin tur innebär att den nya allofonen får en ny, 

fonematisk roll efter bortfallet av den trycksvaga vokalen som ursprungligen orsakade 

omljudet. Allofonen, eller det påverkade ljudet, får alltså en betydelskiljande roll och blir till 

ett fonem. Enligt Benediktsson (id.) kan omljudet ha varit liksom slumrande i en fonetisk fas 

i en lång tid innan synkoperingen slutligen utlöst det fonematiska omljudet. Vid dateringen av

ett omljud syftar man då på det senare, fonematiska omljudet.

a-omljud

Bland de första förändringarna som skulle spjälka upp det urgermanska språket i flera delar 

var a-omljudet, som redan vid de första runinskrifterna på ca. 200-talet e.Kr. hade börjat 

påverka ordstoffet (Haugen 2012:53). Det redan tidigare nämnda ack. sg. horna från 

Gallehushornet samt nom. sg. holtijaR på samma inskrift är omljudda av *hurnan respektive 

*hulta- + suffix (Haugen 2012:54; Wessén 1965:15). Den öppna a-vokalen har då dragit även

den slutna u-vokalen nedåt och förorsakat en partiell övergång mot /a/: u > o. 

A-omljudet vållade två typer av ljudförändringar beroende på den tryckstarka rotvokalens 

kvalitet. Med ett i i tryckstark ställning förorsakade ett efterkommande a en i > e som i 

*wira- > fvn. verr ’man’ (Hesselman 1945:20; Kroonen 2013). Med ett u i den trycksvaga 

positionen var resultatet däremot u > o som i det ovannämnda exemplet *hurnan > horna. Ett

par ljudomständigheter hindrade a-omljud från att bli utlöst. För det första drabbade a-omljud
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inte de långa vokalerna ī / ū10, för det andra skyddade en efterträdande nasal slutna vokaler 

från att bli omljudda11 (Haugen 2012:54).

Trots att a-omljudet inträffade redan i en tidig fas lyckades det inte drabba alla germanska 

trakter i likadan styrka, utan en relativt hög regional variation uppstod i dess framträdande. 

Medan a-omljudet är mycket utbrett i väster i fornengelska samt fornisländska och 

fornnorska, påpekar bland annat Wessén (1965:14) att dess verkning blir allt mer svag i öster 

tills man kommer till forngutniskan där det saknas nästan totalt. Enligt Wessén är i > e 

begränsad till kortstaviga ord och även då är det ytterst sällsynt. Med u > o finns det ingen 

sådan restriktion (id.). Däremot finns det en dialektgräns som härstammar från denna u – o 

växling och som i Väst- och Östgötalagen är synlig på det sätt att man i väst finner kol, 

stolen, skoren osv. medan kul, stulin, skurin dyker upp i öst. Denna gräns är fortfarande idag 

märkbar i ord som no. Holmenkollen – sv. kulle; no. holt – sv. hult. (Wessén 1965:14f.; 

Haugen 2012:52.) Enligt Hesselman (1945:22–23) finns det flera regelbundenheter som går 

att iaktta i uppdelningen av a-omljudet i östnordiska, varav de viktigaste är att u bevaras 1) 

framför ll, ld, lt (kulle – kolle) och 2) i particip och adjektiv med -in (fsv. brustin, brutin – 

fvn. brostinn, brotinn). 

i-omljud (inkl. iR-omljud)

Av alla de ljudförändringar som observerats i den nordgermanska grenen är i-omljudet säkert 

den mest omdiskuterade. Det finns vissa enskilda drag som gjort att de traditionella 

förklaringarna till mekanismen varit bristfälliga, vilket har lett till att forskare ända fram till 

de senaste åren har behandlat ämnet och presenterat nya förslag för att fullständigt kunna 

förklara fenomenet. 

Jämförelsevis är det ”äldre” i-omljudet, som bland annat Haugen (2012:55) håller skilt från 

det senare omljudet som producerade nya fonem, relativt okomplicerat. Det innebär att ett 

urgermanskt e påverkades av nästa stavelses i som höjde e-ljudet utan att själv falla bort: 

*weniz > *winiz ’vän’; *setjan > *sitjan ’sitta’. 

Med det ”yngre” i-omljudet är huvudtanken däremot att vartenda vokalljud förutom de redan 

mer slutna och främre /i/ och /e/ i en tryckstark position fick en palataliserad motsvarighet 

efter att ett efterföljande i/j orsakat omljud i det. Således uppstod det ett ä/æ/ę < a: sv. gäster 

10 *līna > fvn. lín, fsv. lin
11 *hundaz > fvn. hundr, fsv. hunder
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< gastiR; ett ö/ø/ǫ < o: sv. böta < *bōtija; ett y < u: sv. fylla < *fullijan (Haugen 2012:56; 

Wessén 1965:16).

Dock är det inte de resulterande ljuden som står i mitten av i-omljudets kontrovers utan 

snarare de omständigheter som vållade omljudet att bli aktivt. Bland de första försöken att på 

ett uttömmande sätt förklara det nordgermanska i-omljudet var Axel Kocks Umlaut und 

Brechung im Altschwedischen: Eine Übersicht (1911–1916). I mitten av hans resonemang 

stod tanken om en tredelad omljudsprocess. Den första vågen innebar att initiala starka 

stavelser blev omljudda av ett senare synkoperat i-ljud i en efterföljande stavelse (*dōmiðō > 

dœmda ’jag dömde’)12. Den andra vågen däremot omfattade initiala svaga stavelser följda av 

ett i-ljud som synkoperades, men som inte verkade omljud (*taliðō > talða ’jag räknade’)13, 

medan den sista vågen beskrev fallen där ett i-ljud som inte synkoperade och som följde en 

initial svag stavelse utlöste omljud (*katilaz > ketill ’kittel’). (Schalin 2018:75.)

Den tredelade omljudsprocessen med en distinkt omljudslös period fick kritik av bland annat 

Hesselman (1945). Hesselmans tankegång var att omljud träffade fullständigt såväl de starka 

som de svaga stavelserna, men att i vissa ord med svaga stavelser, där en onaturlig 

ljudkombination hade uppstått på grund av en ytterligare ljudförändring, utjämnades omljudet

tillbaka till det ursprungliga ståndet (Hesselman 1945:12–13). 

Låt oss då se på en klassisk skildring av i-omljudets villkor av Wessén (1965:17f.) som rätt 

noga följer Kocks tankar med undantag av den omljudslösa perioden. Ett konsonantiskt /i/, 

alltså /j/, skall enligt Wessén ha alltid verkat omljud: *natja > sv. nät. Därtill får ord med en 

initial lång, tryckstark stavelse alltid omljud, både vid en bortfallen och vid en kvarstående 

vokal: *gastiR > fvn. nom. sg. gestr; *gastīR > fvn. nom.pl. gestir. Till sist får ord med kort 

initial stavelse omljud endast när /i/ blir kvarstående: *staðiR > fvn. staðr; *sunīR > fsv. 

synir. Wesséns beskrivning av i-omljudet var dock bristfällig och därför uppstod det nya 

förslag som skulle förklara de undantag som i flera fall fortfarande dök upp. Haugen 

(1982:32–33) har tagit med det så kallade iR-omljudet i i-omljudets aktiva förhållanden, 

vilket är en sorts undervillkor av i-omljudet där ett /i/ som följdes av /R/ orsakade omljud 

även i korta stavelser och även om det senare föll bort: *batizã > bättre. Men denna 

komplettering räckte fortfarande inte vilket syns väl i *staðiR, ett kortstavigt ord med *-iR 

där omljudet inte utlöstes. Schalin (2017:22ff.) påpekar bland annat att iR-omljudet 

egentligen inte var ovillkorligt utan berodde på huruvida sekvensen *-iR-(< *-iz-) tillhörde 

12 *dōmiðō är stark på grund av den långa vokalen i första stavelsen.
13 *taliðō däremot är svag på grund av att vokalen är kort.
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samma morfem eller inte. Därtill listar han (2017:20 Table 2) flera övriga fall som strider mot

den traditionella syn om i-omljudets aktiva förhållanden, där omljudet inte borde ha inträtt 

men gör så ändå. Till dessa tillhör vissa initialt kortstaviga svaga verb som 1. sg. pret. *saliðō

> sellda ’jag sålde’. Jämfört med 1. sg. pret. *taliðō > talða ’jag räknade’ fanns det enligt de 

existerande definitionerna på i-omljudet ingen orsak till varför det föregående ordet får 

omljud men det senare inte får det. Ett annat exempel som inte förklaras av tidigare teorier 

och som Schalin lyfter fram är *framiþu > fvn. fremd ’prominens, framstående’ jämfört med 

*framiðō > fvn. framda ’jag utförde, främjade’ (Schalin 2018:28, Figur 6). 

Schalin (2017, 2018) strävar efter att uppdatera de omständigheter där i-omljudet skall ha 

varit aktivt på flera sätt. Delvis bygger han på metriska och prosodiska kunskaper, bland 

annat på skildringen av germansk förhistorisk prosodi av Tomas Riad (1992). Schalins (2017,

2018) resonemang går på följande sätt:

1. Det urnordiska /i/-ljudet inne i huvudfoten14 var egentligen två olika ljud med delvis 

olika härkomst. Både ett paleogermanskt15 */e/ och ett paleogermanskt */i/ utvecklade

till i-aktiga ljud med kontrastskillnader mellan varandra. I regel var 

utvecklingsgångarna */e/ > */ȋ/, vilket representerar ett koronalt ljud, och */i/ > */ï/, 

vilket i sin tur representerar ett dorsalt ljud.

2. Av dessa två ljuden, */ȋ/ och */ï/, var */ȋ/ det som orsakade omljud. I sådana fall där 

ett avkomlingsljud av paleogermanskt */i/ har utlöst omljud har någonting i 

omgivningen vållat ett koronalt */ȋ/ uttal av ljudet.

3. I enstaka fall var således även utvecklingen */i/ > */ȋ/ möjlig. Det första var en så 

kallad tautomorfemisk sekvens av *-iz-16 vilket innebär att sekvensen tillhörde samma

morfem: *hnut-iz > fsv.pl. nyter ’nötter’ – *sta-ði-z > fsv.sg. staþer ’plats’. I det 

första ordet har sekvensen -iz- tillhört samma morfem och följaktligen utlöst ett 

omljud, däremot i det andra ordet skiljs i och z från varandra av en morfemgräns, där 

*-i- representerar stamsuffixet och *-z böjningsändelsen, och följaktligen har inget 

omljud inträtt. Det andra fallet innebar att utanför den första betonade bimoraiska 

foten, alltså huvudfoten, utvecklades även */i/ till det omljudsorsakande */ȋ/: *gast-i-z

> gestr ’gäst’. i-ljudet i *gastiz var ursprungligen */ï/, som alltså inte normalt utlöste 

omljud, men eftersom i-ljudet stod utanför huvudfoten utvecklades det till */ȋ/, som 

14 Syftar till den första metriska fotenheten i ett ord som innefattar två mora. Kan således syfta till den första 
stavelsen, om den är stark (= har mer än en mora), eller till de två första svaga stavelserna.
15 En germansk språkfas där de ljudförändringar som framställs av Grimms och Verners lagar inte ännu inträtt.
16 Syftar alltså till den samma sekvensen som står i fokus i iR-omljudet, men före *z > R.
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istället utlöste omljud. Detta villkor egentligen motsvarar den bl.a. av Wessén 

framförda förutsättningen att ord med en initial lång och tryckstark stavelse alltid 

utlöser omljud. En ytterligare ljudomgivning som gjorde utvecklingen */i/ > */ȋ/ 

möjlig var mellan två koronala konsonanter: *satiðaz > *satȋðaz > settr ’satt’ perf. 

part.

4. Medan ett */i/ utanför en huvudfot utvecklades till ett omljudsverkande */ȋ/ (*gastiz > 

gestr) skedde denna ljudutveckling inte inne i huvudfoten där det istället skedde en 

icke-omljudsverkande utveckling */i/ > */ï/ (*staðiz > fvn. staðr). Detta täcker delvis 

det före detta rådande villkoret där ett ord med en kort initial stavelse får omljud 

enbart när i-ljudet blir kvarstående. Trots det utvecklades ett *e ändå normalt till * ̑i. 

Detta (tillsammans med det tautomorfeiska *-iz) förklarar varför vissa ord med en 

kort initial stavelse ändå drabbades av i-omljud; om i-ljudet i den andra korta 

stavelsen i huvudfoten härstammade från *e, utvecklades det till ett omljudsutlösande 

*̑i (*frameþō > *framiþu > fremd).

För att komma tillbaka till problemet med asymmetrin mellan ordens *saliðō och *taliðō 

efterträdare förklaras det enligt Schalins teori av skiljaktigheter i konsonantstoffet runt */i/; 

uttalet av konsonanterna i *saliðō, där omljudet alltså framträdde, orsakade enligt Schalin 

ljudutvecklingen */i/ > */ȋ/. I *taliðō stödde konsonantuttalet inte denna utveckling och 

följaktligen uppstod det inget omljud. Fast det inte syns i skrift postulerar Schalin alltså att 

fvn. d efter ll i sellda ’jag sålde’ har i tidigare formen *saliðō representerat ett olikt /ð/-ljud 

än i *taliðō som utvecklades till talða ’jag räknade’. (Schalin 2017:31.) Även i detta fall gick 

processen alltså via i-ljudet. 

För att återvända till den äldre teorin hos bl.a. Wessén (1965) skulle enligt den *framiþu > 

fvn. fremd inte vara en möjlig utveckling eftersom det handlar om en kort initial stavelse 

(stavelserna *fra-mi-þu, Schalin 2017:11, Figure 3) med ett bortfallet /i/, medan enligt 

Wessén får ett ord med en kort initial stavelse omljud endast när /i/ blir kvarstående (se 

ovan). 

Schalins framställning stödjer sig starkt mot fonetik och morfologi. Med frågan om u-

stammarnas flertalsformer finns det på samma gång en risk att åtminstone morfologiska 

anledningar inte kan förklara skillnader i i-omljudets omfattning eftersom i-ljudet i teori 

borde ligga inom ett och samma morfem i varje fall: pl. *bark-iw-(i)z; pl. *hand-iw-(i)z; pl. 
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*kwast-iw-(i)z osv. Att ett i-ljud i pluralismorfemet av en och samma stam skulle ha haft 

olika uttal verkar också vara osannolikt då ljudomgivningen varit i största grad likformig.

Det har även proponerats att ett konsonantljud skulle ha kunnat verka ett frontande omljud. 

Haugen (2012:40 tabell 6) presenterar uppfattningen av att /g/ i fvn. dat. sg. degi ’dag’ varit 

den element som slutligen orsakat palataliseringen av *dagē. Eftersom inget omljud har 

inträtt i andra motsvarande ord utan ett /g/, som i dat. sg. *armē > armi ’arm’ istället för 

**ermi, har en del av forskarsamfundet kommit till slutsatsen att skälet måste ligga på g-

ljudet. Trots det, som Haugen påpekar, ger VA (2000:135ff.) även en avvikande förklaring 

där dativformen till dagr ’dag’ har utvecklat från en n-stam *dageni > *dagin > *degi som 

senare slutit sig till a-stamsparadigmet.

u-omljud

Med u-omljud syftar man på ett omljud där en icke-rund vokal görs rund av ett u eller w i en 

efterföljande stavelse. U-omljudet delas in i två på grund av om omljudet utlöstes ett u/w som

synkoperades eller av ett u som inte föll bort. Allmänt taget träffades hela det nordiska 

området av omljudet av vokalen a som utlöstes av ett synkoperat u eller w. Fenomenet syns 

sålunda i såväl öst- som västnordiska: fvn. ǫrn, fsv. örn < *arnu. Däremot syns ett 

kvarstående u ha behållit den omljudda vokalen i regel blott i isländska och västnorska: fvn. 

dat. pl. ǫllum lǫndum, fsv. dat. pl. allum landum. I östnordiska finns det en stor tendens att 

visa en icke-omljudd a-vokal på den plats som omljudet borde ha verkat, medan i isländska är

mekanismen fortfarande aktiv. Dessa två u-omljud, det ena med synkoperad utlösare och det 

andra med kvarstående, blev av Kock döpta till äldre respektive yngre u-omljud. Belägg av 

det yngre omljudet har dock även funnits vid den svenska sidan av gränsen från Bohuslän, 

Västergötland och Dalsland. (Benediktsson 1963:409–412.) Wessén (1965:22) sammanfattar 

u-omljudets utlösare på följande sätt:

1. ett bortfallande u, kallas även för det äldre u-omljudet

2. ett kvarstående u, kallas även för det yngre u-omljudet

3. ett konsonantiskt u, alltså w

Det finns inga andra skiljaktigheter mellan denna och Benediktssons (1963) skildring än att 

Wessén har valt att separera w-omljudet från omljudet som orsakades av ett sonantiskt u. 
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Klyvningen av det yngre u-omljudet insågs vara allt annat än jämn. Till slut vann tanken om 

ett hela det nordgermanska området täckande yngre u-omljud mark bland forskarna; dess 

sporadiska förekomst i östnordiskan förklarades med senare analogi, vilket Benediktsson 

dock delvis ifrågasätter och menar att medan analogi troligen har spelat en roll kan hela 

fenomenet inte förklaras enbart med det (Benediktsson 1963:413–415). Wessén (1965:22) 

däremot skriver att omljudstendensen ”försvagas och upphör” när man går österut inom det 

nordiska området och syftar tydligen på att ett utlöst u-omljud senare blivit utjämnat i öst.

I östnordiska resulterade u-omljudet inte i enbart ett vokalljud utan där det orsakade ljudet 

inte utjämnades analogiskt till a, som i fornsvenskans allum, skriver Benediktsson (1963:423)

att det av omljudet resulterade vokalljudet förenades med ett annat vokalljud från 

vokalsystemet: örn < ǫrn; hugga ~ hogga < hǫggva; logh ~ lagh < lǫg. Ett ytterligare tecken 

på att u-omljudet för det första träffade även östnordiska och för det andra blev uppblandat 

med de vokalljud som redan fanns i systemet är ordets jord utveckling i öst- och 

västnordiska. Germ. *erþō- genomgick en ljudförändring -ō > u vilket utsatte ordet för u-

omljud och tillsammans med brytning (se nedan) ledde till *erþu > *iarþu > *iǫrþ > sv. jord 

~ fvn. jǫrð. Utan ett u-omljud skulle det förväntade resultatet av utvecklingen vara **järd 

enligt *hertōn- > sv. hjärta ~ fvn. hjarta.

För fornsvenskans del framför Wessén (1965:31 §9) flera utjämningar som skall ha fått det 

genom u-omljudet skapade ǫ-ljudet att smälta åter samman med de ursprungliga vokalerna 

och således vidare betonar tanken om ett u-omljud som täckt hela nordgermanska 

språkområdet. 

Vissa forskare, bland annat Haugen (1982:32–33), har förslagit att u-omljudet (samt i-

omljudet) vållade uppkomst av två olika runda och främre ø-ljud: ett som härstammade från 

ett stängt e eller ett stängt o samt ett annat som härstammade från ett öppet æ/ę eller ett öppet 

ǫ. Detta behandlas även av Benediktsson (1963:418–420) som skapar en kontrovers om 

ämnet. Modellen för två olika ø-ljud skall således inte utnyttjas i denna avhandling. För 

övrigt redovisar Haugen (1982:33) tre andra rundande vokalförändringar till följd av ett utlöst

u-omljud: a > ǫ, e > ø och i > y. Dessa förändringar drabbade även långa ljud med likadana 

resultat, dvs. ī > ȳ och så vidare.
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Till följd av de tre omljuden som behandlats ovan hade det nordgermanska vokalsystemet 

utvecklats så att vid tiden av Första grammatiska avhandlingen skall systemet enligt 

Benediktsson (1963:416) ha tagit följande form:

Fornnordiskt vokalsystem i Första grammatiska avhandlingen enligt Benediktsson (1963).

Främre Bakre

orundad rundad orundad rundad

Sluten i y u

Mellan e ø o

Öppen ę a ǫ

Varje ljud hade en lång samt en nasalerad motsvarighet. U-omljudet är särskilt relevant för 

denna avhandling eftersom de germanska u-stammarna i regel borde vid någon tidpunkt ha 

genomgått denna ljudförändring, även om det senare genom analogi jämnades ut. 

3.3.2 Brytning

Brytning var en ljudförändring som innebar att ett kort, tryckstarkt e diftongerades till ia eller

io/iǫ beroende på vokalen i den efterföljande stavelsen. Ett a i efterföljande stavelse ledde till 

ia, *eƀna > *iabn > jämn, däremot ett u/w i samma position ledde till io/iǫ genom u-omljud, 

(*erþō >) *erþu > iǫrþ > sv. jord; *ehwaz > *iǫhwR > fvn. jór. (Haugen 1982:33.)

Brytningen var vanligare i öster än den var i väster (Wessén 1965:25). Detta kan betraktas i 

sådana ordpar som isl. ég17 ~ sv. jag och isl. stela ~ sv. stjäla. Därutöver påpekar Wessén 

(1965:26) om en ytterligare skillnad mellan väst– och östnordiska, nämligen den östliga 

tendensen att bryta ett y till iu framför ggw, ngw eller nkw: *singwan > siunga > sv. sjunga ~

isl. syngva.

3.3.3 Nasalering och synkope

Med synkopering menar man att ett trycksvagt ljuds längd drabbas av reducering, dvs. att ett 

ljud helt enkelt blir kortare. Eftersom det i urnordiska fanns både korta och långa vokaler 

17 Ljudförändringen som i isländska förorsakar uttalet /je:/ är en senare utveckling, jfr. poet. eg.
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betyder det att trycksvaga långa vokaler blev reducerade till korta, och att trycksvaga korta 

vokaler fullständigt föll bort. (Wessén 1965:10.) I vissa fall framträdde även en förändring i 

ljudets kvalitet så att ljudet som drabbades av synkoperingen gick över i en helt annan vokal 

(Haugen 2012:62, 63). Ett ord kunde drabbas av flera stegvisa förkortningar som påverkade 

såväl ett ljuds längd som dess kvalitet: nom. sg. *flatja > *fletja (efter i-omljud) > *fleti (j 

vokaliseras till i) > fvn. flet ’golv’ (efter synkope); ack. sg. *raunija > *reynija (efter i-

omljud) > *reynī (efter synkoperingen av a) > fvn. reyni ’prövare’ (efter förkortningen av ī) 

(Haugen 2012:63–64).

Eftersom det trycksvaga ljudet som drabbades av synkope ofta var det samma ljudet som 

utlöste omljudet måste synkopen i sådana fall ha skett senare än omljudet; annars skulle 

omljudet ha ingen utlösarvokal kvar. Wessén (1965:11) anger att synkoperingsperioden rått 

omkring 300 år från ca. 550 till ungefär 800 e.Kr. 

Nasalering för sin del betyder att när en vokal stod i kontakt med en nasal konsonant m, n 

(som det trycksvaga a-ljudet i *drepan ’dräpa’) avgav den senare bortfallna konsonanten sitt 

nasalitet till den föregående vokalen (*drepan > drepã ’dräpa’) (Haugen 2012:61, 65). Skälet 

till att även nasaleringen skall tas till hänsyn är att en nasal kvalitet i ett vokalljud tycks ha 

skyddat vokalen från synkopen. Istället för längden drabbade reduceringen den nasala 

kvaliteten så att t.ex. verbet *takan > *takã > fvn. taka ’ta(ga)’ behöll sin trycksvaga vokal 

(Haugen 2012:61). Utan den trycksvaga vokalens nasalitet kunde man ha förväntat t.ex. 

*drepan > **dräp och *takan > **tag istället för dräpa och ta(ga) i svenskan eftersom 

synkopen skulle ha fullständigt förintat den trycksvaga vokalen. 
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4 Analys

Sammanlagt gick det att särskilja 25 sådana ord vars urgermanska stammar är rekonstruerade 

med ett vokalstoff *-a-u-. 24 av dessa har reflexer i både fornvästnordiska och fornsvenska 

(se Bilaga 1). Det tjugofemte ordet, *magu-, är ett intressant fall då det har belagts i en 

urnordisk runinskrift i dativsingularis magiu samt i nominativsingularis makuR18 men saknar

en säkerställd fornsvensk reflex. Ordet *magu- skall således inte behandlas. 

De fornvästnordiska reflexerna i nominativsingularis visar regelbundet tecken på u-omljud i 

form av ǫ i den position där det påverkade vokalljudet fanns. Därtill har i-omljud blivit 

regelbundet utlöst i paradigmet. Däremot är läget i fornsvenskan mer inkonsekvent; u-

omljudda former är i största delen frånvarande, och ofta har det ursprungliga a-ljudet blivit 

bevarat. Företeelsen är observerbar till exempel i följande ord:

*kattu- > kǫttr ~ katter ’katt’

*lagu- > lǫgr ~ lagher ’lag, vätska’

*wantu- > vǫttr ~ vanter/vatter ’vante’

Formerna med den gängse motsvarigheten germ. *a-u ~ fsv. a-e utgör 13 av de 24 orden som

är med i analysen. 

Trots det finns det flera ord där den fornsvenska varianten syns ha en konkurrerande sidoform

med utlöst u-omljud, till exempel:

*ballu- > bǫllr ~ baller/bolder

*barku- > bǫrkr ~ barker/borker 

18 Tolkats som *maguz > fvn. mǫgr snarare än *mēgaz > fvn. mágr av Peterson (2006:44)

28



Med några av orden har rotvokalen i både den fornvästnordiska och den fornsvenska reflexen

resulterat i ett annat vokalljud än a, o, ǫ (t.ex. *þwahtu- > fvn. þváttr ~ fsv. þwätter). Dessa 

ord skall behandlas under krapter ~ kraptr/krǫptr i 4.2.3. 

4.1 Ord med tecken på fornsvenskt u-omljud

Fem av orden visar tecken på u-omljudda sidoformer i fornsvenskt område. Orden är: 

*ballu- > fvn. bǫllr ~ fsv. baller/bolder

*barku- > fvn. bǫrkr ~ fsv. barker/borker

*handu- > fvn. hǫnd ~ fsv. hand/hond

*hargu- > fvn. hǫrgr ~ fsv. hargher/horgher

*kwastu- > fvn. kvǫstr ~ fsv. kvaster/koster

Den gemensamma faktorn med dessa ord är att de fornvästnordiska kognaterna visar alla 

tecken på ett utlöst u-omljud medan de östliga reflexerna inkluderar ord belagda med både ett

icke-omljutt a och ett o i första stavelse. 

4.1.1 *ballu- > baller/bolder ~ bǫllr

Bland de första fornsvenska beläggen på ordet baller finns ett ord i texten Heliga Birgittas 

uppenbarelser19 från 1300-talet som verkar stå i pluralis: ballir. Pluralisformen visar, och 

borde inte heller visa, några tecken på u-omljud. Ett mer väntat resultat vore ett utlöst i-

omljud som i isl. böllur – bellir men även här följer ordet den allmänna östliga vanan av ett 

jämnt böjningsparadigm, förutsatt att singularisformen var baller och inte boller. 

19 Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utgifna af G. E. Klemming. Andra bandet. P. A. 
Norstedt & söner. Stockholm. 1860. Sida 101
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Ett belägg på en icke-omljudd singularisform finns i dikten Konung Alexander20 från antingen

slutet av 1300-talet eller första halvan av 1400-talet beroende på synsättet. Ackusativformen 

bal framträder flera gånger i texten och tydligt visar frånvaron av ett omljutt a. Av 

ackusativen kan man konkludera att även nominativen var oomljudd och följde således ett 

icke-omljutt nominativ-ackusativ-paradigm på samma sätt som den isländska kognaten följer 

ett omljutt ackusativ-nominativ-paradigm. I ord som sv. hand – händer och isl. böllur – 

bellir, där paradigmet är ojämnt, härstammar anledningen till ojämnheten från urgermansk 

(även urindoeuropeisk) morfologi och paradigmet följer noga den förväntade 

ljudutvecklingen, förutom saknandet av det sporadiska svenska u-omljudet vars frånvaro kan 

nog således också anses vara ljudlagsenligt. I de urgermanska formerna och deras 

omljudsutlösande stambildningssuffix har det i olika kasus funnits olika vokaler. 

Nominativsingularisändelsen i u-stammarna bestod av -u-z- (*hand-u-z) medan 

pluralisändelsen ofta rekonstrueras -iu-(i)z/iw-(i)z21 (Haugen 1982:90). Nom. sg. *handuz 

kunde i regel inte bli utsatt för ett i-omljud, medan i nom. pl. *handiw(i)z var i-omljud ett 

förväntat resultat. Eftersom stambildningssuffixet i u-stammarna var både i ack. sg. och nom. 

sg. -u- (id.), bör nominativroten och ackusativroten innehålla en och samma vokal precis som

i den isländska böllur – böll. Detta borde då också förväntas av bal i Konung Alexander.

Enligt Hellquist finns det också belägg på åtminstone ett fornsvenskt bolder (SEO:89). På 

samma gång skall man även ta hänsyn till både den danska formen bold och den svenska 

formen boll som båda visar en rund vokal. Vid någon tidpunkt har den svenska formen alltså 

i vilket fall som helst utvecklat till en rund -o-form. På grund av frånvaron på sådana 

fornsvenska belägg i de tidigaste handskrifterna skall utvecklingen snarast anses vara 

påverkad av språkkontakter. Något omljud kan det knappt handla om då rotvokalen borde 

redan vid de fornsvenska handskrifterna vara påverkad.

Den fornvästnordiska reflexen beter sig som förväntat med ett regelbundet utlöst u-omljud. 

Ett dativform bælli22från sent 1200-talet, där i-omljudet syns ha utlösts och bevarats, går 

också att iakttas.

20 Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380 på föranstaltande af 
riksdrotset Bo Jonsson Grip. Efter den enda kända handskriften utgifven af G. E. Klemming. P. A. Norstedt & 
söner. Stockholm. 1862.
21 De olika rekonstruktionerna kan i viss mån avvika från varandra. Bland de viktigaste villkoren är ett *i som 
skulle senare utlösa i-omljudet i bl.a. nominativpluralisen. I enlighet med Schalins (2017, 2018) uppgifter vore 
det måhända motiverat att skapa en tautomorfemisk *-iz-sekvens i slutet (*-iw-iz istället för *-iu-z).
22 AM 243 b α fol (Konungs skuggsjá)
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4.1.2 *barku- > barker/borker ~ bǫrkr

Med det fornsvenska ordet barker/borker finns det en tydlig geografisk gräns mellan den 

östliga och nordliga icke-omljudda barker och den västliga omljudda borker/börker. Ordet 

träffas i tre fornsvenska lagtexter från ca 1300-talet. Barker och dess böjda varianter 

framträder i de östliga lagarna Upplandslagen och Södermannalagen. Borker/börker i sin tur 

framträder i ackusativ bork/börk i den västliga Yngre Västgötalagen där u-omljudet syns ha 

blivit utlöst i ordet. I öster däremot finns det inga tecken på vare sig u- eller i-omljud; 

frånvaron av det senare kan iakttas i dativformen barki i båda av de östliga lagtexterna: ”Nu 

kombær han mæþ barki bort undæn” (Upplandslagen) samt ”Comber man bort með barke” 

(Södermannalagen)23. 

I fornvästnordiska var både i-omljud och u-omljud utlösta. 

4.1.3. *handu- > hand/hond ~ hǫnd

Med fsv. hand/hond har den äldre formen sannolikt varit den icke-omljudda formen hand 

som också senare i nusvenska blev den allmänna formen. Formen hand och dess 

böjningsvarianter framträder i Västgötalagen, Östgötalagen, Upplandslagen samt i 

Skånelagen. Regelbundet framträder även dativ- och pluralisformerna hændi och 

hændir/hændær med ett utlöst i-omljud. Några tecken på ett utlöst u-omljud syns varken i 

nominativen hand eller i dativpluralis handum. Samtliga lagtexter härstammar från 1200- och

1300-talen. 

I Karlskrönikan24 från första halvan av 1400-talet finner man både hond, honda och hand, 

handa. Därtill är nominativpluralis- och dativsingularisformerna i-omljudda: händer, 

hende/hænde. Det verkar alltså vara att vid denna tid fanns det samtidigt två möjliga uttalssätt

för ordet, dock krönikans form i rim kan ha påverkat skrivsättet. Den andra möjliga 

förklaringen är att den danska formen hond/hånd, som till slut blev allmän i Danmark, hade 

börjat vinna popularitet även i svenska under unionstiden.

I varje fall finns det inga belägg på det u-omljudda hond i de äldre svenska lagtexterna vilket 

syftar på att det sporadiska uttalet med en rund vokal är en senare novation. Dessutom om 

23 jfr. det isländska paradigmet nom. börkur – dat. berki
24 Svenska medeltidens rim-krönikor. Andra delen. Nya eller Karls-krönikan. Efter en original-handskrift 
utgifven af G. E. Klemming. P. A. Norstedt & söner. Stockholm. 1866.
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formen hond skulle vara en rent ljudlagsenlig ättling av den urnordiska *handuR skulle u-

omljudet ändå inte ha framträtt ljudlagsenligt i genitivformen. I stället borde ljudutvecklingen

i genitiv bevara den icke-runda vokalen: germ. gen. sg. *handōz > *handōR > fvn. handar; 

germ. gen. pl. *handō > fvn. handa (Haugen 1982:90) (jfr. germ. nom. sg. *handuz > 

handuR > hǫnd; pl. *handiw(i)z > hendiR > hendr där omljud har inträtt25). Genitivformen 

honda med omljud förutsätter alltså analogi med antingen en omljudd nominativ eller ett 

annat ords omljutt genitivparadigm. En sådan möjlighet att analogi med svensk nominativ 

hond faktiskt skett på textens honda på likadant sätt som den nuvarande svenska hand kan ha 

blivit påverkat av den icke-omljudda genitivformen handa fortfarande kan presenteras, men i 

sådant fall borde dessa slags omljudda former i stil med hond synas även i de äldre 

lagtexterna vilket de inte gör. 

På den fornisländska sidan finns båda omljuden väl belagda. U-omljudet betecknas med <o>, 

<ǫ>, <au> eller liknande, i-omljudet med <e> eller <æ>. Analogi har inte påverkat 

genitivformen som i regel är ett icke-omljutt handar. 

4.1.4 *hargu- > hargher/horgher ~ hǫrgr

Ordet harg framträder som ortnamn i flera brev från 1200–1400-talet. De äldre breven är 

skrivna på latin. Intressant nog visar ett flertal tecken på u-omljud i en kontext som Petro de 

horghum26 ’Pæder i horghum’ och Gøtæ de horghum27 ’Göte från horghum’. Det handlar 

alltså om män som har bott i en plats kallad Harg(her)/Horg(her). De två breven härstammar 

från 1324 respektive 1286. Ordet horghum kan inte vara böjt enligt den latinska språkläran 

eftersom det i satsen styrs av prepositionen lat. de vilken enligt latinsk grammatik borde 

orsaka ablativrektion. Eftersom det finns inget -um-ablativändelse i latin måste ändelsen -um, 

samt ordet horghum, vara fornsvensk. Vare sig detta handlar om yngre eller äldre u-omljud är

svårt att säga ty ingen grundform för ordet anges i dessa två brev. Om det fanns ett -a- i 

nominativen skulle horghum antyda ett yngre omljud där dativsuffixet varit den påverkande 

25 En annan intressant utveckling som drabbade ordet är att det övergick från u-stam till en annan stam, något
som drabbade alla ursprungligt feminina eller neutrala u-stammar. Till slut fanns det alltså endast maskulina u-
stammar kvar och de tidigare feminina och neutrala u-stammarna började böjas enligt andra paradigm. 
(Haugen 2012:44.) Vare sig denna övergång hände före eller efter i-omljudet är något oklart. I varje fall 
drabbade i-omljudet även andra stammars pluralisformer (gäster; stänger; gäss).
26 SDHK (Svenskt Diplomatariums huvudkarotek) nummer 3273
27 SDHK nummer 1338
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utlösaren. Ifall nominativen redan innehöll ett -o- är det inte nödvändigt att förvänta en 

omljudsvållande egenskap av dativsuffixet. 

Enligt den allmänna uppfattningen (se t.ex. Benediktsson 1963:409) skall ett omljud av ett 

kvarstående u, som dativsuffixet -u- räknas med i, ha i regel skett endast i västnordiska mål. 

Benediktsson hänvisar dock till flera undersökningar där en sporadisk framträdande av det 

yngre u-omljudet bekräftats i östra Norge och västra Sverige (id. 409ff.). Formen Petro de 

horghum visar dativformen till ordet hargher/horgher, vilket utan ett utlöst u-omljud, äldre 

eller yngre, skulle se ut harghum i stil med fsv. allum landum (ǫllum lǫndum i fisl./fvn.). Av 

horghum med ett yngre u-omljud går det trots allt inte att fullständigt dra en slutsats av 

varken en omljudslös eller en omljudd nominativform. En analogisk förklaring för dativen 

genom en omljudd nominativ förutsätts nödvändigtvis inte eftersom i flera fall har det yngre 

u-omljudet skapat ojämna paradigm, se isl. nom. allir – dat. öllum. Däremot om nominativen 

skulle ha varit omljudd skulle det fortfarande inte förändra någonting i dativens ordrot. 

Medan det gängse fenomenet i östnordiskan är ett inert yngre u-omljud, finns det fortfarande 

rum för undantag, liksom Benediktsson skriver (se ovan). Nominativen i SDHK 3273 och 

1338 kan således likaväl ha varit hargher eller horgher. 

Något senare dyker det upp ytterligare belägg på ortnamnet dock denna gång utan omljud: 

Hargh sokn28 ’Harg socken’, hargh29 och parrochie Hargh30 ’Harg socken’. Breven 

härstammar i ordning från 1402, 1301 och 1349. Alla orden syns ligga i nominativ eller 

ackusativ. Deras icke-omljudda former utesluter inte en möjlig omljudd dativform, och med 

hänsyn till att dessa tre brev härstammar från ungefär samma ålder som de två tidigare 

nämnda finns det orsak till att anta paradigmet som ojämnt, något som vanligtvis kan tänkas 

ha varit ett västligt fenomen.

Den fornvästnordiska hǫrgr i gamla handskrifter visar ett oväntat pluralisparadigm med nom.

pl. hǫrgar31 i stället för det förväntade **hergir i enlighet med de flesta andra reflexerna till 

urgermanska u-stammar. Handskrifterna med detta slags pluralisböjning härstammar från 

1300-talet till början av 1400-talet, vilket lämnar en lång period för ordet att utvecklas 

bortifrån det förmodade paradigmet nom. pl. *hargiw(i)z > **hergir.

28 SDHK nummer 15900
29 SDHK nummer 1947
30 SDHK nummer 5745
31 Åtminstone Ólafs saga helga ’havrgar’ (version i Bergsbók/Holm perg 1 fol), Ǫrvar-Odds saga ’hǫrgar’ (AM 
344 a 4°) och Kristni saga ’horgar’ (Hauksbók/AM 371 4°).
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På frågan om varför ordet tappade sin i-omljudda pluralisform i fornvästnordiska finns det 

inga vissa svar. Ordet är av sin betydelse fast knutet till hedentiden och kan ha blivit sällsynt 

vid konverteringen till kristendomen. Om ordets sällsynthet talar också dess frekventa 

förekomst i etablerade fraser som ne hauga ne horga ’varken hög eller harg’ och hof…horga 

’hov…harg’.

4.1.5 *kwastu- > kvaster/koster ~ *kvǫstr

Ordet finns skrivet i två olika former i fornsvenska manuskript: qvaster (=kvaster) samt 

coster (=koster). I Gvidonis siels openbarilse i Jöns Buddes bok från slutet av 1400-talet32 

träffar man nominativen kvaster utan omljud. Koster nämns av Hellquist (SEO:534). 

Med första anblicken verkar en förklaring med omljud lockande när det gäller ordet koster. 

En lånetymologi från medelhögtyska samtycks inte av Hellquist men istället nämns ett par 

svenska dialektord där den runda formen kåst, kost fortfarande lever kvar. Det försvunna v-

ljudet väcker dock intresse eftersom det syns även möjligt att en assimilation verkat från 

andra hållet i stil med det av Wessén nämna progressiva i-omljudet under äldre fornsvensk tid

(Wessén 1965:53–54). I ett annat ord, kåda, tycks utvecklingen också ha gått från *kwa- till 

kå (/ko:/) (SEO:542). I tanken om att koster haft samma utvecklingsled som kåda, nämligen 

den av Hellquist noterade kåda < fsv. kādha genom kontamination av *kwāþa och dess 

oblikform *kōþu < *kwōþu < *kwǭþu < *kwāþu, stöter man på problemet med den 

maskulina nominativändelsen i ordet koster. Wesséns tanke kring kontaminationen av ordets 

kåda nominativ- och oblikformer tycks vara att i oblikformen *kwōþu har sekvensen *-wō- 

resulterat i *-ō- på grund av närheten av ljuden /w/ och /o/. Efter att oblikformen tappat w-

ljudet har den nya formen spritt sig även till nominativen. Medan de feminina -ōn-

stammarnas, dit kåda tillhör, oblikändelse i fornsvenska var -u (Wessén 1965:104), var 

oblikändelsen i maskulina u-stammarna, dit kvaster i sin tur tillhör, inte u (Wessén 1965:99), 

och därmed skulle ordets kvaster oblik ha inget u att utlösa u-omljud med och på så sätt 

utlösa kontaminationen. Med andra ord om u-omljudet inte hade innan fornsvensk tid utlöst 

sig i koster kan det heller inte ha gjort det senare genom påverkan av oblikformerna då dessa 

varken hade en rund stamvokal eller något u-ändelse i oblikformen. En ljudlagsenlig 

utveckling kvast(e)r > koster förefaller således osannolik. 

32 Skrifter till läsning för klosterfolk. Efter gamla handskrifter utgifna af F. A. Dahlgren. P. A. Norstedts & söner. 
Stockholm. 1875. 
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En tanke om att *kwastuz vid någon tidpunkt skulle ha övergått till ett annat paradigm där 

oblikändelsen -u varit rådande kan förstås presenteras. Utvecklingen borde i detta fall alltså 

ha sett ut nom. *kwastuz > nom. **kwasta ~ obl. **kwǫstu -> obl. **kostu ~ nom. **kosta > 

nom. koster, och skulle förutsätta att 1) en ursprunglig u-stam övergick till en ōn-stam och 

fick den nya gruppens böjningsparadigm, 2) den nya oblikformen blev utsatt för u-omljud, 

tappade w-ljudet och kontaminerade även nominativformen samt 3) övergick till 

maskulinumparadigm. Att en u-stam övergått till en ōn-stam syns vara exempellöst. Flera 

ursprungliga u-stammar fick senare en ny stam, till dessa hörande t.ex. hand < *handuR < 

*handuz, men genom ordets koster maskulina nominativändelse går det att se att detta inte 

var fallet med koster eftersom omplaceringen inte drabbade maskulina ord (Haugen 2012:44).

I själva verket nämner Wessén (1965:99) att pluralisformen för kvaster varit kvästir därav 

den senare anslutit sig till a-stamsparadigmet med en ny pluralis kvastar. Det vore rimligt att 

förvänta att om koster vid någon period övergått till något nytt paradigm skulle det då råda 

om a-stamsparadigmet precis som kvaster. Detta skulle dock fortfarande inte förklara den 

synbara utvecklingen (w)a > o i ordstammen. 

Enligt Hellquist (id.) finns det fall där kwā- har utan någon inverkan av en oblikform övergått

i kå- varav han nämner ortnamnet Kvādhovi > Kåvö som exempel. I detta fall är förklaringen 

till ā > å en fornsvensk ljudövergång som förvandlade alla långa och vissa korta a-ljud till å 

(Wessén 1965:71–74). Problemet skulle då här ligga snarare på det försvunna v-ljudet än 

labialiseringen av a. 

Att koster blivit utsatt för ett progressivt u-omljud genom w/v tycks också vara osannolikt. 

För det första tycks tidigare bekräftade fall av en sådan ljudövergång saknas. Och för det 

andra, medan ljudet w var en komponent i u-omljudet skulle det vid tiden av den fornsvenska 

perioden redan ha övergått till v vilket i sin tur inte har noterats som en komponent i u-

omljud. 

När än labialiseringen av koster hände måste den antingen vara en följd av ett u-omljud, 

vilket skulle antyda att två sidoformer funnits sida vid sida, en med utlöst u-omljud (koster) 

och en utan (kvaster) eller ett senare lån eller påverkan genom ett annat språk. 

En övrig trasslighet kring *kwastuz skapas av det finska lånordet vasta vilket har bekräftats 

att ha lånats av antingen *kwastu- eller *kwasta- (LägLoS III:380–381; SEO:534). Med 

hänsyn till det finska slutljudet -a syns det senare germanska ordet passa bättre inom ramarna

för ett original, dock slutljudet har också belagts i vissa fall förändras (tiivis möjligen av 
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*stīƀaz, LägLoS III:296; harras <– *harþuz, LägLoS I:83–84). Vid förekomsten av två olika 

germanska former, i en av vilka skall u-omljud ljudlagsenligt aldrig ha blivit utlöst, infinns 

sig frågan om de oomljudda nordiska formerna borde rekonstrueras tillbaka till den vid sidan 

förekommande a-stammen. 

Det finns dock två saker som gör resonemanget skört. För det första har flera andra fall av 

östnordiska u-stammar redan belagts där inget u-omljud heller har blivit utlöst. Att skapa en 

a-stamssidoform till alla sådana fall vore inte särskilt rimligt. För det andra sker inlåningen av

det finska vasta flera hundra år tidigare än de separata nordiska språken inträder; i så fall 

borde två former, *kwastuR < *kwastuz och *kwastaR < *kwastaz, ha funnits sida vid sida 

för flera sekel i ett och samma språk. Några dialektala skillnader har det visst funnits redan 

mellan de olika urnordiska områdena, vilket kan bekräftas bland annat genom att iaktta a-

omljudets verkning i väst- gentemot östnordiska (Haugen 2012:55; Wessén 1965:14). Genom

att driva tanken vidare stöter man till det förra problemet: det helt enkelt finns så många fall 

av icke-omljudda ord i östnordiska, vars kognater i västnordiska ändå drabbades av omljud, 

att deras återställning i en egen stam spjälkar upp den nordiska grenen för tidigt och radikalt. 

I fornvästnordiska träffar man inga belägg på *kvǫstr men trots det rekonstrueras formen av 

bl.a. Nielsen (DEO:204). Ett mycket närliggande ord både fonetiskt och semantiskt sett är 

fvn. kvistr, isl. kvistur, sv. kvist osv. med osäkert ursprung (Blöndal Magnússon 1989; 

DEO:215; SEO:536f.). 

4.2 Ord utan tecken på fornsvenskt u-omljud

4.2.1 *hattu- > hatter ~ hǫttr

De tidigaste beläggen på ordet hatter finns i tre fornsvenska lagtexter från 1200-talet: 

Upplandslagens ack. hatt, Östgötalagens nom. hattær och Skånelagens ack. hat. 

I fornvästnordiska har u-omljudet genomgående blivit utlöst i handskrifter på samma ålder 

som de fornsvenska lagtexterna. Därtill är i-omljudet närvarande i dativformen hetti/hettinum.
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4.2.2 *kattu- > katter ~ kǫttr

Ordet katter blir belagt i flera fornsvenska lagtexter, bland annt i Upplandslagen och 

Östgötalagen. Inga tecken på ett utlöst omljud. 

I fornvästnordiska finns det enstaka fall av icke-omljudda former nom. kattr33 och ack. katt34. 

Absolut största delen av beläggen representerar dock de omljudda formerna kǫttr – kǫtt. Trots

det är det inte fråga om några sentida texter med de icke-omljudda beläggen utan i båda fall 

härstammar handskrifterna från 1300-talet. 

4.2.3 *kraftu- > krapter ~ kraptr/krǫptr (*ansu-, *drahtu-, *hahtu-, *slahtu-, *þanhtu-, 
*þwahtu-, *wajju-)

Ordet krapter är säreget på grund av dess regelbundet förekomst i fornisländska i en icke-

omljudd form kraptr/kraftr. Istället borde man förvänta det omljudda krǫptr att vara den 

vanligare formen av de två. 

Nielsen i DEO ger rekonstruktionsformerna germ. *krafti-, *kraftu- till alla de germanska 

reflexerna förutom gotiska. De nordiska formerna krapt(e)r/krǫptr kan dock inte härstamma 

från *krafti- eftersom det skulle förutsätta ett utlöst i-omljud i stil med *gasti- > gestr vilket 

lämnar endast *kraftu- kvar som en potentiell urform i det fall att ordet har gått i arv, 

åtminstone för det omljudda krǫptr. Medan det förväntade u-omljudda reflexen fvn. krǫptr är 

synbar, lämnar det fortfarande oss med den andra fvn. formen kraptr som inte har övergått i 

en omljudd form. Om man då utgår ifrån att både kraptr och krǫptr har ett direkt arvursprung 

genom urnordiska, måste det betyda att antingen det hela tiden fanns två dotterord, ett som 

utlöste u-omljud (krǫptr) och ett som inte gjorde det (kraptr), eller att det endast fanns en 

utvecklingsled som vid någon tid födde en ny sidoform. Det intressanta dock är att av de två 

formerna verkar det oomljudda kraptr ha varit mycket mer vanlig i fornvästnordisk prosa 

(ONP35). Den omljudda formen verkar av någon anledning aldrig ha slått sig igenom vilket 

kan även observeras i den isländska formen kraftur.  

33 AM 226 fol (Rómverja saga)
34 AM 78 4° (Borgarþingslǫg: Kristinn réttr hinn forni)
35 kraptr: https://onp.ku.dk/onp/onp.php?o45416 (ONP, hämtad den 5 oktober 2021)
    krǫptr: https://onp.ku.dk/onp/onp.php?o45796 (ONP, hämtad den 5 oktober 2021)
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Med hänsyn till variationen kraptr – krǫptr förefaller en enklare förklaring dock vara 

påverkan av ett annat språk, vilket också har bekräftats på den norska sidan36. Att det funnits 

två olika dialektvarianter inom fornvästnordiska verkar osannolikt då endast en av dessa visar

tecken på det vanligtvis hela språkområdet täckande u-omljudet, särskilt i detta fall där den 

mer utbredda av de två är också den utan u-omljud.

Trots dess regelbundenhet syns u-omljud i *a-u i fornvästnordiska med första anblicken dock

inte ha varit helt genomgripande utan det går att hitta flera ord som avviker från det gängse 

resultatet ǫ: *ansu- > áss, óss ’gud, as’; *drahtu- > dráttr ’drag; fördröjning m.m.’; *hahtu- >

háttr ’vana; utsikt; sätt m.m.’; *slahtu- > sláttr ’slåtter, slåttersträng’;  *þanhtu- > þáttr ’del; 

akt; tåt’; *þwahtu- > þváttr ’tvätt’; *wajju- > veggr ’vägg’.

I alla orden ovan förutspår ett *h efter första vokalen förlängning utan u-omljud. Det är 

uppenbarligen endast i *wahstu- > vǫxtr ’växt’ där ingen förlängning har ägt rum och 

dessutom u-omljud blivit utlöst. Grafemet á i dessa ord är dock någorlunda missledande; med

första anblicken verkar sant nog inga tecken på ett utlöst u-omljud finnas, men trots det skall 

förlängningen inte ha förhindrat utlösningen av u-omljudet utan det var en senare 

ljudutveckling i fornvästnordiska där /ā/ och /ǭ/ förenades till /ā/ = <á> som utjämnar och 

döljer u-omljudet (Haugen 2012:59). Utvecklingen har alltså gått *drahtuz > *drǭttr > dráttr.

Själva anledningen till att *h syns bete sig på ett sätt som vållar förlängning är oklar. 

I fornsvenskan kan ett efterträdande h också märkas förlänga den föregående vokalen 

(*drahtu- > drät; *þanhtu- > fsv. thātter). Den fornsvenska sidan lyfter dock fram även den 

bl.a. av Hellquist (SEO:1254) bemärkta ”växlingen av omljudda och icke omljudda former”, 

nämligen det fenomen där på den västra sidan man finner vǫxtr ’växt’ ~ vexa/vaxa ’växa’ och

på den fornsvenska væxter/vaxter ’växt’ ~ væxa/vaxa ’växa’. Vidare, med orden fvn. dráttr, 

þváttr finner man på den fornsvenska sidan dræt, þvǣtter. Medan de fvn. formerna visar 

tecken på ett utjämnat u-omljud (genom det ovannämnda /ā/, /ǭ/ > /ā/) skall de fornsvenska 

formerna tolkas helst så att ett palatalomljud blivit utlöst. Detta borde dock inte ha varit 

möjligt i urformerna *drahtu-, *þwahtu-. Hellquist (SEO:1130,1254, 1405) närmar sig 

problemet genom att föreslå två urformer, *-tu och *-ti, och att proponera inverkan av ett 

kasusform med -i samt inverkan av verbalformen på substantivet. Detta skall behandlas 

vidare under vaxter/væxter ~ vǫxtr. 

36 https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?
OPP=+kraft&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge (Norsk ordbok av Universitet i Bergen 
& Språkrådet, hämtad den 5 oktober 2021)
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I *wajju- har, istället för ett u-omljud utlöst av *u, ett i-omljud utlöst av ett *j ägt rum. 

Ljudskridningen germ. *jj > urn. *ggj (VA:1027) skapade en gynnsam miljö för omljud i 

form av *wajju- > *waggju-. Möjligtvis eftersom i-omljud utlöstes före u-omljud blev 

resultatet veggr ~ vægger istället för **vǫggr ~ **vagger/vogger.

Till sist i *ansu- verkar frånvaron av u-omljud få sin förklaring av nasaleringen av *a vilket 

skall i tillägg till själva nasaleringen ha förlängt vokalen. Samma slags nasalering i 

kombination med förlängning kan iakttas i *gans- > *gā̃s > fvn. gás; fsv. gās ’gås’ (Kroonen 

2013:168; VA 333f.). Den omljudda formen *ǭss < *ā̃su öppnades senare till áss. En 

sidoform óss levde dock kvar. Den svenska formen as är lån från isländska (SEO:35).

I *kraftu- – kraptr uppfylls varken förlängning eller nasalering vilket inte lämnar kvar några 

synbara anledningar till att u-omljudet inte blev utlöst. Detta i sin tur pekar åter mot inlåning. 

Svårare att bedöma är etymologin till det fornsvenska ordet eftersom en icke-omljudd form 

också är ljudlagsenligt ett förväntat resultat. 

4.2.4 *lagu- > lagher ~ lǫgr

Det fornsvenska ordet finns belagt i flera fornsvenska texter. Ett klart belägg finns i de av G. 

E. Klemming utgivna Läke- och Örte-böcker från Sveriges medeltid37(3. läkebok s. 125–126).

Ackusativen står i en icke-omljudd form (ruto)lahg samt med en definit artikel i läghin. 

Därtill framträder det ett läghir i samma kapitel.

Rättskrivningen av formerna läghin samt läghir väcker spörsmål. Om läghin syftar till def. 

ack. sg. av lagher betyder det, förutsatt att det finns inga skrivfel, att antingen den definita 

artikeln vållat ett i-omljud i ordet eller att formen är analogisk av en annan i-omljudd form. 

Att -in här representerar den definita artikeln råder det ringa tvivel om då artikeln syns också 

i flera andra ställen i texten (äggit, munnen m.m.). Att det hänt ett sent i-omljud i ordet är 

däremot en problematisk antagande eftersom vid den fornsvenska tiden då texten har skapats 

borde i-omljudets aktiva fas ha länge sedan tagit slut38. Dessutom finns det flera andra 

definita former med -in i texten som syns inte ha orsakat palatalisering i stammen (id. s. 130: 

barkin istället för **bärkin). Det finns således grunder att anse läghin snarast som en 

37 Läke- och Örte-böcker från Sveriges medeltid. Utgifna av G. E. Klemming. Kongliga boktryckeriet, P. A. 
Norstedts & söner. Stockholm. 1883–1886.
38 Haugen (2012:56) daterar fasen till slutet av den urnordiska perioden, den av honom så kallade yngre 
urnordiska fasen. Schalin (2018:53, Figure 1) följer samma riktlinjer och daterar i-omljudet till ca. 700-talet.
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ortografisk fråga. Denna tolkning förstärks vidare av att i andra samtida eller äldre texter 

visar ordet heller ingen anpassning av stammen efter ett -i-suffix (t.ex. dativen laghi i Heliga 

Birgittas Uppenbarelser39). 

Den andra intresseväckande detaljen av lagher i den av Klemming utgivna texten är formen 

läghir som ortografiskt sett kunde tänkas stå för pluralis. I samma sätt som pluralis för 

hander, kvaster var händer/händir, kvästir skulle pluralis för lagher ljudlagsenligt vara 

läghir. Trots det antas formen läghir av Söderwall (1884:723) vara i singularis. Lagher tillhör

de ord som vid någon tidpunkt i svenska fullständigt tappade sitt pluralis. Till dessa ord 

tillhör också barker. 

Ortografiskt kan läghir alltså stå för både singularis och pluralis om man utgår från att <ä> i 

läghin inte representerar stammens vokalljud utan och att det finns en viss rättskriftlig 

mångfald i texten. Det knepiga i saken är dock att om läghir skulle stå för pluralis skulle det 

även motivera en möjlig analogisk palatalisering i formen läghin ovan. Söderwalls synpunkt 

går dock mot detta, och sålunda är det svårt att dra definitiva slutsatser. Om ordet faktiskt står

i pluralis skulle det betyda att den i-omljudda pluralisformen överlevde långt in i den 

fornsvenska fasen. Så länge man inte är säker om ä-grafemets ljudvärde är det dock ett för 

stort steg att ta i resonemanget. 

I fornvästnordiska har både i- och u-omljudet blivit regelbundet utlösta. 

4.2.5 *marþru- > marþer ~ mǫrðr

Ordet träffas i Magnus Erikssons landslag från 1300-talet i ackusativformen marþ. Den 

nusvenska formen mård med rund vokal förklaras av en fornsvensk ljudutveckling a > ā > o 

(<å>) /_ rþ40 (Wessén 1965:56). Inga belägg på i-omljud. 

Ordet har inga fornvästnordiska belägg i ONP. Blöndal Magnússon anger fornformen mǫrðr 

som direkt företrädare till isländsk mörður. I det isländska ordet har både u- och i-omljud 

blivit utlösta: nom. sg. mörður – nom. pl. merðir.

39 Heliga Birgittas Uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utgifna af G. E. Klemming. Fjerde bandet. P. A. 
Norstedts & söner. Stockholm. 1862. Sida 63.
40 Ett fornsvenskt /a/ förlängdes framför -rþ- och senare rundades.
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4.2.6 *swarþu- > *svarþer ~ svǫrðr

Den fvn. formen svǫrðr är belagd i prosalitteratur. På den fornsvenska formen finns dock 

inga belägg. Det närmaste belägget på den östliga sidan är det forngutniska ordet 

svarþspranger ’hugg i huvudet, bristning av huvudsvålen’, belagda av Schlyter (KARP) och 

Hellquist (SEO:1130). 

Det fornvästnordiska ordet beter sig som förväntat, med utlöst u-omljud, i-omljud i dativ41 

samt saknande omljud i genitiv42. Därtill har nuisländska bevarat dessa egenskaper i sitt 

paradigm. Den svenska reflexen svål avviker från den förmodade fornsvenska formen. 

Vokalen går att förklaras med den redan nämnda ljudutvecklingen a > ā > o (<å>) /_ rþ som 

också påverkade marþer. Utvecklingen rþ > l förklaras av Hellquist (SEO:1130) att ha 

uppstått genom ett tjockt l-uttal av rd. 

4.2.7 *þrastu- > *þraster ~ þrǫstr

Det fornsvenska ordet för trast gick inte att beläggas i samtida källor. Den ljudlagsenliga 

fornformen för trast i fsv. var *þraster, förmodat att u-omljudet inte blev utlöst eller blev 

senare utjämnat. I fvn. representeras *þrastu- av þrǫstr. 

Trast i svenska dialekter representeras av en viss mångfald av stamvariation; belagda är 

åtminstone formerna trost och träst samt den i Dalarna påträffade trōst (SEO 1216). Denna 

mångfald kan enligt Hellquist (id.) inte härstamma från bara en grundform, och han föreslår 

istället ett ljudhärmande ursprung till ordet trast och dess dialektala varianter. Den dialektala 

variationen inom svenskan går hand i hand med den oreda som råder mellan väst- och 

nordgermanska former och som också påpekas av Hellquist. Enligt Kroonen (2013:545) går 

variationen med olika sidoformer tillbaka ända fram till den indoeuropeiska språkfasen. 

Germ. *þrastuz representeras ljudlagsenligt av den av Blöndal Magnússon nämnda þrǫstr på 

den fornvästnordiska sidan, dock med inga belägg i fornvästnordisk prosa. Den nuisländska 

formen har bevarat u-omljudet och visar i-omljud i paradigmet: nom. sg. þröstur – nom. pl. 

þrestir. 

41 suerðínum i SÁM 1/Codex Scardiensis (Tveggja postula saga Jóns og Jakobs hins eldra)
42 svarþar i bl.a. GKS 2367 4°/Codex Regius
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4.2.8 *wahstu- > vaxter/væxter ~ vǫxtr

Den fornsvenska formen vaxter hade en palataliserad sidoform växter redan i Heliga Birgittas

uppenbarelser från 1300-talet som sedan tagit över (jfr. det nusvenska ordet växt med ä 

istället för a). Den fornvästnordiska kognaten visar ett utlöst u-omljud i form av vǫxtr. 

Hellquist (SEO:1405) håller åsikten att den palataliserade växter är ett resultat av verbets 

växa påverkan på ordet. Tolkningen baserar sig även på konstruktionen -xt- som enligt 

Hellquist inte är det ljudlagsenliga resultatet av *-hst-. Snarare hade man väntat sig 

utvecklingen *-hst- > -st-. Stamvokalen i växa i sin tur visar likadan variation i de övriga 

nordiska språken. 

Utvecklingen av germ. verb *wahs(j)an (Kroonen 2013:566; Blöndal Magnússon 1989; DEO 461; SEO 1404).

isl. vaxa sv. växa da. vokse

fvn. vexa / vaxa fsv. væxa / vaxa fda. vaksæ / 

voksæ

germ. 

*wahsjan / 

*wahsan

Till växa m.m. rekonstrueras å sin sida två möjliga urgermanska stamformer, en där i-omljud 

utlöstes (*wahsjan) samt en där omljudet inte utlöstes (*wahsan) (Kroonen 2013:566). Trots 

det håller Hellquist (SEO:1404) åsikten att de nordiska palataliserade formerna inte har 

utvecklats av *wahsjan utan av *wahsan genom modellen efter urn. pres. *wahsiR > fvn. vex,

fsv. væx där omljudet också utlöstes. Ordets vaxa paradigm skall alltså ha omfattat i-

omljudda former som påverkat även de övriga, icke-omljudda böjningsformerna i fsv. 

Av nuspråken är den omljudda formen av *wahsan i bruk i svenska medan utvecklingen i 

isländska är omvänd. I forndanska skall både vaksæ och voksæ anses härstamma från samma  

icke-omljudda form genom en särdansk ljudutveckling va- > vo- (SEO id.).

Utvecklingen av germ. *wahstu- (Kroonen 2013:566; Blöndal Magnússon 1989; DEO 466; SEO 1405).

isl. vöxtur sv. växt da. vækst

fvn. vǫxtr fsv. væxter / vaxter fda. wext

germ. *wahstu-
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I svenska är både verbet och substantivet omljudda. I det andra östnordiska målet, danska, har

substantivet vækst dock palataliserats trots att verbet till slut inte har gjort det. Analogin kan 

förstås ha påverkat det danska substantivet innan verbparadigmets personböjning förtvinade 

och ersattes av den oomljudda formen. En annan möjlighet är att i danska nådde formen pres. 

*wahsiR > *væx aldrig infinitiven. 

4.2.9 *walþu- > valder ~ vǫllr

Ordet finns som en del i sammansatta ortnamn i flera fornsvenska lagtexter, bland annat i 

Upplandslagen, Södermannalagen samt Magnus Erikssons landslag. Belagda är sådana 

ortnamn utan utlöst u-omljud som Svina valder, Grunvalder, Vighvalder och Hiorþvalder. I 

tillägg finns det i Äldre Västgötalagen både en i-omljudd dativform vighuælli och en icke-

omljudd vighualli. Däremot i Östgötalagen finns det belägg endast på en icke-omljudd 

dativvariant: två stycken av wighualle samt ualle. En till synes i-omljudd definitiv dativform 

vællenom kan iakttas ännu i Codex Bildstenianus från 1400-talet (genom Söderwall 

1884:905).

Ett belägg på wallær finns i SDHK nr. 1286 från år 1285 som har av Söderwall (id.) tolkats 

representera pluralisformen. Inget i-omljud syns ha utlösts i ordet.

I de tidigaste fornsvenska texterna syns det alltså en gräns mellan en västlig omljudd dativ 

vælli och en östlig icke-omljudd dativ valle. Materialet är dock begränsat och både den 

omljudda dativformen och den icke-omljudda dativformen i Äldre Västgötalagen framträder 

båda endast en gång i texten. I-omljudets utjämning verkar vid första glans ha börjat tidigare 

på pluralis och lämnat dativformen i fred. Denna generalisering är dock någorlunda skör då 

ett fullständigt paradigm inte kan observeras, och den omljudda -uælli i Äldre Västgötalagen 

samt den oomljudda wæller i SDHK 1286 kan även basera sig på dialektala skillnader. Därtill

skall en möjlig ortografisk förklaring hållas i minnet. 

De båda omljuden har genomgående blivit utlösta i det fornvästnordiska materialet. Det finns 

endast ett fall där omljudet saknas där det borde finnas: ack. pl. vallu43 från 1200-talets slut, 

där man skulle ha förväntat vǫllu. Förutom detta undantag är omljudet synbart i alla övriga 

ackusativpluralisformer. Formen vallu måste därför anses antingen som en felskrivning eller 

åtminstone inte den sedvanliga formen. 

43 AM 243 b α fol (Konungs skuggsjá)
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4.2.10 *walu- > valer ~ vǫlr

Ordet har en dubbelbetydelse ’rund käpp eller stav; 80 stycken’. Inga belägg på ett utlöst u-

omljud dock en i-omljudd ack. pl. væli44 i SDHK nr. 5394 från år 1347. Också Wessén 

(1965:99) ger ordet ett i-omljudd pluralisböjning välir enligt det gamla u-stamsparadigmet. 

Däremot i mitten av 1400-talet framträder en pluralisform waalar45 utan omljud. Det 

omljudda belägget væli från 1347 och det oomljudda waalar från mitten av 1400-talet ger en 

grov period på hundra år under vilken kan utjämningen av de fornsvenska i-omljudda 

böjningsformerna av valer ha skett. I tillägg skall man hållas i minnet att även med ordet 

hand finns det belägg av runda hond-former 200 år efter de fornsvenska lagtexterna där inga 

sådana former kan betraktas. En viss variation i ortografin kan således också förväntas utan 

att omedelbart förutsätta ljudlagsenliga anledningar bundna i förhistoriska ljudskridningar.

Vare sig denna period från mitten av 1300-talet till mitten av 1400-talet kan tillämpas att 

gälla även andra ord kunde alltså med goda skäl ifrågasättas. Och som sådan kan det i alla fall

knappast tillämpas på utjämningen av u-omljudet. U-omljudets framträdande i fornsvenska 

var, till att skilja från i-omljudet, sporadiskt och begränsat i rum, och dess utjämning kan ha 

skett även tidigare i sådana områden där det utlöstes.46 Trots det ger dessa två former av ordet

valer en liten glimt av ljus i den skuggiga historian om fornsvensk ljudutveckling. 

I fornvästnordiska kan ordet betraktas i egennamnet Gríðarvǫlr, asen Tors stav, som läggs 

fram i Snorres Edda47 i handskrifter från 1300-talet. Båda omljuden har blivit utlösta i ordet. 

I-omljudet kan betraktas i satsen hann stakk Griðar ueli upp í raptana i dativform. 

4.2.11 *wandu- > vander ~ vǫndr

Bland de första belägg på ordet på den fornsvenska sidan är flera handskrifter från omkring 

1300-talet. Både i Codex Bureanus och Heliga Birgittas uppenbarelser träffar man ordets 

dativsingularis, det indefinita vande respektive det definita vandenom48. I-omljudet saknas i 

44 þre væli silþ ’tre stänger av sill med 80 stycken i var och en’
45 Belagt i kapitlet Hamnskrå i Skrå-Ordningar. Samlingar utgifna af Svenska fornskrift-sällskapet. Samlade af 
G. E. Klemming. P. A. Norstedts & söner. Stockholm. 1856. Sida 306.
46 Den i förra kapitlet framlagda runda formen hond i Karlskrönikan från 1400-talet skulle då snarare peka mot
en senare, inte tidigare, utjämning av u-omljudet. Med tanke på omljudets saknande i de fornsvenska 
lagtexterna verkar det dock som sagt högst osannolikt att hond kunde förklaras av ett överlevt u-omljud.
47 AM 242 fol; GKS 2367 °
48 Heliga Birgittas Uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utgifna af G. E. Klemming. Andra bandet. P. A. 
Norstedt & söner. Stockholm. 1862. Sida 121.

44



båda fallen. I Uppenbarelser finns också nominativsingularis wandir49, även det utan något 

synbart omljud. 

Något tidigare, i de fornsvenska bibeltexter som utgivaren postulerar härstamma från 1330-

talet (Klemming 1848:577), träffar vi ett ackusativpluralis wænder50 med tecken på 

palatalisering. Någon felskrivning kan wænder troligen inte bero på då formen upprepas en 

annan gång i samma text. Det intressanta är att även om en i-omljudd böjningsform skulle ha 

överlevt, borde omljudet enligt den förväntade ljudutvecklingen inte ha blivit utlöst i 

ackusativpluralis. Det ljuglagsenliga resultatet av ack.pl. *wandun är fvn. vǫndu med u-

omljud och **vandu utan omljud. Dock enligt Wessén (1965:99) gick u-stammarnas (deras 

som ännu tillhörde paradigmet) böjning i ackusativpluralis sun – syni, vilket redan avviker 

från det som ljuglagsenligt skulle förväntas av *sunuz – *sunun. Paradigmet nom. sg.  sun – 

ack. pl. syni kan irreguljärt iakttas också vid den fornvästnordiska sidan.

Pluralisändelsen i wænder skall anses som en följd av analogi, eftersom det varken kan 

ljudlagsenligt härledas från det urnordiska stamordet eller iakttas av Wessén (id.). Denna 

synpunkt vidare stöds av det faktum att åtminstone vissa andra ordformer, bl.a. hand och 

valder, har bibehållit sina omljudda paradigm i Codex Bilstenianus från förra hälften av 

1400-talet och således kunnat fungera som förebild: hafdhe gyltan wand j hænde; vællenom. 

Här syns de omljudda dativsingularis hænde samt def. dativsingularis vællenom finnas i en 

iögonenfallande motsättning mellan de två tidigare dativformerna vande och vandenom från 

ovan. Vid 1330-talets ack. pl. wænder har ordet alltså redan drabbats av analogiska 

förändringar. Variationen mellan de å ena sidan icke-omljudda, å andra sidan i-omljudda 

formerna verkar peka på antingen relativt starka regionala skillnader eller annars på en viss 

tolerans mot olika skriv- och talesätt.

I kontrast mot det fornsvenska ordet visar den fornvästnordiska formen utan undantag både i- 

och u-omljud i sitt paradigm: nom. sg. vondr/vöndr/vaundr; dat. sg. vendi osv. 

49 Heliga Birgittas Uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utgifna af G. E. Klemming. Första bandet. P. A. 
Norstedt & söner. Stockholm. 1857, 1858. Sida 181.
50 æn tho at aarons wander swolgh thera wænder ‘men deras stavar uppslukades av Arons stav’ (Andra 
Moseboken 7:12) 
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4.2.12 *wantu- > vanter ~ vǫttr

Det finns två belägg på ordet vanter i fornsvenska lagtexter: wantæ51 i Upplandslagen och 

wanta52 i Skånelagen. Utifrån satserna orden befinner sig i kan det konkluderas att bägge 

orden står i ackusativpluralis. Medan det u-omljud som präglar fvn. ack. pl. vǫttu saknas i 

båda fallen från den fornsvenska kognaten, sticker också den avvikande ändelsen av. 

Nämligen om orden i de två lagtexterna följde den fornsvenska u-stamsböjningen (Wessén 

1965:99) dit de av historiska anledningar tillhör, skulle formen ackusativpluralis **venti med 

i-omljud och **vanti utan i-omljud förväntas. Istället syns i båda fallen ett ackusativpluralis 

enligt a-stamsparadigm uppstått. Ändelsen ack. pl. -a är förstås gemensam för flera av 

stammarna, men övergången av u-stammarna till precis a-stamsparadigmet har tidigare blivit 

fastställd av Wessén (id.) och är således också här utgångspunkten. 

Medan fvn. vǫttr är relativt sällsynt med sju träffar på ONP framträder det exakt enligt 

ljudlagarna med ack. sg. vǫtt; ack. pl. vǫttu; dat. pl. vǫttum.

4.2.13 *warþu- > varþer ~ vǫrðr

Kapitel XII i Upplandslagens Konungabalk ger flera belägg på fsv. varþer med fyra olika 

kasus: ack. sg. warþ; dat. sg. warþi; gen. sg. warþs samt ett warþæ som syns stå i nom. pl. 

med en saknande r-ändelse. Alla former bevarar sin rotvokal vid böjningen. 

I jämförelse med fornvästnordiska former blir kontrasten stark: ack. sg. vorð; dat. sg. verði; 

gen. sg. varðar; nom. pl. verðer. Såväl i-omljud som u-omljud verkar alltså sakna från de 

fornsvenska orden. I tillägg har fsv. gen. sg. warþs fått en ny analogisk böjningsändelse som 

avviker från den äldre -ar. 

I Östgötalagen finns det inte heller några belägg på u-omljud, och istället finner man ack. sg. 

warþ. Detta gäller fortfarande i Magnus Erikssons landslag. 

51 I satsen Lægger man hatt. wantæ. ællr wapn a altæræ klæþt. þær sum wighþær sten liggær a giældi fiuræ 
pænningæ [...]. Översatt av Holmbäck & Wessén (1933) till Lägger någon hatt, vantar eller vapen på altarkläde,
där vigd sten ligger, gälde han fyra penningar […]. 
52 oc ey hauæ vanta ofna hænde
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4.3 Ord med avvikande rotvokal

4.3.1 *graftu- > grifter ~ grǫptr/grǫftr

Mångfalden av ordets kull har skapat ett behov för en etymologi med många revor. Eftersom 

ordparets fsv. grifter ~ fvn. grǫptr härledning ur en och samma stamform verkar svårt, har det

ofta blivit vanan att skapa av varandra avvikande stamformer för vart och ett ord beroende på 

deras rotvokal. 

Hellquist (SEO:299) proponerar *grefti- som urform för fsv. grifter, fda. grift men överger 

behandlandet av den västnordiska grenen. de Vries (2000:193) i sin tur koncentrerar sig 

enbart på fvn. grǫptr och föreslår *graftu- att täcka hela den nordiska grenen, men förklarar 

inte närmare varför den svenska formen avviker från den fornvästnordiska grenen. Nielsen 

(DEO:138) går till och med så långt att proponera fyra delvis olika etymologier för de 

nordiska formerna: da. grøft < *grufti-; fda., sv. grift < *grefti-; fda. græft < *grafti-; fvn. 

grǫptr < *graftu-. 

De tre förklarningarna ovan strider inte mot varandra och är ljudlagsvis hållbara men låter på 

samma gång förstå att det funnits en häpnadsväckande mängd av sidoformer under en 

samnordisk tid. Växlingen av de germanska morfemen *-tu-, *-ti- har tidigare använts för att 

förklara vissa skillnader mellan en rund/öppen västnordisk rotvokal och en orund/mer sluten 

östnordisk rotvokal (se t.ex. under krapter), men rotvokalen har vanligtvis suttit oförändrad. 

Trots att den gängse fornvästnordiska formen med utlöst u-omljud är dominerande, finns det 

även flera grept/greptr former belagda på fornvästnordisk prosa från 1300-talet. En viss 

stamväxling må alltså ha funnits, utan att glömma det faktum att ljudlagsenligt går grift inte 

att härledas till *graftu-, heller inte grǫptr till *grefti- osv.

Både Nielsen (id.) och Hellquist (id.) föreslår att det latinska crypta påverkat betydelsen hos 

svenska och danska. En intressant fråga är om denna påverkning kan även ha haft en fonetisk 

omfattning. 
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5 Slutdiskussion

Observationerna av ordmaterialet lämnar efter sig en bild av en relativ upplösning av de 

germanska u-stammarnas fornsvenska reflexer. U-omljudets prevalens är allmänt taget låg, 

dock flera fall av former som visar tecken på u-omljud gick att belägga i de äldsta 

fornsvenska handskrifterna. I lagtexterna var dessa slags runda former belagda enbart i ett 

fall, med Yngre Västgötalagens bork/börk. I och med detta ord verkar det gå en gräns mellan 

den västliga borker/börker och den östliga barker i Upplandslagen och Södermannalagen. 

Wessén (1965:23) anmärker dock att borker kan även härröra från konsonantens b 

labialiserande påverkan. 

Med ordet hand är situationen nästan tvärtom; runda former dyker upp relativt sent, först på 

1400-talet, i Karlskrönikan där både hand/handa och hond/honda framträder. Dessa sena 

belägg kan dock knappast anses härstamma från urnordiska genom en direkt ljudutveckling 

utan det finns en stor sannolikhet för påverkan från ett annat språk eller ord. 

I två brev skrivna på latin i slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet belades en rund 

form horghum av ett fsv. ortnamn Harger/Horger. Det gick inte att komma till en slutsats om

huruvida namnets grundform var rund eller inte. I allmänhet vore ett yngre u-omljud i 

fornöstnordiskt böjningsparadigm osannolikt men å andra sidan skulle också en rund 

grundform horger istället för harger vara det. 

Oredan kring ordet koster gentemot kvaster blir kvar. Fonetiskt verkar det osannolikt att 

koster skulle ha utvecklats genom kvaster. Å andra sidan finns det flera fall av semantiskt och

fonetiskt närliggande hypotetiska medlemmar i ordkategorin i form av kvistur, kvist osv. Med

hänsyn till ordens betydelser kan ett onomatopoetiskt ursprung inte uteslutas, vilket har en 

tendens att skapa flera av varandra avvikande sidoformer (se t.ex. *þraster).

Den gräns mellan väster och öster som tidigare lagts märke till tycks råda även över i-

omljudet i dativen vighuælli i Äldre Västgötalagen och dativen vighualli i Östgötalagen. För 

övrigt är belägg på former med ett bevarat i-omljud mycket sporadiska. Vissa 

ackusativpluralisformer kan visa tecken på ett palatalljud (bl.a. væli av valer), men mer ofta 

än inte har ett stamsuffix-i ingen påverkan på rotvokalen, och i vissa fall tolkas former som 

læghir som ortografiska frågor av bl.a. Söderwall (KARP). Trots det finns det också motsatta 

belägg. Bland annat Wessén (1965:23) påpekar att man i Östgötalagen påträffar formen rost 

’mil, rast’ medan man i Västgötalagen finner rast. 
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Hand visar stadigt ett i-omljutt paradigm. Ordets övergång från u-stamsparadigmet till 

rotnomina (Wessén 1965:101) medverkade utan tvekan i beteendet. 

Den palatala formen av fsv. væxter som syns i Heliga Birgittas uppenbarelser anses av 

Hellquist att vara en följd av analogisk påverkan från verbet væxa, som för övrigt också enligt

honom påverkades av den i-omljudda presensformen væx. En analogisk anledning är minsann

sannolik ty inget i-omljud bör ha blivit utlöst i nom. sg. *wahstuz > växt(er). En likadan 

palataliserad form wext > vækst syns på den danska sidan oavsett att det danska verbet 

bevarat sin icke-omljudda form. 

Paradigmskiftet syns delvis redan i de första orden som beläggs i de fornsvenska lagtexterna. 

Orden ack. pl. wantæ (Upplandslagen) och ack. pl. wanta (Skånelagen) avviker från det av 

Wessén (1965:99) framställda u-stamsparadigmet, som istället skulle förutsätta former som 

wænti/wanti. Denna böjning i sin tur också avviker från det som kan iakttas på den 

fornvästnordiska sidan: nom. sg. vǫttr – ack. pl. vǫttu, dock i tillägg till ack. pl. sunu fanns 

det också ett ack. pl. syni i fornvästnordiska. Ack. pl. wantæ syns höra till a-stamsparadigmet,

vilket går ihop med Wesséns (id.) uppgifter. 

Å andra sidan visar ord som nom. pl. valer – ack. pl. væli ännu i 1347 ett tydligt exempel på 

det av Wessén nämnda gamla u-stamsparadigmet sun – syni. Anledningar till förvirringen 

kring paradigmgränserna kan vara många. Ackusativpluralis væli träffas i en fras som kan 

anses vara sedvanlig (þre væli silþ ’tre valar sill’) vilket kan ha bidragit till formens 

bevarande. Paradigmskiftet i sin helhet kan också ha tagit en lång tid att slutföra, och därtill 

var inte alla ord drabbade. 

Bland de säkraste förklaringarna till varför paradigmen började skiftas är synkopen, som 

började verka redan under urnordisk tid (Haugen 2012:62ff.; Wessén 1965:11). Bortfallet av 

de gamla stamsuffixen som i stor grad styrde böjningen (Haugen 2012:38) kan då ha gett rum

åt ett böjningssystem som baserade sig på genuset, vilket kan ha lett till att ord som tidigare 

befann sig under samma paradigm nu började böjas olikt från varandra. Att det gamla 

paradigmet särskilt i isländska bevarades så bra pekar på att det nya systemet inte åtminstone 

i väster ännu under 800-talet hade blivit rådande. Intressant nog borde u-stamsparadigmet ha 

bevarat de maskulina orden eftersom endast neutrala och feminina u-stammar anses ha flyttat 

till andra paradigm.

Om vi då följer Haugens (2012:53ff.) och Wesséns (1965:10ff.) uppgifter har urn. *wantuR >

*vantR > vanter drabbats av två huvudsakliga ljudförändringar: synkope och u-omljud. Vare 
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sig u-omljudet faktiskt alls hade inträtt i fornsvenska eller blev senare utjämnat är vid det här 

läget irrelevant; resultatet med *wantuR är bevarandet av a. I stadiet *wantuR skall ordet ha 

böjts enligt det gamla paradigmet som presenteras i avsnitt 3.2. I stadiet *vantR skall u-

omljudet antingen ha blivit utlöst eller lämnat ordet opåverkat, och synkopen utplånat 

stamsuffixet u. Med bortfall av det element som tidigare bundit ordet till sitt u-stamsparadigm

finns det ingenting som skiljer det från andra maskuliner som fiskR som tillhör andra 

paradigm. Detta skapar en gynnsam jordmån för skiftet och oredan i böjningen. Den senare 

inträdande svarabhaktivokalen e (*vantR > vanter) (Wessén 1965:59–61) är den samma i alla

stammar och återställer sålunda inte de gamla skiljaktigheterna mellan vanter och fisker. 

Denna avhandling har baserat sig på etablerade etymologier och förklaringar om 

ljudförändringar och inriktat sig på den nordgermanska språkgrenen. Medan avgränsning 

skall anses som en oundviklig och självklart gynnsam del av vilken som helst undersökning, 

betyder det i den här avhandlingens kontext att iakttagandet av orden börjar i och är bundet 

till en begränsad tidrymd som sällan går tillräckligt långt bakåt i tiden att ens nå det 

urgermanska stadiet. En bredare synvinkel som inkluderar de väst- och östgermanska 

språken, och även den övriga indoeuropeiska familjen, skulle utan tvivel ha gett mer 

djupborrande förklaringar. Likaså kan behandling och inkludering av en jämförelse av de 

olika nordiska landsmålen tänkas ha en nyckelposition när det gäller att lösa de mer 

problematiska frågor inom nordgermansk ljud- och ordhistoria som dök upp även i denna 

avhandling.
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Bilagor

Bilaga 1

-a-u-vokalstoff med både fornvästnordiska och fornsvenska reflexer.

urgermanska fornsvenska fornvästnordiska källa

*ballu- balder/bolder bǫllr Blöndal Magnússon 

1989; SEO

*barku- barker/borker bǫrkr Kroonen 2013

*drahtu- drät dráttr Kroonen 2013

*graftu- gript/grift grǫptr Blöndal Magnússon 

1989; de Vries 2000

*handu- hand/hond hǫnd Kroonen 2013

*hargu- hargher/horgher hǫrgr Kroonen 2013

*hattu- hatter hǫttr Kroonen 2013

*kattu- katter kǫttr SEO

*kraftu- krapter/krafter krǫptr/kraptr Kroonen 2013

*kwastu- kvaster/koster *kvǫstr Blöndal Magnússon 

1989; SEO

*lagu- lagher lǫgr Kroonen 2013

*magu- (mAgiu/makuR) mǫgr Kroonen 2013

*marþru- marþer mǫrðr Kroonen 2013

*slahtu- slætter/slåtter/slat sláttr Blöndal Magnússon 

1989

*swarþu- svarþer/sværþ svǫrðr Blöndal Magnússon 

1989

*þanhtu- thātter þáttr Kroonen 2013

*þrahstu- *traster/*þraster þrǫstr Kroonen 2013

*þwahtu- þvätter þváttr Blöndal Magnússon 

1989; VA; de Vries 

2000 

*wahstu- vaxter vǫxtr Kroonen 2013

*wajju- vägg veggr Kroonen 2013
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*walþu- valder vǫllr Kroonen 2013

*walu- val/vall vǫlr Kroonen 2013

*wandu- vander vǫndr Kroonen 2013

*wantu- vanter/vatter vǫttr Kroonen 2013

*warþu- varþer vǫrðr Blöndal Magnússon 

1989
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