
Skannet for BHS, 2015 af Jesper Vang Hansen



RØNNE MÅLET 

EN STRUKTURALLINGVISTISK ANALYSE AF UDTRYKSPLANET 

I EN BORNHOLMSK DIALEKT 





UDVALG FOR FOLKEMAALS PUBLIKATIONER • SERIE A NR. 18 

RØNNEMÅLET 
EN STRUKTURALLINGVISTISK ANALYSE AF UDTRYKSPLANET 

I EN BORNHOLMSK DIALEKT 

AF 

BØRGE ANDERSEN 

J. H. SCHULTZ FORLAG. KØBENHAVN 

1959 



Udgivet som 

Nr. 390 

Universitets-Jubilæets danske Samfunds Skriftserie 

og fremstillet med Tilskud fra 

UNDERVISNINGSMINISTERIET 

og 

STATENS ALMINDELIGE VIDENSKABSFOND 

Printed in Denmark by 

ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE 



FORORD 

Tilblivelsen af det her fremlagte arbejde skyldes i ikke uvæsentlig grad det 
overordentlig værdifulde medarbejderskab, som afhandlingens forfatter har 
kunnet udnytte, være sig fra enkeltpersoners som fra institutioners side, enten 
ved hvad han har modtaget i form af frugtbar faglig-videnskabelig belæring, 
rundhåndet økonomisk støtte eller kærkommen teknisk-praktisk assistance. 

Afhandlingen bygger på resultater af en halv snes års studier ved Køben
havns Universitet over moderne modersmål, specielt de danske dialekter, og 
almen lingvistik under så inspirerende lærere og vejledere som professor Poul 
Andersen og professor Louis Hjelmslev. Til dem og til professor Paul Diderich

sen, min lærer i moderne dansk, retter jeg en ærbødig og hjertelig tak for, 
hvad jeg har fået, hvadenten impulserne hentedes direkte fra universitets
undervisningen eller i de faglige foreninger, af hvilke det er naturligt særlig at 
fremhæve Lingvistkredsen og dens mange for mig primært betydningsfulde 
diskussionsmøder. 

Til mine altid beredvillige medarbejdere ved arbejdet »i marken«, mine gode 
venner fra Rønne, heriblandt ikke mindst den nu 84-årige Elise Pedersen, der 
så tålmodigt har ladet sig eksaminere i deres eget sprog, til direktør og med
arbejdere ved Andelsbogtrykkeriet i Odense, der har udført det vanskelige 
trykkearbejde, og til min kollega, lektor Erling Vedel, der har oversat 
resumeet til engelsk, går dernæst min varmeste tak. 

Endelig erkender jeg min store taknemmelighedsgæld til Undervisnings

ministeriet og Statens almindelige Videnskabs/ond for den økonomiske støtte 
ved trykningen af bogen, hvis udsendelse desuden yderligere er muliggjort ved, 
at afhandlingen er optaget i den nordisk-filologiske skriftserie, der publiceres 
af Universitetsjubilæets danske Samfund, som jeg sidst men ikke mindst har 
vægtige grunde til at takke. 

Kastrup, i maj 1959. 
Børge Andersen. 
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Afsnit A. Indledning 

Kapitel I. Beskrivelsens genstand 

§ 1. Valg af sprogområde. Hensigten med det her præsenterede arbejde er 
en synkronisk-lingvistisk analyse af udtryksplanet i en form for born

holmsk dialekt, og af flere nærliggende årsager er dagligsproget hos indfødte 
beboere i købstaden Rønne udset som emne for beskrivelsen. Området kunde 
som typisk synes at være bedre valgt set fra et specielt dialektologisk syns
punkt, idet det til beskrivelsen foretrukne sprogsamfund repræsenterer en 
»blandet« sprogtilstand (dialekt og rigsmål), men da spørgsmålet om genuinitet 
overhovedet principielt ikke vedkommer en i snævreste forstand intralingvistisk 
beskrivelse af en given sprogtilstandl, har der ingen betænkeligheder været 
ved at behandle en dialektal sprogsituation, hvortil adgangen til at iagttage 
det daglige »liv« har været særlig gunstig, selv om en personlig inklination 
over for dialekten er det, der mest har ansporet dens beskriver til, skønt 
sprogarten ikke er hans modersmål, at driste sig til en beskrivelse, hvis teknik 
det i øvrigt heller ikke har været ham ukært at prøve kræfter på, så meget 
mere som dialekten hermed er gjort til genstand for en synkronisk-lingvistisk 
beskrivelse, som den, hvad den så end er sammensat af, under alle omstæn
digheder har et med andre sprog(arter) ligeberettiget krav på at få. 

§ 2. Præcisering og afgrænsning. 1°. I overensstemmelse med formålet er 
materialet udelukkende samlet i Rønne, idet det ikke har været hensigten 

at inddrage undersøgelser - med eventuelt deraf følgende sammenligninger -
af dialektgeografisk art i fremstillingen. Det er således heller ikke fastslået - og 
det har lige så lidt været opgaven - hvorvidt dialekten besidder visse træk, der 
er karakteristisk specielt for købstadmål. 

2°. I det omfang, det har været skønnet hensigtsmæssigt, er der i frem
stillingen derimod praktiseret visse sammenligninger mellem punkter i den 
sprogtilstand, der har ladet sig uddrage af det optegnede materiale og til-
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svarende fænomener i den lingvistiske situation, der kan antages at ligge til 
grund for Vilh. Thomsens og Ludv. F. A. Wimmers behandlinger af det born
holmske folkemåls lydlære og grammatik i indledningen til J. C. S. Espersen: 
Bornholmsk Ordbog, 1908, såvel som i denne bog Espersens eget ordstof og 
kantor Viggo Holms ti/lægssamling. 

3°. Eftersom det valgte dialektområde er et byområde, og sproget (dermed) 
et blandingsmål, træder måske her særlig grelt frem det almindelige problem 
ved dialektbeskrivelser: at to sprogsystemer: »egentlig dialekt« og en dialekt
påvirket rigsmålsusus, ikke lader sig skarpt adskille, idet man ikke synes at 
have noget objektivt kriterium for fastsættelse af dialekt- og sproggenuinitet. 
I nærværende undersøgelse er derfor fulgt den vanlige praksis ved arbejde 
med dialekter, at meddelerne er rekruteret blandt sprogsamfundets ældre 
repræsentanter, der samtidig ikke hører til sådanne kredse, at fx. sociale hensyn 
gør det påkrævet, at det daglige omgangssprog ganske søges erstattet af rigsmål 
eller i det mindste en stærk tillempning i retning af dette (»rønnafint«), idet 
optegneren desuden har været opmærksom på, at denne tillempnings bestræbelse 
i øvrigt også vil være at finde i meget høj grad hos de yngre og ganske særlig 
hos de helt unge, og også gør disse mindre egnede eller endog helt uegnede 
som meddelere til en dialektologisk undersøgelse. 

Selv om man altså ikke ved det anvendte udvalg af meddelere møder med 
repræsentanter for en jomfruelig dialektusus, synes der dog opnået et grundlag, 
der kan kaldes antageligt set fra et specielt dialektologisk synspunkt. For en 
ordens skyld bemærkes, at det ikke har været set som en opgave tillige at 
inddrage den af meddelerne også i fuld udstrækning anvendte rigsmålsusus i 
beskrivelsen. 

4 °. Endelig kan det anføres, at den usus, der ligger til grund for beskrivelsen, 
ikke blot er ældre menneskers sprogbrug hic et nunc, men at resultaterne, da 
den ældste meddeler har rundet de firs, tillige afgiver grundlag for en karak
teristik af dialekten, som den taltes for 70-75 år siden. 

Kapitel Il. Praktisk grundlag 

§ 3. Meddelere. Materialet, der ligger til grund for beskrivelsen, om hvis 
enkeltresultater det forudsættes, at de i praksis vil kunne generaliseres 

til at omfatte hele sprogtilstanden, er blevet til efter meddelelser fra følgende 
personer, der alle kan kalde sig Rønneboer. Hovedmeddeleren, fru Elise 
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Pedersen, født 1874 i Rønne, har bortset fra en kort periode som voksen, 
hvor hun opholdt sig i Allinge, levet sin tid i Rønne. Hendes sprog er, særlig 
når det iagttages hos hende under samtale med andre bornholmere, dialekt i 
så »ren« form, som det vist er muligt at finde i Rønne. Hun har en klar udtale, 
bruger og kender mange gamle ord og udtaleformer. Hos hende er hele mate
rialet optegnet i første omgang sommeren 1950 og efterhørt 1952. (Citeres i 
afh. som EP). Desuden har både ved optegnelser (1950) og efterhøringer (især 
1952) medvirket EP's søn og svigerdatter, Emil Pedersen, f. 1899 i Allinge, 
men bosiddende i Rønne fra sit fjortende år, og Lilly Pedersen, f. 1909 i Rønne; 
disse repræsenterer selvsagt et lidt yngre trin af dialektens usus, men har begge 
haft den fordel at være utilbøjelige til at »slå over i« rigsmålsusus (»snakka 
tønt«), således som mange bornholmere (deriblandt også EP) ofte praktiserer 
over for fremmede. Begges udtale har været gavnligt tydelig (cit. EmP og LP). 
Til visse efterhøringer har jeg haft gavn af fru Gerda Nielsen, f. 1884 i Rønne, 
desuden af fru Agnes Svensson, datter af EP (f. 1902), som til trods for ad
skillige års ophold i hovedstaden stadig behersker sit modersmål til de mindste 
enkeltheder (cit. AS). 

§ 4. Leksikaliemateriale. Eksaminationsforlæg. Sammenhængende tekst. På-
ført former, der hidrører direkte fra meddelerne, foreligger et seddel

materiale i et antal af ca. 3300 numre, som har tjent som grundlag for op
stilling af stavelsesdelinventarerne. Udgangspunktet for eksaminationerne har 
været eksempelstoffet i Vilh. Thomsens lyd/ære, idet der gennem stadige kontrol
afhøringer imidlertid er tilvejebragt passende sikkerhed mod den fare, der 
nemt kan opstå i form af en forhåndsviden derved, at man har givne former 
for øje under eksaminationerne, men idet der på den anden side også er draget 
nytte af den metode ved, at det i højere grad er lykkedes at efterspore og 
indkredse »gamle« former. Imidlertid indgår der mere stof, end hvad der 
udgøres af Vilh. Thomsens eksempler, idet der, når eksempler i lydlæren 
savnedes til belysning af visse relationer mellem stavelsesdele, ofte har måttet 
hentes stof fra Wimmers grammatik eller selve ordbogen. I en række tilfælde 
indeholder beskrivelsen tillige en del former, der ikke findes tilsvarende de 
nævnte steder, og de er inden inddragelsen omhyggeligt autoriseret som brug
bare bornholmske former af en eller flere af meddelerne. 

Til registrering af størrelser, der manifesteres af intonationer og tryk er 
som grundlag anvendt prøver på sammenhængende tale. Disse bygger på 

2 RØNNEMÅLET 



18 

båndoptagelser af et par mindre beretninger, hvoraf en er aftrykt p. 190/237. 
Der er ved undersøgelserne ikke anvendt instrumentalfonetisk apparatur, 

og resultaterne, som de foreligger, bygger således på optegnerens egne auditive 
indtryk. 

Kapitel III. Metode og teknik 

§ 5. Beskrivelsesprincip. Når den hjelmslevske sprogteori er bragt i anvendelse 
som teoretisk-teknisk grundlag for analysen, beror det først og fremmest 

på, at teorien anses for at være det forsøg på i lingvistisk beskrivelse at indføre 
en fuldstændig systematik, der er gennemført med hidtil største konsekvens, 
men også, at det har været dette arbejdes andet formål at bidrage 
til at demonstrere, hvor vidt man skulde kunne nå med hensyn til teoriens 
praktiske anvendelsesmuligheder, således at det derfor i nærværende beskrivelse 
har været anset for yderst magtpåliggende under arbejdet at iagttage så ortodoks 
en holdning som overhovedet gørligt over for teorien. Når i det hele taget en 
strukturallingvistisk metode er taget i anvendelse, er det fremdeles sket ud fra 
en almindelig erkendelse af, at et sprog for at være tilfredsstillende beskrevet 
må beskrives gennem et aksiomatisk system af funktioner, der manifesterer 
sig i uformede substanser, således at lingvistens opgave består i på grundlag 
af veldefinerede sæt af regler at nå til at registrere en sprogtilstands enkelt
strukturer, og på basis heraf at kunne opstille den pågældende sprogtilstands 
»immanente struktur« i sin helhed. 

§ 6. Litterært teoretisk grundlag. Hjelmslevs programskrift Omkring sprog-
teoriens grundlæggelse, 1943, har ifølge sagens natur udgjort den teoretiske 

baggrund (Der forudsættes derfor overalt i beskrivelsen kendskab til dettes 
hele apparat af definitioner, termini og principper, hvorfor der også kun 
undtagelsesvis henvises til det, og da ved OSG.). I en række enkelttilfælde har 
desuden samme forf.s resume af foredraget Grundtræk af det danske udtryks
system med særligt henblik på stødet i Selskab for nordisk filologis årsberetning 
1948-49-50 (cit. Grundtræk etc. Termini og definitioner herfra forudsættes 
ligeledes kendt) tjent som ikke uvæsentligt forbillede både i teori og praksis. 
En hjælp af samme karakter har været at hente i Knud Togebys arbejde 
Structure immanente de la langue franr;aise, 1951. Endelig kan bemærkes, at 
også de senere danske dialektmonografier har været udnyttet med udbytte. 
I øvrigt henvises til litteraturlisten p. 250 ff. 
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§ 7. Beskrivelsesteknik. Beskrivelsen er anlagt som en glossematisk analyse 
af udtryksformen i en begrænset sprogtilstand, d.v.s. at opgaven har 

været at registrere funktioner, nærmere betegnet en- og/eller gensidige forud
sættelsesforhold, at registrere særtilfælde af en række kenematiske2 regler, 
og på grundlag heraf at nå frem til at konstatere dialektens bestand af 
realiserede kategorier. Man vil endvidere i beskrivelsen bemærke, at der (bl.a. 
gennem tilstræbt stilistisk monotoni i fremstillingsformen) er lagt vægt på 
at påvise ikke sjældent forekommende paralleliteter mellem led i forskellige 
kategorier. 

§ 8. Grænser for tekstmæssige forpligtelser. Det skal præciseres, at hvad som 
helst, der er uddraget af forskellige lovmæssigheder af materialet, for 

det første kun vil prætendere at have gyldighed for dette materiale, 
hvorefter en eventuel generalisering af disse lovmæssigheder før en eventuel 
forøgelse af teksten, d.v.s. indtil der er optegnet nyt materiale, og før dette 
underkastes en lignende beskrivelse, kun vil have hypotesens karakter, for 
det andet selvsagt endog heller ikke kan gøre krav på at antages for endelige 
inden for den optegnede tekst. - Omtolkninger må endelig selvsagt forudses, 
hvis en indholdsbeskrivelse foretages. 

§ 9. Hensyn til substanstilordning. Det har været en af beskrivelsens fornemste 
opgaver at drive analysen så vidt som overhovedet muligt under hensyn

tagen til teoriens forskrift om en udtømmende beskrivelse. Men det har desuden 
været meget magtpåliggende, at der til analysen skulde kunne tilordnes 
en fonetisk substansanalyse. Dette hensyn har derfor været det eneste, 
der har grebet hindrende ind ved visse reduktionsprocesser. Når p, t og k 

fx. således ikke er viderereduceret3 - hvad disse størrelser meget vel kunne 
have været, set fra et rent formsynspunkt - er det hensynet til, at en substanstil
ordning skal kunne ske på simplest mulige måde, således at fremdeles den 
simplest tænkelige beskrivelse af det kenematisk-fonematiske komplementær
system skulde kunne tilvejebringes. En substanstilordning er i vor beskrivelse 
tentativt praktiseret i nogle grundtræk på ethvert af enkeltanalysernes sidste 
stadier. 

§ 10. Notationen. Som analysen er lagt an, benyttes - især på de primitive 
stadier - fin notation, derefter stadig grovere. Systemet er »Dania«s 

lydskrift4. Fineste (fonetisk) notation anbringes i [ ], grovere noteres uden 

2• 
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parenteser. Tegnene har i reglen de fonetiske værdier, som er fastsat i Jespersens 
fremstilling, idet der dog undertiden er anvendt visse letgennemskuelige for
enklinger. Som symbol for faldende intonation er brugt', for ikke-faldende·. 

Citater fra Vilh. Thomsens og Wimmers fremstillinger er gengivet med den 
deri anvendte lyngbyske lydskrift. 

I den strukturelle notation er interpreterede former sat mellem//, svagtryks
akcenten er angivet ved o, og akcentbetegnelseme fungerer tillige som angivelse 
af stavelsegrænse. : mellem to størrelser betyder, at de er invariable, / at de 
ikke er det (altså varianter). Latente størrelser noteres i aktualiseret notation 
med en * foran tegnet; fakultative størrelser anbringes i ( ). Indholdsstørrelser 
er anbragt i ' ' . 

Notationen af et eksempel er ledsaget af rigsmålsglosen (hvis en sådan 
findes5) i citationstegn (» «), efterfulgt af en traditionel ordklassebetegnelse. 
I øvrigt er anvendt gængse forkortelser. 



Afsnit B. Principielt 

Kapitel I. Rønnemålet som sprogligt system og dialekt 

§ 11. Motivering for en konsekvent betragtning af dialekten som et sprogsystem. 

Af den her præsenterede glossematiske beskrivelse af dialekten fremgår 
det, at sprogarten kan antages at opfylde betingelserne for at kunne kaldes 
et sprog i glossematisk forstand. Det bør derfor ikke undre, at man vil kunne 
konstatere, at talrige af dialektens realiserede kategorier og disses led vil være 
at genfinde i andre (velkendte) sprogtilstande. Ved en fastholdelse af kravet 
om en udtømmende beskrivelse, som teorien foreskriver, og som forekommer 
beskriveren berettiget, føres man til at registrere en række kategorier og 
kategoriled, som det fra et dialektologisk synspunkt måske kunde synes 
mindre hensigtsmæssigt at registrere derved, at de er af så stor almenhed, at 
de optræder banalt i den her beskrevne sprogtilstand. Dette vil dog selvsagt 
ikke kunne rokke ved forsættet om at gennemføre analysen efter de valgte 
retningslinjer, så meget mere som der i en beskrivelse foretaget efter den 
foretrukne metode uomgængeligt vil dukke fænomener op også af så særegen 
karakter, at der med disse træk åbenbares et specialsystem af en sådan be
skaffenhed, at beskrivelsen trods alt bliver et rimeligt bidrag til dialektologien. 
Det anses følgelig for i enhver henseende påkrævet, at man både gennem 
en (tilstræbt eksakt) analyse med en deraf følgende kategorisering af dialektens 
specialtræk og gennem registrering af kategorier og kategoriled af mere almen 
karakter søger etableret en så alsidig håndbog i dialektens kenema
tiske system, som det er muligt, idet man så yderligere hermed er inde
haver af et brugbart grundlag for en sprogtypologisk placering af dialektens 
fuldstændige udtrykssystem i forhold til - ligeledes fuldstændigt beskrevne -
udtrykssystemer i andre dialekter og sprog, således at man endelig åbner 
mulighed for på en ny og mere udtømmende måde at realisere, hvad der til 
syvende og sidst er målet for lingvistiske beskrivelser: sprogs am m enli gni n g. 
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Kapitel II. Rønnemålet som dialekt i »opløsning« 

§ 12. »Opløsning«sproblemet. Selve det spørgsmål, hvorvidt en dialekt (et 
sprog) er »ægte« eller ej, anses for et ekstralingvistisk emne og som 

nævnt ikke direkte relevant for en intern synkronisk-lingvistisk beskrivelse, 
idet man i en sådan ikke ses at råde over midler til at klarlægge genuinitet. 

Imidlertid er det af største vigtighed at få fastslået og understreget i debatten 
inden for lingvistikken i almindelighed og dialektologien i særdeleshed, at en 
såkaldt opløsningsproces, der i øvrigt selvsagt kan påvises ikke 
at være væsensforskellig fra det, man inden for den evolutive 
lingvistik har kaldt et sprogs »udvikling«, kan afspejle sig i en 
strukturallingvistisk procedure, idet den lingvistisk lader sig 
anskue gennem en beskrivelse, der bygger på en række synkroniske 
beskrivelser, og hvis endemål bliver en beskrivelse af forskellige 
konnotatorer og disses indbyrdes funktioner, ofte sådanne, der 
lader sig afbilde på et tidsforløb. En sådan beskrivelse har det imidlertid 
ikke været opgaven at indarbejde i nærværende fremstilling, der kun angår en 
særsprogtilstand. 

Det kan dog påpeges, at når en dialekts (et sprogs) strukturmønster ændres 
(under indflydelse af ekstralingvistiske fænomener) således, at visse af sprogets 
størrelser »går i opløsning« eller - sagt med udtrykket fra det andet syns
punkt - »udvikler sig« til andre elementer, forekommer det os at måtte frem
stilles her på den måde, at korrelationer mellem størrelser, med 
solidaritet til en konnotator, erstattes - dirigeret af usus - af 
korrelationer mellem størrelser, med solidaritet til en anden 
konnotator, hvad enten dette kan afbildes på et udstrakt tidsforløb (ældre 
dansk-nutidsdialekt) eller et forløb af kortere varighed (»klassisk« tilstand
nutidstilstand). 

Når det imidlertid alligevel synes berettiget at udtrykke det således, at der 
foreligger »opløsning« og ikke »udvikling« i forbindelse med visse (ikke alle) 
ændringsforhold inden for en dialekt, er det, fordi man i disse tilfælde relativt 
let kan påvise eller angive, at de ekstralingvistiske årsager til forandringerne 
hyppigst vil være at søge deri, at den dialektale sprogbrug (ofte i sti
gende grad med tiden) ved efterligning af en mere »indflydelsesrig« 
norm, i reglen det officielle rigssprogs norm, vil søge at bringe 
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sit system i overensstemmelse med denne »stærkere« norms system, 
hvilket i vor sprogbrug vil sige, at der sker et valg af ny konnotator 
med en dermed solidarisk sprogbygning. 

Tænker man sig således en gammel af omverdenens sprog og dialekter 
tilsyneladende »intakt« dialektal sprogtilstand, og man har registreret dens 
system af fx. kommutable stavelsesdele, da vil den opposition, der består 
mellem visse kommutable i den ældre tilstand i en række tilfælde kunne 
antages at være ubetinget eksklusion. Ved en sammenligning med andre 
(senere) tilstande vil der derefter kunne påvises ændringer i strukturmønstret, 
og ved en indbyrdes afbildning af sprogtilstandene vil det kunne påvises, at 
modsætninger, der var til stede som formentligt eksklusive i en af normerne 
(ofte den »ældste«), 1° for nogles vedkommende er helt eller delvis op
hævede under bestemte påviselige betingelser, 2° for andres ved
kommende har været underkastet den samme proces, uden at dertilsyne
ladende har kunnet gives ekstra- eller intralingvistiske begrun
delser. De suspenderede modsætninger er her måske få i tal, men de er der. 

Hvis imidlertid disse totalt eller partielt suspenderede oppo
sitioner så optræder i »tilpas« stort omfang, og mest når det bliver 
påviseligt, at dette altså er sket under indflydelse af en dialekt

fremmed norm, da er det således, at man taler om, at der foreligger 
»opløsning«. 

Men lingvistikken har inden for sit eget område ingen midler til at levere 
en målestok for, hvornår omfanget kan siges at være så stort, og klare beviser 
for, når der foreligger normfremmed påvirkning af en sådan art, at en »ned
brydningsproces« kan hævdes at være en fuldbyrdet kendsgerning. Det er 
endvidere en illusion, hvis man mener sig i stand til at fiksere en absolut 
genuin sprogtilstand ad specifik lingvistisk vej, idet man i selv en nok så 
»uberørt« sprogtilstand praktisk taget altid kan føres til at registrere (spiren 
til) sprogforandringer i helt eller delvis ophævede modsætninger. Enhver 
sprogtilstand vil altid vise sig at være »modtagelig« for påvirkninger, der fører 
til vikarieringer og synkretismer, hvor de ekstralingvistiske årsager så end må 
søges. Fastlæggelse af såvel en såkåldt »klassisk« som en hvilken som helst 
anden sprogtilstand sker derfor ved en på ikke-sproglig basis foretagen 
fiksering, hvorefter der kan etableres ligeberettigede sær beskrivelser af normerne, 
og hvorefter en eventuel samlet beskrivelse kan finde sted. 
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Denne problemstilling er selvsagt gældende for beskrivelsen af alle former 
for bornholmsk og dermed for denne. 

Den hermed præsenterede særbeskrivelse af Rønnemålet henstår derfor til 
indarbejdelse i en totalbeskrivelse af bornholmsk. 

§ 13. En »opløsningsproces« i sit forløb. På basis af konnotatorerne »klassisk 
bornholmsk« og »moderne bornholmsk«, der atter kan inddeles i under

arterne »ældre usus« og »yngre usus«, skitseres her en »opløsningsproces« i sit 
karakteristiske forløb: 

1) I den klassiske norm er givet en opposition, mellem hvis led der formodes 
at bestå eksklusion. 2) Dersom korrelationen bliver genstand for »opløs
ning«, genkendes dennes første stadium i beskrivelsen som et tilfælde af 
vikariering (participation), idet det ses, at manifestationen af det ene led i den 
dialektale korrelation, nemlig den størrelse, som den dialektale sprogbruger 
identificerer med en tilsvarende størrelse i den »stærkere« norm (her i reglen 
det danske rigsmål, undertiden dog skånsk eller svensk), under støtte af denne 
norms (disse normers) ekspansion over for dialektal usus fakultativt parti
ciperer i det substansområde, der fungerer som manifestation for en for 
dialekten specifik formstørrelse. 3) På et evt. næste stadium optræder så 
sammenfald (konfusion) mellem elementerne indbyrdes, og 4) på et sidste
stadium enerealisation af det af dialektkorrelationens led, der af de dialekt
talende erkendes at optræde tilsvarende i den pågældende relation i den 
stærkere norm, totalt på bekostning således af det dialektspecielle element, 
der fandtes i dialekten i den pågældende relation. 

Idet en opposition mellem størrelser, der manifesteres ved palatalt og 
velært gl er valgt som mønster, kan en »opløsningsproces« anskueliggøres 
således: 



1. Klassisk 
bornholmsk 

1. Eksklusions-
stadium 

1. Eksklusiv 
modsætning 
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eller partici-
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Moderne bornholmsk (fx. Rønnemål) 
3-4. Yngre usus 

3. Sammenfalds- 4. Afviklings-
stadium 

3. Sammenfald 

stadium 

4. Bortfald af 
specialdialektalt 
korrelat 

En relativt »uberørt« dialekt har vi måske således i »klassisk bornholmsk«, 
den sprogtilstand, der ligger til grund for Espersens ordbog. Der kan i den 
påvises nogle - ganske vist få - ophævede modsætninger og vikarieringer, 
men moderne bornh., specielt yngste usus, er i kraft af talrigere ophævelser og 
erstatningstilfælde så til gengæld repræsentant for en dialekttilstand, der -
lige som andre dialekter - går sin undergang i møde som dialekt betragtet, 
takket være de moderne kommunikationsforeteelser. 

I efterfølgende analyse af Rønnedialekten vil der, hvor der synes at fore
ligge »opløsningsfænomener«, hvad enten disse nu fremtræder som sammenfald 
eller vikarieringer, i forhold til klass. bornh., blot blive gjort opmærksom 
derpå det pågældende sted, idet der er registreret for få specialtræk i dialek
tens relativt genuine lag (jfr. afsnit E nf.) til, at beskrivelsen ligefrem lader sig 
»bygge OP« over opløsningsforeteelserne, så meget mere som den praktiserede 
sammenligning selvsagt er behæftet med omtrentlighed derved, at sammen
ligningsgrundlaget, den »klassiske« norm, ikke er analyseret efter den i nær
værende fremstilling anvendte fremgangsmåde. 



Af snit C. Analyse 

Kapitel I. Eksponentanalyse 

1. Syntagmatisk analyse 

1° Linier 

§ 14. Deling. Udskillelse af udtrykslinien. Idet det ubegrænsede antal af 
udførte taleakter inden for dialekten i syntagmatisk henseende er an

skuet som en sproglig tekst, er denne i analysens første operation delt i ud
tryks- og indholdslinie,deri kraft af tegnrelationen er indbyrdes solidariske. 

I nærværende beskrivelse er af dette inventar udskilt udtrykslinien, der 
gøres til genstand for analyse, idet der dog heri desuden er arbejdet med 
foreløbige, uanalyserede indholdsstørrelser, der i kraft af beskriverens kend
skab til dialekten kan tentativt opstilles, særlig i de tilfælde hvor størrelser 
defineres ved deres relation til indholdsplanet (fx. kornmutationsprøven). 

2°. Afsnit (Ekskurs) 

§ 15. Ikke-realiseret afsnitkategori. Eftersom der ved undersøgelserne ikke 
er konstateret kenematisk relevant funktionel gyldighed mellem kæde

dele karakteriseret ved pauser el. lign" antages det, at der ikke er realiseret 
udtryksafsnit af nogen grad, hvis manifestationer således skulde være 
af relativt stor udstrækning. (Ved »afsnit« er her forstået elementer, af hvis 
derivater af laveste grad leksier er førstegradsderivater). 

3°. Leksier og !eksemer 

§ 16. Deling. Leddene i inventarerne af de af den sammenhængende teksts 
størrelser, som man fra et foreløbigt auditiv-fonetisk synspunkt kunde 

benævne »udtryks perioder« og -»sætninger«, d.v. s. ret omfangsrige ytringer, 
men af mindre udstrækning end sådanne kæder, som vi har kaldt afsnit, lader 
sig i den strukturelle analyse anskue således, at de førstnævnte fungerer som 
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manifestationer af leksier, idet disse tekstdele antages at optræde i den 
fortsatte delingsproces som de første kædedele, hvis førstegradsderivater igen 
udgør et paradigme af selekterede (: ~) og selekterende (: B): !eksemer, 
hvortil de sidste af de ovennævnte er manifestationer. 

§ 17. Selekterede !eksemer. Følgende kæder fra den optegnede tekstprøve 
hævdes at være tilfælde af selekterede !eksemer: 

1. ' 1rotoa1biloe1Jokåm11fø·r0 an0 as1hæn0 a1væ·yl 

»Rutebilen kom kørende hen ad vejen«, 
2. 'oå1dæ·r ofår ohar oia1/føftilid1gamoalt1brø· ofår1de· lfå·r oanoju1beloit 

»0g derfor har jeg købt lidt gammelt brød, for det får man jo billigt«, 
3. ' 0 å0 dalka·y 0 ta'nøt0 a1nad0 ålGe0 dåmlnanlpæy 0 a0 får 1di 1brøg0 ar0 di1bara 

»og det kan ikke nytte noget at give dem nogen penge, for dem bruger 
de bare«, 

4. 'oåosålfalt ohonopå lhåvdoilgrå·v oan 

»og så faldt hun på hovedet i grøften«, 
5. ' 0 i 0 kay0 få 1me· 0 (r)alnæst 0 algål[ 

»I kan få mere næste gang«, o.s.v.; se teksten p. 190. 

Samtlige elementer kan hver især i ukatalyseret form aktualiseres som 
(katalyserede) leksier. Inventaret er selvsagt af ubegrænset omfang. 

§ 18. Selekterende !eksemer. Følgende kæder kan hævdes at være tilfælde 
af selekterende !eksemer: 

1. 'oåohonokåmoåv1åp (-+ 'ohonlpusotaoå 1stønoda) 

»og hun kom også op (hun pustede og stønnede)«, 
2. ' 0 Va0 deldiylpak0 a0 minlpaj0 a (-+ ''ja· 0 de 1va) 

»Var det din pakke, min pige?» (»Ja, det var«). 

Samtlige elementer kan kun i katalyseret form (jfr. katalysen ovf. i paren
tesen) aktualiseres som (katalyserede) leksier. Inventaret er også her af ube
grænset omfang. 

§ 19. Leksier. Leksiinventaret (både af komplekse og simplekse) er også 
legio; her anføres et par eksempler: 
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1. (komplekse): 1° 'ovaode 1di1J'pakoaominlpajoa 'lja·ode 1va 

(i sin helhed; jfr. ovf. § 18.2), 

2° ''de,r;.o·r oa'e1Joan'va·rdoans'te11 'omæn 1ha'l)oa 1ra·jst 

'frå· omajofeoa1me· orioka 

»det gjorde ingen verdens ting, men han er rejst fra mig 
til Amerika.« 

2. (simplekse, d.v.s. =selekterede !eksemer): 
ovennævnte: 'lrotoa,biloelJokåm'fsø·r oanoas1hænoa'væ'1J o. fl. 

4°. Syllabier og syllabemer 

§ 20. Deling. Leddene i inventarerne af størrelser, som man fra et foreløbigt 
auditiv-fonetisk synspunkt kunde kalde »stavelsesenheder« og 

»stavelser«, lader sig i den strukturelle analyse anskue således, at de først
nævnte antages at fungere som manifestationer af syllabier, idet disse tekst
dele optræder som kædedele, hvis førstegradsderivater igen udgør et paradigme 
af selekterede (: ~) og selekterende tekstdele (:B): syllabemer, hvortil de 
sidste af de ovennævnte er manifestationer. 

§ 21. Selekterede syllabemer. Følgende kæder fra det optegnede leksikalie
materiale kan hævdes at være tilfælde af selekterede syllabemer: 

1kat »kat« 
1lan »land« 
1ma·1J »mand« 
'fær;. »skæg« 
'strajs »straks« 
'i »i«, adv. 
lå· 1. »å«, sb., 2. »af«, adv. o.s.v., 

idet samtlige kæder hver især i ukatalyseret form kan aktualiseres som en 
ukatalyseret leksi2. Det vil ses, at paradigmet på dette stadium af analysen 
kan siges at bestå af dialektens samlede inventar af »enstavelsesord«. 

§ 22. Selekterende syllabemer. Følgende kæder kan hævdes at være tilfælde 
af selekterende syllabemer (kæderne til højre for stregen): 
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('bid) oa »bide« 

('skå•l) oadoa præt. af »skolde« 
(lrys) oaroa »russer« 

('gæ·s) olel} »gæsling« 

('kå·g) ota præt. af »koge« 
('t011 1hø·r) oS<J »tunghør«, adj. 

('til) oad b.sg. af »loft« 
( 1læ·v) o<Jnoas »levende«, præs.part./adj. 

Samtlige kæder kan kun i katalyseret form (jfr. katalysen ovf. ved kæderne 
til venstre for stregen) aktualiseres som en ukatalyseret leksi. Inventaret er af 
begrænset omfang. 

§ 23. Syllabier. Syllabiinventaret (både af komplekse og simplekse) er 
ubegrænset; her anføres et par eksempler: 

1. (komplekse): 'bid0 a »bide« (i sin helhed), jfr. ovf. § 22, 
lskå·l0 ad0 a »skoldede« (i sin helhed), jfr. s. st. o.s.v. 

2. (simplekse, d.v.s. =selekterede syllabemer): 
'kat »kat« 
I/an »land« o.s.v. 

§ 24. Deling inden for syllabemerne. I den fortsatte selektionsanalyse fore
tages der inden for syllabememe en deling, hvis resultanter er de 

centrale og marginale stavelsesdele, vokalerne og konsonanterne, 

men da disse har tematfunktion, behandles de først i næste kapitel. 

2. Eksponentanalyse 

1°. Modulationer 

§ 25. Inventar. Leddene i inventaret af de af den optegnede teksts størrelser, 
som man på et foreløbigt auditiv-fonetisk grundlag vil kunne benævne 

»sætningsintonation«, tolkes strukturelt som manifestationer af to modula
tioner, den ene,', manifesteret ved faldende tone, den anden,', manifesteret 
ved ikke-faldende tone, idet disse elementer er indkredset som netop de dele 
af leksemerne, som indgår den i § 16 konstaterede selektion3. Mo
dulationeme (modulationskomplekset) er - jfr. rigsdansk4 - reduceret til 
at være udtryk for en relation, nemlig den pågældende selektion. 
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§ 26. Kommutation. Mellem de to intonationsstørrelser kan der påvises at 
bestå kommutation, idet følgende tekstforløb kan tænkes realiseret 

(jfr. teksten§ 263): 

'0Ves0de0Va0mi1} 1ma"1}0dær 0kåm1e1} ' 1de1f]0°Y 0tJ 1e1}0an 1va·rd0anslte115 

»Hvis det var min mand, der kom ind, det gjorde ingen verdens ting.« 
' 1de fyO" r 0a 1e1} 0an 1va·rd0 ans I te11 '0ves 0 de0va0 mi1} Ima· 1} 0dær 0kåm 'e1J 

»Det gjorde ingen verdens ting, hvis det var min mand, der kom ind.<( 

Kommutationen har imidlertid - som det ses - relation til (er solidarisk 
med) en permutation mellem de to modulationstemaer, og følgende 
procedure foreslås derfor: Idet en (korrelationel) udskiftning af fx. 'med' (jfr. 
det anførte eks. ovf.) og den dermed solidariske (relationelle) tema
omstilling selvsagt medfører en tilsvarende omstilling i indholdet (relateme 
i den relation, som intonationsstørrelserne er udtryk for, omstilles), hævdes 
denne indholdsomstilling at være solidarisk med en plerematisk korrelation 
mellem to størrelser: en, hvis manifestation i indholdet evt. er »afsluttethed<( 
(udtryk:'), og en, hvis manifestation evt. er »uafsluttethed<( (udtryk:'); m.a.o.: 
temaomstilleligheden gøres »(med)ansvarlig« for udskifteligheden 
af de to størrelser. Kun under disse forudsætninger synes det berettiget at 
regne med kommutation. 

Tilfælde af kenematisk omstilling af kæder som i det anførte eksempel er, 
som det let vil kunne konstateres, selvsagt få i antal af plerematiske grunde. 

§ 27. Fordeling. Ved arbejdet med den sammenhængende tekst har det således 
kunnet konstateres, at modulationerne fordeler sig netop sådan på 

!eksemer og leksier: 

1) at det er de i § 17 nævnte selekterede !eksemer, der er karakteriseret af 
modulationer manifesteret ved faldende intonation, fx.: 

1° ' 1rot0 a1bil0e1} 0 kåm11fø·roanoas1hænoa1væ·1J 

2° 'oå 1dæ·r ofår ohar oja1/føft,lid1gamoalt1brø· ofår1de· 'få·r oanoju1beloit 

3 ° 'oåoda1ka·1J ofaonøt oa,nadoå1ve· odåm1nanfpæ1Jollofår1di1brøg oar odi1bar oll 
o.s.v. 

2) at det er de i § 18 nævnte selekterende !eksemer, der er karakteriseret 
af modulationer manifesteret ved ikke-faldende intonation, fx.: 

1° 'oåohonokåmoåv1åp ... 
2° '0Va0 de 1di1)fpak0aominfpaj0a ... 
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3 ° 'oåodioalfar olloål/lå· omajonår oja1kåmoar ..• 
»og de er færdige at flå mig, når jeg kommer ... « 

3) at det er de i § 19 nævnte leksier, der er karakteriseret af modulations
komplekset, fx.: 

1° ' 0Va0de 1dil)lpak0a0minlpaj0a ''ja· 0de 1va 

2° 'lnå· 'ja ''.iemoa1har0ja1al0tid've1)0U0ad1ava0d 
»nå, ja, hjemme har jeg altid vinduet åbent.« 
Simplekse leksier =selekterede leksemer. 

§ 28. Synkretisme. Kommutationen mellem modulationeme suspenderes 
undertiden således, at modulationen manifesteret ved faldende in

tonation erstattes af modulationen manifesteret ved ikke-faldende intonation, 
mens det omvendte ikke kan være tilfældet. Dette finder sted, når flere leksemer 
(leksier) følger umiddelbart efter hinanden. 

Man kan finde talrige tilfælde som: 

med andet leksem karakteriseret ved ', men også som i teksten § 263 : 

'0Vesode0va0mi1)1ma·1)0dær0kåm1el) ' 1ha0 1J1he·dlnæm0li'my0a ''de,r;o·r0a'e1J0an 

lva· rdoans 'te11 'omæn 'ha· I) oa 'ra·jstlfrå· omaj oleoa 'me· orioka 

Her har samme leksem (' ode,r;o· r oa 'el) oan 1va· rdoans I te11) modulation manifesteret 
ved ikke-faldende intonation, idet der umiddelbart efter følger et leksem. På 
samme måde således med de andre !eksemer; dog det sidste leksem i den 
komplekse leksi har modulation manifesteret ved faldende intonation. Denne 
modulation kan derfor hævdes at dominere ovenstående erstatning, således 
at der antages at foreligge en implikation af' i'. 

Som det vil kunne konstateres, optræder en intonation ofte som et suspensivt 
toneforløb (»hentone«); dette vil imidlertid være at tolke som manifestation 
af den påviste synkretisme. (Noteres i teksten som'). 

§ 29. Kategorisering. I den direktion, som elementerne i kraft af, at rela
tionen er leksietablerende, indgår, vil modulation manifesteret ved 

faldende intonation således være at definere som den dirigerede derved, at 
den karakteriserer selekteret leksem, i forhold til modulation manifesteret 
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ved ikke-faldende intonation, der ved at karakterisere selekterende leksem 
defineres som dirigerende. 

Størrelserne indgår derfor en kategori af fundamentalprosodemer, idet de 
to invariable elementer lader sig bestemme som taksemer (karakterer) 
ved ikke at kunne videredeles gennem en sprogligt-partikulær inddeling6, 
fremdeles som glossemer ved ikke at kunne videredeles universelt6. 

Da modulationerne manifesteret ved ikke-faldende intonation fakultativt 
vikarierer7 for modulationen manifesteret ved faldende intonation bliver 
systemets: 

:a ' 

:A , 

Idet E står for »fundamentaleksponent«9, og g symboliserer »udtryks
glossem«, altså Eg= »fundamentalt prosodem«, og Agt er udtryk for »fonisk 
størrelse, som manifesterer udtryksglossem«lO (glossemet og den foniske stør
relse er forsynet med nummer), kan forholdene tillige illustreres sådan: 

Eg1 (') (:a); med eventuelt tilordnet Ag11 = »faldende intonation« 
Eg2 (') (:A); Agf2 = »ikke-faldende intonation«. 

2°. Akcenter 

§ 30. Inventar. Leddene i inventaret af de af den optegnede teksts størrelser, 
som man på et foreløbigt, auditiv-fonetisk grundlag vil kunne benævne 

»dynamisk tryk« eller »intensitet<~, interpreteres i den strukturelle analyse som 
manifestationer af to akcen ter, den ene betegnet 1, manifesteret ved såkaldt 
stærktryk, den anden, betegnet 0 , manifesteret ved relativt svagtryk, idet disse 
elementer er indkredset som netop de dele af syllabemerne, som indgår 
den i § 20 konstaterede selektionll. Akcenterne kan lige som modu
lationerne reduceres til at være udtryk for en relation, nemlig den pågældende 
selektion. 
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§ 31. Kommutation. Mellem de to intensitetsstørrelser kan der lige som ved 
modulationeme konstateres kommutation, således: 

I katalyserede kæder af laveste grad, i hvilke intensitetsstørrelser kan påvises 
at optræde entydigt oppositivt, er det nødvendigt i tilfælde som 

lfårogå·r »forgård«, sb. 
lfårofa:il »forfald«, sb. 

ofårlgå·r »forgår« (præs. af »forgå«), 
ofårlfa:il »forfald«, sb. 

at man, hvis første syllabem af ordet har aktualiseret stærktryk, i andet følgelig 
ansætter svagtryk, og omvendt, på indeværende analysestadium. 

Det kan derfor hævdes, at der består kommutation mellem de to elementer 
således, at kommutationen, som det ses, videre er solidarisk med en permuta
tion mellem størrelserne, idet en udskiftning fx. af ' med 0 i får- i de 
nævnte ekss. sammen med den obligatoriske omvendte udskiftning af de to 
intensitetsstørrelser indbyrdes i II-komponenterne: 0 til 1 i -gå·r og -fa:il 

medfører, at der derved også kommer til at foregå en omstilling af 1 og 0 i 
kæden og dermed en tilsvarende omstilling i indholdet (relateme i den relation, 
som intensitetsstørrelseme er udtryk for, omstilles); denne indholdsomstilling 
er igen solidarisk med en korrelation mellem to indholdsstørrelser: i nævnte 
tilfælde 'fårgå·r' »forgård«: 'fårgå·r', præs. af »forgå« 'fårfa:il' »forfald«: 
'fårfa:il' »forfald«; m.a.o.: omstillingen af størrelserne gøres »(med)
ansvarlige« for deres udskiftelighed. Kun under disse forudsætninger 
synes det berettiget at regne med kommutation. 

§ 32. Fordeling. Det har således kunnet konstateres, at akcenteme fordeler 
sig sådan på syllabemer og syllabier: 

1) at det er samtlige selekterede syllabemer, der herefter kan hævdes at være 
karakteriseret af stærktryksakcent ('), og de selekterende af svagtryks
akcent (o): 

1bidoa ~bide« 

1skå·f0 ad0 a »skoldede« 
1gæ·s0 lel) »gæsling« 
1kå·g 0 ta »kogte« 

2) at enstavelsesordene har stærktryksakcent: 

1kat »kat« 
l[an »land« 

3 RØNNEMÅLET 

l(Oflahø·r oS<J 

1tiload 
1fæ·v 0 an 0 as 

»tunghør« 
»loftet« 
»levende« o.s.v. 
(jfr. § 22), 
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lma'lJ 
lfær;. 

»mand« 

»skæg« o. s.v. (jfr. § 21), 

3) at man ved generalisering derfor endvidere kan interpretere alle af stærk
tryksakcent karakteriserede syllabemer, der ikke per se kan aktualiseres 
som ukatalyseret leksi, som selekterede: 

lhår(0 a) 

lpib(0 al) 

lstæ·vl(0 a) 
1/fæ·(olel)) 
1rys(oar oa) 

»dreng« 
»pige« 

»støvle« 
»kælling« 

»russer« 

'kræ·s(0 e1J) »kræsen«, adj. 

(or;.e)lfæ·s(oad) »gefæset« 

(fjæset), sb.b.f. 
(obe)ltal(0 a) »betale« 

(oa)lpart(oa) »aparte« o. m.fl. 

4) at det er de i § 23 nævnte syllabier, der er karakteriseret af akcentkom

plekset, fx. : 

1° (komplekse): 1bidoa »bide« (i sin helhed) 

lskå·load0 a »skoldede« 

o.s.v. 

2° (simplekse, d.v.s. selekterede syllabemer): 

'kat »kat« 
I/an »land« o.s.v. 

1hår oa »dreng« 

lpib0 al »pige« o. s.v. 
medregnet 

§ 33. Synkretismer. I kæder af forskellig udstrækning suspenderes kommu
tationen mellem akcenteme således, at stærktryksakcent implicerer 

svagtryksakcent under dominans af en anden i kæden aktualiseret stærktryks

akcent, jfr. ekss. som: 

1. 0 ja0 gå·rlhæn0 te<-> 0 e<->1Jla·1Jl/fø0 ma·1) »jeg går hen til en anden købmand«, 
hvor I i lhæn dominerer erstatningen 0 for I i 0 ja (som ukatalyseret leksi: 
lja) og 0 gå<->r (som ukatalyseret leksi: lgå·r), I i la·l) dominerer erstatningen 

0 for I i 0 te<-> og 0 e<->1) (som ukatalyseret leksi: lte· og le·l)), 

»købmand« 
lme· obø·r »medbør« 
1/øofø·g(oar) »søsyg« 

»skosål« 

lspe1)0 al0 væ·v »spindelvæv« 

I/ æ·r 0 da 0 na »Skærtorsdag/langfredag« 
ltå·rs0 da 

o. m. fl" 

»torsdag« 

jfr. lma·l), lbø·r, lfø·g(ar), 'søl, 'væ·v, lda0 na, Ida o.s.v" 

idet det forholder sig på ganske samme måde med komposita. 
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Det, der her er tale om, er det fænomen, som man traditionelt betegner 
»bitryk« (noteret 1); dette er imidlertid således her reduceret til at være en 
aktualisation af en akcentimplikation ('kø1ma·l), 'me· 1bø·r o.s.v.). I 
ideel notation foretrækkes symbolet for den implicerende: 'lfø'ma·l), 'me·lbø·r, 

'følfø·g(0 ar), 'sko'søl, lspe!Joal'væ·v o.s.v. og ved generalisering 'ras0 alpas0 a »en 
overgiven Krabat, lystig Person, der gjør mange Optøier« (Espersen), m.fl. 

3. Denne akcentsynkretisme dominerer også synkretismer inden for kon
sonantisme og vokalisme, og der vil blive gjort rede herfor under de på
gældende paragraffer; her et par eksempler: 

a) 0 met eller 0 med1hus »mit hus«, jfr. 'met: d/t; sammenfaldet er domineret 
af erstatningen 1 med 0 , der atter er domineret af I i 'hus12, 

b) 1tå·rs0 da »torsdag«, jfr. 'da: a/a; a implicerer a, domineret af erstatningen 
1 med 0 , der atter er domineret af 1 i 'tå·rs-13, 

c) ote<->oe<->lJla·lJ » ... til en anden«: e"fe; sammenfaldet er domineret af 
erstatningen 1 med 0 , der atter er domineret af 1 i 'a·1Jt4. 

§ 34. Kategorisering. I den direktion, som elementerne i kraft af, at rela-
tionen er leksietablerende, indgår, bliver således akcent manifesteret 

ved stærktryk den dirigerede, idet den karakteriserer selekteret syllabem, i 
forhold til akcent manifesteret ved svagtryk, der ved at karakterisere selek
terende syllabem defineres som dirigerende. 

Størrelserne indgår derfor en kategori af fundamentalprosodemer, idet de 
to invariable elementer vil være at bestemme som taksemer (karakterer) 
ved ikke at kunne videredeles gennem en sprogligt-partikulær inddeling, frem
deles som glossemer ved ikke yderligere at kunne inddeles universelt. 

Da svagtryksakcenten fakultativt vikarierer for stærktryksakcenten, men 
ikke omvendtls, bliver systemet16: 

:A 
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Som praktiseret ved modulationerne lader resultaterne sig nedfælde i en 
oversigt; symbolerne har samme værdi som ved modulationerne17, idet dog 
her »fundamentaleksponent« symboliseres ved els, eg således = »fundamentalt 
prosodem«, og de her tilordnede foniske størrelser er nummereret fortløbende 
fra de størrelser, der kan tilordnes modulationerne: 

eg1 (I) (:a); med eventuelt tilordnet Ag13 = »stærkt dynamisk tryk« 
eg2 (o) (:A); - Ag14 = »svagt dynamisk tryk« 

3°. Ekskurs om ordtonebevægelsen i dialekten 

§ 35. Ikke-realiseret ordtonekategori. Et særligt karakteristisk træk i dialek
tens fysiognomi er den fra leksi- og leksemintonationen forskellige 

tonebevægelse, der høres som gennemgående fænomen i taleakterne, nærmere 
betegnet ved aktualisering af komplekse syllabier (»to-« eller »flerstavelsesord«). 

En gennemgang af prøverne på sammenhængende tekst har som resultat 
givet, at der overalt auditivt er iagttaget lavt toneleje i de dele af kæden, hvor 
trykintensiteten er stærkest, og højere eller i hvert fald ikke lavere toneleje i 
de dele af kæden, hvor trykintensiteten er svagest. Det må følgelig hævdes, at 
»enstavelsesord« altid har relativt lavt toneleje. 

En prøve viser hurtigt, at denne ordtonegang ikke kan betragtes som funk
tionelt gyldig, idet der kun kan konstateres en tonal »retning«. Der kan derfor 
ikke påvises kommutation, og tonebevægelsen reduceres til at kunne bestemmes 
som et ususfænomen, d.v. s. at det i kraft af sin »nære tilknytning« til akcenterne 
vil være at tolke som et automatisk ledsagefænomen til disse, således at stærk
tryksakcent ledsages af relativt lavt toneleje, og svagtryksakcent af relativt 
højt toneleje, eller man kan udtrykke det således, at dialekten råder over en 
akcent, der manifesteres ved stærkt dynamisk tryk og lav tone, og en akcent, 
der manifesteres ved svagt dynamisk tryk og høj tone. 

Det skal her desuden bemærkes, at dialekten ikke kender til stød. 

3. Syntagmer 

§ 36. Inventar. Som resultat af det foregående kan hævdes, at dialekten 
realiserer følgende syntagmer: 

1. Som neksier kan defineres samtlige komplekse og simplekse leksier med 
deres karakteristik (modulationer), 
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fx. : 'oVaode ldil) lpak oaomin lpaj oa ''ja· ode 1va l) Var det din pakke, min pige?. 
»Ja, det var.« 

'ltve· 0 bak0 a »Tvebakker«, o. m.fl. 

2. Som neksus kan defineres samtlige leksemer (herunder simplekse leksier) 
med deres karakteristik (en modulation), 

fx.: 'lrot0 albif0 e1J0 kåm'ffø·r0 an0 as'hæn0 a'væ·IJ »Rutebilen kom kørende hen 
ad vejen.« 

'oVaode 'dil) lpak oaomin lpaj oa l) Var det din pakke, min pige?« 

3. Som junktioner kan defineres samtlige komplekse og simplekse syllabier 
med deres karakteristik (akcenter), 

fx.: 1t;;.æ·s0 lel) »gæsling« onår oja1kåmoar mår jeg kommer« 
1rysoaroa »russer« 0 ves0 de0 Va 0 mi1)1ma·l) »hvis det var min 
'kat »kat« mand« 
1lan »land« (altså kun en aktualiseret 
oja1kåmoar »jeg kommer« stærktryksakcent). 
oi'fredoas »i fredags« 

4. Som stavelser kan defineres samtlige syllabemer (herunder simplekse 
syllabier) med deres karakteristik (en akcent), 

fx.: 'kat »kat« ('bid) 0 a »-e« (»-a«) 

'lan »land« ( 1t;;.æ·s)olel) »-ling« 
1ma·l) »mand« ( 1torz 1hø-r)osa »-se« 
'hår(0 a) »dreng« o. m.fl. 
lpib(0 al) »pige« 

4. Tema og karakteristik 

§ 37. Deling. Med konneksion som inddelingsgrund er de enkelte neksus 
delt i 1) den indkredsede modulation og 2) resten af syntagmet, temaet, 

idet modulationen enten kan hævdes at selektere eller være solidarisk med 
temaet. Foruden modulationen er dermed dens tema udskilt og henstår til 
videre analyse. 

Med samme inddelingsgrund er inden for modulationstemaet de enkelte 
stavelser delt 1) i den indkredsede akcent og resten af syntagmet, temaet, idet 
akcenten enten kan hævdes at selektere eller være solidarisk med temaet. 
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Foruden akcenten er dermed dens tema udskilt og henstår til videre analyse. 
Denne tema-analyse udgør fremstillingens kapitel II, §§ 39-146. 

5. Prosodemer 

§ 38. Kategorier. Idet akcenteme, som det ses, udgør en del af modula
tionstemaet, kan følgende prosodemkategorier hævdes at være reali
serede i dialekten: 

:13, omfattende ekstense prosodemer, modulationeme, idet disse lader 
sig definere som selekterede (Eg); 

:B, omfattende intense prosodemer, akcenteme, idet disse lader sig 
definere som selekterende (eg). 

:y og :r synes ikke at være realiserede. 

Kapitel II. Konstituentanalyse 

§ 39. Tentativ opstilling af realiserede konstituentkategorier. Optegnelses-

inventar. Leddene i inventarerne af vokoider og kontoider, der er ud
draget af det optegnede materiale, er indledningsvis anslået til i den struktu
relle analyse at kunne anskues som manifesterende førstegradsderivater af 
stavelsestemaer, idet der her på grundlag af en indbyrdes selektion inden for 
sådanne temaer tentativt er gennemført en deling med følgende - ligeledes fore
løbige19 - kategorisering af optegnelsesinventarets elementer qua sproglige 
størrelser som resultat: 

: f3, omfattende selekterede elementer, størrelser med central funktion: vo
kaler; som manifestationer til sådanne er tænkt henregnet følgende af 
de optegnede vokoider: 

y·, y, I/, e·, e, tr, a, ø·, Ø, o·, O, æ·, æ, o·, O, å·, OJ", å, ;J, ;], å·, a, 
ex, a·, a, i alt 25, 

idet disse størrelser antages at manifestere enheder, der kan aktualiseres 
som (katalyserede) syllabemer, fx. o· »ø«, w· »å«, a i atan »atten«, ø i 
øga »uge«. 

:B, omfattende selekterende elementer, størrelser med marginal funktion: 
konsonanter; som manifestationer til sådanne er tænkt henregnet 
følgende af de optegnede kontoider (initialt og/eller finalt optrædende): 
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p, t, /f, k, b, d, o, <;., g, q, f, s, '" f, z, m, n, IJ, 1/, !, r, .1, h, i alt 23, 

idet disse størrelser antages at manifestere enheder, der, når de aktualiseres 
alene i relation til mindst en aktualiseret vokoid, kan udgøre et (kata
lyseret) syllabem: kat »kat«, ;ip »op«, lføs »kys« o.s.v. 

!y, omfattende størrelser, der er både selekterede og selekterende eller med 
både central og marginal funktion: såkaldte »halvvokaler«, da kate
gorien er antaget at kunne rumme følgende af optegnelsesinventarets 
størrelser, der er manifesteret som: 

vokoiderne i·, i, i og u·, a samt kontoiderne j og v, w, li, i alt 9, 

idet man i analysen efter bestemte kriterier antages at kunne foretage en 
reduktion, der vil muliggøre en særkategorisering af »i«- og »u «- samt 
»j«- og »v«-størrelser, som vil være at bestemme som henholdsvis centrale 
og marginale varieteter af en og samme invariant. 

(:r. Hvorvidt denne kategori, omfattende hverken selekterede eller selekte
rende, er realiseret, evt. manifesteret ved for dialekten særprægede eks
pressiver el. lign. er ikke undersøgt.) 

I det følgende vil blive vist, hvorledes samtlige led i ovenfor anførte tentativt 
opstillede paradigmer underkastes kornmutationsprøven, der er forudsæt
ningen for opstillingen af inventaret af primitive invarianter. Derefter redegøres 
for de videre analyser. Konsonantparadigmet behandles af praktiske grunde 
først; !y-størrelserne udskilles efterhånden både under konsonant- og vokal
analysen, men gøres til genstand for egentlig behandling under beskrivelsen 
af vokalerne. 

A 0 • Marginalanalyse 

1. Indkredsning af de kommutable 

1°. Paradigmer af optegnelseselementer 

§ 40. Kontoider. Ved arbejdet med kornmutationsprøverne er det fundet 
påkrævet indledningsvis at operere med to paradigmer, et for initiale 

og et for finale kontoider. Disse paradigmer reduceres imidlertid senere til 
et20, men foreløbig fordeler størrelserne sig således: 

1) Initiale: p, t, /f, k, b, d, <;., g, h, f, v, w, s, c;;, f, j, m, n, !, r, i alt 20 
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2) Finale: p, t, I;, k, b, d, o, i;, g, q, f, v, w, o, s, z, j, m, n, IJ, 11, 1, r, .1, i alt 24 

Som det ses, optræder ~.fog h kun initialt, og o, q, o, z, IJ, 11 og .1 kun finalt. 
Størrelserne j, v, w, o er således foreløbig medregnet. 

2°. Kommutationsprøver med negativt udfald 

§ 41. Oppositionsforsøg. Over for en række af notationselementerne viser 
det sig, at kornmutationsprøven har fået negativt udfald, idet udtryks

korrelationer ikke har relation til indholdskorrelationer: 

d/o vå·d(ar)21 vå·o(ar) har begge indholdet 'våd' 
g/q kaga kaqa 'kage' 

v/w svå·rt(ar) swå·rt(ar) 'sort', adj. 

v/o na·vn na·on 'navn' 

* slå· ~lå· 'slå', vb. 

s/z ro·sa ro·za 'rose' sb./vb. 

r/.1 bæ·r bæ·.1 'bær' 
sb./præs. af »bære<~ 

§ 42. Ad d/o. Det ses således, at der i sprogarten består et variantforhold 
mellem d og o, og alene i final position. Mens disse størrelser ifølge 

Vilh. Thomsen synes at forekomme i fri variation i klass. bh.22, gør en ind
skrænkning af dette forhold sig gældende i det af os beskrevne dialektområde. 
Der er kun konstateret variation efter lang vokoid Ufr. ovennævnte vå·d/o(ar)). 

Varieteten o foretrækkes efter kort vokoid:/løo »fløde«, skaoa »skade« (fuglen). 
Uden at komme ind på forholdene i andre former for dansk, hvor situationen 

på dette punkt kan beskrives som væsentlig anderledes, skal det fremhæves, 
at d og o i nærværende dialekt ikke på noget analysestadium vil 
kunne påvises at være invariable. 

§ 43. Ad g/q. q kan bestemmes som en variant af g; de to størrelser fore
kommer i fri variation efter lang vokoid og er ved optegnelserne kun 

konstateret som sådan i et tilfælde efter kort vokoid: råg/råq »snefog«. Hos 
Vilh. Thomsen hævdes den spirantiske udtale at høre til yngre usus23. 

Det gælder også her: g og q kan ikke på noget analysestadium 
vises at være invarianter. 
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§ 44. Ad v/w/o. 1. v og w. Dialektens sprogbygning tillader kun registrering 
af en invariant, der i de fleste tilfælde manifesteres ved [v], og 

dersom den størrelse, der følger efter /ål = [å] el. [a] i kæder som [åw]/[aw] 
»og(så)«, U'låwa]/[f/awa] »flue«, tolkes som konsonant på et bestemt analyse
trin, da ved [w ]24, en manifestation, der endvidere har kunnet konstateres 
sporadisk efter k, s og t, jfr. skwat »skvat«, swå·rt- »sort«, adj., twa·rt, neut. af 
»tvær«. 

I den bornholmske norm, der ligger til grund for de grammatiske fremstillin
ger i Espersens ordbog, kan der formenes at bestå kommutation mellem et 
v og et w, jfr. ekss. som l!JI_va »læbe«25 og l{!Iwa »leve«, vb.26 At en sådan forskel 
ikke er realiseret i Rønnedialekten, er i øvrigt konstateret ved en prøve med 
det nævnte ordpar samt bl. a. ræ·va, der både = verbet »ræbe« og plur. af 
»ræv«; en udtale med labiodentalen [v] er i disse tilfælde enerådende hos 
meddelerne. Det fremgår imidlertid tydeligt af Vilh. Thomsens behandling, 
at der i den norm, han beskriver, finder en sammenblanding sted mellem de 
to størrelser i ikke ringe udstrækning, jfr. ekss. som kiw/kjv »tyv«27; derfor 
hvis der her består kommutation mellem v og w, er denne antagelig også 
suspenderet i visse relationer (fx. altså ved nævnte forudg. i). 

Situationen bliver derfor ydermere den, at dersom en fuldstændig strukturel 
udtryksanalyse af kl. bh. nødvendiggør, at den nævnte korrelation bliver at 
bestemme som en kommutation, vil det utvivlsomt vise sig, at denne sprog
tilstand realiserer et system, der er ret forskelligt fra systemet i nærværende 
form for bornholmsk, idet såvel vokal- og konsonantsystemet som ikke 
mindst systemet for »halvvokaler« vil danne en fra Rønne-systemet måske 
stærkt afvigende konfiguration. 

Det kunde således se ud til, at vi her står over for en typisk »opløsnings
proces«: v og w har tidligere konstitueret en kommutation; og forholdsvis 
tidligt - allerede i klass. bornh. - er denne kommutation suspenderet i 
visse relationer for så i vore dage - i hvert fald blandt Rønneboer - at blive 
afviklet helt28. 

2. b. Også denne størrelse har i Rønnedialekten variantfunktion til v, idet 
den kan bestemmes som: a) varietet foran n, b) variation foran l og c) det 
samme i få tilfælde i stillingen som enefinal: ga·on »gavn«, ha·bn »havn«, 
na·on »navn«, hæ·bna »hævne«, næ·ona »nævne«, stæ·one1J »stævning« el. best. f. 
af »stævn«; endvidere ræ·ola el. ræ·vla »revle«, sb. stæ·ola el. stæ·vla i>støvle«; 
endelig er hørt /øh= /øv= fir »syv«, num.29 Kommutationsprøver er fore-
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taget for at klarlægge forholdet til m, hvis manifestation har over
ordentlig stor lighed med denne størrelses manifestation, men 
oppositionsprøverne må her hævdes at have fået positivt udfald, idet det i 
øvrigt kan konstateres, at -bn modsat -mn har konnektivforlængelse af den 
foregående vokaPO, jfr. stæ·bnel) »stævning« eller hest. f. af »stævn«, over for 
stæmnel) »stemning«. Denne variant, der ikke synes at optræde i litteraturen 
om bornholmske folkemål, svarer til w (v) i Vilh. Thomsens lydlære31. 

§ 45. Ad s/,;/z. Undersøgelserne har fremdeles vist, at der for dialekten kun 
kan registreres en »s«-invariant. _.,manifesteret ved en slags supradental 

s-nuance, der undertiden optræder initialt foran anden kontoid, og som 
auditivt næppe er til at skelne fra f, er iagttaget i ekss. som ,;lå· »slå«, vb. 
,;naka »snakke«, vb. o. fl., kan i så tilfælde bestemmes som en »s«-variant; 
denne størrelse forekommer næppe hyppigere i den espersenske norm32. 

Hvad det imidlertid kan forekomme at være interessantere at fastslå, er, at 
også korrelationens (manifesteret ved ustemt sibilant): z (d.v.s. s, manifesteret 
ved stemt sibilant) er at bestemme som en substitution. I ro·sa/ro·za »rose«, sb. 
og vb., i hvilken Vilh. Thomsen skelner s og z33, lader det sig således 
ikke gøre for Rønnedialekten at bestemme korrelationens: z som 
en kommutation. 

Dersom der i klass. bornh. kan regnes med to kommutable størrelsers og z, 
synes vi altså i Rønnemålet atter at stå over for et tilfælde af opløsning, vel 
sagtens på det stadium, som vi har kaldt sammenfaldsstadiet (3)34. 

§ 46. Ad r/.1 . .1 lader sig bestemme som en variant af r domineret af final 
stavelsesposition. Et ejendommeligt træk ved meddeleroes sprog er en 

så stærk »vokalisering« af .1 efter lang vokoid og foran hetero
syllabisk a, at det ofte høres som bortfald, idet kæder somfira »fire« 
num. ogfyra »fyre«, vb. ikke sjældent aktualiseres henholdsvis somfia ogfya. 

Hos bornholmere uden for meddelernes kreds er imidlertid modsat ofte 
observeret aktualiseret r, tydeligt, endog kraftigt artikuleret tungerods-r i 
denne finale stilling. Postvokalisk tungerods-r (altså ikke »Vokaliseret« r) endog 
med tendens mod vibrerende tungespids-r synes iflg. meddeleren EP at 
have været almindeligt ikke mindst i sidstnævnte variation i gamle dage og i 
nutiden også hos visse gamle på landet, og synes også at have foreligget som 
almindelig variant i klass. bornh35. 
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§ 47. »Hovedvarianter«. Resultatet af disse undersøgelser bliver således, at 
flere af de registrerede størrelser, m.a.o. det ene korrelat i hver af de 

i § 41 opstillede oppositioner kan udgå af inventaret, idet der i hver opposition 
kun kan blive tale om en invariabel enhed. Notationen vælges derfor fremdeles 
således, at tegnet for »hovedvarianten« anvendes, og vi noterer: d for d/IJ, 
g for g/q, v for v/w/b, s for s/r;/z og r for r/.1. 

3 °. Kommutationsprøver med positivt udfald 

§ 48. Oppositioner. Over for de resterende elementer har kornmutations-
prøven vist sig at have fået positivt udfald, hvilket illustreres ved 

følgende opstillinger af oppositioner. Prøven er praktiseret inden for para-
digmeme af initiale og finale kontoider hver for sig. 

§ 49. Initiale kontoider. 

1. p : t paja pige taja tie 

lf pæ·ra pære ffæ·ra 1. kære, ub.pl./b.sg. af 

adj. 

2. tjære, sb./vb. 

k par par kar kar 
b pibal pige bibal bibel 
d på• på då· da 
t;. po·rt port go·rt gjort, præt.part. af 

vb. 
g påt potte gåt godt, neut. af adj. 
f pil pil fil fil 
V pæst pest væst vest 
s pæ·l pæl, pægl sæ·l selv, pron. 

I pe·v peb, præt. af vb. fe·v skib 
j pa·va pave ja·va jage 
m poy(-TJ) pund moy(-TJ) mund 
n pæ-r Per,propr. næ·r nær, adv. 

I pe·rka pirke, vb. /e'rka lirke, vb. 
r på· på rå· råd, sb. 

h piva pibe, sb./vb. hiva hive 
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(§ 49) 

2. t : lf tæ·r tæer, pl. af sb. ffæ·r kær, adj. 

k to· to, num. ko· ko 

b tøsa tysse bøsa bøsse 

d tåm(ar) tom dåm 1. dom, sb. 

2. dem, obl.kas. af 

pron. 

(; tø· tø, vb. r;ø· gø 
g tal tolv gal gal, imp. af vb. 

f tø·ra tøjre, vb. fø·ra føre, vb. 

V ti ti, num. vi vi,pron. 

s te· te, sb./vb. se· se 
f tef)(-1/) ting fef)(-1/) skind 
j ta"jt tiet,præt.part. af vb. ja"jt jagt 

m ta"jt tiet,præt.part. af vb. ma·jt magt 

n ta"jl tegl na"jl negl 
to· to, num. lo· lo, sb. 

r tå· tå rå· råd, sb. 

h tå·r tår hå·r 1. hår, sb. 

2. hård, adj. 

3. lf : k /fa"jla kegle ka"jla kalde 

b ffø·r kør, imp. af vb. bø·r bør, sb. 

d /fyr tyr dyr dyr, sb./adj. 

(; /fila kilde, sb./vb. r;ila gilde, vb. 

g /fåvl kjole gåvl gavl 
f /fø-ra køre fø·ra føre, vb. 

V /fil 1. kile, sb. vil hvil, sb. 

2. kild, imp. af vb. 

s /fa"jla kegle sa·jla sejle 
f lfø·rt kørt,præt.part. af vb. : Jø·rt skørt, sb. 

j /fåvl kjole jåvl hjul 

m /fa"jta kejte, sb. ma"jta magte 

n /fæ-r kær næ·r nær, adv. 

I /fila kilde, sb./vb. lila lille 
r /fæf)a(-1/-) kende, vb. ræf)a(-1/-) rende, vb. 

h /fæf)a(-1/-) kende, vb. hæf)a(-1/-) hænge 



45 

(§ 49) 

4. k: b kå•/ kål bå·/ bål 

d kåm 1. kam, sb. dåm 1. dom 
2. kom,præt./imp. af vb. 2. dem, obl.kas. af 

pron. 

r,; kar kar r,;ar gær 
g kalt koldt, neut. af adj. galt galet, præt.part. 

afvb. 

f ka·j/a kalde fajla 1. fejle 
2. falde 

V ka·rm karm va·rm(iJr) varm 
s kant kant sant sandt, neut. af adj. 

I kål kul /ål skjold 
j ko·r kor jo·r jord 

m kå·va kåbe må·va måbe 
n kat kat nat nat 
I ko· ko lo· lo, sb. 

r kasa kokasse rasa rase 
h ko·rn korn ho·rn horn 

5. b: d bø·r bør, sb. dø·r 1. dør, sb. 

2. døer, præs. af vb. 

r,; be· bede, vb. r,;e· give 
g bå·s bås gå·s gås 
f bar bar, adj. far fader 
V bå·d båd vå·d(iJr) våd 
s bi bi si si 

I bæ·ra bære Jæ·ra skære 
j bo·r bord jo·r jord 
m bå•/ bål må·/ mål 
n by by ny(iJr) ny 

I bida bide Zida lide (nl. på, stole på) 
r bø· bød, præt. af vb. rø"(iJr) rød 
h ba bade ha have, vb. 

6. d: r,; dæs des, jo, adv. r,;æs gæs, pl. af sb. 

g dal dal gal gal, imp. af vb. 
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(§ 49) 

f din din, pron.fem. fin(ar) fin 
(/mask.) 

V dåva due våva vove, vb. 

s dåva due såva suge 

I dø· dø fø· sø 
j dyr dyr jyr yver 

m dø la dølge mø la mølle, sb. 

n døtar datter notar nytter, præs. af vb. 

l då· da lå· lå, præt. af vb. 

r døma dømme, vb. røma rømme, rydde 
h du du,pron. hu hud 

7. <,;: g <,;a'jla gejle, vb.36 ga'jla galde, sb. 
f gar gær far fader 
V ged ged ved ved, præs. af vb. 

s gi[ gild, imp. af vb. sil sild 

I <,;æjla gælde fæjla skælde 
j gylan gylden, adj. jylan julen, b.sg. af sb. 

m gø· gø mø· mø 
n <,;ysa gyse nysa nyse 

gø'j gøg lø'j løg 
r gø·r gøer, præs. af vb. rø·r rører, præs. af vb. 

h gåra gøre håra dreng 

8. g: f gå·r 1. går, præs. af vb. få·r 1. får, præs. af vb. 

2. gård, sb. 2. får, sb. 

V gålz gang vå11 vang 
s ga·va 1. gave, sb. sa·va 1. save 

2. gabe, vb. 2. sove 
f gå[ gulv få! skjold 
j ga·rn garn ja·rn jern 
m ga·va 1. gave, sb. ma·va mave 

2. gabe, vb. 

n ga·vn gavn na·vn navn 
I gå·s gås lå·s lås 
r gå• gå rå· råd, sb. 
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(§ 49) 

h gå·r 1. går, præs. af vb. hå·r 1. hår, sb. 

2. gård, sb. 2. hård, adj. 

9. f: V fa·rm(ar) kry, stor på det, adj. va·rm(ar) varm 

s få· få, vb. så· 1. så, inf. af så 

2. så,præt. afse 

I fø·rt ført,præt.part. af vb. : fø·rt skørt, sb. 

j fåvl fugl jåvl hjul 

m fad fad mad mad 

n fæ"jla fælde, vb./sb. næ"jla nælde 

l fant fandt, præt. af vb. lant langt, neut. af adj. 

r fø· føde, vb./sb. rø·(ar) rød 

h fæst fest hæst hest 

10. V : S veda vide se da sidde 

I væ'jla vælde, vb. fæ'jla skælde 
j va"jt vagt ja"jt jagt 

m vil hvil mil mil 

n væ·r 1. hver,pron. næ·r nær, adv. 

2. vejr, sb. 
3. vædder, sb. 

l van vand lan land 

r var vaer, adj. rar rar 

h våvsa vokse håvsa huske 

11. s :/ sy sy fy sky, sb. 
j sa·va 1. save ja·va jage 

2. sove 

m så· 1. så, inf. af så må· må, præs. af vb. 
2. så,præt. afse 

n sa"jl sejl, segl na"jl negl 

I sa"js saks, le la"js laks 

r sø·ja søge rø"ja røge, ryge 

h sus sus hus hus 

12. J: j fy/ 1. skjul jyl jul 

2. skyld 
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m fæ·r 1. skær, sb. mæ·r mær 

2. skær(er), imp./præs. 
afvb. 

n fe·r sker, præs. af vb. ne·r ned 

Jæ·ra skære læ·ra lære 

r fæ·v(ar) skæv ræ·v ræv 

h Je·v skib he·v hev, præt. af vb. 

13. j m ja'jt jagt ma'jt magt 

n jo·r jord no·r nord 

l ja jeg la lagde, præt. af vb. 

r jo·r jord ro·r ror, sb. 

h jæ·vn(ar) jævn hæ·vn hævn 

14. m:n må·/ mål nå·/ nål 

l me·r mer(e), komp. af adj. : ie'r ler 

r mol)(-11) mund roq(-11) rund, fem. 

h ma·va mave ha·va have, sb. 

15. n : l ni·va knibe (»nive«), vb. liva lyve 

r nå· nå rå· råd, sb. 

h na·vn navn ha·vn havn 

16. l : r låjta lygte råjta røgte, vb. 

h læ·va 1. leve, vb. hæ·va hæve 

2. læbe, sb. 

17. r : h rø·ra røre hø·ra høre 

§ 50. Finale kontoider. 

1. p : t tæp luk i, imp. af vb. tæt(ar) tæt 
if tæpa lukke i tæifa tække 

k ståp stop, imp. af vb. ståk stok 

b lap lap lab lab 

d vep vip, imp. af vb. ved ved, præs. af vb. 
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(§ 50) 

(;. fæpa skæppe, sb. fæg_a skægget person, sb. 
g døp dyp, imp. af vb. døg dug 

f håp hop håf hof 

V nipa nippe, afbide niva knibe (»nive«), vb. 

s tåp top tås tos, imp. af vb. 

j lap lap laj lej, imp. afvb. 

m drøp dryp, imp. af vb. drøm drøm 

n tæpa lukke i tæna tænde 

1J(ll) /sæp kæp lsælJ(-11) kend, imp. af vb. 

11 såp sop, imp. af vb. så11 sang, sb. 

l døpa dyppe dø la dølge 

r tåp top tår torv 

2. t Is sæt 1. sæt, sb. sæls sæk 

2. sæt, imp. af vb. 

k hat hat hak hak 

b flat fladt, neut. af adj. flab flab 

d /it skidt, sb. /id skid, sb. 

(;. læta lette, vb. læg_a lægge, vb. 

g løta løfte, vb. løga luge, vb. 

f skat skat, sb. skaf skaf, imp. af vb. 

V føt skøttet, udrettet, /øv syv, num. 

præt.part. af vb. 

s læta lette, vb. læsa læsse 

j sat sat,præt.part. afvb. saj sige 

m søt sødt, neut. af adj. søm søm 

n sæta sætte sæna sende 

1)(11) sæt sæt, sb./vb. Sæl)(-11) seng 

11 gåt godt, neut. af adj. gå11 gang 

l søt sødt, neut. af adj. søl 1. sølv 

2. sål 

r nat nat nar nar 

3. Is : k væls væk, imp. af vb. væk væk, adv. 

b flæ/sa flække, vb. flæba flæbe 

d rø/sa rykke røda 1. rydde 

2. rede, sb. 

4 RØNNEMÅLET 
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(§ 50) 

(i. rø/f ryk, imp. af vb. røg_ ryg, sb. 
g rø/f ryk, imp. af vb. røg rug, imp. af vb. 

I træ/fa trække træ fa træffe 
V se nedenfor§ 51.1. 

s trø/f tryk, imp. af vb. trøs tres, num. 
j se nedenfor § 51.1. 

m tælfa tække tæma tæmme 
n sæls sæk sæn send, imp. af vb. 

IJ(l/) ræ/fa række, vb. rælJa(-11-) rende, vb. 

l/ se nedenfor§ 51.2. 
I bælf bæk bæl bælg 
r spæ/fa spække spæra spærre 

4. k: b ståk stok ståb stub 
d låk lok, sb. /åd lod, sb. 

(i. læk(ar) læk, adj. læg_ læg, imp. af vb. 
g døk dyk, imp. af vb. døg dug 

I ståk stok stå/ stof 
V /føk(ar) tyk /f øv køb, sb. 

s /føk(ar) tyk lf øs kys, sb. 
j tak tak taj ti, imp. af vb. 

m tak tak tam(ar) tam 
n fek skik, imp. af vb. Jen skin, sb. 

IJ(l/) bræka brække bræl}a (-11-) brænde, vb. 

l/ låk lok, sb. lå11(ar) lang 
I døka dykke dø la dølge 
r stak stak, præt. af vb. star stær 

5. b: d då·b dåb då·d dåd 
(i. æba Ebba, propr. æg_a ægge (kanter), sb.pl. 
g /abana labberne, b.pl. af sb. lagana »tøndekant«, b.pl. 

af sb. 

I skab skab (sygdom) skaf skaf, imp. af vb. 

V hå·b håb, sb. hå·v hob, sb. 
s lab lab las læs, sb. 
j lab lab laj lej, imp. af vb. 
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(§SO) 

m lab lab lam(ar) lam, adj. 

n lab lab lan land 
r,;(11) flæba flæbe flæ1Ja(-11-) flænge, vb. 

1[ ståb stub stål[ stang 
l båba »bobba« båla skål (bolle) 

(troldevæsen) 
r hå·b håb hå·r 1. hår, sb. 

2. hård, adj. 

6. d: li- væd hvæs, imp. af vb. væy_ væg 
g kå·d(ar) kåd kå•g kog, imp. af vb. 

f skåd skud skåf skuf, imp. af vb. 

V slida slide sliva slibe 
s ro· da rode ro·sa rose, sb./vb. 

j væ·d væd, imp. af vb. væj vig, sb. 

m røda 1. rydde røma rømme, rydde 
2. rede, sb. 

n se da sidde sena sene, sb. 

T,J(l[) føda skøtte, udrette følJa(-1[-) synge 
1[ !åd lod, sb. lål[(ar) lang 
l væda 1. hvæsse væla vælge 

2. vædde 
r æ·da æde æ·ra ære, vb. 

7. g: g brøy_ bryg, sb. brøg brug, imp. af vb./sb. 

f bøg byg, sb. bøf bøf 
V pøgar »pyggjer« (knopper) : pøvar peber 
s læi;_a lægge læsa læsse 
j se nedenfor § 51.1. 
m røi;_ ryg, sb. røm røm, imp. af vb. 

n bøi;_ byg, sb. bøn bøn 
T,J(l[) føg tig, imp. af vb. følJ(ar)(-1[-) tynd 
1[ se nedenfor § 51.2. 
l tøga tigge tø la tåle 
r væga vægge, pl. af sb. væra virre, vb. 

4• 
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8. g: f bøg bug bøf bøf 
V kå·ga koge kå·va kåbe 
s vag vug, imp. afvb. vas(ar) hvas 
j vag vug, imp. afvb. vaj vej 
m døg dug døm døm, imp. af vb. 

n baga bage bana bane, sb./vb. 

lJ(ll) hog hug, sb. hoq(-1[) hund 
1[ låg låg lål[(ar) lang 

l døg dug døl dølg, imp. af vb. 

r tå·g tog, sb. tå·r tår 

9. f: V fæl chef fæ·v(ar) skæv 
s pof puf, imp. af vb. pos puds, imp. af vb. 

j håf hof håj høj, sb. 

m skåf skuf, imp. af vb. skåm skum, sb. 

n bøf bøf bøn bøn 
lJ(ll) pof puf, imp. af vb. poq(-1[) pund 
1[ stå/ stof stål[ stang 

l håf hof hål hul, sb. 

r skåf skuf, imp. af vb. skår skurv 

IO. V : s /føv køb, sb. /f øs kys, sb. 
j læ·v løv læ·j 1. leg, sb. 

2. lig, sb. 

m riv riv, imp. af vb. rim rim (i digt) 
n griv grib, imp. af vb. grin grin, sb. 

lJ(ll) føv syv, num. føl)(-1[) syng, imp. af vb. 

1[ kåvar kobber kål[ ar konger, pl. af sb. 

l lføva købe lføla kølle 
r læ·v løv læ·r lær, imp. af vb. 

11. s : j læ·s læs, imp. af vb. læj 1. leg, sb. 

(læse) 2. lig, sb. 

m tøsa tysse tøma tømme, vb. 

n vas(ar) hvas van vand 
lJ(ll) tøs tys, imp. af vb. tøq(ar) (-![) tynd 
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1[ lås los, imp. af vb. lål[(ar) lang 
I tøsa tysse tø la tåle 
r vas(ar) hvas var vær, imp. af vb. 

12. j : m taj ti, imp. af vb. tam(ar) tam 
n laj lej, imp. af vb. lan land 
TJ(ll) maj Maj (måned) ma·IJ (-ll) mand 
1[ tåj tøj tål[ tang 
I håj(ar) høj hål hul, sb. 

r tåj tøj tår torv 

13.m:n kåm 1. kam kån konen, b.sg. af sb. 

2. kom, imp./præt. af vb. 

1J{1[) /fæma kæmme !f æJJa(-1[-) kende, vb. 

1[ våm vom vål[ vang 
I døma dømme, vb. dø la dølge 
r tåm(ar) tom tår torv 

14. n : JJ(ll) sæn send, imp. af vb. SæJJ(-1[) seng 
1[ kån konen, b.sg. af sb. kål[ konge i kortspil 
I Jen skin, sb. fe/ skil, imp. af vb. 

r van vand var vær, imp. af vb. 

15. 1J : 1[ bråTJ brønd brål[ bragte, præt. af vb. 

I SæJJ(-1[) seng sæl sælg, imp. af vb. 

r ka·JJ(-1[) kan, præs. af vb. ka·r mandfolk 

16. 1[ : l kål[ konge i kortspil kål kul 
r tål[ tang tår torv 

17. I : r væ·/ vel, adv. væ·r 1. hver, pron. 

2. vejr 
3. vædder, sb. 
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4°. Modificerende forhold vedrørende kornmutationerne 

§ 51. Ususregulerede begrænsninger af eksplicite kommutationsmuligheder. 

Som det ses37, kan i denne operation følgende relevante oppositioner 
ikke påvises: 

1. Idet usus ikke realiserer systemets mulighed for relation mellem j og de 
størrelser, som har relation til lf og y. i final position, kan størrelserne følgelig 
ikke i denne stilling konstateres at være kommutable. Hvad angår -/f og -v, 
har begge disse stærkt begrænsede muligheder for samme relationer, og 
materialet byder ikke på eksempler. Da imidlertid de nævnte elementer ses 
at være kommutable initialt, og da initial- og finalparadigmerne siden reduceres 
til et38, er bestemmelsen af størrelserne som indbyrdes kommutable ikke et 
problem. 

2. Det forhold, at størrelsen 1J kan vises at være kommutabel i forhold til 
1/, men kun i relation til (forudgående) å - i øvrigt kun i et tilfælde, nemlig i 
kraft af tegnkorrelationen brål} »brønd« : brån »bragte« - og at der kun fore
ligger det ene eksempel på relationen -ål} som i det anførte ord, endelig, at 
kommutationen kan påvises at være suspenderet i alle andre relationer, 
vanskeliggør selvsagt, at man ved konkrete eksempler kan godtgøre, at der 
foreligger kommutation mellem 1J og samtlige andre finale kontoider. Vi nød
sages derfor til at nøjes med at konstatere, at kommutation mellem hver 
enkelt kontoid og synkretismen IJ/1/ dog foreligger. 

Denne situation medfører videre, at man heller ikke konkret kan eftervise 
kommutation mellem Il og lf samt Il og y., da usus realiserer systemet således, 
at de nævnte kontoider kun optræder under gensidigt eksklusive betingelser. 
Dog er lf og y. som de andre finale kontoider som ovf. nævnt kommutable 
i forhold til synkretismen IJ/fl. 

5°. Delvis eller helt suspenderede kommutationer 

§ 52. Vikariering. Synkretisme. Når hensyn tages til de i § 51 nævnte be
grænsninger, findes der ikke nogen marginale elementer, der ikke er 

indbyrdes kommutable, og for størstedelens vedkommende består der inden 
for begge paradigmer ubetinget eksklusion mellem de enkelte led indbyrdes. 

Som det ovenfor er uddybet39, gør der sig imidlertid i og med »opløsnings
tendensen« inden for dialekten og tilnærmelsen til det danske rigsmål nogle 
forhold gældende for visse af korrelationernes vedkommende, nemlig sådanne, 
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hvori indgår dialektspecielle og dermed rigsmålsfremmede korrelater; der 
bliver her tale om vikarieringsforholdene og synkretismerne ved 
Is : k, g : g og lJ : ![. Endvidere regnes derudover med en række andre suspen
derede kommutationer uden nærmere angivne ekstralingvistiske årsager, således 
synkretismerne ved//v, p/b, t/d, k/g samt (formentlig) fs/g, i final stavelses
position i samtlige tilfælde. 

§ 53. Is og k, g og g. Med hensyn til korrelationerne Is: k og g: g taget 
som helhed må kommutationen i den aktuelle usus siges at være be

betinget. Forholdene er i øvrigt afhængige af stavelsesposition, samt af, 
hvorvidt der er tale om relativt ældre eller yngre usus (netop blandt de anvendte 
meddelere er der en repræsentation for ældre og yngre sprogbrug, der er rele
vant for disse forhold). 

1. I initial position er kommutationen ubetinget både hos den ældre 
EP og hos de yngre (EmP og LP). Modsætningsforholdet har imidlertid ringe 
belastning; Is og k har begge kun relation til a<·> og å40 og g og g til a<·>, a, å 

og o·41, men sprogbrugen udnytter kun sjældent disse relationer. Eksempler 
på kommutation har vi således i de i opstillingen ovenfor anførte oppositioner 
fsajla »kegle« : kajla »kalde« henholdsvis gajla »gejle« : gajla »galde«. Et andet 
eksempel på !fa·- haves i lfajta »kejte« (venstre hånd); det eneste eksempel på 
!få-, der er optegnet, er i lfåvl »kjole«; ga·- er ikke noteret i andre end det 
nævnte eks., ga- er som ventet konstateret i gar »gær« og gara »gærde«, gå- i 
gåra »gøre« og go· i go·rt »gjort«, samt go·ra »gjorde«. 

2. I final position er der ligeledes kommutation, men her må regnes 
med vikariering, dog således, at tilfælde heraf sjældnere optræder hos den 
ældre (EP), oftere hos de yngre (EmP og LP). Vi kan udtrykke det således, 
at finalt g er kommutabelt i forhold til g/g og k til lf /k, eller : a: g, Tf, : A: g, k, 

idet (de rigsmålslignende) g og k participerer i (de dialektspecielle) g's 

resp. !f's områder39: »bug« sb. hedder kun bøg, medens »byg« (kornsorten, 
der ifølge behandlingerne i Espersens ordbog42 hedder bjog eller bjøg i klass. 
bornh.), imp. af »bygge« hedder bøg eller bøg; »brug« sb./imp. af vb. hedder 
brøg, medens »bryg« sb./imp. af vb. hedder brøg eller brøg o.s.v. 

Med hensyn til forholdet k: !fik er noteret wæk«, adv. som kun væk over 
for imp. af »vække« (der dog almindeligvis hedder våvn) vælf eller væk, »blik<< 
(metallet), der kun er hørt som blæk, medens »blæk« enten har formen blælf 

eller blæk og »lykke« = løka over for »løkke« = lølfa eller løka o.s.v43. 
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Hvad angår klass. bornh., synes det efter Vilh. Thomsen at dømme, som 
om i hvert fald initialt lf og k har været holdt ude fra hinanden44 som i den 
her beskrevne sprogart, ligesom det fremgår, at der sikkert har fundet visse 

sammenblandinger sted af lf og k i final position45. At vikarieringsfænomenerne 
således synes at have bredt sig mere i vore dage, antydes fx. af H. A. Koefoed 

i hans (utrykte) afhandling om palatalerne. Det fremgår her, at den har bredt 
sig videre til initial position hos yngre medlemmer af sprogsamfundet som 

følge af den tiltagende opløsning af sprogsystemet under indflydelse af rigs
målet, hvilket således har ført til, at invariantforholdet lf : k, a : g hos de 

yngste sprogbrugere er erstattet af et variantforhold, hvori k resp. g optræder 
som de mest foretrukne varianter. Vedr. dette har nærværende afhandlings 
forf. haft rig lejlighed til at gøre erfaringer i Rønne46. 

§ 54. "IJ og 11. Ved denne korrelation gør følgende sig gældende: 1. I relation 

til forudgående å kan der konstateres kommutation. Modsætnings
forholdet har imidlertid minimal belastning, idet ubetinget kommutation kun 
ses at være i kraft i et tilfælde, nemlig i det ovenfor47 nævnte eksempel brå1J4s 

»brønd«: brå11 »bragte«. 
2. I relation til forudgående e, ø43, æ og a<-> er kommutationen suspen

deret. "IJ og 11 indgår synkretisme, hvis manifestation er et sammenfald, 
jfr. eksempler som ve"I} eller ve11 »Vind«, pe"IJ eller pe11 »pind«, (ofte henholdsvis 

[vi"I}] og [pi1J]43, tø"l}-/tø11- »tynd« (ofte [tylJ-]43), sæ"l}/sæ11 »seng« og ka·1J/ka·11 »kam. 
3. I relation til forudgående o anses kommutationen for at være i kraft, 

men således, at der foreligger vikariering. Dette forhold optræder hos den 
ældre meddeler (EP). Således hedder »pung« altidpo11, medens »pund« hedder 

po"I} = [pa1J] eller po11; »lunge« hedder altid lo11a, medens pl. af »lund« hedder 
lo"l}a = [la"l}a] eller lo11a, og på samme måde med »runge«, vb., og »runde«, 

adj. i b.sg./ub.pl.: ro11a: rol)a/ro11a. Modsætningsforholdet er således her 
11 : "IJ/11 (: a: "I}, : A: 11). Denne vekslende usus gælder som nævnt kun den ældste 
meddeler (hos hende er hørt el) '011ali 'hol) »en underlig hund«, altså med 
[01zali], men [ha"I}]). (Det kan altså her bemærkes, at en vokalvarietet, mani

festeret ved en relativt høj, lukket, rundet bagtungevokoid, [a], er solidarisk 
med "IJ)43. 

4. En betragtning svarende til den ved -ol) ( = [a"l}])/-011: -011 anlagte lader 
sig ikke praktisere over for de fonetiske vekselforhold [i1J]/[e11], [Y"1J]/[ø11], 

der forekommer hyppigt inden for dialektens sprogbrug, jfr. fx. [ti"l}]/[te11] 
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»ting« og [tyl}-]/[tø11-l »tynd« ovf., da sprogsystemet ikke tillader oppositioner 

il}/e11 : e11, Y1J/ø11 : ø11; forbindelserne -il} og -erz resp. -YlJ og -ø11 veksler planløst, 
idet [i] og [y] kun optræder som manifestationer af varieteter inden for sprog
arten. Der er her ikke tale om »opløsning« under rigsmålspåvirkning; snarere 
er det måske en videreførelse af en skånsk tendens49. 

§ 55. fog v. (Synkretisme). De to størrelser er som påvist kommutableso, 
når de optræder som enkeltfinaler, men indgår i samme stilling syn

kretisme i relation til efterfølgende t. Manifestationen kan bestemmes som en 
implikation, idet v implicerer f, jfr. ekss. som: skaft, præt.part. af ska·va 

»skabe«, som tillige er præt.part. af »skaffe«: skafa; eksemplet er velegnet, 
da stammefinalen i de to ord entydigt lader sig bestemme som henholdsvis 
v og f; andre ekss.: lføft, præt.part. jfr. inf. lføva »købe«, taft præt.part. jfr. 
inf. ta·va »tabe«, låft præt.part. jfr. inf. låva »love« og rava »råbe«, der har 
præt.part. raft, præs. ravar, præt. rafta51. 

Såfremt intet i øvrigt taler derimod, tolkes ved generalisation samtlige 
forekomster af -ft således, at fx. g.eft »gift«, sb., klæft »kløft«, reft »rift« o. s.v. 
kan noteres henholdsvis: g.e·vt, k/æ·vt, revt o.s.v. ved anvendelse af ideel 
notation (men skaft, præt.part. af »skaffe«, dog = /'skaft/, jfr. skafa). 

§ 56. pog b. (Synkretisme). Hovedreglen m.h.t. karakteren af korrelationen 
mellem enkeltfinalt p og b i dialekten - antagelig såvel som i born

holmske sprogarter i øvrigt - er den velkendte, at der er kommutation. 
Denne synes imidlertid at være suspenderet i stillingen foran t og manifestatio
nen er en implikation, idet b implicerer p. Materialet har kun få eksempler 
herpå, således fx. i snøpt, præt.part. af snøba »bide af«s2. 

§ 57. k og g. (Synkretisme). Noget lignende gælder for korrelationen k: g. 

Vi regner med en synkretisme, manifesteret ved implikation i stillingen 
foran t. Vi har her akt præt.part. af aga »age«; g erstattes af k. Her støttes 
antagelsen fremdeles af en alternation, der opstår, når visse ordudtryk med 
vokalismen få/ og med finalgruppen 11k indgår relation med t (fx. ved til
føjelse som »bøjningsendelse«): adjektivet blank- »blank« har neutrumsformen 
blankt eller (hyppigere) bla11t53. Idet 11, som det senere skal påvises54, vil kunne 
tolkes som en varietet af n foran g eller k, vil det kunne antages, at der i tilfælde 
som dette foreligger en synkretisme g / k i stillingen efter n og foran t; i eks-
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emplet blan(k)t bliver manifestationen et sammenfald. I strukturel notation 
får vi således: / 1blång/kt/. I lant »langt« regnes med g/k/nul. 

§ 58. lf og y_, lf og k. Der er i materialet ingen eksempler, der entydigt kan 
tjene til afgørelse af, om der skulde kunne findes primitiv overlapping 

mellem lf og y_. (Om interpretationen i tilfældene slølfa, infinitiv, over for slyt, 

præt.part. af »slukke«, støy_(ar) (mask./)fem" over for styt, neut. af »styg« m.fl. 
se nedenfor55). 

k erstatter i enkelte tilfælde lf foran t, jfr. tælfta/tækta, præt. af »tække«. 

§ 59. t og d. (Synkretisme). Kommutationen er ved disse størrelser i 
final position almindeligvis i kraft, men indgår synkretisme i følgende 

tilfælde: 
1. I stavelser med svagtryksakcent, i hvert fald når denne optræder som 

erstatning for en stærktryksakcent, der er domineret af en anden stærktryks
akcent, altså i en junktion: Vi har 'met, 'det, 'set henholdsvis »mit«, »dit« og 
»sit«, men fx. omet 'hus eller omed 'hus »mit hus«, og på samme måde odet 

eller 0 ded ('hus) og 0 set eller osed ('hus), således at d = [o]. Synkretismen 
manifesteres ved et sammenfald. 

2. I relation til 0 a. Ved at regne med synkretisme her opnås a) en hensigts
mæssig tolkning af visse tilfælde af »assimilation«, der optræder i forbindelse 
med forskellige »bøjningsformer«, samt b) en simplere løsning ved ansættelse 
af ensartede kenematier for morfemer: Ved fx. at ansætte udtrykket for 
»præteritum «-formanten til -ta overalt ved »svage« verber, opnår man, at 
forekomster af d kan tolkes som aktualiseringer af en synkretisme t/d, således 
at d impliceres af t, domineret af visse »nærtstående« størrelser. Fx. har vi 
'bfæ·s0 ta, præt. af »blæse«, men 'mal0 da præt. af »male«, 'hog0 da præt. af 
»hugge«, 1bo· oda, præt. af »bo«, nemlig sådan at vokaler samt konsonanter, 
manifesteret ved stemt kontoid, dominerer synkretismen således, at den im
plicerede størrelse netop bliver en konsonant, der er manifesteret ved stemt 

kontoid (d). Altså: /'blæ·s 0 ta/, /'mal0 ta/, /'hog 0 ta/, /'bo· 0 ta/. 

Denne analyse gælder antagelig også ved bøjningsformer af participier: 
Over for neutrum (og »supinum«) fx. 'lfænt »kendt«, 'trælJ/1/t »trængt« står 
(mask./)fem. 'lfænd(0 ar) og 'træ1J/11d( 0 ar). Der har imidlertid ikke kunnet på
vises en samling eksempler så righoldig, at man med sikkerhed kan uddrage 
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regler, så meget mere som det er overordentlig vanskeligt at konstatere mask.
fem.sformer i dialekten, idet sådanne i største udstrækning er erstattet af 
neutrum i nyere usus. 

Det bør præciseres, at dominansforholdet - forskelligt efter tilfældene -
kan virke »i begge retninger«: I lmal0 dJ »malede« dominerer I implikationen af 
dit, i lraf0 tJ »råbte« derimod dominerer t implikationen af /i v56. 

§ 60. 11 og g. (Synkretisme). Der findes inden for dialekten nogle tilfælde, 
hvor g ofte erstattes af 11 under dominans af et efterfølgende n, jfr. 

et eks. som afJnas »Agnes«; for »sogn« haves formerne lså!Jn v. s. a. 'sågn 

(eller lsåg 0 Jn), hvor de to størrelser falder sammen57. 

§ 61. Andre synkretismer. 1. Det kan konstateres, at n synes at falde sammen 
med m, fx. i ordet ho·n »hun«, specielt når ordet karakteriseres af en 

svagtryksakcent, der impliceres af en stærktryksakcent under dominans af en 
anden stærktryksakcent: ohon ltåv v. s. a. ohom ltåv »hun tog« o. lign. 

2. Hvis der regnes med bortfald af -r, jfr. ovf. § 46, foreligger der -r/-nul 

(fakultativitet). 
3. I sammenhængende tale optræder endelig selvsagt ofte andre synkretismer 

mellem konsonanter, der manifesteres ved fonetisk nærtstående kontoider 
(»assimilation«): el}Jn-+ e!JJIJ (ofte aktualiseret e!JIJ =el}·) »ingen«; lka'IJ' = 

lka·IJIJ = lka·1J 0 Jn = lka·IJ le<- >n »kan en«58, 1J tolkes i disse konkrete tilfælde 
som impliceret i n domineret af andet IJ. 

6°. Primitive invarianter 

§ 62. Foreløbigt inventar. Under hensyntagen til de begrænsninger, der fore-
ligger ved kornmutationerne i kraft af vikarieringer og synkretismer, 

kan der opstilles et foreløbigt inventar af primitive invarianter, idet der stadig 
skelnes mellem initial og final position. Paradigmet af invariable kommer 
derfor til at se således ud: 

1) initiale: p, t, ]f, k, b, d, a, g, f, v, s, f, j, m, n, I, r, h, = 18 

2) finale: p, t, ]f, k, b, d, g, g, f, v, s, j, m, n, 1}, 11, I, r, = 18, 

og man kan mærke sig, at fog h er kun-initiale, 1J og 11 er kun-finale. 
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7°. Vilh. Thomsens konsonanter 

§ 63. Lyd/ærens inventar. Hos Vilh. Thomsen er opstillet elementer svarende 
dels til størrelser, som i nærværende beskrivelse er bestemt som in

varianter, og dels til, hvad her er fastslået som varianter - set fra sprog
bygningens synspunkt. I lydlæren i Bornholmsk Ordbog regnes der med 
følgende elementer: 

1) p, t, k, k, b, d, if, g, f, v, s, j, m, n, l, r, der kan optræde initialt og finalt, 
og s og h, der kun står initialt, endelig li og rz, der kun står finalt -

altså svarende til vort invariantinventar, 

2) ~. der er kun-initial, IJ, q, z, der er kun-finale, og w, der er initio-final -
altså svarende til varianter i nærv. beskrivelse. 

Som tidligere anført kendes /J-varianten ikke i Vilh. Thomsens behandling, 
endsige andetsteds. 

8°. Ekskurs 

§ 64. Palatalt l. Som det vil bemærkes, mangler der i vort inventar en stør-
relse, der manifesteres ved palatalt l (}); dette element optræder som 

bekendt i klassisk bornholmsk og findes begribeligvis den dag i dag i visse 
former for bornholmsk. Selv om størrelsen ikke har relevans i Rønnemålet, 
redegøres der dog her for de forhold, der ækvivalerer med den, idet en omtale 
heraf er af interesse for en sammenligning mellem normerne. 

I relationer, hvor det element optræder, der i Vilh. Thomsens lydlære er 
karakteriseret som »det palatale (eller mouillerede) l, samme lyd som italiensk 
gl i egli ... «59, kan for nærværende sprogarts vedkommende forekomsten af 
en kontoidgruppe -jl- hævdes, idet der i dialekten ikke kan opstilles et 
simplekselement, manifesteret ved palatalt/, der ved at fungere som korrelat 
i forhold til andre af dialektens marginale udtrykselementer kan udskilles som 
invariabel. 

En sammenligning mellem den espersenske norm og det af os optegnede 
materiale har fremdeles godtgjort, at ord, der her antages at indeholde gruppen 
-jl- modsat ord med palatalt /, jfr. ekss. som fajla »fejle«6o og fq}a »falde«61, 
i Rønnemålet i al fald, modsigelsesfrit lader sig bestemme som homonyme. 
Såvel »fejle« som »falde« må i vor beskrivelse tolkes som fa"jla med kenematisk 
identitet. H. A. Koefoed, der er Rønnebo, gør sig i sit arbejde om palatalerne 
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i bornholmsk til talsmand for tilstedeværelsen af denne ejendommelighed ved 
det bornholmske folkemål på denne del af øen og skitserer desuden fænomenets 
geografiske udbredelse. 

I kraft heraf opviser dialekten karakteristiske afvigelser fra den klassiske 
norm, idet vi bl. a. dog ikke kan regne med -j!-forbindelsen i relation til i og y; 

der kan nemlig ikke etableres modsætninger mellem forbindelserne -ijl- og 
-yjl- på den ene side og forbindelserne -il- resp. -yl- på den anden side62. Vi 
kan derfor - i tilslutning til Koefoed hvad angår i- og y-forbindelserne -
notere følgende forskelspunkter: 

1) Hvor klass. bornh. har il og y( 
. -· 

har Rønnemålet il og yl, (fonetisk [ij!] el. [i"!]; [yjl] el. [y·!], idet 
j »absorberes« af vokoiden), og det kan videre ses, at vort dialektområde 
har homonymi i og med ord som »mil« og »mild« ((mask./)fem.): mil; 

»hvil«, imp. af vb. og »vild«, adj.: vil(-); og ligeså »hyl«, sb. og »hyld«, 
»hylde«, sbb.: hyl; »skjul«, sb. og »skyld«, sb./imp. af vb.: fy! o. s.v. (se 
flere ekss. i materialesamlingen p. 125 f.). Om ij og yj jfr. nf. § 136. 

Dertil kommer: 
2) Svarende til forbindelsen -æf i fremstillingerne i Espersens ordbog har 

Rønne forbindelsen -æjl- (kort vok.): mæjla = »melde«, vb., der tillige er 
yngre alternativform til »mægle« (ældre form: mægla). 

3) Svarende til forbindelsen -ql har vi som nævnt -a<->jl- (kort/lang vok.), 
jfr. ovenstående ekss. m.fl. 

4) Svarende til klass. bornh. -!!_T haves -å·jl- (lang vok.), fx. i åjlar »alder«. 
5) Svarende til -å[ i klass. bornh. har vi -åjl- (kort vok.): tråjl »trold«, tråjla 

»trylle«, m. fl. 
6) Også efter o hævdes forekomst af gruppen -jl-, idet vi dog her ofte vil 

kunne observere en manifestation, der for en auditiv betragtning ligger 
nær palatalt!; ord som ojl »uld«, mojl »muld«, fojl(ar) »fuld«, gojl »guld«, 
m.fl. kan fx. have den udtale, men den veksler planløst med en Ul]
udtale, således at man uden at risikere modsigelse kan regne med denne 
gruppes tilstedeværelse også i relation til o; vokalen manifesteres i dette 
tilfælde ofte ved [a]63. 

Konklusionen bliver derfor: Der er intet, der taler for, at man inden 
for den her beskrevne dialekt kan opretholde den sprogligt rele-



62 

vante distinktion, der i klass. bornh. kan antages at foreligge 
mellem en simpleksstørrelse, manifesteret ved en palatal /-lyd, 
og gruppen -jl-. 

2. Reduktion af marginalparadigmerne 

§ 65. Et marginalparadigme. Det er herefter hensigten - som bebudet 
ovenfor64 - nu at anskue marginalparadigmerne som reduceret til et. 

Selv om en reduktion ikke ifølge teorien nødvendigvis må kræves gennem
ført ved en »identifikation« af fonetisk identiske eller blot fonetisk forenelige 
elementer, tages denne fremgangsmåde imidlertid i anvendelse i nærværende 
beskrivelse af hensigtsmæssigbedsgrunde, nemlig stadig under hensyntagen til 
formålet: at muliggøre tilordningen af en fonetisk beskrivelse af dialekten. 

Derfor reducerer vi her de led i paradigmet af initialer med de led i final
paradigmet, som man med støtte i en auditiv betragtning tentativt kan anse 
for fonetisk identiske, og sådanne størrelser antages derfor at manifestere 
varianter af en og samme invariant. 

Idet det kan bemærkes, at man i nærværende dialekt ikke støder på kom
plikationer ved identifikationerne som i visse andre former for dansk65, og 
idet vi i så vid udstrækning, det er muligt, i vore reduktioner henter støtte i, 
at vi efter at have angivet stavelsegrænsen identificerer størrelser, der 
optræder alternativt initialt og finalt i ligeledes alternative på semantisk 
grundlag identificerbare fleksions- og derivationsformer66, praktiseres reduk
tionen således: 

Initialt p, t, /f, k, b, d, (;, g, f, v, s, j, m, n, l og r lader sig uden vanskelig
heder identificere med de dertil svarende finaler, f. eks.: 

t i løt »løft« (vb. i imperativ), hvor t altså står finalt, identificeres med t 

i lø-ta »løfte« (samme vb. i infinitiv), hvor t, ved at man angiver stavelse
grænsen, som anført lader sig interpretere som initialt, o. s. fr. hvad angår 
de øvrige elementer. 

Under iagttagelse af tilordningshensynet foretages der på dette analysetrin 
ikke yderligere reduktioner, hvorfor fog h i denne operation henstår uredu
cerede som kun-initiale, og 1J og 11 som kun-finale størrelser. 

§ 66. Anm. Stavelsesskellet. Den i forrige § omtalte angivelse af stavelse
grænsen yder i og med den kendsgerning, at denne grænselægning i 

relativt få tilfælde lader sig drage entydigt, plads for megen vilkårlighed, som 
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dog viser sig velanvendelig ved en mængde interpretationer. Imidlertid afgives 
der tillige en del kriterier for en entydig fastlæggelse af stavelsegrænsen, 
der også viser sig hensigtsmæssig for en række tolkningsmuligheder. 

Følgende kan noteres: 

1) Som det fremgår ovenfor67, kano og q veksle med dog g, manifesterende 
varieteter af henholdsvis /dl og /g/. Optræder det første sæt, må stavelse
grænsen lægges efter disse størrelser, hvorimod den, dersom det sidste 
vælges af usus, ikke entydigt kan fastlægges; således er meoa »middag« 
kun /lmed- 0 a/, hvorimod meda er /lmed- 0 a/ eller /lme- 0 da/; ka·qa »kage« 
er kun /lkag- 0 a/, medens ka·ga er Jlkag- 0 a/ eller jlka-0 ga/. Disse tolk
ninger er nødvendige, da o og q aldrig kan forekomme i en position, der 
entydigt kan bestemmes som initial, hvorimod størrelserne altid kan 
bestemmes som finale. o og q vil på den måde være at opfatte som signaler 
for final stavelsesposition, således som tilfældet er det i rigsmålet68. 
Forskellen mellem rigsmålet og nærværende dialekt er på dette punkt 
den, at medens rigsdansk d og o resp. g og q aldrig kan veksle frit i en 
entydigt bestemt stavelsesposition og i øvrigt i meget få tilfælde over
hovedet Ufr. de kendte ekss. med/oilsi?n »medicin« og sykol/o?g/qisg 

»psykologisk«), kan dog o, g og q i vor bornholmske dialekt veksle på 
samme entydigt fastlagte plads, jfr. lid/lio, råg/råq), og vekselforholdet 
optræder overalt inden for ordforrådet67. 

2) Den til /vi hørende variant o signaliserer på samme måde final position: 
hæ·on - hæo-na, na·on - na·o-na, ræ·o-la; også hæ·on-a o.s.v., idet vi 
aldrig finder o initialt. 

3) Samme situation har vi ved 1J og 11, der ikke optræder initialt. 
4) Under visse andre omstændigheder kan en konsonants stavelsesposition 

fastslås: tilfælde som klær;.u(ar) »klæg« tolkes klær;.-u(ar), da r;. ellers ikke 
i en stilling, der kan entydigt bestemmes som initial, indgår relation til 
efterfølgende homosyllabisk u. 

5) Når vi fastlægger stavelsegrænsen i flerstavelsesord indeholdende kon
sonantgrupper, påses det, at der på hver side af skellet ikke kommer til 
at optræde grupper, der ikke forekommer som entydigt bestemte initiale 
eller finale grupper andetsteds i ordforrådet, således stam-pa »stampe«, vb., 
eller stamp-a, men aldrig sta-mpa, da der ikke kan påvises initialt mp; 

æ11-la »engle«, men aldrig æ-11/a, da vi intetsteds finder initialt 11- (jfr. 
pkt. 3 ovf.) så lidt som 111-. 
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6) Endelig anbringes stavelseskellet efter de ovenfor påviste finale syn
kretismer og tilfælde af vikarieringer69. Om placering af stavelseskellet 
i andre tilfælde: se nedenfor under vokalanalysen(§ 130 ff.). 

3. Stavelsesmarginens invarianter 

§ 67. Endeligt inventar. Vi er således nu i stand til at opstille dialektens 
inventar af konsonanter, og paradigmet ser således ud: 

b, d, f, !J, g, h, j, /f, k, I, m, n, 1J, 1[, p, r, s, f, t, v, i alt 20. 

Da ikke alle disse størrelser på indeværende stadium af analysen lader sig 
bestemme som irreduktible, ansættes samtlige de nævnte enheder som præ
taksemer (foreløbigt irreduktible). Den næstfølgende analyseprocedure skal 
derfor godtgøre, hvilke der er endeligt irreduktible, for så vidt angår den 
partikulære inddeling, d.v.s. som kan bestemmes som taksemer. 

4. Analyse af de marginale prætaksemer 

§ 68. Afbildning. Opgaven bliver nu at søge konsonantinventaret reduceret 
således, at vi får færre led i paradigmet. Denne fremgangsmåde fører 

ganske vist med sig, at vi bringes til at registrere flere størrelser i kæden, men 
vi anser det for en nødvendig konsekvens af det valgte analyseprincip, at 
bestræbelserne for at opnå en simpel kategorisering overordnes bestræbelsen 
for at tilvejebringe en simpel analyse. 

Til det formål tænkes derfor foretaget en række indbyrdes afbildninger 
af paradigmet af enkeltelementer på et paradigme bestående af samtlige 
tænkelige muligheder for grupperinger af konsonanter for herigennem i den 
udstrækning, det er muligt, at reducere enkeltstørrelser til grupper, således at 
der ansættes gruppe overalt, hvor der kan regnes med substitution mellem 
gruppe og enkeltstørrelse. 

Den nævnte afbildning er baggrunden for følgende analyser. 

§ 69. If. 1. Der synes ikke at være noget til hinder for at antage, at der 
består substitution mellem størrelsen lf og gruppen kj eller lf og gruppen 

tj. Vi kunde derfor modsigelsesfrit tolke tilfælde som ifæ·ra = 1) »kære« 
adj.ub.pl./b.sg., 2) sb.vb. »tjære« som Jlkjæ·r0 a/ eller /ltjæ·r 0 a/; bæ/f »bæk« 
jlbækj/ eller jlbætj/. 

2. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at interpretere lf som kj, idet vi, når 
lf optræder finalt, opnår mulighed for at udnytte det vikarieringsforhold, der 
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består i forhold til k70 således, at vikarieringen kan reduceres til en fakulta
tivi tet af j. Vi kan derfor her71 tolke: 

væfs:/k »væk«, imperat. af vb. som /lvæk(j)/ med fakultativtj, men 
væk »væk«, adverbiet som /lvæk/ medobligatoriskfraværafj,og 
løfs:/ka »løkke«, sb. som /l/øk(j) 0 a/,men derimod 
løka »lykke«, sb. som /l/øk 0 a/. 

Denne løsning vil kunne generaliseres modsigelsesfrit til samtlige forekomster 
af fs:, herunder i initial position: 

fs:a:ila »kegle« = /lkjajl0 a/ og 
fs:åvl »kjole« = f 'kjåvl/ 

Da dialekten ikke kender til en vekslen mellem tj = [fs:] og t, er der derfor 
ingen vægtige indicier herigennem eller i øvrigt for en tj-tolkning. Følgelig 
tolkes endogså tilfælde som fs:øk- »tyk« og fs:æ·ra »kære«, »tjære« (i første om
gang, jfr. pkt. 3) som /lkjøk-/ og /lkjæ·r0 a/. 

3. Det vil dog nu vise sig, at der i en række tilfælde yderligere vil kunne 
foretages en reduktion, idet man vil kunne konstatere, at fs: modsat k i det 
»genuine« ordstof alene har relation til visse vokaler, nemlig sådanne, hvis 
manifestationer er fortungevokoiderne i, y, e, ø, og æ. Af hensyn til simpel
hedens princip anlægges derfor den tolkning, at det er k, der indgår disse 
relationer, idet j-aktualiseringen (manifestationen palatalkontoid) er usuel. 
Da fs: imidlertid også, som vist under pkt. 2, modsigelsesfrit kan tolkes som kj, 

vil det kunne udtrykkes sådan, at der, hver gang k har relation til de nævnte 
vokoider, indtræder et konnektiv, og vi kan herefter, da konnektivet kan 
udelades i notationen, tolke: 

fs:ila »kilde«, vb.sb. 
fs:yl »kulde«, sb. 

/lki/0 a/, 

/ 1kyl/ 
fs:øs »kys«, sb. /lkøs/ og nu 
fs:øk- »tyk«, jfr.pkt.2, = /lkøk-/, m.fl. 

5 RØNNEMÅLET 

men: fs:a:ila »kegle« stadig /lkja·j/0 a/, 

kåvl »kjole« stadig /lkjåvl/, 

sfs:ælk = /lskjælk/ »stilk« 
fordi konnektivet ikke indtræ
der, når k har relation til a<-> 
og å, samt når s går forud72, 
idet der her er kommutation, 

jfr. kajla »kalde« = / 1ka·j/0 a/, 

-kåvl i 1bre111kåvl 

»bringetøj« = /-lkåvl/. 
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§ 70. y_. 1. Ved denne størrelse forholder det sig stort set som ved If. Der kan 
siges at bestå substitution mellem på den ene side g og på den anden 

side grupperne gj eller dj, således at gæs »gæs« vilde være at interpretere 

som jlgjæs/ eller Jldjæs/. 

2. g kan tolkes som gj finalt, hvorved det opnås, at vikarieringen g: g/g 

reduceres til en fakultativitet af j: røg/g »ryg«, sb. = Jlrøg(j)/ med fakultativt 
j, men røg »rug«, imperativ af »ruge« = /lrøg/ med obligatorisk fravær af j 

o.s.v. Initialt ansættes ligeledes gj: gar »gær«, sb. og gara »gærde«, sb. = 

jlgjar/ og J'gjar 0 a/. Løsningen generaliseres, hvis intet i øvrigt taler mod det. 
3. Der optræder i det optegnede materiale (så vel som i bornholmsk i øvrigt) 

et vekselforhold g/j i initial position, jfr. ekss. som i 1gæn/iljæn »igen«, i'genam/ 

iljenam »igennem«, be'gø1J/1/a el. /beljø1J/'la »begynde«. Vi tolker her: I oi'(g)jæn/, 

/ oil(g)jen0 am/ og/ obe'(g)jø-/ og interpreterer sammenfaldet som en fakultativitet 
afg. 

4. Som tilfældet er ved /f, opfatter vi det også ved g således, at det er g, 

der har relation til i, y, e, ø og æ, idet vi antager g med konnektiv og tolker 

gila »gilde«, vb. som / 1gil0 a/, gæst »gæst« som Jlgæst/, gølta »gylt« som jlgø/t0 a/ 

og ged »ged« som jlged/ o.s.v. Undtagne fra reglen er de under pkt. 3 nævnte 

former. 
Det samme gælder dialektfremmede former, der fakultativt er undtagne: 

»Regere« hedder re'ge·ra, »general« gena'ral og »fjæs« (opt. i best. f.) kan 
hedde gefæ·sad, men »gemen<( hedder gelme·n-. 

§ 71. Vekselforholdet -ø/f, -øg, (-øk)/y. Et specielt alternationsforhold, der 
foreligger ved forskellige fleksionsformer i det optegnede materiale, 

lader sig belyse ved hjælp af den nysgennemførte analyse af lf og g. I tilfælde, 

hvor visse kenematier på -ø/f, -øg og en enkelt på -øk kommer i relation til -t 

(som formant for »præt.part.neut.« (og »supinum<() el. »neut.<( af adj. m.m.), 

optræder en erstatning af ølf, øg, øk med y, jfr. ekss. som: 

slølfa »slukke<( : 
støg(ar) »styg<( 
lføk(ar) »tyk<( 

slyt »slukket<( 
styt »stygt<( 

lfyt »tykt« 

Idet 1f = /kj/ og r;. = /gj/, (jfr. §§ 69-70), får vi: 

/ 1sløkjoa/ slyt 

/ 1støgj(0 ar)/ : styt 

f'køk( 0 ar)/ : kyt (om k foran ø og y: se§ 69.3). 
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Og da der, som det endvidere fremgår af vokalanalysen, er en »sammenhæng« 
mellem y og gruppen øj, idet der nemlig består substitution mellem de to 
enheder73 og vi derfor følgelig har mulighed for at interpretere 

slyt som /'sløjt/ 

styt som / 1støjt/ 

/fyt som / 1køjt/, 

vil man under henvisning til fleksionsformerne med eksplicit k eller g derfor 
kunne hævde, at i ovenstående aktualiseringer indgår der latente størrelser, 
og vi kan følgelig tolke: f'slø*kjt/, f'stø*gjt/ og f'kø*kjt/, idet man dog så for 
det sidste eksempels vedkommende på dette analysestadium må antage latent 
j i (mask./)fem.sformerne: / 1køk*j(oar)/. 

Vi regner herefter med, at der foreligger en synkretisme k/g, udtrykt 
ved nul. 

Med ovennævnte - ganske vist noget komplicerede - analyse har vi opnået 
udtryksoverensstemmelse ved indholdskorrelationer, og analysen falder i 
øvrigt i tråd med vokalanalysen og en auditiv-fonetisk betragtning, idet vi 
kan mærke os, at man, når ø, samtidig med at k og g bliver latente foran t, 
»støder sammen med« j, hører forbindelsen som en »glider<( [øj], der ikke struk
turelt kan skelnes fra [yj] = [y·] = fy/, og det er derfor rimeligt, at vi, da der 
ikke er kommutation, noterer hele forbindelsen som y på et primitivere stadium 
af analysen. 

At dømme efter Wimmers behandling af verberne (gramm. § 188b), vil det 
ses (for så vidt nærværende analyse gælder for den klassisk-bornholmske 
tilstand, som Wimmer beskriver), at bortfaldet af kog g der synes at være 
fakultativt i den nævnte relation. Mærk i øvrigt Wimmers forståelige usikker
hed over for øj/y-forholdet74. 

§ 72. f. Det er formålstjenligt at behandle f i forbindelse med gruppen s/f. 
1. s/f analyseres i henhold til reglerne i § 69.2 som /skj/, altså uden 

indtræden af konnektiv, jfr. ekss. som sffæ·rna »stjerne<(, slfælk »stilk<( og 
slfæ·la »stjæle<(, der således bliver f 'skjæ·rnoa/, f'skjælk/ og / 1skjæ·laa/. 

Løsningen generaliseres, hvis intet taler mod det. 
2. /reduceres herefter til gruppen /s*kj/, d.v.s. med latent aktualiseret k. 

Man kunde med lige så stor ret have arbejdet frem mod en reduktion til Jsj/, 
men ved denne tolkning opnås en gunstigere udtryksoverensstemmelse ved ind
holdskorrelationer, jfr. den vekslen, der består mellem f og sk i former 
som fæ-ra »skære<(: skar »skar«, således J's*kjæ·r0 a/: /'skar/. Der kan mod-

s• 
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sigelsesfrit generaliseres til samtlige forekomster af/: fyda »skyde«= jls*kjyd0 a/, 

fif »skidt«= jls*kjit/ o.s.v. Hermed følger, at fø· »sø« bliver / 1s*kjø'f og 
fø·g- »syg« / 1s*kjø·g-/. 

§ 73. rz. rz kan - lige som for øvrigt i rigsmålet75 - i en række tilfælde be-
stemmes som en variant af ni relation til (efterfølgende) heterosyllabisk 

g og homo- og heterosyllabisk k,jfr. fx. lste·rz1gada »Stengade« v. s. a. 1ste·n1gada, 

slgn. ste·n »sten«, altså = jlste·nlgad0 a/, lharzkla »håndklæde«, jfr. hån »hånd«, 
altså = /lhån 0 kla/, idet a-aktualisation er kriterium for 11k-aktualisation. 
(å forbindes modsat a ikke med -rzk)76. Denne løsning kan modsigelsesfrit 
generaliseres, således at vi kan tolke: 

ørzka »ynke« som jlønk0 a/ 

klorzka »klunke« som /lklon 0 ka/ og 
bla11k(ar) »blank« som jlb[ånk(0 ar)j76. 

-rzk er således ensbetydende med (homo- eller heterosyllabisk) nk. 

Der synes herefter ikke at være noget i vejen for at antage tilstedeværelsen af 
en homosyllabisk finalgruppe ng, hvor størrelsen 11 optræder uden for 
de nævnte relationer, idet det således kan antages, at der med denne størrelse 
foreligger en varietet af n i relation til et (efterfølgende) latent ak
tualiseret homosyllabisk g. (I henhold til denne analyse tolkes fremdeles 
så11/gn »sogn« som / 1så(n)gn/ og arz/gnas »Agnes« som /a(n)gnas/). 

§ 74. -IJ, -1J!f/-11k. Disse enheder er det hensigtsmæssigt at betragte sammen 
ved analysen, der foretages efter følgende procedure: 

I dialekten optræder et ususbestemt vekselforhold: 

Ordet »bænk« harformen 
»enkemand« -
»tænke« 
»blinke« 

bæ'IJ!f 
æ·IJ!f 

tæ'IJ!fa 

blølJ!fa 

Hvor usus vælger ovennævnte former 

med -IJ!f, kan vi, idet Tf = /kj/ ifølge 
reglerne i § 69.2, ansætte -1Jkj i disse 
former: 

bæ·!Jkj 

æ·!Jkj 

tæ'!Jkja 

blø1Jkja 

De samme ord kan hedde: bæ·11k 

æ·rzk 

tæ·11ka 

blø11ka 
Hvor usus vælger ovennævnte for

mer med -11k, kan vi, idet rzk = /nk/ 
ifølge reglerne§ 73, ansætte denne 
gruppe i disse former: 
bæ·nk 

æ·nk 

tæ·nka 

blønka 
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Da der imidlertid optræder et af vikariering betinget modsætningsforhold 
mellem -1)/; og -11k, og dermed fakultativt sammenfald (jfr. bløl}/;a/blø11ka 

sign. bla11k-), synes der ikke at være noget til hinder for at betragte 1)/; som 
ensbetydende med homosyllabisk nkj og forholdet -1J/;/-11k som -nkj/-nk, 

således at vi har at gøre med en fa kul ta ti vi tet af j: nk(j). Ovennævnte ekss. 
tolkes derfor: 

/ 1bæ·nk(j)/ 

/ 1æ·nk(j)/ 

/ 1tæ·nkU)0 a/ 

/ 1blønk(j)oa/ 

(I tilfælde som fle11k(Jr) »flink«, hvor der ikke ses at optræde et aktualiseret 
flel}/;- m.fl., regnes der følgelig med, at fakultativitetens ene korrelat ikke er 
udnyttet af usus.) 

Hvor 1J herefter forekommer i øvrigt, ansættes ved generalisation et homo
syllabisk j i kæden, og da 1J endvidere som nævnt ovenfor77 under givne 
betingelser indgår overlapping med 11, der = /ng/, er der hermed følgelig 
stærke indicier for ved nævnte forekomst af 1J at antage tilstedeværelsen af 
en homosyllabisk finalgruppe ngj, idet 1J således vil være at fortolke som 
en varietet af n i relation til latent aktualiseret gj eller latent g 

med fakultativt j, idet det ved denne analyse opnås, at sammenfaldet 
IJ!ll = /ngj/ng/ vil være at tolke som en fakultativitet af j: ng(j). Jfr. i øvrigt 
her paralleliteten med I; og g.. Vi kan herefter interpretere: 

1. 

2. 
men 

3. 
men 

sæl} I sæ11 »seng« som / 1sæng(j )/ }. - nemlig i de tilfælde, hvor 
bel}/ be11 »bind« som f 'beng(j)/ der er synkretisme 
føl)-/ tø11- »tynd« som f'tøng(j)-/ IJ/1177. 

pol) I po11 

po11 

brål} 

brå11 

»pund« som /lpong(j)/ 1- med fakultativt j; 
»pung« som /lpong/ - med obligatorisk fravær 

af j, p. gr. af vikarieringen 
IJ!ll : 11 efter 078. 

= /1brångj/ i- med obligatoriskj; 
= f'brång/ - med obligatorisk fra vær 

1 af j, p. gr. af kommutationen 

»brønd« 
»bragte« 

J 1J : 11 efter å79. 

Det kan dertil anføres, at eftersom det ikke nogetsteds kan påvises, at 
entydigt bestemt n automatisk erstattes af et 1J i relation til t, og da der 
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yderligere ikke foreligger et (evt. fakultativt) sammenfald -nt/-1J/f, kan der 

heller ikke dannes indgang til en analyse af 1J som = nd, idet der tillige ganske 

vil savnes indicier for at antage tilstedeværelsen af et (latent) d, en analyse, 

der måske vilde have været ønskelig af hensyn til sammenligninger med andre 

former for dansk (fx. rigsmålet, jyske dialekter m. m.). Der ses fremdeles 

ikke at foreligge kriterier for en analyse 1J = nj, idet g eller k er en nødvendig 

forudsætning for 1J's indtræden. En -jn-tolkning er endelig utænkelig, da der 

består kommutation 1J : jn, jfr. fx. ta·1J »tand«: ta"jn »tegn«, »Tejn« (stedn.). Det 

afgørende for, at den praktiserede analyse således må foreslås, er, 1) at der 

indgås overlapping mellem 1J og T/, der er = /ng/, og 2) at det er -Tik og ikke 

et -nt, som -1J/f under visse (usuelle) betingelser falder sammen med. 

§ 75. Anmærkning om p, t, k (b, d, g). Af hensyn til en eventuel tilordning 

af en fonetisk substansanalyse afstås der fra en yderligere reduktion af 

p, t, k. Det er nemlig næppe hensigtsmæssigt for analysen af nærværende 

sprogtilstand at foreslå den reduktionsløsning, som er praktiseret fx. for 

rigsmålet af Hjelmslev m.fl. so, og som foruden en simplifikation af konsonant

inventaret ydermere vilde kunne åbne mulighed for en gunstig definition af h 

derved, at denne størrelse således vilde kunne bringes til at optræde i alle 

positioner, hvilket vilde kunne gennemføres principielt uden modsigelse, set 

fra sprogbygningens synspunkt. Når løsningen synes at ville komme for meget 

i konflikt med en tilordnet substansanalyse, ligger det i, at det foniske træk, 

der er afgørende ved distinktionerne b :p, d: t, g: k her er stemthed: ikke

stemthed, mens aspiration: ikke-aspiration spiller en sekundær rolle. Det 

skal således ikke forstås sådan, at aspiration ikke forekommer i dialekten. 

Hos meddelerne kan der nemlig konstateres nogen aspiration ved p, t, k, 
ejendommeligt nok stærkest hos den ældre EP og svagest hos den yngre EmP. 

p, t og k er dog som helhed betragtet ustemte og noget aspirerede i absolut 

initial og final position, mens de mellem vokaler optræder som blot ustemte. 

b, d og g er tydeligt stemte i final stilling og især intervokalisk, hvorimod det 

tit er vanskeligt at konstatere stemmeklangens tilstedeværelse i initial position. 

Stærk aspiration ved p, t og k og tilsvarende ikke-stemthed ved b, d og g 

regnes imidlertid som hørende til ikke-genuin usus, men tendensen herimod 

har utvivlsomt ret tidligt taget sin begyndelse i dialekten, selv om det ikke har 

ført til en »omfonologisering«. For klass. bornh. beskrives situationen af 

Vilh. Thomsen81 således, at b, d og g er ustemte i forlyd, men at stemme-
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klangen tydeligt træder frem i ind- og udlyd ligesom i svensk eller engelsk; 
p, tog ker aspirerede i forlyd. Under alle omstændigheder regnes der imidlertid 
her med tilstedeværelsen af, hvad fonologerne kaldte »stimmbeteiligungs
korrelation «i genuin usus også i nutiden selv i Rønne. 

Derfor henstår således p, t, k i denne operation som enkeltelementer, be
stemmes som irreduktible, for så vidt angår den partikulære inddeling, og h 
forbliver »defekt«. 

5. Stavelsesmarginens taksemer 

§ 76. Inventar. Der synes således efter den foretagne indbyrdes afbildning 
af paradigmet af enkeltstørrelser og gruppeparadigmet ikke at kunne 

blive tale om yderligere at foretage reduktioner, og resultatet af analysen 
kan herefter på indeværende analysestadium opgøres således: 

Som taksemer bestemmes: 

b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, i alt 13, 

da disse elementer ikke kan videreinddeles, for så vidt angår en partikulær 
inddeling. De henstår herefter til den universelle inddelingsz. 

Som prætaksemer bestemmes j og v, eftersom disse ved en indbyrdes af
bildning af konsonant- og vokalparadigmet vil kunne reduceres til at stå i 
variantforhold til i og u83. 

6. Marginalernes grupperingsmuligheder 

§ 77. Om realiserede grupper. De reduktioner, der er praktiseret i det fore-
gående, har gjort det muligt at eliminere /f, <;, fl, 1J og f af konsonant

inventaret; vi er dermed ganske vist blevet nødsaget til i stedet for at regne 
med grupperne kj, gj, ng, ngj, skj, hvorved der således opstår en del kon
sonantgrupper ekstra, men det er som nævnt af underordnet betydning. 

Idet hensyn tages til de ovenfor foreslåede reduktionsløsninger, gives i det 
følgende en oversigt over dialektens bestand af realiserede konsonantgrupper, 
ikke mindst fordi en sådan kan tjene som illustrerende baggrund for prakti
serede forsøg på tolkning af visse relationer, herunder forbindelser med -n, 
-r, -l og -d, hvorefter også behandles spørgsmålet om konsonantkvantitet 
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(konsonantiske identitetsgrupper). Opstillingen omfatter dialektens tokonso
nantgrupper, idet der af praktiske grunde sondres mellem initiale og finale, 
endvidere .redegøres der for andre, specielt trekonsonantgrupper. 

§ 78. Initiale tokonsonantgrupper. Skemaet viser dialektens realiserede initiale 
tokonsonantgrupper på indeværende stadium af analysen, idet j og v 

her medregnes som konsonanter: 

I p t k b d g f V s j m n l r h 

p pj pl pr 

t tv tr 
k kv kj kn kl kr 

b bj bl br 
d dv dr 
g gj gn gl gr 
f fj fn f l fr 

V vr 

s sp st sk SV sm sn sl 
j 

m mj 
n 

l 
r 

h 

Eksempler kan ses i materialesamlingen. 
Hvad disse grupper angår, regnes der ikke med, at flere end de, der er 

optegnet i materialet, kan tænkes realiseret i denne dialekt så lidt som andre 
former for bornholmsk overhovedet. 

§ 79. sp, st, sk. I en del sprog og dialekter er der en tilbøjelighed til efter 
initialt (og ofte finalt) s at realisere kun det ene (det mmarkerede«) led 

i korrelationerne b : p, d: t, g : k, og i denne bornholmske dialekt, hvor som 
nævnt det distinktive træk er stemthed : ikke-stemthed, bliver det sp, st, sk, 

der realiseres, og ikke sb, sd, sg som i flere andre former for dansk (nemlig 
dem, hvor aspiration : ikke-aspiration er distinktivt træk). Der foreligger ikke 
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sikre kriterier for at regne med synkretisme (som ofte hævdet, og da mani
festation ved implikation) eller defektivering. 

§ 80. Finale tokonsonantgrupper: 

I p b t d k g I V s j m n l r84 

p pt ps pr 

b p/bt bs br 

t ts tr 

d ds dr 

k kt ks kj kr 
g k/gt gs gj gn gr 

I ft fs fr 

V f/vt vd vs vn vi vr 

s sp st sk sr 
j jt jd jf js jn jl jr 

m mp mt ms mr 

n nt nk ng ns nr 

l lp It lk (lg) lf lv Is lm Ir 

r rp rt rd rk (rg) rv rs rm rn 

h I forekommer ikke finalt 

Om eksempler henvises til materialesamlingen. Fakultative grupper behandles 
i § 81. 

Med hensyn til disse grupper skal gøres gældende, at man ved at generalisere 
ud fra ekss. som l/øsna (-d 'får maj) imperativ af »løsne«, lå·rna (-d 'får maj) 

imp. af »ordne«, klapra (mæ 'tænarna) imp. af »klapre«, klatra »klatr«, donra 

»dundr«, vekla »Vikl«, samla »saml«, og ved at man i kraft af den kendsgerning, 
at mange andre imperativer i dialekten ofte ender på -a, ansætter -a overalt 
i imperativ og regner med latens i tilfælde, hvor -a ikke aktualiseres, således 
dermed bekvemt undgår at måtte regne med en række grupper, der kun en
tydigt vil komme i final stilling i imperativ af verber med udlydende konsonant
gruppe. 

-lg findes kun alternativt og i ikke-genuin usus: valg v. s. a. val »valg«, 
talg v. s. a. tal »talg«. 

-rg er noteret i bå·rg »kredit«, hvor Esp. etc. har bå!_B5. 
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§ 81. Relationer til -n og -r (-l og -d). Undersøgelserne har vist, at der i 
dialekten i vid udstrækning består følgende substitutioner: 

-ean/-en 

-ear/-er (idet e symboliserer vilkårlig konsonant). 

Tilfælde kan også forekomme ved andre konsonanter, der er manifesteret ved 
sonore kontoider, og som står som sidste konsonant i en udlydsgruppe (fx. -l 

og i visse tilfælde -d). I praksis forekommer -an/-n og -ar/-r tit i tilfælde, hvor 
disse forbindelser er formanter for morfemer (og derivativer) (-an (-ad) i 
»bestemt artikel«, -ar i »præsens« og »pluralis« m.m.). Vi finder ekss. som 
so·[an »solen«, sajlan »sejlene« vekslende med so·ln, sajln således, at usus 
foretrækker den sidste form. Vi indfører her den regel, at vi i størst mulig 
udstrækning ansætter -e(a)n/l/d, men derimod -er, af følgende grunde: 

1. Da en (cl) ofte forekommer ellers, jfr. -vn i ha·vn »havn«, -jn i tajn »tegn«, 
»Tejn«, -rn i ho·rn »horn«, ø-rn »ørn«, (-ri i væ·rl »hvirvel på dør«) o.s.v., kan 
der opstå kommutationer. 

a. Der er fx. relevant modsætning - dog med vikariering - i tilfælde som 
ø·ran pl. af »øre«, der ved mulig aktualisation ø-rn forårsager fakultativt 
sammenfald med ø·rn »øm«, for hvilket aktualisationen ø-ran ikke forekommer. 
I tilfælde af den art må ansættes (fakultativt) a; derfor bliver ø·rn »øm«= 
/lø·rn/, men ø-ran eller ø·rn »øren« = /lø·r( 0 a)n/, og vikarieringen reduceres til 
en fakultativitet af a. I tilfælde som so·ln og sa·jln = /lso·l(0 a)n/ og /lsajl(oa)n/ 

antages derfor ligeledes fakultativt a, idet usus dog så foretrækker formen 
med ikke-aktualiseret a. 

b. Hermed undgår vi endvidere at måtte regne med identitetsgrupper, idet 
-nan/-nn, -rar/-rr, -lal/-ll, -dad/-dd tolkes som -nan, -rar, -lal og -dad. 

2. Ved -r synes der ikke at kunne opstå kommutation, og der ansættes er, 

undtagen i de tilfælde, hvor e = r (d.v. s. -rr, jfr. ovf. 1 b), og dersom intet i 
øvrigt taler mod det. Denne løsning har desuden den fordel, at r også vil 
kunne bestemmes som »vokalfjern«86. 

§ 82. Endelsen -[i1.1]/-[e11] i visse tilfælde. Idet »hest. artikel mask.« -[iy]/-[e11] 

og derivativendelsen med samme udtryk er /-eng(j)/ efter reglerne i 
§§ 54.2, 74, generaliserer vi af simpelhedsgrunde denne løsning til ekss. som 
bojly/11 »bolden« = flbojlo *eng(j)/, idet vi antager latent e, endvidere til ekss. 
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som fsæj[IJ/ll = / 1kjæjlo *eng(j)/ »killing«, m. fl" således at usus her siges at 
foretrække former uden e. 

§ 83. Kontoidlængde. Da vi ved vokalerne kan gennemføre den analyse, at 

de lange vokoider i de fleste tilfælde kan interpreteres som identitets

grupper87, kunde det antages, at en lignende betragtningsmåde vilde være at 

anlægge inden for konsonantismen; man ser heller ikke sjældent den opfattelse 

gjort gældende, at bornholmsk har konsonantkvantitet88, Man kan også høre 

en »distinktere udtale« af flere kontoider i final stavelsesposition; det er imid

lertid næppe muligt at afgøre med sikkerhed, hvorvidt denne udtale har noget 

med længde at gøre. Men betragtningerne er også uden strukturallingvistisk 

relevans, eftersom man aldrig vil kunne opstille en kommutation, således at 

det distinktive træk mellem leddene i korrelationen er en længdeforskel. 

Det, der synes at give næring til den opfattelse, at bornholmsk har konsonant

længde, er utvivlsomt det forhold, at kontoider efter kort vokoid høres som 

forholdsvis lange og omvendt, at artikulationen af kontoider efter lang vokoid 

synes at være kort varighed. Idet vokoidlængde imidlertid er funktionelt 

gyldig89 (jfr. ekss. som så »så«, adv. over for så·, præt. af »se«/inf. af »så«) og 

vi derfor kan tale om vokal manifesteret ved kort eller lang vokoid (her for 

nemheds skyld kaldet kort- resp. langvokal), kan forholdet udtrykkes således: 

Konsonantisk finalvariant kan i relation til kortvokal ledsages af en relativ 

langvarighed og i relation til langvokal ledsages af en relativ kortvarighed i 

manifestationen. 

Den tilsyneladende længdeforskel ved konsonanter reduceres derfor til et 

automatisk ledsagefænomen af fonetisk art, eller med andre ord: et 

usus fænomen. 

§ 84. Trekonsonantgrupper. 1. Initiale. Undersøgelserne har vist, at kun 

få initiale er realiserede, idet det praktisk taget er således, at kun sp, 

st, sk indgår relationer med v, j, l eller r: 

V j r 

sp spj spl spr 

st str 

sk skv skj skr 

Eksempler kan ses i materialesamlingen. 
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Hvad disse grupper angår, er der i det optegnede materiale sikkert ikke 
opført færre grupper, end man kan forvente realiseret i en bornholmsk dialekt. 
Om tolkningen skj se ovf.90 

2. Finale. Her gør følgende sig gældende. I det optegnede materiale op
træder der et ringere antal grupper, end man kan formene forekommer i en 
bornholmsk sprogart, idet man fx. vilde kunne vente at finde en del flere ord 
end de optegnede på tre konsonanter, endende på -t eller -s, hvor disse er til
føjet som morfemformanter (-t som udtryk for »neutrum« af adjektiver, -s 
som udtryk for »genitiv« i nominer) eller endende på-steller -sk, disse tilføjet 
som morfemformanter eller derivationssuffikser. Der er således i materialet 
tale om et mere tilfældigt udsnit af bestanden af trekonsonantgrupper. 

7. Taksemkategorier 

§ 85. Inventar. Herefter foretages en kategorisering af de udfundne kon-
sonanttaksemer, idet størrelserne defineres på grundlag af visse af deres 

kombinationsmuligheder. Et brugbart kriterium for en sådan klassifikation 
afgiver i denne analyse elementernes muligheder for at stå initialt eller finalt 
i stavelsesmarginen. 

Ved anvendelse af dette kriterium kan to kategorier hævdes at være reali
serede: 

: f3, kategorien af kun-initiale, der har et medlem: h, og 

:y, kategorienafbåde initiale og finale,deromfatterresten: 

b, d, f, g, k, I, m, n, p, r, s, t, i alt 12 

Da samtlige led i kategori :y kan stå både på første og anden »plads«, både 
før og efter centralen (jfr. mange eksempler i materialesamlingen, hvor ele
menter ses at optræde både som »Vokalnære« og »vokalfjerne«), afgiver denne 
bestemmelse efter størrelsens »plads« ikke nogen kriterier for en nærmere 
definition, for så vidt nærværende analyse angår. Der afstås fremdeles fra en 
minutiøsere kategorisering på grundlag af en inddeling af elementerne efter 
alle tænkelige (empiriske) forbindelsesmuligheder, da vi ikke ønsker at ende 
med en for en eventuel sprogtypologisk placering praktisk set mindre anvendelig 
kategorispecifikation, der i for høj grad vil kunne være baseret på relationer, 
der tilfældigvis er realiseret i et specielt materiale. 
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8. Universel inddeling af marginaltaksemerne 

§ 86. Inventaret. Elementerne kan ikke videredeles på grundlag af en parti-
kulær inddeling. Derfor søges samtlige taksemer nu videredelt ved hjælp 

af en universel inddeling, idet vi indordner inventaret i et flerdimensionelt 
system91, således at vi efter denne sidste operation kan opstille dialektens 
inventar af konsonantglossemer. 

Kategori : p : h kan ikke videredeles på grundlag af en universel inddeling 
og bestemmes derfor som glossem. 

Kategori : y: De 12 led lader sig hensigtsmæssigst indordne et system af 
2x2x3 led. 

§ 87. Systemarrangementet af de initio-finale taksemer. Blandt de arrange-
menter af elementerne, der bliver mulige, og som i videst udstrækning 

etablerer overensstemmelse med tentativt opstillede kategorier inden for det 
foniske substanshierarki, som antages at ville kunne tilordnes de udfundne 
sproglige formkategorier, således at en simpel beskrivelse af et eventuelt 
komplementærsystem tilstræbes, viser dette sig at være det mest hensigts
mæssige: 

J+:a 

1 + :p 

:B n 

27 :a :A 

§ 88. Kriterierne for arrangementet. Til dimensionsleddene i denne opstilling 
er tilordnet tre artikulatorisk-fonetiske continua. 

For 1. dimensions vedkommende foretages indretningen i overensstem
melse med den artikulatoriske modsætning fortunge : bagtunge; der er 
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positiv vending og : ~ står for fortungelyd. 2. dimension er i overensstem

melse med modsætningen lukket: åben og er negativt vendt, således at :u 
kun omfatter åbne. Til grund for 3. dimension ligger oppositionen stemt: 

us tern t; der er positiv orientering, således at : a kun omfatter stemte. Idet vi 

først redegør for 2. og 3. derefter 1. dimension, kan følgende uddybende 

bemærkninger gøres. 

§ 89. Ad 2. dimension (vandret). Som intensive er defineret følgende ele-

menter, hvis manifestationer kun er åbne kontoider: n og m p. gr. af 

den åbne næsevej, l ved at manifestationen kan karakteriseres ved lateral

rillerne, r ved den - særlig når manifestationen er [.1] - relativt store åbning 

mellem tungerod og velum, s ved midterrillen og f i kraft af hæmmet mellem 

overtænder og underlæbe. Størrelserne i : A t, k, p, b har modsat lukkede 

manifestationer og defineres som ekstensive. Disse definitioner, samt den 

negative orientering af paradigmet er ønskelig, da d og g ved deres mulige 

åbne artikulation (o, q jfr. §§ 42-43) hermed kan defineres som ekstensive. 

§ 90. Ad 3. dimension (skrå). Ved opstillingen er der taget hensyn til 

synkretismerne, der etableres af de af stemte lyd manifesterede b, d, 
g, og p, t, k, der manifesteres af ikke-stemte lyd, og disse defineres som hen

holdsvis intensive og ekstensive, idet vi søger at imødekomme gyldigheden af 

en empirisk lov, ifølge hvilken sammenfald kun kan finde sted mellem en 

intensiv og en ekstensiv92. Der er positiv vending. : a i denne dimension 

indeholder fremdeles de stemte n, l, m, og : A, der er indifferent over for 

modsætningen stemt : ustemt, indeholder den ustemte f samt s, der kan være 

både ustemt og stemt (jfr. § 45), samt den stemte r, der dog kan afstemmes 

foran ustemte lyd. 

§ 91. Ad 1. dimension (lodret). Den løsning, der medfører mindst spæn-

ding mellem form og substans ved en tilordning af kenematiske og 

fonematiske korrelationer, synes at foreligge, når man ved opstillingen til

ordner tungedomænet og bygger på modsætningen fortunge: bagtunge. 

m, f, b og p kan, da de slet ikke har tungeartikulation, defineres som in

differente (i denne kategori samles dog så samtlige labialer). Vendingen af 

paradigmet er positiv, hvorefter d og t defineres som intensive i forhold til 

g og k, idet dog t insisterer på fortungezonen, modsat g og k, der ganske vist 

insisterer på bagtungezonen, men som kan brede sig til fortungen i relation 

tilj (y og Tf, jfr. §§ 69-70). Tilbage står l, n, s og r; ser - ved oftere at være 
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ustemt - placeret i : A i 3. dim.; den lader sig her ansætte i forhold til r som 

intensiv ved at insistere på fortungezonen; r defineres som ekstensiv 1) i kraft 

af den insistens på bagtungezonen, der er karakteristisk for et moderne born

holmsk r, 2) ved muligheden for i visse (ældre) usus at brede sig til fortunge

zonen93. l ansættes som intensiv ved sin tungespids/blad-artikulation over for 

n, der for det første har tungebladartikulation, [n], og for det andet har mulig

hed for fortungeartikulation uden medvirken af tungespidsen i stillingen 

foran gj eller kj (JJ) (jfr. § 74), og for det tredie for kun-bagtungeartikulation 

i stillingen foran g el. k (11) (jfr. § 73). 

9. Marginalglossemer 

§ 92. Inventar. Gennemførelsen af denne sidsteanalyse betyder, at dialektens 

inventar af marginale elementer yderligere bliver reduceret med 5 -

således fra før 13 - til nu 8. Vi kan derfor betragte konsonantanalysen som 

ført til bunds, idet dimensionsleddene i ovenfor praktiserede systemopstilling 

kan anskues som analysens sidstestørrelser. 

Idet vi fra forrige operation uden yderligere inddeling må overføre h (hvilket 

tegn anvendes som notationstegn i det følgende), og k symboliserer »konsti

tuent«, m = »marginal«, g = »Udtryksglossem« (kenematem), altså kmg = 
»konstituerende marginalt udtryksglossem«, og tegnet for den tilordnede 

foniske størrelse fremdeles har den ovenfor anvendte værdi94 (glossemet og 

den foniske størrelse er ordnet i overensstemmelse med systemopstillingen i 

§ 87, således at den foniske størrelse nummereres fortløbende fra størrelserne, 

der kan tilordnes akcenterne, og betegnelsen for dimensionsleddene er tilføjet 

i parentes), kan der gives følgende oversigt over dialektens inventar af kon

sonantglossemer: 

kmg1 (: f3 ) ; med eventuelt tilordnet Ag fs »præpalatal « 
kmg2 (:B ); - Ag16 = »postpalatal« 

kmg3 (:r ); - Ag17 »indifferent m.h.t. 

»palatalitet «/»labial« 
kmg4 (:a2)*;

kmg5 (:A2); -

kmg6 (:a3); -

Auts = »åben« 

Agf9 = »lukket« 

Agflo= »stemt« 

* Tallene markerer 2. og 3. dim. i systemopstillingen. 
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kmg7 (: A3); -
kmgg ( h ); -

Agn1 = »ustemt« 
Ag flZ = »aspireret« 

§ 93. Oversigt. Idet tilordningen af de glossematiske og formentlige fonema-
tiske elementer sker som ovenfor foreslået, kan resultaterne fra konso

nantanalysens sidste faser nedfældes i følgende oversigt. Skemaets spalte 5 

angiver - efter den ændring, der nødvendigvis må foretages i forhold til 
skemaets spalte 4 i kraft af den spænding, der tænkes at bestå mellem de to 
kategorier - den pågældende hovedvariants manifestation. 

3. Taksemerne 
1. Taksemerne 2. Taksemerne 

som glossem- 4. Taksemmanifestationernes 
5. Hovedvariante ns 

i usammensat som produkter manifestation 
form af dimensionsled 

produkter; foniske sammensætning 
dog: mg-nummer 

:y) I J3 a2 a3 lx4x6 præpalatal åben stemt 
n B az a3 2x4x6 postpalatal åben stemt -+præpalatal 
m ra2 a3 3x4x6 (labial) åben stemt 

d J3 A2 a3 lx5x6 præpalatal lukket stemt 
g B A2 a3 2x5x6 postpalatal lukket stemt 
b r A2 a3 3x5x6 (labial) lukket stemt 

s J3 u2 A3 lx4x7 præpalatal åben ustemt 
r B az A3 2x4x7 postpalatal åben ustemt -+stemt 

f ra2 A3 3x4x7 (labial) åben ustemt 

t J3 A2 A3 lx5x7 præpalatal lukket ustemt 
k BA2A3 2x5x7 postpalatal lukket ustemt 
p rA2A3 3x5x7 (labial) lukket ustemt 

: J3) h I - I - aspireret I -

B0
• Centralanalyse 

1. Indkredsning af kommutable 

1 °. Paradigme af optegnelseselementer 

§ 94. Vokoider. Ved optegnelserne er der - som tidligere anført - opereret 
med følgende vokoider: 

y·, y, 1{, e·, e, l:", a, ø·, ø, o·, o, æ·, æ, o·, O, å·, w·, å, ;i, ;j, 

å-, a, oc, a·, a; desuden medregnes foreløbig 
i·, i, i og ir, a9s, i alt 30. 
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Dette optegnelsesinventar betragtes nu fra sprogbygningens synspunkt, idet 
samtlige elementer underkastes en ganske tilsvarende analyse, som konso
nanterne er blevet det i foregående afsnit. <J er dog, da størrelsen kun optræder 
under andre akcentuelle betingelser, henlagt til et senere afsnit96. 

2°. Kommutationsprøver med negativt udfald 

§ 95. Oppositionsforsøg. Over for en række af optegnelseselementerne har 
det vist sig, at kornmutationsprøven har fået negativt udfald, da ud

trykskorrelationerne ikke har relation til indholdskorrelationer: 

i/ile lir,;a97 : lir,;a ler,;/ga, der alle har indholdet 'ligge' 
Yflffø lfys /fl{S lføs 'kys', sb. 

a/o mal) mo!J/rt -begge- 'mund' 
e·jæ· hd hæ·/ 'hæl' 
ø·Jo· dø·r do·r 'dør', sb. 

ø/o lfør<Jl : lfor<J/ 'kørvel' 
m·jå· gw·s gå·s 'gås', sb. 

å/;,/j vås V;JS vjs alle 'os', pron. 

a/rx. maj mrx.j - begge- 'mig' pron. 

å/a tåv tav 'tog', vb.præt. 

§ 96. Ad i/i/e, Yllffø, a/o. Det kan først konstateres, at der inden for dialektens 
system ikke består nogen funktionelt gyldig distinktion mellem stør

relser, der manifesteres ved relativt lukkede og relativt åbne nuancer af 
korte i- og y-lyd (i/i, y/I{). 

At der imidlertid heller ikke kan regnes med strukturelt relevant modsætning 
mellem vokaler manifesteret som korte, høje vokoider på den ene side og på 
den anden side vokaler, hvis manifestationer er korte mellemhøje vokoider, 
er det ulige interessantere at kunne konstatere. Forholdet er nemlig det, at 
man overalt i dialekten møder i (i) vekslendemede, og y (I/) vekslende med ø, 

samt a med o, idet det dog synes at være således, at de høje nuancer fore
trækkes af usus, samtidig med palatalitet ved efterfølgende konso
nantisme. Det vil i glossematisk sprogbrug sige, at i, y, a vil være at bestemme 
som varianter i korrelation til henholdsvis e, ø, o overalt, således 1) at i og y 

er varieteter solidarisk med konsonantvariationer, hvis manifestationer er 
palataler: IJ, /f, r,;; a i relation til IJ, -j/98; og 2)e,ø,ovarietetersolidariskmed 

6 RØNNEMÅLET 
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disse konsonantvariationers korrelater, der har velær manifestation: 11, k, g; 

3) i andre konsonantrelationer er i/e, y/ø, a/o variationer. 
Vi konstaterer således bi1Ja/be11a »binde« : i samtidig med -fJ subsidiært e 

samtidig med 11, ty1J(ar)/tø11(ar) »tynd«: y med 1J, men ø med 11, lBfJ//011 »lund«: 
a med 1J, men o med 11. På samme måde ved -Tf og -g :filf/fek »fik«, ryg/røg 
»ryg«, sb99. 

Efter Vilh. ThomsenlOO at dømme synes der sammenlignet med nærværende 
beskrivelse ikke at bestå større systematiske forskelligheder mellem det aktuelle 
Rønnemål (»genuin« usus) og den espersenske norm. Der regnes blot som 
tidligere nævnt med en større udbredelse af vikarieringer (participationer) 
ved disse forbindelser i nærværende dialektområde. 

§ 97. Ad e·/æ", w·jå·. Der kan inden for sprogarten ikke opstilles relevant 
opposition mellem elementer manifesteret ved relativt lukkede og relativt 

åbne nuancer af æ·- og å"-lyd. Sprogbrugen synes imidlertid at kræve de relativt 
lukkede nuancer: således [hd] »hæl« og [mw·l] »mål«. For å"'s vedkommende 
synes dette dog ikke at gælde i stillingen foran g og v, idet den lavere og mere 
åbne nuance her kan iagttages: bå·g »bog« = [bå·g] eller [bå·q] og må·va 

»måbe« = [må·va]. Forholdet er utvivlsomt som i klass. bomh.101 

§ 98. Ad ø·/o", ø/o. Bemærkelsesværdigt er det fremdeles, at der består et 
variantforhold mellem ø· (manifestation ved lang, mellemhøj, rundet 

fortungevokoid) og o· (manifesteret ved lang, lav, rundet fortungevokoid), 
og mellem ø og o (med manifestationerne tilsvarende korte vokoider). Sprog
brugen foretrækker i reglen o·- og ø-varianterne, og vi kan formulere det 
således: Der kan for dialekten på nærværende analysestadium opstilles to 
»ø«-enheder: 1) en med manifestationen [O"], 2) en manifesteret ved [ø]. For
holdet er også her som i klass. bomh.102 

§ 99. Ad å/Jj:J. Mellem å (manifesteret ved kort, lav, rundet, relativt lukket 
bagtungevokoid), der ofte kan konstateres foran j, fx. i tåj »tøj«, håj 

»høj«, sb./adj., og som kan høres i bån »bund«, hån »hånd«, og J (manifesteret 
ved kort, endnu lavere, rundet, relativt åben bagtungevokoid, der tilmed ikke 
sjældent er temmelig fremskudt103) består der et variantforhold. Et sådant er 
tillige til stede mellem disse og j (manifesteret ved en nuance, der i forhold til 
J kan bestemmes som særlig fremskudt, næsten i retning af 5), fx. i fornlhj/msk-
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»bornholmsk«, h5n »hånd«, v5s »os«, pron. o.s.v., en variant, der synes at 
være karakteristisk for yngre sprogbrug. 

§ 100. Ad a/a. a forekommer i fri variation til a, idet det kan bemærkes, 
at kort a aldrig er så lukket som i rigsdansk; ganska »ganske<( m. fl. 

høres ofte med [a] --+ [a]. 

§ 101. Ad å/a. Foran v, der er manifesteret ved [w](og som hos Vilh. Thomsen 
i de fleste tilfælde noteres ved w, og ved u foran homosyllabisk kontoid), 

er der fri variation mellem størrelser manifesteret ved en å-lyd og en åben 
a-lyd [a]. Espersen hævder i adskillige af ordbogens artiklerlo4, at [åw]-usus, 

altså med egentlig å-udtale, hører til på Vestlandet, specielt Rønneegnen. Det 
skal her nævnes, at vi ved optegnelserne har hørt begge usus anvendt i flæng, 
og at brugen af [åw] ikke synes at foretrækkes fremfor [aw]. 

§ 102. »Hovedvarianter«. Herefter kan det ene af de i korrelationerne ind-
gående led elimineres af inventaret, og notationen tilsvarende simpli

ficeres. Vi anvender derfor fremdeles følgende tegn: e for i/f/e, ø for y/l{/ø, 

o for o/a, æ· for e·jæ·, ø· for ø·/o·, ø for ø/o, å· for å·/ar, å for å/;i/5/a, samt 
a for a/a. 

3 °. Kommutationsprøver med positivt udfald 

§ 103. Oppositioner. Over for de resterende elementer har kornmutations-
prøven vist sig at have fået positivt udfald, hvilket illustreres ved 

følgende opstillinger af oppositioner. Prøven er praktiseret 1) mellem lange 
vokoider indbyrdes, 2) mellem korte vokoider indbyrdes og 3) mellem korte 
og lange vokoider. 

§ 104. Lange vokoider. 

1. i• y· bi· bi by· by 
U" gri·s gris gru·s grus 
e· si· si se· se 
o· ti· ti, num. to· to, num. 

æ· kri"va krybe kræ·va kræve 

6* 
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Ø" ri·va rive rø·va røve 
å· fri·(ar) fri frå· fra 
a· gri·va gribe gra·va grave 
a· si·n 1. sin, pron. sa·n sand, sb. 

2. siden, adv. 

2. y· u· kry·s kryds kru-s krus 
e· bly· bly ble- 1. blive, inf./præt. af vb. 

2. ble, sb. 
o· by· by bo· bo, vb. 

æ· fy·[ 1. skjul, sb. fæ·[ sjæl 

2. skyld, sb. 
ø· gry·n gryn grø·n(ar) grøn 
å· sy· sy så· 1. så, inf. af så 

2. så, præt. af se 
a· fy·ra fyre fa·ra fare, vb. 
a· fy·s lys la·s las 

3. u· e· U"d ud e·d ed 
o· gru- gru gro· gro 
æ· gru-s grus græ·s græs 
ø· dU" du,pron. dø· dø 
å· U"d ud å·d åd, præt. af vb. 

a· u-rt urt a·rt ært 
a· u·n ovn a·n and 

4. e· o· sne· sne, sb./vb. sno· sno 
æ· tre· tre træ· træ 
ø· e· er, præs. af vb. ø· ø 
å· me· med, adv./præp. må· må, præs. af vb. 

a· gre·v greb, præt. af vb. gra·v grav 
a· e·n en, num./pron. a·n and 

5. o· æ· klo· klo klæ· klæde, sb./vb. 
ø· bro· bro brø· brød 
å· mo·na modne, ub.pl./b.sg. må·na måne 

af adj. 



85 

a· sto·rt stort, neut. af adj. sta·rt stjært 
a· bo· bo, vb. ba: bade 

6. æ· ø· træ· træ trø· træde 
å· slæ· slæde slå· slå, vb. 
a· læ·v løv la·v laug 
a· bæ-r bær, sb. ba·r bar, adj. 

7. Ø" å· grø·d grød grå"d gråd 
a· møj møg ma·j Maj 
a· grø·n(ar) grøn gra·n gran 

8. å· a· må·va måbe ma·va mave 
a· blå·( ar) blå bfa• blad 

9. a· a· ka·r mandfolk ka·r kar 

§ 105. Korte vokoider. 

1. e : ø Jet sket, præt.part. Jøt udrettet, gjort, 

afvb. præt.part. af vb. 

0 kle71ka klinke, vb. klo71ka klunke 

æ felt filt fælt felt 

å led led, sb. låd lod, sb. 

a vega væge vaga vugge, sb./vb. 

2. ø 0 høg (sidde på) hug, sb. hog hug (fx. med økse) sb. 

æ løta løfte, vb. læta lette, vb. 

å bløt blødt, neut. afadj. blåt blåt, neut. af adj. 

a søt sødt, neut. af adj. sat sat, præt.part. af vb. 

3. 0 æ onra undre ænra ændre 

å to71(ar) tung tå71 tang (instrument) sb. 

a onra undre anra andre, ub.pl./b.sg. 
af adj. 
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4. æ å tæma tæmme tåma tomme, ub.pl./b.sg. 

af adj. 

a væna vende, vænne vana vande, vb. 

5. å a ståk stok : stak stak, præt. af vb. 

§ 106. Korte vokoider over for lange vokoider. 

1. e : i· beda (en) bid, sb. bi·da bide 
y· nesa nisse : ny-sa nyse 
u· streta stritte : stru-ta strutte 
e· led led, sb. : Ze·d led, præt. af lide 
o· tesa tisse : to·sa tosse (fem.sex.) sb. 

æ· veda vide, vb. : væ·da væde, vb. 
ø· felt filt : fø·lt følt, præt.part. af vb. 

å" ved ved, præs. af vb. : vå·d(ar) våd 
a· te1J(-11) ting : ta·IJ(-11) tand 
a· vega væge : va·ga våge, vb. 

2. ø i· møl møl : mi"l mil 
y· søl 1. sølv : sy·[ syl 

2. sål 
u· tøsa tysse : tu-sa tudse 
e· møl møl : me-l mel 
o· søl 1. sølv : so·l sol 

2. sål 
æ· mø la mølle : mæ·Za mæle, vb. 
ø· løn løn : lø·n(ar) lådden 
å· høna høne : hå·na håne 
a· tø1J(-11)(ar) tynd : ta·IJ(-11) tand 
a· mø la mølle : ma·la male 

3. 0 i· ola Ulla : Na ile 
y· se nedenfor§ 107. 
u· se nedenfor § 107. 
e· ront rundt, neut. af adj. : re·nt rent, neut. af adj. 
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o· ola Ulla : o·la Ole 
æ· fait fuldt, neut. af adj. : fæ·lt fælt, neut. af adj. 

ø· fait fuldt, neut. af adj. : fø·[t følt, præs.part. af vb. 

å· tog tyg, imp. af vb. : tå·g tog, sb. 

a· mol}(-11) mund : ma'lJ(-11) mand 
a· tog tyg, imp. af vb. : ta·g tag (på hus), sb. 

4. æ i· læsa læsse : [i·sa Lise 
y· læsa læsse : ty·sa lyse, ub.pl./b.sg. 

af adj. 

u· læs læs, imp. aflæsse : tu·s lus 
e· æna ende, sb./vb. : e·na ene, adj./adv. 

o· æna ende, sb./vb. : o·na onde, ub.pl./b.sg. 

af adj. 
æ· væda hvæsse : væ·da væde, vb. 

ø· læsa læsse : lø·sa løse 
å· læsa læsse : [å·sa låse, vb. 
a· hælJ(-11) hæng, imp. afvb. : ha'lJ(-11) han, pron./sb. 

a· væsa hvæsse : va·sa vase 

5. å i• vås os, obl.kas. afpron. : vi·s vis, imp. af vb. 
y· hål hul, sb. : hy·[ 1. hyl, sb. 

2. hyld(etræ), sb. 

3. hylde, sb. 
u· hål hul, sb. : hll'l(ar) hul, adj. 
e· hål hul, sb. : he'l(ar) hel, adj. 
o· kår kurv : ko·r kor 
æ· hål hul, sb. : hæ·/ hæl 
ø· håra dreng : hø·ra høre 
å· så så, adv. : så· 1. så, inf af så 

2. så, præt. af se 
a· fåra før, adv. : fa-ra fare, vb. 
a· måsa mose : ma·sa mase 

6. a i· vasa hvasse, ub.pl./b.sg. : vi·sa vise, sb./vb. 
af adj. 

y· las læs, sb. : ly·s lys, sb. 
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u· las læs, sb. lu·s lus 
e" nar nar ne-r ned 
o· nar nar no·r nord 
æ· vasa hvasse, ub.pl./b.sg. væ·sa hvæse 

af adj. 
ø· lan land lø·n(ar) lådden 
å· las læs, sb. lå·s lås 
a· maj mig, obl.kas. af prn. : maj Maj 
a· vana vande, vb. va·na vane, sb. 

4°. Modificerende forhold vedrørende kornmutationerne 

§ 107. Ususregulerede begrænsninger af eksplicite kornmutationsmuligheder. 

Også inden for vokalismen foreligger der ususregulerede begrænsninger, 
der vanskeliggør eksemplifikationer af kornmutationsmulighederne. Idet o har 
et stærkt begrænset antal konsonantrelationer, kan det ud fra materialet ikke 
dokumenteres, at der består kommutation mellem o og y·, o og u·. Da det 
imidlertid hverken er teoretisk forsvarligt på grundlag af tilfældige lakuner i 
relationsmuligheder eller i øvrigt hensigtsmæssigt for analysens videre forløb 
at identificere disse størrelser, postuleres der derfor kommutation mellem 
størrelserne indbyrdes, og analysen føres videre under hensyntagen hertil. 

§ 108. Foreløbigt inventar. Efter samtlige kommutationsprøver - såvel dem 
med positivt som dem med negativt udfald - kan resultatet foreløbig 

gøres således op : 

På indeværende analysestadium kan der konstateres strukturelt relevante 
oppositioner mellem følgende elementer indbyrdes: e·, e, ø·, ø, o·, o, æ·, æ, 

å·, å, a·, a; disse står endvidere alle hver især i modsætning til i·, y·, u-, a·, 
der tillige har indbyrdes kommutation, men som allerede på dette analyse
trin viser sig at være yderligere reduktible. 

§ 109. i, y, u, a. Til de udfundne - og i §§ 95 ff. beskrevne - eliminerbare 
faktorer kan vi, således som problemerne er stillet op i det umiddelbart 

foregående, på dette sted føje endnu en. 
Som påvist105 optræder i = [i], y = [y], u = [a], a = [a] som varianter af 

henholdsvis e, ø, o, å. Som opstillingen af kornmutationsmulighederne også 
klart viser det, vil der derfor inden for dialekten aldrig kunne konstateres 
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nogen funktionelt gyldig modsætning mellem i og i", y og y·, 

u og ll', a og a'. Længden, der således optræder ved disse størrelser, 
er derfor et usuelt betinget ledsagefænomen, der er strukturelt 
irrelevant. 

Vi kan derfor fremdeles udelade længdetegnet i notationen af disse størrelser. 

5°. Suspenderede kommutationer 

§ 110. Synkretisme. Når hensyn tages til de i § 107 nævnte begrænsninger 
og de i § 109 beskrevne reduktioner, findes der ikke nogen centrale 

elementer, der ikke er kommutable, og som ved konsonanterne106 består der 
ved vokalerne for størstedelens vedkommende ubetinget eksklusion mellem 
de enkelte led. Synkretismer synes imidlertid at forekomme. Der kan blive 
tale om følgende tilfælde. 

§ 111. af a. Disse elementer indgår synkretisme således: 
1. a erstattes af a i stavelser med akcent manifesteret ved svagtryk, 

når denne svagtryksakcent er en erstatning af stærktryksakcent, domineret af 
en anden stærktryksakcent, fx. lman0 da »mandag«, jfr. Ida »dag«, 0 jalhad0 a 

»jeg havde«, jfr. 'ja »jeg«. 
2. Det samme gælder i stavelser karakteriseret af stærktryksakcent, der 

dominerer en erstatning af stærktryksakcent med svagtryksakcent, fx. 'far'far 
»farfader«, jfr. 'far »fader«107, 

Synkretismens manifestation er i begge tilfælde en implikation, idet a 

implicerer a. 

§ 112. å/a. Foran -11k = /-nk/ (homo- el. heterosyllabisk) impliceres a i å: 
ha11kla »håndklæde«. jfr. hån »hånd«; derfor antages også: bla11k(ar) 

»blank« = / 1blånk-/, tarika »tanke« som /ltånk 0 a/; formen bla11(k)t bliver derfor 
f'blång/ktjlOB, o.s.v. 

§ 113. ø·/ø. I stavelser med stærktryksakcent, der dominerer en erstatning 
af stærktryksakcent med svagtryksakcent, synkretiseres disse størrelser 

således, at ø· erstattes af (implicerer) ø: 'fø'fØ'g(ar) »søsyg«, jfr. 'fø· »sø«109, 

§ 114. o/å. 1. I yngre usus er der konstateret en tendens til sammenblanding 
af o og å foran ri ( = /ng/). Fx. er ori(ar) »nng« undertiden hørt som 

åri-, ofte = [;:iri]; fænomenet tolkes som et tilfælde af implikation, idet å 
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således fakultativt optræder i stedet for o, men ikke omvendt. Det nævnte 
eksempel er hørt hos AS. Almindeligvis består der dog eksklusion mellem de 
to elementer i denne relation: to11- »tung«: tå11 »tang« (redskabet)llO. 

2. Såvel i ældre som yngre usus kan der måske også regnes med implika
tion således, at å fakultativt erstattes af o ved -s: posa/påsa »pudse« og bios/ 
blås »blus«lll. 

§ 115. e/æ; e"jæ. I relation til -r optræder implikation, således at e implicerer 
æ: klera/klæra »klirre«, perali-/pærali- »pirrelig«, vera/væra »virre« 

m. fl.112 e· implicerer æ domineret af svagtryksakcent i ordet »med«: 'me-, 

men omæ. 

§ 116. Vokal manifesteret ved lang vokoid/vokal manifesteret ved kort vokoid. 

Under dominans af svagtryksakcent må der i visse tolkninger regnes 
med en synkretisering, hvorefter der finder sammenfald sted mellem lang- og 
kortvokaler. Herom se i øvrigt analysen af akcenterne113. 

2. Stavelsescentralens primitive invarianter 

1 °. Rønnemålets vokaler 

§ 117. Inventar. Vi er således nu i stand til at opstille dialektens inventar 
af primitive centrale in varianter, og paradigmet ser således ud: 

a", a, a, e-, e, i, o", o, u, y, æ-, æ, Ø", ø, å", å, i alt 16. 

Da ikke alle disse størrelser på indeværende stadium af analysen lader sig 
bestemme som irreduktible, ansættes samtlige elementer som prætaksemer 
foreløbig. Den følgende analyseprocedure skal derfor godtgøre, hvilke der 
er endeligt reduktible, for så vidt angår den partikulære inddeling, d.v.s. 
som kan bestemmes som taksemer. 

2°. Vilh. Thomsens vokaler 

§ 118. Lyd/ærens inventar. Hos Vilh. Thomsen er opstillet elementer svarende 
dels til størrelser, som i nærværende beskrivelse er bestemt som 

invarianter, og dels til, hvad vi har fastslået er varianter set fra sprogbygnin
gens synspunkt. I lydlæren i Bornholmsk Ordbog regnes der med følgende 
elementer: 
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altså svarende til vore invarianter og varianterne i', y·, u·, a·, for hvilke sidste 
det, når man reinterpreterer de pågældende paragraffer hos Vilh. Thomsen, 
ligger nær at antage, at forholdene er de samme som i Rønnemålet. 

3. Analyse af de centrale prætaksemer 

§ 119. Afbildningsmetoden. Opgaven bliver nu - lige som ved konsonan
terne114 - at søge vokalinventaret reduceret således, at vi får færre 

led i paradigmet. 
Til dette formål tænkes derfor - også lige som ved :konsonanterne - fore

taget en række indbyrdes afbildninger af paradigmet af enkeltstørrelser på 
et paradigme bestående af samtlige tænkelige muligheder for grupperinger af 
vokaler, for herigennem, i den udstrækning det er muligt, at reducere enkelt
størrelser til grupper, således at der ansættes gruppe overalt, hvor der kan 
regnes med substitution mellem gruppe og enkeltstørrelse. 

For imidlertid at kunne udføre denne analyse er det en uomgængelig forud
sætning for en præcis tolkning af komponenterne i differensgrupper (»di
ftonger«) - idet disse indgår som nødvendige led i afbildningsprocesserne -
at beskrive de såkaldte »halvvokaler«, eller som vi her foretrækker at kalde 
dem: semicentraler. 

1°. Analyse af semicentralerne 

§ 120. Inventar. Som forudskikket i indledningen til konstituentanalysen115 
er der i dialekten realiseret en kategori af stavelsestemater, omfattende 

størrelser, der er på en gang selekterede og selekterende, d.v.s. der både har 
central og marginal funktion. Man kan i analysen efter bestemte kriterier 
foretage en reduktion, der muliggør en særkategorisering af »i«- og »u«-, 
»j«- og »v«-størrelser, således at disse kan bestemmes som henholdsvis centrale 
og marginale varieteter af en og samme invariant. Analysen omfatter som 
nævnt følgende elementer: 

»i«: { ]'.· (optegnelsesstørrelserne i·, i, i116) 

{ 
u (optegnelsesstørrelserne u-, a116) 

»u«: 
v (optegnelsesstørrelserne v, w, /jl17) 
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I den strukturelle notation vælger vi at notere størrelserne som i og u 

overalt (selv om de akkurat lige så godt kunde have været noteret som j og v 
og være kaldt »halvkonsonanter«). 

Kriterierne for reduktionerne er følgende. 

§ 121. i/j. Reduktionen. I visse tilfælde optræder der inden for dialekten 
nogle vekselforhold, 1) med planløs vekslen, således at i forekommer 

som bestanddel i den ene usus, j i den anden, men også 2) ofte således, at i 
optræder i et led af en plerematisk korrelation, j i et andet, fx. (ad 1): a·rbiar 

»arbejder«, sb., vekslende planløst med formen a·rbjar, (ad 2) såri »sorg«, 
singularis, over for pluralis sårjar »sorger«; mårit »mørkt«, neutrum, over for 
mask./fem. mårfs:(ar) (interpreteret: henholdsvis J'mår*koit/: / 1mårkj-/, idet j 

ved k's latens foran t bliver heterosyllabisk, altså »i«). 

Dette udnyttes kenematisk, idet man på grund af planløse vekselforhold 
som det under pkt. 1 ovenfor nævnte, hvor leddene er umiddelbart indbyrdes 
substituerbare, derfor kan reducere forholdet mellem i og j til et spørgsmål 
om placering af stavelsegrænsen. Ved generalisation antages, at for så vidt 
der foreligger en plerematisk korrelation, fx. som ved 'såri': 'sårjar', har 
denne relation til en kenematisk korrelation, men således, at det ikke er 
i og j, der anses for »medansvarlige« for kommutationen, der består mellem 
de to »bøjningsformer«, derfor: 'såri' - 'nul' sing. over plur. 'sårj'- 'ar', altså 
ikke 'sår' - 'jar'. Forholdet mellem i og j vil derfor være at bestemme som 
en substitution, og de to størrelser som varianter af en og samme invariant: 
i, den centrale (homo- eller heterosyllabiske) og j den marginale (homo
syllabiske), der begge således noteres i overalt: 

/ 1a·r'bi0 ar/ »arbejder«, sb. med heterosyllabisk i: J'a·r0 biar/ med homosyllab. 
J'såroi/ »sorg«, sg. i: J'sårioar/ pl. -
/ 1mår*koit/ »mørkt«, neut. i: J'mårki-/m./f. -

§ 122. i i sine funktioner. 

i kan hævdes: 

1) entydigt at have central funktion i følgende tilfælde: 

bi »bi« = !'bi/ 

Zida »lide« = / 1lid0 a/ el. / 1li0 da/ 

is »is« = /'is/ 

bæli »barn« = f'bæloi/ m. fl., 



2) at kunne interpreteres som central i følgende tilfælde: 

maj »mig«, obl.kas. af pron. = /lmai/ 

saj »sige« = /lsai/ 

håj- »høj«, adj. = /lhåi-/ 

fojl- »fuld«, adj. = /lfoil-/ 

ja »jeg« = / 1ia/ 
lfåvl »kjole« = /lkiåul/ (om u se nedenfor§ 124.2) 
<;åra »gøre« = /lgiår0 a/ m.fl. 
(men <;ysa »gyse« = /lgysa/, lføs »kys«, sb. = /lkøs/ m. fl. 
jfr. anal. §§ 69.3 og 70.4), 
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3) entydigt at have marginal funktion i de tilfælde, hvor der mellem stør
relsen selv og stavelsernes vokalisme står en egentlig konsonant: 

æ<; »æg« sb. = / 1ægi/ 

le<;a »ligge« = /l/egi0 a/ 

endvidere i: 

bæ/f »bæk« = /lbæki/ 

tælfa »tække« = /ltæki0 a/, 

bæ·IJ/f »bænk« = /lbænki/ 

bløl}/fa »blinke« = /lb/ønki0 a/. 

Derfor bliver: 

bælf/bæk = /lbæk(i)/ 

ær;/æg = /læg(i)/ 

bæ·1Jlf/bæ·11k = /lbænk(i)/ 

te1J/te11 »ting« = /lteng(i)/ 

tø1J/tø11 »tynd« = /ltøng(i)/ 

således at tolkningerne herefter 
kan ændres i forhold til§§ 69-72 og 
74, idet vi nu kan reducere 
vikarieringerne og synkretismerne 
til fa kul ta ti vi teter af i, 

brålJ »brønd« bliver derfor = /lbrångi/. 

§ 123. u/v. Reduktionen. Situationen ved denne reduktion er den samme 
som ved i/j. De to størrelser kan reduceres til en invariant med cen

trale og marginale varianter. Vekselforholdene her er følgende. 
Ved dette elementpar findes 1) eksempler på planløs vekslen mellem 

dobbeltformer, jfr. æ(j)lua/æ(j)lva »elleve«, trædua/trædva »tredive«, numm" 
hvilket berettiger til at reducere forholdet u : v til et spørgsmål om stavelses
grænsens placering, 2) tillige forekomster af plerematiske korrelationer 
med u i det ene og vi det andet led: låv, imperativ af »love«, indebærer begge 
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tolkningsmulighedeme: u og v; ansættes her central funktion (II. komponent 
i differensgruppe (»diftong«)), får man på den anden side mulighed for at 
ansætte marginal funktion i præt.part. af samme verbum: låvt i kraft af den 
i denne form forekommende implikation af konsonanten f i v foran t, og 
dermed hævde en og samme størrelse i central og marginal funktion under 
skiftende relationelle betingelser. 

u bliver herefter den centrale (homo-/heterosyllabiske) og v den marginale 
(homosyllabiske) varietet, der begge således noteres u overalt: 

f 'æ(i)louoa/ »elleve« med heterosyllabisk u : / 1æ(i)luoa/ med homosyllabisk u 

/ 1låu/ »lov« imperat. - homosyllabisk u : / 1/åut/ »lovet« -

§ 124. u i sine funktioner. 

u kan hævdes: 

1) entydigt at have central funktion i følgende tilfælde: 

du »du«, pron. = / 1du/ 

mus »mus«, sg. = !'mus/ 

snuda »snude« = / 1snuoda/ el. / 1snudoa/ 

pjæsu- »skumagtig« = /pjæ·sou-/ 

hønu »honning« = / 1høn 0 u/ m. fl., 

2) at kunne interpreteres som central i følgende tilfælde: 

åv »0g(så)« = / 1åu/ 

/fiv »tyv« = / 1kiu/ 

svå·rt- »sort«, adj. = f'suå·rt-/ 

tve1J/fla »tvinde«/»tvinge« = / 1tueng(i)oa/, 

u 

3) entydigt at have marginal funktion i de tilfælde, hvor der mellem stør-
relsen selv og stavelsens vokalisme står en egentlig konsonant: 

olv »ulv« = / 1olu/ 

værv »hverv« = f 'uæru/ 

vrag »vrag« = f'urag/. 

2°. Kategorisering af semicentralerne 

§ 125. Primitive invarianter/taksemer/glossemer. i og u kan således be
stemmes som primitive invarianter, og da de ikke kan videre

deles på grundlag af en partikulær inddeling, desuden som taksemer; i 
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kraft af paradigmets numeriske karakter fører desuden en universel inddeling 
ikke til yderligere reduktion; derfor lader størrelserne sig endelig bestemme 
som glossemer. Systemet118 for semicentralerne ser således ud: 

+:a 

:A u 

Da de to elementer fra formens synspunkt står som ko n tens i ve ( d. v. s. 
det kan ikke fra et formsynspunkt afgøres, hvilken der er intensiv, og hvilken 
der er ekstensiv), er ovenstående opstilling bygget over den artikulatorisk
fonetiske modsætning rundet-urundet; vendingen er negativ, og :a omfatter 
kun urundede. i ansættes som intensiv ved med varianterne i· og j at bestå 
af urundede, over for u, der rummer rundede: u-, w og urundede: v og o. 

I følgende oversigt over resultatet har symbolerne samme værdi som anvendt 
ovenfor ved prosodemerne og konsonantismen119, idet dog ksg står for 
»konstituerende semicentralt udtryksglossem«, og de foniske størrelser er 
nummereret fortløbende fra størrelserne, der kan tilordnes konsonantglosse
merne. 

ksg1 (i) (:a); med evt. tilordnet Ag113 =»Urundet« 

ksg2 (u) (:A); - Ag114 = »rundet«; med j rundede varianter 
korrektivet (u·, w) 

urundede varianter 
(v, h), 

3 °. Reduktioner af vokaler manifesteret ved lang vokoid 

a. Ved tolkning som identitetsgruppe 

§ 126. Afbildninger. Vi er nu i stand til ligesom ved konsonanterne120 
at reducere vokalinventaret således, at der bliver færre led i 

paradigmet. 
Ved den række indbyrdes afbildinger af enkeltelementparadigmet på et 

paradigme bestående af samtlige tænkelige muligheder for vokalgrupperinger, 
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der foretages, så vidt det er hensigtsmæssigt, for at skabe mulighed for at 
ansætte gruppe i de tilfælde, hvor der kan regnes med substitution mellem 
gruppe og enkeltstørrelse, vil det i praksis vise sig, at det er vokaler, mani
festeret ved lange vokoider, der kan bortelimineres gennem tolkning som 
»identitetsgrupper«. Herom koncentreres følgende analyse. 

§ 127. Afbildningsteknik. Det er en kendt sag, at vokaler ligesom konso
nanter kan indgå homosyllabiske relationer, danne grupper indbyrdes 

(»diftonger«, »triftonger« o. s.v.). 
Idet vi nu i nærværende analyse har fulgt den af H. J. Uldall foreslåede 

fremgangsmåde121, er der foretaget en række kornmutations- med dertil 
hørende substitutionsprøver med dupleksgrupper over for langvokalerne, 
suppleret med kriteriegivende prøver ved hjælp af et par karakteristiske 
junktionelle forbindelser, med det resultat at alt synes at tale for at antage, 
at dialektens vokaler manifesteret ved lange vokoider i en række tilfælde kan 
substitueres med og dermed lade sig interpretere som centralgrupper, 
hvis komponenter består af identiske vokaler, som hver især igen 
kan identificeres med i dialekten i forvejen realiserede elemen
ter, nemlig vokaler manifesteret ved korte vokoider. 

§ 128. Prøver. Da i, y, u, a ifølge analysen § 109 altid er enkeltstørrelser 
(»monoftonger«), lader den nævnte prøve sig alene praktisere over for 

e·, o·, æ·, ø·, å·, a·. 

1. e-. Udskiftes i i /liens/ =jens »Jens«, propr., med e, fås /leens/, der 
kan substitueres med e·ns, nemlig i begge tolkninger med betyd
ningen »ens«. 

o-. Udskiftes i i /lboil/ = boj! »bold«, sb., med o, fås jlbool/, der kan 
substitueres med bo·/, nemlig i begge tolkninger med betydningen 
»Bodil«, propr., jfr. også bo·/skar »Bolsker«, stedn. 

æ-. Udskiftes u i /luæd0 a/ = væda »hvæsse«, »vædde«, med æ, fås /lææd0 a/, 

der kan substitueres med æ·da, nemlig i begge tolkninger med 
betydningen »æde«. 

ø-. Udskiftes u i /ls*kiøu/ =/øv »syv«, num., med ø, fås /ls*kiøø/, der 
kan substitueres med /ø-, nemlig i begge tolkninger med betyd
ningen »sø«. 
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å·. Udskiftes i i /ltåi/ = tåj »tøj« med å, fås /ltåå/, der kan substitueres 
med tå·, nemlig i begge tolkninger med betydningen »tå«. 

a·. Ved a· har materialet ingen eksempler, der kan vise kommutation 
i forhold til differensgruppe, og det vil sikkert i øvrigt blive vanske
ligt at finde tilfælde, idet usus udnytter forholdsvis få relationer, 
hvor a· indgår. a· som identitetsgruppe postuleres derfor, idet et 
par oppositioner synes at kunne tjene til at understøtte denne 
opfattelse, fx. maj »mig«: ma'j »Maj« (måneden), jfr. endvidere 
nar »nar«, star »stær« over for ka·r »mandfolk«. Se pkt. 2 nf. 

Denne analyse berettiger således nu til at antage grupperne ee, oo, 

ææ, øø, åå, aa som realiseret i dialekten, således at man kan regne med 
to slags grupper inden for vokalismen til forskel fra konsonantismen: 
differensgrupper (»diftonger«, »triftonger« o. s.v.) og identitetsgrupper. 
Herom se i øvrigt nedenfor122. 

2. Som i rigsdansk123 findes støtte for denne reduktion i a) at to identiske 
(heterosyllabiske) kortvokaler fakultativt kan substitueres med til
svarende langvokal i tilfælde, hvor stærktryksakcent implicerer svag
tryksakcent under dominans af anden stærktryksakcent, b) at vokaler 
under samme betingelser fakultativt erstattes af en i kæden nært stående 
vokal, der så igen kan substitueres med langvokal, jfr. tilfælde som: 

ad a) oja1gå'r1hænoteoe1ia·1J1/sø1ma·1J I oja1gå·r1hænote·1J1a·1J1/sø1ma·1J »jeg 
går hen til en anden købmand«; ee = e·; 0 ja·d0 C1 = 0 jaadC1 = 
0 ja0 ad0 a = 0 ja0 hadC1 (lja 1had0 C1) »jeg havde«; 1nøt0 a· = lnøt0 aa = 
1nøt0 a0 a ( = lnøt0 a0 å, jfr. under b) »nytte at«. 

ad b) De under a) nævnte ekss. ljalhada -+ oja(h)oadoa = ojaadoa = 

oja·doa; lnøtoaoå = lnøtoaoa = lnøtoaa = lnøtoa·, desuden (veda): 
1va0 de(d) 1de·(d) -+ 0 Va0 C1d 1de·d = / 1vaad/ 1de·d = lva·d1de·d; »var det 
det?« aa = aa = a·124. 

3. Når der ikke er forskel på lang- og kortvokal i stavelser under svag
tryksakcent (herunder impliceret svagtryksakcent), vil det følgelig sige, 
at det er en af komponenterne i en identitetsgruppe, der er fakultativ: 
lto<· lfltre<· llstø/sar = /lto(o)l'tre(e)-/, »to- (eller) tre stykker«. 

7 RØNNEMÅLET 
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b. Ved registrering af konnektiver 

§ 129. »Konnektivforlængelse«. Som ved konsonanterne12s, men i noget større 
omfang, vil det vise sig, at man vil kunne foretage reduktioner, der 

beror på registrering af konnektiver. I en række tilfælde vil nemlig lang
vokalerne e·, o·, æ·, ø·, a·, (ikke å·) være at tolke som varieteter af kortvokal 
(monoftong), men idet disse langvokaler tillige som påvist samtidig kan for
tolkes som identitetsgrupper, vil den ene af de to komponenter altså kunne 
interpreteres som konnektiv, der derefter udelades af notationen. Af simpelheds
grunde registreres derfor »konnektivforlængelse« overalt, hvor det er muligt; 
ellers ansættes identitetsgruppe. 

§ 130. Monoftonger med konnektiv. I relation til visse konsonanter, konso
nantgrupper eller »halvvokaler« vil forekomster af langvokaler, når 

intet i øvrigt taler imod det, kunne tolkes som monoftong med konnektiv: 

1. o· i relation til r: o·r »ord« = /'or/ o.s.v. 
æ· i relation til u: læ·v »løv« = /'læu/, da gruppen æu (kort æ) ikke er 

realiseret; næ·vn »nævn«, sb./vb. = /'næun/; 

i relation til i: æj »eg(etræ)« = /'æi/, herunder 
med konsonant: blæjt »blegt«, neut. af adj. = f'blæit/, men 
ved l indtræder konnektivet ikke: gæjl »gæld« = /'gæil/ uden mulig
hed for forlængelse; 
i relation til gruppen -nk(i) (homo- og heterosyllabisk), d. v. s. 
-lJlf/-rzk: bæ·lJ!f/bæ·rzk »bænk« = / 1bænk(i)/ m.fl. 

ø· i relation til i: møj »møg« = /'møi/, da gruppen øi (kort ø) ikke er 
alm. realiseret; 
i relation til r: bø·r »bør« =/'bør/; 

a· i relation til ng(i) (homosyllabisk) = lJ/rz: ma·lJ/T/ = /1mang(i)/; 

i relation til i, u med konsonant: ajt »agt«, sb. = f'ait/, a·vtan »aften« 

= / 1autoan/, na·vn »navn« = /'naun/. 
e· og å·: Ved disse størrelser indtræder ikke konnektiv i sådanne tilfælde. 

2. I stillingen uden final kan der påvises enetilstedeværelse af langvokal, 
d.v.s. at konnektiv indtræder ved monoftong i relation til »nul«. Reglen 
gælder i følgende tilfælde: 

e·, jfr. te· »te«, sb./vb., »til«, adv. =/'te/; se· »se«, vb. = /'se/; 

o·, jfr. gro· »gro« = /'gro/; 
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æ·, jfr. fæ· »fæ« =/'fæ/; klæ· »klæde«, sb./vb. = f'klæ/; 

ø·, jfr. brø- »brød«, sb. = f'brø/; trø· »træde« = f'trø/. Situationen er 
alene gældende ved simpleksformer, ikke ved komposita; her ind
træder ikke konnektiv, idet der forekommer plerematiske komposita 
med både ø· og ø (øø og ø): 'rø·lmåsad(ar) »rødmosset« over for 
1/sø 1ma·vff! »købmand«, 1fø 1fø·g(ar) »søsyg«, altså: / 1røø-/ med iden
titetsgruppe og /'kø-/, f 's*kiø-/126 med monoftong. 

å·: Her indtræder konnektivet ikke: så· »så«, inf. af »så«/præt. af »se«: 
så »så«, adv. 

a· : Her indtræder heller ikke konnektiv; a er i udlyd altid monoftong 
(kortvokal). 

c. Ved indkatalysering af fakultativ størrelse 

§ 131. Fakultativt fej. Hvor det er muligt, tolkes eksempler på langvokal i 
relation til -ng(i), d.v. s. -v/-11, som monoftong i relation til hetero

syllabisk -ev/11 med fakultativt e derved, at disse forekomster ofte er formanter 
for »bestemt artikel« (evt. derivationssuffiks), idet der generaliseres ud fra 
ekss. som gå·rev/11 »gården«: slæ·q/11 »slæden« = / 1slæ(oe)ng(i)/; opløsningen 
er: (æ· =) ææ = æe. Endvidere fø·v/11 »søen<~= f's*kiø(oe)ng(i)/; e·q/11 »en«= 
/ 1e(oe)ng(i)/. 

Herudfra kan i øvrigt generaliseres til relationer med a: dav/11 »dagen«, 
der da bliver f'da( 0 e)ng(i)/ og stalJ/11 »stedet« = f'sta(oe)ng(i)f127. 

4°. Reduktion af »neutral« vokal under svagtryksakcent 

§ 132. a. Under akcent manifesteret ved svagtryk (primitiv eller impliceret) 
optræder alle de invariable vokaler, dog således at der, som nævnt i 

§ 116, jfr. § 33.4c, forekommer synkretismer lang-/kortvokal. Imidlertid op
træder der desuden i dialekten, men som bekendt i langt mere begræn
set omfang end i andre former for dansk, en vokalisme af »ubestemt 
kvalitet«, som man plejer at notere a. Hvor denne størrelse forekommer i 
sprog og dialekter, byder den på mange og forskelligartede interpretations
problemer, alt efter den pågældende sprogtilstands system, og efter hvorledes 
analysen gennemføres. 

Det har været diskuteret, hvorvidt denne »svækkede« vokal vil være at 
forstå som en uopløselig synkretisme af samtlige systemets i forvejen reali-

7• 
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serede vokaler, under dominans af svagtryksakcent, eller som »Vokal i al
mindelighed«128. Nogle forskere foretrækker med eller uden kriterier at 
identificere a med andre i systemet forekommende elementer129. I nærværende 
beskrivelse foretrækkes følgende reduktion: 

1. I det omfang, det kan påvises, identificeres a med størrelser, som den 
erstatter under ændrede akcentuelle betingelser, jfr. her den situation, at a 

tolkes som a i tilfælde som 'medas 1mad »middagsmad«, jfr. da »dag«, idet a 

erstatter a under dominans af svagtryksakcent, hvis indtræden atter er domi
neret af anden (andre) stærktryksakcent(er). 

2. Ofte afgør »dobbeltformer« identifikationen: a·dalf [a·oalf]/a·dålf »Adolf«; 

a = å. 

3. Tilfældene i § 128.2b (erstatning ved foregående vokal) afgiver kriterier 
for identifikationer. I overensstemmelse med den substitution, der foreligger 
i ekss. som mo·r »moder«/mo·ar = !'moor/ eller / 1moaar/, opløses forholdet 
dog, såfremt intet taler imod det: jfr. kommutationer som ro·ar »roer« (rod
frugten): ro·r »ror«, sb. 

4. I de tilfælde, hvor identifikationskriterier fra sprogbygningens synspunkt 
ikke foreligger, praktiseres den identifikation, der har størst affinitet til sub
stansen: a kan i tilfælde af emfatisk stilling høres som æ eller 6-agtigt æ. Dette 
kan anses som kriterium for overalt at ansætte æ, hvis intet i øvrigt taler 
mod denne tolkning, således at der tænkes at foreligge en implikation af 
samtlige andre i dialekten realiserede vokaler i æ under do
minans af svagtryksakcent. 

a udgår herefter af inventaret og af den strukturelle notation13o. 

4. Stavelsescentralens taksemer 

§ 133. Inventar. Der synes efter de gennem paradigmeafbildninger eller på 
grundlag af konnektivregistreringer m.v. muliggjorte reduktioner ikke 

at være basis for yderligere elimineringer. 
Anm. Som det fremgår af den ovenfor praktiserede analyse, lader det sig 

ikke gøre på noget stadium af analysen at eliminere en relevant 
opposition mellem tre funktionelt gyldige »a«-størrelser, skønt de 
to »lange« »a«-elementer i udstrakt grad supplerer hinanden således, at det 
ene i det store og hele indgår de relationer, det andet ikke indgår (se materiale
opstillingen p. 141-53). 
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Imidlertid holder relation til -r de tre elementer ude fra hinanden således, 
at der ikke bliver mulighed for identifikation: 

1. Kommutationer mellem a· og a: ka-r »mandfolk«: kar »kar« = [ka·r] 

m. fl. umuliggør identifikation af disse. 
2. Kommutationer mellem a og a: hara »harve«, vb.: hara »hare«, sb. 

umuliggør identifikation af disse. 
3. Da alle tre elementer desuden med efterfølgende -r har relationer til 

konsonanter, af så planløs art at det er umuligt at fremskaffe generaliser
bare kriterier for identifikation, kan der heller ikke ad den vej åbnes 
mulighed for en eliminering. 

Vi kan derfor opgøre resultatet på indeværende stadium af analysen, således 
at der nu regnes med følgende elementer: 

a, a, e, o, y, æ, ø, å, i alt 8. 

Da disse ikke kan videredeles, for så vidt angår en partikulær inddeling, 
bestemmes de som taksemer. De henstår herefter til en universel inddeling. 

5. Centralernes grupperingsmuligheder 

§ 134. Om realiserede grupper. De reduktioner, der er praktiseret i det fore-
gående, har gjort det muligt at eliminere e·, o·, æ·, ø·, å", a· af vokal

inventaret; vi er dermed ganske vist blevet nødsaget til i stedet at anerkende 
ee, oo, ææ, øø, åå, aa, hvorved der opstår en del ekstra polyftonger, som fx. 
ieeu, men det er som tidligere nævnt af underordnet betydning. 

I det følgende gives der under hensyntagen til de foretagne reduktioner en 
oversigt over dialektens bestand af realiserede grupper, ikke mindst fordi vi 
herved opnår mulighed for at præcisere, hvad der er grupper i strukturel 
forstand og hvad der er rent fonetiske gruppeforeteelser (»glidevokoider«). 
Opstillingen omfatter kun dialektens dupleksgrupper, idet polyftongrepræsen
tationen i materialet er af tilfældigt omfang. 

§ 135. Tovokalgrupper. Skemaet viser dialektens realiserede dupleksgrupper 
på indeværende analysestadium, idet i og u dog her er medregnet som 

centraler: 
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I i u I y e 0 æ ø å a a I a12 

i 

I 
ii1 iu6 

I 
iy ie 11 iæ iø iå ia ia 

I u ui 1 10 ue uo uæ uø uå ua ua 

y 3 yu 1 

e 4 eu ee2 

0 oi 7 002 

æ æi æu ææ2 

ø øi5 øuS øø2 

å åi åu9 åå2 

a ai au aa2 

a au 1 

Dialekten realiserer to forskellige slags dupleksgrupper: 1) differens
gruppen, hvis komponenter består af kommutable stavelsesdele, der har 
central funktion, og hvoraf den ene altid er en semicentral; 2) identitets
gruppen, hvis komponenter består af centrale substituerbare stavelsesdele. 

Som det vil ses (jfr. nf. § 136, pkt. 10), er der i vort materiale to grupper 
færre end i Vilh. Thomsens. I øvrigt vil en opstilling af gruppeinven
taret i den klassisk bornholmske sprogtilstand utvivlsomt komme 
til at se noget anderledes ud, idet tolkningen af u og vi kraft af de 
formodentlig to kommutable »v«-elementer måske vil føre til 
andre kategoriseringer. 

§ 136. Bemærkninger. Ellers vil følgende være at anføre om grupperings
mulighederne (idet der henvises til tallene i skemaet ovenfor): 

1. y, u, a danner, da de altid er monoftonger, ikke identitetsgrupper. 

/ii/ = ji = LJi·] 
2. ee, oo, ææ, øø, åå, aa er identitetsgrupper og manifesteres som lange 

vokoider. 
3. yi er ikke realiseret, men forekommer som fonetisk »glidevokoid«, fint 

noteret [1Jyj], og kan frit substitueres med y [y·], hvilket den også noteres 
i grov fonetisk notation. 

4. ei /ij er ikke realiseret; forekommer som fonetisk »glidevokoid«, fint 
noteret [iij], og kan frit substitueres med i [i·], hvilket den også noteres i 
grov fonetisk notation. 
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5. øi er realiseret med manifestationen [ø'j], jfr. § 130.1, 

øi med manifestationen [øj]: kun betinget som selvstændig gruppe; 
den forekommer som fonetisk »glidevokoid«, der fint noteret er [l{yj] = y, 

men herom pkt. 3 ovf.131 
6. iu er altid iv [i·v], aldrigju, idet vi her overalt ansætter /iøu/ efter reglerne 

i pkt. 8 nf., h. m. s. 
7. ou er ikke realiseret, men forekommer som fonetisk »glidevokoid«, fint 

noteret [Ow], og kan frit substitueres med o·, hvilket den også noteres 
i grov notation. 

8. ø·v manifesterer gruppen øøu, fx. i Zø·va »løve« o. s.v., idet en gruppe 
øu manifesteret som [øw], [øv] eller [øh], og som tillige kan aktualiseres 
som u [u-], er den eneste »glider«, der har strukturel gyldighed. Der er 
nemlig i konsonantismen kriterier for at regne med en opposition u : øu. 

Således indicerer palatalerne fog /f i en række tilfælde en øu-tolkning. 
Uden for disse relationer ansættes, hvis intet i øvrigt taler derimod, u: 

/føva »købe« [/føva] el. [/fua] : kua »kube« [kua] el. [køva], strukturelt 

/ 1køuoa/ : / 1ku0 a/. 

Ved generalisering fås /øv »syv« [/øv], [føw] [føo], el. [/u·], d. v. s. 
f's*kiøu/, men lua »løbe« [løva] el. [lua] = /lfu 0 a/ o.s.v. 

Hermed opnås fremdeles, at der kan formuleres hensigtsmæssige regler 
for fog /f's relationer. Se §§ 69 og 72. 

9. åu er realiseret med manifestationen [åw] el. [aw], idet å og a er varianter 
foran u (jfr. § 109). 

10. uy =vy [vy·] er ikke repræsenteret i nærv. materiale, men hos Vilh. 
Thomsen132: Vf!.sla »hvisle« (dette ord hos os: vesla). 

11. io =jo er heller ikke repræsenteret i vort materiale, men hos Vilh. 
Thomsen133: bjog »byg« (kornsorten; i nærv. materiale: bør;Jg). 

12. Endelig kan nævnes, at a i dialekten ikke indgår relationer med anden 
(forudgående) vokal, men optræder som komponent i fonetiske »glide
vokoider«: ea [e·a], [ia], der frit kan substitueres mede·; åa [wa], [oa], 

der frit kan substitueres med å·. 

6. Taksemkategorier 

§ 137. Inventar. Ved kategoriseringen af de centrale stavelsesdele har en 
sådan efter kriterier ud fra almene kombinationsmuligheder: evne 1) 

til at indgå i dupleksgrupper, 2) til placering som gruppekomponent negativt 
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udfald, idet der ikke opnås en kategori-differentiering; samtlige vokaler kan 
nemlig indgå og være I. og II. komponent i en gruppe. Der er derfor kun 
realiseret en taksemkategori indeholdende samtlige 8 taksemer. 

7. Universel inddeling af centraltakserneme 

§ 138. Inventaret. Størrelserne kan ikke videredeles på grundlag af en parti-
kulær inddeling. Derfor søges de nu videredelt gennem en universel 

inddeling, idet vi som ved konsonanterne indordner størrelserne i et fler
dimensionelt system134, således at vi efter denne sidste operation kan opstille 

dialektens inventar af vokalglosseroer. 
De 8 led lader sig mest hensigtsmæssigt indordne i et system af 2 x 2 x 2 led. 

§ 139. Systemarrangementet. Blandt de arrangementer af elementerne, der 
er mulige, viser dette sig at være det mest hensigtsmæssige ved størst 

mulig affinitet til substansen. 

:A 

1 + ia 

:A 

2+ : Il :A 

§ 140. Kriterierne for arrangementet. Til dimensionsleddene i denne system
opstilling er tilordnet følgende tre artikulatorisk-fonetiske continua: 

Hvad angår 1. dimension, er opstillingen foretaget i overensstemmelse 
med den artikulatoriske modsætning fortunge-bagtunge; der er positiv 
vending, og : a omfatter kun fortungelyd. 2. dimension har modsætningen 
rundet-urundet som grundlag og er positivt vendt, således at :a inde
holder vokaler, der kun er rundede. 3. dimension er bygget over opposi
tionen lukket-åben med positiv orientering, og : a omfatter her kun lukkede. 
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§ 141. Ad 1. dimension (lodret). Som intensive er ansat y, ø, e, æ, da 
alles manifestationer har udpræget fortungeartikulation, modsat o, 

å, a, der har bagtungeartikulation, desuden a på grund af manifestationens 
relativt store variationsbredde. 

§ 142. Ad 2. dimension (vandret). Her ansættes som intensive y, ø, o, å, 

hvis manifestationer er rundede, over for e, æ, a, hvis manifestationer 
ikke har labialisering, endvidere a, der almindeligvis ikke har runding, men 
som ikke sjældent i yngre usus kan have temmelig kraftig labialisering ved 
udtalen (stærk runding er fx. hørt hos LP). 

§ 143. Ad 3. dimension (skrå). Som intensive er ansat y, e, o, a, hvis 
manifestationer kun er lukkede, over for følgende ekstensive: 1) a, 

hvis manifestation er af stor åbningsgrad, 2) ø, der især i relation til andet ø 

(d.v. s. i identitetsgruppen øø eller langvokalen ø· = [o·]) er relativt åben, men 
som desuden som monoftong (kortvokal) er relativt lukket: [ø] el. [I{], end
videre 3) æ, der er relativt åben især i forbindelse med r, men som på den 
anden side i relation til andet æ (altså i ææ el. æ-, som oftest er ret snæver: 
[e·J), og endelig 4) å, der som kort vokal er ret åben i ældre usus, men betydelig 
snæver og fremskudt i yngre: [j]I35, og som er temmelig lukket i sin mani
festation i relation til andet å (altså i åå el. å·, fonetisk ofte [w·J). Ved denne 
opstilling er der taget hensyn til synkretismerne e/æ og o/å domineret af r og 
o/å ved 11 = ng i yngre usus136. 

8. Centralglossemer 

§ 144. Inventar. Gennemførelsen af denne sidsteanalyse betyder, at inven
taret af centrale elementer kan reduceres fra 8 til 6. Vi kan derfor 

betragte analysen som ført til bunds, idet dimensionsleddene i ovennævnte 
systemopstilling kan anskues som analysens sidstestørrelser. 

I følgende oversigt over resultatet har symbolerne samme værdi som ved 
prosodemer, konsonanter og »halvvokaler«137, idet dog kcg står for »kon
stituerende centralt udtryksglossem« og de foniske størrelser nummereres 
fortløbende fra størrelserne, der kan tilordnes semicentralerne. 

kcg1 (:at); med eventuelt tilordnet Agfls = »præpalatal« 
kcg2 (:At); - Agf16 = »postpalatal« 
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kcg3 (: a2); -

kcg4 (:A2); -

kcgs (:a3); -

kcg6 (:A3); -

Ag 111 = »rundet« 
Agf1s = mrundet« 
Agf19 = »lukket« 
Ag120 = »åben« 

§ 145. Oversigt. Idet tilordningen af de glossematiske og formentlige fone-
matiske elementer sker som ovenfor foreslået, kan resultatet af vokal

analysens sidste faser nedfældes i følgende oversigt. Skemaets spalte 5 angiver -
efter den ændring, der nødvendigvis må foretages i forhold til spalte 4 i kraft 
af spændingen mellem de to kategorier - den pågældende hovedvariants 
manifestation. 

I. Takse- 2. Taksemerne 3. Taksemerne 
merne i som produkter som glossem- 4. Taksemmanifestationemes 

S. Hovedvariantens 
manifestation usammen· af produkter foniske sammensætning 

sat form dimensionsled cg-nummer 
dog: 

y 

I 
al az a3 

I 
lx3x5 præpalatal rundet lukket 

I 0 Al a,2 a,3 2x3x5 postpalatal rundet lukket 

e 

I 
a,lAZ a,3 

I 
lx4x5 præpalatal urundet lukket 

1-+præpalatal a AlAZ a,3 2x4x5 postpalatal urundet lukket 

ø 

I 
a,1 a2A3 

I 
lx3x6 præpalatal rundet åben 

I å Al a,2A3 2x3x6 postpalatal rundet åben I 
æ 

I 
a,1AZA3 

I 
lx4x6 præpalatal urundet åben 

I a AlA2A3 2x4x6 postpalatal urundet åben 
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§ 146. Konstituentkategorierne og deres led. Den i § 39 foretagne tentative 
opstilling af de formentlig realiserede konstituentkategorier og disses 

led fremtræder i sin definitive form således, at den opstillede hypotese nu er 
verificeret derhen, at materialets vokoider og kontoider i den strukturelle 
analyse kan anskues som manifesterende førstegradsderivater af stavelses
temaer, sådan at en deling på grundlag af indbyrdes selektion inden for sta
velsestemaet har været berettiget og man dermed har fået følgende kategorise
ring af elementer som resultat: 

; f3, omfattende selekterede elementer, størrelser med central funktion, idet 
man til denne kategori vil kunne henregne 6 konstituerende, centrale 
udtryksglossemer, kcg nr. 1-6, 

:B, omfattende selekterende elementer, størrelser med marginal funktion, 
idet man til denne kategori vil kunne henregne 8 konstituerende, 
marginale udtryksglossemer, kmg nr. 1-8, 

;y, omfattende på en gang selekterede og selekterende elementer, stør
relser med både central og marginal funktion, idet man til denne 
kategori vil kunne henregne 2 konstituerende, semicentrale udtryks
glossemer, ksg nr. 1-2. 

(:r, omfattende hverken selekterede eller selekterende elementer, er ikke 
undersøgt). 



Afsnit D. Redistribuering af analysens størrelser 

1. Principielt 

§ 147. Fordeling på hovedkategorier. Eftersom beskrivelsens formål har været 
en analyse af den valgte dialektaltilstands udtryksform, vil efter

følgende oversigtsmæssige og rekapitulerende fremstilling ikke gøre krav på 
at opfattes som en udtømmende enhedslære for sprogartens udtryksside, 
d.v. s. en på grundlag af en fuldstændig syntese med en gennemført para
digmatisk deduktion hvilende udtømmende kategorisering, men vil blot frem
træde som en på en grov (tentativ) leddeling beroende redistribuering af de 
udfundne kategorier og deres led på visse hovedkategorier. Hvad angår 
fordelingen af varianter, er i fremstillingen således kun medtaget registreringen 
af de for dialekten særlig typiske. 

2. Fordelingen 

A. Fordeling på sider og arter 

§ 148. Fordeling på sider. Samtlige de sprogligt relevante størrelser, der er 
uddraget af det optegnede og rekorderede materiale, henlægges til 

dialektens udtryksside, der sammen med dens indholdsside udgør leddene i 
den første kategori, som dialekten qua sprogligt tegnsystem lader sig leddele i. 

§ 149. Fordeling på arter. Et paradigme af størrelser kan interpreteres som 
realiserende en kategori af udtrykseksponenter eller prosodemer og et 

andet som realiserende en kategori af udtrykskonstituenter. 



B. Fordeling på typer og subtyper 

a. Prosodemtyper 
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§ 150. Fordeling i kategorier af prosodemtyper. 2 typer ses realiserede: 
1°. Dialektens »modulationer« kan, idet de som komplekse fungerer 

som karakteristik for udtryksneksier (dialektens mdtryksperioder«) og som 
simplekse er karakteristik for udtryksneksus (dialektens mdtrykssætninger«), 
henlægges til typekategorien ekstensprosodemer (E). 

2°. Dialektens »akcenter« kan, idet de som komplekse fungerer som karak

teristik for udtryksjunktioner (dialektens »stavelsesenheder«, ofte udtryks
»komposita«, »flerstavelsesord«) og som simplekse er karakteristik for udtryks

stavelser (dialektens »stavelser« i sædvanlig forstand, ofte »enstavelsesord«) 
henlægges til typekategorien intensprosodemer (e). 

En videre fordeling på subtyper lader sig ikke foretage. 

§ 151. Fordeling inden for kategorien af ekstensprosodemer. Der kan her 
foretages en fordeling på 2 led: 

Egi, modulation, der som simpleks karakteriserer selekteret neksus (»ud
trykshovedsætning« eller »ap6dosis«). (Manifestation: faldende intonation: '). 

Eg2, modulation, der som simpleks karakteriserer selekterende neksus 

(»udtryksbisætning« eller »pr6tasis«). (Manifestation: ikke-faldende intona
tion: '). 

§ 152. Fordeling inden for kategorien af intensprosodemer. Der kan her fore
tages en fordeling på 2 led: 

egi, akcent, der som simpleks karakteriserer selekteret stavelse. (Mani
festation: stærktryk: 1 ). 

eg2, akcent, der som simpleks karakteriserer selekterende stavelse. 

(Manifestation: svagtryk: o). 

b. Konstituenttyper (og -subtyper) 

§ 153. Fordeling i kategorier af konstituenttyper. 3 typer med tematfunktion 

inden for en stavelse ses realiserede: 

1°. Centralkonstituenter (c), der udgør en kategori af selekterede stavelses
dele (dialektens »vokaler«). 
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2°. Marginalkonstituenter (m), der udgør en kategori af selekterende 
stavelsesdele (dialektens »konsonanter«). 

3°. Semicentralkonstituenter (s), der udgør en kategori af på en gang selek
terede og selekterende stavelsesdele (dialektens »halvvokaler«). 

§ 154. Fordeling inden for kategorien af centralkonstituenter. Der kan her 
foretages en fordeling på 6 led (centralglossemerne). Ingen særrela

tioner mellem disses derivater berettiger til en placering i overensstemmelse 
med en videre subtypeinddeling. (kcg. nr. 1-6. Manifestationer: se § 144). 

§ 155. Fordeling inden for kategorien af marginalkonstituenter. Der kan her 
foretages en fordeling på 8 led (marginalglossemerne). Eftersom dette 

paradigme lader sig videreleddele i 2 paradigmer, hvoraf det ene kan defineres 
som en kategori indeholdende 1 led (størrelsen h), der kan defineres ved at 
være eksklusivt initial, og det andet kan defineres som en 12-leddet kategori 
indeholdende resten, der defineres som initio-finale, er derfor 2 subtyper 
realiserede. Da alle de initio-finale kan forekomme både i og uden for grupper 
og på enhver plads i gruppe, kan der ikke foretages en videre fordeling på 
subtyper. (kmg. nr. 1-8. Manifestationer: se § 92). 

§ 156. Fordeling inden for kategorien af semicentralkonstituenter. Der kan 
her foretages fordeling på 2 led (semicentralglossemerne). Ingen sær

relationer mellem disses derivater berettiger til en placering i overensstemmelse 
med en videre subtypeinddeling. (ksg. nr. 1-2. Manifestationer: se§ 125). 

C. Fordeling på variantkategorier 

a. Prosodemernes fordeling 

§ 157. Varieteter. Samtlige prosodemer: ' og ', 1 og 0 , der ifølge analysen 
står som invarianter (definitive og primitive), kan herefter fordeles på 

en kategori af varieteter, idet invarianter i den fortsatte variantinddeling kan 
leddeles i lige så mange varieteter, som der i kæden (d.v.s. det optegnede og 
rekorderede materiale som tekst betragtet) er mulige relationer. 

Om prosodemerne skal her blot specielt bemærkes, at i inventaret af 
varianter er det gennem analysen godtgjort, at - hvad akcenterne angår - er 
det såkaldte bitryk (1) at interpretere som en varietet af stærktryksakcenten, 
når denne erstattes af en svagtryksakcent under dominans af en anden stærk
tryksakcent. 
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§ 158. Variationer. Samtlige prosodemer, der således kan fordeles inden for 
en varietetskategori, lader sig derefter yderligere fordele inden for en 

kategori af variationer, idet varieteterne i den fortsatte variantinddeling kan 
leddeles i lige så mange variationer, som der i kæden (teksten) er mulige 
eksemplarer. 

Hertil kan så specielt bemærkes, at i inventaret af varianter er det gennem 
analysen godtgjort, at - hvad modulationeme angår - er den såkaldte suspen
sive tone (»hentonen«) at interpretere som en variation af modulationen 
manifesteret ved ikke-faldende intonation. 

b. Konstituenternes fordeling 

I 0 • Fordeling på varietetskategorier 

§ 159. Fordeling af de definitive invarianter (dimensions/ed, g/ossemer). 

Disse elementer lader sig præliminært fordele på en kategori af varieteter 

efter muligheden for inddeling af invarianter på grundlag af alle tænkelige 
relationer i kæden (teksten). 

§ 160. Fordeling af taksemerne. 

Samtlige taksemer: 

centrale: a, a, e, o, y, æ, ø, å (8), 
marginale: (af subtype 1): h, 

(af subtype 2): b, d, f, g, k, I, m, n, p, r, s, t (12) og 
semicentrale: i, u 

lader sig herefter fordele på en kategori af varieteter, idet taksemkategorien 
ligeledes kan leddeles i så mange varieteter, som der i kæden (teksten) er 
mulige relationer. Taksememe er således varieteter af de dimensionsled, de 
indgår. 

§ 161. Fordeling af de primitive invarianter. Paradigmet bestående af 
størrelser, der er defineret ved at være de af optegnelsesinventarets 

størrelser, over for hvilke kornmutationsprøven har haft positivt udfald (de 
kommutable), fordeles herefter på en kategori af varieteter efter invarian
temes mulighed for at leddeles i så mange varieteter, som der er tænkelige 
relationer i kæden. 
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Hertil kan specielt bemærkes, at i dette inventar er det gennem analysen 
godtgjort, at visse af disse størrelser netop er varieteter, der aktualiserer 
relationer mellem givne varieteter. 

I paradigmet af centrale: a, a·, a, e, e·, o, o·, y, æ, æ·, ø, ø·, å, å· kan således: 

a· registreres som aktualisation af varietetsrelationen a x a 

e· 

o· 

æ· 
ø· 

å• 

exe 

oxo 

æxæ 

øxø 

åxå 

I paradigmet af marginale: b, d, f, g, g, h, k, fs:, l, m, n, IJ, 11, p, r, s, f, t 

kan således: 

g registreres som aktualisation af varietetsrelationen g x i 
fs: kxi 

1J 

11 
f 

I paradigmet af semicentrale: i, u, j, v kan således: 

nxgxi 

nxg 

sxkxi 

i og u registreres som aktualisation af centralvarieteter af 
central/marginal invariant, 

j og v registreres som aktualisation af marginalvarieteter af 
central/marginal invariant. 

§ 162. Varianternes nærmere bestemmelse som varieteter. Nogle af de størrelser, 
der udgør optegnelsesinventaret, der under analysen har været anskuet 

som et tentativt opstillet variantinventar, heriblandt nogle, over for 
hvilke kornmutationsprøven har haft negativt udfald, har kunnet henlægges 
til varietetskategorien. 

I paradigmet af centrale: y·, y, lf, e·, e, e·, a, ø·, ø, o·, o, æ·, æ, o·, o, å·, «r, 
å, J, ;), a·, a, cc, a·, a kan således: 
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y og 1f bestemmes som varieteter af primitivinvarianten ø i rel. t. (k+g +ng)i 

å· varietet å· i rel. t. v + g 

cv· 
a 

å· udenf. rel. t. v+g 

å i rel. t. u (homosyll.) 
- forsk. invarianter i rel. t. svagtryksakcent 

I paradigmet af marginale: p, t, /f, k, b, d, o, ~. g, q, f, s, ,, f, z, m, n, l), rz, 
/, .1, h kan således: 

' bestemmes som varietet af primitivinvarianten s u. dom. af initial pos. 
z s - - final 

.I 

o og q varieteter -
r -

dogg -

I paradigmet af semicentrale: i·, i, i, u·, B; j, v, w, l> kan således: 

i og i bestemmes som varieteter af primitivinvariant.e i rel. t. (k+g+ng)i 

B o irel. t. il+ngi 

v under dom. affinal pos. 

2°. Fordeling på variationskategorier 

§ 163. Fordeling af glossemer, taksemer og primitive invarianter samt 

varianter. Efter muligheden for leddeling af samtlige led i varietets
kategorierne i lige så mange variationer, som der er tænkelige eksemplarer i 
kæden (teksten), lader samtlige udfundne varieteter sig fordele inden for en 
variationskategori. 

Af variationsfordelingsproceduren skal her blot specielt fremdrages, at 
det gennem analysen er godtgjort, at visse af optegnelsesinventarets størrelser 
har kunnet henlægges til variationskategorien. 

I paradigmet af centrale (se§ 161) har således: 

8 RØNNEMÅL 

y· kunnet bestemmes som variation af varieteten y 

a· a 

y, I/ 
e·, æ· 

ø·, o· 
ø,o 
å, ;J, j -

a, ex 

- variationer- ø 

æ· 
ø· 

ø 

å 

a 
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I paradigmet af marginale (se§ 161) har således: 

d, o kunnet bestemmes som variationer af varieteten d (finalt) 
g, q g (finalt) 
s, z 
s, ~ 
r, .I 

I paradigmet af semicentrale (se§ 161) har således: 

s (finalt) 
s (initialt) 
r (finalt) 

i· kunnet bestemmes som variation af varieteten i 
u· u 

~i e 
V, W, 0 V 



Afsnit E. Specialtrækkene i Rønnemålet 

§ 164. Rekapitulation. Rønnemålet kan bestemmes som en egentlig dialekt 
derved, at det fremtræder som et talesprog, og ved, at det ikke ~es 

at have nogen speciel litteratur, i hvilken dets særtræk åbenbarer sig. Den 
dialektologiske placering sker i nærværende oversigt således, at de specielle 
træk, hvad enten disse kan bestemmes som sprogbygnings- eller sprogbrugs
fænomener, konfronteres med korrespondenser i den klassisk-bornholmske 
norm, der er knæsat gennem behandlingerne af øens dialekt som helhed 
Espersens ordbog. 

Følgende specialiteter er således registreret: 

1. Dialektens sprogbygning tillader kun en invariabel »V«-størrelse; derfor 
svarer i Rønnemålet ræ·va til både ræ·va, verbet »ræbe« og ræ·wa, plur. 
af subst. »ræv«, i klass. bornh. Svarende til denne norms -wn har Rønne
dialekten fremdeles -fm med en »v«-variant, der sporadisk også optræder 
foran /, men sjældent ellers. (§ 44). 

2. Der er også kun basis for en opstilling af et »s«-element; derfor svarer i 
Rønnemålet ro·sa eller ro·za til både substantivet »rose«, som i klass. 
bornh. har s (ustemt sibilant), og verbet »rose«, der i klass. bornh. har z 
(stemt sibilant). (§ 45). 

3. I modsætning til klass. bornh. erstattes i Rønnemålet forbindelsen -ol), 

fonetisk [BlJ] fakultativt af -011 hos ældre Rønneboere; denne sidste 
aktualisation optræder oftest som eneste mulighed hos de yngre. Hos de 
ældre er der således modsætning mellem -01J/-011 og -011, jfr. po1J/p01z 
»pund«: pol[ »pung«; de yngre har kun formen pol[ = »pund«. - Rela

tionerne -[ilJ] og -[e11], -[y1J] og -[ø11] er aktualisationer, der veksler plan
løst; her er altså ingen modsætninger svarende til den ved o, idet i og y 

(korte vokoider) altid er varianter af e resp. ø. (§§ 54.2-4, 96). 

s• 



116 

4. Dialekten kender intet element, hvis manifestation er palatalt l. I Rønne
målet optræder gruppen -jl i former, hvor klass. bornh. har j. Følgelig 
er ord som »fejle« (klass. bornh. fa<-ljla) og »falde« (klass. bornh. fa-ja) 

homonymer: fajla i Rønnemålet. (§ 64). Dette medfører endvidere, at 
dialekten fremdeles har homonymier i og med former, der i klass. bornh. 
indeholder i (kort vokoid) i relation til palatalt l og i (lang vokoid) i 
relation til l, y (kort vokoid) i relation til palatalt l og y (lang vokoid) 
i relation til l. (§ 64). 

5. Som særtræk kan endelig karakteriseres det finale -r, for hvilket der kan 
noteres et sammenfald med nul domineret af forudgående lang vokal og 
i relation til efterfølgende heterosyllabisk vokal (oftest a): fira eller fia 

»fire«, num., fyra eller fya »fyre«, vb. (§ 46). 

Dialektologisk set bliver konklusionen af beskrivelsen, at et betragteligt 

ringe antal afvigelser synes at kunne påvises i strukturel henseende i det mo

derne, relativt genuine, lag af Rønnemålets ordstof, set i forhold til den (ældre) 

sprogtilstand, der med al sandsynlighed må formodes at ligge til grund for 

ordbogsstoffet og de grammatiske behandlinger i Espersens bornholmske ordbog. 



Afsnit F. Materialet 

Opstilling I. Notation ved primitive invarianter 

1. Leksikalier 

§ 165. Notations- og opstillingsprincip. I opstilling I af leksikaliematerialetl 
er ved notationen fulgt den praksis, at hver primitiv konsonan

tisk og vokalisk invariant har sit symbol, jfr. analysens§§ 67 og 117 
(125). Selv om notationen således sker efter strengt lingvistiske kriterier, er 
der med selve opstillingen imidlertid taget det substanshensyn, at »ord
udtrykkene« er ordnet i fonetisk konfiguration. 

§ 166. I. opstillingsgrund/ag: vokalismen. Ordudtrykkene er ordnet i 2 eller 
3 spalter efter vokal under stærktryksakcent, således at 

ordudtryk, hvis stærktryksvokal er manifesteret ved langvokoider, 
står sammen på siderne sådan : 

i, y, u, 
e·, o·, 

æ·, ø·, å·, og 
a·, a; 

ordudtryk, hvis vokal under stærktryksakcent er manifesteret ved 
kortvokoider, ordnes: 

e, ø, o, 
æ, a, å. 

§ 167. 2. opstillingsgrund/ag: konsonantismen. 1°. Ordningen er dernæst 
foretaget efter final (homo- eller heterosyllabisk) konsonantisme, 

og rækkefølgen er: p, t, k, lf, b, d, g, g_, f, v, s, j, m, n, 1J, 11, I, r, idet former 
uden stavelsesfinal sættes forrest. 
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2°. Ordudtryk med konsonantgrupper i stavelserne er specificeret først 
efter de vokalnære, dernæst efter de vokalfjerne konsonanter, idet den i pkt. 1 
nævnte rækkefølge er anvendt. 

3°. Derefter er der specificeret efter den initiale konsonantisme, og her er 
benyttet alfabetisk rækkefølge ((f = kj, 9 = gj, f = skj; former uden initial
kons. står først). 

§ 168. 3. opstillingsgrund/ag: stavelsesantal. Arrangementet er i øvrigt gen
nemført efter følgende principper: 

1°. a. Enstavelsesord er opført først. 
b. Mellem disse er anbragt komposita, d.v.s. flerstavelsesord, hvori 

stærktryksakcent i en af stavelserne dominerer en erstatning af stærk
tryks- med svagtryksakcent i omgivne stavelser; disse komplekse 
former anbringes efter tilsvarende simplekse, fx. lsko· 1søl »skosål« 
efter sko· og før skro· •>skrå(tobak)« (i øvrigt er alfabetisk rækkefølge 
om fornødent anvendt her); stavelsen med stærktryk regnes for ud
trykkets centrale del, hvorfor 1grin 1a"jtu(ar) »grinagtig« må søges under 
a· i relation til j; og således videre. 

2°. Dernæst følger flerstavelsesord, d.v.s. •>ordudtryk« med kun en 
aktualiseret stærktryksakcent, og i hvilke således de omgivne stavelser 
er karakteriseret entydigt ved svagtryksakcent. Vokalrækkefølgen i de 
tryksvage stavelser er a, e, i, u, andre vokaler (alfab.), sidst a; kon
sonantrækkefølgen som under stærktryksakcent; a i -ar er her bi
beholdt, således at denne forbindelse altså her behandles som selv
stændigt sta velsesdannende. 

§ 169. Notationen af akcenterne. Stærktryksakcenten (1) angives I) når den 
ikke karakteriserer en førstestavelse af et egentligt flerstavelsesord 

(jfr. ovf. § 168,2°) og 2) når den dominerer en anden stærktryksakcent. Erstat
ningen svagtryk- for stærktryksakcent (•>bitryk«) angives ved 1, jfr. l(fø1ma·l:J 

•>købmand«. Svagtryksakcent er ikke angivet. 

§ 170. Fakultativiteter. Den fakultative maskulinumsendelse -ar i adjektiver 
angives overalt i ( ), fx. sta·rk(ar) •>stærk«, i øvrigt også i eksempler, 

hvor endelsen ikke er optegnet, men ordene indgår dog i rækkefølgen, uden 
at der er taget hensyn til endelsen. Dette gælder også andre fakultative kæde
dele, fx. ri(a) •>ride« anbringes under i i relation til nul. 



§ 171. 

i i, adv. 

id'i (ud)i, adv. 
bi bi, sb. 
bi(a), imp. af bie, vente 

får'bi forbi, adv. 
fram 1bi forbi, adv.2 

di de (dem), pron. 
fri (be)fri, vb. 
fri(ar) fri, adj. 

gli glide, vb. 
gni gnide, vb. 

kri krig, sb. 

li lide (1. =synes om, 

2. =tåle) 

'mi1nat midnat 

ni ni, num. 
ri ri, vb. 

ri(a) ride, vb. 

feska 1ri fiskemad, fiske

fangst (også 'feskari, 
se e) 

kry·da'ri krydderi, sb. 
si si, sb., vb. 
si( ar) sid, vid, adj. 

skri skride, vb. 
smi smede, vb. 

stri stride, vb. 
svi(a) svie, sb. 

ti ti, num. 
ti(d) tid, sb. 
vi vi, pron. 

Opstilling: §§ 171-260 

/ -nul 

y 

by 1. by, sb. 
2. byde, vb. 

bly bly, sb. 
bly(ar) bly, adj. 
fly imp. af fly= række, vb. 

ny(ar) ny, adj. 
sy sy, vb. 

fy sky, sb. 
spy spy, vb. 

bya byge, sb. 
lyas lytte, høre efter, vb. 

bryar præs. afbryde, vb. 
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u 
'u 1tølfa ulidelig person, sb. 

du du, pron. 
gru gru, sb. 
1gru1såm(ar) grusom, adj. 

hu(d) hud, sb. 

lu løb, sb. 

i'nu endnu, adv. 
'brua1ga·va brudegave, sb. 

'bru(d)a1sæ1J/'l brudeseng, 

sb. 
dua duve, vb. 
kua kube, sb. (også køba; 

se ø) 

lua løbe, vb. 
rua rude, sb. 

skrua skrue, sb. 
sua søbemad, sb. 
luara løber (tæppe), sb. 
luanas præs.part. af løbe, 

vb. 
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vi(ar) vid, adj. 

vri vride, vb. 
sia side, sb. 

i'tia i tide 
sian b.f af side, sb. 

tør'kiad Tyrkiet, stedn. 
krias kriges, vb. 

strias strides, vb. 
gniar præs. af gnide, vb. 
liar præs. af lide, vb. 

sli(d)ar præs. af slide, vb. 

vriar præs. af vride, vb. 
niana niende, num.ord. 

tiana tiende, num.ord" sb. 

§ 172. 

i 

nipa3 nippe, vb. 
ripa4 

§ 173. 

sta'lfit stakit, sb. 
krit kridt, sb. (også kret, 

se e) 

/it skidt, sb. 
tit tit, adv. 

l;ita spand, sb. 
tital titel, sb. 

y 

-p 

y 

syp snaps, sb. 
sypa snapse, vb. 

_I~ 
y 

f;yt neut. af tyk, adj. 
(også l;økt, se ø) 

slyt præt.part. af slukke, 
vb. 

styt neut. af styg, adj. 

byta bytte, vb. 
byta præt. af bygge, vb. 

ryta præt. af rykke, vb. 

u 

u 

u 

krut krudt, sb. 

me'nut minut, sb. 
sluta slutte, vb. 

struta strutte, vb. 

§ 174. -b 

bibal bibel, sb. 
pibal pige, sb. 

y u 



§ 175. 

lid lidt neut., adj. 

elJ/rzva'lid invalid, sb. 

/id skid, sb. 
slid slid, sb., imp. af slide, 

vb. 

vid(ar) hvid, adj. 

bida bide, vb. 

i;;.ida gide, vb. 
Zida lides, vb. 

fida skide, vb. 

slida slide, vb. 

smida smide, vb. 

/idelJ/'l liden, adj. 

fidelJ/'l skiden, adj. 

sida præt. af si, vb. 

smida præt. af smede, vb. 

vidna vidne, sb. (også vedna 

og ve·na, se e og e·) 

lidad neut. af liden, adj. 

fidad neut. af skiden, adj. 

bidar præs. af bide, vb. 

i;;.idar præs. af gide, vb. 

smidar præs. af smide, vb. 

tidana tidende, sb. 

-d 

y 

yda yde, vb. 

bryda bryde = brække, vb. 

gryda gryde, sb. 

nyda nyde, vb. 

knyda knytte, vb. 

fyda skyde, vb. 

snyda snyde, vb. 

jyda jyde, sb. 

syda præt. af sy, vb. 

jydar pl. af jyde, sb. 

knydar præs. af knytte, vb. 

fydar præs. af skyde, vb. 
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u 
ud ud, adv. 

'ud1fø'rsal udførsel, sb. 

brud brud, sb. 
gud gud6 

uda ude, adv. 

knuda knude, sb. 

skuda skude, sb. 

snuda snude, sb. 

udan uden, adv. 

dæs'udan desuden, adv. 

§ 176. -V 

div(ar) dyb, adj. 

griv imp. af gribe, vb. 

/fiv tyv, sb. 

kniv kniv, sb. 

liv liv, sb. 

riv imp. af rive, vb. 

s/iv imp. af slibe, vb. 

y u 
lfyva tyve, num. 

dyvda dybde, sb. 
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stiv(ar) stiv, adj. 
iva øje, sb. (æ. form, også 

ivan i sg. (s.d.) og åja 

alm.vis, s.d.) 
driva drive, vb. 

griva gribe, vb. 
hiva hive, vb. 
lfiva tyv, fork, sb. 

kniva knibe, vb. 

kriva krybe, vb. 
liva lyve, vb. 
niva knibe (med neglene), 

vb. 
piva pibe, vb. 

riva rive, vb. 
fiva skive, sb. 

skriva skrive, vb. 
sliva slibe, vb. 
sniva sove (»snue«), vb. 

stiva 1. falde, vb. 

2. stive = gøre stiv, 
stive af, vb. 

striva strube, sb. 

'ivans1blek øjeblik, sb., 
(også 'åja 1blek, s.d.) 

rivas rives, vb. 
ivan øje, sg. og pl. (også 

iva og åja, s.dd.) 
hivan hyben, sb. 

hivar præs. a/hive, vb. 

§ 177. 

i 
is is, sb. 

fis fis, sb. 
gris gris, sb. 

y 

-s 

y 

krys kryds, sb. 
lys lys, sb. 

lys(ar) lys, adj. 

u 

u 

bar'dus bardus, hoved
kuls, adj. 

se11ka'dus »sinkadus«, sb. 



lkris1rå·d krigsråd (titel), 

sb. 

pris pris, sb. 

ris ris, sb. 

1ris1da1} b.f af rigsdag, sb. 

lspis1kamars, spisekam-

mer, sb. 

tis gen. af tid, sb. (også i 
ltislnåk tidsnok) 

vårltis7 

vis imp. af vise, vb. 

vis(ar) viis, adj. 

gnist gnist, sb. 

sist sidst, adj. 

krisk(ar) syrlig, adj. 

pisk pisk, sb. 

trisk(ar) kvik, opvakt, adj. 

flisa flis, flise, sbb. 

grisa 1. pl. af gris, sb. 

2. grise, vb. 

/fisa kvindelig kønsdel, sb. 

lisa Lise, propr. 

spisa spise, sb. 

trisa trisse, sb. 

visa vise, vb.sb. 

<,;.ispa gispe, vb. 

rispa rive af, vb. (også 

respa, se e) 

/fista kiste, sb. 

fårlbistra forbistre, vb. 

liska lyske (også lyska, 

se y) 

smiska smiske, vb. 

(også smeska, se e) 

får 1bistrad(ar) forbistret, 
adj. 

y 

pys (»misse-«)kat, sb. 

1rys1lan Rusland (også 

med u, s.d.) 
knyst knyst, sb. 

tysk(ar) tysk, adj. 

frysa fryse, vb. 

<,;.ysa gyse, vb. 

fårlgysa (m. saj) forundres, 

vb. 

fårlgrysa forundre(s), vb. 

hysa fikse op, vb. (også 

høsa, se ø) 

kysa kyse (fremmed?), sb. 

/ysa 1. ub.fpl" b.fsg. af 

lys, adj. 

2. lyse, vb. 

mysa trække på næsen, 

vb. 

nysa nyse, vb. 

pysa svulme op, vb. 

krysta gøre sig anstren-
gelser, vb. 

lystra lystre, vb. 

lyska lyske, sb. (også 

liska, se i) 
sysla sysle8 
frysan9, sb. 

<,;.ysan9, sb. 

nysan9, sb. 

rysara russer, sb. (også 

rusara (y. usus) og 
rysar (rusar) s.dd.) 

pyse1J/1/ b.f af (»misse-«) 

kat, sb. 

u 

grus grus, sb. 

hus hus, sb. 
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hamarslhus Hammershus 
(1. slotsruinen, 

2. rutebåden) 

krus krus, sb. 

lus lus, sb. 

mus mus, sb. 

rus rus, sb. 
1rus1lan Rusland (y. usus); 

(også med y (æ. usus.), 

s.d.) 

sus sus, sb. 

kusk kusk, sb. 

krusa tigge, vb. 

kalrusa karudse (også om 

galt fruentimmer), sb. 

susa suse, vb. 

skrusa gl. kælling, sb. 

tusa tudse, sb. 

bruska brusk, sb. 

ruska plukke fjerkræ, vb. 

rusara russer (y. usus) 

(også rysara (æ. usus), 

se y; i øvr. også rusar 

el. rysar) 

luselJ/1/ lussing, sb. 

ruselJ/rz »Russen« = rus
serne, b.fsg. (også m. y 

(æ. usus) s.d.) 
husad b.f af hus 

tusan tusind, num. 

usal ussel, adj. 

rusar russer, sb. (også 

rysar, rysara, rusara, 

s.dd.) 
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i 

visara 1. viser (på ur) 

(også visar,se nf.) 

2. kartoffelspire 

sisare!J/ll b.f af sakslO, sb. 

biskåp biskop, sb. 
1/fista 1k/æ·r kisteklæder, 

sb.(pl.) 

disad diset, adj. 

'risan 1gryn risengryn, sb. 

tistal tidsel, sb. 

visar viser (også visara), 

s. ovf., sb. 

istar ister, flomme, sb. 

bistar bister, adj. 

klistar klister, sb. 

y 

ryse!J/1[ 1. »Russen« = 

russerne, b.fsg. 

(også ruse!J/1[ 

(y. usus), s.d.) 

2. rød hest (b.f og 

ub.f) 

grysali(ar) græsselig, adj. 

får 1grysta præt. af for

undre(s) (refl.), vb. 

frysar præs. af fryse, vb. 

får 1r;.ysar præs. af for

undre(s) 

rysar russer (også rysara, 

rusara og rusar, s.dd.) 

u 

§ 178. -m 

lim lim, sb. 

rim rim, sb. 

grima grime, sb. 

sima halmbånd, sb. 

tima time, sb. 

§ 179. 

din din, pron. (fem.) 

fin(ar) fin, adj. 

grin grin, sb. 

min min, pron. 

sin 1. sin, pron. 

2. siden, adv. 

du'sin dusin, sb. 

ro'sin rosin, sb. 

ma'skin maskine, sb. 

svin svin, sb. 

ina frygte, vb. 

y u 

-n 

y 

gryn gryn, sb. 

lyn lyn, sb. 

syn syn, sb. 

tryna tryne, sb. 

u 

un ovn, sb. 

brun(ar) brun, adj. 

lun(ar) lun (y. form); 

(æ. form: låjn(ar), se å) 

une!J/ll b.f af ovn 
rune!J/ll b.f af rogn 



i 

grina grine, vb. 

klina kline, vb. 

lina ligne, vb. 

1svina1mila melde, sb. 

vina hvine, vb. 

inar præs. af frygte, vb. 

inada præt. af frygte, vb. 

pinas pines, vb.(pass.) 
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y u 

§ 180. -1J1rz I 

hi1J/rz hinll,pron.(mask.) 

mi1J/rz min,pron.(mask.) 

§ 181. 

il 1. imp. af ile, vb. 

2. ild, sb. 

bil bil, sb. 

di/ dild, sb. 

fil fil, sb. 

r,;il imp. af gilde, vb. 

/fil 1. kile, sb. 

2. imp. af kilde, vb. 

mil mil, sb. 

mil(ar) mild, adj. 

pil pil ( = skyts, = træ), 
sb. 

sil sild, sb. 

vil l. hvil, sb. 

2. imp. af hvile, vb. 

vil(ar) vild, adj. 

ila 1. ile, vb. 

2. ilde, adv. 

bila (ind)bilde, vb. 

r,;ila gilde, vb. 

/fila kilde, sb., vb. 

y u 

-I 

y 

by/ byld, sb. 

fy/ 1. fyld, sb. 

2. imp. af fylde, vb. 

hyl 1. hyl, sb. 

2. hyld(etræ), sb. 

3. hylde, sb. 

jyl jul, sb. 

ljyl1kat pindsvin, sb. 

/fy/ kulde, sb. 

pryl prygl, sb. 

syl syl, sb. 

fy/ 1. skjul12, sb. 

2. skyld, sb. 

tyl tyll, sb. (også tø/ (LP), 

se ø) 

bylt bylt, sb. 

fyla fylde, vb. 

hyla l. hyle, vb. 

2. hylde, vb. 

3. hylle, vb. 

lfyla kyle, vb. 

u 
gul(ar) gul, adj. 

hul(ar) hul, adj. 

ulk ulk, sb. (også ølk, se ø) 

bula bule, sb. 

kula 1. kugle, sb. 

2. kule, sb. 

3. hest, sb. 

1gula1roa gulerod, sb. 
1gula 1roar pl. af ovenst. 
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lila lille, adj. 

pila pile, vb. 

sila 1. sile, vb. 

2. silde, adv. 

spila spilde, vb. 

strila strigle, vb. (også 

stregla, se e) 

trila trille, vb. 

vila 1. hvile, sb. 

2. ub.fpl" b.fsg. af 
vild, adj. 

silia Cecilie, propr. 

r;ila gilde, sb. 

tilø loft, sb. 

ti/ød b.f af loft, sb. 

niløn Nilen, sb. 

bilør,præs. af (ind) bilde, vb. 

i/tør ilter, adj. 

vi/tør vilter, adj. 

§ 182. 

fira fire, num. (fi(r)a) 

tre/Jlfira tre-fire, numm. 

svirønøs svirende (præs. 

part.) 

y 

sy la pl. af syl, sb. 

fyla 1. skjule, vb. 

2. skylde, vb. 

tryla trygle, vb. 

fyldi(ør) skyldig, adj. 

(også føldi(ør), se ø) 

fylø fylde, sb. 

t;;ylan gylden, adj.(mask./) 

fem. 

jylan b.f af jul, sb. 

-r 

y 

dyr dyr, sb" adj. 
jyr yver, sb. 

/fyr tyr, sb. 

myrd imp. af myrde, vb. 

fyra fyre, vb. (fy(r)a) 

myra myre, sb. (my(r)a) 

nyra nyre, sb. (ny(r)a) 

styra styre, vb. (sty(r)a) 

myrta myrte, sb. 

byrda byrde, sb. 

myrda myrde, vb. 

nyrna b.f pl. af nyre, sb. 

myrtør pl. af myrte, sb. 

myrdør præs. af myrde, vb. 

u 

u 
bur bur, sb. 

gla'sur glasur, sb. 

urt urt, sb. 

Jura fure, sb. 

skura skure, vb. 



§ 183. 
e· 

e· præs. af være, vb. 

be· bede, vb. 

ble· 1. ble, sb. 

2. blive, vb. 

3. præt. af blive, vb. 

bre-(ar) bred, adj. 

de-(d) neut. af den, pron. 

lfre· 1da fredag, sb. (se også e·d) 

~e· give, vb. 

le- lede = føre, vb. 

me· med, adv. 

'me· 1bø·r medvind, sb. 

væ~a're· plankeværk, sb. 

se· se, vb. 

fe· ske, vb.sb. 

1ka·1J/11 1/e· kanske, adv. 

1målfe· måske, adv. 

sne· sne, sb.vb. 

'sne· 1råg snefog, sb. 

te· 1. te, vb. 

2. te, sb. 

3. til, adv. 
lte· 1hål tilhold, sb. 

tre· tre, num. 

§ 184. 
e· 

talpe·t tapet, sb. 

le-ta præt. aflede = søge, føre, vb. 

-nul j 

-t 

o· 

bo· bo, vb. 

bro· bro, vb. 

go·(ar) god, adj. 

glo· 1. glo, vb. 

2. gløde, vb. 

lglo· 1sat(ar) bandsat, adj. 

gro· gro, vb. 

ko· ko, sb. 

lko· 1blada kokasse, sb. 

klo· klo, sb. 

lo· Io, sb. 

so· so, sb. 

sko· sko, sb. 

'sko· 1søl skosål, sb. 

skro· skrå(tobak), sb. 

sno· sno, vb. 

to· to, num. 

ro·a roe, sb. 

ho·ana b.fpl. af hov, sb. 

ho·e1J/1l b.fsg. af hov, sb. 

lo·eq/11 b.fsg. aflo, sb. 
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glo·anas gloende, adj. = præs.part af 

gløde, vb. 

mo·ar moder, sb. (også mo·r, s.d.) 
ro· ar, pl. af roe, sb. 

o· 
o·ta morgenstund13, sb. 

lo·ta1såf/ morgengudstjeneste, sb.14 

mo·tara morter, sb. 
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§ 185. 
e· 

e·d 1. ed, sb. 

2. = e·de·(d) er det 

be·d præt. af bide, vb. 

de·d neut. af den 

fe·d(ar) fed, adj. 

gie'd præt.part. af glide, vb. 

he·d(ar) hed, adj. 

/e'd 1. præt. af lide, vb. ( = gå) 

2. imp. aflede =søge, vb. 

se·d præt.part. af se (også set, se e) 

fre·da fredag, sb. 

he·da hedde, vb. 

le·da lede = søge, vb. 

fe·da skede, sb. 

i1fre·das i fredags 

le·dar 1næjla brændenælde, sb. 

ie'dar præs. af lede = søge, vb. 

§ 186. 
e· 

bre·v brev, sb. 

gre·v 1. greb, sb. (en og et) 

2. præt. af gribe, vb. 

he·v præt. af hive, vb. 

pe·v præt. af pibe, vb. 

re·v 1. reb, sb. 

2. rev, sb. 

3. præt. af rive, vb. 

fe·v skib, sb. 

t,;e·vt gift, sb. 

t,;e·vt(ar) gift, adj. 

se·va sæbe, sb. 

fe·vta skifte, vb. 

fe·vta skifte, sb. 

-d 

-v 

o· 
fo·d fod, sb. 

go·d gud (i forb. 'hara 1go·d herregud!, 

jfr. note 6.) 

ro·d rod, sb. 

vo·d vod, sb. 

ro·da rode, vb. 

fo·dra fordre, vb. (ogsåfo·ra, se nf.) 

bo·dil Bodil, propr. (også bo·dal og 

bo·/ s.dd.) 

bo·da præt. af bo, vb. 

bo·dal Bodil, propr. (også bo·dil og 

bo·/, s.dd.) 

o· 



§ 187. 
e· 

he·s(ar) hæs, adj. 

kre·s kreds, sb. 
telre·s parat 

se·s præs.pass. af se, vb. 

he·st neut. af hæs, adj. 

fårl/e·sa forlise, vb. 

re·sa rejse, vb. 

§ 188. 
e· 

e·n 1. en, num.(fem.) 

2. en, pron.(fem.) 

le·n 1bar bar, lutter, adj. 

le·n 1såm(ar) ensom, adj. 

be·n ben, sb.b.f og ub.f 

de·n degn, sb. 

gre·n gren, sb. 

gelme·n(ar) gemen, adj. 

pe·n(ar) pæn, adj. 

re·n(ar) ren, adj. 

9 RØNNEMÅLET 

-s 

o· 

o·s os, sb. 

dro·s bundfald15, sb. 

telfo·s til fods; af fod, sb. 

go·s gods, sb. 

ho·s hos, adv" præp. 

lo· s lods, sb. 

mo·s mos, sb. 

ro·s ros, sb. 

maltro·s matros, sb. 

o·st ost, sb. 

1no·rlo·st nordøst, adv. 

pro·st provst, sb. 

o·sa ose, vb. 

g/o·sa skose, el. skælde ud16 

ro·sa 1. rose, sb. 

2. rose, vb. 

sko·sa skose, vb. 

to·sa tosse (kvinde), sb. 

ho·sta hoste, sb. 

fo·star foster, sb. 

o· 

o·n(ar) ond, adj. 
1o·n 1ska·v ondskab, sb. 

telalfo·n telefon, sb.b. og ub.f 

dralgo·n dragon, sb. 

ho·n hun, pron. 

mo·n(ar) moden, adj. 

lo·ns 1da onsdag, sb. 
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o·na ub.fpl., b.fsg. af ond, adj. 

lbo·na1snak bondesprog, sb. 

mo·na ub.fpl., b.fsg. af moden, adj. 
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e· 

se·n(ar) sen, adj. 

ste·n sten, sb. 

'ste·n1gada Stengade, stedn. 

'ste·n 1gara stengærde, sb. 
1ste·n,fsista stenkiste, sb. 

e·ns ens, adv. 

re·nt neut. af ren, adj. 

se·nt neut. af sen, adj. 

e·na (al)ene, adv. 

se·na scene, sb. 

'e·na 1træ· ene(bærtræ), sb. 

ve·na vidne (også vidna, vedna, 

se i og e) 
me·nta præt. af mene, vb. 

§ 189. 
e· 

e·IJ/rz 1. en, num.(mask.) 

2. en, pron.(mask.) 

§ 190. 
e· 

hd(ar) hel, ad}. 

me·Z mel, sb. 
1/e·l,ivad(ar) l . . 
1 r. 1 0 • d( ) J skeløjet, ad1. 
1 e- 1a1a ar 
/fda kæle, vb. 

får 1/fdad(ar) forkælet, adj. 

evan'ae·liåm evangelium, sb. 

/fdeTJ/rz kælen, ad}. 
hdas heles, helne, vb. 

/fdar præs. af kæle, vb. 

I -TJ!rz I 

-l 

o· 

bo·neTJ/T[ b.f af bonde, sb. 

bo·na bonde, sb. 

o· 

o· 

bo·[ Bodil, propr. (også bo·dil, bo·dal 

s.dd.) 
so·[ sol, sb. 

pi'sto·l pistol, sb. 

'to·l1tre· to-tre 
o·la Ole, propr. 

bo· li bolig, sb. 

so·l(a)n b.f af sol, sb. 

o·lskar Olsker, stedn. 

bo·lskar Bodilsker, stedn. 



§ 191. 

e· 
e·r ir, sb. 

/e"r ler, sb. 

1/e·r1jo·r lerjord, sb. 

me·r(a) komp.t. megen, adj. 

ne·r ned, adv. 

palpe·r papir, sb. 

fe·r præs. af ske, vb. 

ve·r ved, adv. 

fe·rs firs, num. 

1te·rs1da tirsdag, sb. 

stolde·ra studere, vb. 

relg.e·ra regere, vb. 

/alke·ra lakere, vb. 

ne·ra nede, .adv. 

g/alse·ra glasere, vb. 

spalse·ra spadsere, vb. 

kne·rka knirke, vb. (også knærka 

(EP), se æ) 

/e"rka lirke, vb. 

pe·rka pirke, vb. 

fs:emalne·rel}/11 b.f af kæmner (også 
1fs:ema 1ne·re1J/1[, se e) 

'fe·rsans1fs:yva firsindstyve, num. 

§ 192. 

æ· 
fæ· fæ, sb. 

ø· 

ø· ø, sb. 

-r 

-nul 

o· 

o·r ord, sb. 

bo·r bord, sb. 

i'fjo·r i fjor 
jo·r jord, sb. 

ljo·r1klø·s jordklump, sb. 

ko·r kor, sb. 
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mo-r moder, sb. (også mo·ar, s.d.) 
no·r nord (også når, se å) 

ro·r ror, sb. 

sto·r stor, adj. 

svo·r præt. af sværge, vb. 

g.o·rt præt.part. af gøre, vb. 

jo·rt hjort, sb. 

po·rt port, sb. 

sto·rt neut. af stor, adj. 

ho·rn horn, sb. 

ko·rn korn, sb. 

fo·ra fodre, vb. 

fo·(d)ra fordre, vb. 

o·rna orne, sb. 

to·rna tordne, vb. 

jo·rdisk(ar) jordisk, adj. 

g.o-ra præt. af gøre, vb. 

spo·ra præt. af spørge, vb. 

jo·ran b.f afjord, sb. 

å• 

k/æ· klæde, sb., vb. 

knæ· knæ, sb. 

1ræ· 1be·n ribben, sb. 

lø· 1/æg.a ødelægge, vb. 

bø· præt. af byde, vb. 

brø· brød, sb. 

å· 1. å, sb. 

2. af, adv. 

id'å· (ud) af, adv. 

'å· 1fs:ærka 1by Åkirkeby, 
stednavn dø· dø, vb. 
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æ· 

lfæ· 1lan Sjælland, stednavn 

(således hos EP, EmP; 
LP har f ælan, se -æl) 

slæ· slæde, sb. 

træ· træ, sb. 

§ 193. 
æ· 

bræ·t smeltet17, adj. 

(præt .part.) 

§ 194. 
æ· 

blæ·kelJ/11 Bleking, sted-

navn 

ø· 

fø· føde, vb. 

r;ø· gø, vb. 

alr;ø· adieu 
klø· klø, vb. 

mø· mø, sb. 

nø· nød, sb. 

rø·(ar) rød, adj. 

1rø· 1måsad(ar) rødmosset, 
adj. 

fø· sø, sb. 

tø· tø, vb., sb. 

trø· træde, vb. 

-t 

ø· 

-k 

ø· 

å· 

lå· 1visa avis, sb. 

blå"(ar) blå, adj. 

då· da, adv. 

få· få, vb. 

/rå· fra, adv. 

gå· gå, vb. 

grå·(ar) grå, adj. 

lå· præt. af ligge, vb. 

må· præs. af måtte, vb. 

nå· nå, vb. 

på· på, adv. 

lpå· 1hæ1J/11sa påtrængende, 
adj. 

lpå· 1tad påtaget, adj. 

rå· 1. råd, sb. 

2. råde, vb. 

rå·(ar) rå, adj. 

lrå· 1husad b.f a/rådhus, 

sb. 

så· 1. så, vb. 

2. præt. af se, vb. 

skrå·(ar) skrå, adj. 

slå· slå, vb. 

små· små, adj.(pl.) 

tå· tå, sb. 

å·ta otte, num. card. 

å·tana ottende, num.ord. 



§ 195. 
æ· 

fæ·bna skæbne, sb. (også 
fæ·vna, se -æ·v) 

§ 196. 
æ· 

æ·d imp. af æde, vb. 

væ·d imp. af væde, vb. 

æ·da æde, vb. 

græ·da græde, vb. 

væ·da væde, vb. 

æ·dru(ar) ædru, adj. 

hæ·dar hæder, sb. 

§ 197. 
æ· 

bræ·g imp. af bræge, vb. 

bræ·ga bræge, vb. 

næ·gara neger (også næ·gar, 

se nf.) 
kræ·gan kræge, blomme, 

sb. (sg. f. pl.?) 
jæ·gar jæger, sb. 

-b 

ø· 

-d 

ø· 

brø·d, præt. af bryde, vb. 
grø·d grød, sb. 

mjø·d mjød, sb. 

sø·d(ar) sød, adj. 

mø·da møde, vb. 

nø·di(ar) nødig, adv. 

jø-da jøde, sb. 

fø·da skøde, sb. 

-g 

ø· 

fø·g(ar) syg, adj. 

fø·ga syge, sb. 

å• 

då·b dåb, sb. 

hå·b håb, sb. 

stå·b stob, sb. 
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hå·ba håbe, vb. (hå·va er 
også hørt, s.d.) 

vå·ban våben, sb. 

hå·bar præs. a/håbe, vb. 

(hå·var er også hørt, 
s.d.) 

å· 

å·d præt. af æde, vb. 

bå·d båd, sb. 

då·d dåd, sb. 
grå·d gråd, sb. 

kå·d(ar) kåd, adj. 

vå·d(ar) våd, adj. 

flå"da flåde, sb. 

kå·da ub.fpl.,b.fsg. af 

kåd, adj. 

nå·da nåde, sb. 

rå· da præt. af råde, vb. 

så"da præt. af så, vb. 

å• 

å·g åg, sb. 

bå·g bog, sb. 

kå·g imp. af koge, vb. 

knå·g næve, sb. 

krå·g krog, sb. 

tå·g tog, sb. 

kå·ga koge, vb. 
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æ· 
næ·gar neger, sb. (også 

næ·gara, se ovf.) 

stæ·gars stegers, sb. 

æ·garn egern, sb. 

jæ·gara pl. af jæger, sb. 

§ 198. 
æ· 

f æj" chef, sb. 

§ 199. 
æ· 

dæ·v(ar) døv, adj. 

dræ·v drøv, sb. 

/æ·v løv, sb. 

ræ·v 1. ræv, sb. 

2. imp. af ræbe, vb. 

sæ·v siv, sb. 

fæ·v(ar) skæv, adj. 

s/æ·v slev, sb. 

stæ·v støv, sb. 

væ·v væv, sb. 

ffæ·vt kæft, kind, sb. 

k/æ·vt kløft, sb. 

ræ·vs gen. af ræv, sb. 

hæ·vn hævn, sb. 

jæ·vn(ar) jævn, adj. 

næ·vn 1. nævn, sb. 

2. imp. af nævne, 

vb. 
sæ·vn søvn, sb. 

dæ·vl djævel, sb. (også 

t;;.æ·val, s.d.) 

hæ·vl høvl, sb. 

ø· 

-f 

ø· 

-v 

ø· 

be'hø·vt præt.part. af 

behøve, vb. 
prø·vt præt.part. af prøve, 

vb. (y.usus) 

ø·va øve, vb. 

be'drø·va bedrøve, vb. 

lø·va løve, sb. 

rø·va røve, vb. 

stø·va støbe, vb. 

svø·va svøbe, vb. 

'dø·va1fån(t) døbefont, sb. 

stø·vta præt. af støbe, vb. 

(også støvta, se underø) 

å• 

krå·ga krage, sb. 

rå·ga råge, sb. 

brå·gu(ar) broget, adj. 

krå·gu(ar) kroget, adj. 

kå·gta præt. afkoge, vb. 

brå·gad(ar) broget, adj. 

å• 

grå·v grøft, sb. 

hå"v hob, sb. 

skrå·v skrog, sb. 

drå·va dråbe, sb. 

hå·va håbe, vb. (også 

hå·ba, se å·b) 

kå·va kåbe, sb. 

må·va måbe, vb. 

tå·va tåbe, sb. 

å·va Ove, propr. 

tå·va Tove, propr. 

grå·van b.f. af grøft, sb. 

så·valsar sammenfejet 

aske (pl.) 

hå·var præs. af håbe, vb. 

(også hå·bar, se å·b) 



æ· 
ræ·vl revle (også ræ·v/a, 

se nf.) 
hæ·va hæve, vb. 

ffæ·va kæbe, sb. 

klæ·va 1. kløve, vb. 

2. klov, sb. 

kræ·va kræve, vb. 

læ·va 1. læbe, sb. 

2. leve, vb. 

næ·va næve, sb. 

præ·va prøve, vb. 

ræ·va 1. pl. af ræv, sb. 

2. ræbe, vb. 

slæ·va slæbe, vb. 

tæ·va tæve, vb. 

væ·va væve, vb. 

snæ·vta snøfte, vb. 

ræ·vsa revse, vb. 

hæ·vna hævne, vb. 

jæ·vna jævne, vb. 

næ·vna nævne, vb. 

ræ·vna revne, sb. 

i'sæ·vna i søvne 
f æ·vna skæbne, sb. (også 

fæ·bna, se -æ·b) 

ræ·vla revle, sb. (også 

ræ·vl, se ovf.) 

snæ·vla snøvle, vb. 

stæ·vla støvle, sb. 

Zæ·va1J/rz b.f. af læbe, sb. 

æ·varst super!. t. øvre, adj. 

k/æ·vana b.fpl. af klov, 

sb. 

ræ·ve1J/T/ b.f af ræv, sb. 

(æ·) 

stæ·vne1J/T/ 1. b.f af stævn, 

sb. 

2. stævning, sb. 

[æ·vanas levende,præs.part. 

af leve, vb. (adj.) 

g_æ·val djævel, sb. (også 

dæ·vl, s.d.) 

k/æ·var præs. af kløve, vb. 

kræ·var præs. afkræve, 

vb. 

læ· var 1. præs. af leve, vb. 

2. lever, sb. 

tæ·var præs. af tæve, vb. 

væ·var præs. af væve, vb. 

æ·vnar pl. af evne, sb. 

jæ·vnar præs. afjævn, adj. 

snæ·vlar præs. af snøvle, 

vb. 
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§ 200. 

æ· 
græ·s græs, sb. 

hæ·s hæs, sb. 

læ·s imp. af læse, vb. 

pjæ·s skum, sb. 

væ·s imp. af hvæse, vb. 

præ·st præst, sb. 

blæ·sa blæse, vb. 

/æ·sa læse, vb. 

næ·sa næse, sb. 

træ·sa drage ånde med 
besvær, vb. (også træ·sla 

s.d. nf.) 
væ·sa hvæse, vb. 

træ·sla drage ånde med 
besvær, vb. (også træ·sa, 

s.d. ovf.) 
kræ·selJ/T/ kræsen, adj. 

t,;æ·sleTJ/T/ gæsling, sb. 

mæ·sleTJ/T/ mæsling, sb. 

mæ·sleTJ/11ar pl. af ovst. 
pjæ·su(ar) oppustet, adj. 

træ·slu(ar) trevlet, adj. 

fæ·sali(ar) gruelig, adj.18 

blæ·sta præt. af blæse, vb. 

t,;e'fæ·sad b.f af »gefæs«, 
fjæs, ansigt, sb. 

væ·san væsen, sb. 

æ·sal æsel, sb. 

træ·sar præs. af »træza«, 
drage ånde med besvær, 
vb. 

-s 

ø· 

bø·s(ar) bøs, adj. 

flø·s flab, sb. 

r,;ø·s præt. af gyse, vb. 

k/ø·s jordklump, sb. 

knø·s knøs (dreng), sb. 

/ø·s(ar) løs, adj. 

tø·s tøs, sb. 

narlvø·s(ar) nervøs, adj. 

ø·st øst, sb. 

hø·st høst, sb. 

ø·sa øse, vb. 

/ø·sa løse, vb. 

s/ø·sa sløse, vb. 

ltø·sa 1vina fjantet pige-
barn, sb. 

ø·sla ødsle, vb. 

dø·si(ar) døsig, adj. 

bø·sta skinke, sb. 

fjø·sad(ar) trevlet, adj. 

ø·sal ødsel, adj. 

tø· sar pl. af tøs, sb. 

å• 

å·s ås, sb. 

bå·s bås, sb. 

gå·s gås, sb. 

kå·s kås, bådeleje, sb. 

lå·s lås, sb. 

prå·s prop i tønde, sb. 

rå·s rådslå, vb. 

kå·st kost (feje-), sb. 

på·st post, postbud, sb. 

då·sa dåse, sb. 

gå·sa gase, sb. 

krå·sa kråse, sb. 

lå·sa låse, sb. 

å·ska aske 
på·ska påske, sb. 

å·sal ådsel, sb. 



§ 201. 

æ· 
æj eg, sb. 

bæj beg, sb. 

blæj(ar) bleg, adj. 

'blæj1fis blegnæb, sb. 

flæj flig, sb. 
1/fæj,(h)o·sta kighoste, sb. 

kvæj kvæg, sb. 

læj 1. leg, sb. 

2. lig, sb. 

næj neg, sb. 

ræj(ar) rig, adj. 

stæj steg, sb. 

væj 1. vig, sb. 

2. imp. afvige, vb. 

blæ·jt neut. af bleg, adj. 

slæjt neut. af slig, adj.
pron.19 

'læjs1fojl(ar) legesyg, 
spøgefuld, adj. 

læja lege, vb. 

pæja pege, vb. 

skræja skrige, vb. 

snæ·ja snige, vb. 

væ·ja vige, vb. 

blæjna blegne, vb. 

dæja dige, sb. 

læja lige, adv. 

ræja rige, sb. 

pæjta præt. af pege, vb. 

ræjad b.f. af rige, sb. 

fæjas stræbe, vb. 

-j 

ø· 

øj øg, sb. 

bøj bøg, sb. 

r;øj gøg, sb. 

hø·j høg, sb. 

løj løg, sb. 

møj møg, sb. 

røj røg, sb. 

røjt præt.part. af ryge, 
røge, vbb. 

øja øge, vb. 

røja røge, vb. 

soja søge, vb. 

strøja stryge, vb. 

'bøja 1træ· bøgetræ, sb. 

røjta præt. af ryge, røge, 

vb. 
øjar præs. af øge, vb. 

bojar pl. af bog, sb. 

å· 

tåjl told, sb. 

åjlar alder, sb. 

137 



138 

§ 202. 

æ· 
fæ·m fem, num. 

lfæ·mpa kæmpe, sb., vb. 

(EP har æ·, EmP, LP 
har lfæmpa med æ, 

se æ) 

/æ·mpra lempe, vb. 

§ 203. 
æ· 

lfæ·na tjene, vb. 

§ 204. 

æ· 
s/æ·lJ/f/ b.f af slæde, sb. 

væ·lJ/fl b.f. af vej, sb. 

æ·lJ!f ,æ·nk enkemand, sb. 

bæ·lJ!f, bæ·nk bænk, sb. 

læ·lJ!f(a), /æ·nk(a) lænke, 
sb. 

æ·lJ!fa, æ·nka enke, sb. 

bæ·lJ!fa, bæ·nka pl. af 

bænk, sb. 

sæ·lJ!fa, sæ·nka sænke, vb. 

fæ·JJ!fa, fæ·nka skænke, 
vb. 

-m 

å· 

-n 

ø· å· 

grø·n(ar) grøn, adj. bå·n bånd, sb. 

[ø·n(ar) lådden, adj. (også ilå·ns (for) nylig, adv. 

lødel}/fl, se ø) hå·na håne, vb. 

må·na måne, sb. 

I -1J1n I 
ø· 

bø·JJ/fl b.f. af by, sb. 

r;.ø·lJf fl b.f. af (han)gøg, sb. 

fø·lJffl b.f. af sø, sb. 

vå·na vånde, vb. (også m. 
a, s.d.) 

må·nad måned, sb. 

gå·(a)nas præs.part. af gå, 

vb. 

å· 



æ· 
skræ"lJ/;a, skræ·11ka 

spænde ben, vb. 

stæ"l)/;a, stæ·11ka stænke, 
vb. 

tæ·l)f;a, tæ·11ka tænke, vb. 

§ 205. 

æ· 
fæ·l(ar) fæl, adj. 

fjæ·l fjæl, sb. 

hæ·[ hæl, sb. 

f;æ·l kedel, sb. 

(i1)mæ·l (i)mellem, adv. 

pæ·l 1. pæl, sb. 

2. pægl, sb. 

sæ·l selv, pron. (sg.) 

fæ·l 1. sjæl, sb. 

2. skel, sb. 
1Jæ·l1ho1J/ll sælhund, sb. 
træ·[ træl, sb. 

væ·l vel, adv. 

fæ·lt neut. af fæl, adj. 

fæ·la ub.fpl.b.fsg. af 

fæl, adj. 

fjæ· la stoppe, proppe ned, 
vb. 

kvæ·la kvæle, vb. 

mæ·la mæle, vb. 

pæ·fa 1. pl. af pæl, sb. 

2. pl. af pægl, sb. 

3. »pægle« = drikke, 
vb. 

s!;æ·la stjæle, vb. 

træ·fa trælle, vb. 

ø· 

-l 

ø· 

ø·l øl, sb. 

f;ø·f køl, sb. 

fø·lt præt.part. af føle, vb. 

fø·la føle, vb. 
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å· 

å• 

å·l ål, sb. 

bå"l bål, sb. 

kå·l kål, sb. 

kå·(j)lar20 kold, adj. 

må·[ mål, sb. 

nå·/ nål, sb. 

så·/ sold, si, sb. 

ka'strå·l kasserolle, sb. 

så·[t præt.part. af sælge, 
vb. 

lå·Ia1tæla åleruse, sb. 

skå"la skolde, vb. 

skå· lada præt. af skolde, 
vb. 

må·lta præt. afmåle, vb. 
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æ· 
ffæ·lelJ/11 1. kælling 

2. b.f af kedel, 
sb. 

ræ·li(ar) styg, adj. 

fæ·la b.fpl. af fæl, adj. 

fæ· lan b.f af sjæl, sb. 

§ 206. 
æ· 

æ·r(a) imp. af ære, vb. 

bæ·r 1. bær, sb. 

2. imp., præs. af 

bære, vb. 

3. bedre (komp.), 

adj. 

bjæ·r bjerg, sb. 

dvæ·r dværg, sb. 

fjæ"r fjer, sb. 

ffæ·r kær, adj. 

læ·r 1. læder, sb. 

2. imp., præs. af lære, 
vb. 

mæ·r mær, hoppe, sb. 

næ·r nær, adv. 

pæ·r Per, propr. 

fæ·r imp., præs. af skære, 
vb., sb. 

lf æ·r1dana Skærtorsdag og 
Langfredag, sb. 

svæ·r 1. præs. af sværge, 
vb. 

2. svær, adj. 

tæ·r pl. af tå, sb. 

ø· 

-r 

ø· 

bø·r bør, vind, sb. 

dø·r præs. af dø, vb. 

dø·r dør, sb. 

fJØ"r præs. af gø, vb. 

ffø·r imp. af køre, vb. 

lfø·(a)r pl. af ko, sb. 

rø·r præs. af røre, vb. 

fø"rt præt.part. afføre, vb., 

adj.(neut.) = fremmed21 
lfø·rt præt. part. af køre, 

vb. 

fø·rt skørt, sb. 

ø·rn ørn, sb. 

ø·r(a)n pl. af øre, sb. 

bjø·rn bjørn, sb. 

tø·rn tørn, sb. 

ø·ra øre, sb. 

dø·ra pl. af dør, sb. 

fø·ra føre, vb. 

hø·ra høre, vb. 

lfø·ra køre, vb. 

rø·ra røre, vb. 

tø·ra tøjre, vb. 

/fnna b.fpl. af ko, sb. 

å· 
å·r år, sb. 

få·r 1. præs. af få, vb. 

2. får, sb. 
gå·r 1. præs. af gå, vb. 

2. gård, sb. 

fårlgå·r præs. af forgå, vb. 

hå·r 1. hår, sb. 

2. hård, adj. 

nå·r når, adv.konj. 

skå·r skår, sb. 

tå·r tår, sb. 

vå·r vår, forår, sb. 

kå·rt kort, sb. 

kå·rt(ar) kort, adj. 

knå·rt knort, sb. 

svå·rt(ar) sort, adj. 

vå·rt neut. af vor, pron. 

bå·rg borg= kredit, sb. 

å·rdra/a ordre, sb. 
ltå·rs 1da torsdag, sb. 

å·rm orm, sb. 

tå·rn tårn, sb. 

hå·ra ub.fpl.b.fsg. af 

hård, adj. 



æ· 
væ·r 1. vejr, sb. 

2. vædder, sb. 

3. hver, pron. 

"elvæ·r gevær, sb. 

svæ-rt neut. af svær, adj. 

væ·rs vers, sb. 

æ·ra ære, sb., vb. 

bæ·ra bære, vb. 

bjæ·ra bjærge, vb. 

fsæ·ra 1. b.f.sg., ub.f.pl. af 

kær, adj. 

2. tjære, sb., vb. 

/æ·ra lære, vb. 

l/æ·ra1nø/æman lærenem, 

adj. 

pæ·ra pære, sb. 

fæ·ra skære, vb. 

svæ·ra sværge, vb. 

bæ·rna b.f.pl. af bær, sb. 

fæ·rdi(ar) færdig, adj. (se 
også -ar) 

æ·rna ærinde, sb. 

fjæ·ran b.f. af fjer, sb. 

fæ·rdas færdes, vb. 

læ· rar lærer, sb. 

§ 207. 
a· 

ø· 

ø·rad b.f. af øre, sb. 

ø·rada ørred, sb. 

fø·ra præt. af føre, vb. 

hø·ra præt. afhøre, vb. 

(således hos EP; EmP, 
LP har hø·rta, s.d.) 

tø·ra tøjr, sb. 

lø·rka1/ø·s(ar) ørkesløs, 

adj. 

hø·rta præt. afhøre, vb. 

(således hos EmP, LP; 

EP har hø·ra, se ovf.) 
jø·rna hjørne, sb. 

ø-rkan ørken, sb. 

fø·rt(ar) »ført« = frem-
med, ikke-bornholmsk. 21 

-nul 

a 
ba bade, vb. 
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å• 

skå·rta skorte, vb. 

vå·rta vorte, sb. 

å·rna imp.inf. af ordne 

gå·re17/11 b.f.sg. af gård 
lfå·ra1fsøle1J/1[ fårekylling, 

sb. 

vå·ras(a) vor, pron. 

bla blad (løv, skrift), sb. 

da dag, sb. 

dra drage, vb. 

ga præt. af give, vb. 

ha have, vb. 

lha 1van lugtevæske(?), sb. 
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§ 208. -t 

§ 209. L±_I 

§ 210. -b 

a· 
ska·ba skabe, vb. (også ska·va, se -a·v) 

ka·bal kabel, sb. 

ska·bar skaber, sb. 

ska·balsa skabelse, sb. 

§ 211. 
a· 

va·(a)d præt.part. af være, vb. 

la·da lade, vb. 

a·dalf Adolf, propr. (også a·dålf) 

-d 

a 
ja jeg, pron. 

la præt. aflægge, vb. 

ska skade, sb. 

sta sted, sb. 

ta tage, vb. 

a 

kra'bat krabat, sb. 

sål'dat soldat, sb. 

pla'kat plakat, sb. 

åpstra'natisk(ar) opsternasig (også 
åpstra'nasi(ar), adj., se -a·s) 

a 
maka lave, vb 

a 
'aba 1kat abekat, sb. 

a 
fad fad, sb. 

mad mad, sb. 

na(a)d neut. af nogen, pron. 

rad rad, fyr, sb. 

sad pr æt. af sidde (også såd, især 
under svagtryksake., se å) 

ta(a)dpræt.part. aftage, vb. 

gada gade, sb. 

vada vade, vb. 



§ 212. -g 

æ a 

<lls/a·g< 11 vål slagvol, sb. bag bag, sb., adv. 

ta·g tag, greb, sb. (også ta·v, se -a·v) i'bag bag i, på, adv. 

dra·ga drage, sb. svag(ar) svag, adj. 

tag tag, sb. 

vrag vrag, sb. 

sags gen. af sag, sb. 

agt præt.part. af age, vb. 

aga age, vb. 

baga bage, vb. 

kaga kage, sb. 

maga mage, sb. 

staga stage, sb. 
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svaga ub.fpl., b.fsg. af svag, adj. 

vaga våge, vb. 

§ 213. 
a· 

ga·v gab, sb. 

gra·v grav, sb. 

ha·v hav, sb. 

/a"v laug, sb. 

ia"v(ar) lav, adj. 

ra·v røv, sb. 

sa·v 1. sav, sb. 

2. imp. af sove, vb. 

ska·v skab, sb. 

skra·v imp. af skrabe, vb. 

s/a·v slag, sb. 

sta·v stav, sb. 

-v 

vagel}/1[ vågen, adj. 

agta præt. af age, vb. 

lagan lagen, sb. 

sagan b.f. af sag, sb. 

agar ager, sb. 

a 
ravt præt.part. af råbe, vb. 

rava råbe, vb. 

avna åbne, vb. 

ave1J/'l åben, adj.(mask.) 

ravta præt. af råbe, vb. 

avan åben, adj.(mask./)fem. 

ravar præs. af råbe, vb. 
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a· 

ta·v tag, greb, sb. (også ta·g, se ovf., 
-a·g) 

/a·vt neut. af lav, adj. 

ska·vt skaft, sb. 
ta·vt præt.part. af tabe, vb. 

ga·vn gavn, sb. 

ha·vn havn, sb. 
l;øvanlha·vn København, stednavn 

na·vn navn, sb. 

vra·v/ vrøvl, sb. 
ga·va 1. gabe, vb. 

2. gave, sb. 

ha·va have, sb. 
gra·va grave, vb. 

ja·va jage, vb. 
la·va lave, vb. 

ma·va mave, sb. 
mja·va mjave, vb. 

pa·va pave, sb. 
sa·va 1. save, vb. 

2. sove, vb. 
ska·va skabe, vb. (især i forb. m. 

»sig« saj, også ska·ba, se ovf.-a·b) 
skra·va skrabe, vb. 
sla·va slave, sb. 

ta·va tabe, vb. 
fa·vsa »sjawsa«, sludre, sladre, vb. 
ga·vna gavne, vb. 

ha·vna 1. havne, vb. 
2. pl. af havn. 

na·vna pl. af navn, sb. 
sa·vna savne, vb. 
na·v/a navle, sb. 

ta·v/a tavle, sb. 

a 



a· 
ha·vra havre, sb. 

a·vtan aften, sb. 

fa·vsada præt. af »sjawsa«, sludre, 
sladre, vb. 

belha·vta præt. af behage =synes 
om22, vb. 

ta·vta præt. af tabe, vb. 

a·vad (åm) avet, »forkert«, adv. 

bel ha· var præs. af behage =synes 
om23, vb. 

ma·var mager, adj. 

na·var naver, sb. 

§ 214. 
a 

bas sjakformand, sb. (iflg. EmP) 
das gen. af dag, sb. 

/las skoggerlatter, sb. 

lflas1grina skoggerle, vb. 

/nas letsindig, uhøvisk person, sb. 
1gas1ave1J/T/ på vid gab, adj. 

glas glas, sb. 

has 1. hase, sb. 

2. has, sb. (få h. på) 
las(a) las, sb. 

mas mas, sb. 

plas plads, sb. 

spas spas, sb. 

stas, stads, sb. 

bralvas affald, sb. 

fast(ar) fast adj. 

1Jast1lan fastland, sb. 

mast mast, sb. 

asa ase, vb. 

10 RØNNEMÅL 
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a 

(a) 

dasa dejse, vb. 

fasa respektindgydende udseende, 
væsen24, sb. 

fjasa fjase, vb. 

frasa frådse, vb. 

kasa kokasse, sb. 

krasa knase, knitre25, vb. 

masa mase, vb. 

rasa rase, vb. 

1rasa1pasa spilopmager, sb. 

vasa vase, sb. 

vrasa frådse, vb. 

kasta kaste, vb. 

pasla pusle, rasle, vb. 

fnasad(ar) uvorn, adj. 

fast/an fastelavn, sb. 

lfast/ans1manda fastelavnsmandag, sb. 

lfastlans1nar person, der »løber 
fastelavn«, sb. 
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(a) 

fasalit neut. af »fasaliar«, adj. (kun 

hørt i neut.) 

åpstralna·si(ar) opsternasig, adj. 

(også åpstralna·tisk(ar), se -at-) 

§ 215. 
a· 

ma·j Maj, sb. 

na<· lj nej, part. 
ajt 1. agt26 

2. gigt26, sb. 

jajt jagt, sb. 

/ajt præt.part. af lægge, vb. 

majt magt, sb. 

sajt præt.part. af sige, vb. 

s/a·jt slægt, sb. 

ta·jt præt.part. af tie, vb. 

va·jt vagt, sb. 

belbrajd imp. af bebrejde, vb. 

/ajf Leif, propr. 

strajf imp. af strejfe, vb. 

/a·js laks, sb. 

sajs 1. saks, sb. 

2. le, sb. 

sp/a'js splis, sb. 

strajs straks, adv. 

rajn regn, sb. 

lra·jn1ska·v regnskab, sb. 

ta·jn 1. tegn, sb. 

2. Tejn, stednavn 

ajl 1. al, adj. 

2. igle, sb. 
fa·j/ 1. fejl, sb. 

2. fald, sb. 

-j 

(a) 

fnasad(ar) flabet, adj. 

asan asen, sb. 

hasal hassel, sb. 

jåstar faster, sb. 

(a·) 

fårlfa'j/ forfald, (fordærv), sb. 

lajl øldunk, sb. 

naj/ negl, sb. 

p/ajl plejl, sb. (også plåj/, se å) 

sajl 1. sejl, sb. 

2. segl, sb. 

skraj/ (et) skrald, sb. 

sna·j/ snegl, sb. 

spaj/ spejl, sb. 

sta·j/ stald, sb. 

sva·j/ præt. af svulme, vb. 

tajl tegl, sb. 

kaja allike, sb. 

a·jta 1. lystre, vb. 

2. ægte, gifte, vb. 

fs:a'jta kejte, sb. 

majta magte, vb. 

sajta sigte (m. si), vb. 

belbra'jda bebrejde, vb. 

strajfa strejfe, vb. 

sp/ajsa splisse, splejse, vb. 

brajna bregne, sb. 

fra·jna fregne, sb. 

rajna regne (jfr. 1. tal, 2. vejr), vb. 

sa·jna segne, vb. 

/ajnta længes, vb. 

fa·j/a 1. fejle, vb. 

2. falde, vb. 



a· 
r;.a"jla gejle, vb. 

ka"jla kalde, vb. 

lfa"jla kegle, sb. 

lffa"jla1ku·la keglekugle, sb. 

na"jla 1. nagle, sb. 

2. pl. af negl, sb. 

sa"jla sejle, vb. 

spra"jla sprælle, vb. 

va·jla valle, sb. 

ha"jra hejre, sb. 

sa"jra sejre, vb. 

1væl'sa"jnad(ar) velsignet, adj. 

1væl'sa"jnada præt. af velsigne, vb. 

1grin'a"jti(ar) grinagtig, adj. (også 

1gri·n'a"jtu(ar), se nf.) 
ga"jstli(ar) gejstlig, adj. 

§ 216. 
a· 

fra·m frem, adv. 

§ 217. 
a· 

kåmlpa·n kumpan, sb. 

fa·ne1J/1l fanden, sb. (ogsåfanke1J/f[, 

se a) 

-m 

-n 
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(a·) 

ga·jla galde, sb. 

1grin 1a"jtu(ar) grinagtig, adj. (også 
-a"jti(ar), se ovf.) 

ha·jlu(ar) halv (også halu(ar), se -al) 

ska"jlu(ar) skallet, adj. (også 
ska"jlad(ar), se nf.) 

kra"jtur kreatur, sb. 

la"jta præt. af læge, vb. 

ra·jta præt. af række, vb. 

ta·jta præt. af tie, vb. 

sa"jl(a)n b.fpl. af sejl, sb. 

sa"jtans sagtens, adv. 

ska"jlad(ar) skallet, adj. (også 
ska"jlu(ar), se ovf.) 

fra"jnar pl. af fregne, sb. 

fa"jlar præs. af 1. fejle, vb. 

2. falde, vb. 

a 
damp damp, sb. 

hamp hamp, sb. 

svamp svamp, sb. 

krampa krampe, sb. 

stampa stampe, vb. 

tampa tampa, vb. 

a 
an and, sb. 

ban imp. af bane, vb. 

bran brand, sb. 

gan gane, gumme, sb. 

gran 1. gran (træ), sb. 

2. gran (lille smule), sb. 
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a· 

§ 218. I -1), -1)111 I 

a 
ran rand, sb. 

san sand, sb. 

san sådan, pron. (også san, se a; 

sødan, se ø) 

stran strand, sb. 

tran tran, sb. 

van van(t), adj. 

bant præt. afbinde, vb. 

fant præt. af finde, vb. 

kant kant, sb. 

lant neut. aflang, adj. 

sant neut. af sand, adj. 

sant neut. af sådan, pron. 

lsant 1hansla·vtan St. Hans Aften, sb. 

trant neut. af trang, adj. 

vant præt. af vinde, vb. 

hans Hans, propr. 

ana ane, vb. 

bana bane, vb., sb. 

dana b.fpl. af dag, pl. 

hana hane, sb. 

tana tande, sb. 

trana trane, sb. 

vana 1. vånde, vb. (m. saj; også vå·na, 

s.d.) 
2. vane, sb. 

planta plante, sb., vb. 

vanta vante, sb. 

anar præs. af ane, vb. 

anada præt. af ane, vb. 

a· a 

a·l)(e1J/11), a·11(e1J/11) anden, pron. da(e)lJ, da(e)11 b.f. af dag, sb. 

gra·l)(Jr), gra·11(Jr) fin, adj. na(e)lJ, na(e)11 nogen,pron. 

sta(e)lJ, sta(e)11 b.f. af sted, sb. 



a· 
ha·l}, ha·11 1. han, pron. 

2. han, sb. 

ka·IJ, ka·11 præs. af kunne, vb. 

ma·IJ, ma·11 mand, (b., ub.f) sb. 

sa·IJ(ar), sa·11(ar) sand, adj. 

spa·IJ, spa·11, spand (b" ub.f) sb. 

ta·IJ, ta·11 tand, (b., ub.f) sb. 

da·l}s, da·11s dans, sb. 

kra"IJS, kra·11s krans, sb. 

ba·l}a, ba·11a bande, vb. 

ka·l}a, ka·11a kande, sb. 

ma·l}a, ma·11a pl. af mand, sb. 

pa·l}a, pa·11a pande, sb. 

ta·l}a, ta·11a pl. af tand, sb. 

'ta·l}a-, 'ta·11aifø·s(ar) tandløs, adj. 

da·l}sa, da·11sa danse, vb. 

la·l}a 1le·das, la·11a 1/e"das anderledes, 
adv. 

§ 219. 
a· 

§ 220. 
a· 

ga·l(e1J/11), (-an) gal, adj. 
ta·l imp. af tale27, vb. 

ta·la tale27, vb. 

-11 

-1 

a 

a 
bla11(k)t neut. afblank, adj. 

bla11k(ar) blank, adj. 

ha11k hank, sb. 

ta11ka tanke, sb. 

va11ka vanke, vb. 
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ha11kla håndklæde, sb. (således EP; 
EmP, LP: hå11k/J, se å) 

a11kal ankel, sb. 

a 
dal dal, sb. 

gal imp. af gale, vb. 
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a· 

§ 221. 
a· 

•ba-r1laja barselseng, sb. 

ka·r mandfolk, sb. 

ska·rp(ar) skarp, adj. 

va·rp rendegarn, sb. 

a·rt(a) ært, sb. 

sma·rt(ar) slank, adj. 

-r 

a 
kal Karl, propr. (også og især ka·rl, 

se a·) 

kval kval, sb. 

mal imp. afmale, vb. 

si'nal signal, sb. 

<;.ena•ral general, sb. 

sal sal, sb. 

skal skal, sb. 

slfal præt. af stjæle, vb. 

tal tolv, num. 

galt præt.part. af gale, vb. 

kalt neut. af kold, adj. 

bala gøre ujævn, vb. 

dala dadle, vb. 

gala gale, vb. 

hala hale, trække, vb. 

mala male, vb. 

prala prale, vb. 

sala salve, sb. 

skala skrælle, vb. ( = pille, (kogte 
kartofler)) 

tala tale, sb.27 

malta præt. afmale, vb. 

alan alen, sb. 

galar præs. af gale, vb. 

a 
bar 1. præt. afbære, vb. 

2. bar, lutter, adj. (der også 
hedder 'e·n 1bar, se e·) 

far fader, sb. 

<;.ar gær, sb. 

har præs. af have, vb. 



a· 
sna·rt snært, sb. 

sta·rt stjært, sb. 

sva·rt imp. af sværte, vb.28 

tva·rt neut. af tvær 
ba·rk bark, sb. 

O>ka·rkrnlun kakkelovn, sb. 

ma·rk mark, sb. 

sta-rk(ar) stærk, adj. (også, men 
sjæld., stark(ar), se a) 

sa·rlf særk, sb. 

va·rlf værk = smerter, sb. 

va·rst super!. t. værre, adj. 

fa·rsk(ar) fersk, adj. 

a·rm arm, sb. 

fa·rm(ar) færm, adj.29 

ka·rm karm, sb. 

sva·rm sværm, sb. 

va·rm(ar) varm, adj. 

va·rmt neut. a/varm, adj. 

ha·rms harmfuld, adj. 

ba·rn barn, sb. (sjæld.) 
ga·rn garn, sb. 

ja·rn jern, sb. 

lja·rn1sæ1Jf'l jernseng, sb. 

kva·rn kværn, sb. 

ska·rn skarn, sb. 

lska·rn 1a·jtu(ar) skarnagtig, adj. 

ska·rns gen. af skarn30, sb. 

ka·rl Karl, propr. (også kal, se a) 

ka·rls(a) gen. af Karl, propr. 

Ja·ra fare, vb. 

ka·ra pl. af mandfolk, sb. 

ka·rpa (mad)kasse, sb. 

ja·rta hjerte, sb. 

a 
kar kar, sb. 

klar klar, adj. 

par par, sb. 

rar rar, adj. 

skar præt. af skære, vb. 

svar svar, sb. 

var var, adj. 

art art, sb. 

bart neut. af bar, adj. 

fart fart, sb. 

part part, sb. 

snart snart, adv. 

fars(a) gen. af fader, sb. 

Zars Lars, propr. 

marn morgen, sb. 

i'marns i morges (sb.) 

bara bare, adv. 

b/ara glimre (sjæld.), vb. 

/ara fare, sb. 
hara 1. hare, sb. 

2. hærde, vb. 

kara karte, vb. 

mara mare, sb. 
lpara1dis paradis, sb. 

spara spare, vb. 

svara svare, vb. 

alparta aparte, adj. 
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marna krampe, sb. (lukket krog) 
arti(ar) artig, adj. 

farli(ar) farlig, adj. 

r;.ara gærde, sb. 

r;.artad Gertrud, propr. 
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a· 

ha·rka harke, vb. 

kva·rka kværk, sb. 

/a·rka lærke, sb. 

sna·rka snorke, sb. 

ma·rl;a mærke, vb. 

va·rlfa værke, smerte, vb. 

a·rbja arbejde, vb. (også a·rbia, 

se nf.) 

ta·rska tærske, vb. 

ja·rna hjerne, sb. 

ka·rna Karen, Karna, propr. 

ma·rna 1. Marna, propr. 

2. petroleumslampe 
pa·r[a perle, sb. 

a·rbaj arbejde, sb. 

ska·rpan skænd, sb.(b.f) også 
fa·rpan (hørt hos EmP) 

ha·rman Hermann, propr. 

a·rbia arbejde, vb. (også a·rbja, se ovf.) 
a·rbiara arbejder, sb. (også a·rbiar 

og a·rbjar, s.dd.) 
a·rbiar arbejder, sb. 

ma·rkta præt. afmærke, vb. 

ma·rlf/ka mærke, sb. 

ka·ran Karen propr. 

va·rdan verden, sb. (også vardan, 
se a) 

va·rdans gen. a/verden, sb. (også 
med a, s.d.) 

ba·rsal barsel, sb. 
1ba-rsal1sælJ/1l barselseng, sb. 
fa·rsal færdsel, sb. (ogsåfærsal, 

se æ) 

ta-rskal tærskel, sb. 



a· a 
ma·rkar, ma·rfsar Marie Kirke, 

stednavn31 

ma·rkarsan, ma·rffarsan Marie Kirke 
Sogn, stednavn31 

a·rbjar arbejder, sb. (også a·rbiar, 

a·rbiara, se ovf.) 

§ 222. 

e 

§ 223. 
e 

tep tip, sb. (også tøp, 

se ø) 

vep imp. af vippe, vb. 

vepa vippe, vb. 

§ 224. 
e 

det neut. af din, pron. 

Jet fedt, sb. 

-nul / 

ø 
1/fø1ma·q/11 købmand, sb. 
lstø1døtar stifdatter, sb. 

lstø1far stiffader, sb. 

1stø1mo·ar stifmoder, sb. 

lstø1søn stifsøn, sb. 
1fø 1fø·g(ar) søsyg, adj. 

-p 

ø 

døp imp. af dyppe, vb. 

drøp imp. af dryppe, vb. 

snøp snip, sb. 

tøp tip, sb. (også tep, 

se e) 

gløpsk(ar) glubsk, adj. 

(også glopsk(ar), se o) 

døpa 1. dyppe, vb. 

2. dyppelse, sb. 

drøpa dryppe, vb. 

strøpa strippe, malke, vb. 

knøpa knippe, sb. 

-t 

ø 

bløt neut. af blød, adj. 

løt imp. af løfte, vb. 
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0 

0 

glopsk(ar) glubsk, adj. 

(også gløpsk(ar), se ø) 

0 

mot(ar) mut, adj. 
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e ø 

kret kridt, sb. (også krit, søt neut. af sød, adj. 

se i) føt præt. af lave, udrette, 
met neut. af min, pron. vb. 

set 1. neut. af sin, pron. bøta bøtte, sb. 
2. præt.part. afse (også fløta flytte, vb. 

se·d, se e·) løta løfte, vb. 

Jet præt.part. af ske, vb. nøta nytte, vb. 
vet neut. af hvid, adj. røta rotte, sb. 

sneta snitte, vb. føta skytte, sb. 
streta stritte, vb. søtan sytten, num. 

1tøta1bæ·r tyttebær, sb. 

døtar datter, sb. 

§ 225. 
e 

drek drik, sb. 
r;.ek præt. af gå, vb. 

lfek imp. af kikke, vb. 
målsek musik, sb. 

fek skik, sb. 

msek(an)< r>e<·>l,J/1/ sikken 
en,pron. 

dreka drikke, vb. 

heka hikke, vb. 
lfeka kikke, vb. 

neka nikke, vb. 
feka 1. skikke (=arte) 

vb. 
2. skikke = (sende), 

vb. 
sleka slikke, vb. 

spreka sprække, vb., sb. 
steka stikke, vb. 

streka strikke, vb. 

nøtar præs. af nytte, vb. 

-k 

ø 

døk imp. af dykke, vb. 
lføk(ar) tyk, adj. 

lføkt neut. af tyk, adj. 
(også lfyt, se y) 

døka dykke, vb. 
lføka ub.fpl., b.fsg. af 

tyk, adj. 

løka lykke, sb. 
høkla hykle, vb. 
/øk(a)li(ar) lykkelig, adj. 

lføkan køkken, sb. 
'lføkans1bo·r køkkenbord, 

sb. 
nøkar Nyker, stedn. 

0 

0 

glok glug (hørt m. tyde
ligt k) 
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e ø 0 

vekla imp. af vikle, vb. 
snekara snedker, sb. 

vekef}f fl hvilken, pron. 
vekad neut. af hvilken, 

pron. 

sekar sikker, adj. 

§ 226. I -/fik I 
e ø 0 

fe/f, fek præt. af få, vb. rø/f, røk imp. af rykke, vb. 
e/fa, eka ikke, adv. trø/f, trøk 1. tryk, sb. 

2. imp. af 

trykke, vb. 
krø/fa, krøka krykke, sb. 

lølfa, løka løkke, sb. 
rølfa, røka rykke, vb. 
slølfa, sløka slukke, vb. 

trølfa, trøka trykke, vb. 
stø/fa, støka stykke, sb. 
stølfan, støkan pl. af stykke, 

sb. (også stølf/kar, se nf.) 

krølf/kar pl. af krykke, sb. 
stølf/kar pl. af stykke, sb. 

(også stølf/kan, se ovf.) 

§ 227. -b 

e ø 0 

reba ribbe, vb. snøbt præt.part. af vrisse, 'strob1ho·sta strubehoste, 
bide af, vb. sb. 

krøblef}/T/ krøbling, sb. goba gubbe, sb. 

køba kube, sb. (også kua, grobla gruble, vb. (også 
se u) grøbla, se ø) 

snøba vrisse, bide af, vb. snobla snuble, vb. 
grøbla gruble, vb. (også tobak tobak, sb. 

grobla, se o) 
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§ 228. 

e 
fed(ja) fed, bundt, sb. 

r;.ed ged, sb. 

led led(emod), sb. 

smed smed, sb. 

sved sved, sb. 

ved præs. af vide 
smeds gen. af smed, sb. 

beda bid, sb. 

r;.eda gedde, sb. (også 
r;.æda, se æ) 

meda middag, sb. 

seda sidde, vb. 

veda vide, vb. 

smedja smedje, sb. 

bede1J/1l præt.part. afbide, 
vb., adj. 

vede1J/1l b.f af hvede, sb. 

fårlvedef)/1[ nysgerrig, adj. 

breda bredde, sb. 

leda præt. aflede = føre, 
vb. 

sneda præt. af sne, vb. 

treda tredie, num.ord. 

veda hvede, sb. 

vedna vidne, sb. (også 
vidna og ve·na, se i, e·) 

bedad præt.part. af bide, 
vb. 

i1medas i middags Ufr. 
middag, sb.) 

'medas1mad middagsmad, 
sb. 

-d 

ø 

brød brud, sb. (et) 
flød fløde, sb. 

/fød kød, sb. 

nød nød, sb. (frugt) 
rød imp. afrydde, vb. 

fød 1. skød, sb. 

2. imp. af lave, ud
rette, vb. 

brøda pig32, sb. 

røda 1. rydde, vb. 

2. rede, sb. 

støda støde, vb. 

føda lave, udrette, vb. 

rødma rødme, vb. 

rødna rådne, vb. 

plødra pludder, sb. 

sødan sådan, adv. (også 
san, se a; san, se a) 

lødelJ/11 lådden, adj. (også 
lø·n(ar), se ø·) 

røde1J/1l rådden, adj. 

føda præt. afføde, vb. 

r;.øda præt. af gø, vb. 

brødan bruden, adj. 

(mask./fem.) 

fødar pl. af fod, sb. 

0 

vodan hvordan, adv. 



e 
bedan præt.part.(mask./) 

fem. af bide, vb. 

r;_edan b.f af ged, sb. 

l;edal kilden, adj. 

gnedar luseæg, sb. 

§ 229. 

e 

breg brig, sb. 

g_egt gigt, sb. (også a"jt, 

se a· og gægt, se æ) 

plegt pligt, sb. 

rega rigge, vb. 

vega væge, sb. 

segta sigte, vb. 

neg la pl. af nøgle, sb. 

(også nåjla, se å) 

streglastrigle, vb. (også 
strila, se i) 

lvegal1se1J/llad(ar) vægel
sindet, adj. 

negalelJ/ll b.f.34 af nøgle 
(også nåjlelJ/ll, se å) 

ø 

-g 

ø 

bøg bug, sb. 

brøg brug, sb. 

døg dug, sb. 

høg hug, sb. (jfr. sidde 
på h.)33 

løg imp. af luge, vb. 

røg imp. af ruge, vb. 

øga uge, sb. 

brøga bruge 
døga pl. af dug, sb. 

høga hygge, sb. 

løga luge, sb., vb. 

røga ruge, vb. 

søga suge, vb. (også såva, 

se å) 

sløga sluge, vb. 

støga stuve, vb. 

fårlstøga forstuve, vb. 

fløgta flygte, vb. 

øgla ugle, sb. 

døgti(ar) dygtig, adj. 

kløgti(ar) kløgtig, adj. 

røgta rygte, sb. 

0 

0 

dog dugg, sb. 

hog hug, sb. 
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tog imp. af tygge, vb. 

hogt præt.part. afhugge, 
vb. (også hogad, s.d.) 

hoga hugge, vb. 

poga frø, sb. (en) 
toga tygge, vb. 

hogta præt. af hugge, vb. 

hogad præt.part. afhugge, 
vb. (også hogt, s.d.) 

togas tyggemad, sb. 

dogan b.f af dugg, sb. 

togar præs. af tygge, vb. 
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§ 230. I -g.fg I 
e ø 0 

le<;a, lega ligge, vb. hø<;, bøg imp. af 

1. bygge, vb. 

2. byg, sb. 

brø<;, brøg 1. bryg, sb. 

2. imp. af 

brygge, vb. 

møg., møg myg, sb. 

røg., røg ryg, sb. 

støg.(ar), støg(ar), styg, 

adj. 

tø<;, tøg imp. af tigge, vb. 

bøg.a, bøga bygge, vb. 

brø<;a, brøga brygge, vb. 

rør,;a, røga pl. af ryg, sb. 

fø<;a, føga skygge, vb. 

tø<;a, tøga tigge, vb. 

bør;.ney/rz, bøgney/rz byg-
ning, sb. 

føga, føga skygge, sb. 

stø<;a, støga b.f.pl. af styg, 

adj. 

vedar'støg./galiar veder-
styggelig, adj. 

bøg.ar, bøgar præs. af 

bygge, vb. 

pog.ar, pøgar knopper, 
»nældefeber«, o. lign., 

sb.pl. 

§ 231. -f 

e ø 0 

re/al riffel, sb. hø/bøf, sb. pof imp. af puffe, vb. 

høfli(ar) høflig, adj. pofa puffe, vb. 

bøfar pl. af bøf, sb. 



§ 232. 

e 
revt rift, sb. 

skrev! skrift, sb. 

revla ribbe (fx. bær), vb. 

grevad præt.part. af gribe, 

vb. 
revad præt.part. af rive, 

vb. 
skrevad præt.part. af 

skrive, vb. 
kneval knebel, sb. 

pevar peber, sb. (også 

pøvar, se ø) 

§ 233. 

e 
bles blisset hingst, sb. 

kes kis, skræmmeord til 

katte, interj. 

spes spids, sb. 

ves(ar) vis, adj. 

fesk fisk, sb. 

kvest kvist, sb. 

besa bisse, vb. 
blesa blisset hoppe, sb. 

fnesa fnise, vb. 

nesa nisse, sb. 

tesa tisse, vb. 

vesa »visse« (vugge), vb. 

respa rive af (også rispa, 

se i) 

feska fiske, vb. 

smeska smiske, vb. (såle

des hos LP, også smiska, 

se i) 

-v 

ø 

/føv køb, sb. 

/øv syv, num. 

/føvt præt.part. afkøbe, 

vb. 

/øvs sjus, sb. 

lføva købe, vb. 

støvta præt. af støbe, vb. 

(også stø·vta, se ø·) 

pøvar peber, sb. (se også 

undere) 

-s 

ø 

døs 1. imp. af dysse 

2. restkorn35 

IJrøs1bedelJ/11 forfrossen, 
adj. 

lføs kys, sb. 

møs pl. af mus, sb. 

tøs imp. af tysse, vb. 

trøs tres, num. 

brøst bryst, sb. 

/røst frost, sb. 

jøst just, adv. 

løst lyst, sb. 

røst 1. røst, sb. 

2. rist, sb. 

3. rust, sb. 

bøsa bøsse, sb. 

drøsa drysse, vb. 

høsa (åp) fikse op, vb. 

(også hysa, se y) 
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pos imp. afpudse, vb. 

bios blus, sb. 

pjos pjus, sb. 

posa pudse, vb. 

posla pusle, vb. 

poslelJ/11 pusling, sb. 
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e 
fes/a vifte, vb. 

ves/a hvisle, vb. 

jesa11/11 b.f. af isse, sb. 

veselJ/11 vissen, adj. 

feslp1 fisketid, sb. 

telfeslp1s til fisketid 

vresan vrissen, adj. 

(mask./fem.) 

lfestana Kirstine, propr. 

besar præs. af bisse, vb. 

besmar bismer, sb. 

lfeskari 1. fiskeri, sb. 

§ 234. 

e 

2. fiskemad, sb. 

(ogsåfeskalri, 

se i) 

ø 

lføsa kysse, vb. 

krøsa knuse, vb. 

møsa møsse, hue, sb. 

nøsa snuse efter, vb. 

tøsa tysse, vb. 

møsta miste, vb. 

løsna imp. af løsne (også 

inf.) 

nøs/a nusle, vb. 

røsla rutte, vb. 

døsad præt.part. af dysse, 

vb. 

døsana b.f pl. af »døs«35 

frøse11/11 frossen, adj. 

11føsa 1bæ-r kirsebær, sb. 

grøsan smule, sb. 

møsan b.f.p/. af mus, sb. 

gøstan gusten, adj. 

øskan øsken, sb . 

.vøslfan søskende, sb.(pl.) 

tøsar præs. af tysse, vb. 

søstar søster, sb. 

-j 

ø 

0 

0 

oj/ uld, sb. 

boj/ bold, sb. 

fojl fold, sb. (også 

få/, s.d.) 

fojl(ar) fuld, adj. 

gojl guld sb. 

gojl(ar) gold, adj. (således 

i æ. usus, y. (fx. LP) 
har gå/, se å) 



e 

§ 235. 
e 

jem hjem, sb., adv. 

t;.ema gemme, vb. 

ljema1fø·dne1J/11 hjemme-
føding, sb. 

pempa pimpe, vb. 

hemal himmel, sb. 

stemal stimmel, sb. 

't;.emar1lam gimmerlam, 
sb. 

1/fema,ne·relJ/11 b.f af 

kæmner, sb. (også 
lfema1ne·re1J/11, se e·) 

hemari himmerig, sb. 

11 RØNNEMÅLET 

ø 

-m 

ø 

døm imp. af dømme, vb. 

drøm drøm, sb. 

!øm lem, sb. (et) 
nøm(ar) nem, adj. 

røm 1. imp. af rømme 
(også = rydde) 

2. rem, sb. 

søm søm, sb. (en, et) 
sløm(ar) slem, adj. 

strøm strøm, sb. 

tøm imp. af tømme, vb. 

dømt præt.part. af dømme, 

vb. 
brøms brems, sb. 

døma dømme, vb. 

drøma drømme, vb. 
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hoj/ hold, sb. ( = smerter) 
koj/ kuld, sb. 

mojl muld, sb. 

poj/ puld, sb. 

rojl imp. af rulle, vb. 

smojl smuld, sb. 

vojlvold,sb. (ogsåvål, s.d.) 
boj/1J b.f af bold, sb. 

hoja huje, vb. 

foj/a ub.fp/., b.fsg. af 

fuld, adj. 

lojla »lulle«, seng, sb. 

rojla rulle, vb. 

goj/ad b.f af guld, sb. 

koj/ad(ar) kullet, adj. 

0 
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e ø 0 

g/øma glemme, vb. 

nøma ub.fpl., b.fsg. af 

nem, adj. 

røma rømme, rydde, vb. 

strømastrømme, vb. 

svøma svømme, vb. 

tøma 1. tommelfinger, sb. 

2. tømme, vb. 

fømne1J/11an, b.f af skum-
ring, sb. 

dømta præt. af dømme, 
vb. 

g/ømta præt. af glemme, 

vb. 

ltøma/ife1J/11ar, tommel-
finger, sb. 

sømpal(-p/(u)ar) simpel, 
adj. 

dømar præs. af dømme, 
vb. 

tømar præs. af tømme, vb. 

§ 236. -n 

e ø 0 

Jen skin, sb. bøn bøn, sb. ront neut. af rund, adj. 

ten tin, sb. løn løn, sb. onra undre, vb. 

jens Jens, propr. søn søn, sb. donra, imp., inf af 

prens prins, sb. lsøn 1da søndag, sb. dundre, vb. 

<;.elvenst gevinst, sb. føn skøn, sb. onr<Jr præs. af undre, vb. 

<;.ena genne, vb. føn(<Jr) skøn, adj. honrada hundrede, num. 

Lena linde, vb. mønt mønt, sb. 

sena sene, sb. tønt neut. af tynd, adj. 



e 

Jena skinne, vb. 

Zenja linie, sb. 

vrenska vrinske, vb. (også 
m. ø, s.d.) 

henra hindre, vb. 

fjena fjende, sb. 

lflenta1ste·n flintesten, sb. 

(se også IJ/1[, s.d.) 
enta ikke, adv. 

menra mindre, (komp.) 

(i l)jenam } (i)gennem, 
(il)t,;enam adv. 

11 • 

ø 

høns høns, sb. (koll.) 

bøna bønne, sb. 

yøna gøde, vb. 

høna høne, sb. 

røna 1. rønne, sb. 

2. Rønne, stedn. 

lrøna1fint »rønnefint«, 
adj.(neut.) 

føna skønne, vb. 

frønsa frynse, sb. 

rønsa rense, vb. 

ønska ønske, vb. 

vrønska vrinske, vb. (også 
m. e, s.d.) 

plønra plyndre, vb. 

<;.øne!J/1[ gødning, sb. 

møndi(ar) myndig, adj. 

krønika krønike, sb. 

hønu honning, sb. 

hønuan b.f af honning, 

sb. 

pøvarlmønta pebermynte, 

sb. 

ønsta præt. af ønske, adj. 

sønra søndre, adj.(komp.) 

sønap sennep, sb. 

bønar pl. af bonde, sb. 

flønar flynder, sb. 

sønar 1. pl. af søn, sb. 

2. itu, sønder, adv. 

3. = sydlig, adv. 
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§ 237. I -1), -1J111 I 
e ø 0 

ef), e11 ind, adv" en, art. dø!J, døn dynd, sb. grof), gro11 grund, sb. 
1e1J/111skræ1J/1[f, /ø!J, lø11 lyng, sb. hof), ho11 hund, sb. 

-skræ11kad(ar) indskræn- søf), sø11 synd, sb. /o!J, /011 lund, sb. 

ket, adj.(præt.part.) følJ, fø11 1. imp. af synge, mof), mo11 mund, sb. 

e11(/1J)grid, e11(/1J)arid vb. po!J, po11 pund, sb. 
Ingrid, propr,36 2. imp. af skynde, rof)-, ro11(ar) rund, adj. 

1e1J1sægt, 1e11 1sægt insekt, vb. so!J, so11 sund, sb. 

sb. tøf)-, tø11(ar) tynd, adj. sof)-, so11(ar) sund, adj. 

bef), be11 bind, sb. pøf)t, pø11t 1. pynt= stads stof), sto11 stund, sb. 

b/ef)(ar ), ble11(ar) blind, 2. pynt = land- sof)t, so11t neut. af sund, 
adj. spids, sbb. adj. 

'bre111kåvl bringetøj, sb. Øf)St, ø11st super/. af ung, hof)a, ho11a pl. af hund, sb. 

/e!J, le11 1. lind, sb. adj. kof)a, ko11a kunne, vb. 

2. lin, sb. døf)a, dø11a dynge, sb. /o!Ja, lo11a pl. af lund, sb. 
/e!J(ar ), le11(ar ), lind, adj. be'gjjøf)a, be 1r;./jø11a rof)a, ro11a ub.f.p/" b.f.sg. 
pe!J, pe11 pind, sb. begynde, vb. af rund, adj. 

relJ, re11 ring, sb. fø!Ja, fø11a 1. synge, vb. hof)sa, ho11sa hundse, vb. 

sprelJ, spre11 spring, sb. 2. skynde, vb. Of)ana, 011ana middagsmad 
svef), sve11 sving, sb. tøf)a, tø11a 1. ub.f.pl" b.f.sg. (unden), sb. (også 
fe!J, fe11 skind, sb. tynd, adj. 01J/11arna, s.d. nf.) 

tel}, te11 ting, sb. 2. tønde, sb. go1J/11il Gunhild (også 
vel}, ve11 vind, sb. 3. tynge, vb. go1J/11al, s.d. nf.) 
fle11(/1J)k(ar) flink, adj,36 ØIJ~a,ø11ka,ynke, vb. ol}a, 011a under, adv. 
ve11(/1J)k vink, sb,36 bløl}~a, blø11ka blinke, vb. 1011a-, 1011aba1lansa under-
hel}st, he11st hingst, sb. kløl}~a, klø11ka klynke, vb. skud, sb. 

mel}st, me11st superl.t. røl}~a, rø11ka rynke, vb. 1011a-, 1011a1skåd under-
mindre, adj. føfJ~a, fø11ka synke, vb. skud, sb. 

ef)a, e11a inde, adv. øf)la, ø11la yngle, vb. Ol}a-, 011ali(ar) underlig, 
bef)a, be11a binde, vb. søf)an, sø11an sønden, adv. adj. 

brel}a, bre11a bringe, høl}a, hø11a hynde, sb. mes'ol}a-, -011ali(ar) 

vb" sb. tøl}da, tø11da tyngde, sb. misundelig, adj. 

fef)a, fe11a finde, vb. ØlJra, ø11ra, komp. af ung, mes1ol}-, -011sa misundelig, 
klel}a, kle11a klinge, adj. adj. 

sb" vb. øf)al, ø11al yngel, sb. 



e 
rel}a, re11a 1. ringe, vb. 

2. rinde, vb. 

spe!Ja, spe11a spinde, vb. 

spre!Ja, spre11a springe, vb. 

svelJa, sve11a 1. svinge, vb. 

2. svinde, vb. 

tvel}a, tve11a 1. tvinge, vb. 

2. tvinde, vb. 

vel}a, ve11a 1. vinde, vb. 

2. pl. af vind, 
sb. 

3. vinge, sb. 

kle11ka klinke, vb., sb.37 

fe11ka skinke, sb.37 

ste11ka stinke, vb.37 
ve11ka vinke, vb.37 

får 1mel}ska, får 1me11ska, 

formindske, vb. 

krel}la, kre11la kringle, sb. 

fel}ra, fe11ra pl. af finger, 
sb.37 

slel}ra, sle11ra slingre, vb.37 

e1Je1J/11, e11e1Jf 1l ingen, 
pron. 

vel}u, ve11u vindue, sb. 

vel}uød, ve11uød b.f. af 

vindue, sb. 
1e1Jø1fæ·r, 1e11ø1fæ·r ingefær, 

sb. 

rel}<J, re11ø ringe, adv. 

brel}t<J, bre11tø præt. af 

bringe (også brå11, se å) 

rel}f<J, re11tø præt. af ringe, 
vb. 

ø 

'lføl}<Jl1mesa, lfø11øl- kyndel
misse, sb. 

sløl}øl, slø11øl slyngel, sb. 

tøl}<Jr, tø11ør pl. af tønde, 
sb. 

klø1Jlfør, klø11k<Jr præs. af 

klynke, vb. 
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bo1J/11ød præt.part. afbinde 
vb. 

fo1J/11ød præt.part. affinde, 
vb. 

sol}ød, so11ød b.f. af sund, 
sb. 

gol}øl, go11øl Gunhild, sb. 

(også go1J/11il, s.d. ovf.) 
ol}ør, 011ør under, sb. 

Ol}<Jrna, 011ørna middags
mad (unden) (også 

01J/11ana, s.d. ovf.) 
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e 

'fle1)ta 1ste·n, 'flef[ta 1ste·n 

flintesten, sb. (også 
/Zenta-, se -en ovf.) 

el)ad, ef{ad neut. af ingen, 
pron. 

el)an, ef{an, fem. af ingen, 
pron. 

pe1;as, pef[as pinse, sb. 

'spe1)al1væ·v, 'spef[al-, 

spindelvæv, sb. 

svel)al, svef{al svingel, sb. 

vel)sal, vef{sal vindsel, sb. 

el)ar, ef{ar Inger, propr. 

bel)ar, bef{ar præs. af 

binde, vb. 

fel)ar, fef{ar 1. præs. af 

finde, vb. 

2. finger, sb. 

vel)tar, vef{tar vinter, sb. 

§ 238. 

e 

ø 

-, -f[-, 

ø 

0 

0 

of{(ar) ung, adj. 

pof[ pung, sb. 

tof[(ar) tung, adj. 

'tof{1hø·rsa tunghør, adj. 

Of[t neut. af ung, adj. 

lof{a lunge, sb. 

lpof[a1vanta luffe, bælg-
vante, sb. 

rof{a runge, vb. 

tof[a tunge, sb. 

klof{ka klunke, sb. 

of{a b.fpl. af ung, adj. 

slof{kan slunken, adj. 

((mask.)fem.) 



§ 239. 

e 
/el imp. af skille, vb. 

vel, præs. af ville, vb. 

felt filt, sb. 

me/k mælk, sb. 

pær'se/a persille, sb. 

spela spille, vb. 

fela skille, vb. 

vela 1. ville, vb. 

2. villa, sb. 

le/ja lilje, sb. 

velja vilje, sb. 

felnad forskel, sb. 

treley/11 trilling, sb. 

tve/ey/11 tvilling, sb. 

le/i Lilly, propr. 

velu(ar) villig, adj. 

vela præt. af ville, vb. 

velar ub.f pl. af villa 

-1 

ø 

dø/ imp. af dølge, vb. 

føl 1. føl, sb. 

2. imp. af følge, vb. 

mø/møl, sb. 

søl 1. sølv, sb. 

2. sål, sb. 

tø/ 1. imp. af tåle, vb. 

2. tyll(ogsåmedys.d.) 

svølt sult, sb. 

tølt tylvt, sb. 

ølk ulk, sb. (også ulk, 

se u) 

bøla bølle, sb. 

døla dølge, vb. 

føla følge, vb. 

/føla kølle, sb. 

møla mølle, sb. 

søla sele, sb. 

tøla tåle, vb. 

gølpa gylpe, vb. (LP har 

også r;ølpa) 

kølpa bælge i sig, vb. 

(LP har også lfølpa) 

skvø[pa skvulpe, vb. (også 

skvolpa, se o) 

t;ølta gylt, sb. 

snølta snylte, vb. 

bølka »bulke«, ligge ujævnt 

(også bolka, se o) 

bølga bølge, sb. (også 

bølja, se nf.) 

pølsa pølse, sb. 

bølja bølge, sb. (også 

bølga, se ovf.) 
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folt neut. af fuld, adj. 

olv ulv, sb. 

o/a Ulla, propr. 

skvo[pa skvulpe, vb. 

(også skvølpa, se ø) 

bolka »bulke«, ligge 

ujævnt, vb. (også bø/ka, 

se ø) 

svolma svulme, vb. (også 

svølma, se ø) 

sko/a præt. af skulle, vb. 
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§ 240. 

ø 

ølma ulme, vb. 

dølma dulme, vb. 

svølma svulme, vb. (også 
svolma, se o) 

jølan Jylland, stedn. 

/følelJ/'l kylling, sb. 

svølfe1J/'l sulten, adj. 

føldi(iJr) skyldig, adj. 

(også fyldi(iJr), se y) 

søl/fiJ silke, sb. 

fø/jiJ følge, sb. 

døliJr præs. af dølge, vb. 

-r 

e ø 

dera dirre (også dara, s.d.) tørk tyrk, sb. 

k/era klirre, vb. 

pera/i(iJr) pirrelig, adj. 

svera svirre, vb. 

vera virre, vb. 

r;.eri(iJr) } . . 
( ) 

gerng, ad1. 
r;.eru iJr 

§ 241. 
æ 

størka styrke, sb. 

fføriJl kørvel, sb. 

-nul I 
a 

la (til)lade, vb. 

ska præs. af skulle, vb. 

va 1. hvad, pron. 

2. præt. af være, vb. 

0 

0 

å 

så så, adv. 
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§ 242. -p 

æ a å 
l[æp kæp, sb. lap 1. lap, sb. åp op, adv. 

tæp imp. af »tæppa«, 2. imp. af lappe, adj. låp1fo·dra opfordre, vb. 

lukke i, vb. kapa kappe, sb. låp 1støga stuve sammen, 

/[æpa pl. af kæp, sb. lapa lappe, vb. vb. 

I æpa skæppe, sb. klapra klapre, vb. (imp" håp hop, sb. 

slæpa slippe, vb. inf.) kråp krop, sb. 

tæpa lukke i, vb. lapad præt.part. af lappe, såp imp. af soppe, vb. 

vb. ståp imp. af stoppe, vb. 
tåp top, sb. 

tråp trop, sb. 
kåps gen. af kop, sb. 

åpa oppe, adv. 
håpa hoppe, vb. 
såpa 1. soppe, vb. 

2. suppe, sb. 
ståpa stoppe, vb. 

tåpa pl. af top, sb. 
slåpad præt.part. af slippe, 

vb. 
tråpar pl. af trop, sb. 

§ 243. -t 

æ a å 
læt(ar) let, adj. at at, konj. blåt neut. af blå, adj. 

mæt(ar) mæt, adj. brat(ar) brat, adj. gåt neut. af god, adj. 

bajolnæt bajonet, sb. flat neut. af flad, adj. påt potte, sb. 

silnæt signet, sb. fnat fnat, sb. råt neut. af rå, adj. 

ræt ret, sb. frelgat fregat, sb. tåt tot, sb. 

sæt imp. af sætte, vb. hat hat, sb. våt neut. af våd, adj. 

kalfæt kasket, sb. kat kat, sb. måta 1. måtte, vb. 

tæt(ar) tæt, adj. nat nat, sb. 2. måtte, sb. 

flæta flette, vb. sat præt.part. af sætte, vb. skåta skyttel, sb. 

l[æta hunkat, sb. skat skat, sb. småta smutte, vb. 

læta lette, vb. skvat skvat, sb. spåta spytte, vb. 
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æ 
næta ub.f pl.b.fsg. af 

net, adj. 

sæta sætte, vb. 
spræta sprætte, vb. 

trætan tretten, num.card. 
æta efter, adv. 

f æta sjette, num.ord. 

trætana trettende, num. 
ord. 

§ 244. 

æ 
blæk blik, sb. 

bræk imp. afbrække, vb. 
fræk(ar) fræk, adj. 

læk(ar) læk, adj. 

væk væk, adv. 
brækt præt. part. af 

brække, vb. 
frækt neut. af fræk, adj. 
hæks heks, sb. 

sæks seks, num. 
bræka brække, vb. 

<;;.æka pl. af gæk, sb. 
læka lække, springe læk, 

vb. 
brækta præt. afbrække, 
vb. 
lækar præs. aflække, 

springe læk, vb. 
pjækart pjækkert, sb. 

a 

kats gen. af kat, sb. 
drata dratte, vb. 

hata pl. af hat, sb. 
kata pl. af kat, sb. 
pata patte, vb. 

skata pl. af skat, sb. 

klatra klatre, vb. (imp., 
inf) 

atan atten, num. 
fati(ar) fattig, adj. 

matis Matthis, propr. 

-k 

a 

drak præt. af drikke, vb. 

(også dråk, se å) 
hak hak, sb. 

lak lak, sb. 
stak præt. af stikke, vb. 

(også ståk, se å) 

tak tak, sb. 
baka bakke, sb. 

haka hakke, vb. 
laka lakke = gå (fx. i 

forb. m. tiden) vb. 

paka pakke, sb" vb. 
snaka snakke, tale, vb. 

taka takke, vb. 
stakal stakkel, sb. 

å 
råtna Rotna (rutebåden), 

sb. 
påtelJ/fl b.f af potte, sb. 

å 

båk buk, sb. 
dråk præt. af drikke, vb. 

(også drak, se a) 

låk lok, sb. 
ståk 1. stok, sb, 

2. præt. af stikke 
(også stak, se a) 

flåka pl. af flok, sb. 

låka 1. lokke, vb. 
2. lukke, vb. 

plåka plukke, vb. 

såka 1. sukke, vb. 
2. pl. af sok, sb. 

ståka pl. af stok, sb. 

åksa okse, sb. 
dråkna drukne, vb. 

måkara mukkert, sb. 
(også måkart, s.d. nf.) 

dråkad præt.part. af 

drikke, vb. 

får'dråkan fordrukken, 
adj.(mask./fem.) 



æ 

§ 245. 

æ 
bæl[, bæk bæk, sb. 

blæ/[, blæk blæk, sb. 

flæ/f,flæk, imp. af flække, 
vb. 

hæl[, hæk hæk, sb. 

ræ/f, ræk imp. af række, 
vb. 

sæl[, sæk sæk, sb. 

smæ/[, smæk 1. smæk, sb. 

2. imp. af 

smække, 
vb. 

spæ/[, spæk spæk, sb. 

tæl[, tæk imp. af tække, 
vb. 

træl[, træk imp. af trække, 
vb. 

væ/[, væk imp. af vække, 
vb. 

(sæ/[s), sæks38 gen. af sæk, 
sb. 

bæ/fa, bæka pl. af bæk, sb. 

flæ/[a, flæka flække, vb. 

a 

I -Mk 
(æ) 

knæ/fa, knæka, knække, 
vb. 

ræ/[a, ræka række, vb. 

sæ/[a, sæka pl. af sæk, sb. 

smæ/[a, smæka smække, 
vb. 

spæ/fa spække, vb. 

spræ/fa sprække, sb. 

stræ/fa strække, vb. 

tæ/fa tække, vb. 

træ/fa trække, vb. 

væ/fa vække, vb. 

dæ/[a, dæka dække, sb. 

tæ/fta, tækta præt. af 

tække, vb. 

æ/[al, ækal ækel, adj. 

(LP, EmP har æ/[al, 

EP ækal) 
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å 

åkar Åker, Åkirke, stedn. 

såkar 1. sukker, sb. 

2. præs. af sukke, 
vb. 

måkart mukkert, sb. 
(også måkara, s.d.) 

åkarsan Åkirke sogn, 
stedn. 
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§ 246. 

æ 
flæb imp. af flæbe, vb. 

næb næb, sb. 

æba Ebba, propr. 

flæba flæbe, vb. 

æbla æble, sb. 

næbad b.f af næb, sb. 

§ 247. 

æ 
fjæd fjed, sb. 

ræd(ar) ræd, adj. 

væd imp. af I. hvæsse 

2. vædde, vbb. 
<;æda gedde, sb. (også 

<;eda, se e) 

ræda redde, vb. 

væda I. hvæsse, vb. 

2. vædde, vb. 

trædva tredive, num. (også 

trædua og trædava/a, 
s.dd.) 

ædja tangplante, sb. 

rædadapræt. af redde, vb. 

-b 

a 

flab flab, sb. 

lab lab, sb. 

skab skab, sb. (sygd.) 

flabs gen. af flab, sb. 

f laba ubehøvlet kvinde, 

sb. 

knaba banke, vb. 

kraba krabbe, sb. 

laba labbe, vb. 

skaba mær, hoppe, sb. 

vabla vable, sb. 

labad præt.part. af labbe, 

vb. 

labana b.fpl. af lab, sb. 

abåra aborre, sb. 

kabas mandfolk, sb.39 

-d 

a 

bada varme, vb. 

skada skade, (fugl) 

gadja klæde lig, vb. 

nadvar nadver, sb. 
gadis (spøge)fugl, sb. 

madika maddike, sb. 
hada præt. af have, vb. 

gadali(ar) brugelig, tilpas, 
adj. 

gadad præt.part. af gide, 

vb. 

fadar fadder, sb. 

å 
ståb(a) stub, sb. 

båba trold, sb. 

kråba krybbe, sb. 

skåba skubbe, vb. 

ståba pl.(sg.) af stub, sb. 

båbla boble, sb. 

kåbar kobber (således 
EmP og LP; EP har 

kåvar, se -åv) 

å 

båd bud, sb. 

bråd bråd, sb. 

kåd pung (testes) 

lådlod, sb. 
sådpræt. af sidde (også 

sad, se a) 

skåd 1. skud 
2. skodde, sbb. 

håda udbygning, sb. 

låda lodde, vb. 

skådan b.f af skodde 

bådelJ/11 budding, sb. 

kådelJ/11 b.f af pung 
(testes) 



æ 

trædua tredive, num. (også 
trædva og trædJva/J, 

s.dd.) 
lædJka tjenestekiste, sb. 

(fx. sømandskiste) 
trædJva/J tredive, num. 

(også trædva og trædua, 

s.dd.) 
skrædara skrædder, sb. 

trædJvtJ tredivte, num.ord. 

§ 248. 

æ 
r;.ægt gigt, sb. 

(også r;.egt, se e, og ajt, 

se a·) 

ægla skændes, vb. 

hægla hegle, sb. 

krægla kævle, vb. 

mægla mægle, vb. (også 
mæjla (y. usus), se æj) 

drægti(Jr) drægtig, adj. 

a 

-g 

a 
flag flag, sb. 

knag knag, sb. 

tag tak, fremstående spids, 
sb. 

vag imp. af vugge, vb. 

aga opægge, vb. 

haga pokkers karl, sb. 

maga skrive jasket, vb. 

vaga vugge, sb., vb. 

sagla savle, vb. 

skagla pl. (og sg.) af 

skagle, sb. 

stagla stavre, vb. (også 
ståvra, se å) 

lagana b.f.pl. af »lagg«, 
kant på tønde, sb. 

skagJl skagle, sb. (også 
skagla, s.d.) 

agnJs Agnes, propr. (også 
a11nJs, s.d.) 
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å 

sådJd præt.part. af sidde, 
vb. 

skådJd præt.part. af skyde, 
vb. 

å 
låg låg, sb. 

måg mug, sb. 

råg snefog, sb. 

frågt frugt, sb. 

såg(J)n sogn, sb. 

sågnt søgn, adj. (også 
så11nt, se å11, såjnt, se åj) 

låga låge, sb. 

måga muge, vb. 

råga fyge, vb. 

såga koge langsomt, vb. 

tåga tåge, sb. 

smågla smugle, vb. 

tågad(Jr?) tåget, adj. 

lågan b.f af låge, sb. 

fågti(Jr) fugtig, adj. 

lågJd b.f af låg, sb. 

mågJd muggen(t), adj. 

(neut.), også: 
mågJn muggen, adj. 
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§ 249. 

æ 
æ{;, æg æg, sb. 

!æt;;, læg 1. (en) læg, sb. 

2. (et) læg, sb. 

3. imp. aflægge, 

vb. 

f æt;;, f æg skæg, sb. 

væt;;, væg væg, sb. 

æt;;a, æga pl. af æg = 

kant, sb. 

gnæt;;a, gnæga gnægge, vb. 

læt;;a, /æga lægge, vb. 

f æt;;a skægget person, sb. 

væt;;a, væga pl. af væg, sb. 

'væt;;apa1pe·r tapet, sb. 

klæt;;u(ar) klæg, adj. 

bæt;;a begge, pron. 

fær;.as småkæle, vb. 

læt;;ar præs. aflægge, vb. 

§ 250. 

æ 
træf imp. af træffe, vb. 

bjæfa bjæffe, cb. 

træfa træffe, vb. 

-t;;/g 

a 

-f 

a 
skaf imp. af skaffe, vb. 

straf straf, sb. 

saft saft, sb. 

skaft 1. præt.part. af 

skabe, vb. 

2. præt.part. af 

skaffe, vb. 

skafa skaffe, vb. 

staf an Steffen, propr. 

å 

å 

håf hof, sb. 

stå! stof, sb. 

skåf imp. af skuffe, vb. 

ståfs gen. af stof, sb. 

låfa luffe, sb. 

skåfa skuffe, sb., vb. 

tåfla tøffel, sb. 

åfra ofre, vb. 

kåfad Kofoed, propr. 

åfar offer, sb. 



§ 251. 

æ 

-v 

a 
lkaval1ga-rn selvbinder

garn, sb. 

saval sabel, sb. 

staval stabel, sb. 

å 
åv 1. og, konj. 

2. også, adv. 

håv hov, sb. 

låv lov, sb. 

råv rug, sb. 

skåv skov, sb. 

175 

tåv præt. af tage, vb. 

håvt hofte, sb. 

låvt 1. lugt, sb. 

2. loft 

3. luft, sbb. 

4. præt. part. af love, 

vb. 

tåvt Toft, stedn. 

fåvd foged, sb. 

håvd hoved, sb. 

lhåvd1kojls hovedkuls, 

adv. 
lhåvd1la hovedtøj til heste, 

sb. 

våvs voks, sb. 

våvn 1. vogn, sb. 

2. imp. af vække, vb. 

fåvl fugl, sb. 

gåvl gavl, sb. 

jåvl hjul, sb. 

fsåvl kjole, sb. 

såvl sul, sb. 

skåvl skovl, sb. 

båva bue, sb. 

dåva due, sb., vb. 

flåva flue, sb. 

håva hue, sb. 

låva 1. lue, sb. 

2. love, vb. 
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æ 

§ 252. 

æ 

æs es, sb. (i kortspil) 
dæs des, adv. 

a 

-s 

a 
marilas mariage (kort

spil), sb. 

å 

såva suge, vb. (også søga, 

se ø) 

snåva snue, sb. 

tåva tue, sb. 

våva vove, vb. 

åvta ofte, adv. 

kåvta kofte, sb. 

våvta vogte, vb. 

håvsa huske, vb. 

våvsa vokse, vb. 

våvna vågne, vb. (trans. og 

intrans.) 

ståvra stavre, vb. (også 
stagla, se ag) 

fåvrta skjorte, sb. 

fjåvrtan fjorten, num. 

llåvr1da lørdag, sb. 

våvtara vogter, sb. 

dåvef)/1/ doven, adj. 
måvlit neut. af mulig, adj. 

dåvta præt. af due, vb. 

dåvel dobbelt, adj. 

åvsal aksel, sb. 

åvar over. adv. 

dåvar 1. præs. af due, vb. 

2. pl. af due, sb. 

kåvar kobber, sb. (også 
kåbar, se -åb) 

svåvar svoger, sb. 

åvslar pl. af aksel, sb. 

å 

klås klods, sb. 

lås imp. af losse, vb. 



æ 
t;.æs pl. af gås, sb. 
1t;.æs1bød(ar?) »gæstebudt«, 

adj. 

læs imp. af læsse, vb. 

væs imp. af hvæsse, vb. 

fæst fest, sb. 

<;æst gæst, sb. 

hæst hest, sb. 
mæst super[. t. mere, adj. 

pæst pest, sb. 

væst vest, sb. 

1no·r'væst nordvest, sb., 

adv. 
flæsk flæsk, sb. 

æsa skikke, vb.(refi.) 

lfæsa fiskenet, sb. 

læsa læsse, vb. 

mæsa messe, sb. 

væsa hvæsse, vb. 

æska æske, sb. 

pro'fæsara professor, sb. 

hæsteJJ/11 b.f af hest, sb. 

æspar Esbern, propr. 

§ 253. 

æ 
fæjl imp. af fælde, vb. 

fjæjl fjæld, sb. 

<;æjl gæld, sb. 

gæjl(ar) klartlydende, 

skarp, adj. 

hæjl 1. imp. af hælde, vb. 

2. held, sb. 

12 RØNNEMÅLET 

a 
klas pludder, sb. 

las læs, sb. 

ste'las stillads, sb. 

mas Mads, propr. 

kåmlpas kompas, sb. 

mo'ras morads, sb. 

vas(ar) hvas, adj. 

asp asp, sb. 

rast neut. af rask, adj. 

rask(ar) rask, adj. 

gali'asa galease, sb. 

kasa kasse, sb. 

klasa klaske40, vb. 

krasa kradse, vb. 

kvasa kvase, sb. 

pasa passe, vb. 

vasa ub.fpl., b.fsg. af 

hvas, adj. 

klaska klaske, vb. 

hastu(ar) hastig, adj. 

klasad neut. af adj. våd 

-j 

a 

daj 1. dig, pron.(obl.) 

2. dejg, sb. 

kaj Kaj, propr. 

laj imp. af 1. leje 

2. læge, vbb. 

maj mig, pron.(obl.) 

saj sig, pron.(obl.) 
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å 
mås mos, sb. 

rås ros, pøbel, sb. 

slås slås, vb. 

tås imp. af tosse, vb. 

vås os, pron.(obl.) 

få(r)st først, adv. 

tå(r )st tørst, sb. 

båsk busk, sb. 

håsa hose, sb. 

'håsa1kæ· leJJ/11 tøffelhelt, 

sb. 

låsa losse, vb. 

måsa mose, sb. 

påsa pose, sb. 

tåsa tosse, sb. 

bå(r)sta børste, sb. 

kåsta koste, vb. 

måskla muskel (også 

måskal, s.d. nf.) 

måsalJ/11 b.f af mose, sb. 

kåselJ/11 utilpas, adj. 

måslelJ/11 musling, sb. 

måskal muskel, sb. 

(også måskla, s.d. ovf.) 

dåsmar dosmer, sb. 

å 
håj høj, sb. 

håj(ar) høj, adj. 

tåj tøj, sb. 

råjt røgt, sb. 

får'nåjd(ar) fornøjet (også 

fårnåjad-, s.d.) 

dåjn døgn, sb. 
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æ 

mæjl imp. af melde, vb. 

smæjl imp. af smælde, vb. 

spjæjl spjæld, sb. 

væjl væld, sb. 

/fæjllJ/11 killing, sb. 
æjla 1. eller, konj. 

2. ellers, adv. 

bjæjla bjælde, sb. 

dæjla »delle«, sb. 

fæj/a fælde, sb., vb. 

~æjla 1. gælde, vb. 
2. gælle, sb. 

gnæjla gnælde = pibe, vb. 

hæjla hælde, vb. 

mæjla 1. melde, vb. 

2. mægle, vb. (y. 
form, ellers 
mægla, se -æg 
ovf.) 

næjla nælde, sb. 

f æj/a skælde, vb. 

skræjla skrælle, vb. 

(fx. ikke-kogte kar
tofler) 

smæjla smælde, vb. 

stæjla stille, vb. 

svæjla svulme, vb. 

væjla 1. vælde, vb. 

2. hæve, vb. (jfr. 
brød) 

/fæjl1J/11a pl. af killing, sb. 

fæj/ad- præt.part. af fælde, 
vb. 

lfæjlara kælder, sb. 

a 

saj(a) sige, vb. 

staj sti, sb. 

taj imp. af tie, vb. 

vaj vej, sb. 

aja eje, vb. 

fraja fri, (bejle) vb. 

kvaja kvie, sb. 

laja 1. leje, sb. (en, et), vb. 

2. læge, vb. 

paja pige, sb. 

staja stige, sb. 

svaja svaje, vb. 

taja tie, vb. 

stajalJ/11 b.f af stige, sb. 

frajara frier, sb. 

majelJ/11 megen, adj. 

lajta præt. af læge, vb. 

majad neut. af megen, adj. 

najan nøgen, adj.((mask./) 

fem.) 

lajar præs. af læge, vb. 

tajar præs. af tie, vb. 

å 

låjn løgn, sb. 

låjn(ar) lun, adj. (også 
lun(ar) (y. usus), se u) 

låjnt neut. af lun, adj. 

(også lunt (y. f.)) 
såjnt»søgn«, adj.(neut.) (se 

også -åg og -å11) 

p/åjl plejl (også p/a·j/, 

se a·) 

nåjl(a) nøgle, sb. (en, et) 
tråjl trold, sb.(n.) 

åja øje, sb. (også iva, se i) 

båja bøje, vb. 

fåja føje, vb. 

flåja flyve, vb. 
falkåja levkøj, sb. 

plåja pløje, vb. 

stråja stryge, vb. 

tråja trøje, sb. 

låjta lygte, sb. 

råjta røgte, vb. 

skåjta} . 
r..'. skøJte, sb. 
Ja}ta 
slåjfa sløjfe, sb. 

åjsa økse, sb. 

nåjla pl. af nøgle, sb. 

(også negla, se e) 

tråjla 1. trylle, vb. 

2. pl. af trold, sb. 

fårlnajad(ar) fornøjet, adj. 

(også fårnåjd(ar ), 

se ovf.) 
nåj/elJ/11 b.f af nøgle, sb. 

(også nega/elJ/11, se e) 



æ 
hæjlu(ar) behagelig, adj. 

lhæjla1møsa helgemesse, 
allehelgenesdag, sb. 

fæjlta præt. af fælde, vb. 

fæjlta præt. af skælde, vb. 

væjlta præt. af vælde, 
hæve, vb. 

mæjlam mellem, adv. 

(måske mæjlåm) 

t;æjlan b.f af gæld, sb. 

t;æjlas præs.(mediopass.) af 

gælde, vb. 

t;æjlar præs. af gælde, vb. 

fæjlar præs. af skælde, vb. 

svæjlar præs. af svulme, 

vb. 
væjlar præs. af vælde, 

hæve, vbb. 

§ 254. 

æ 
læm1be·da embede, sb. 

/fæm imp. af kæmme, vb. 

læm lem, sb.(en) 

skræm imp. af skræmme, 
vb. 

tæm imp. af tæmme, vb. 

lfæma kæmme, vb. 

skræma skræmme, vb. 

tæma tæmme, vb. 

lfæmpa kæmpe, vb. 

(således EmP, LP; hos 
EP: ifæ·mpa, se æ·) 

ræmpa rimpe, vb. 

12• 

a 

-m 

a 

dam dam, sb. 

ham obl.f. af han, pron. 

(også hanam, se -an) 

lam(ar) lam, adj. 

'sam 1tøka samtykke, sb. 

tam( ar) tam, adj. 

lama 1. lamme, vb. 

2. ub.f.pl., b.f.sg. af 

lam, adj. 

tama ub.f.p/., b.f.sg. af 

tam, adj. 

samla imp., inf. af samle, 
vb. 
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å 
1åja 1b/ek øjeblik (også 

'ivans1blek, se i) 
fåja ringe, adv. 

plåjta præt. af pløje, vb. 

'såjna 1da søgnedag, sb. 

nåj/a nøgle, sb.(n.) 

håjra højre, adj., adv. 

tåjad b.f. af tøj, sb. 

tråjar pl. af trøje, sb. 

båjsar bukser, sb.(pl.) 

å 

dåm I. dom, sb. 

2. obl.f.pl. af den, 
pron. 

dåm(ar) dum, adj. 

gråm(ar) grum, adj. 

· kåm 1. præt., imp. af 

komme, vb. 

2. kam, sb. 

kråm(ar) krum, adj. 

råm I. rom, sb. 

2. Rom, sb. 

3. rum, sb. 

skåm skum, sb. 
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æ 

fæmta skæmte, vb. 

stæmne1Jf ll stemning, sb. 
hæmali(ar) hemmelig, adj. 

læmpali(ar) lempelig, adj. 

fæ(æ)mar femmer, sb. 

§ 255. 

æ 

il(;æn} . 
• 
1
• igen, adv. 

l')æn 

hæn hen, adv. 

læn lænd, sb. 

sæn imp. af sende, vb. 

svæn svend, sb. 

a 

gamal(ar?) gammel, adj. 

(også gamal, se nf.) 
hamara, hammer, sb. 

saman sammen, adv. 

gamal gammel, adj. (også 
gamal-, se ovf.) 

lgamal1å"jlar gammel
alder 

hamare1Jfll b.f af hammer, 
sb. (også = klippen) 

-n 

a 
lan 1sa"jt ansigt, sb . 

ilblan iblandt, adv. 

lan land, sb. 
lman1da mandag, sb. 

san sådan, adv. (også san, 

se a og sødan, se ø) 

å 

tåm(ar) tom, adj. 

våm vom, sb. 

ståmp stump, sb. 

blåmst blomst, sb. 

blåma blomme, sb. 
(y. form) 

kåma komme, vb. 

plåma blomme, sb. 

(æ. form) 
skåma skumme, vb. 

tåma 1. tomme, sb. 

2. ub.fpl" b.fsg. af 

tom, adj. 

våma pl. af vom, sb. 

påmpa pumpe, sb. 

råmpa rumpe, sb. 

bråmla humlebi, sb. 

håmla humle, sb. 

lhåmla 1bi humlebi, sb. 

gåman b.f af gumme, sb. 

råmali(ar) rummelig, adj. 

kåmar præs. af komme, 

vb. 
såmar sommer, sb. 

å 
ån ånd, sb. 

hån bund, sb. 
hån hånd, sb. 

kån b.fsg. af kone, sb. 

åna ånde, vb. 

kåna kone, sb. 



æ 
tæn imp. af tænde, vb. 

væn 1. imp. afvende, vb. 

2. imp. afvænne, vb. 

3. ven, sb. 

bænt Bent, propr. (også 
bæl}t, bæl[t, se -æl}/ 1[) 

lfænt- kendt, adj., præt. 

part. af kende, vb. 

svænsk(ar) svensk, adj. 

æna ende, sb. 

hæna hænde, vb. 

sæna sende, vb. 
spæna spænde, vb. 

tæna tænde, vb. 

væna 1. vende, vb. 

2. vænne, vb. 

hænta hente, vb. 

vænta vente, vb. 

lfæntra kæntre, vb. 

glænsa glinse, vb. 

grænsa grænse, sb. 

ænra ændre, vb. 

ænal}/1[ b.f af ende 
æntan enten, adv. 

vænel}/1[ b.f af ven, sb. 

nød'vændi(ar) nødvendig, 
adj. 

/fænta præt. af kende, vb. 

f ænta præt. af skænde, 
vb. 

vænstra venstre, adj., adv. 

ænar pl. af and, sb. 

hænar pl. af hånd, sb. 

a 
van vand, sb. 

'van 1ma·1Jf1l vandmand, 
gople, sb. 

'san1saga eventyr, sb. 

svans svans, sb. 

vana vande, vb. 

hans(a) gen. af han, pron. 

skansa skanse, sb. 

stansa standse, vb. 

hanska handske, sb. 

hanla handle, vb. 

anra pl. af anden 
får'an(d)ra forandre, vb. 

van(d)ra vandre, vb. 

anrek andrik, sb. 

ganska ganske, adv. 

hanam obl.f af han, pron. 

(også ham, se -am) 

handal handel, sb. 
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å 

måna, ub.fpl., b.fsg. af 

mangen, adj. (også 
mål[a, s.d.) 

ånadapræt. af ånde, vb. 

drånel}/1[ dronning, sb. 

hånan b.f af hånd, sb. 

ånar præs. af ånde, vb. 

kånar pl. af kone, sb. 

kånarna b.f pl. af kone, 
sb. 
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æ 

tænør pl. af tand, sb. (også 
ta·l}a, s.d.) 

vænør pl. af ven, sb. 

tænørna, b.f.pl. af tand, sb. 

vænørna b.f.pl. af ven, sb. 

§ 256. 

æ 

§ 257. 

æ 
æ1J, æ11 eng, sb. 
1æ111lan England, stedn.41 

bræl}, bræ11 imp. afbrænde, 
vb. 

dæl}, dæ11 den,pers. og dem. 
pron.42 

dræ1J, dræ11 dreng, karl, 
sb. 

flæ1},flæ11 imp. af flænge, 
vb. 

hæl}, hæ11 imp. af hænge, 
vb. 

/fæ1J, kæ11 imp. af kende, 
vb. 

åm'kræ1J, åm'kræ11 om-

kring, adv. 

ræ1J, ræ11 imp. af rende, vb. 

sæl}, sæ11 seng, sb. 

stræ1J, stræ11 streng, sb. 

stræl}-, stræ11(ør) streng, 
adj. 

a å 

-1} 

a å 

brålJ brønd, sb. 

-1J111 I 
a å 



æ 
bæ1Jf, bæ11t Bent, propr. 

(også bænt, s.d.) 

hæ1J-, hæ11d(ar)/hæ11t præt. 
part. af hænge, vb. 

træ1J-, træ11d(ar)/træ1JI 
præt.part. af trænge 

læ1Jst, læ11st super/. af 
længe, adv. 

bræ1Ja, bræ11a brænde, vb. 

fæ1Ja, fæ11a fænge, vb. 

ffæ1Ja, flæ11a flænge, vb. 

hæ1Ja, hæ11a hænge, vb. 

/fæ1Ja, /fæ11a kende, vb. 

/æ1Ja, læ11a længe, sb. 

næ1Ja, næ11a nænne, vb. 

pæ1Ja, pæ11a penge, sb. 

ræ1Ja, ræ11a rende, vb. 

sæ1Ja, sæ11a pl. af seng, sb. 

slæ1Ja, slæ11a slænge, vb. 

spæ1Ja, spæ11a kradse, rive, 
vb. 

spræ1Ja, spræ11a sprænge, 
vb. 

slæ1Ja, stæ11a stænge, vb. 

træ11a, træ11a trænge, vb. 

f/æ1Jsa, flæ11sa flænse, vb. 

æ11la pl. af engel, sb.45 

æ11ra maddike, sb.45 

hæ1Jsla, hæ11sla hængsel, 
sb. 

t;;æ1Ja, t;;æ11a 1. gænge (på 
vugge), sb. 

2. smal gang, 
gade, sb. 

(æ) 

hæ1Ja, hæ11a obl.f af hun, 
pron. 

/æ1Ja, læ11a længe, adv. 

spæ1Ja, spæ11a spænde, sb. 

slæ1Ja, stæ11a stænge, sb. 

hæ1Jfa, hæ11ta præt. af 

hænge, vb. 

fæ1Jfa, tæ11ta præt. af 

tænke, vb. 

læ1Jda, læ11da længde, sb. 

mæ1Jda, mæ11da mængde, 
sb. 

{fænas, /fænas præs.pass. af 

kende, vb. 

æ1Ja/, æ11al engel, sb. 

fæ1Jsal, f æ11sal fængsel, sb. 

æ1Jalsk-, æ11alsk(ar) engelsk 
adj. 

æ11kalt(ar) enkelt, adj.43 

hæ1Jar, hæ11ar præs. af 

hænge, vb. 

/fæ1Jar, /fæ11ar præs. af 

kende, vb. 

fæ1Jar, tæ11ar pl. af tang, 

sb. 
æ11rar pl. af »ængra«,44 

maddike, sb. 
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§ 258. -11 

a 
a71st angst, sb. 

fa71ke1J/1l fanden, sb. 
(eufemistisk (EP) for 
fa·ne1J/1l, s.d.) 

a71nøs Agnes, propr. (også 
agnøs, s.d.) 

å 

brå71 præt. af bringe, vb. 

(også bre1J/11tø, se e) 

gå71 gang, sb. 

hå71klø håndklæde, sb. 

(således EmP, LP; EP 

har ha71klø, se -a11) 
kå11 konge i kortspil46 
lå71(ør) lang, adj. 

r lå71 1/ivad(ør) langlivet, 
adj. 

rå71 rang, sb. 

så71 1. sang, sb. 
2. præt. af synge, vb. 

språ11 præt. af springe, vb. 

stå11 stang, sb. 

tå11 tang, sb. 

trå71 trang, sb. 

vå11 vang, sb. 
vrå71(ør) vrang, adj. 

så71nt søgn, adj., (også 
sågnt, såjnt, se dd.) 

gå71s gen. af gang, sb. 

få71a fange, vb. 

gå71a 1. pl. ~f gang, sb. 

2. gynge, sb. 

lå11a ub.fpl., b.fsg. af 

lang, adj. 

må71a ub.f pl., b.fsg. af 

mangen, adj. (også 
måna s.d.) 

så71a pl. af sang, sb. 

stå71a stange, vb. 

trå71a ub.fpl., b.fsg. af 

trang, adj. 



æ a 

§ 259. -I 

æ a 

bæl bælg, sb. la/1mesa almisse, sb. 

iYæl ihjel, adv. kal kalv, sb. 

kvæl kvæld, sb. /al sjal, sb. 

kalpæl kapel, sb. tal(g) talg, sb. 

kalpælad b.f af kapel, sb. val(g) valg, sb. 

sæl 1. imp. af sælge, vb. 'val1bår Valborg, propr. 

2. selv, pron. (pl.) (også valbar, s.d.) 
I æl skæl, sb. valp hvalp, sb. 

væl imp. af vælge, vb. a(j)lt neut. af al, adj. 

jælp hjælp, sb. fait præt. af falde, vb. 

fælt felt, sb. Jår'falt neut. af forfalden, 
sfsælk stilk, sb. adj. 

jælm hjelm, sb. galt galt, sb. 

ælst super!. t. ældre, adj. malt malt, sb. 
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å 

vå11a pl. af vang, sb. 

må11la 1. mangle (savne), 
vb. 

2. manglestok, sb. 

må11lada præt. af mangle, 
vb. 

kå11e1J/11 b.f af konge, sb. 

bå11a bange, adj. 

kå11a konge, sb. 

'kå11a 1divad Kongedybet, 
propr. (rutebåden) 

språ11ad præt.part. af 

springe, vb. 

kå11ar pl. af konge, sb. 

å 
få! fold, sb. (ogsåfojl, s.d.) 
gå[ gulv, sb. 

gål(ar) gold, adj. (således 
LP; æ. usus gojl-, se o) 

hål 1. hul, sb. 

2. hold, sb. (afdeling) 
kål kul, sb. 

nål nul, sb. 
/ål skjold, sb.47 

vål vold, sb. (også vojl, 

s.d.) 
fålk folk, sb. 

bålt bolt, sb. 

gålt neut. af gold, adj. 
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æ 
bæla 1. pl. af barn, sb. 

2. pl. af bælg, sb. 

3. m. saj: få børn, vb. 

(vulgært) 

bjæla bjæffe, vb. 

sæla sælge, vb. 

svæla 1. svælge, vb. 

2. svelle, vb. 

tæla tælle, vb. 

væl(g)a vælge, vb. 

jælpa hjælpe, vb. 

bjælka bjælke, sb. 

l;ælka kælk, sb. 

svælta sulte, vb. 

vælta vælte, vb. 

f ælva selve, adj. 

æ(j)lva elleve, num. (også 

æ(j)lua, æ(j)lava, s.dd.) 

hælsa 1. hilse, vb. 

2. helse, sb. 

ælna Elna, propr. 

f ælna skelne, vb. 

f ælan sjælden, adj. 

fæ/an Sjælland, stedn. 

(således EmP, LP; hos 

EP: 'fæ· 1lan, se æ·) 

hælsan b.f. af helse, sb. 

æleq/f/ ælling, sb. 

bæ/i barn, sb. 
hæli(ar) hellig, adj. 

hældi(ar) heldig, adj. 

nælika nellike, sb. 
æ(j)lua elleve, num. (også 

æ(j)lvaogæ(j)lava,s.dd.) 

a 

pjalt pjalt, sb. 

salt salt, sb. 

alf alf, sb. 

hals hals, sb. 

halm halm, sb. 

falsk(ar) falsk, adj. 

falst neut. af falsk, adj. 

bal(j)a balje, sb. 

skrala skralde, sb. 

be'tala betale, vb. 

galja galge, sb. 

talja talje, sb. 

balra buldre, vb (også 

bålra, se å) 
alri aldrig, adv. 

alika allike, sb. 

halu(ar) halv, adj. (også 

hajlu(ar), se -a·j) 

svalta præt. af svælge, vb. 

valbar Valborg, propr. 

(også 'val1bår, se ovf.) 

å 

målt mulkt, sb. 

båreq/f/1hålm Bornholm, 

stedn. 

bårn'hålmsk(ar) born-

holmsk, adj. 

båla skål, sb. 

fåla fole, vb. 

håla hule, sb. 

hå(j)la holde, vb. 

råla rolle, sb. 

småla smule, sb. 

våla volde, vb. 

målka malke, vb. 

kålba kolbe, sb. 

ålja olie, sb. 

bålra buldre (også balra, 

se a) 

skålra skulder, sb. 

skålran b.f af skulder, sb. 

målu(ar) mulden, adj. 

brålap bryllup, sb. 

sl;ålad præt.part. af stjæle, 

vb. 

hålgar Holger, propr. 

på/var pulver, sb. 



æ 
æluta ellevte, num.ord. 

(også æf;1vta, s.d.) 

ælra ældre, adj.(komp.) 

svæltad præt.part. af sulte, 
vb.(trans.) 

ska'bælkan 1håvd »pokkers 
fruentimmer« (EP), sb. 

hælar heller(e), adv.(komp.) 

æU)lava elleve, num. (se 
ogs. ovf.) 

ælavta ellevte, num.ord. 

(også ælutø, s.d.) 

§ 260. 

æ 

spær imp. af spærre, vb. 

værk værk, sb. 

vært vært, sb. 

værv hverv, sb. 

særs sirts, sb. 

vær! hvirvel (på dør), sb. 

g.æra nederste del af en 
skjorte, vb. 

spæra spærre, vb. 

knærka knirke, vb. (EP 

har også kne·rka, se e·) 

/færka kirke, sb. 

værka virke, vb. 

værga værge, vb. 

færva skærve, sb. 

g.æ<- >rna gerne, adv. 

!fæ<- >rna kerne, sb. (smør
k.), (frugt-k.) 

sffæ<»rna stjerne, sb. 

a 

-r 

a 

ar 1. arv, sb. 

2. r, sb. 

3. ar, sb. 

'far1far farfader, sb. 

mar marv, sb. 

nar nar, sb. 

star stær, sb. 

var imp. af være, vb. 

stark(ar) stærk, adj. (også 

sta·rk-, se a') 

ara arve, vb. 

dara dirre, vb. (også dera 

s.d.) 

fara farve, sb. 

hara 1. harve, vb. 

2. herre, sb. (også 
hara, s.d.) 

nara narre, vb. 

spara spær, sb. 
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å 

å 

bår 1. bor, sb. 

2. præs. af burde, vb. 

3. borg, sb. 

lbår1mæstara borgmester, 

sb. 

får for, adv. præp. 

får(a) før, adv. 

'får1fa·jl forfald, sb. 

'får1gå·r forgård, sb. 

i 'får1gå-rs i forgårs, sb. 

(adv.) 

'får1mønara formynder, 

sb. 

'får1f æl forskel, sb. 

kår kurv, sb. 

1mår1mo·r mormoder, sb. 

(også mårmar, s.d.) 

når nord, sb.adv. (også 
no·r, se o·) 
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æ 

hærdad(<Jr) præt.part. af 

hærde, vb. 

/færkan b.f a/kirke, sb. 

sværi Sverrig, stedn. 

'lfær<J1gå·r kirkegård, sb. 

'lfærk<J 1spi"r kirkespir, sb. 

sværj<J Sverige, stedn. 

lfært<Jl kirtel, sb. 

mærg<Jl mergel, sb. 

værv<Jl hvirvel, sb. 

færs<Jl færdsel, sb. 

(ogsåfa·rs<Jl, se a·) 

a 

vara være, vb. 

garva garve, vb. 

får 1arja forarge, ærgre, vb. 

markad marked, sb. 

are1J/1/ b.f af arv, sb. 

arve1J/1/ arving, sb. 
ari(<Jr) arrig, adj. 

larit lærred, sb. 

starit neut. af stærk, adj. 

(også starut, s.d.) 

faru(<Jr) færdig (adj. også 
fæ·rdi, s.d.) 

starut neut. af stærk, adj. 

(også starit, s.d.) 

har<J herre, sb. (også hara, 

s.d.) 
var<J værre, adj.(komp.) 

har<Jd herred, sb. 

vard<Jn verden (også 

va-rd<Jn, se a·) 

vard<Jns gen. af verden, sb. 

(også med a·, s.d.) 

dar<J!s<J sky (jus), sb. 

å 

skår skurv, sb. 

smår smør, sb. 

spår l. spor, sb. 

2. spurv, sb. 

tår 1. tør, adj. 

2. præs. af turde, vb. 

3. præs. af tørre, vb. 

4. torv, sb. 

5. tørv, sb. 

hårt neut. af hård, adj. 

bårlf birk, sb. (træ) 

mår{f(<Jr) mørk, adj. 

'mår{f1lajt(<Jr) 

1. mørkladen, adj. 

2. mørklagt, adj. (præt. 

part. af mørklægge, 

vb. 

tårsk torsk, sb. 

båra 1. burre, sb. 

2. bore, vb. 

3. pl. af borg, sb. 

fåra før, adv. 

<;åra gøre, vb. 

håra dreng, sb . 

knåra knurre, vb. 

småra 1. smøre, vb. 

2. »smøre«, sb. (en) 

3. smørelse, sb. 

spåra spørge, vb. 

tåra 1. ub.f pl.b.fsg. af 

tør, adj. 

2. tørre, vb. 

3. turde, vb. 

står{fa styrke, vb. 
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å 

mårlfna mørkne, vb. 

fårska forske, vb. 

mårja losseplads, sb. 

sårja sørge, vb. 

he'stårja historie, sb. 

såri sorg, sb. 

lårli(ar) løjerlig, adj. 

hårti(ar) hurtig, adj. 

mårit neut. af mørk, adj. 

bårita Bir(git)te, propr. 

lfåra,træ· fyrretræ, sb. 

lfåra 1/[yva fyrretyve, num. 

nåra nørre, adv. 

'nåra 1kå·s Nørrekås, stedn. 

(bådehavn i Rønne) 
mår/fa mørke, sb. 

tårkla tørklæde, sb. 

bårad pr æt .part. af bære, 
vb. 

lårvad lurvet, adj. 

dåras(a) deres, gen.pi. af 

den, pron. 

i 'måras i morges 
tåras præs.pass. af tørre, 

vb. 

årgal orgel, sb. 

mårl[nar præs. af mørkne, 
vb. 

bårgar borger, sb. 

bårjali(ar) borgerlig, adj. 

sårjar pl. af sorg, sb. 

mårmar mormor, sb. 

(også 'mår1mo·r, s.d.) 
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2. Sammenhængende tekst. 

§ 261. Forlæg. Teksten, der specielt har skullet illustrere aktualisering af 
modulationer, bygger som nævnt på en båndoptagelse, til hvilken EP 

har fortalt en for nogle år siden læst anekdote. Historien er derfor kun delvis 
meddelerens »egne ord«, men kan dog alligevel karakteriseres som en sprog
brug, som EP behersker og er fortrolig med, selv om hun ganske vist nu kun 
sjældent betjener sig af den. 

§ 262. Notation. Teksten er noteret ved aktualiserede primitive invarianter. 
Synkretismerne er uopløste. Stærktryksakcent er angivet ved 1, svag

tryksakcent ved o, og akcentsynkretisme (»bitryk«) ved 1• Modulation mani
festeret ved faldende tone angives ved ', ved ikke-faldende tone ved ', modula
tionssynkretisme (herunder suspensiv »hentone«) ved '; tegnene anbringes foran 
hvert leksem. 

§ 263. Teksten. 

''rat oil ,biloe!J okåm 'lfo·r oilnoas1hænoa'væ"IJ 'oåodær'sto· oan1tæmoaofilsvæ·r 

'da·moaosåmoskoJa'me· 'oåohonokåmoåv'åp 'ohonlpusofiloå'stønoda 'lbagoarstoi 
1biloe1Jodær'sådoenlpiboal 'oåohaoda,la1toe1J'Pakoaove 1sioan1å· osaj 'oå 1dæ·r'hæn[s t] 
lsæt0 arlda· 0 man0 saj'åp0 ilpak0 a1J 0 mæn0 de1sa)kras '1san48 ' 0 Va 0 de 1di1J lpak0 a0 min 

I.paj oa 'lja· ode'va ' 1vaovaodær1i '1tve· obak oa • lja· oja1(i.o· oradonu1e!f oaomæ'veloja ''.iaoska 
1saj0 ås ''.ia 0 skalåpopå1lan0 ad ' 0 en 1tur0 te'nan0 fa 1mil0 ja ' 0 såm'haroså 1må110 a'bæ/0 a 

' 0 å1dæ· r Jår 0 har 0 ja1køft1/id1gam0 a/t1brø· 0 får 1de· 'få·r 0 an0 ju1be/0 it ' 0 å0 di0 a 'far 0 U0 å 

'flå· omaj onår oja 1kåmoar ' 1dæ·r ofår1se·r oja1san 'udoi'tåj oad 'osåmoja 1(}.år ''få·r ojaode 
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§ 264. Oversættelse til rigsdansk. 
Rutebilen kom kørende hen ad vejen, og der stod en temmelig svær 

dame, som skulde med, og hun kom også op. Hun pustede og stønnede. 
Bagest i bilen sad en pige, som havde lagt en pakke ved siden af sig, og der(hen) 
sætter damen sig op i pakken, men det sagde: »Knas«! Så sagde hun: »Var 
det din pakke, min pige?« »Ja, det var.« »Hvad var der i?« »Tvebakker.« »Ja, 
jeg gjorde det nu ikke med vilje. Jeg skal sige os, jeg skal op på landet en tur 
til noget familie, som har så mange børn, og derfor har jeg købt lidt gammelt 
brød, for det får man jo billigt, og de er færdige at flå mig, når jeg kommer, 
derfor ser jeg sådan ud i tøjet, som jeg gør, for ja(? jeg ... ?) - det kan ikke 
nytte at pynte sig, når man kommer derop, for så tror de, jeg har penge, og 
det kan ikke nytte noget at give dem nogen penge, for dem bruger de bare. 
Nå, ja, hjemme har jeg altid vinduet åbent, og - der kommer edderkopper og 
myrer ind, ja, hvis det var min mand, der kom ind, han hed nemlig Myre, 
det gjorde ingen verdens ting, men han er rejst fra mig til Amerika, det var 
nu ellers skade, for jeg var begyndt at få orden på ham. Nej, så, nu stopper 
rutebilen snart, ja, så skal vi jo af, men jeg vil hellere vente, til den stopper 
helt, for der var en dame, som hoppede af engang, førend den holdt, og så 
faldt hun på hovedet i grøften, og det kan en dame nu ikke, for sæt, hun 
havde hul på hoserne. Ja, så skal I have tak for denne gang, og farvel; I kan 
få mere næste gang.« 

Opstilling II. Notation ved taksemer 

1. Leksikalier 

§ 265. Notation. I opstilling II er fulgt den praksis, at hvert taksem har 
sit symbol, jfr. beskrivelsens §§ 29, 34, 85, 125 og 133. Notationen 

er ideel. I tilfælde, hvor stavelsegrænsen ikke kan entydigt fastlægges, anføres, 
hvis pladsen tillader det, flere muligheder, evt. samtlige. Akcenttegnene mar
kerer samtidig stavelsegrænse. Det er i øvrigt her påset, at kenematier så vidt 
muligt ikke er delt: 'giår0 a »gøre« foretrækkes således for 'giå0 ra, som også 
er mulig, o. s. fr. 

§ 266. Opstilling. Leksikaliematerialet53 er her ordnet efter rigsdanske 
oversættelsesformer, og hvis sådanne ikke foreligger eller betyd

ningen ikke synes umiddelbart indlysende, efter specialbornholmske 
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former noteret i bornholmsk ortografi (hovedsagelig den i Kuhre: Borrinj

holmska Sanstiger anvendte) mellem anførselstegn og ledsaget af en rigsdansk 
oversættelsesform. Alfabetisk rækkefølge er benyttet. 

Opstillingen fungerer tillige som stikordsregister, og de til formerne ved
føjede tal henviser til paragraffer i beskrivelsen, i hvilke ordet er brugt som 
eksempel. 

Opstilling: § 267 

abekat 'a 0 bæ'kat m. m. 
aborre 'a'bår oaf 'a'båora m. m. 
adieu oa'gø 

Adolf 1aa0 dål(f)f'aad0 ål(f) 132.2 

af 'åå 21 
aften 'autoan 130.1 

age 1agoa 57 
agede 'agotæ 

ager 'agr 

aget 'agt 57 
Agnes 'a(n)g 0 næs 60, 73 
agt 1ait 130.1 

agte (»lystre«) 1aitoa 

aksel 'åus( 0 æ)l 

aksler 'åusoælr 

al 'ail 

alder 'ååilr 64 

aldrig 1alori 

alen 'al(0 æ)n 

alf 1a/f 

allike 1aloikoa/ 1aloioka el. 1kaaioa 

almisse 'alomesoa 

alt 1alt 

and 'an 104.3, 104.4 

anden (pron.) 'ang(i)(oeng(i)) 

33.1,3, 128.2 
anderledes 1ang(i)0 æ'leed0 æs/ -'leeodæs 

andre 'an0 (d)ra 105.3 
andrik 1anorek 

ane 1an0 a 

anede 'anoad0 a 

aner 'anr 

angst 'angst 

ankel 'ånk(oæ)l 

ansigt 'an'sait 

aparte oa'Partoa 32.3 
ar 'ar 

arbejde (sb.) 'aar0 bai m.m. 
arbejde (vb.) 'aar0 bia/ 1aarohioa m.m. 
arbejder 'aar ohioar oa/1aar ohioær/ 

1aar0 biær m. m. 121 
arm 'aarm 

arrig 1aroi(oær) 

art 'art 

artig 'art0 i(0 ær) 

arv 'ar 

arve 'aroa 

arven 'ar 0 eng(i) 

arving lar 0 ueng(i) 

ase 'asoa 

asen 1as(oæ)n 

aske 'ååskoa 

asp 'asp 

at 'at 17, 27, 128.2 



atten lat0 an/'a0 tan 39 
avet (om) la0 uæd (låm) 

avis låå0 uis0 a/-ui0 sa 

»badda« (»varme« vb.) 1badoa 

bade 'ba 49.5, 104.5 

bag 'bag 

bage lbag0 a 50.8 

bagi, -på oilbag 

bajonet obaoio'næt/ obaioo

bakke 1bakoa 

»bfila« (»gøre ujævn«) 'baloa 

balje 1balo(i)a m. m. 
ban (imp.) lban0 a 

bande (vb.) 'bang(i) 0 a 

bandt lbant 

bane (vb. sb.) lban0 a 50.8 

bange 1bångoæ 

bar (præt.) 'bar 

bar (adj.) lbar 49.5, 104.6 
bar (adj. = »lutter«) leenlbar 

bardus obarldus 

bare lbar0 a (adv.) 17, 27 
bark lbaark 

barn baarn (sjæld.) 

barsel 'baars(0 æ)l 

barselseng 1baars(0 æ)/lsæng(i), 

lbaar1lai0 a 

bart 'bart 

»bas« (»mester«, »formand«) 'bas 

bebrejd obelbraidoa 

bebrejde obelbraidoa 

bed (præt.) 1beed 

bede (vb.) lbe 49.5 
bedre lbæær 

bedrøve obe1drøøuoa 
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beg 1bæi 

begge lbæg(i)oæ 

begynde obel(g)iøng(i)oa 70.3 

behagede obelhauotæ 

behager ( = »synes om«) obe'haur 

behøvet obelhøøut 

ben 1been 

Bent 'bæn(g)(i)t 

betale obeltaloa 32.3 
bi (sb.) Ibi 49.5, 104.1, 122.1 
bi (imp.) lbi0 a 

bibel 1bib(0 æ)l 49.1 
bid (en) lbed0 a 106.1 

bide lbid0 a 22, 23, 32. l, 32.4, 36.4, 
49.5, 106.l 

bider lbidr 

bidt lbed0 eng(i), lbed(0 æ)n, lbed0 æd 

bil Ibi[ 

(ind)bilde lbil0 a (leng(i)) 

(ind)bilder 'bilr ('eng(i)) 

bind lbeng(i) 74 

binde lbeng(i)oa 96 

binder 'beng(i)r 

Bir(git)te lbår0 it0 a/lbå0 ri0 ta, m.m. 
birk(etræ) 'bårk(i) 

biskop 'bi0 skåp 

bismer 'besmr 

bisse (vb.) 'besoa 

bisser (præs.) lbesr 

bister 'bistr 

bjæffe 1biæfoa 

bjælde 'biæiloa 

bjælke lbiælkoa/biæl0 ka 

bjærg 'biæær 

bjærge (vb.) 1bjæær oll 

bjørn 1biøørn 
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blad lb/a 104.8 
blank lbfånk(r) 57, 73, 74, 112 

blankt lbfång/kt 57, 112 
»blåra« ( = »glimre«) Ib/ar 0 a 

ble lbfe 104.2 
bleg lbfæi(r) 

blegfis lbfæilfis 

blegne 1blæinoa 

blegt 'blæit 130.1 
Bleking lbfæ0 keng(i) 

blev 'ble 104.2 
blik lbfek 

blik ( = metal) lbfæk 53.2 
blind lbfeng(i)(r) 

blinke lbfønk(i) 0 a 74, 122.3 

{ 
(han): Ib/es 

blis 
(hun): Ib/es 0 a 

blive lbfe 104.2 

blomme lplåm 0 a/lpfå 0 ma/ 1blåm 0 a, 

m.m. 
blomst lbfåmst 

blus Ib/os 114.2 
bly (sb.) lbfy 104.2 
bly (adj.) lbfy( 0 ær) 

blæk lbfæk(i) 53.2 
blæse lbfææs 0 a 

blæste 1blææs 0 tæ 59.2 
blødt lbføt 105.2 
blå lbfåå( 0 ær) 104.8 
blåt lbfåt 105.2 
bo lbo 104.2 og 5 

»bobba« (»trold«) lbåb 0 a/lbå 0 ba 50.5 

boble 1båbofa 

Bodil 'bo 0 dif/lbood0 if/lbood0 æl/ 

lboot 128.1 

boede 'bootæ 59.2 

bog lbååg 97 

bolig 1bo 0 li 
bold lboil 128.1 

bolden lboil0 eng(i) 82 
»bolla« ( = »skål«) lbål0 a/lbå 0 la 50.5 

Bolsker lboolsJ•ær m. m. 128.1 
bolt lbåft 

bonde 'boonæ 

bonden lbo 0 neng(i) 

bondesprog lbo 0 nalsnak 

bor (sb.) lbår 

bord lbor 49.5 
bore lbår0 a 

borg lbår 

borg ( = »kredit«) lbåårg 80 

borge (pl.) 1båroa 

borger (sb.) bårgr 

borgerlig 'bårioær oli(oær) 

borgmester lbårlmæst 0 aroa 

Bornholm 0 bår 0 eng(i) 1hålm 

bornholmsk obårnlhålmsk(r) 99 
bragte lbreng(i) 0 tæ/lbrång 50.15, 

51.2, 54.1, 74 
brand lbran 

brat lbrat(r) 

»bravås« ( = »affald«) obraluas 

bred lbre( 0 ær) 

bredde lbred0 æ 

bregne lbrain 0 a 

brems lbrøms 

brev lbreeu 

brig 'breg 

bringe (sb.) 'breng(i)oa 

bringe (vb.) 'breng(i)oa 

»bringkåwl« (»bringetøj«) lbrenlkåul/ 

lbreng(i)lkåul 69.3 



bro 'bro 104.5 
brod 'bråd 

brod ( = »pig«) 'brød0 a 

broget 'brååg 0 u(0 ær)J 

-ogu-/1brååg(0 æ)d(r) 

brud (et) 'brød 

brud (en) 'brud 

brudegave 'bru0 algaau0 a 

bruden (adj.fem.) 'brød(0 æ)n 

brudeseng 'bru(d)a'sæng(i) 

brug (sb. imp.) 'brøg 50.7, 53.2 

bruge 'brøgoa 

brun 'brun(r) 

brusk 'bruskoa 

bryde ( = »brække«) 1bryd0 a 

bryder (vb.) 'bry0 ær 

bryg (sb. imp. af vb.) 'brøg(i) 

50.7, 53.2 
brygge (vb.) 'brøg(i)oa 

bryllup 'bråloåpj- 0 /åp 

bryst 'brøst/('breng(i)oa) 

bræg (imp.) 'brææg0 a 

bræge 1bræægoa 

bræk (imp.) 'bræk0 a 

brække 'bræk0 a 50.4 
brækkede 1bræk otæ 

brækket 'brækt 

brænd 'bræng(i) 0 a 

brænde (vb.) 'bræng(i)oa 50.4 

bue 'båu0 a 

bug 'bøg 50.8, 53.2 

buk 'båk 

bukser 1båisr 

buldre 'båfora/ 1bafora 

bule 'bu0 la/1buloa 

»bulke« ( = »danne ujævnhed«) 

'bø/olk0 a 

bund 'hån 99 
bundet 'bong(i)(oæ)d 

bur 'bur 

burre 1bår0 a/ 1bå0 ra 

busk 'båsk 

by 'by 49.5, 104.1, 104.2 
byde 'by 

byen lbø0 eng(i) 

byg (sb.) 'bøg(i) 50.7, 53.2, 136.11 
byg (imp.) lbøg(i) 53.2 

byge 1by0 a 

bygge 'bøg(i)oa 

byggede 'bø(g)i0 tæ/'bø(k)i0 tæ 

bygger 1bøg(i)r 

bygning 'bøg(i) 0 neng(i) 

byld 'hyl 

bylt 'bylt 

byrde 'byrdoa/'byr oda 

bytte (vb.) lbyt0 a 

bæk 'bæk(i) 50.3, 69.1, 122.3 

bække 'bæk(i)oa 

»bræt« ( = »smeltet«) 'brææt/'bræoæt( ?) bælg 'bæl 50.3 
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brød (sb.) 'brø 17, 27, 104.5, 130.2 2. bælge, sb. pl. 'bæl0 a 

brød (præt.) 'brøød »bælla« ( = 1. »børn«, sb. ) 

brønd 'brångi 50.15, 51.2, 54.1, 74, 3. »få børn«, vb.) 
122.3 »bælli« ( = »barn«) 'bæl0 i 122.1 

bud 'båd bænk 'bænk(i) 74, 122.3, 130.1 
budding 'båd0 eng(i) bænke (pl.) 1bænk(i)oa 

13* 
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bær (sb.) lbæær 41, 104.6 
bære 1bæær0 a 49.5 
bærer lbæær 41 
bærrene bæær ona 

bød lbø 49.5 
bøf lbøf 50.7, 50.8, 50.9 
bøffer lbøfr 

bøg(etræ) lbøi(0 æltræ) 

bøger 1bøir 

bøje (vb.) lbåi0 a 

bølge lbøl0 ia/lbøl0 ga 

bølle 1bøl0 a 

bøn lbøn 50.7, 50.9 
bønder lbønr 

dags 'das 

dal Ida! 49.6 
dam 1dam 

damp 'damp 

dans 1dang(i)s 

danse 'dang(i)soa 

»darrelse« (»sky«) 1dar(oæ)lsoæ/-oælosæ 

datter ldøtr 49.6 

de 'di 17, 27 
degn Ideen 

dejg 'dai 

dejse 'da 0 sa 

delle (»fedtpude«) 1dæil0 a 

dem 'dåm 17, 27, 49.2, 49.4 
bønne 'bøn 0 a den ldæng(i) 

bør (»vind«) 1bør 33.2, 49.3, 49.5, 130.1 deres 1dåroæs(oa) 

bør (præs.) 'hår des 'dæs 49.6 
børste (sb.) lbå(r)stoa/ 1bå(r)osta desuden odæs 1udoan/-uod-

bøs lbøøs(r) det lde(ed) 17, 18, 19, 26, 27, 28, 
bøsse lbøs0 a 49.2 36.1,2,3, 80, 128.2 
»høste« (»skinke«) lbøøst0 æ 

bøtte lbøt0 a 

båd lbååd 49.5 
bål lbåål 49.4, 49.5 

bånd 'båån 

båret lbår(0 æ)d 

bås 1båås 49.5 

Cecilia lsiofi0 a/lsil0 i0 a/ 1sil0 ia 

chef 1skiææf 50.9 

da 'dåå 49.1, 49.6 
dadle 'dal0 a 

dag 'da 33.2,3b, 111.1, 132.1 
dagen lda(0 e)ng(i) 131 
dagene lda 0 na 33.2 

dig 1dai 

dige ldæ0 iæ/ 1dæi0 æ 

dild ldi[ 

din (fem.) ldin 49.6 

dirre 'der oa/ 1dar oll 

diset 1dis(0 æ)d(r) 

dit 'det 59.1 
djævel lgæu(0 æ)l/ 1d(i)æu(0 æ)l/-æ0 uæl 

dobbelt 1dåu( 0 æ)/jldå0 uæl 

dom 'dåm 49.2, 49.4 
dosmer 1dåsmr 

doven 'dåu 0 eng(i) 

drage (vb.) 'dra 

drage (sb.) 'draagoa 

dragon odra1goon 

drak ldrak/ldråk 



dratte 'drat oll 

dreng 'dræng(i) 

drik 'drek 

drikke 'drek0 a 

drive 'driuoa 

dronning 1drån 0 eng(i)/ 1dråoneng(i) 

»dros« (»bundfald«) droos 

drukket 'dråk(0 æ)d 

drukne 'dråkona 

dryp 'drøp 0 a 50.1 
dryppe 'drøp0 a 

drysse 'drøsoa 

drægtig 'drægt0 i(0 ær) m.m. 
drøm (sb.) 'drøm 50.1 
drømme 1drøm 0 a 

drøv 1dræu 

dråbe 'drååu 0 a/ 1drååoua 

du 'du 49.6, 104.3, 124.1 

du (vb.) 'dåuoa 

due (sb.) 'dåu0 a 49.6 

duede 'dåuotæ 

duer (præs.) 'dåur 

duer (sb.pl.) 1dåur 

dug 1døg 50.1, 50.4, 50.8 
duge (pl.) 'døg 0 a 

dugg 1dog 

duggen 'dog(oæ)n 

dulme 1dølmoa 

dum 'dåm(r) 

dundr (imp.) 'don 0 ra 80 
dundre 'don0 ra 

dusin odu'sin 

duve 1duoa 

dværg 'duæær 

dyb 'diu(r) 

dybde 'dyu0 dæ 

dygtig 'døgti( 0 ær) 

dyk ldøk0 a 50.4 

dykke 'døk0 a 50.4 

dynd 'døng(i) 

dynge 'døng(i)oa 

dyp 1døp 0 a 50.1 

dyppe 'døp 0 a 50.1 

dyppelse 'døpoa 

dyr (sb., adj.) 'dyr 49.3,6 

dys (imp.) 'døsoa 

dysset 'døs0 at 

dække (sb.) 'dæk(i)oæ 

dø 'dø 49.6, 104.3 
døbefont 'doøuoæfån(t) 

døgn 'dåin 

dølg (imp.) 'døl0 a 50.8 
dølge 'døl0 a 49.6, 50.1, 50.4, 50.13 

dølger 'dølr 

døm (imp.) 1dømoa 50.8 

dømme 'dømoa 49.6, 50.13 

dømmer 'dømr 

dømt 'domt(r) 

dømte 'dømotæ 

dør (sb.) 'dør 49.5, 95 
dør (vb.) 'dør 49.5 
døre 1dør 0 a 

»døs« (»sammenrevet kom«) 'døs 

døsig 1døø 0 si(oær) 

»døssana« (b.f.pl. af ovst.) 'døs0 aona 

døv 'dæu(r) 

dåb 'dååb 50.5 

dåd 'dååd 50.5 

dåse 1dåås 0 a/1dååosa 

Ebba 'æb 0 a 50.5 

ed 'eed 104.3 
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eddernælde (»brændenælde«) 
leedrlnæil0 a 

efter lætoæ 

eg læi 130.1 

egern læ0 gærn/læægrn 

eje laioa 

eller læil0 a 128.3 
ellers læil0 a 

elleve læ(i)lou0 a/læ(i)l0 ua m.m. 123 

ellevte læ/0 u0 tæ/æl0 æut0 æ m. m. 

Elna 1ælona 

embede læmlbeedoæ/-beodæ 
en (fem.) leen 61.3, 104.4 
en (fem.) leen 104.4 

en (mask.) e(oe)ng(i) 131 
en (mask.) eng(i) 17, 27, 33.1,3, 

54.3, 82, 128.2, 131 
ende læn 0 a 106.4 
enden læn0 ang(i) m. m. 

endnu oilnu 

(al)ene leen0 a 106.4 

ene(bærtræ) leen0 æltræ/le0 næ
eng læng(i) 

engel læng(i)(0 æ)l 

engelsk læng(i)(0 æ)lsk 

England læng(i)l/an 

engle 1æng(i)0 æloa 66.5 
enke lænk(i)oa 

enkelt lænk(0 æ)lt(r) 

enkemand lænk(i) 74 
ens (adv.) leens 128.1 
ensom leenlsåm(r) 

enten læntoan/1ænotan 
er le 19, 27, 28, 104.4 
es læs 

Esbern 1æspr 

evangelium oeouanlgeeloioåm/-olioåm 

m.m. 
evner læunr 

fad 'fad 49.9 

fadder lf adr 

fader 'far 49.5, 49. 7, 111.2 
faders lfars(oa) 

fald (sb.) 'fail 

falde lfail0 a 49.4, 64, 164.4 
falder lfailr 

faldt I.fait 17 
falsk lfalsk(r) 

falskt 'falskt 

fanden 'faa0 neng(i)/fanokeng(i) 

fandt lfant 49.9 

fange (sb" vb.) 'fångoa 
fare (vb.) 'faaroa 104.2, 106.5 

fare (sb.) lfaora/'faroa 

farfader 'Jarl.far 111.2 
farlig I.far oli(oær) 

fart 'fart 

farve (sb.) lfaroa 
»fil.sa« (sb. »respekt« o. lign. 

I/as oa/ lfaosa 
»fil.salit« (»forfærdelig«, neut.) 

lfasoaolit/-aos-
fast lfast(r) 

fastelavn 'fast0 lan 
fastelavnsmandag I.fast 0 /ans I man Ida 

fastelavnsnar lfast0 lanslnar 

faster 'fastr 

fastland lfast 1lan 

fattig lfat0 i(0 ær)/-0 ti-

fed lfeed(r) 

fed (sb.nl. garn) lfed(oia) 



fedt lfet 

fejl lfail 

fejle lfail0 a 49.4, 64, 164.4 

fejler 'failr 

felt 'fælt 105.1 

fem 'fææm 

femmer lfæ(_æ)mr 

ferm lfaarm(r) 49.9 

fersk 'faarsk(r) 

fest 'fæst 49.9 

fik lfek(i) 96 

fil lf il 49 .1 
filt 'felt 105.1, 106.1 

fin lfin(r) 49.6 

finde lfeng(i)oa 

finder (præs.) lfeng(l)r 

finger lfeng(i)r 

fingre lfeng(i)ora 

fire (num.) lfi0 (r)allfi(r)aa 46, 164.5 

firs 'feers 

firsindstyve lfeers0 ænskyuaa/-aua 

fis lfis 

fisk lfesk 

fiske lfeskaa 

fiskeri lfesk0 æ0 ri/ofeskoælri m.m. 

fisketid lfesk(i)oæ 

til fisketid telfesk(i)0 æs 

»fisla« (»vifte«, vb.) lfesala 

fjase lfiasaa 

fjed lfiæd 

fjeld lf iæi/ 

fjende lfienoæ/(sj. lfieng(i)oæ) 

fjer lfiæær 

fjerene lfiæær(0 æ)n 

i fjor lilfjor 

fjorten lfjåur at an 

fjæl lfiææl 

fjæle (vb. = »stoppe ned«) lfiææl0 a 

»fjozeder« ( = »trevlet«, adj.) 

lfiøs(oæ)d(r) 

flab (»bølle«) 'flab 50.2 

»flabba« (»ubehøvlet fruentimmer«) 

'flaboa 

flabs (gen. af »flab«) 'flabs 

fladt lflat 50.2 

flag 'flag 

»flaz« (»skoggerlatter«) lflas 
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»flazgrina« ( = »skoggerle«) lflaslgrin0 a 

flette lflætoa 

flig lflæi 

flink lflenk(i)(r) 74 

flintesten lflen(g)(i)t oælsteen/-otæ

flis( e) lflisa 

flokke (sb.pl.) lflåkaa 

flue lflåuaa 44.1 

fly (vb. = »række«) lfly 

flygte ljløgt0 a 

flynder lflønr 

flytte lfløt oa 

flyve lflåioa 

flæb (imp.) lflæbaa 

flæbe lflæboa 50.3, 50.5 

flæk (imp.) lflæk(i)oa 

flække (vb.) lflæk(i)oa 50.3 

flæng lflæng(i)(oa) 

flænge lflæng(i)oa 50.5 

flænse lflæng(i)saa 

flæsk I.flæsk 

fløde 'flød 42 

»fløs« ( = »flab«) ':f løøs 

flåde ljlåå0 da/lflååd0 a 

»fnaz« (mbehøvlet person«) lfnas 
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»fniizader« ( = »uartig«) 'fnas(0 æ)d(r) 

fnat 'fnat 

fnise 'fnes oa 

fod 'food 

fodre 'for oa 

fods 'foos 

foged 'fåud 

fold 'foil/ lfål 

fole lfåloa 

folk lfålk 

for (præp.) 'får 80 

forandre o/år'an(d)ora 

forarge ofår 1arioa 

forbi ofår1bi/ ofram 1bi 

forbistre ofår'biostra 

forbistret ofår'biostrad(r) 

fordre fo(od)ora 

fordrukken (fem.) ofår'dråk(oæ)n 

forfald lfår'fail 31 

forfald ofår'fail 31 

forfalden(t) ofår~faft 

»forgryza« (= »forbavse(s)«) 

ofår1grysoa 

»forgryzer« (præs.) ofår'grys(r) 

»forgryste« ( = »forbavsedes«) 

ofår1grystoæ 

»forgjyza« ( = »forundre«) ofår1gysoa 

»forgjyzer« ( = »forundrer«) ofår1gysr 

forgår ofår1gåår 31 

forgård 'får'gåår 3 i 

i forgårs 'ilfår'gåårs 

forkælet ofår1keeload(r) 

forlise ofår'leesoa 

formynder lfår 1mønoar oa 

fornøjet ol år 1nåid(r )/ol år 1nåioad(r) 

forske 'fårskoa 

forskel 'får'skiæl 

forstuve ofår1støgoa 

»forviddinj« ( = »nysgerrig«) 

ofår1uedoeng(i) 

foster 'fo 0 stær/'foostr 

fra 'fråå 19, 28, 104.1 

fredag 'fre'da/'freed0 a 

(i) fredags 'fre'das/'freed0 æs 36.3 

fregat ofre1gat 

fregne 'frain 0 a 

fregner 'frainr 

frem 'fraam 

fri (vb.) 'fri 

fri (adj.) 'fri( 0 ær) 104.1 

fri (bejle) 'fraioa 

frier (sb.) 'fraioar oa 

frossen 'frøs0 eng(i) 

frost 'frøst 

frugt 'frågt 

frynse 'frønsoa/'frønosa 

»fryzan« 'frysoan 

fryse 'frysoa 

fryser 'frysr 

fræk 'fræk(r) 

frækt 'frækt 

»frøzbeddinj« ( = »forfrossen«) 

'frøs'bedoeng(i) 

frådse 'frasoaf 'vrasoa 

fugl 'fåul 49.9 

fugtig lfågtoi(oær) 

fuld 'foil(r) 64, 122.2 

fulde 'foiloa 

fuldt 'folt 106.3 

fundet 'fong(i)(oæ)d 

fure 'fur oa/'fuora 

fyld (sb.) 'fy! 



fyld (imp.) 'fyl0 a 

fylde 'fyloa 

fylde (sb.) 'fyloæ 

fyre (vb. = »varme op«) 'fy(r) 0 a 46, 

104.2, 164.5 
fyrretræ lfåroæ'træ/'fåoræ

fyrretyve 'fåroæ'kyuoæ(-oræ; -ouæ) 

fæ lfæ 130.2 
»fæggjes« ( = »småkæle«) 'fæg(i) 0 æs 

»fæjes« ( = »hige«) lfæioæs 

fæl lfææl(r) 

fæld (imp.) lfæiloa 

fælde (vb.) lfæil0 a 49.9 

fældede lf æilotæ 

fældet lfæiload(r) 

fæle (ub.f.pl.) 'fææloa (b.f.pl.) lfææloæ 

fælt lfæælt 106.3 
fænge lfæng(i)oa 

fængsel lfæng(i)s(0 æ)l 

færdes lfæærdoæs/'fæær odæs 

færdig 1. lf æærdoi(oær )/lfæær odi(oær) 

færdig 2. ljar 0 U( 0 ær) 27 (pl.) 
færdsel 'faars( 0 æ)l 

»fæzelier« ( = »skrækkelig«) 

lfæosæoli(oær) 

fødder lf ødr 

føde lfø 49.9 
født lføt(r) 

fødte 'føt oæ 

føje (vb.) lfåioa 

føje (adj.) lfåioæ 

føl 'føl 

føle lføøl0 a 

følge (vb.) lføloa 

følge (sb.) lføloiæ 

følt lføølt 106.1, 106.3 

før (adv.) 'får oa/lfåora 106.5 
føre 'før0 a 49.2, 49.3 
først 'få(r )st 

ført lføørt 49.9 
»ført« (ikke-bornholmer) 'føørt(r) 

førte 'før otæ 

få (vb.) 'fåå 17, 28, 49.9 
får (sb.vb.) 'fåår (vb.) 17, 27, 49.8 
fårekylling lfåår oæ 1køloeng(i)/-oræ-

gab 'gaau 

gabe 'gaauoa 49.8 
»gaddelier« ( = »passende«) 

lgad0 æ0 li(oær) 

»gaddis« ( = »(spøge)fugl«) 
1gad0 is/lga0 dis 

gade lgad0 a/ 1gaoda 

»gadja« ( = »klæde lig«) 1gadioa 

gal (adj.) lgaa0 leng(i) 

gal (imp.) lgal0 a 49.2, 49.6 
galde 1gail0 a 49.1, 53.1 
gale (vb.) lgaloa 

galease ogaoli'asoa 

galer 'galr 

galet 'galt 49.4 
galge lgal0 ia/1gali0 a 

galt (sb. = »gris«) 'galt 

gammel lgam(0 a)l/'gam(0 æ)l 

gammelalder 'gaml'ååilr 

gang 'gång 11, 49.8, 50.2 
gange (sb.pl.) 1gångoa 

gangs 'gångs 

ganske 'ganoskæ/'ganskoæ 100 
garn 'gaarn 49.8 
garve 'gar oua 
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»giiziivinj« (»på vid gab«, adj.) 

'gas'au0 eng(i) 

gase 'gååsoaf'gååosa 

gav 'ga 

gave lgaau0 a/'gaaoua 49.8 

gavl 'gåul 49.3 
gavn 'gaun 44.2, 49.8 

gavne 'gaunoa 

ged 'ged 49.7, 70.4 
gedde 1ged0 a/1gædoa 

geden 'ged(0 æ)n 

»gefæset« ( = »ansigtet«) 

oge'fææs(oæ)d 32.3, 70.4 
gejle 'giail0 a 49.7, 53.1 
gejstlig lgaist oli(oær) 

gemen oge'meen(r) 70.4 
gemme 'gem0 a 

general ogenoæ'ral 70.4 
genne 'genoa 

(i)gennem (oi)'(g)ienoæm 70.3 
gerne 1gæ(æ)rnoa 

gerrig lgeroi-J'gerou(oær) 

Gertrud 'giart(oæ)d 

gevinst oge'uenst 

gevær oge1uæær 

gide 'gid0 a 

gider 'gidr 

gidet 1gadoæd 

gift (sb.) 'geeut 55 

gift (adj.) 'geeut(r) 

gigt 'ait/'gegtf'gægt 

gik 1gek 

gild (imp.) 1gilo(a) 49.7 

gilde (vb.) 'giloa 49.3, 70.4 

gilde (sb.) 1giloæ/ 1giolæ 

gimmerlam lgemr'lam 

gispe 1gispoa 

give 1ge 17, 27, 49.5 

gjorde 'gior0 tæ 19, 26, 28, 53.1 
gjort 1giort 49.1, 53.1 
»gjæjller« ( = »klartlydende«) 'gæil(r) 

»gjærra« ( = »nederste del af skjorte«) 

'gæroa 

glas 1glas 

glasere ogla'seeroa 

glasur ogla1sur 

gledet lg/eed/ 1gle0 æt(?) 

glemme 1glømoa 

glemte lg/ømotæ 

glide 'gli 

glinse 1glænsoa 

glo 'glo 

gloende 1glooænoæs 

»glosater« ( = »bandsat«) 
1gloosat-/ 1glo 1sat(r) 

»glose« 'gloosa 

glubsk 'glo/øpsk(r) 

glug 'glok 

gløde 'glo 

»gnidder« ( = »luseæg«) 'gnedr 

gnide 'gni 

gnider 1gnioær 

gnist 'gnist 

gnægge 'gnæg(i)oa 

god lgo(oær) 

gods 'goos 

godt 'gåt 49.1, 50.2 
gold 'goil(r)/1gål(r) 

goldt 'gålt 

gran 'gran 104. 7 
»granjer« ( = »grand«, fin) 'grang(i)(r) 

grav 'graau 104.4 



grave lgraau0 a 104.1 
greb (et) 'greeu 

greb (en) 'greeu 

greb (præt. af vb.) 'greeu 104.4 
grebet (præt.part.) 'greu0 æd 

gren 1green 

grib (imp.) lgriu0 a 50.10 
gribe lgriu0 a 104.1 

grime 'gri0 ma/ 1grimoa 

grin 'grin 50.10 
grinagtig 'grin'aait)/u(oær) 168.1 b 
grine 'grinoa 

gris 'gris 104.1 
grise (sb.vb.) 1gris0 a 

gro 'gro 104.3, 130.2 
gru 'gru 104.3 
gruble 'grø/ob0 la 

grum 'gråm(r) 

grund 'grong(i) 

grus 'grus 104.1, 104.3 
grusom 'gru'såm(r) 

gryde lgryd0 a/lgry0 da 

gryn 'gryn 104.2 
»gryzelier« ( = »gruelig«) 

lgrysoæ0 li(0 ær) 

gud 'gud/-'good 

gul 1gul(r) 

guld 'goil 64 
guldet 'goil(oæ)d 

gulerod 'guloæ 1ro0 a 

gulerødder lguloæ'rooær 

gulv gå/ 49.8 
gummen 'gåmoanf 'gåoman/( 1gan) 

Gunhild lgong(i) 0 il/- 0 (h)el 

gusten 'gøst(0 æ)n (fem.) 
gylden (fem.) lgyl(0 æ)n 49.7 
gylpe 1gølp0 a 

gylt lgølt0 a/1gø/0 ta 70.4 
gynge 'gång oa 

gyse lgys0 a 49.7, 122.2 

gæk 'gæk 

gække lgækoa 

gæld 'gæil 130.1 
gælde 'gæil0 a 49.7 
gælden 'gæil(oæ)n 

gælder 'gæilr 

gæld(e)s lgæjl(0 æ)s 

gælle 'gæil0 a 

gænge 'gæng(i)oæ 

gær 'giar 49.4, 49.7, 53.1, 70.2 
græde 'grææd0 a gærde 'giar0 æf'gia 0 ræ 53.1, 70.2 
grænse (sb.) 'græns0 a/-nosa gæs 'gæs 49.6, 70.1 
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græs 'grææs 104.3 gæsling lgææs0 leng(i) 22, 32.l, 36.3,4 

grød 1grøød 104.7 gæst 'gæst 70.4 
grøft 'grååu gæstebudt lgæs'bød(oær(?) 

grøften 1grååuoæn 17 gø 'gø 49.2, 49.7 
grøn 'grøøn(r) 104.2, 104.7 gøde lgøn0 a 

»grøssen« ( = »lille smule«) lgrøs(0 æ)n gødning lgønoeng(i) 

grå lgråå(0 ær) 

gråd 1grååd 104. 7 
gubbe 1goboa 

gøede lgøt0 æ 

gøer 'gør 49.7 
gøg 'gøi 49.7 
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gøgen 'gø(i) 0 eng(i) 

gøre 1giåroa 49.7, 53.1, 122.2 
gøs 'gøøs 

gå 'gåå 49.8 
gående lgåå(0 æ)n 0 æs 

går 'gåår 33.1, 49.8, 128.2 
gård 'gåår 49.8 
gården 'gåår oeng(i) 131 
gås 'gåås 49.5, 49.8, 95 

~hagga« ( = »pokkers karl«) 'hag 0 a 

hak 'hak 50.2 
hakke (vb.) 'hakoa 

hale (trække) 1haloa 

halm 'halm 

hals 'hals 

halv 1halu(0 ær)/1hailou(oær) 

ham (pron.) 'ham/ 1han(oæ)m 

hammer 'hamoar oa 

hammeren, Hammeren 
'ham(oæ)r oeng(i) 

Hammershus 'hamrs'hus 

hamp 'hamp 

han (pron.sb.) lhang(i) 19, 28, 106.4 

handel 'hand(0 æ)l 

handle 'han 0 la 

handske 'han 0 skaf 'hansk0 a 

hane 'haonaf'hanoa 

hank 'hånk 

hans 'hans(oa) 

Hans 'hans 

har 'har 17, 27 
hare 'haroaf'ha0 ra 133, anm., pkt. 2 
harke 'haark0 a 

harmfuld 'haarms 

harve (vb.sb.) 'har0 a 133, anm., pkt. 2 
has(e) 'has 

hassel 'has(oæ)l 

hastig 1hast0 u(0 ær) 

hat 'hat 50.2 
hatte 1hatoa 

hav 'haau 

»havann« (lugtevædske) 'ha'uan (?) 

havde 'hat 0 æ 111.1, 128.2 
have (sb.) 'haauoa 49.14 
have (vb.) 'ha 49.5 
havn 'haun 44.2, 49.15, 81.1 
havne (sb.pl.vb.) 'haun 0 a 

havre 1hauroa 

hed 'heed(r) 

hedde 'heed0 a 

hegle 1hægola 

hejre 'hair oa 

heks 'hæks 

hel 'heel(r) 106.5 
held 'hæil 

heldig 1hæ/0 di( 0 ær) 

helgemesse 'hæiloæ'møsoa 

heller 'hælr 

hellig 1hæli(oær) 

helne, heles 'heeloæs 

helse 'hælsoa/ 1hælosa 

helsen 'hælsoanf'hæ/0 san 

hemmelig 'hæmoæ'li(oær) 

hen 'hæn 17, 19, 27, 33.1, 36.2, 128.2 
hende 'hæng(i)oæ 

hente 1hæntoa 

Hermann 'haar oman 

herre 1haroæ/haroa 

herred 1har(oæ)d 

hest 'hæst 49.9 
hesten 'hæst0 eng(i) 

hev 'heeu 49.12 
hikke (sb.vb.) 'hek0 a 



hilse 'hæls0 a 

himmel 1hem(oæ)l 

himmerig lhem 0 æ0 ri 

hin (mask.) hing(i) 

hindre 1henora 

hingst 'heng(i)st 

historie ohe 1står oia/-rioa 

hive 1hiuoa 49.1 
hiver 'hiur 

hjelm 'iælm 

hjem 1iem 

hjemmeføding 1iemoalføød
0
neng(i) 

hjerne 1iaarnoa 

hjerte liaart0 a 

hjort 'iort 

hjul 1iåul 49.3, 49.9 
hjælp 'iælp 

hjælpe 1iælpoa 

hjørne liør onæ/liørnoæ 

hob hååu 50.5 

»hodda« ( = »skur«, »Udbygning«) 
1hådoa 

hof 'håf 50.l, 50.9 
hofte 1håut 

hold 'hål 

hold (i ryggen) hoil 

holde 1hå(i)l0 a 

Holger 'hålgr 

honning 'høn0 u 124.1 
honningen lhøn 0 u0 æn 

hop 'håp 50.l 
hoppe 1håp0 a 

horn 1horn 49.4, 81.l 
»horra« ( = »dreng«) 1hår oa/ 1håora 

32.3, 32.4, 36.4, 49.7, 106.5 
hos 1hoos 

hose 1håsoa/1håosa 

»hozzakjælinj « ( = »tøffelhelt«) 
'hås oalkæ oleng(i) 

hoste 'hoostoa 

hov 'håu 

hoved(et) 'håud 17 
hovedkuls 'håud'koils 

hovedlag 'håud'la 

hoven (b.f. af »hov«) 'ho 0 eng(i) 

hovene (b.pl.) 1hooaona 

hud 'hu(d) 49.6 
hue lhåuoa 

hug 'hog 50.8, 105.2 
hug (»sidde på h.«) høg 105.2 

hugge 'hogoa 

huggede 'hogotæ 59.2 
hugget 1hog(0 æ)d/lhogt 

huje lhoioa 

hul (adj.) 'hul(r) 106.5 
hul (sb.) 'hål 50.9, 50.12, 106.5 
hule lhå 0 la/ 1hål

0
a 

humle 'håmola 

humlebi lhåm0 /albi/(lbråm 0 la) 

hun 'hoon 17, 18, 27, 61 
hund 'hong(i) 50.8, 54.3 
hunde (pl.) lhong(i) 0 a 

hundrede 'honoræd0 æ 

hundse lhong(i)s0 a 

hurtig lhårti(0 ær) 

hus 'hus 33.3a, 49.11, 59.1 
huset 'hus( 0 æ)d 

huske lhåus0 a 49.10 
hvad lua 

hvalp 'ualp 

hvas luas(r) 50.8, 50.11 

hvasse 'uas0 a 106.6 
hvede lued0 æ 

hveden lued0 eng(i) 
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hver luæær 49.10, 50.17 
hverv luæru 124.3 
hvid luid(r) 

hvidt luet 

hvil (sb.) luil 49.3, 49.10 
hvil (imp.) luif0 a 64 

hvile 1uiloa 

hvilken luek0 eng(i) 

hvilket luek(oæ)d 

hvine luin 0 a 

hvirvel luær ouæ/jluæruoæl 

hvirvel (på dør) luærl 81.1 
hvisle lues/a 136.10 
hvordan luod0 an 

hvæs (imp.) luææs0 a 

hvæss (imp.) luæd0 a 50.6/luæs0 a 

hvæse luææs0 a 106.6 
hvæsse luæs0 a/luæd0 a 50.6, 106.4, 

128.1 
hyben lhi0 uæn/ lhiu0 æn 

hygge 1høg0 a 

hykle 1høk0 la 

hyl (sb.) lhyl 64, 106.5 
hyld(etræ) lhy/ 64, 106.5 
hylde (sb.) 1hyl 64, 106.5 
hylde (vb.) lhyl0 a 

hyle lhy/0 a 

hylle 1hyl0 a 

hynde lhøng(i)oæ 

hæder lhæ0 dær/lhæædr 

»hæjlluer« ( = »behagelig« etc.) 
1hæi/0 u(oær) 

hæk lhæk(i) 

hæl lhææ/ 95, 97, 106.5 
hæld (imp.) lhæi/0 a 

hælde 1hæiloa 

hænde 1hænoa 

hænder (sb.pl.) llzænr 

hæng (imp.) llzæng(i)0 a 106.4 
hænge lhæng(i)0 a 49.3 
hænger lhæng(i)r 

hængsel lhæng(i) 0 sla 

hængt lhæng(i)t(r) 

hængte lhæng(i)otæ 

hærde (vb.) lhar0 a 

hærdet lhærd0 ad(r) 

hæs (adj.) lhees(r) 

hæs (sb.) lhææs 

hæst (adj.neut.) lheest 

hæve hæu0 a 49.16 
hævn lhæun 49.13, 66.2 
hævne lhæun 0 a 44.2, 66.2 
høflig 1høfli(0 ær) 

høg lhøi 

høj (sb.) lhåi 50.9, 99 
høj (adj.) lhåi(r) 50.12, 99, 122.2 
højre lhåioræ 

høne 1høn0 a 106.2 
høns lhøns 

høre lhøø(r) 0 a 49.17, 106.5 
hørte lhøø(r)o(t)æ 

»høsja« ( = »fikse op«) lhøs0 a/llzysoa 

høst lhøøst 

høvl lhæul 

håb lhååb 50.5 

håbe llzååb0 a/lhååu0 a 

håber lhååbr/lhååur 

hånd lhån 73, 99, 112 
hånden lhån(0 æn) 

håndklæde lhånlk/æjlhån 0 klæ 73, 112 
håne lhåån 0 a 106.2 
hår lhåår 49.2, 49.8, 50.5 



hård lhåår 49.2, 49.8, 50.5 
hårde lhåår oa 

hårdt lhårt 

i li 17, 21, 36.3 
iblandt lilb/an 

igen oil(g)iæn 70.3. 
igle lail 

ihjel oiljæl 

ikke (1.) 1ent0 æ/len 0 tæ 17, 27 
ikke (2.) 1ek(i) 0 æ 

il (imp.) li/0 a 
ild li[ 

ilde 1i/0 a/1iola 
ile li/0 a 106.3 
ilter li/tr 

»ina« ( = »frygte«) 1inoa 

»inada« ( = »frygtede«) 1inoad0 a 

»inar« ( = »frygter«) lin0 ar 

ind leng(i) 26, 28 
inde leng(i)oa 

indskrænket leng(i) lskræng(i)t(r )/ 

leng(i) 1skrænk oad(r) 

ingefær leng(i) 0 æ'.fæær 

ingen (fem.) leng(i)(0 æ)n 19, 26, 28, 
61.3 

ingen (mask.) leng(i) 0 eng(i) 

Inger leng(i)r 

Ingrid 1en0 grid/leng(i)0 æ0 rid 

insekt leng(i) 0 sækt 

intet leng(i)(0 æ)d 

invalid oeng(i)ouallid 
ir leer 

is lis 122.1 
issen lies0 ang(i) 

ister 1istr 
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jage liau0 a 49.1, 49.11 
jagt liait 49.2, 49.10, 49.13 
jeg lfa 17, 27, 33.1, 36.3, 49.13, 111.1, 

122.2, 128.2 
Jens liens 128.1 
jern liaarn 49.8 
jernseng liaarnlsæng(i) 

jord lior 49.4, 49.5, 49.13 
jorden lior(oæ)n 

jordisk liorldisk(r) 

jordklump liorlk/øøs 

jul liyl 49.12 
julen liyl(0 æ)n 49.7 
just iøst 

jyde liyd0 æ/liy0 dæ 
jyder liydr 

»jylkat« ( = »pindsvin«) liy/lkat 

Jylland liøloan 

jæger liæægr 

jægere liæægoæroa 

jævn liæun(r) 49.13 
jævne liæunoa 

jævner liæunr 

jøde liø0 dæ/liøød0 æ 

»kabbes« ( = »mandfolk«) 1kab 0 æs 

kabel lkaab(oæ)l 

kage lkag0 a/lka0 ga 41, 66.1 
Kaj lkai 

»kaja« ( = »allike«) lkaaioa 

kakkelovn 1kaarkolun 

kalde lkaif0 a 49.3, 49.4, 53.1, 69.3 
kalv Ika/ 

kam lkåm 49.4, 50.13 
kan lkang(i) 17, 27, 50.15, 54.2, 61.3 
kande lkang(i)oa 



208 

kanske lkang(i)lskie 

kant lkant 49.4 
kapel oka1pæl 

kapellet okalpæl(oæ)d 

kappe 1kapoa 

kar lkar 49.1, 49.4, 104.9, 133, 

anm" pkt. 1 
Karen lkaar(oæ)n 

karl lkaar 50.15, 104.9, 128.1, 133, 

anm" pkt. 1 
Karl lkaarl/ 1kal 

karle lkaar oa 

Karls lkaarls(0 a) 

karm lkaarm 49.4 
Karna lkaar 0 na m. m. 
»karpa« ( = »kasse«) 1kaarp 0 a 

karte I kar oa 

karudse 0 kalrus0 a/-U0 S

kasket oka 1skiæt 

kasse lkas0 a/ 1ka0 sa 

(ko)kasse lkas0 a/ 1ka0 sa 49.4 
kasserolle okalstråål 

kaste lkast0 a 

kat lkat 21, 23, 32.2, 32.4, 36.3,4, 39, 
49.4 

kats lkats 

katte 1katoa 

»kavvelgarn« ( = »selvbindergarn«) 
lkau0 æflgaarn 

kedel lkææl 

kedelen lkææl0 eng(i) 

kegle lkiailoa 49.3, 53.1, 69.2, 69.3 
keglekugle lkiail0 alkul0 a m.m. 
kejte lkiait0 a 49.3, 53.1 
kend lkæng(i) 0 a 50.1 
kende (vb.) lkæng(i) 0 a 49.3, 50.13 

kender lkæng(i)r 

kendes lkæng(i) 0 æs 

kendt lkænt(r) 59.2 
kendte lkæn0 tæ 

kerne (sb.vb.) lkæ(æ)rn0 a 

kighoste lkæilho 0 sta 

kik (imp.) 1kek0 a 

kikke lkek0 a 

kild 1kil0 a 49.3 
kilde (vb.sb.) 1kil0 a 49.3, 69.3 
kilden lked(0 æ)l 

kile (sb.) lkif 49.3 
killing lkæil0 eng(i) 82 
killinger lkæil0 eng(i) 0 a 

kirke lkær0 ka/ 1kærk0 a 

kirkegård lkær0 æ1gåår 

kirken lkærk0 an m. m. 
kirkespir lkærk0 ælspir 

kirsebær lkøs0 ælbæær 

Kirstine lkest0 æn0 a 

kirtel lkært(0 æ)l 

kis! (interj.) lkes 

kiste lkist 0 a/lki0 sta 

kisteklæder lkiosfælkfæ( o)ær m. m. 
»kjetta« ( = »hunkat«) lkæt0 a 

»kjisa« (kvindelig kønsdel (slang)) 
1kis oa/ 1kiosa 

»kjita« (»spand«) lkit0 a m. m. 
kjole l/dåul 49.3, 53.1, 69.2, 69.3, 

122.2 
»kjæssa« ( = »net«) lkæs0 a 

klapr lkfap 0 ra 80 
klapre 1klap0 ra 

klar lkfar 

»klas« ( = »pludder«) lkfas 

klaske lk/ask0 a 



»klassa« ( = »besudle«, »klaske«) 
lk/as0 a 

»klassed« ( = »vådt«) lk/as(0 æ)d(r) 

klatr(e) lk/atora 80 

kline 1klinoa 

klinge (vb.) lk/eng(i) 0 a 

klinge (sb.) lk/eng(i)oa 

klinke lk/enki0 a 105.1 
klirre lk/er0 a 115 
klister lklistr 

klo lk/o 104.5 
klods lk/ås 

klov 1klæuoa/lk/æ0 ua 

klovene lk/æu0 a 0 na 

klunke lk/onk0 a/lk/on0 ka 73, 105.l 
klynke lk/ønk(i) 0 a 

klynker lk/ønk(i)r 

klæde (sb.vb.) lk/æ 104.5, 130.2 
klæg 1klæg(i) 0 u(0 ær) 66.4 
klø (vb.) lk/ø 

kløft lk/æut 55 

kløgtig lk/øgt0 i(0 ær) 

kløve 1klæuoa 

kløver (præs.) lk/æur 

»knabba« (= »banke«) lknab 0 a 

knag 1knag 

knebel lkneu0 æl 

knibe 1kniv0 a 

(k)nibe lniv 0 a 49.15, 50.1 
knippe 1knøpoæ 

knirke lkneerk 0 a/lknærk0 a 

kniv lkniu 

kno ( = »næve«) lknååg 

knort lknåårt 

knude lknu0 da/ 1knudoa 

knurre 1knår0 a 
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knyst lknyst 

knytte lknyd0 a 

knytter lknydr 

knæ lknæ 

knække lknæk(i) 0 a 

knøs lknøøs 

ko lko 49.2, 49.4 
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kobber lkåur 50.10 /lkåbr 

»kobladda« ( = »kokasse«) lkolb/ad0 a 

»kodd« (=»testikel«) lkåd 

»koddinj« (b.f. af ovst.) lkåd0 eng(i) 

Kofoed 1kåf(oæ)d 

kofte lkåut0 a/ 1kåu 0 ta 

kog lkååg0 a 50.6 
koge 1kååg0 a 50.8 
kogte lkåågotæ 22, 32.1 
kolbe 1kål0 ba 

kold lkåå(i)l(r) 

koldt lkalt 49.4 
kom (præt.imp.) lkåm 17, 18, 19, 26, 

27, 28, 36.2, 49.4, 50.13 
komme lkåmoa 

kommer lkåmr 27, 36.3 
kompas okåmlpas 

kone lkån0 a 

konen lkån 50.13, 50.14 
koner lkånr 

konerne lkånr ona 

konge lkång0 æ/( 1kång) 50.14, 50.16 
»Kongedybet« (rutebåden) 

lkång0 ældiuoæd 

konger lkångr 50.10 
kops (gen. af »kop«) lkåps 

kor lkor 49.4, 106.5 
korn lkorn 49.4 
kort (sb.) lkåårt 
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kort (adj.) lkåårt(r) kræsen lkrææs0 eng(i) 32.3 

»kossinj« (her= mtilpas«) lkås0 eng(i) kræve lkræu0 a 104.1 

kost (feje-) lkååst kræver lkræur 

koste (vb.) lkåst0 a 

krabat okralbat 

krabbe lkrab0 a 

kradse lkras0 a 

krage lkrååg 0 a/ 1kråå 0 ga 

krampe lkramp0 a/-m0 p

krans lkrang(i)s 

»kriisa« (»knase«, »knitre«) lkras0 a 

kreatur lkrait0 ur 

kreds lkrees 

kridt lkrit/lkret 

krig lkri 

krige (vb.) lkri 

kriges (vb.) lkri0 æs 

krigsråd (titel) lkrislråad 

kringle lkreng(i)ola 

»krisker« ( = »syrlig«) lkrisk(r) 

krog lkrååg 

kroget lkrååg0 u(0 ær) 

krop lkråp 

krudt lkrut 

krum lkråm(r) 

krus lkrus 104.2 

»krusa« ( = »tigge«) 1krus0 a 

krybbe lkråb0 a 

krybe lkriu0 a 104.1 
krydderi lkryd0 ælri 

kryds lkrys 104.2 

krykke lkrøk(i) 0 a 

krykker lkrøk(i)r 

kryste lkryst0 a 

kræge ( = »blomme«) lkræ 0 gæn/ 

lkrææg(0 æ)n 

krøbling lkrøb0 /eng(i) 

krønike lkrøn 0 i0 ka m. m. 

»krøssa« ( = »knuse«) lkrøsoa 

kråse lkråås0 a/-ååos-

kube ku0 a 136.8 /køb 0 a 

kugle lkul0 a/lku0 /a 

kul lkål 49.4, 50.16 

kuld lkoil 

kulde lky/ 69.3 

kule lku/0 a 

kullet lkoild(r) 

kumpan okåmlpaan 

kunne lkong(1} 0 a 

kurv lkår 106.5 

kusk lkusk 

kval lkval 

kvase ( = »fiskebassin«) lkuas0 a 

kvie 1kuaioa 

kvist lkuest 

kvæg lkuæi 

kvæld lkuæl 

kvæle lkuææloa 

kværke 1kuaark0 a 

kværn lkuaarn 

kyle 1ky/0 a 

kylling 1kø/0 eng(i) 

kyndelmisse lkøng(i)(0 æ)/lmesa 

kys lkøs 39, 50.4, 50.10, 69.3, 95, 

122.2 
kyse (sb.) lkys0 a/lky0 sa 

kysse 1køsoa 

kæbe lkæu0 a/ 1kæ0 ua 

kæft ( = »kind«) lkæut 



kælder kæiloar oa 

kæle 1keel0 a 

kælen lkeel0 eng(i) 

kæler lkeelr 

kælk 'kælk0 a/'kæl0 ka 

kælling 'kæoleng(i) 32.3 
kæm (imp.) 'kæm 

kæmme 'kæm0 a 50.13 
kæmneren 'kemoæ 1neer oeng(i)/ 

okemoæ1neer oeng(i) 

kæmpe (sb.vb.) lkæ(æ)mp0 a 

kæntre 'kænt0 ra 

kæp 'kæp 50.1 
kæppe 1kæpoa 

kær (adj.) 'kæær 49.2,3 
kære (adj.) 'kæær0 a 49.1, 69.1, 69.2 
kævle 'krægola 

køb (sb.) 'køu 50.4, 50.10 
købe 'køu0 a 50.10, 55, 136.8 
København okøuoæn1haun 

købmand 'kø'mang(i) 33, 128.2, 
130.2, 169 

købt lkøut 11, 21, 55 

kød 'kød 

køer lkø0 ær/'kør 

køerne 'kø(øoæ)rona m.m. 
køkken lkøk(0 æ)n 

køl 'køøl 

kølle 'køl0 a 50.10 
»kølpa« ( = »bælge i sig«) lkø/p0 a 

kør lkør oa 49.3 
køre 'kør0 a 49.3 
kørt 'køørt 49.3 
kørvel 'kør(oæ)l 95 
kåbe 'kååu0 a/'kåå0 ua 49.4, 50.8 
kåd 'kååd(r) 50.6 
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kåde lkååd0 a 

kål lkåål 49.4 
kås ( = »bådeleje«) 'kåås 

lab 'lab 50.1,50.5 
labbe l/ab0 a 

labberne l/aboan0 a 50.5 
labbet l/ab0 ad 

lade 1/aadoa 

( til)lade I /a 

lagde lfa 49.13 

lagen 1/ag(oæ)n 

211 

»laggana« ( = bf.pl. af »lagg« = »kant 
på tønde«) l/ag0 a 0 na 50.5 

lagt 'lait 

lak 1/ak 

lakere ola'keeroa 

lakke (gå, fx. om tiden) l/ak0 a 

laks '!ais 49.11 
lam (adj.) l/am(r) 50.5 
lamme (adj.pl.) 1lam0 a 

land I/an 21, 23, 32.2,4, 36.3,4, 49.10, 
50.5, 50.12, 106.6 

lang 'lång(r) 50.4, 50.6, 50.8, 50.11 
lange (adj.pl.) l[ång 0 a 

langlivet 'lång'liuad(r) 

langt lång/kt 49.9, 51 

lap 'lap 50.1 
lappe l/ap0 a 

lappet l/ap(0 æ)d 

Lars '!ars 

las lfas( 0 a) 104.2 
laug (sb.) l/aau 104.6 
lav (adj.) l/aau(r) 

lave (vb.) l/aau0 a 

lavt 'laaut 
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led (præt. af »lide«) l/eed 106.1 
led (imp. = »søg«) l[eed 

led(emod) I/ed 105.1, 106.1 
lede ( = »føre«) l/e 

led(e) ( = »søg(e)«) l[eed0 a 

leder (vb.præs.) l/ee(d)r 

ledte ( = »førte«) l/et0 æ 

ledte ( = »søgte«) l/e0 tæ 

leg (sb.) l/æi 50.10-11 
lege 1/æioa 
legesyg l[æislfojl(r) 

lej (imp.) l/ai 50.1, 50.5, 50.12 
leje (vb.) l/ai0 a 

leje (sb. en, et) 1lai0 a 
Lejf 1/aif 

»lejl« ( = »dunk«) 1/ail 

lem (en) l/æm 

lem (et) l[øm 

lempe (vb.) l[ææmp 0 ra 

lempelig l[æmp 0 æ0 li( 0 ær) 

ler l[eer 49.14 
lerjord l/eerlior 

let l/æt(r) 

lette (vb.) 1læt0 a 50.2, 105.2 
leve 1læu0 a 44.1, 49.16 
levende læuoæn0 æs 22, 32.1 
lever (sb.vb.præs.) læur 

levkøj ola1kåioa 
lide ( = »synes om«, »tåle«) lfi 
lide (1. på) llid0 a 49.5, 122.1 
liden llid0 eng(i) 

lider (tåler) lli0 ær 
lidet lfid0 æd 

lidt (adj.) 1lid 17, 27, 66.1 
lig l/æi 50.10-11 
lige (adv.) l/æi0 æ 

ligge l/eg(i) 0 a 95, 122.3 
ligne llinoa 

lilje l/el0 ia 

lille 1li/0 a 49.3 
Lilly l/e/0 i 
lim lfim 

lin l/eng(1) 

lind (sb.) l/eng(i) 

lind (adj.) l/eng(i)(r) 

linde (vb.) l/en0 a 

linje 1len0 ia 

lirke l[eerk0 a 49.1 
Lise llisoa 106.4 
liv 1/iu 
lo l[o 49.2, 49.4 

lod 1/åd 50.4, 50.6, 105.1 
lodde l[åd0 a 

lods l/oos 

loen l/ooeng(i) 
loft l[åut 

lok l/åk 50.4 
lokke 1/åkoa 
los (imp.) l[ås0 a 50.11 
losse l[ås0 a 

lov (sb.) l[åu 

lov (imp.) l/åu0 a 123 
love l/åua 55 

lovet l/åut 55, 123 
lue låua 
luffe l[åf0 a/1lå0 fa 

luft l/åut/l/åft 

lug (imp.) l/øg 0 a 

luge (vb.) l[øg0 a 50.2 
lugt 1/åut 

lukke l/åk0 a 

»lulle« 1/oiloa 



lun lfåin(r)/lfun(r) 

lund lfong(i) 96 

lunde l[ong(i)0 a 54.3 

lunge lfong 0 a 54.3 
lunt lfåint/lfunt 

lurvet l/åru0 æd 

lus lfus 106.4, 106.6 
lussing l[us0 eng(i)/lluoseng(i) 

lygte l/åit0 a/1låi0 ta 49.16 
lykke lføk0 a 53.2, 69.2 
lykkelig l/øk(0 æ) 0 li( 0 ær) 
lyn lfyn 

lyng l/øng(i) 

lys (sb.) l[ys 104.2, 106.6 
lys (adj.) l[ys(r) 

lyse (adj.pl. vb.) lfys0 a 106.4 

lyske 1/i0 ska/1/isk 0 ajl/y0 ska/lfysk0 a 

lyst (sb.) I/øst 

lystre 1lystora/lfy0 stra 

lytte 1lyoæs 
lyve lfiu 0 a 49.15 

læbe 1læu0 a/l/æ0 ua 44.1, 49.16 
læben lfæu0 ang(i) 

»læddeka« ( = »tjenestekiste«) 
lfædoækoa m. ro. 

læder l/æær 

læg (sb. en) lfæg(i) 

læg (sb. et) l/æg(i) 

læg (imp. af »lægge«) l[æg(i) 0 a 50.4 

læg (imp. af »læge«) l/ai 

læge (vb.) l/ai0 a 

lægede 1lai0 tæ 

læger (præs.) l/ai0 ær 

lægge l/æg(i) 0 a 50.2, 50.7 
lægger l[æg(i)r 

læk l/æk(r) 50.4 

lække (vb.) l/æk0 a 

lækker (vb.præs.) l/ækr 

lænd l/æn 

længde l/æng(i) 0 dæ 

længe (adv.) l[æng(i) 0 æ 

længe (sb.) l/æng(i) 0 a 

længes 1/aintoa 

længst 1/æng(i)st 

lænke l[ænk(i)oa 

lær l/æær0 a 50.10 

lære l/æær0 a 49.12 
lærenem l/æoralnøm(0 æ)n 

lærer (præs.) l/æær 

lærer l/æ0 rær 

lærke laarkoa 

lærred I/ar 0 it 

læs (imp. af »læse«) l/ææs0 a 50.11 
læs (sb.) l[as 50.5, 106.6 

læs (imp. af »læsse«) l/æs0 a 106.4 
læse l/ææs0 a 

læsse l/æs0 a 50.2, 50. 7, 106.4 
løb 1/u 
løbe 1/ua 136.8 
løbende l/u0 ænoæs m. ro. 
løber (sb.) lfu0 ar0 a 

løft (imp.) l/øt0 a 65 
løfte (vb.) 1/øta 50.2, 65, 105.2 

løg 1/øi 49.7 
løgn 1/åin 

løjerlig I/år 0 /i( 0 ær) 

løkke l/øk(i) 0 a 53.2, 69.2 
løn l/øn 106.2 
lørdag l/åurlda/l/åur0 da 

løs l/øøs(r) 

»læjsfojller« ( = »legesyg«, »spøgefuld«) løse (vb.) l[øøs0 a 106.4 
l/æis'foil(r) 
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løsn 1løs 0 na 80 
løv l[æu 50.10, 104.6, 130.1 
løve l[ø 0 ua 136.8 
lå l[åå 49.6 
lådden l[øøn(r) 106.2, 106.6 

/ 1lød0 eng(i) 

låg l[åg 50.8 
låge l[åg 0 a/llå0 ga 

lågen l[å 0 gan m. m. 
låget l[åg( 0 æ)d 

lås l[åås 49.8, 106.6 
låse (vb.) l[åås 0 a 106.4 

mad lmad 49.9 
maddike lmad0 ik 0 a m.m. 
Mads 1mas 

»magga« ( = »skrive jasket«) lmag 0 a 

mage 1ma.g 0 a/lmaoga 

mager lmaur 

magt lmait 49.2, 49.13 
magte lmait0 a 49.3 
Maj lmaai 50.12, 104.7, 106.6, 128.1 
»maka« ( = »lave«) lmak 0 a 

mal (imp.) lmal0 a 

male lmal0 a 106.2 
malede lmal0 tæ 59.2 
malke lmålk 0 a 

malt lmalt 

man: se »en« 

Maren, Marna lmaarn 0 a 

mariage omaorilas 

(Vester) Marie Kirke (luæstr) 

lmaark(i)r 

(Vester) Marie Kirke sogn 
(luæstr)lmaark(i)r 0 sæn m. m. 

mark lmaark 

marked lmar okad 

»mama«, (her= »petroleumslampe«) 
lmaarnoa 

»marna«, øsken lmarn 0 a/lmar0 na 

marv lmar 

mas Imas 

mase lmas 0 a 106.5 
maskine 0 malskin 

mast (sb.) lmast 

matros oma1troos 

Matthis lmat 0 is 

mave lmaau 0 a 49.8, 49.14, 104.8 
med lme 80, 104.4, 115 
medbør lmelbør 33.2 
medicin (rm.) 66.1 
megen lmai 0 eng(i) 

meget lmai0 æd 

mel lmeel 106.2 
meld (imp.) lmæil 

melde lmæiloa 64 
mellem 1mæi/ 0 æ/åm/lmææl 

mente lmeen 0 tæ 

mand lmang(i) 21, 26, 28, 32.2, 33.2, mer(e) lme(er)( 0 a) 17, 49.14 
36.3-4, 50.12, 106.3, 130.1 mergel lmærg( 0 æ)l 

mandag lmanlda/lman 0 da 111.1 

mange lmån(g)oa 

mangle (=»savne«) lmång0 la 

manglestok lmång 0 la 

mare lmar0 a/lmaora 

messe lmæsoa 

mest lmæst 

middag lmed0 a 66.1 
i middags ljlmed0 as/lmed0 æs 



middagsmad lmed0 aslmad/ 

lmed0 æslmad 132.1 

midnat 'mi'nat 

mig 'mai 19, 27, 28, 80, 95, 106.6, 
122.2, 128.1 

mil 'mil 49.10, 64, 106.2 
mild lmil(r) 64 

min (fem.) 'min 18, 19, 27, 36.1,2 
min (mask.) ming(i) 26, 28, 36.3 
mindre 'menoræ 

(for)mindske ofår'meng(i)skoa 

mindst 'meng(i)st 

minut ome'nut 

miste lmøst0 a 

misundelig omeslong(i)soæ/ 

omeslong(i)æoli(oær) m.m. 
mit 'met 33.3a, 59.1 
mjave 'miaauoa 

mjød 'miøød 

moden lmoon(r) 

moder 'mo(0 æ)r 132.3 
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muld 'moil 64 
mulden (adj.) lmål0 u(0 ær)Jlmå0 lu(oær) 

muligt lmåu0 lit 

mulkt 'målt 

mund 'mong(i) 49.1, 49.14, 95, 106.3 
mus (sg.) 'mus 124.1 
mus (pl.) 'møs 

musene 'møs(0 æ)n 

musik omå 1sek 

muskel 'måsk(oæ)lf 'måsk ola 

musling 'måsoleng(i) 

mut 'mot(r) 

myg 'møg(i) 

myndig 'møn0 di( 0 ær) 

myrd lmyrdoa 

myrde lmyrdoa 

myrder 'myrdr 

myre (også propr.) 'my(r) 0 a/lmy(or)a 

28 
myrte lmyr0 ta/lmyrt0 a 

myrter 'myrtr 

modne (adj.ub.pl.b.sg.) 'moon 0 a 104.5 »mysa« ( = »trække på næsen«) lmys0 a 

morads 0 mo'ras 

morgen 1mar(oæ)n 

i morges lilmår0 æs/- 0 ræs/li 1mar(0 æ)ns 

»morja« ( = »losseplads«) 'mår oia 

mormoder 'mår'mo(0 æ)r/lmårmr 

morter lmootar oll 

mos (plante) 'mås 

mos (findelt føde) lmoos 

mose lmås0 a/lmå0 sa 106.5 

mosen (best.f. af »mose«) 'mås0 ang(i) 

mug 'måg 

muge 1måg0 a 

muggen 'måg(0 æ)n/'måg(oæ)d 

mukkert 'måk0 ar0 a/lmåkrt 

»myssa« (»hue«) 'møs0 a 

mægle lmægl0 a/'mæil0 a 64 
mæle 'mææl0 a 106.2 
mælk lmelk 

mænd 'mang(i)oa 

mængde 'mæng(i)odæ 

mær 'mæær 49.12 
mærke (vb.) 'maark(i)oa 

mærke (sb.) 'maark(1)0 æ 
mærkede 'maark(1)atæ 

mæsling( er) 'mææs 0 leng(i)(r) 

mæt lmæt(r) 

mø 'mø 49.7 
møde lmøød0 a 
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møg lmøi 104.7, 130.1 
møl lmøl 106.2 
mølle lmøl0 a 49.6, 106.2 
mønt lmønt 

mørk lmårk(i)(r) 121 
mørke (sb.) lmårk(i) 0 æ 

nellike lnæloik0 a m. m. 
nem lnøm(r) 

nemme (adj.pl.) lnøm0 a 

nervøs 0 nar'uøøs(r) 

nette (adj.pl.) 'næt0 a 

ni 1ni 

mørkelagt, mørkladen 'mårk(i)'lait(r) (k)nibe 'niv0 a 49.15, 50.l 
mørkne 'mårk(i)ona 

mørkner lmårk(i)nr 

mørkt 'mår oit/ 1måorit 121 
må 'måå 49.11, 104.4 
måbe lmååu0 a 49.4, 97, 104.8 
mål 'måål 49.5, 49.14, 97 
målte 'måål0 tæ 

måne 1måånoa/ 1mååona 104.5 
måned 'måånoad/ 1mååonad 

måske 'må'skie 

måtte (sb.vb.) 1måtoa/ 1måota 

nadver 'nad0 uar 

nagle 1nailoa 

nar 'nar 50.2, 106.6, 128.1 
narre 1naroa 

nat 'nat 49.4, 50.2 
naver 'naur 

navle lnaul0 a 

navn 'naun 41, 44.2, 49.8 og 15, 
66.2, 130.1 

navne lnaun0 a 66.2 

ned 'neer 49.12, 106.6 
nede 'neer oa 

neg 'næi 

neger lnæægrf'næægoar0 a 

negl 'nail 49.2, 49.11 
negle lnail0 a 

nej 1na(a)i 

niende 1nioænoæ/1ni0 æ0 næ 

nikke 1nekoa 

Nilen 1nil(0 æ)n 

»nipa« ( = »nippe«) 'nip0 a 50.1 
nisse 'nes0 a 106.1 
nogen 1naoeng(i) 17, 27 (fem.) 
noget 'na(oæ)d 17, 27 
nord 'nor 49.13, 106.6/1når 

nordvest 1nor'uæst 

nordøst 'nor'oost 

nul 'nål 

nusle 'nøsola 

ny 'ny(oær) 49.5 
nyde 1nydoa 

Nyker 'nøkr 

nyre 'ny(r)oa/ 1nyo(r)a 

nyrerne 1nyr ona 

nyse 'nys0 a 49.7, 106.1 
nytte 1nøtoa 17, 27, 128.2 
nytter 'nøtr 49.6 
næb 'næb 

næbbet (adj.sb.best.f.) 'næb(oæ)d 

nælde 'næiloa 49.9 
nænne 1næng(i)oa 

nær 'næær 49.1, 49.3, 49.10 
næse 'næ0 sa 

næve 1næuoa/ 1næoua 

nævn (sb.vb.imp.) 'næun 130.1 
nævne 'næun 0 a 44.2 



nød (frugt) 'nød 

nød (trængsel) 'nø 

nødig 'nøødoi(oær)f'nøodi(oær) 

nødvendig 'nød'uænodi(oær) 

nøgen (fem.) naioæn 

nøgle (et) 'nåil0 æ 

nøgle (en) 1nåil(oæ) 

nøglen 'neg 0 æ0 leng(i)/nåil0 eng(i) 

nøgler 1negofa/'nåil0 a m.m. 
nørre 'nåroæf'nåoræ 

Nørrekås 'når 0 æ'kåås 

»nøzja« ( = »snuse efter«) 'nøsoa 

nå (vb.) 'nåå 49.15 
nåde 1nååd0 æ/ 1nåå 0 dæ 

nål 'nåål 49.14 
når (konj.adv.) 'nåår 27, 36.3 

offer 1åfr 

ofre 1åfora 

ofte 'åutaa 

og 'åu 17, 18, 27, 44.1, 124.2 
også 'åu 18, 27, 44.1, 124.2 
okse 1åksoa/ 1åkasa 

Ole '0 0 /a 106.3 
olie låfoia 

Olsker 'oolskr 

omkring oåm'kræng(i) 

ond 'oon(r) 

onde (adj.pl.) 'oon 0 a 106.4 
ondskab 'oon'skau 

Onsdag 'oons'da/'oonsada 

op 'åp 18, 27, 39 
opfordre 'åp'foodora 

oppe 1åpoa 

opsternasig 0 åp0 stra 1na0 tisk(r)j 

- 1naosi(oær) m.m. 

opstuve, sammenstuve 'åp'støg0 a 

(op )ægge 'aga 

ord 'or 130.1 
ordn 'åår 0 na 80 
ordne 1åår ona 

ordre 'åårdora/ æ I åår odra/ æ 

orgel 'årg(0 æ)l 

orm 'åårm 

orne 'or0 na 

os (sb.) 'oos 

os (obl.f.t. »Vi«) 'uås 95, 99, 106.5 
ose loos0 a 

ost 1oost 

»otte« »morgenstund« 'oota 

otte 'ååt0 a/åå0 ta 

ottende 'ååtoænoæ m.m. 
»ottesang« ( = »gudstjeneste 

julemorgen«) 1oota1sång 

Ove 'ååu0 æ/åå0 uæ 

over 'åur 

ovn 'un 104.3 
ovnen 'un0 eng(l) 
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pakke (sb.) lpakoa 18, 19, 27, 36.1,2 
pande lpang(i)oa 

papir opalpeer 

par lpar 49.1 
paradis 'Paora 1dis m.m. 
part lpart 

»piisla« ( = »pusle«) lpasola 

passe lpas oa 
patte 'pat oa 

pave lpaauoa/paa0 ua 49.l 
peb lpeeu 49.1 
peber lpø/eur 50.7 
pebermynte lpøur'mønotæ m. m. 
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pege lpæioa 

pegede lpæi0 tæ 

penge lpæng(i)oa 17, 27 
Per lpæær 49.1 
perle lpaarloa 

persille opærlseloa 

pest lpæst 49.1 
pibe piu0 a 49.1 
pige 1. lpib(0 æ)l/lpi0 bæl 32.3,4, 36.4, 

49.1, 
2. lpai0 a 18, 19, 27, 36.1,2, 49.l 

pil lpil 49.1 
pile (vb.) lpil0 a 

pimpe lpempoa 

pind lpeng(i) 54.2 
pines lpin0 æs 

pinse lpeng(i)oæs/lpeng(i)osæ 

pirke lpeerk0 a 49.1 
pirrelig lperaoli(oær) 115 
pisk !pisk 

pistol 0 pi1stool 

pjalt lpialt 

pjus lpios 

pjækkert lpiækrt 

»pjæs« ( = »skum«) lpiææs 

»pjæsuer« ( = »oppustet, porøst«) 
lpiææs0 u(0 ær) 124.1 

plads lplas 

plakat oplalkat 

plante (sb.) lplantoa 

plejl lplåil/lplail 

pligt lplegt 

pludder lplød0 ra 

plukke lplåk 0 a 

plyndre lpløn 0 ra 

pløje lplåi0 a 

pløjede lplåi0 tæ 

port lport 49.1 
pose lpåsaa/lpå0 sa 

post lpååst 

potte lpåt 49.1 
potten lpåt0 eng(i) 

prale lpraloa 

prins lprens 

pris lpris 

professor oPYO lf æs oar oll 

provst lproost 

prygl lpryl 

præst lprææst 

prøve lpræuoa 

prøvet lprøøut 

prop i tønde lpråås 

psykologisk (rm.) 66.1 
puds (imp.) pos0 a 50.9 
pudse lposaa 114.2 
puf (imp.) lpofoa 50.9 
puffe lpofoa 

»pugga« (=»frø«) lpogoa 

puld lpoil 

pulver lpålur 

pumpe (sb.) lpåmp 0 a 

pund lpong(i) 49.1, 50.9, 54.3, 74, 

164.3 
pung lpong 54.3, 74, 164.3 
»pungevante« (bælg-) lpong0 aluant0 a, 

m.m. 
pusle posola 

pusling lpos0 leng(i) 

»pyggjer« ( = »knopper«, »nældefeber« 
o. lign.) lpøg(i)r 50.7 

pynt lpøng(i)t 

»pyz« ( = »missekat«) lpys 



»pyza« (=»svulme op«) lpys0 a 

»pyzinj« (b.f. af »pyz«) lpysoeng(l) 

pægl lpææl 49.1 
»pægle« (vb.) lpææl0 a 

pæl lpææl 49.1 
pæle (sb.pl.) lpææloa 

pæn lpeen(r) 

pære lpæora 49.1 
pølse lpøl0 sa/lpøls0 a 

på lpåå 17, 49. l 
påhængende (adj.) 1påålhæng(i)0 sæ 

påske lpåå 0 ska/lpååsk0 a 

påtaget (adj.) lpåå 1ta(0 æ)d 

r (bogstavet) lar 

rad lrad 

rakte lrait0 æ 

rand Iran 

rang lrång 

rar lrar 49.10 

rase rasoa 49.4 
»råzapåza« ( = »spilopmager«) 

lras0 a1pas0 a m. m. 33.2 
rask lrask(r) 

raskt lras(k)t 

reb lreeu 

redde 1rædoa 

reddede lræd0 ad0 a 

rede (sb.) lrød0 a 50.3, 50.6 
»til redes« ltelrees 

regere relgeer0 a 10.4 
regn lrain 

regne 1rainoa 
regne (med tal) lrain 0 a 
regnskab lrainlskau 

rejse lrees0 a 

rem lrøm 

ren lreen(r) 

rend lræng(i) 0 a 

rende lræng(i)0 a 49.3, 50.3 
rense lrøns0 a 

rent lreent 106.3 
ret (sb.) lræt 

rev (præt.) lreeu 

revet lreuoæd 

revle lræul(0 a) 44.2, 66.2 
revne (sb.vb.) lræun 0 a 

revse lræus0 a 
ri lri 

ribbe (vb.) lreb0 a/lreul0 a 

ribben lrælbeen 

ride lri(0 a) 170 
riffel lref(oæ)l 

rift lreut 55 

rig lræi(r) 

rige (sb.) lræi0 æ 

riget 1ræi0 æd 
rigge lregoa 

rigsdagen lrislda0 eng(i) 

rim lrim 50.10 
rimpe lræmp 0 a 

rinde lreng(i)oa 

ring lreng(i) 

ringe (vb.) 1reng(i)oa 
ringe (adj.) lreng(i) 0 æ 

ringede (præt.) lreng(i) 0 tæ 

»ripa« (»rask på det«) lrip 0 a m.m. 
ris Iris 

risengryn lris(0 æ)nlgryn 

rist lrøst 

riv (imp.) lriu 0 a 50.10 
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rive (vb.) lriu0 a 104.1 
rive af 1risp 0 a/lresp 0 a/lræul0 a 

rives lriu0 æs 

rive ( = »revle« (fx. bær)) lreul0 a 

rod (sb.) lrood 

rode lrood0 a 50.6 
roe lrooa 

roer lro(0 æ)r 132.3 
»rogg« ( = »snefog«) lråg 43, 66.l 
»rogga« ( = »fyge«) lrågoa 

rognen lruneng(i) 

rolle lrål0 a/lråofa 

rom, Rom lråm 

ror lror 49.13, 132.3 
ros lroos 

ros (pøbel) lrås 

rose (sb.vb.) lroos0 a 41, 45, 50.6, 
164.2 

rosin 0 rolsin 

»Rotna« (rutebåden) lråt0 na 

rotte 1røtoa 

rude 1ruoa 
rug lråu 

rug (imp. af »ruge«) lrøg0 a 50.3, 70.2 
ruge 1røgoa 

rul (imp.) lroil 

rulle (vb.) lroil0 a 

rum lråm 

rummelig lråmoæoli(ær) 

rumpe lråmp 0 a/1råmopa 

rund lrong(i)(r) 49.14 
runde (adj.pl.) lrong(i)0 a 54.3 
rundt lront 106.3 
runge lrong0 a 54.3 
rus 1rus 

ruske ( = »pille«, fx. fjerkræ) lrusk0 a 

Rusland lrysl/an/lrusl/an 

Russen (= »Russerne«) 1rys0 eng(i)/lrus

m. m. 
Russer 1rys0 ar0 a/lrus0 ar0 a m.m. 22, 

32.3, 36.3 
rust lrøst 

rutte lrøs0 la 

ryd (imp.) 1rød0 a 

rydde lrød0 a 50.3, 50.6 
ryg lrøg(i) 50.3, 50.7, 70.2, 96 

ryge 1røioa 49.11 
rygge 1røg(i)0 a 

rygte 1røgtoæ 
ryk (imp.) lrøk(i)0 a 50.3 

rykke 1røk(i)oa 50.3 
rykkede lrøk/gi0 tæ 

rynke (vb.) lrønk(i) 0 a 

ræb (imp.) lræu0 a 

ræbe lræu0 a 44.1, 164.1 
ræd lræd(r) 

ræk (imp.) ræk(i) 0 a 

række (vb.) lræk(i) 0 a 50.3 
»rælier« ( = »styg«) lræoli(0 ær) 

ræv lræu 49.12 
ræve lræu0 a 44.1, 164.1 
ræven lræuoeng(i) 

rævs (gen. af »ræv«) lræus 

rød lrø(0 ær) 49.5, 49.9 
rød hest (best.f.) lrys0 eng(i) 

rødme (vb.) lrød0 ma 

rødmosset lrøølmås0 ad(r) m. m. 130.2 
røg lrøi 

røge lrøi0 a 49.11 

røgede røi0 tæ 
røget lrøit 

røgt (sb.) lråit 



røgte (vb.) lråit0 a 49.16 
røm (imp.) lrøm0 a 50.7 
rømme lrøm0 a 49.6, 50.6 
»rønnafint« lrøn0 aljint 

rønne, Rønne lrøn0 a 

røre lrø0 (r)a 49.17 
rører lrør 49.7 

»røsla«, se »rutte« 
røst lrøst 

røv (sb.) lraau 

røve (vb.) lrøøu0 a 104.1 
rå (adj.) lråå(0 ær) 

råbe lrau0 a 55 

råber lraur 55 

råbt lraut 55 

råbte lrau0 tæ 55, 59.2 
råd lråå 49.1, 49.2, 49.8, 49.15 
rådden lrød0 eng(i) 

råde lråå 

rådede lråå0 tæ 

rådes (rådslå) lråås 

rådhuset lråålhus(0 æ)d 

rådne lrød0 na 

råge 1råågoa/1rååoga 
råt lråt 

sabel lsau0 æl 

sad lsad/såd 

saft 1saft 
sagen lsag(0 æ)n 

sags lsags 

sagt lsait 

sagtens lsait(0 æ)ns 

saks (le) lsais 49.11 
sal Isa[ 

salt 1salt 

salve lsal0 a/lsa 0 la 

saml lsam 0 la 80 
samle 1samola 

sammen lsam(0 æ)n 

samtykke lsamltøki0 æ 

sand (adj.) lsang(i)(r) 

sand (sb.) lsan 104.1 
sandt lsant 49.4 
sang (sb.vb.præt.) lsång 50.1 (sb.) 
sange 1sång oa 
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St. Hans Aften lsantlhanslaut0 an m.m. 
»sansåga« ( = »eventyr«) lsanlsag0 a 

sat Isat 50.2, 105,2 
sav lsaau 

save lsaau0 a 49.8, 49.11 
savle lsag0 la 

savne lsaunoa 

scene Ise 0 na 

se Ise 49.2, 104.1, 130.2 
segl lsail 49.11 
segne lsain0 a 

sejl lsail 49.11 
sejle lsail0 a 49.3 
sejlene lsail(0 æ)n 81 
sejre lsair oa 

seks lsæks 

sele lsøloa 

selv (sg.) lsææl 49.1 
selv (pl.) I sæl 

selve lskiæluoa 

sen lseen 

send lsæn 0 a 50.3, 50.14 
sende 1sæn0 a 50.2 
sene lsen 0 a 50.6 
seng lsæng(i) 50.2, 50.14, 50.15, 54.2 

74 
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senge lsæng(i) 0 a 

sennep lsøn0 æp 

sent 'seent 

ses 'sees 

set 1setf 'seedf 'seoæd 

si (vb.) 'si 49.5, 104.1 
si (sb.) 'si 49.5, 104.1 
sid ( = »løsthængende«) 'si(0 ær) 

sidde lsed0 a 49.10, 50.6 
siddet lsåd0 æd 

side lsi0 a 

siden (b.f.) 'si0 an 

siden 'sin 104.1 
sidst 'sist 

siede 'si0 tæ 

sig (pron.) lsai 

sige 'sai 50.2, 122.2 
signal osilnal 

signet osilnæt 

sigte (m. si) lsait0 a 

sigte (mod mål) segt0 a 

»sikken (en)« 'sek(i)(oæ)(n)(leeng(i)) 

sikker 'sekr 

sild lsi/ 49.7 
silde lsil0 a/lsi0 la 

sile 1siloa 

silke lsølk(i)0 æ 

»sima« ( = »halmbånd«) lsim0 a/lsi0 ma 

simpel lsømpolu(oær)Jlsømp(0 æ)l-

sin (fem.) 'sin 104.1 
sinkadus osenoka'dus 

sirts 'særs 

»sisarinj« ( = best.f. af »saks«) 
1si os ar oeng(i) 

sit Iset 59.1 

siv 'sæu 

sjal lskial 

»sjawsada« ( = præt. af vb. »snakke«, 
»sladre«) lskiaws0 ad0 a m.m. 

»sjelnad« ( = »forskel«) 'skiel0 nad 

m.m. 
sjette lskiæt0 æ 

sjus 'skiøus 

sjæl 'skiææl 104.2 
sjælden 'skiæl0 an 

sjælen 'skiææl(0 æ)n 

Sjælland 'skiæ(æ) 1lan 

skumringen lskiøm0 neng(i)(0 æ)n 

skab 'skaau 

skab (sygd.) 'skab 50.5 
»skabba« ( = »hoppe« sb.) 'skab0 a 

skabe (creare) 'skaab 0 a 

skabe (»arte«) 'skaau0 a 55 

skabelse 'skaab 0 æls0 æ m.m. 
skaber 1skaabr 

»skabilkenhåwd« oska 1bælk(oæ)n 1håud 

skabt 'skaut 55 

skade (fugl) lskad0 a 42 
skade (sb.) lska 

skaf (imp.) lskafoa 50.2, 50.5 
skaffe 1skafoa 55 

skaffet 'skaft 55 

skaft 'skaaut 

skagle lskag0 lajlskag(0 æ)l 

skagler lskag0 la 

skal (sb.) 'skal 

skal (vb.) 'ska 

»skala« (pille skal af) lska/0 a 

skaldet lskail0 u(0 ær)Jlskail0 æd(r) 

skanse 1skan0 sa 



skar lskar 72.2 
skarn lskaarn 

skarnagtig lskaarnlaifi/u(0 ær) 

»skarns« lskaarns 

skarp lskaarp(r) 

»skarpan« (best.f. = »det glatte lag«) 
lskaarp0 an/lskiaarp0 an 

skat lskat 50.2 
skatte lskat0 a 

ske (vb. sb.) lskie 

skede lskieed0 a 

skel (sb.) lskiææl 

skelne lskiæ/0 11a 

skeløjet lskiee/lai0 ad

sker lskieer 49.12 
sket lskiet 105.1 
skib lskieeu 49.1, 49.12 

»skjægga« ( = »skægget person«) 
lskiæg(i) 0a 50.1 

sko lsko 168.1 b 
skodde lskåd 

skodden lskåd0 an 

skolde lskåål0 a 

skoldede lskåå/0 ad0 a m. m. 22, 23, 
32.1,4 

skorte (vb.) lskåårt0 a 

skose lskoosoa 

skosål lskolsøl 33.2, 168.1 b 
skov lskåu 

skovl lskåul 

skrab lskraauoa 

skrabe lskraauoa 

skrald lskrail 

skralde (sb.) lskra/0 a 

skid lskiid 50.2 skrevet lskreu0 æd 

skide lskiid0 a skride lskri 

skiden lskiid0 eng(i) (m.)/lskiid0 æd (n.) skrift lskreut 

skrige lskræioa 

skrive lskriuoa 

skrog lskrååu 

skrue lskru0 a 
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skidt lskiit 50.2, 72.2 
skifte (vb.) skieeut0 a 

skifte (sb.) lskieeut0 æ 

skik lskiek 50.4 
skikke (vb.) lskiek0 a 

skil lskie/0a 50.14 
skille lskie/0 a 

»skrusa« ( = »(gammelt) fruentimmer«) 

skin (sb.) lskien 50.4, 50.14 
skind lskieng(i) 49.2 
skinke lskien 0 ka/lskienk0 a 

skinne 1skien0 a 

skive lskiiu0 a/ 1skii0 ua 

skjold lskiå/ 49.4, 49.8 
skjorte 1skiåurt0 a m.m. 
skjul lskiy/ 49.12, 64, 104.2 
skjul (legen) lskiy/lskiyl 

skjule lskiy/0 a 

I skrus oa/1skruosa 

skrædder lskrædoar oll 

skrælle lskræi/0 a 

skræm lskræmoa 

skræmme lskræm0 a 

»skrænjkja« ( = »spænde ben«) 
lskrænk(i)oa 

skrå (adj.) lskråå(0 ær) 

skrå (sb.) lskro 168.1 b 
skubbe lskåboa 

skud lskåd 50.6 
skude lskudoa/lskuoda 
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skudt 'skådaæd 

skuf (imp.) 1skåf0 a 50.6, 50.9 
skuffe (vb.) 'skåfoa 

skulde (præt.) 'skoloæ 

skulder 'skål0 ra 

skulderen 'skål0 ran 

skum 'skåm 50.9 
skumme 'skåmoa 

skumring 'skiøm0 neng(i) 

skure (vb.) 'skur oa 

skurv 'skår 50.9 
skvat 1skuat 44.1 
skvulpe 'skuo/ølpoa 

sky (sb.) 'skiy 49.11 
skyde 'skiydoa 72.2 
skyder (præs.) 1skiydr 

skygge (sb.) skiøg(i)oæ 

skyld 1skiyl 49.12, 64, 104.2 
skylde 'skiyl0 a 

skyldig 1skiyl0 di(0 ær)f'skiøl0 di( 0 ær) 

skynd 'skiøng(i)oa 

skynde 'skiøng(i)oa 

skytte 1skiøtoa 

skyttel 'skåt0 a 

skæbne 1skiææb0 naf 'skiæuona 

skæg 'skiæg(i) 21, 32.2 
skæl 'skiæl 

skælde 1skiæil0 a 49.7, 49.10 
skælder (præs.) 1skiæilr 

skældte 1skiæil0 tæ 

skæmte 'skiæmota 

skændte 'skiænatæ 

skænke 'skiænk(i) 0 a 

skæppe 1skiæp 0 a 50.1 
skær (imp. (sb.)) 'skiæær(0 a) 49.12 
»skærdagene« ( = »skærtorsdag og 

langfredag«) 'skiæær'da0 na 33.2 

skære 'skiæær0 a 49.5, 49.12, 72.2 
skærer 'skiæær 49.12 
skærve 'skiær oua/ 1skiæruoa 

skæv 'skiæu(r) 49.12, 50.9 

skød 'skiød 

skøde 'skiøodæ 

skøjte 'skiåitoaf'skåit0 a m.m. 
skøn (adj.) 1skiøn(r) 

skøn (sb.) 'skiøn 

skønne (vb.) 'skiønoa 

skørt (sb.) 'skiøørt 49.3, 49.9 
skøt, udret 'skiødoa 

skøtte, udrette 'skiødoa 50.6 
skøttet 'skiøt 50.2, 105.1 
skår 1skåår 

slag 'slaau 
slagel, slagvol 1s[aag 1uå[j ls[aag 0 uå[ 

slave 'slaau0 a 

slem 'sløm(r) 

slev 'slæu 

slib 1sliuoa 

slibe 'sliuoa 50.6 
slid (sb.vb.imp.) 'slidoa 

slide 'slid0 a 50.6 
slider (præs.) 'slidr/ 1slioær 

sligt 'slæit 

slikke 'slekoa 

slingre 'sleng(i) 0 ra 

slippe 1slæpoa 

sluge 'sløgoa 

slukke 1sløk(i)oa 58,71 
slukket 'sløk/git 58,71 
slunken 'slonk(0 æ)n (fem.) 
sluppet 'slåp(0 æ)d 

slutte 'slutoa 

slyngel 'sløng(l)(oæ)l 

slæbe 1slæuoa 



slæde 'slæ 104.6 
slæden 1slæ(oe)ng(i) 131 
slægt 'slait 

slænge ls/æng(i) 0 a 

sløjfe 1s/åifoa/-iof-

sløse ls/øøs0 a 

slå 'slåå 41, 45, 104.6 
slås Is/ås 

»smarter« ( = »smært«, »smækker«, 
»slank«) lsmaart(r) 

smed 'smed 

smede lsmi 

smedede 1smiotæ 

smedje 'smed0 ia 

smeds (gen. af »smed«) 1smeds 

smide 'smid0 a 

smider 'smidr 

smiske 'smisk0 a/lsmesk0 a 

smugle lsmåg0 la 

smuld 'smoil 

smule 'smål0 a/-ål-

smutte lsmåt0 a 

smæk 'smæk(i) 

smække lsmæk(i)0 a 

smæld (imp.) lsmæil 

smælde 1smæiloa 

smør (sb.) 'smår 

smøre (vb.) 'småroa m.m. 
»smøre« (sb.) 'smår0 a m.m. 
smørelse 'smår 0 a m. m. 
små 'småå 

snakke 'snak0 a 45 
snart 'snart 

sne (sb.vb.) Isne 104.4 

snedker 'snekoaroa m.m. 
sneede 'snet0 æ 

snegl 1snail 
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snige 'snæi0 a 

snip 'snøp 

snitte Isnet 0 a 

sno 'sno 104.4 
snorke 1snaark0 a 

snuble 1snobola 

snude 1snudoa/1snuoda 124.1 
snue (sb.) 1snåu0 a 

snue (vb. = »sove«) 'sniu 0 a 

snyde lsnyd0 a 

snylte lsnølt oa 

snært 'snaart 
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»snøbba« (= »snærre ad«, »bide af«, vb.) 
1snøb0 a 56 

»snøbt« (præt.part.) 'snøbt 56 
snøfte lsnæut oa 

snøvle 1snæuloa 

snøvler 'snæulr 

so 'so 

»sogga« ( = »småkoge«) 'såg0 a 

sogn lsåg(0 æ)n/lså(n)gn 60, 73 
sokker lsåk0 a 

sol 'sool 106.2 
sold ( = »sædesi«) 'såål 

soldat oså/ldat 

solen 'sool(0 æ)n 81 
solgt lsåålt 

sommer 1såmr 

sop (imp.) lsåp 0 a 50.1 

soppe 1såpoa 

sorg lsår oi 121 
sorger lsåri0 ær 121 
sort (adj.) 'suåårt(r) 41, 44.1, 124.2 
sov (imp.) lsaauca 

sove 'saau0 a 49.8, 49.11 
spadsere ospalseer oa 

spand 'spang(i) 

spare 'spar oa 
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spas lspas 

spejl lspail 

spids lspes 

spilde lspiloa 

spille 1spelaa 

spinde lspeng(i) 0 a 

spindelvæv lspeng(i)(0 æ)lluæu 33.2 
spise lspisaa 

spisekammer lspislkamrs 

spjæld lspiæil 

splis (sb.) lsplais 

splisse, splejse (vb.) lsplaisaa 

spor lspår 

sprang lsprång 

spring lspreng(i) 

springe lspreng(i)0 a 

sprunget lsprång(0 æ)d 

sprække (vb.) 1sprek0 a 

sprække (sb.) lspræk(i)0 a 

sprælle lsprail0 a 

sprænge lspræng(i) 0 a 

sprætte lspræt0 a 

spurgte 1spor otæ 

spurv lspår 

spy (vb.) lspy 

spytte lspåtaa 

spæk lspæk(i) 

spække lspæk(i) 0 a 50.3 
spænde (sb.) lspæng(i) 0 æ 

spænde (vb.) lspæn0 a 

»spænja« ( = »kradse«) lspæng(i)0 a 

spær (sb.) lspar0 a 

spær (imp. af »spærre«) I spær oll 

spærre I spær oll 50.3 
spørge lspår oll 

stabel lstau0 æl 

stads lstas 

stage lstag0 a/lstaoga 

stak (vb. præt.) lstak 50.4, 105.5 /ståk 

stakit ostalkit 

stakkel lstak0 al 

stald lstail 

stampe lstamp 0 a 66.5 
standse lstans0 a 

stang lstång 50.5, 50.9 
stange 1stångoa 

stav lstaau 

stavre lståu0 ra/lstagola 

sted lsta 

stedet lsta(0 e)ng(i) 131 
Steffen 1stafoan 

steg (sb.) lstæi 

stegers lstæægrs 

stemning lstæm0 neng(i) 44.2 
sten lsteen 73 
Stengade lsteenlgad0 a/-a0 d- 73 
stengærde Is teen 1giar oæ 

stenkiste lsteenlki0 sta/-lkist0 a 

sti lstai 

stifdatter lstøldøtr 

stiffader lstølfar 

stifmoder lstølmo(0 æ)r 

stifsøn lstølsøn 

stige (sb.) staioa 

stigen lstai0 ang(i) 

stikke 1stek0 a 

stilk skiælk 69.3, 72.1 
stillads ostel/as 

stille (vb.) 1stæil0 a 

stimmel lstem(0 æ)l 

stinke 1stenk(i) 0 a 



stiv (adj.) lsfiu(r) 

stive (vb.) lstiu0 a 

stjal lskial 

stjerne lskæ(æ)r ona/-rnoa 72.1 
stjæle lskiææl0 a 72.1 
stjært lstaart 104.5 
stjålet lskiål(0 æ)d 

stob lstååb 

stof lståf 50.4, 50.9 

stofs (gen. af »stof«) lståfs 

stok lståk 50.1, 50.4, 105.5 
stokke lståk0 a 

stop lståp 0 a 50.1 
stoppe lståp0 a 

stor lstor 

stort lstort 104.5 
straf (sb.) lstraf 

straks lstrais 21 
strand lstran 

strejf lstraifoa 

strejfe lstraifoa 

streng (sb.) lstræng(i) 

streng (adj.) lstræng(i)(r) 

stride lstri 

strides lstri0 æs 

strigle lstriloa/ I streg ola 

strikke lstrek0 a 

strippe ( = »malke«) lstrøp 0 a 

stritte lstret0 a 106.1 
strube lstriu0 a/- 0 ua 

strubehoste lstroblho 0 sta 

strutte I strut oa 106.1 
strække lstræk(i) 0 a 

stryge lstrøi0 a 

strøm (sb.) lstrøm 

strømme lstrøm0 a 

1s• 

stub lståb( 0 a) 50.4, 50.5 

stubbe lståboa 

studere 0 SfO Ideer 0 a 

stump lståmp 

stund lstong(i) 

stuve lstøg0 a 

styg lstøg(i)(r) 58, 71 
stygge (b.f.) lstøg(i) 0 æ 

stygt lstøg/kit 58, 71 
stykke lstøk(i)oæ 

stykker lstøk(i)r 128.3/støk(i)(
0
æ)n 

styre (vb.) lsty(r) 0 a 

styrke (sb.) lstørk0 a m. m. 
styrke (vb.) lstårk(i) 0 a 

stænge (sb.) lstæng(i) 0 æ 

stænge (vb.) lstæng(i)0 a 

stænke lstænk(i)0 a 

stær lstar 50.4, 128.1 
stærk lsta(a)rki(r) 170 
stærkt 1staark oit (az og k latente) 

/star out(?) 
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stævnen, stævning lstæu0 neng(i) 44.2 
støbe lstøøu0 a 

støbte lstø(ø)u0 tæ 

støde lstødoa 

støv lstæu 

støvle lstæu0 la 32.3, 44.2 
suge lsåu0 a 49.6 /lsøgoa 

sukke lsåkoa 

sukker (sb.) lsåkr 

sukker (vb.præs.) lsåkr 

sul lsåul 

sult lsuølt 

sulte lsuæltoa 

sulten (adj.) lsuølt 0 eng(i) 

sultet lsuælt(oæ)d 
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sund (sb.) 'song(i) 

sund (adj.) lsong(i)(r) 

sundet 'song(1)(oæ)d 

sundt lson(g(i))t 

suppe 'såpoa 

sus lsus 49.11 
suse lsus0 a 

svag 'suag(r) 

svage lsuag0 a 

svaje 1suaioa 

svamp lsuamp 

svans 'suans 

svar lsuar 

svare 'suar oa 

sved 1sued 

svelle 'suæloa 

svend lsuæn 

svensk lsuænsk(r) 

Sverige lsuær 0 i/'suær 0 iæ 

svie 'sui( 0 a) 

svin 'suin 

svinde lsueng(i)oa 

svinemelde (plante) lsuin 0 a'mil0 a/- 0 la 

sving (sb.) lsueng(i) 

svinge 'sueng(i)oa 

svingel lsueng(i)(0 æ)l 

svirende 'suiroæn0 æs m.m. 
svirre lsuer oa 

svoger 'suåur 

svor 'suor 

svulme 1suæiloa/ 1suolmoa/ 1suølmoa 

svulmede lsuaail 

svulmer 'suæilr 

svælge 1suæloa 

svælgede 'sualtoæ 

svær 'suæær 

sværge lsuæær oa 

sværger lsuæær 

sværm 'suaarm 

svært (imp. af »sværte«) lsuaart 0 a 

svært (neut. af »svær«) 'suæært 

svøbe (vb.) 'suøøuoa 

svømme 'suøm 0 a 

sy Isy 49.11, 104.2 
syede 1syotæ 

syg 'skiøøg(r) 33.2, 72.2 
syge (sb.) 'skiøøgoa 

syl Isy/ 106.2 
syle lsyloa 

syn 'syn 

synd 'søng(i) 

syng lskiøng(i) 0 a 50.10 
synge lskiøng(i)0 a 50.6 

synke 'skiønk(i) 0 a 

»syp« (»snaps«) lsyp 

»sypa« (»drikke snaps«) 'sypoa 

sysle lsys0 la/ 1sy 0 sla 

sytten lsøt0 an 

syv 'skiøu 44.2, 50.2 og 10, 128.1, 
136.8 

sæbe 1seoua 

sæk 'sæk(i) 50.2, 50.3 
sække 1sæk(i)oa 

sæks (gen. af »sæk«) 'sæk(i)s 

sæl(hund) lskiææ/lhong(i) 

sælg 'sæloa 50.15 
sælge 1sæloa 

sænke lsænk(i) 0 a 

særk 'saark(i) 

sæt (imp.) lsæt0 a 50.2 

sætte 1sætoa 50.2 
sø lskiø 49.6, 72.2, 113, 128.1 



søbe(mad) 'su0 a 

sød 'søød(r) 

sødt 'sot 50.2, 105.2 
søen 1skiø(oe)ng(i) 131 
søge 1søioa 49.11 
søgn 1sångntf'såint 

søgnedag 'såin0 æ'da m. m. 
sølv 'søl 50.2, 106.2 
søm (en, et) 'søm 50.2 
søn 1søn 

søndag 1søn'da/'søn0 da 

sønden 'søng(i) 0 an 

sønder (også »itu«) 'sønr 

søndre 1sønoræ 

sønner 'sønr 

sørge 1sårioa 

søskende 'søsk(i)( 0 æ)n 

søster 'søstr 

tag (greb) 'taag/'taau 

tag (på hus) tag 106.3 
tage (vb.) 'ta 

taget 'ta( 0 æ)d 

tak 'tak 50.4 
tak (spids) 'tag 

takke (vb.) 'tak0 a 

tal (imp.) 'taaloa 

tale (vb.) 'taaloa 

tale (sb.) 'taola/ 1taloa 

talg 'tal(g) 80 
talje 'tal0 ia/1tali0 a 

tam 'tam(r) 50.4, 50.12 
tamme ltamoa 

tamp(e) 'tampoa 

tand 'tang(i) 74, 106.1,2 

tande 1tan 0 a/ 1taona 

tandløs 'tang(i)oa 1løøs(r) 
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søsyg 'skiø'siøøg(r) 33.2, 113, 130.2 
søvn 1sæun 

tang 'tång 50.12, 50.16, 105.3, 114.1 

tanke 'tånkoa 112 
i søvne 'i'sæun 0 a tapet ota'peet 

så (adv.) 'så 17, 83, 106.5, 130.2 tav 'tait0 æ 

så (vb.inf.) 'såå 49.9, 49.11, 83, 104.2, tavle 'taul0 a 

106.5, 130.2 te (sb.vb.) 'te 49.2, 130.2 
så (præt. af »se« vb.) 1såå 49.9, 49.11, tegl 1tail 49.2 

83, 104.2, 106.5, 130.2 tegn 'tain 74, 81.1 
sådan 'sød0 an/'san/lsan 

sådant 'sant 

såede 1sååotæ 

sål 'søl 33.2, 50.2, 106.2 
»såvelser« ( = »sammenfejet aske«) 

'sååu(0 æ)lsr 

tabe 'taau0 a 55 

tabt 'taaut 55 

tabte 1taauotæ 

Tejn 'tain 74, 81.l 
telefon (b. & ub.f.) oteloæ'foon 

ti (num.) 'ti 49.2, 104.1 
ti (imp. af »tie«) 'tai0 a 50.4, 50.12 
tid ti(d) 

i tide 'i'ti(d)oa 

tidende tid0 ænoæ m. m. 
tids 'tids 

tidsel 'tist( 0 æ)l 

tie ltaioa 49.1 
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tiende (num.) lti0 æn 0 æ m.m. 
tier (præs.) 1tair 

tiet ltait 49.2 
tig lføg(i) 0 a 50.7 
tigge ltøg(i) 0 a 50.7 
»tijlle« ( = »loft<{) lti/

0
æ 

»tijllet« 1til(0 æ)d 22, 32.1 
til lte 19, 28, 33.1 og 3c, 128.2, 

130.2 
tilhold lfelhål 

time ltim 0 a/lti0 ma 

tin lten 

ting lteng(i) 19, 26, 28, 49.2, 54.4, 
106.1, 122.3 

tip ltøp/ltep 

tirsdag lteerslda/- 0 da 

tisse tes0 a 106.1 
tit ltit 
titel ltit(0 æ)l 

tjene lkææn 0 a 

tjære (sb.vb.) lkæær0 a 49.1, 69.1, 69.2 
to lto 49.2, 104.1, 128.3 
tobak 1tob0 ak 

Toft ltåut 

tog (præt.) ltåu 61, 95 

tog (sb.) 1tååg 50.8, 106.3 
told ltååil 

tolv ltal 49.2 
tom ltåm(r) 49.2, 50.13 
tomme (adj.) ltåm 0 a/tå0 ma 105.4 
tommelfinger 1tøm0 a/ltøm(0 æ)l'feng(i)r 

top ltåp 50.1 
toppe 1tåp 0 a 

tordne ltorn0 a 

torsdag ltåårslda/- 0 da 33.2,3 b 
torsk ltårsk 

torv ltår 50.1, 50.12, 50.13, 50.16 
tos (imp.) ltås0 a 50.1 
tosse (sb.vb.) ltås0 a 

tosse (kvinde) lto 0 sa 106.1 
tot ltåt 

to-tre lfoo[ltre(e) 

Tove ltååu0 æ 

tran ltran 

trane 1tranoa/1traona 

trang ltrång(r) 

trangt 'trång/kt 

trange 'trångoa 

tre ltre 104.4, 128.3 

tredie 'tredoæ 

tredive I træd0 u0 a/ I træd0 ua/ I træduoa 

m.m. 123 
tredivte 'trædoæutoæ m. m. 
tre-fire 1tre(e)loæ'fir oa m. m. 
tres 'trøs 50.3 
»tresker« (»kvik«) trisk(r) 

tretten 1trætoan 

trettende 1træt0 ænoæ m.m. 
trevlet ltrææsolu(oær) 

trille ltril0 a 

trilling 1trel0 eng(i) 

trisse ltris0 a/ltri0 sa 

trold ltråil 64 
trolde (sb.pl.) ltråiloa 

trop ltråp 

tropper ltråpr 

trygle ltryl0 a 

tryk (imp.) ltrøk(i)0 a 50.3 
tryk (sb.) ltrøk(i) 

trykke ltrøk(i) 0 a 

trylle 1tråil0 a 64 
tryne 1tryn0 a/1try0 na 



træ ltræ 104.4, 104.6 

træde 'trø 104.6, 130.2 
træf (imp.) 1træfoa 

træffe ltræf0 a 50.3 
træk (imp.) lfræk(i) 0 a 

trække ltræk(i) 0 a 50.3 

træl 'trææl 

trælle (vb.) lfrææl0 a 

trænge lfræng(i) 0 a 

trængt ltræng(i)t(r) 59.2 
»træza« ( = »drage ånde med besvær«) 

ltrææsoa 

»træzer« (præs.) 'trææsr 

»træzla« ( = »træza«) 1trææs0 la 

trøje 1tråi0 a 

trøjer 'tråir 

tudse 1tus0 a/ltu0 sa 106.2 
tue ltåuoa 

tung ltong(r) 105.3, 114.1 
tunge (sb.) ltong0 a 

tunghør ltong'hør0 sæ 22, 32.1, 36.4 
turde (inf.) I far oa 

tusind ltus(0 æ)n 

tvilling ltuel0 eng(i) 

tvinde 1tueng(i)0 a 124.2 
tvinge 1tueng(i)0 a 124.2 
tvært ltuaart 44.1 
tyg (imp.) ltog 0 a 106.3 
tygge ltog0 a 

tyggemad 1togoæs 

tygger 'togr 

tyk lkøk(r) 50.4, 69.2, 69.3, 71 
tykke (adj.pl.) lkøk0 a 

tykt 'køk/git el. lkøkt 71 
tyll lty/jltøl 

tylvt 'tølt 

tynd ltøng(i)(r) 50.7,11, 54.2, 54.4, 
74, 96, 106.2, 122.3 

tynde (adj.pl.) ltøng(i) 0 a 

tyndt ltønt 

tyngde ltøng(i) 0 dæ 

tynge (vb.) 1tøng(i)0 a 

tyr lkyr 49.3 
tyrk ltørk 

Tyrkiet 0 tør'ki0 æd 

tys (imp.) lføs0 a 50.11 
tysk lfysk(r) 

tysse lføs0 a 49.2, 50.11, 106.2 
tysser ltøsr 

tyttebær ltøt 0 ælbæær 

tyv 'kiu 44.1, 124.2 
tyv (fork) 'kiu0 a/1ki0 ua 

tyve (num.) lkyu0 æ/lky0 uæ 

tæer ltæ(0 )ær 49.2 
tæk (imp.) ltæk(i) 0 a 

tække ltæk(i)0 a 50.1, 50.3, 122.3 
tækkede 1tæk(i)0 tæ 58 
tælle ltæ/0 a 

tæm (imp.) ltæm0 a 

tæmme 1tæm0 a 50.3, 105.4 

tænd 1tænoa 

tænde ltæn0 a 50.1 
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tænder (sb. pl" vb.præs.) ltænr/'tang(i)oa 

tænderne ltænr ona 80 
tænger 'tæng(i)r 

tænke ltænk(i)0 a 74 

tænkte 'tænk/g(i) 0 tæ 

»tæp« ( = »luk i«) ltæp 0 a 50.l 
»tæppa« ( = »lukke i«) ltæp0 a 50.1 
tærske ltaarsk0 a 

tærskel ltaarsk(0 æ)l 

tæt 'tæt(r) 50.1 
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tæve 1tæuoa 

tæver 'tæur 

tø 'tø 49.2 
tøffel 1tåf0 la 

tøj ltåi 50.12, 99, 128.1 
tøjet 'tåi0 æd 

tøjr 1tør 0 æ 

tøjre 'tøø(r) 0 a 49.2 
tøm (imp.) 'tømoa 

tømme (vb.sb.) 'tøm0 a 50.11 
tømmer (præs.) 'tømr 

tønde 'tøng(i)oa 

tønder 'tøng(i)r 

tør (adj.vbb.præs.) 'tår 

tørklæde 1tår'klæ/ 1tår0 klæ 

tørn 'tørn 

tørre 'tår0 a 

tørres 'tår0 æs 

tørst 1tå(r )st 

tørv 'tår 

tøs 'tøøs 

»tøzavina« ( = »fjantet pigebarn«) 
1tø0 sa'uin0 a 

tøse(r) 'tøøsr 

tå 'tåå 49.2, 128.1 
tåbe 'tååu0 a/'tåå0 ua 

tåge 1tåg0 a/'tåoga 
tåget I tåg 0 ad 

tål (imp.) ltø/0 a 

tåle 1tøl0 a 50.7, 50.11 
tår 'tåår 49.2, 50.8 
tårn 'tåårn 

ud 'ud 104.3 
ud af 0 i'dåå 

ude 'udoa 

uden 1udoan 

udførsel 'ud'føørs(0 æ)l 

udi oi'di 
uge løgoa 39 
ugle 1øgola 

uld 'oil 64 
ulk 'ulk/ 1ølk 

Ulla 'ol0 a 106.3 
ulme 1ølmoa 

ulv 'olu 124.3 
»unden« (»middag«) long(i)0 an 0 a/ 

'ong(i)rnoa m. m. 
under (sb.) 'ong(i)r 

under (adv.) 'ong(i)oæ 

underlig 1ong(i) 0 æ0 li( 0 ær) 54.3 
underbalance 1ong(i) 0 æoba'lans0 æ m. m. 
underskud 'ong(i) 0 æ'skåd 

undre 1onora 105.3 
undrer 'on0 rær 

ung 'ong(r) 114.l 
unge (adj.pl.) 1ongoæ 

ungt 'ongt 

urt 'urt 104.3 
ussel 1us(oæ)l 

»utykkje« ( = »Ulidelig person«) 

'u 1tøk(i) 0 æ 

vable 1uabola 

vade 1uadoa 

vagt 'uait 49.10 
Valborg 1ualobår/'ualbr 

valg 'ual(g) 80 
valle 1uailoa 

vand 'uan 49.10, 50.11, 50.14 
vande (vb.) 'uan 0 a 105.4, 106.6 
vandmand 'uan'mang(i) 



vandre 1uan(d)ora 

vandt 'uant 

vane 1uanoa/1uaona 106.6 
vang 'uång 49.8, 50.13 
vange 'uångoa 

vanke 1uånkoa 

vant 'uant 

vante 'uantoa/'uanota 

var (adj.) 'uar 49.10 
var (præt.) 'ua 18, 19, 26, 27, 28, 

36.1-3, 128.2 
varm 'uaarm(r) 49.4, 49.9 
varmt 'uaarmt 

varp (rendegarn) 'uaarp 

vase 1uasoa/'uaosa 106.4 
ved (adv.præp.) 'ueer 

ved (præs.) 'ued 49.7, 50.1, 106.1 
vederstyggelig 'uedr 1støg(i)oæoli(oær) 

vej 'uai 50.8 
vejen 'uæoeng(i) 17, 19, 27, 36.2 
vejr 'uæær 49.10, 50.17 
vel 'uææl 50.17 
velsignede 'uæl'sainoadoa 

velsignet 'uæl'sain0 ad(r) 

ven 'uæn 

vend (imp.) 'uænoa 

vende 'uæn 0 a 105.4 
vennen 'uænoeng(i) 

venner 'uænr 

vennerne 'uænr 0 na 

venstre 'uænst oræ/ 'uæn0 stræ 

vente 'uænt0 a 

verden 'uar(o)d(0 æ)n/uard(0 æ)n/ 

'uaard(0 æ)n/'uaar(0 )d(0 æ)n 

verdens uard(0 æ)ns m. m. 19, 26, 28 
vers 'uæærs 

vest 'uæst 49.1 
vi 'ui 49.2 
vid (adj.) 'ui(oær) 

vide 'ued0 a 49.10, 106.1 
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vidne 1uedonæ/1uidonæf 'ueonæ/ 1ueenoæ 

vig (vb.imp.) 'uæi0 a 

vig (sb.) 1uæi 50.6 
vig(e) 'uæioa 

viis 'vis(r) 

vikl 'uekola 80 
vil 'uel 

vild 'uil(r) 64 
vilde (adj.pl.) uiloa 

vilje 'uel0 ia/1uelioa 

villa luel0 a 

villaer 'uelr 

ville (inf.) lueloa 

ville (præt.) ueloæ 

villig 'ueloll(oær) m.m. 
vilter 'uiltr 

vind 'ueng(i) 54.2 
vinde (vb.pl. af »vind«) 'ueng(i) 0 a 

vindsel 'ueng(i)s(oæ)l 

vindue 'ueng(i)ou 

vinduet 'ueng(i)ouoæd 

vinge 'ueng(i)oa 

»vingla« ( = »slingre«) 'ueng(i)ola 

vink (sb.) 'uenk(i) 

vinke 'uenk(i)oa 

vinter 'ueng(i)tr 

vip (imp.) 'uepoa 50.1 
vippe 'uep0 a 

vir (imp.) 'ueroa 

virke 'uærkoa 

virre 'uer0 a 50.7, 115 
vis (imp.) 'uisoa 106.5 
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viss (adj.) 'ues(r) 

vise (sb.vb.) 'uis 0 a 106.6 

. c b J 1. urviser } uisoar oa 
viser s .) I . 

2. kartoffelspire m. m. 
»visse« (vb.) ues0 a 

vissen 'uesoeng(i) 

vod 'uood 

vogn 'uåun 

vogte 'uåut0 a 

vogter (sb.) 'uåut0 ar0 a m.m. 

voks 'uåus 

vokse 'uåus0 a 49.10 

vold (sb.) 'uoil/'uål 

volde (vb.) 'uåloa 

vom 'uåm 50.13 

vomme (pl.) 'uåmoa 

vor(es) 'uåår0 æs(oa) 

vort 'uåårt 

vorte 'uåårtoa/'uåår0 ta 

vove 'uåu0 a 49.6 
vrag 'urag 124.3 
vrang 'urång(r) 

»vraza« ( = »frådse«, »ødsle« m.m.) 

'uras0 a 

vride 'uri 

vrider (præs.) 'uri0 ær 

vrinske 'ure/ønsk0 a 

vrissen (fem.) 'ures( 0 æ)n m. m. 

vrøvl 'uraul 

vug (imp.) 'uag0 a 50.8 

vugge (sb.vb.) 'uag0 a 105.1 
væd (imp. af »væde«) 'uææd0a 50.6 
»vædda« ( = »hvæsse«) 'uæd0 a 50.6, 

106.4, 128.1 

vædde 'uæd0 a 50.6 
vædder (sb.) 'uæær 49.10, 50.17 

væde (vb.) 'uææd0 a 106.1, 106.4 
væg 'uæg(i) 50.6 

væge 'ueg0 a 105.1, 106.1 
vægelsindet lueg(0 æ)/1seng(i) 0 ad(r) 

vægge 'uæg(i) 0 a 50. 7 

wæggjare« ( = »plankeværk«) 'uæg(i)a're 

vægpapir (tapet) 'uæg(i) 0 aopalpeer 

»væjlla« ( = »løbe af«) 'uæil0 a 49.10 
»Væjllde« (præt. af ovst.) 'uæilotæ 

væk (adv.) 'uæk 50.3, 53.2, 69.2 
væk (imp.) 1uæk(i)oa 50.3, 53.2, 69.2 

vække 'uæk(i)oa 

væld (sb.) 'uæil 

vælde 'uæiloa 49.10 
vældede 'uæil0 tæ 

vælder 1uæilr 

vælg (imp.) 'uæloa 

vælge luæl0 a/'uælg0 a 50.6 

vælte 'uæltoa 

væn (imp.) 'uæn 0 a 

vænne 1uænoa 105.4 
vær (imp.) 'uar0 a 50.11, 50.14 
være luar0 a 

været 'uaad/lua0 æd 

værge 1uærgoa 

værk (arbejde) uærk 

værk (smerter) 'uark(i) 

værke (vb.) 'uark(i) 0 a 

værre luaroæ 

værst 'uaarst 

vært 'uært 

væsen 'uææs(oæ)n 

væv 'uæu 33.2 

væve 1uæuoa 

væver (præs.) 'uæur 

våben 'uååb(0 æ)n 



våbenhus 'uåab(aæ)n'hus 

våd luååd(r) 41, 42, 49.5, 106.1 

vådt 'uåt 

våge (vb.) 'wtg0 a 106.1 

vågen 'uagaeng(i) 

vågn ( = »væk« (imp.)) 1uåun0 a 53.2 

vågne 1uåunaa 

vånde (vb.) 'uåånaa/ 1uanaa 

vår 'uåår 

yde 'yd0 a 

yngel 'øng(i)( 0 æ)l 

yngle 1øng(i)0 æl0 a 

yngre 'øng(i)aræ 

yngst 'øng(i)st 

ynke 'ønk(i) 0 a 73 

yver 'iyr 49.6 

æble 'æbalæ 

æd lææd0 a 

æde (vb.) 'ææd0 a 50.6, 128.1 

»ædja« (=»tang«) læd0 ia 

ædru 1æadru(oær) 

æg læg(i) 122.3 

ægge (kanter) læg(i) 0 a 50.5 

»æggla« ( = »skælde ud«) læg0 la 

ægte (vb.) lait 0 a 

ækel læk(i)(0 æ)l 

ældre 'ælaræ 

ældst læfst 

ælling 'æl0 eng(i) 

ænder 1ænr 

ændre 'æn(d)0 ra 105.3 

»ængra» (»-rer<< pl., maddiker) 

'æng(i)ora/æng(i) 0 rær 

ær (imp.) 'æær(0 a) 

ære (sb.vb.) 'æær 0 a 50.6 (vb.) 

ærinde læær 0 næ 

ært laart(0 a) 104.3 

æsel 'ææs(aæ)l 

æske 'æskaa 

»æssa (saj)« ( = »skikke (sig«)) 'æsaa 

(lsai) 

ø lø 39, 104.4 

ødelægge 'øø 1læq(i)aa 

ødsel 'øøs(aæ)l 

ødsle 'øøsala 

øg (sb.) 'øi 

øge 1øi0 a 

øger 'øir 

øje 1åi0 af'iaua/1i0 uæn (sg.) 

øjeblik låi0 æ'blek/li0 uans'blek 

økse 'åis0 a/ 1åi0 sa 

øl 1øø/ 

ønske (vb.) 'ønsk0 a 

ønskede lønsk0 tæ 

øre 'øø(r)oa 

øren løør(0 æ)n 81.l a 

øret 'øø(r)aad 

ørken lørk(0 æ)n 

ørkesløs lørk0 æl[øøs(r)/-rok

ørn 'øørn 81.1 og 1 a 

ørred løø0 (r)ad0 a m.m. 

øse øøsaa 

øsken 'øsk(aæ)n 

øst løøst 

øve 1øuaa 

øverst læu0 arst 

å låå 21, 39 

åben 'au0 eng(i) (m.)/lau 0 æn (f.) 
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åbne 1auona 

åd 1ååd 104.3 
ådsel 'åås(0 æ)l 

åg 1ååg 

Åker åkr 

Åker Sogn 'åkrosæn/'åkrs(0 æ)n 

Åkirkeby 'åå'kærk 0 æ'by m.m. 
ål åål 

»åletælla« ( = »åleruse«) 'åå/0 a'tæ/0 a 

m.m. 

ånd lån 

ånde (vb.) 'ån0 a 

åndede 'ån0 ad0 a m. m. 
ånder (præs.) 'ånr 

»i åns« (»for nylig«) 'i'ååns 

år 1åår 

ås 'åås 

Ord fra den optegnede tekst §§ 263 og 268 

ad 17, 19, 27, 36.2 
altid 27 
Amerika 19, 28 

billigt 17' 27 
bruger 17, 27 
der (adv.) 26, 28 
derfor 17, 27 
din (mask.) 18, 19, 27, 36.1,2 
flå 27 
for ( = thi) 17, 27 
færdige ( = parat) 27 
gammelt 17, 27, 268 
hed (præt. af vb.) 28 
hjemme 27 
hvis 26, 28, 36.3 
I (pron.) 17 

ja(h) 18, 19, 27, 36.1 
jo 17, 27 
kørende 17, 19, 27, 36.2 
men 19, 28 
Myre 28 
nemlig 28 
næste 17 
nå(h) 27 
pustede 18 
rejst 19, 28 
rutebilen 17, 19, 27, 36.2 
stønnede 18 
tvebakker 36.1 
vinduet 27 
åbent 27 

2. Sammenhængende tekst. 

§ 268. Teksten i taksemnotation. Her gælder de samme regler for notationen 
som ved leksikalierne; blot bemærkes det, at så mange elementer som 

muligt er samlet på de trykstærke stavelser, således at fx. 'gam0 ælt »gammelt« 
foretrækkes for 1gaomælt, der også er mulig. 
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'lro/øt0 ælbi/0 eng(i)lkåmlkør(0 æ)n0 æslhænlaluæ0 eng(i) 'låuldæærlsto 1eenltæm0 æ0 li 
lsuæærldaam0 alsåmlskol0 ælme 'låulhoonlkåmlåulåp 'lhoon 1pus0 tælåulstøn0 tæ 

'lbagrst 1i1biloeng(i) ldæærlsådleen lpib(oæ )/ 'låu I hat oæl/aitleeng(i) lpak oa lue lsioan låå 

lsai 'låuldæærlhæn lsætrldaam0 an lsailåplilpak0 ang(i) lmæn ldeedlsalkras 'lsålsalhoon 

'lualdeedlding(i)lpak0 alminlpai0 a 'lia(a)ldeedlua 'lualualdæærli 'ltuelbak0 a 

'lia(a) 1ialgior0 tældeedlnulek(i) 0 ælmeluel0 ia 'lialskalsail(u)ås 'lialskalåplpåål/an(0 æ)d 

'leenlturltelnan0 falmil0 ia 'lsåmlha(r)lsålmång0 albæ/0 a 'låuldæærlfårlha(r)lialkøut 

l/idlgam( 0 æ)/tlbrølfårldeedlfåårleen 1iulbe/0 it '1åu 1di1elfar 0 u1åulf/åålmai1nåårl ia I kåmr 

'ldæærlfåårlseerlials(ød0 )anludliltåi(0 æ)d ' 1såmlialgiår 'lfårldeed1kang(i)lent0 ælnøt0 a 

låulpøng(i) 0 talsailnåårleenlkåmrldæærlåp 'lfårlsåltror 1di'ialha(r)lpæng(i) 0 a 'låu 

ldeed1kang(i)lent0 ælnøt0 alna(0 æ)dlåulgeldåmlnanlpæng(i)0 alfårldi1brøgrldilbar0 a 

' 1nåålia 'liem0 alha(r)liala/lti(d)lueng(i)0 u0 ædlau0 æd ' 1åu1dæærlkåmrleedrlkåpr'åu 

'myr0 ær'eng(i) 'lia(a)lvesldeed'ua'ming(i)'mang(i)'dæær'kåm'eng(i) ''hang(i)'heed 

lnæmofilmy0 (r)a 'ldeedlgior0 tæleng(i)0 ænluaard(0 æ)nslteng(i) 'lmæn'hang(i)lelraaist 

lfråå1mai'te0 alme0 ri0 ka 'ldeedlualnu'æil0 alska 'lfår'ia'hat0 æ0 bel(g)iøng(i)t'åulfåå 

låård(0 æ)nlpåålhan(0 æ)m ''naailsålnulståprlro/øt0 ælbi/0 eng(i)'snartlialsålskalui'iulåå 

'lmæn'ia'uel'hæl0 ræluænt0 alfeldæng(i)lståprlhee/t 'lfår1dæær'ua'eenldaam 0 alsåm 

lhåp 0 ad0 alååleeng(i)lgång 'lfår'eng(i)'dæng(i)lhålt 'lålsålfa/tlhoonlpåålhåud'i 

lgrååuoæn 'låu 1dedlkang(i) 1eenldaam0 a1nu'ek(i)0 ælfårlsæt 1hoonlhat0 ælhå/lpåå 

lhåsrona 'lia(a)lsålskalilhaltaklfår'dæng(i) 0 algång(0 æ)n 'låul farluææl 'lilkang(i)lfåå 

lmee(r)oalnæst0 algång 



Afsnit A. 

1. Jfr. nf. § 12. 

Afsnit G. Noter. 
(§ 269). 

2. Om denne terminus se Hjelmslev: Essai d'une theorie des morphemes, 
Actes du IVme congres international de linguistes, p. 140. Terminologien 
i denne afh. forudsættes i det flg. 

3. Se nf. § 75. 
4. Se Jespersen: Danias lydskrift i »Dania«, I. bd. 1890-92, p. 33 ff. 
5. Ellers efter princippet § 266. 

Afsnit B. 

1. Jfr. anal. §§ 52-53. 

Afsnit C. 

1. Notationen af vokaler og konsonanter sker med tegnene for de primitive 
invarianter; jfr. analysen nf. §§ 67 og 117. Der arbejdes med aktualiserede 
kæder. 

2. Se§ 16. 
3. Jfr. også nf. § 37. 
4. Jfr. Grundtræk etc. p. 13 f. 
5. Når der i teksten (§ 263) er noteret med ', er det på gr. af implikation; 

herom§ 28. 
6. Jfr. OSG. p. 37, jfr. 88. 
7. Jfr. samme situation i rigsmålet; Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 14. 
8. Opstillingen af systemet sker i overensstemmelse med den af Hjelmslev 

i La categorie des cas I, Acta Jutlandica VII,1, 1935, p. 111-26 foreslåede 
fremgangsmåde. 

9. Herom se nærmere § 38 nf. 
10. Om symbolerne jfr. Hjelmslev: La stratification du langage, Word, vol. 10, 

no. 2.3, 1954, p. 166-67. E og e er dog ikke Hjelmslevs. 
11. Jfr. nf. § 37. 
12. Jfr. § 59.1. 
13. Jfr. § 111.1. 
14. Jfr. § 116. 
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15. Jfr. samme situation i rigsmålet; Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 16, jfr. 
her ovf. § 33. 

16. Om opstillingsprincippet se ovf. note 8. 
17. Jfr. § 29 og note 8 og 10 ovf. 
18. Se nærmere herom§ 38. 
19. Den definitive: se § 146. 
20. Jfr. § 65. 
21. Notationen af vokalerne sker i det flg. ved tegnene for invarianter, jfr. 

anal. § 117. 
22. Se lydlærens § 74, spec. fodnote p. (41). 
23. Jfr. lydlæren § 106. 
24. Jfr. nf. § 123. 
25. Lydlæren § 62.1. 
26. Lydlæren § 41.1. 
27. Lydlæren §§ 5, 66 jfr. 63. 
28. Jfr. her§§ 12-13. 
29. Jfr. her nf. § 136.8. 
30. Jfr. nf. § 130.1. 
31. Se lydlæren § 41.1-2, jfr. § 63. 
32. Se lydlæren § 79. 
33. Se lydlæren § 78.4 og § 81, stk. 3. 
34. Se her § 13. 
35. Se lydlæren § 5, sidste stk, p. <9>. 
36. Ordet kendes kun af AS og er udtalt med palat. g. EP, EmP og LP 

var fremmede over for det og gav det rm.s-udtale. 
37. § 50.3 og 50.7. 
38. § 65. 
39. Se §§ 12-13. 
40. Jfr. anal. § 69.2. 
41. Jfr. anal. § 70.2. 
42. Lydlæren §§ 33.1, 107. 
43. Jfr. anal. nf. § 96. 
44. Jfr. dog lydlæren § 103, hvor der findes vaklen i et par fremmedord m. m. 
45. Jfr. § 92.2 hos Vilh. Thomsen. 
46. Jfr. ovf. §§ 12-13. 
47. §§ 50.15, 51.2. 
48. Dette ord er ved optegnelserne noteret med kort vokoid (EP). I Esp.s 

ordb. har Vilh. Thomsen ordet, dels med kort, dels med lang vok. 
(§ 100.1 jfr. rettelseslisten p. < 170)); Wimmer har det med lang 
vok. (§ 129.1 a). 

49. Se Koefoed: Sproget - Bornholmsk i »Bornholmernes Land«, bd. 2, 
p. 272. 

50. § 50.9. 
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51. At disse forhold kan formodes at optræde i bornholmsk i almindelighed, 
synes der at foreligge indicier for i bornholmsk dialektlitteratur, se f. eks. 
J. P. Kuhre: Borrinjholmska Sansager, »Danske Folkeminder«, Nr. 45, 
1938, p. 19, lin. 3, 10, 21 m. fl. 

52. Der er ingen ekss. herpå i kl. bh. 
53. Forholdet kendes i kl. bh., se bøjnsl. § 146c. 
54. Jfr. nf. § 73. 
55. § 71. 
56. Jfr. ovf. § 55, jfr. Wimmer i bøjnsl. § 187 ff. 
57. Jfr. Vilh. Thomsen § 109, anm. 
58. Se teksten § 263, lin. 17. 
59. Lydlæren § 5, p. (9). 
60. Jfr. Aage Rohmanns indledning til J. P. Kuhre: Borrinjholmska Sansager, 

p. 9, hvor vi ligesom H. A. Koefoed ser en bekræftelse på vore iagt
tagelser. 

61. Se lydlæren § 14. 
62. Se H. A. Koefoed: Sproget - Bornholmsk, »Bornholmernes Land, «bd. 2, 

p. 272-73. 
63. Jfr. § 96. 
64. § 40. 
65. Jfr. her Bjerrum: Fjoldemålets Lydsystem, 1944, p. 178 ff" Inger Ejskjær: 

Brøndummålet, 1954, §§ 38-45. 
66. Jfr. her Ella Jensen: Hou/bjergmålet, 1944, § 38, hvor dog også historiske 

kriterier anvendes. 
67. §§ 41-43. 
68. Se Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 18. 
69. §§ 52-61. 
70. § 53. 
71. Se den videre analyse nf. § 122.3. 
72. Herom se § 72. Konnektivet indtræder ikke i »interjektionen« kes »kis<( 

(skræmmeord til en kat). 
73. Se nf. § 136.5. 
74. Et vekselforhold, hvorefter palatalt k og g erstattes af j, jfr. i Wimmer 

§ 188b nævnte ekss. er ikke konstateret i Rønnedialekten. Se også her 
§ 136.5. 

75. Jfr. Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 18-19. 
76. Jfr. analysen af a nf. § 112. 
77. § 54.2. 
78. § 54.3. 
79. § 54.1. 
80. Jfr. Grundtræk etc. p. 18. 
81. Lydlæren § 5. 
82. Se nf. §§ 86-91. 
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83. Se nf. §§ 120-25. 
84. Se§ 81, spec. pkt. 2. 
85. Lydlæren § 98.2. 
86. Jfr. nf. § 85. 
87. Se nf. §§ 126-28. 
88. Se fx. Vilh. Thomsen i lydl. § 6, der dog har forbehold; endv. J. Brøndum-

Nielsen: Dialekter og Dialektforskning, 1927, p. 112, moment 23 b. 
89. Se i øvr. nf. § 106.5. 
90. § 72. 
91. Om opstillingsprincippet se ovf. note 8. 
92. Se Hjelmslev: Note sur les oppositions supprimables, TCLP VIII, p. 56, 

jfr. s. forf. Essai d'une theorie des morphemes, Actes du IVe congres 
international de linguistes, 1936, p. 150. 

93. Jfr. ovf. § 46. 
94. Jfr. ovf. § 29; note 8 og 10, § 34. 
95. Jfr. § 39, sidste stk. 
96. § 132. 
97. Notationen af konsonanterne sker i det følgende ved tegnene for in

varianterne i overensstemmelse med anal. ovf" se§ 67. 
98. Se ovf. § 64. 
99. Jfr. under konsonantismen § 54.2 og 3 samt 53.2. 

100. Lydlæren §§ 2, 33, 36, 44, 54 og 100.2-3. 
101. Se lydlæren § 2, p. (3). 
102. Se lydlæren § 2, p. (5), jfr. Aage Rohmann i indl. til J. P. Kuhre: 

Borrinjholmska Sanstiger, p. 8. 
103. Tendens til fremskydning antagelig også i Esp.normen, jfr. lydlæren 

§ 2, p. (3). 
104. Se de i Vilh. Thomsen§ 3, p. (6) nævnte. 
105. Se§ 96. 
106. Se§ 52, jfr. §§ 12-13. 
107. Jfr. Vilh. Thomsen i lydlæren § 12. 
108. Jfr. ovf. § 57. 
109. Jfr. nf. § 130.2. 
110. Der er her næppe tale om »opløsning«, da det ikke sker under indflydelse 

af fremmed norm, jfr. i øvr. §§ 12-13. 
111. Også klass. bh.; se lydlæren §§ 33.1 og 78.3. 
112. Også klass. bh.; se lydlæren § 38.4. 
113. Jfr. ovf. § 33.3c. 
114. Se ovf. § 68. 
115. § 39. 
116. Om analyserne se§§ henholdsvis 109 og 96. 
117. Om analyserne se § 44. 
118. Om opstillingsprincippet se ovf. note 8. 

16 RØNNEMÅLET 
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119. Se § 29, note 8 og 10, §§ 34 og 92. 
120. Jfr. § 69 ff. 
121. Se Uldall: On the Structural Interpretation of Diphthongs i Proceedings 

of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent, 1939, 
p. 272-76. 

122. §§ 134 ff. 
123. Se Uldall op. cit. p. 274, jfr. Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 20. 
124. Jfr. også nf. § 132.3 og teksten § 263. 
125. Jfr. ovf. §§ 69.3 og 70.4. 
126. Jfr. § 113. 
127. Jfr. i øvr. reglerne i § 128.2b 
128. Jfr. Bjerrum: Fjoldemålets Lydsystem, 1944, p. 21 f. 
129. Se Ella Jensen: Hou/bjergmålet, 1944, § 34, Karen M. Olsen: Synchronisk 

Beskrivelse af Aabenraa Bymaal, 1949, § 18, Inger Ejskjær: Brøndum
målet, 1954, § 33. 

130. Om rigsdansk se Hjelmslev: Grundtræk etc. p. 19; jfr. i øvr. Martinet 
La phonologie du mot en danois, 1937 §§ 2-19 ff. 

131. Jfr. i øvr. her § 71, se desuden formlæren i Espersens ordbog § 
188 a-b. 

132. § 78.4. 
133. § 33.1 og 107. 
134. Om opstillingsprincippet se ovf. note 8. 
135. Jfr. ovf. § 99. 
136. Jfr. ovf. § 114. 
137. Se § 29, note 8 og 10, §§ 34, 92, 125. 

Afsnit D-E: Ingen noter. 

Afsnit F. 
1. De for den optegnede tekst specielle ord er ikke taget med (se p. 236). 
2. forekommer sjældent. 
3. Fx. om gæssene, der spiser græs. 
4. I forb. vara 1ripa lpå·ad »Være rask på det«. 
5. I forb. lfida lpå· »stole, lide på«. 
6. Alm. denne form; i forb. »herre gud!« derimod med o·: 1haralgo·d. 
7. Dette har medd. EP kun læst, er ikke klar over betydningen, men udtaler 

det med ovennævnte trykfordeling. 
8. BL a. i bet. »passe«, »vogte«: lsys[alkra'jturad. 
9. De tre ord findes i forb. ha lfrysan, 19, In. = fryse, gyse, nyse og er antagelig 

substantiver i best. form. 
10. Er kun hørt i best. form (hos EP). 
11. Kendes kun i udtrykket i lhifJl'l ldafJ/'l »forleden dag«. 
12. »Lege skjul« hedder læj·a 1fyl1fyl eller lfy/lfyl. 
13. EP kendte ordet i en vending fra gamle dage: har du 9o·rt lo·ta »Er du 

kommet tidligt op?« 
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14. Iflg. EP »gudstjeneste julemorgen«. 
15. Især i forb. 1kafa1dro·s kaffegrums, sb. 
16. I forb. ija ska ge·hæ1J/11a 'glo·sa er der sikkert tale om sb. (sg. eller pl.?). 
17. I forb. 'bræ·t 'smår »smeltet smør«, jfr. inf. form. VTh. § 75.1 (bræ). 
18. Fx. også hørt i vendingen: de·e· 'fæ·salit såm de·e· 'rart mæ 'jær 'to'. 
19. Kun hørt i neut. i: 1ja har 'alri 'lfænt 'slæ'jt. 
20. Sjældent formen med j. 
21. Ikke-bornholmsk. e1J/11'fø·rdar »en mand, der ikke er bornholmer«. Esp. 

p. 95. 
22. Hørt i vendingen: 'de· be 1ha·vta 'ha·lJ/11. 
23. Hørt i vendingen: 'de· be'ha·var 'ja. 
24. EP: dær 1e· 'e11an 'fasa 've· ham. 
25. Også om sneen. der knitrer under fodsålerne. Se også § 263, lin. 4. 
26. Ad 1: i vendingen: ta daj i 'a'jt; ad 2: kan iflg. EP også betyde »hoved-

pine«; »gigt« kan også hedde <;.egt og <;ægt, se e og æ. 
27. Iflg. meddelerne ikke rigtige bornholmske ord. 
28. Obs.: sva·rt : svæ·rt n. af »svær« s.d. 
29. Adskillige gange hørt i betydningen »vigtig«, »storagtig«. 
30. I forb. 'ska·rns '011a. 
31. I reglen i forb. 1væstar'ma·rkar(-san) »Vester Marie (sogn)«. 
32. Spids pig, der sættes under hestesko, når føret er glat. 
33. LP har høg eller høg. 
34. Kun hørt i best. form. 
35. Korn, som skal rives sammen, når den bundne sæd er samlet (EP). 
36. Form på 1J næppe udnyttet. 
37. Form på 1J næppe udnyttet. 
38. /f-form næppe udnyttet, ved opt. kun hørt k. 
39. Fx. 1mi1J/11 'kabas = 1mi1J/11 1ma·1Jf 11· 
40. klasa 'te·: svine til, vb. 
41. Form på 1J næppe udnyttet. 
42. dælJ/11 som dem. pron" bruges i dial. meget = ha·lJ/11 han, ho·n hun om per-

soner: 1de· le· el} 'flab 1dæl} han er en flab, jfr. Esp. ordb. p. 56. 
43. Form på 1J næppe udnyttet. 
44. Form på 1J næppe udnyttet. 
45. Form på 1J næppe udnyttet. 
46. Fx. 1rudar'kå11. 
47. En gang hørt: slfål (EmP). 
48. = 's(å.s)a (0 ho)n. 
49. = 0 nøt0 a .å. 
50. = oja.(h)ar, .ja.had.a. 
51. = 'va0 en. 
52. 'å· 0 e1J/11 ; 'ka·lJ· = 1ka·1J1e·n. 
53. De for den optagne tekst specielle ord er ikke taget med (herom se p. 236). 

Afsnit G-J: Ingen noter. 

16* 



Afsnit H. Summary in English. 
(§ 270). 

Jntroduction. The opportunity which the author of this treatise has had of 
studying the linguistic phenomena of the Danish dialect in the town of Rønne 
on Bornholm has been of material assistance in accomplishing the task that 
he has set himself: to give a synchronous-linguistic description of that dialect 
although in its capacity of a townish dialect it is a mixed language, and although 
it is not his native language. With the description certain characteristics in the 
recorded material, however, have shown themselves in such a manner that the 
description is going to be a reasonable contribution to dialectology, it having 
been maintained that also a dialect as the one in question has a claim on 
description equal with those of other linguistic states. 

The description only refers to the Rønne-dialect, not to other forms of the 
modem Bornholm dialect; but in the course of the analysis a continuous 
comparison with the standard Bornholm dialect has been aimed at, as the 
latter is found in Vilhelm Thomsen's and Ludvig F. A. Wimmer's grammatical 
treatments of the dialect in its entirety as well as the lexicographical material 
in J. C. S. Espersen: "Bornholmsk Ordbog'', 1908. 

By a sustained observation of the material of the dictionary and by choosing 
old or elderly informants (the oldest being over 80 years of age), the change of 
a reasonable genuineness has been brought about. 

The description is structurally linguistic, and the foundation of the method 
and the technique is the Hjelmslev Theory of Language ("Glossematics"; 
its principal treatise is "Omkring sprogteoriens grundlæggelse", Copenhagen, 
1943; American edition: "Prolegomena to a Theory of Language", translated 
by Francis J. Whitfield, Baltimore, 1953), the structural linguistics generally 
speaking, and glossematics in particular, being considered the most suitable 
means of carrying through an exact systematization, which is deemed necessary 
to give a satisfactory description of a linguistic state. The second object of 
the investigation in hand thus is to contribute to a practical test of the theory. 
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The description is a cenematic analysis of a limited linguistic text, and only 
commits itself to the material which has been recorded here. The analysis 
will not go fmther than a suitable adjustment to a possible phonetic description 
will allow. The notation is the phonetic notation used in "Dania" (Jespersen). 

General princip/es. The purpose is to establish a reference-hook which is 
so comprehensive as possible with regard to the system of expression of the 
dialect, in which, it is true, not only the characteristics of the dialect, but 
more universal features as well have been embodied, features which are found 
in numerous other well-known languages, too; the claims of the theory to an 
exhaustive description have, however, been complied with in this manner. 

As implied, the dialect is a decaying dialect. This problem-which by 
certain linguists would be called a (natural) development-is here, however, 
considered as an extra-linguistic subject, which thus in principle is irrelevant to 
an intra-linguistic description. Attention, however, must be called to the faet 
that conditions of decay are reflected in a comparative, structurally linguistic 
description ofvarious stages of development within the dialect by an (frequently 
in the course of time) increasing number of participations and syncretisms; 
a "decay" in our usage may thus be characterized as a connotative change, 
regulated by usage. The extra-linguistic driving force will often be the official 
standard language (in this case, however, sometimes the Scanian dialect or 
Swedish). A decay during its sequence is supposed to have four stages: 1) 
a correlation with extreme exclusion between the members of the correlation, 
the situation in the standard stage; 2) a correlation with participation between 
the members, the situation in an earlier stage of usage in the present special 
dialect; 3) a stage of syncretism with confusion between the members; and 
4) a stage of liquidation with elimination of the correlate which is special to 
that dialect; the stages 3 and 4 make up the situation in more recent usage, 
which is normally influenced by the Danish standard language. It must, 
however, be emphasized that the standard dialect or language also carries the 
seeds of its own decay, and that, no doubt, it may be claimed that it is due to an 
illusion if you imagine that a virginal linguistic state could be fixed by linguistic 
means. 

The Analysis. The syntagmatic description which is a condition of a special 
analysis of exponents is instituted with a dichotomy of the dialect in its capacity 
of a linguistic text into a content line and an expression line, which by virtue 
of the sign relation are solidary. The expression line is separated and subjected 
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to further analysis. Its immediate constituents seem to be lexias, as functionally 
valid parts of any greater extent apparently do not occur. The lexias are 
recorded by pointing out the presence of selected and selecting lexemes, 
manifested by what might broadly be termed as "periods" and "sentences"/ 
"clauses" of the expression respectively. In the continued analysis of selection 
are recorded syllabias which are divided into selected and selecting syl/abernes 
i. e. "syllabic units" and analytic "syllables". The analysis of exponents leads 
to an isolation of: 1) two modulations as "responsible" for the selection between 
the lexemes; they are proved to be mutually commutable, and fall into two 
groups as follows: those which are selected are characterized by a falling 
intonation, and those which are selecting are characterized by modulation 
with a non-falling intonation; the modulations enter into syncretism by ' 
implying ', when several lexemes (lexias) follow each other immediately. By 
the classification the modulations are identified as fundamental prosodemes, 
the system of which is : a: ', : A: '; 2) two accents as "responsible" for the 
selection between the syllabemes; a commutation takes place, and the distribu
tion is as follows: a selected syllabeme is characterized by a heavy stress
accent, a selecting one by a weak stress-accent; syncretism can be proved: 

' implies 0 dominated by another '· and secondary stress is a manifestation of 
syncretism of accent; the accents are determined as fundamental prosodemes, 
and the system is: :a: '· :A: 0 • Subsequently the investigations show that 
the characteristic (in other respects Bornholm) word-intonation is an attendant 
phenomenon of usage, as a low register attends '- and a high one o-accent. The 
"glottal stop" (the "stød") is not realized. A tabulating of syntagms results in 
a recording of nexias, nexus, junctions and syllables. A division of nexus results 
in a recording of modulations and their themes, which are subdivided into 
accents and their themes: the syllabic themes ; chapter II, has been dedicated to 
a description of the themes last mentioned. The classification of the prosodemes 
results in a recording of two realized categories: : ~. extense, :B, intense; 
:y and :rare virtual. The analysis of constituents. The vocoids and contoids 
of the records are perceived tentatively as derivates of the first degree of 
syllabic themes and appear in three categories: : ~. comprising selected, or 
vowels; :B, comprising selecting or consonants, plus :y, comprising at the 
same time selected and selecting or "semi-vowels". The entities are subjected 
to the commutation test, the contoids first. The marginal analysis shows that 
among the contoids of the inventory d and o, g and q, v and w, v and o, s 
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and ~. s and z, r and .1 are mutually variable, whereas the initio-finals p, t, 
/f, k, b, d, g, g, f, v, s, j, m, n, l and r plus the only-initials I and h and the 
only-finals 1J and 11 are mutually commutable. Restrictions, regulated by usage, 
of explicit possibilities of commutation appear. There are participations and 
syncretisms in a number of cases: final k : lf lk, g : gig, 11 : !Jiil and !Jiil dominated 
by e, ø, æ, a, but 1J: Il at å; fi.nalflv, pib, kig take place (a voiced sound implies 
a voiced sound, dominated by a voiceless sound), finally some complicated 
cases of kig, /fik, tid as an implication with changing dominance, 11lg etc. 
An excursus shows that a linguistic entity, manifested by a palatal lis irrelevant 
to the dialect, and that the entity equivalent to it is the cluster of -jl. The 
paradigm of initials and finals is reduced to a single one, and the ultimate 
inventory of invariants is as follows: b, d, f, g, g, h, j, /f, k, l, m, n, 1J, 11, p, r, 
s, f, t, v 20 altogether. By the further analysis of the marginals, which are now 
identified as pretaxemes, a number of the entities are reduced, by projection 
being interpreted as clusters of consonants, compounded of elements recorded 
"beforehand". By that lf is reduced to kj or k with a connective, g to gj or g 

with a connective, f to s*kj (k latent), 11 to ng, 1J to ngj. As the "distinctive 
feature" of p : b, t : d, k : g is non-voicing: voicing; a reduction of p, t, k 
by means of h is desisted from. The inventory of taxemes is as follows: b, d, 
f, g, h, k, l, m, n,p, r, s, t; j and vare pretaxemes as they can be further analysed. 
The inventory of clusters, especially duplex-clusters, is arranged with a particular 
view to special interpretations, and here, among other things, it is demonstrated 
that the length of a consonant is irrelevant to the dialect. The classification 
involves a recording of two categories which have been realized: : j3, comprising 
only-initials with one member: h; :B; comprising initio-finals, which contains 
the rest: b, d,f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, after which a further particular division 
is not considered adequate. The universal division of the 12 members in :B 
can be arranged as 2 x 2 x 3 members, as follows: 1 st dimension + (front: back) 
: j3: l, d, s, t; :B: n, g, r, k; :r: m, b, f, p; 2nd dimension -;- (closed: open) 
:a: l, n, m, s, r, f; :A: d, g, b, t, k, p; 3rd dimension + (voiced: voiceless) 
:a: 1, d, n, g, m, b; :A: s, t, r, k,f,p. The members ofthe dimensions being 
the end-points of the analysis, it can be argued that the dialect commands 
8 constituting marginal glossemes, to which (tentatively) can be attached phonic 
entities. The central analysis proves that among the vocoids of the inventory 
of record i, i and e, y, lf, and ø, B and o, e· and æ·, ø· and o·, ar and å·, å,;, 

and :7, a and ix, å and a are mutually variable, whereas a·, a, a, e·, e, i, o·, o, 
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u, y, æ", æ, ø·, ø, å·, å, altogether 16 are commutable, and without further proof 
can be identified as invariants. As is the case with the consonants, the usage 
regulates a restriction of the explicit possibilities of commutation. The entities 
i, y, u, a have their lengths determined by usage as the short vocoids i, y, B, a 

turn out to be variants of e, ø, o, å respectively. Syncretisms appear: a/a 

dominated by certain cases of the implication of accents 0 in 1, å/a by qk, 
ø· /ø by the implication 0 in 1, o/å by 11 ands, e/æ by r and the implication 0 in 1; 

finally short and long vowels coalesce, dominated by 0 • As is the case with 
the consonants a number of the entities are reduced by projection being 
interpreted as clusters of vowels, compounded of elements registered "before
hand". The semi-centrals are analysed: With the support of "alternating forms", 
and by certain (other) plerematic indications, i and j, u and vare reduced to 
variants of two invariants i and u, and the entities are further identified as 
taxemes and glossemes, the system of which is: --;- (rounded : unrounded) 
: a: i, and : A: u. After the projection e", o·, æ·, ø", å·, a· are reduced to the 
clusters of identity ee, oo, ææ, øø, åå, aa. Part of the long vowels, however, 
can be further reduced to monophthongs with connective lengthening; ais 
reduced to æ, which implies all other vowels realized in the dialect under 
dominance of o· The inventory of taxemes is as follows: a, a, e, o, y, æ, ø, å, 

8 altogether. With a particular view to illustrating the relation between 
structural and phonetic diphthongs, the inventory of clusters, especially duplex 
-clusters, is tabulated. Tue classification involves a recording of a single realized 
category, all the 8 taxemes, after which a universal division is made. Being 
dissolved into 2 x 2 X 2 members, the 8 members can be arranged as follows: 
lst dimension+ (front: back) :a: y, e, ø, æ; :A: o, a, å, a; 2nd dimension+ 
(rounded: unrounded) :a: y, o, ø, å; :A: e, a, æ, a; 3rd dimension + 
(closed: open sounds) :a: y, e, o, a; :A: ø, æ, å, a. The members of the 
dimensions being the end-points of the analysis, it can be argued that the 
dialect commands 6 constituting central glossemes, to which (tentatively) can 
be attached phonic entities. 

Redistribution. Finally the entities of the analysis are distributed on main 
categories, an exhaustive science of units for the expression plane of the 
dialect not being provided. A distribution takes place on sides, species, types, 

and sub-types, and with regard to the two groups last mentioned a distribution 
on types of prosodemes (modulations and accents), and types of constituents 
(vowels, semi-vowels and consonants) is practised in such a manner that 
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the category of marginal constituents is articulated into subtypes: 1) h, as 
an exclusive initial, 2) the rest of the inventory, comprising initio-finals. 
Finally a comprehensive distribution of all entities of categories of variety and 
variation takes place; in the tabulation, however, only an explicit statement 
is given of the specialities that have been found by means of the analysis 
(cf. the above exposition). 

The Characteristics of the Rønne Dia/ect. A summing up of the very few 
particular features of the dialect gives the following result: 

1) that the dialect has got only one "v"-in variant: v. 

The Standard Bornholm dialect probably has got two "v"-invariants: 
vand w. 

2) that the dialect has got only one "s"-invariant: s. 
The Standard Bornholm dialect probably has got two "s"-invariants: 
sand z. 

3) that the dialect has got the following case ofparticipation: 011: OlJ/011, 

but that [ilJ]/[e11] and [YlJ]/[ø11] vary planlessly, 

4) that the palatal I does not occur in the dialect, which has realized 
the cluster jl instead. 

5. that facultatively. the dialect has an overlapping -r/-zero. 

The Material. At Tabulation I of the material the following method has been 
employed by the notation: each of the primitive invariants has 
its own sign. The lst foundation of tabulation is the vowels, the 2nd founda
tion of tabulation is the consonants, the 3rd foundation is the number of 
syllables. The accent of heavy stress is indicated in cases where it does not 
characterize the first syllable of a proper polysyllable, and where it dominates 
another accent of heavy stress. Syncretism of accent is indicated by 1, whereas 
accent of weak stress is not indicated. The facultative masculine ending is 
included everywhere, also in cases where it is not recorded. By the notation of 
the connected text the same principles, on the whole, have been used. Here 
the notation is actualized. Tabulation II. has been made with notation by 
taxemes. The tabulation-which at the same time functions as subject index

is in Standard Danish-Bornholm dialect, and is arranged in alphabetical order, 
and the notation is ideal. The connected text has been notated according to 
the same principles. 
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