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l. lntroduktion

Den här uppsatsen handlar om ett av de mest invecklade och aktuella
problemen som undersöks inom den moderna lingvistiken - ljudframställningen
av ord, och framforallt ljudsymbolik, där man tydligt kan se sambandet mellan
ljud och betydelse.

Den moderna språkvetenskapen visar ett stort intresse för den ljudsymboliska
teorin. Den synkroniska och diakroniska utforskningen av den kan bidra till
lösningen av sådana fundamentala problem som språkets ursprung och
godtycklighet/icke-godtycklighet hos språkets tecken. Forskare som arbetar
med ljudsymbolik i vår tid gör teoretiska undersökningar, vilka underbygger
hypoteser om existens av ljudsymbolik, som är en del av den objektiva
verkligheten. Den ljudsymboliska forskningen inom språktypologin, bl a av
obesläktade språk, kan ge material som kan påverka teorin om de fonetiskt
motiverade språktecknens un iversiel la karaktär.

Syftet med denna uppsats är att utföra en fonosemantisk typologisk analys av
ljudsymboliska ord, som betecknar "rynkig, skrynklig" (krökt, skrovlig, sträv) i

engelska som utgångsspråk och i fyra obesläktade asiatiska språk
(indonesiska, koreanska, nanaiska och selkupiska) for att framställa ett nytt
fonologiskt kriterium för ljudsymboliska ord utöver de universiella kriterierna för
ljudsymboliska ord, vilka har utarbetats av S.V. Voronin (Voronin 1982).
Eftersom undersökningar av ljudframställningens ordförråd, i synnerhet
ljudsymboliska, förutser en systematisk typologisk undersökning med syfte att
skapa en fonosemantisk typologi för världens språk, kan ytterligare ett kriterium
vara av viss betydelse. Dessutom kan min undersökning vara till hjälp for
lexikografi (for att göra preciseringar i en etymologisk del av lexikografiska
artiklar).

Sambandet mellan ljudsida och betydelse i moderna språk, som man känner
till, visar sig inte vara som en fastställd lag utan mer som en tendens, mer eller
mindre klar i varje givet fall. När det gäller gruppen av ord, som betecknar
"rynkig, skrynklig", kan man säga att i detta fall visar sig tendensen vara
tiIlräckligt "stark".

2. Liudsvmbolik

2.1.0 Några synpunkter om ljudsymbolisk teori

2.1.1 V ad är fonosemantik?

Undersökningen av ljudframställningen i vår tid har redan nått en stabil
ställning. Det har fôreslagits en allmän framställningsteori, som är en del av
fonosemantiken - en ny språkvetenskaplig disciplin (Voronin ig92).
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Fonosemantik uppstod på gränsen mellan fonetik (i fråga om yttrande),
semantik (i fråga om innehåll) och lexikologi (vilket innebär både yttrande och
innehåll).

Fonosemantikens undersökningsobjekt
(ljudimiterande och ljudsymboliskt) i språket

är ljudframställningssystem

Fonosemantiken har egentligen två syften:
1. att sammanställa ljudframställningssystem av språket i synkroniskt-

diakroniskt och typologiskt perspektiv;
2. att forska om ljudframställningen som nödvändig, väsentlig, återkommande

och relativt stabil icke-godtycklig, fonetiskt motiverad forbindelse mellan
fonemen i ett ord och kännetecken av ett undersökningsobjekt, detonat,
som är antagen till grunden av benämningen.

Fonosemantikens uppgifter är bl a att besvara foljande frågor: egenskaper hos
ljudframställningssystem i språket över lag; ljudimiterande och ljudsymbolíska
undersystem; universiell klassifikation av ljudimiterande ord och deras typologi;
utmärkningskriterium av ljudsymboliska ord; ljudsymbolik i grammatiken;
ljudimitation och ljudsymbolik i texten; ursprunget av språket m fl.

2.1.2 Vad är ljudsymbolik? Vad kännetecknar ljudsymboliska ord?

Aven i gamla tider var folket intresserade av frågan om språkets ursprung och
dess väsen. Det första försöket som är känt inom språkvetenskaplig historia
angående frågan om sambandet mellan ljud och betydelse kan man hitta i

gamla indiska Vedah. Gamla indier var säkra på att det existerade ett samband
mellan saken som den är och dess namn. Forskare under den tiden drog
slutsatsen att ordets ljud är sakens kärna.

I Grekland undersökte filosoferna sambandet mellan olika saker och deras
namn. De lade grunden till diskussionen som pågick under flera hundra år och
som fortfarande är aktuell. Diskussionen var beträffande frågan om namnen
tillhör saken enligt bestämningen "THESEI" eller enligt naturen "PHYSEl", d v s
om orden benämner saker godtyckligt och det inte finns något samband mellan
ljud och betydelse eller orden benämner saker icke-godtyckligt angående
deras natur och det finns ett samband mellan ljud och dess betydelse och det
är icke-godtyckligt. Platon (som var positiv ifrågan om ljudframställningsteorin)
pekade på detta isin "Kratylos" (Samlade verk i 3 volumer,1968), som skrevs
4:e seklet F Kr. Han skrev att det definitivt existerade ett fórhållande mellan
hur orden lät och vad de betydde. Han föreställde sig att t ex ljudet "r"
framställer olika typer av rörelser; ljudet "i" - allting som är tunnt; ljudet "a" -
allting som är enormt; ljudet "c" - allting som är runt.

Redan under de tidigare stadierna var det klart för många forskare att forskning
av ljudsymbolik inte kan vara fruktbar om man bara gör undersökningen med
hjälp av ett språk och inte tar i data från obesläktade språk.
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Böryan till en teoretisk undersökning av ljudsymbolik gjordes under 1g2o-talet
av O. Jespersen. Han skrev "Ljudsymbolik spelar en betydande roll i språkut-
vecklingen - mer betydande än de flesta lingvister erkänt" (Jespersen 1g33:
283)

För ljudimiterande ord finns det nästan alltid fullständig klarhet beträffande
mojliga kännetecken, vilka läggs till grund för benämnigen (dessa kännetecken
är alltid ljud), men for ljudsymboliska ord finns det ingen sådan klarhet om
sådana kännetecken. Enligt O. Jespersen betecknar dessa ord t ex "rörelse,
saker, utseende (form, ljus), människors känslor (avsky, obehag), storlek och
avlägsenhet" (Jespersen 1949: 399-403).

S.V. Voronin definierar ljudsymboliska ord i stort sett som "icke-ljud" (Voronin
1982:88). Analysen visar att till grund av benämningen av ljudsymboliska ord
kan läggas kännetecken av foremålet, vilka mottagas med de olika sinnena
(förutom hörsel, då är det ljudimitation).

Enligt teorin om ljudsymbolik i betydande mängd av ord som betecknar
företeelsen av icke-ljud verkligheten finns det definitivt motsvarighet mellan
betydelse av ord och dess ljudform. Det stödjer sig på formågan av ljud att
framkalla betydelsemotsvarigheter, d v s enligt V. Skalichka att förmågan av ett
"ljud eller grupper av ljud att signalera om att det finns någon betydelse eller
nyans av betydelse" (Skalichka 1967.286).

Men inom den moderna språkvetenskapen finns det en uppfattning om att det
inte finns något samband mellan ordets betydelse och dess form.
F. de Saussure som grundade läran om tecken (semiotik), hävdade att
språkets tecken är godtyckliga. Han påstod att det inte finns något samband
mellan betydelsen av ord och dess form. "Sambandet mellan någonting som
betyder någonting med dess föremål är godtyckligt eller på annat sätt ... det
språkliga tecknet är arbiträrt" (Saussure 1933: 75).

Dock, varje företeelse presenterar sig som en odelbar kombination av
innehållet och formen. Formen är ett utryckssätt for det existerande innehållet.
lnnehållet som återspeglar formen strävar alltid efter motsvarandet av mellan
två sidor av denna helhet. Det framgår tydligt ur nya lingvistiska studier.
Hinton, Nichols och Ohala skriver "betydelsen och ljud kan aldrig bli helt
separerade och den lingvistiska teorin måste anpassa sig till det mer och mer
uppenbara faktumet" (Hinton, Nichols, Ohala 1994: 12). Detta motsvarandet är
en förutsättning för existering och utveckling av en företeelse. Baserad på
dialektisk förståelse framgår motsvarandet mellan formen och innehållet
uppenbarligen. Därför, som Y.S. Stepanov visar borde man införa en ny
postulat till den moderna språkvetènskâpen godtycklighet av språkets
tecken är väsentligt begränsat ..., d v s språkets tecken är i allmänhet inte icke-
godtyckligt" (Stepanov 1 975: 264).
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I lingvístiken har det under en lång tid funnits en diskusionsfråga om det finns
en motivation bakom ordets form. Motivationen är "påpekanãe om orsak i
enlighet med vilken dess betydelse visade sig vara uttryckt precis som denna
kombination av ljud" (Maslov 19TS: 13s ) 

- 
lnom de historiska

språkutvecklingsstudierna hade motivationen en tendens att glömmas bort
(Budagov 1965: 82) Motivationen kan vara 1 . framställa-noe och 2.
beskrivande enligt uttryckssätt av motiveringstecken. (Till beskrivande hör
avledda ord och ord med överförd betydelse, d v s betydelse av vilka kan
jämfÓras med betydelse av ett annat ord; därfor sådan iyp av motivation är
relativ, sekundär). Framställningsmotiveringen är absoluì, primär. Det är
fonetisk motivation som fungerar på ljudnivå och formar ett ord, fastän det finns
en uppfattning om att fonem är ensidiga och bara har en form men ingen
betydelse. Ljud av orden som är icke motiverade eller har motiveiad
beskrivning har ingen betydelse, däremot finns det ett samband mellan ljudform
och betydelsen av fonetiskt motiverade ord. Det är nödvändigt att notera att det
inte bara är ljudsymboliska ord som kan vara fonetiskt motiverade utan också
ljudimiterande ord (onomatoper).

Man bör observera att ljudframställning "inte bara tillhör ord som har fonetiskt
motiverade samband mellan ljud och betydelse", utan också alla de andra ord
där dessa samband under språkets utveckling blivit oklara och även nästan
förlorade, men vilka med hjälp av etymologisk analys (forstärkt med
datauppgifter om typologi) kan bli klargjorda. Ett ljudframstäliande ord är ett ord
som har ljudframställningen i dess kärna och i dess ursprung,, (Voronin 1gg2:
176).

Ljudsymbolik, som jag redan tidigare nämnt, är en företeelse av icke
ljudverkligheten. Denna företeelse är baserad på talljudförmågan som grundas
på dess fysiska egenskaper, d v s på dess akustiska och artikulatoriskã
kännetecken (basen av ljudsymbolik kan vara "akustisk eller kinetisk, eller en
kombination av båda")(Sapir 1929: 235)).

i
2.1.3 Hypotes angående ursprunget av ljudsymbolik

Ljudförmågan att tillkalla icke-ljud foreställning forklaras av den roll foremålet
och foreteelsen (som tillhör olika ljud) spelar i människans liv (och även djur).T ex ett lågt bullrigt och väsande ljud brukar följa med fadigá och
skräckinjagande företeelser (dunder från åska, rytande från rovdjur, väsande
från ormar), men höga och melodiska ljud - trevliga företeelser-(kvitter från
fåglar, sorlande från en bäck). Sådana ljud anskaffai motsvarande positiv eller
negativ värdering som är fixerad i medvetandet och kan bli överfört till andra
ljud och även talljud (Zhuravlev 1974: 14).

Dessa åsikter angående ursprunget av ljudsymbolik accepteras av de flesta
anhängare av ljudsymbolisk teori.
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2.1.4 Några anmärkningar om fonetisk betydelse

Frågan om vad som har fonetisk betydelse i ett ord är hittills öppen. Man brukar
använda termen "fonestem" för att.beteckna en ljudkomponent som har någon
betydelse. S.V. Voronin definierar "fonestem" på iö¡ande sätt: "1. Fonestem är
inte en kombination av fonem men det är fonema; 2. Fonestem har semantik
som inte är synnerligen obestämd (som t ex L. Bloomfield ansåg), fonestem har
en alldeles bestämd betydelse" (Voronin 1969).

A. Abelin, som undersÖker fonestem i svenska vid Lingvisktiska institutionenvid stockholms universitet, definierar detta begrepf i sina ,,studier 
av

ljudsymbolism" enligt formuleringar av Bolinger ocn Householder "grupperingar
med liknande betydelse mot liknande ljud" (Bolinger), "fonem eltõr kluster av
fonem vilka tillhör gruppen av ord som också har vissa gemensamma
betydelseelement eller viss funktion fastän orden kan vara etymologiskt
obesläktade" (Householder).

Hinton, Nichols och Ohala talar också om fonestem betydelsebärande enheter.
De säger att fonestem är både konventionella och har úniversell karaktär. Men
de ändå ståller en fråga - "har dessa enheter (fonestem) verkligen ett särskilt
status eller bör de klassifieras som en typ av morfem i stállet" (Hìnton, Nichols,
Ohala 1994 : 5).

A.P. Zhuravlev drar en slutsats att det är ljud och bokstäver som har fonetisk
betydelse och som bildas under påverkan av talljud, men som är erkänt och
"tydligt befâst bara under bokstavsinflytandet" (Zhuravlev 1974: 36). Man kan
ínte fullständigt hålla med om detta, t ex i engelska språket finnó det ingen
tydlig motsvarighet mellan bokstäver och ljud och det finns inga ensidiga regler
som återspeglar skriftligt definitiva ljudkomplex.

Det finns på så sätt inom den moderna språkvetenskapen hittills ingen enhelig
uppfatning om vad som har fonetisk betydelse och det är därför svå-rt att just nü
föredra en eller en annan synpunkt.

2.2.0 Ljudsymbolik av vibrant och affrikat

Från Platon till Augustinus, från Herder till Humboldt och från Leibnitzs till
Wundt noterade filosofer ljudens särskilda betydelse. Leibnitzs (citat hämtade
från Gurdzieva 1973:3), ansåg t ex, att ljudet "r,' framför starka rörelser, som
fÓljs med oväsen, ljudet "1" betecknar "någonting mjukt" och förmedlar 'istilla,
lugn rörelse".
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Ljudsymbolik hos vibranter och affrikator i olika_ språk noterades ocksåupprepande gånger av många spramorsfãre. J. Gonda förmodar att i detmoderna javanskã språket áñg9. ronemen'li,r och. ,,r" mångformighet av rjudeller rörelse (Gond a lgqo,- iû1. H"n Ãot"rar' också att i indonesiska ochsermanska språk kan man framforant. trãn, l¿ orãì;; ;#ä;årer sammafonem med bervdersen gu ,ppi"pgnde r¡uo elreiicirerse rconää'iöì0, 202).H' Marchand skrev: "r" i mit't-én óch ¡ slútei ãu åro i*¡terar långt vibrerande ljudsåvär som "r" - rångvarign"t;;1ru"r"hand rgsô, i¿ör.T'M. Berjaeva framhavõr ait )i;; och ',r,, som ãrooìtoande etement har samband
in?1,1'otvmbolik 

och används i det mooãrna engelska språket (Betjaeva
Ar 1928 noterade o.' Jespersen: "l ljudframställningsord ser vi utomorden¡igbetvdersefuil skiilnad meilän ãnstav¡sía ;rã, ;;'oeiecdar-LorJìg" rjud ochrörelse samt tvåstaviga ord, som oétect<nai ìãngvariga rjud och röretse; desistnämnda birdas.meo n¡atp'av suffixen -", o"r, -i", som används på det sättetiett stort antal ,pr."k (tespersËn ß2g:Zel. -- ' '

Liknande iakttagersei tretra, man på nos Ä.n¡- Gazov-Gin3----------------berg. Han ansåg attsuffixen ''r" och "r.' anvanãs mycket ofta _speciert rór oitoning avljudrramstärande ord i olika sf iãm"r¡úãi;icäàî-Ginzbers 
1 e6s: 1 se).s.V. voronin kom tiil forjande'irutsats ï¡o àñãrvrln 

"u 
Rl_formanter: ,,r,, och ,,t,,har ljudframställande u"i"ni. tñãm srans"I r* íi;ä¡miteranoã ärãiäüao ry¡er ,,r,,och "f" en gemensam funktion av õverrorinj au Ãangrardi-ghet, upprepning avrörelse och ljud.och ha¡, foljaktlilen, det ,o,ñ r"n sammanfattningsvis kan (och

fläH,Nil"Jrli;,i) 
virrkorj oàña'n" 'ã' 

;'r¡JJù,.noor¡sr< 
¡teiåiu'o"tyo"r.",,

Man kan också^konstatera att en sådan slutsats är berättigad inte bara för degermanska språken utan också för turr.ipiã1,-sämqeoiska och indonesiskaspråk' där "iterativa lj-udsymoãlista kqróãnËntJr- ar en det av ljudframställ-ningsstam" (voronin lgez,l iel. på sã rãii Ë; {e sig vara en betydersefu'del av ljudframstäilningskomprãr'fforonin ìôezì rz¡. oättã ñ ,;; rydtigt seom man tar i beaktan att i'r" är en fonosemãnt¡stt ,,starkãËr, 
t<ämponent ijämforerse med "r". r sin herhet, bËtraktar s.v. v*onin den rjudsymboriskafunktionen hos vibranten "r"'t"r "direkt ellei ùngefârligt återspeglande avvibrerande der inom artikuriationsapparaten,' (voronrnt 9g2: 1 0g).

s'v' voronin lägger också speciellt märke till en betydlig och högst originellroll, som vibranter sperar 'víd 
birdn¡ng 

"i ãnorutoper-dissonanser. Hanfastställer vibranter s.om tat¡uo, vilka oilãas som'iå¡o 
"u 

att utgångsflödet avtalljud bryts ner-med hjärp'av'spänt, rytmist<ivìbierande tailorgan,, (voroninOnomatoper-dissonansér,'l ggg).

Dessutom anser s'v' voronin att den forngermanska och indoeuropeiskavibranten - ljudet "r" - ar oet grundlagg"näã'éiement"t inom struktur avonomatoper-dissonanser i forntid'a. onomátopoetiska stammar (se voronin:Några anmärkningar beträffanoË'r¡uo"t "r,, i énj"rrilã' onoratoper, 1 962).

Ljudsymboliken hos affrikator har o.ckså uppmärksammats av en del lingvister.H' Marchand noterade t ex emo¡ig1gil'rlânsro-oËtonad) uttrycksfulthet hosaffrikator (Marchand 19S9: lS,S,- iAZ_263). 
.-" '-'---r
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V. Skalichka påpekade i sin tur att affrikator finner man oftast mest vid
bildningen av ljudframställande ord (Skalichka 1 967: 283).

2.3.0 Vissa särdrag hos undersökta ord med betydelsen
"rynkig, skrynklig"

1) De ljudsymboliska ord som jag har undersökt och som betecknar "rynkig,
skrynklig" tillhör så kallade mimeoekstrakinemen. Under denna term, som
S.V. Voronin inforde, förstår man "sympatiska rörelser, som mimisk imiterar
yttre icke-akustiska objekt eller deras form, storlek och rörelse" (Voronin
1982:76-77). Sådana rörelser imiterar ibland mimiska processer och former
av yttre natur och de ljudkomplexer som uppstår till följd av sådana rörelser,
kommer att beteckna de yttre processerna istället fór själva mimiken. Den
mimiken (vanligtvis omedveten, icke-godtycklig) är väl känd.

För att förstå detta bättre, kan vi titta närmare på vad Ch. Danrvin skrev en
gång: "Det finns sådana handlingar, som vanligen utförs vid vissa
omständigheter oberoende av om man är van eller inte och vilka
ursprungligen tillhörde imitation eller liknande rörelser. T ex, kan man se att
vissa människor som klipper någonting med en sax flyttar underkåken i takt
med saxens rörelser. När barnen lär sig skriva, brukar de röra på tungan på
ett lustigt sätt samtidigt som de rör fingrarna" (citat av Danvin hämtades från
Samlade verk i 9 volymer. vol. 5. 1953: 713).

2) Engelska ord, som betecknar "rynkig, skrynklig" karakteriseras att ha
"etymologisk vibrant rrrrr som en del av morfem (se Voronin: vissa
anmärkningar beträffande ljudet 'r' i engelska onomatoper,lg67). I

fortsättningen när jag benämner de engelska beteckningarna "rynkig,
skrynklig" kommer jag att nämna enbart termen vibrant "r".

Det faktum att alla engelska ord med betydelsen "rynkig, skrynklig"
innehåller vibrant "r" som en del av morfem kan forklaras på foljande sätt:
när man rynkar på ansiktet (p g a avsky eller missnoje) lyfts underkäken och
nässpetsen, samtidigt som den rynkas lite, - allt detta blir orsak till att
tungan lyfts och trycks mot den hårda gommen (i engelska lyfts tungspetsen
mot alveol). Sådan artikulation orsakar "sammandragning" och
ihoptryckning av den hårda gommen och tungan. Just rrrrr med dess
artikulation, kan återspegla den känslan vä|. "Sammandragning" av mun-
muskler orsakar (bidrar till) krökning av drag vid munnen såsom vid ögonen
samt på pannan.

När det gäller vibrant "r" artikulerar man den med minst två kontakter ( d v s
tungspetsens beröringar). På det sättet kan man dra slutsatsen att uttalet
av ljudet "r" kräver mer än en fysisk rörelse i motsats till uttalet av andra
konsonanter.
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Men i ett antal språk, till exempel i indonesiska, i beteckningar av
"skrynklig" i takt med vibrant "r" finner man affrikat som en del av morfem:

indones. kecut "rynka, skrynkla",

cengar-cengir "rynka näsan på ett löjlígt sätt"

Detta innebär att i ord med betydelsen "rynkig, skrynklig" är det mojligt att
ha endast de fonem vilkas uttal kräver "sammandragning" och ihoptryckning
av den hårda gommen och tungan, som kan leda till krökning av
ansiktsdrag.

2.4.0 Samanfattning

Analys av de verk som jag har nämnt i denna uppsats och som handlar om
ljudframställningen (bl a ljudsymbolik) gör det mojligt att dra slutsatsen att det
idag inte finns några principiella bevis som tyder på att sambandet mellan ljud
och betydelse är omöjlig. Tvärtom, teoretiska och delvis praktiska
undersökningar inom språkvetenskapen bekräftar existensen av sådan typ av
samband.

Det har upstått en ny språkvetenskaplig disciplin - fonosemantik - dess föremål
är ljudframställningssystem av språk i synkroniskt-diakroniskt och typologiskt
perspektiv.

Huvudprincipen inom fonosemantik baseras på det faktum att språkets tecken
är icke-godtyckliga. Ljudsymbolik är en företeelse av icke ljudverkligheten som
baseras på ljudförmågan att framkalla icke-ljud-föreställningar som grundas på
talljuds fysiska egenskaper: akustiska och artikulatoriska.

Frågan om vad som har fonetisk betydelse ("fonestem") har fortfarande inte fått
sin lösning inom den ljudsymboliska teorin.

3. Material

Undersökningsmaterialet omfattar 30 engelska ord med betydelsen "rynkig,
skrynklig" (krökt, skrovlig, sträv) och 130 motsvarande lexem från fyra språk,
som är obesläktade med engelska och sinsemellan såsom indonesiska,
koreanska, nanaiska och selkupiska. Alla dessa ord har jag hittat i de artiklar
som jag läst och använt som teoretiska källor för min uppsats.
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Engelska undersökningsmaterialet har jag tagit från ett antal verk av forskare
såsom A. Fröhlich, H. Marchand, G.v. smithérs, w. wedgwood, s.v. Voronin
och S.V. Klimoval, vilka har framhävt ljudsymboliskt karaktär av mer än hälften
av materialet. Här är det viktigt att notera att grunden for analysen av det
engelska materialet är W. wedgwoods gruppering av ord i fem grupper med
utgångspunkt i dess etymologiska utveckling. Jag vill också anmârka att den
andra hälften av det engelska materialet var nämnt av ovanpåstående forskare.
Men de har inte direkt framhävt dess ljudsymboliska karaktär. Jag har
betraktat dessa ord som ljudsymboliska och det framgår ur min analys (se
kapitel 5.)

För att fastställa sammansättningen och ramen för en lexikosemantisk grupp
av ord som betecknar "rynkig, skrynklig" verifierade jag materialet i enlighet
med förklarande och synonymordböcker av det engelska språket och gjorde en
granskning av deras betydelse och etymologi2
Jag har inte använt mig av de varianter av orden som finns i engelska dialekter
eftersom jag vill begränsa mig till ett bestämt antal exempel för att göra en så
fullständig analys som möjligt.

Typologiskt relevant material på de fyra obesläktade språken har jag valt
genom at göra ett fullständigt utdrag ur glossarium av ljudsymboliska ord (med
samma betydelse "rynkig, skrynklig") på respektive språk3

lentigt uppgifterna frán fciljande verk:

Fröhlich, A. 1925. Zusammenhang zwischen Lautform und Bedeutung bei Englischen Wörtern. Die
neueren Sprachen. Bd. 33, s.27-42,127-141.
Smithers, B.V. 1954. Some English ideophones. Archivum Linguisticum. Vol.6, N2, p.73-111.
Boponun, C.B. 'l 969. Anrnøúcxue oHoMaronbr (Tønu u crpoeHre): Kax4. gøc. r. l-ll. Ilexunrpa¿.
(Voronin, S.V. 1969. Engelska onomatoper (Typer och struktur). Avhandl. v l-ll. Leningrad).
K¡ø¡,loea, C.B. 1986. f-naro¡ur "HetcHoro npoøcxox4eHun" e Coxpaqennou Oxc$op.qcKoM cnoBape.
(Sneveurul ort4Monorr4qecxoú SoxoceuaHrøxu). Kax4. gøc. flenønrpa4. (Klimova, S.V. 't 986. Verb av
"obscure origin" i Concise Oxford dictionary. (Några elementer fcir etymologisk fonosemantik: Avh.
Leningrad).
Marchand, H. 1959. Phonetic symbolism in English word-formation. lndogerm. Forschungen. Bd. 64
Hr. 2, 163-166; Hf. 3, 256,265,267,270-272.
Wedgwood, H. 1857. On words descriptive of guttural action and metaphors connected with them.
Transactions of the Philol. Soc. Pt. l, 120-126, London.
Wedgwood, H. 1872. A dictionary of English etymology. London.

2 entigt uppgifterna från följande ordlistor:

Hornby, A.S. 1974. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford.
Skeat, W. 1910. A concise etymological dictionary of the English language. Oxford.
Skeat, W. 1967. A concise etymological dictionary of the English language. Oxford.
The Oxford English dictionary. 1933. vol. l-Xll; Supplement. Oxford.
The Oxford dictionary of the English etymology, ed. C.T. Onions. 1966. Oxford.
The shorter Oxford English dictionary. 1964. Oxford.
Webster's Dictionary of Synomyms. 1942. Springfield.

Webster's New lnternational Dictionary of the English Language. 2nd ed. 1958. Springfield
Wedgwood, H. 1872. A dictionary of English etymology. London.

3 Ord hämtade från fôljande ordlistor och glossarium, där de klassificeras som bildliga ord, deskriptiva
ord, ideofoner, d v s som ljudsymboliska ord. Materialet av nanaiska och koreanska presenteras med
kyrilliska skriften.
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När det gäller mitt material av undersökningen tycker jag att man kan säga att
det finns vissa nackdelar och fordelar med det. Till nackdelen hör att materialet
är mycket begränsat och att betydelserna av orden ibland går över gränsen av
enbart "rynkig, skrynklig" till mer bredare - "spänningêfl", därfor är det i vissa
fall svårt att skilja betydelserna åt.
Fördelen är att typologiskt relevant material inkluderar fyra språk som är
obesläktade med engelska och sinsemellan. Därför blir det môjligt att hävda
att ljudsymboliska ord är av universell karaktär.

4. Metod

Min undersöknings syfte är att fastställa ytterligare ett fonologiskt kriterium för
ljudsymboliska ord i engelska som utgångsspråk och de andra obesläktade
språken for att kompletera de objektiva kriterierna som fastställdes av S. V.
Voronin (Voronin 1982).

För att uppnå det och göra en instats i det redan omdiskuterade av de forskare
som ansåg undersökningsmaterialet som ljudsymboliskt (se ref på s. 11 och
12) både i engelska och i de obesläktade språken, ville jag göra en
fonosemantisk typologisk analys av materialet med hjälp av objektiva kriterier
för att på så sätt klassfiera vissa ord som ljudsymboliska ord (som var fallet
med engelska) och bekräfta dess ljudsymbolisk karaktär i frågan om materialet
på obesläktade språk. De objektiva kriterierna som först föreslagits av S.V.
Voronin (Voronin 1982) har uppkommit som en generalisering av invarianta
drag av det ljudframställande materialet från en hel rad av obesläktade språk.

De är enligt foljande.

l. Semantiska kriterier - j
1) emotionell natur (känslobetonad läggning) och respektfull (expressiv) natur,
2) semantisk bildlighet (bildrikedom)
3) semantisk konkretion
4) beteckning av de enklaste komponenter av människornas psykofysiologiska

universum

Carr, D.1966. Homorganicity in Malay/lndonesian expressives and quasi-expressives. Language. Vol.
42, n.2.
Kasaxeaøq, O. A. 1975. ConoctaautengHurú aHanøs uso6pasutenunoú nexcørn cal,lo4øúcrnx fi3btKoB.
KaH4. 4uc. (pyronucu). Mocxea. (Kazakevich, O. A. 1975. Jämförande analys av ljudframställande ord i

samojediska språk. Avhandl. (manuskript). Moskva).
Ku¡e, H. E. 1973. O6patnue cnoaa saHaúcKoro fi3brKa. I'lexunrpag. (Kile, N. B. 1973. Målande ord i

nanaiska språk. Leningrad).
flax, l-. A. 1958. I4soípasurenbHbtecnoBa xopeücxorofl3uKa. ffuc. IleHunrpag. (Pak, G. A.
Ljudframställande ord av koreanska språket. Avhandl. Leningrad).
llax, l-. A. 1958. Kopeúcxøe ueo6pasurenbHbre floBa. (Kaprorexa, pyxonøcs). fieuunrpag. (Pak, A. G.
1958. Målande ord i koreanska språk. (Kartotek, handskriven version). Leningrad).
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ll. Grammatiska kriterier -
5) morfologisk hyperanomali (d v s att ljudsymboliska ord har morfologiska

kännetecken som är annorlunda än hos "vanliga" ord)

lll. Ordbildnings kriterier -
6) reduplikation (upprepning)

lV. Struktur - fonetiska kriterier -
7) fonetisk hyperanomali (d v s att ljudsymboliska ord har fonetiska

kännetecken som är annorlunda än hos "vanliga" ord)
8) relativ enhetlighet av form,
9) en stor fonetisk variation (prototetiska sonoranter, metates,

"växling av vokaler", "växling av konsonanter" - enligt artikulationsplats
och artikulationssätt såsom tonande/tonlösa);

V. Funktionella kriterier -
10) stilistisk begränsning

Vl. lnterlingvistiska kriterier -
1 1) typologisk likhet av ljudsymboliska ord i olika språk (Voronin 1982: 89)

De ovannämnda kriterierna kan enligt S.V. Voronin fungera i sin helhet, d v s
att man kan applicera de alla, eller på ett annat sätt, d v s att ibland räcker det
bara med några av dem. Det beror på vilken typ av språk och vilka grupper av
ideofoner (ljudframställningssystem) som man undersöker. (se Voronin:
ldentifikation av ideofoner, 1978).

5. Analvs

5.1.0 Analys av det engelska materialet

Grupp l:

1. RUMPLE . RIPPLE . RIMPLE
(w)RTMPLE

crease, crumple; small movements
on the surface (of water);
wrinkles on the surface

O.E. : *hrympel, hrimpan, rimpan. From A.S.hrymp-hrimpan ("wrinkle")

l.-E.: *gremb, nasaliserad form g(e)reb, "shrink, to curle."

M.E.: rymple, (w)rimpled, (w)rympyled, rimplen, ripelen, rimple, rimplen,
rumple "wrinkle".

Ordet rumple registrerades i O.E.D. (Oxford English Dictionary) (1775) med
betydelsen:
1) a wrinkle, fold, crease.

Ordet ripple var registrerat i O.E.D. med foljande betydelse:
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1) a piece of shallow water in a river (1775)
2) 9 !g!1 ruffling on the surface of water (caused by a slight breeze)

(17e8)
3) a sound as of rippling water (18S9)
4) riffte (1857)

Ordet rimple var registrerat i O.E.D. med betydelserna.
1) a wrinkle (4a0)
2) a ripple of water, the sound produced by it (1g77)

Ordet rimple var registrerat i O.E.D. med betydelsen:
a crease or fold; a rimple, wrinkle. (1BTT)

Orden är ljudsymboliska enligt:
rumple (Wedgwood 1872, Fröhlich 192S' 136)
ripple (Fröhlich 1925: 13G, Voronin 1969: 229, 256)
rimple (Wedgwood 1872)

2.CRUM PLE.CRIM PLE.CRAM P to become or make creased or
wrinkled; to wrinkle, rumple

O.E.: crump, crumb, crampiht, "crooked" (French = Teut.)

l.-E.: "greub

M.E.: creopan, crepenl, cromplen, "wrinkled".

Orden var registrerade i O.E.D. med betydelse:
1) a crushed fold of wrinkle produced by compression (1607)

Orden är ljudsymboliska enligt:
crumple (wedgwood 1872, Fröhlich 1g2s:136, Marchand 1gs9: 164)
crimple (Marchand 1959: 165)
cramp (Marchand 1959: 164)

3.RUFFLE - RUFF to disturb the peace; smoothness, calm; a strip of
material gathered into folds

O.E.: formen är okänd

l.-E.: *reu - "to break, tear"

M.E.: ruffelen "to run into knots, to rumple".

Registrerades i O.E.D. med följande betydelser:
1 ) disorder, confusion (1533)
2) a disturbed state (of the mind), disturbance (1704)
3) a break or alteration in the evenness of some surface (1713)
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4) the act of ruffling cards4 (1872)
5) a strip of lace or other fine material, gathered on one edge (1T07)

Orden är ljudsymboliska enligt:
ruffle (Wedgwood 1872, Fröhlich 1925: 136, Marchand 19Sg: 271)
ruff (Klimova 1986:77)

Grupp ll:

l. WRINKLE (E.dial. WRACKLE/ RACKLE) a smarr ridge on a surface

O.E.: wrynckle, wrincle

l.-E.: *wreng, werg.

M.E.: wrync(k)le, rinkle, kel, kle, kul
wrinc(k)le, wrinkel/wrinki I

wrinkil, wrynkyl
wrumpul, rumpul

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) a sinuous or tortuous movement (1430)
2) a crease or fold or ridge caused by the folding (1420)
3) a slight narrow ridge on a surface (1523)
4) a small fold or crease of the skin (1425)
5) a ripple or ruffle on the surface of water (1633)

Ordet är ljudsymboliskt enligt:
Wedgwood 1872, Fröhlich 1925: 137, Marchand 1959. 256

2. CRINKLE . CRANKLE

O.E.: crincan, cringan, "yield"

l.-E.: *wreng, *werg

to run into folds or wrinkles, a wrinkle

M.E.: crinkled crlkr
crengan

E.dial. cringle-crangle

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) a twist, winding, sinuorsity; a wrinkle or corrugation as in rumpled or rippling

surface (1385)
2) a ring or circle (1633)

4 Ja*ft., rffie ar en parallell form av rffie:'ritr7ing cards'
(Se: Webster's Nelv International Dictionary of the English Language. 1985. 2nd ed.
Springfield. s.v. rilfl e)
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Orden är ljudsymboliska enligt:
crinkle (Fröhlich 1925: 137 , lülarchand 19S9: 165)
crankle (Marchand 1959: 165)

3. RUCK E. dial. RUNKLE irregular fold or crease

Ordet är formodligen lånat från skandinaviska och går tillbaka till den
forngermanska stammen "WRAK, *WRlK5.

O.E.: Formen är okänd

l.-E.: *wreng, *werg

Ordet är ljudsymboliskt enligt:
Wedgwood 1872

M.E.: 14. runkle,runkil
15. runkylle
16. rynkile
17. runkle
19. runcle

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelsen:
1) a crease, fgld or wrinkle, a ridge (1787).

4. WRENCH a sudden twist, a sprain

Ordet har sitt ursprung i en forngermansk stam *WRAK, *WR|K6

O.E.: wrench
wrenck
wrenc a twisting trick.

l.-8.: *wreng - nasal. from of werg - to twist

M.E.: wrench
15. wrynche
16 -19. wrinch, wrenche
19. wringe, ringe

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) wrench, crosswise (1460)
2) an act of wrenching or the fact of being wrenched, a twisting or pulling

aside; a violent twist or turn; a sidden or sharp twist, a sprain (1S30)

5 L¡udi*it"rande (Wedgwood 1857; 120).

6 L¡udi*ite.ande (Wedgwood 1857: 120).
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3) a sharp turn, bend or deflection, an abrupt turning movement (1549)
4) change from the original signification (1603)
5) one or other form of mechanícal screw (1SS2)

Ordet är ljudsymboliskt enligt:
Marchand 1959: 256

5. WRING-WRANG to twist, force by twisting, compress, bend
aside.

O.E.: wringan, wrangan
wringgl, wrangl
win-wringe

l.-E.: "werg, "to bend"

M.E.: wrangle, wrangl
wringen
wrong
wrynge, "to press, to twist

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna
1) the act of wringling, twisting, writhing (1400)
2) a sharp or gripping pain (1500)
3) that which is obtained by wringing (1874)

Ordet wring är ljudsymboliskt enligt
Marchand 1959: 256

Grupp lll:

1. WRIGGLE . WRIG . WRICK to twist the body about with
short sinuous movements

E.dial.: wraggle, roggle
ruggle "to twist the body about with short sinuous movements"

Wriggle registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) a piece of sophistry, a shift (1675)
2) a quick writhing movement (1709)
3) a sinuous or tortuous formation, marking (1828)

Orden är ljudsymboliska enligt:
wriggle (Fröhlich 1925'.136, Smithers 1954: 95, Marchand 1959: 256)
wrig (Wedgwood 1872)
wrick (Wedgwood 1872)

2. WRY

O.E.: wryon

twisted, distorted, turned aside
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wreon "to go fonuard, strive"

l.-E.: *wreik, "to turn, twist"

M.E.: wrien
13. wreoen
15. wrene, erye, wryne, wryen
16. wrey
17. wrie

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna;
1) a twisting or tortuous movement (1616)
2) distortion caused by refracton (1860)
3) twisted, crooked, bent (1552)
4) of words, thoughts (1599)
5) marked or characterized by perversion, unfairness or injustice (1s61)

3. WRITHE - WROTH - WRATH to twist

O.E.: wræth, wrath
wrastan,
writhan
wrathian
wrath

l.-E.. *wrei, "to turn, twist"

M.E.: writhern, wrythen
wrooth
wrothe

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) of a violent or fierce nature (900)
2) stirred to wrath, moved or exasperated or indignated; marked or

characterized by anger or wrath (1000)
3) samth. twisted, wreathed, a twisted band, a wreath (1513)
4) an act of writhing, a twisting or writhing movement of the body ('161 1 )

4. WREST - WRESTLE - WRIST to twist forcibly; distorted.

O.E.: wræstan, wræxlian
rug
E.dial. ruckle

l.-E.: "wrei, "to turn, twist"

wresten
wreste
13. wreste, wreast
15. wrest, wreeste

M.E
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17-19. rest

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) the action of twìsting, wrenching, writhing, a twist (1300)
2) a turn, a trick (1440)
3) a wrenching or spraining of muscles (1616)

Orden är ljudsymboliska enligt:
wrest (Marchand 1959: 256)
wrestle (Fröhlich 1925:135, Marchand 1 95g:256)

Grupp lV:

I. FROUNCE - FLOUNCE 7 wrinkle, crease, pleat.

O.F.: frocer, fromser, "to gather, plait, wrinkle",
from Lat. frontiare, "to wrinkle"

O.E.: form = okänd

M.E.: frounce, frownce, "to wrinkle"

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna
1) a fold, crease, pleat (1374)
2) a wrinkle (1390)
3) the ornamented edge of a cap (1440)
4) flounce (1619).

Orden är ljudsymboliska enligt
Wedgwood 1872

2. FROWN to knit the brows in displeasure or puzzlement;
to look sterny

O.E.: form= okänd

M.E.: 14. frown
14-16. frounce, froune
15. frownyn, "to look sternly"

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna
1) a wrinkled aspect of the brow (1605)
2) a manifestation of disapprobation (1581)

Gru pV:

1. CREASE a wrinkle, a work produced by folding

7 U Wedgwood noterar att "change between f! and fr is very common". Dessutom lägger han mârke till
att "r" står för "rough surface" och "1" - för smooth surface".
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O.E.: hrissian, hris, riss "curly"

l,-E.. *QREIS- an enlargement of base (s) qer = "to bend, turn, twist"

M.E.. crest, creast
kress
creaste

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) to make a crease on the surface, to wrinkle, to fold in a crease (1588)
2) lo stun (a horse) by a shot in the "crest" or ridge of the neck (1807).
3) to become creased, fall into folds (1876)

Ordet är ljudsymboliskt enligt:
Wedgwood 1872

2. CRTSP curly, wrinkled, rippled

O.E.: crisp, crips, cyrps, cyrsp

l.-E.: -(S) OREIS

M.E.: crisp
crispe, cryspe, kurspe

Ordet registrerades i O.E.D. med betydelserna:
1) of the hair: curly (900)
2) applied to some fabrics: perhaps of crape - like texture (1300)
3) having a surface curled into minute waves, ripples, wrinkle (1398)
4) apparently smooth, shining, clear (1565)

Ordet är ljudsymboliskt enligt:
Wedgwood 1872
Marchand 1959: 165
Voronin 1969:232

Det har varit mycket viktigt att visa en språkhistoriskt utveckling av dessa ljud,
efetrsom det som är viktigt fôr denna uppsats är "den etymologiska vibranten
"r". I det moderna engelska språket är ljudet "r" ingen vibrant, d v s det är
tungspets "r". Men i äldre former har det varit en vibrant.

I Grupp I visar H. Wedgwood sambandet mellan "broken sound and rugged,
wrinkled surface", sedan framhäver han att "the representation of a rumblino
sound is used to express, first, a iolting or irreoular movement, then a
disturbed, disordered surface".

För alla orden i Grupp ll fastställer H. Wedgwood "a relation between broken
sound and tremulous, broken movement. Finally from the idea of jolting
movement to that of a rouqh uneven surface". Men i ordet 'crinkle' observerar
han bara samband mellan'crackling noise' och'rumpled surface'.
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lalla ord i Grupp lll noterar H. Wedgwood "relation between broken movement
and the sound of analogous character".

H' Wedgwood påpekar att i alla orden i GRUPP lV finns det samband mellan"broken sound" and "rugged surface", men samtidigt lägger han marke till att"evidence of the initiative origin of "frounce" is shor,üen in Fr. froucher ,to snort
like an angry horse".

H' Wedgwood visar "relation between grinning or the sound of snarling andwrinkling" i orden i Grupp V.

l¿lla engelska ord som jag har undersökt kan man notera likhet av formen.
Man skulle kunna påstå att de alla tillhör samma typ av ord, d v s ,,r,, ingår i den
betonade stavelsen och står alltid framför den bêtonade vokalen. Men man
kan också dela in orden i z olika typer (där R står för "sonorant,'; v-vokal, c _

konsonant (både tonande och tonlöst)). På det sättet likheten inom formen och
stavelsestrukturen framgår ännu tydligare:

I. RVCR
- ruffle
- ripple

il CR
- rumple
- rimple

ilt. RVC
- ruck
- ruff

tv. rc RVCC
- crisp - wrest
- wrist

V. (W)RVCCR
- wrestle

VI. (W)RVR
- wring
- wrang

1.a. ( RVCR
- wriggle

ll.a. (C)RVRCR
- crimple
- crinkle
- crankle
- crumple

lll.a. (W)RVC
- writhe
- wroth
- wrath
- wrig
- wrick

VI.a. (C)RVR
- frown

il.b. (W)RVRCR
- wrinkle

ilr.b. (c)RVc
- crease

VI b (W)RV
- wry



23

vil. (C)RVRC
- frounce - cramp
- flounce - wrench

5.1.1 Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstaterar Wedgwood att ljudimitation ligger till grund för
beteckningarna av skrynklig yta, vilken uppstår vid rörelse på en sådan typ av
yta (Klimova 1986:74). Man kan tydligt se en kedja som uppstår: ljud- rörelse
- yta.

I grupp I - v (med undantag av grupp lv, där man ser sambandet mellan ljud
och "rugged" yta, d v s en bit av kedjan "rörelse" saknas) finns det samband
mellan ljud och rörelse, d v s som H. Wedgwood konstaterar att det finns först
"relation between 'broken sound and jolting, irregular movement"', sedan sker
det en metonymisk överforing från "irregular, broken movement to rugged,
uneven surface", d v s här observerar man ljudsymbolisk karaktär av ovan-
nämnda ord. På så sätt kan man säga att man här har med ljudframställande
(både ljudimiterande och ljudsymboliska) ord att göra. Om dessa sammband
mellan ljud och rörelser uttalar sig också Hinton, Nichols och Ohala. De säger
att "likaså som människor har en formåga att transformera rytmiska ljud till
rytmiska rörelser, kan de också göra det tvärtom : transformera rytmiska
rörelser till ljud, inklusive språkets ljudsymboliska former" (Hinton, Nichols,
Ohala 1994 .4).

Modernt engelskt material kan inte bekräfta linjen av den semantiska
utvecklingen vilken H. Wedgwood pratar om. Det är däremot viktigt att det i alla
ovannämnda ord finns riktiga ljudbetydelser:

ripple'a sound as of rippling water';
rimple 'a ripple of water, the sound produced by it';
ruffle 'the act of ruffling cards' -

med tanke på ett känt samband mellan ljudhärmande och ljudsymboliska
element (det ena förutsäger som regel det andra) i ett ljudframställande ord
finns det mojligheter att tala om ljudsymbolisk karaktär av de iakttagna orden.

Här kan jag också notera att orden med beteckningarna "rynkig, skrynklig"
liknar varandra enligt deras form och betydelse. Därför blev det mojligt att
hänföra alla orden till ljudsymboliska.

5.1.2 Fonosemantisk analys av det engelska beteckningarna
"rynkig, skrynklig"

Nu kan man titta på hur kriterierna som jag har valt ut "fungerade":
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'a sinuous or tortuous movement,
"to move in a haulting or hobbing way,, (Wedgwood
1872)

wriggle "to twist to and fro, to move by wriggling" (Webster
1 e58)

rumple "to move noisily to and fro" (Wedgwood 1gT2)

"crumple-footed" (Wedgwoo d 1 gT 2)
"My skinne is withered and crompled together,,
(Wedgwood 1e72)

"to turn up the nose to show displeasure,,
(Wedgwood 1872)
"disturbs by the wind" (Wedgwood 1972)

"to curl as the surface of water, to become angry,,
(Wedgwood 1872)

.'to p9n! shrinkingly or absequiously with the legs of
body" (OED)

"to make a wry face" (Skeat 196T)

flounce "to be in a toss, or fume, with anger" (Wedgwood
1872)

(frounce = the older form of flounce) (Skeat 1910)

I 10 ord av 30, d v s 33% ser man tydligt semantisk bildlighet.

ll. Ordbildningskriterier:
2. Reduplikation (forstår man enligt voronin (voronin 1gg2) i vidsträkt

bemärkelse - det inkluderar också dubbeltecknade konsbnanter, t ex:
ripple, ruffle, ruff, wriggle).

crinkle - E. dial. cringle - crangle
wring - O.E.: win - wringe
rumple - O.E.: From A.S. hrymp - hrimpan (,,wrinkle")

Enbart 7 ord (23%) uppfyller detta kriterium.

lll. Struktur - fonetiska kriterier:
3. relativ enhetlighet av form:

Nästan alla ord, d Y t 29 av 30 (97o/o av materialet) innehåller "etymologisk
vibrant "r" (se ref på s 10). undantag är ordet flounce (se fotnot pâ's 2T).

l. Semantiska kriterier:
1. semantisk bildlighet:

wrinkle
Da. dial.: vrangle

crumple
M.E.. cromplen

ruffle

(ruffles)

ruff

crinkle

frown
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Dessutom finns det ett ganska regelbundet mönster av placeringen av ,,r,,.

som regel förekommer vibranten "r" i början på en betonad stãvelse (se
exempel 1 - 30 i bilagan, med undantag av exempel g). Angående
placeringen av affrikator kan jag säga att bara ett exempet iexempãl 19 i

bilagan) har en affrikat som står i slutet på en betonad.stavelse. Det är
viktigt att anmärka att alla engelska exempel är enstaviga ord.

Man kan dela in alla orden i 4 grupper med initiala wr-, r-, cr-, fr-.

1) wrinkle
wrench
wring
wrong
wriggle
wrig
wrick
wry
writhe
wroth
wrath
wrest
wrestle
wrist

2) ¡umple
¡ipple
¡imple
¡uffle
ruff
ruck

3) crumple
crimple
cramp
crinkle
crankle
crease
crisp

4) frounce
frown

2 ord (7o/o)

14 ord (47%)

Dessutom finner man två grupper av ord som har rikadana s k mediala
konsonanter.

6 ord (21o/o)

2) wrinkle
crinkle
crankle

3 ord (10o/o)

7 ord (23o/o)

1) rumple
rimple
crumple
crimple
cramp

4

5 ord (17ø/o)

Följande undersökningsord har ett mycket stort antal varianter som
forekommer både ¡ o.E., M.E. och i det moderna språket. se exempel 1

nedan, beträffande exempel 2-9 se kapitel S.1.0.

1) rumple - ripple - rimple O.E.: *hrympel

hrimpan

M.E.: rymple
rympyl
rimpled

2) crumple - crimple - cramp
3) winkle (E.dial. wrackle / rackle)
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4) crinkle - crankle
5) wring - wrong
6) wriggle - wrig - wrick
7) writhe - wroth - wrath
8) wrest - wrestle - wrist
9) frounce - flounce

Totalt är det 22 ord av 30, d v s T3% av materialet som har en stor
variation av form i o.E., M.E. och i det moderna språket.

Följande ord har varianter bara i o.E. och/eller M.E. (se mitt engelska
material på sidorna 14-21):

ruck (M.E.)
wrench (O E och M.E.)
wry (O.E. och M.E.)
frown (M E )
crease (O E och M.E.)
crisp (O.E. och M.E.)

Q ord av 30 (2ao/o) som har formvarianter bara ¡ o.E. och/eller
M.E.

sammanlagt finns det 28 ord (93%) med stor formvariation.

I vissa ord forekommer prototetisk sonorant, t ex:

I gr. ripple - rimple

ll gr. wrackle - wrinkle

Metates förekommer i enstaka fall i indoeuropeiska stammar, t ex:

ll gr. *wreng - werg (l -E )

5. "växling av vokaler":

I gr. rgmple // rlmple
crgmple // crlmple ll crgmp

ll gr. wryncle llwrjnkle (M E )
crjnkle Il crgnkle
wrlng // wrsng

lll gr. wrjthe // wrsth il wrgth
wrgst // wrjst

som resultat innehåller hälften av orden, d v s 50% växlande vokal inom
stammen. Dessutom finner man vokalväxling iforngermansk stam:
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WRIK // WRAK (se s 16-17 eller fotnot 5 och 6)

6. "växling av konsonanter":

I gr. crump // crumb (O E )

ll gr. wrench // wrenck (M.E.)

lll gr. wrig // wrick (M E )
writh // wroQ

lV gr. f¡ounce // flounce

I 5 ord (17o/o) finner man konsonantväxling inom stammen

lV. lnterlingvistiska kriterier:
7. typologisk likhet av ideofoner i olika språk (se sammanställd tabell på

sidan 28-31 i denna uppsats).

5.1.3 Sammanfattning

Av 11 så kallade universella uppsättningar av kriterier (enligt S.V. Voronin)
visade det sig i mitt fall vara tillräckligt med 7 av dem.

För min analys av det engelska materialet blev kriterierna 1,3, 4 och 5 av stor
betydelse. Kriteriet 7 visar också en stor betydelse, eftersom det kan visa oss
det undersökta ljudframställande engelska materialet "i sammanhanget" av
ljudsymbolik som språkuniversal. Analys av det typologiskt relevanta materialet
i de språk som är obesläktade finns under 5.2.4 i denna uppsats.

Fonosemantisk analys av de 8 ord (ruff, wrang, wry, writhe, wroth, wrath, wrist
och frown) vilka saknade hånvisning som ljudsymboliska, visade att de alla
uppfyller minst 3-5 kriterier. På så sätt kan man påstå att de ovannämnda
orden är ljudsymboliska, vilket ytterligare motiverar valet av mitt material.

5,2.0 Analvs av det tvpoloqiskt relevanta materialet oä
obesläktade as iatiska sDråk

5.2.1 Allmänna anmärkningar

Allmänt kan man fastställa typologi som en lingvistisk disciplin, vilken är
baserad på en jämforelse av språk med olika strukturer för att klarlägga likheter
och olikheter mellan dem (Gorodetskij 1969: 15).

Början till fonosemantisk typologi och fonosemantiska universala
presenterades av S.V. Voronin (Voronin 1982).
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För att få "typologiska slutsatser" anser B.A. uspenskij att "det är inte alltid
obligatoriskt att undersöka något fenomen i alla språk. Man kan bilda sig ett
omdÖme om egenskaper av alla eller nästan alla språk om man gör en anãtys
av några av dem" (citat enligt Levitskij 1926: 3). på så rãtt kan man
välmotiverat anta det faktum att om orden med en given betydelse (se s 11) är
ljudframställande (ljudsymboliskt) i ett språk, blir de ljudfrâmställande
(ljudsymboliska) i det andra eller även i flera andra språk.

ord som tillhör en lexiko-semantisk grupp med betydelsen "rynkig, skrynklig,,
klassificeras av ordlistorna och forskarna (Se s 14) som ljud-symboliska. Oét
finns uppgifter om att detta inte bara tillhör engelska ocl'r andra germanska
språk i sin helhet, utan också andra indoeuropeiska språk. Men huritår det till
i obesläktade språk? Kan det vara en fonosemantisk universal eller frekventativ
av ljudframställande karaktär? (Om lingvistiska universaler av ljudframställande
karaktär, se artikel av Voronin fràn 22.02.1977, där detta probiem framkom för

.första gången).

Êor att komma till en lösning på den frågan, gjordes en speciell undersökning
med hjälp av 'fyra obesläktade språk. Språken var fôljande: selkupiskã
(samojediska språk), nanaiska (manchu-tungusiska språk), koreanska och
lndonesiska (austronesiska språk) (se ref på s 12). Som.resultat fick man
fóljande uppgifter i en sammanställd tabell (se nedan).

5.2.2 Sammanställd tabell

Den sammanställda tabellen (se s 29-31) innehåller 130 lexem från de fyra
obesläktade språken. För att underlätta presentationen av materialet har jag
indelat det i 6 grupper som har liknande betydelser.

I slutet av uppsatsen finner man en bilaga (s 41) där man kan hitta, förutom de
engelska orden, alla orden som finns i den sammanställda tabellen med
foljande uppgifter: språktillhörighet, fonetisk transkription, ordklass,
grundbetydelse och befintlighet av vibrant och/eller affrikat.
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5.2.3 Sammanfattning

îffi1ü:fÍer 
lvckades jag ü rram med hjâlp av prosrammets "FileMaker pRo,, inbyggda

Databasen med alla liudsymboliska ord som ingick i undersökningen innehäller sammanlagl 160 ord
5:fflitrli-46 

indonesiska, 36 koreanstl, ãs'nunuirka och rs ,-.lkupirru) och finns i bilãgan rilr

Här vill jag i korta drag generalisera placeringen av ,,r,, och affrikator i de fyraobesläktade asiatisk" õpi¿L r-ìÀáänes¡stan sär mãn aft praceringen av,,r,, ochaffrikator är mycket varibrad, o u r o" rciretomm"i'it,ir¡"ñ, miit"n-õ.n-rtutet påstavetsen' Men,,om. man tittar p¿ pr".åri;ö;' ,í d"rr" rjud i koreanska,nanaiska och serkupiska finner man ett 
^r1i,"gãrbunoet mönster: rjudet ,,r,,förekommer ej i borjan pa rt"u"r.en. Affrikatoî forekommer ej i srutet påstavetsen (med undántag ru rãllrpisr<a, oãi ã"i ¡rì" iinr., någia arfrikaror).

;xì|JååJl'jì:F:?r3ll 
,nã""0[ÀiÅlsmateriaret är oo& ror r¡tet rãi attira star¡<t

som framgår av tabeten, i ord med betydersen ,,rynkig, 
skrynkrig,, i a,a fyraobesläktade språken finner man följande uppgiftere:

1. Alla ord som har VIBR i respektive språk:

19 serkupiska ord (1000/oav det serkupiska materiaret)12 nanaiska ord ('41% av det nanaiska materialet)4 koreanska ord (11% av det koreanska ma1änafet¡19 indonesiska ord (41o/o av dei indonerirk;;;i;riaret)

2. AIla ord som har AFFR i respektive språk.

0 selkupiska ord (0% av det selkupiska materialet)
13 nanaiska ord (45% av Oeinanaiska materiãtet¡2T koreanska ord (7s% 

"u 
J"i koreanska matän:aret)17 indonesiska ord ('37o/o av oei¡noones¡s[a màìer¡aret)

3' A',a ord som har både vrBR och AFFR i respektive språk:

0 selkupiska ord (Oo/o av det selkupiska materialet)4 nanaiska ord (14% av det nanaiska materiãiet¡4 koreanska ord (11o/o av det koreanska ,àt"iäl"tl9 indonesiska ord (2oo/o av det indonesiska màtär¡aretl

Enligt de ovannämnda uppgifterna finner man i ord med. betydersen ,,rynkig,
skrynklig" i de fyra ooestã<tadó- språken iue oútg"toriska fonem: vibrantoch/eller affrikat. ?", g.or. det mojrigt att praiã o,i" angivna företeerser somfonosemantisk frekveñtativ lriÀgiiõtisk rr"[u"ñiätiu av rjudframstä¡andekaraktär)' På så tä1t lt"Ilj¡qi i Ëiincip tv¿ irerveÃiat¡ver virka jag benämnersom R-frekventativ och AFFR_frekventativ:
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1) med vibrant (1OOo/o av det selkupiska materialet)
2) med affrikat (ca 52% av det indonesiska, nanaiska och koreanska

materialet).

Dessutom innehåller 32o/o av materialet av de sistnämnda språken vibrant och
15o/o bàde vibrant och affrikat.

Låt oss titta närmare på de två grupperna av ord. Vad kan vara gemensamt för
dem?

Att förena sådana olikartade lexem i en grupp kan vid första anblicken verka
subjektivt. Det visar sig dock att om man är mer uppmärksam, kan en sådan
förening ha till sina grunder alldeles fastställda objektiva faktorer.

Först kan vi titta på vad som är denotat? Vi har redan tidigare noterat att vi
hänfór den lexiko-semantiska gruppen av ord som betecknar "rynkig, skrynklig"
till mimeoekstrakinemen (se s 11). I denna grupp har vi vibrant som nödvändigt
element av struktur (Om "morfemisk" segment. Se Zhurkovskij 1974. 125). Det
kan férklaras på det sättet att vid "rynkig" mimik (t ex vid missnöje och avsky)
trycks käken ihop (pressas ihop), nässpetsen lyfts upp och blir lite rynkig, - allt
detta orsakar hojning eller även sammandragning av tungan och den hårda
gommen (i engelska hojs tungspetsen till alveoler). Sådan artikulation ger
upphov till att den hårda gommen och tungan blir sammandragna och
sammanpressade. Sammandragning av munmuskler orsakar krökning av
mundrag såsom muskler i ögon- och pannområdena. Vibrant artikulerar man
med minimum två kontakter (tungsspetsberöringar), på så sätt är ljudet "r" irìte
enhetligt. Artikulationen av själva ljud gör det möjligt att imitera framställningen
av ett ljud, process och yta.

Vid undersökningen av indonesiska, nanaiska och koreanska beteckningar av
"rynkig, skrynklig" tillsammans med vibrant finner vi också ett stort antal ord
som innehåller morfemiskt segment- affrikat (ett ljud som inte är enhetligt och
som består av PLOS och FRIC, d v s det första elementet är plosiv konsonant
och den andra - frikativ).

När det gäller ljudet "r" är detta också inte enhetligt, eftersom det artikuleras
med minimum två kontakter (tungsspetsberöringar).

Vibrant"r"=l+ll AFFR=PLOS+FR|C

(Se ljudspektrogram i slutet av uppsatsen.)

Likheter i artikulationen av dessa två ljud kan innebära att själva artikulationen
av vibrant såväl som affrikat gör det mojligt att imitera framställningen av ett
ljud, rörelse och en ojämn yta Enligt lagen om mångfaldighet av
nominalbetydelsen är det bekant att ett och samma objekt (denotat) kan vara
betecknat med mer än ett tecken och ett och samma tecken kan beteckna
(ersätta, representera) mer än ett objekt (denotat) (se Voronin 1982: 182), d v s
ett och samma objekt kan en människa artikulatorisk överföra på olika sätt i

olika språk.
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På det viset, vid beteckning av "rynkig" finns det mójlighet att ha vilket fonem
som helst, artikulationen av vilken kan bidra t¡ll sammandragning,
sammanpressning av gommen och tungan, vilket orsakar krökning ãv
ansiktsdrag. Därfor uppstår ganska lagbundet det faktum att inte bara lnom
gr3nser fÖr ett språk (t ex engelska) utan också i obesläktade och typologiskt
helt olika språk har vanligtvis ord med betydelsen "rynkig, skrynkligf, viblant
eller affrikat som ett nödvändigt element av sin struktur.

5.2.4 Fonosemantisk analys av materiaret på obesräktade språk

Nu kan vi titta på hur kriterier som ví har valt "fungerade" vid analysen av
materialet på de obesläktade språken:

l. Semantiska kriterier:
1 . semantisk bildlighet (bildrikedom)

Eftersom alla undersökningsord på de fyra obesläktade språken tillhör
ljudsymboliska (se ref på s 12) innehåller deras betydelse s k semantisk
bildlighet (1OOo/o av materialet). Se några exempel:

selkupiska lapyrqo "blev förvridet av kramp; rycka (om öm punkt)"
qurk "tjura, vara arg på"

nanaiska qØKac "ögonblickligen blir ihopkrympen, rynkig (om djurskinn,
fiskskinn osv);
Kr4poK "kasta fórargad blick, rynka pannan/ögonbrynen"

koreanska MyLtxyM "(plötsligt) stanna; stå som fastfrusen av skräck"
noqqyK "se purken ut; förvrida, kröka (munnen)"

indonesiska cengar "ironiskt lyfta överläpp"
cebik, mencebik "(föraktful) kröka munnen, läppar, förvridas;
räcka ut (tungan)".

ll. Ordbildni ngs kriterier:
2. reduplikation:

indonesiska berkerut-kerut
bertonjol-tonjol
cengar-cengir
menarik-narik
merenggut-renggut

6orsop-p - õorsop-p
rsÄyp-r3Ayp
qØKac-qnKac

K31il4-K3r.[4

K3qøM-K3qØM
KaMqo-KaMqo
K14pMy-K14pMy

nanaiska
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selkupiska

koreanska

MOKqøt]-TOKqØn
MOpØa-MOpØa
censp-p - censp-p
TOKLil4I't-MOKqøfl
ypt n-ypnn
30r314c-30r1314c

tokkyr-nykkyr
tymmyr-
tymmyr
nykkyrympyqo
tokkoral

orbtn-qqofbtn
orbrpaH-qqorbtpaH
TbrflqqyK-HaflqqyK
yHrbff-L{qyHrbtT
qqarbtpaK
r{qøHrbtT
qqorbln
L{qarbtfl

KKanqqyK
KKOT'IXøN

9L{apøT
yMqqyK
yMr{qnK
yMqLløn
nsqqyK
c3J'rqqyK
naflqqaK
nxa.nL{qaK

Totalt är det 41 ord av 130 som har reduplikation (32 %).

lll. Struktur-fonetiska kriterier:
7. relativ enhetlighet av en form, d v s successiv förekomst av vibrant eller

affrikat eller båda i allt material). se uppgifter i sammanfattning (s.2.3):

Ord som innehåller VIBR

10O% av det selkupiska materialet.
32o/o ãv det indonesiska, nanaiska och koreanska materialet.

Ord som innehåller AFFR:

52o/o av det indonesiska, nanaiska och koreanska materialet
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Ord som innehåller både VIBR och AFFR:

15o/o âv det indonesiska, nanaiska och koreanska materialet.

4. "växling av vokaler":

koreanska qqarbtrl//.lr{orul¡
KyrøqxoK // rsrøvxar
yMqqyK ll yvuuttrrc

indonesiska murqng // murgng

Totalt är det 8 ord av 130 (6%) som har "växling av vokaler" inom stammen
I selkupiska och nanaiska materialet förekommer ingen vokarväxling.

5. "växling av konsonanter":

koreanska yML{r145 ll ytuuunn

indonesiska ke¡ut l/ kecut
menge¡utkan // mengecutkan
kencong // mencong
mencebil // mencebik
cebi! ll cebi!

Totalt är det 12 ord av 130 (9%) som har "växling av konsonanter" inom
stammen. I selkupiska och nanaiska materialet förekommer ingen
konsonantväxling.

5.2.5 Sammanfattning

Fonosemantisk analys av det typologiskt relevanta materialet på de
obesläktade språken visade att 5 kriterier av 11 "fungerade". Av stor betydelse
är kriterierna 1,2 och 3.

5.3.0 Stickprovsundersökning i några andra obesläktade språk

Som framkom från en stickprovsundersökning av materialet av några andra
obesläktade språk (samtidigt som jag har gjort en systematisk undersökning av
de fyra obesläktade språken) har - R- och AFFR- frekventativer ytterst bred
spridning som närmar sig, enligt sin ställning, universalerna.
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Se följande exempello:

jakutiska 6ypuyú "krympa på så sätt att rynkor uppstår',

rvrurpvurhurn "rynkas att små rynkor uppstår',

ryp.qsHHse "rynkas (spänt), att vara backig, gå dubbelvikt (om
ansiktetsmuskler; om antänd näver),,;

burjatska ypura-yplua "beträffande mimik av rynkigt ansikte; beträffande

rörelse av någonting som är skrynkligt
överhuvudtaget";

napuarap "rullad ihop";

hausa furtutu,
burici bircici, furcici "knölíg, skrovlig, strävlig',;

eve dzugodzugo "backig, gropig"

alur dìir "om haltande människas gång"

dirdir "om hastig gång av en människa som hartar"

riyariya "om rínglande, snabba rörelser"

6. Sr er

Analys av ord som betecknar "rynkig, skrynklig" bekräftar objektiv existens av
ljudsymbolik. Detta gör det mojligt att anta alt ¡udsymbolik är en universiell
företeelse, fast den har ett antal drag som ar specifika for olika språk.

Genomförd analys av materialet i engelska och de andra obesläktade språken
gjorde det mojligt att framställa ett extra fonologiskt kriterium for gruppen av ord
med betydelsen "rynkig, skrynklig" utöver de universiella kriierierna för
ljudsymboliska ord (vilka har bearbetats av S.V. Voronin). Det nya kriteriet är
foreKomst av vibrant och/eller affrikat. Det finns också en a@
att detta kriterium verkar vara relevant inte bara till beteckningarna ,'ryntig,
skrynklig" utan också -bredare- till ett större antal ord, sõm betecknãr
"spänníngen". (De sistnämnda beteckningarna har ej undersökts tidigare och
kräver därfor en speciell och mer omfattande forskning)

l0 Exempel har tagits från följande verk.

Charitonov 1954

Tsidendarnbaev 1958
Zhurkovskij 1974
Zhvinsklj 1972
Zhurkovsij 1974, 1977
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7. Bilaqa

Bilagan innehåller alla ljudsymboliska ord som ingick i undersökningen, med
bl a uppgift om ordens fonetiska form som skrevs med transkriptionstecken
"lPAserif Lund Normal".

Bilagan utfördes med hjälp av registerhanteringsprogrammet "FileMaker PRO"
och består av sammanlagt 160 ord (där orden från koreanska och nanaiska
språken skrivs med kyrillisk skrift).

)

)

)
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Indonesiska

kerut "r¡mka"

kecut "r¡mka, skrynkla"

kernyut "rynka, skrynkla"

mengerutkan " r5mka, skrynkla"

mengecutkan " rynka, skrynkla"

mengernyut " rynka, rynka pannan; bli
trumpen/dyster"
cengar "ironiskt lyfta överläpp"

cengar-cengir "rynka näsan på ett löjligt
sätt'
berkerut-kerut "rynkis"

kecut "rynklig, skrynklig"

kerinl.ut "skrynkl ie, rynki s"
ber-kernyutan "rynki g"

meronyok "skrynkla"
meremas "skrynkla, pressa"
lecek "bli skrynklig; burra upp (håret);
rufsig/tillrufsad (i håret)"
ronyok "skrynklie"
kucel "skrynklig; rynkie, rufsie (i håret)"

Koreanska

þrnvxox "skrynkla, rynka näsan"

qqarbrpaK "skrynkla, rynka (ansiktet);
kisa med ögonen mot ngt"

tltllrHrbrr "börja rysa (från avsky); rynka
(näsan); kisa med ögonen mot ngn"

orËrJr-rrrrorbrJr "rynkig, skrynklig"

qqorbrJr " rynkig, skrynklig"

qqarbur "skrynklig, rynkig"

Korrfrxax "skrynkla, vara skrynklig

xøü.{xu "skrynklig, riven"
orbrpaH-qqorrrpau"skrynklig, skrynklad
rill"

t'vara

Nanaiska

qnKac "ögonblickligen btir itroptrympen,
rynkig (om djurskinn, fiskskinn, o s v)
qLIKac-qI,IKac "rynka"

KoqlrM "rynka (ansiktet, pannan)
ögonblickligen;

KgrrHM- KgqI{M "r¡rnka (ansiktet, pannan)"

6oslrpua.rrlr¡a "r¡mka ögonblickligen;
blinka av smärta"
6orsop-p "kullig, backig; rynkig (om
ytan)"
6or:op-p- 6or:op-p "mycket kullig,
rynkig (om ¡an av ngt)"
K3rrr.r-K3rrr.r "mycket rynkig; vara alltid på
dålig humör"
ÞÐap- r:,4yp "skrovlig, rynkiq"

KaMrro-KaMqo"hel i bucklar,
intryckningar; skrynklig"

Selkupiska
1. "rynka, rynkig, skrynklie"
Sumpy.ympyqo "grimasera, rlmka
(näsan); sanìmanpressas, tryckas samman"
Sumpyr- "om rynkig, skrynklig;
(tymyr- förwidet"
tyrffnyr-
typsyr-

Sumpyr "om rynkig, slaynklig,
sammanpressad, komprimerad, rullad

Typsyr " om rynkigt ansikte, om borstade
kläder som sitter

2. "skrynkla, skrynklie"
Tymmyr "om någonting som är skrynklig"

3. "skrovlie, sträv: knasslie"



-tonjol "med utv¿ixt,bertonjol

keretot "full av knölar"

förwidet"
lutande

cemeh
mengencongkan "kröka, böja; kokna;
förvridas"

kejang "1) (bli) träakrig, srel, sryv,
spasmodik,krampartad; 3)stelfrusen; 2)

kram "spasm"

terkejut'?yck till, spritta till"

"rynka (pannan,õgonbryn)"berkerut

om enbermuka

tryJrMoH "knölig, med kullar"

Tblrrqlryr-HaJrqyyx"knöl i g, tandad ;
sönderskuren"
xo6ypann "krökt (på flera ställe)"

Kaqxl,lJr "sträv, skrovlig (om hud)"

v, skrovlig, torr (om hud)"KKoqxIüI "strä

slingra sig; gå[opbrqxoK "ringla sig,
dubbelvikt av smlirta"
ropÉrpbr "rulla ihop (t ex om smala

tlqapør "skarp, genomborrande (om
smârta)"

för ett ögonblick (omqxynoH "stanna

rraqxr,u "ta vid sig av ngt"

xbrMrrxr.rr "rycka till, spritta till (från
förskräckelse, av
ylrqxr.rr "plötsligt röra på sig": WqqYK
: yMrIqr,IK
: yrvfqqrur

rapbrpËr "bli arglförargad"

om

antingen kulle eller grop)"
KY6AYT vlig:-rroHtan "knölig (boksta

MoKrrnJr-ToKqlu"mycket krokig (om
os

om
TOKIII''I-MOKTII¿II

avomstrâ
cornp-p- camp-p "sticka, sträva, (om ¡an
av

sig (om elastiskyprrJr-ypnrr "kröka

rulladra
cnr:op-p"darra, skälva, skaka av feber"

cupxaüraH "dra ihop sig (av kramp), rulla
om en

cl{prapaM "dra ihop sig, borra ned
huvudet i marken; kröka (om en
mânniska
ryr,rvyürsu "bli böjd, kurig"

roxqoüras "kutryggig, dra ihop sig"

rrcrlraK "råka i oordning, (om psykiskt

"kasta

"om knölig, strâvad , yta"nykkyrympyqo

"om kullig, strävig; omTokkyr-nykkyr
rörelse
Kärsal
Tokkoral'"skrov
Kärs "om

Tors "blev förvridet av kramp"
rill;4.

"sammanpressa, rulla ihop"Sumpyrmotqo

5. "bli arg, förarga, se purken ut"
Tyngyrmotqo " förvrida (om ansiktet)"

Qurq "dura, vara arg på"



kejengkelan "retning, irritation, (förtret,

masan "dyster, trumpen (om en
= rrrlrfung människa)"
= ÍlürâOE
mencibirkan "kröka (munnen, läppar)"

mencebil "rynka; göra en missbelåten
grimas"
meniengkelkan "reta, irritera"
marah "förarga sig, bli irriterad på"
cebik, mencebik "1) (föraktful) förvrida
munnen, läppar; fcirvridas; 2) räcka ut

cebil "1) (föraktfull) kröka munnen,
läppar; 2) titta ironiskt; 3) knarra; mattra,
brumma"
cibir, mencibir "skjuta fram underläpp
(som tecken av missnöje, förakt;
spydighet), räcka fram tungan (för att
retas)"

menarik-narik "då och då rycka"

merenggut-renggut "då och då rycka"

berkerinjut "då och då rycka ilpå (om
ansiktet)"
gocon, bergocoh "slàss"

goncang "uPPrYckninS"

vredgad, se purken ut"
rloqrryx "se purken ut; förwida, kröka
(munnen)"

c3Jrrrryx "uttrycka (missnöje)"

TbLrrKXbrH "reta, göra irriterad; förarga,
göra arg"

MyrrxyM "(plötsligt) stanna; stå som fast-
frusen av skräck"
naJFrqaK "(plötsligt) resa sig upp"

rx¿uqqaK "plötsligt rusa upp, hoppa till"

pannan/ögonbrynen"
Kr{pMy-KHpMy "Ð¡nka pannan, bli

3on3uc-3on3lIc "snedvrida munnen"

ypuüren "förvridas"

KLIpI4M "stanna ögonblickligen; stå som
fast frusen vid marken"
KnplrM3r.r "stanna meddetsamma, stå som
fastfrusen p g a något handline utifrån"

6. "tvär rörelse; göra tvâr rörelser: rvcka"
Lapyrqo "blev förvridet av kramp; rycka
( om öm punkt)"

LS Se Kazakevich, O.A. 1975. Jämftirande analys av ljudframstÌillande ord i samojediska språk. Avhandl.(manuskript), 74.



N r Språk

1 Engelska

Ordform

cJamp

Transkript

Ikræmp]

Ikræ{k1]

O rd klass

verb

ve rb,
subst

subst

verb

ve rb,
subst

G ru n d betydel se

to become or make creased or
wrinkled, to wrinkle, rumple

to run into folds or wrinkles; a
wrinkle

a wrinkle, a mark, produced by
folding

to become or make creased or
wrinkled, to wrinkle, rumple

to run into folds or wrinkles; a
wrinkle

to become or make creased or
v¡rinkled, to wrinkle, rumple

VIBR AFFR

2 Engelska crankle

3 Engelska crease

4 Engelska crimple

5 Engelska c rin kle

6 Engelska crisp

7 Engelska crumple

Ikrrmpl]

Ikrrr]kll

Ikrrsp]

Ikr,rmpl]

Ikri:s]

.L

+

+

+

+

+adjektiv curly; wrinkled, rippled

ve rb -l-

I Engelska flounce I f 1a u n s ] subst a wrinkle, crease, pleat



N r Språk

9 Engelska

Ordform

frounce

Transkript

I f r a u n s ]

Ordklass

subst

ve rb

ve rb,
subst

ve rb,
subst

ve rb,
subst

ve rb,
subst

ve rb,
subst

Grundbetydelse

a wrinkle, crease, pleat

to knit the brows in displeasure
or puzzlement; to look sternly

crease, crumple; small
movement(s) on the surface ( of
water); wrinkles on the surface

crease, crumple; small
movement(s) on the surface ( of
water); wrinkles on the surface

to disturb the peace, calm,
smoothness, a strip of material
gathered into folds

to disturb the peace, calm,
smoothness, a strip of material
gathered into folds

crease, crumple; small
movement(s) on the surface ( of
water); wrinkles on the surface

VIBR AFFR

1 0 Engelska frown

1'l Engelska rimple

12 Engelska ripple

1 3 Engelska ruck

14 Engelska ruff

15 Engelska ruffle

I f r a u n ]

+

+

+

+

+

+

.L

-L

lrlmpll

IrrplJ

Ir,rkJ

Ir,rf]

Irnfl]

subst irregular fold or crease

16 Engelska rumple Ir,rmpl]



Nr

17

Språk

Engelska

Ordform

wrang

Transkript

lræ¡l
Ordklass

verb

verb

ve rb,
adjektiv

verb

verb

Grundbetydelse

to twist, force by twisting,
compress, bend aside

to twist

to twist forcibly, distorted

to twist the body about with
short sinous movement

to twist the body about with
short sinous movement

to twist the body about with
short sinous movemenl

VIBR AFFR

+

+1 I Engelska wrath

1 9 Engelska wrench

20 Engelska wrest

21 Engelska wrestle

22 Engelska wrick

23 Engelska wrig

IrentJ]

Irest]

lresll

lro0l

Irrk]

lrrsl

Irrsl]

subst a sudden twist; a sprain +

ve rb,
adjektiv

to twist forcibly, distorted +

+

+

¡

J-

+24 Engelska wriggle verb



Nr

25

Språk

Engelska

Ordform

wring

Transkriot

lrr41
Ordklass

verb

Grundbetydelse VIBR AFFR

+

26 Engelska wrinkle

27 Engelska wrist

28 Engelska writhe

29 Engelska wroth

30 Engelska wry

lrlnkll

Irrst]

to twist, force by twisting,
compress, bend aside

subst a small ridge on a surface

ve rb,
adjektiv

to twist forcibly; distorted

verb to twist

verb to twist

adjektiv twisted, distored, turned aside

+

+

+

J.

+

-t

lrarðl

Ircu0]

Irar]

31 lndonesiska bergocoh Ibergottoh] ve rb slåss +

+ +3 2 lndonesiska be rke rin jut Iberkerin€ut] verb då och då rycka i/på (om ansikte)



Nr

33

3 9 lndonesiska cebil

Transkript

Iberkerut]

ItJebill

Ordklass

verb

ve rb

Grundbetydelse

rynka (pannan, ögonbryn)

1) (föraktfull) förvrida munnen,
läppar, förvridas; 2) räcka ut
(tungan)

1) (föraktful) kröka munnen,
läppar; 2) titta ironiskt; 3)
knarra; mattra, brumma

Språk

lndonesiska

Ordform

berkerut

VIBR AFFR

3 4 lndonesiska berkerut-kerut Iberkerut-kerut] adjektiv rynkis

3 5 lndonesiska bermuka Ibermuka] adjektiv dyster (om en människa)

36 lndonesiska bertonjol-[tonjol] [bertonSol-(ton$ol] adjektiv kullig, backig; med utväxt,
puckelryggig

37 lndonesiska be[r]-kernyutlan] [Ue1r)-kernyut(an)] adjektiv rynkig

3 B lndonesiska cebik ItJebikl verb

+

+

+

-L

-L

+

+

+

+40 lndonesiska cemeh ItJemehi ad jktiv krokig



42 lndonesiska cengar-cengir Itf elar-tJegir] verb rynka näsan på ett löjligt sätt

N r Språk

41 lndonesiska

Ordform

cengar

Transkript

ItJe¡ar]

ItJibirl

Isotfohl

lgonsarll

IketJut]

VIBR AFFR

+ +

Ordklass

verb

verb

verb

subst uppryckning

G rundbetydelse

lyfta överläpp (på ett ironiskt
sätt)

skjuta fram underläpp (som
tecken av missnöje, förakt;
spydighet), räcka fram tungan
(för att retas)

slåss

+ +

43 lndonesiska cibir

4 4 lndonesiska gocoh

4 5 lndonesiska goncang

4 6 lndonesiska kecut

+ +

+

+

ve rb,
adjektiv

rynka, skrynkla;
rynkig, skrynklig

1) (bli) träaktig, stel, styv,
stelfrusen; 2) spasmodisk,
krampartad; 3) ryckning, spasm,
konvulsion, kramp

retning, irritation, (förtret,
ilska)

+

+

+

47 lndonesiska kejang lkeSa¡l adjektiv

48 lndonesiska kejengkelan Ite6eÐkelan] subst



Nr

49

5 0 lndonesiska keretot

51 lndonesiska kerinyut

52 lndonesiska kernyut

5 3 lndonesiska kerut

5 4 lndonesiska kram

5 5 lndonesiska kucel

Transkriot

Ikenúorl]

Ikeretot]

Ikerinyut]

Ikernyut]

lkerutl

Ikram]

lkutfell

Språk

lndonesiska

Ordform

kencong

Ordklass

adjektiv

ve rb,
adjektiv

Grundbetvdelse

krokig; lutande knagglig

bli skrynklig; burra upp (håret);
rufsig /tillrufsad (i håret)

VIBR AFFR

+

adjektiv ful av knölar

adjektiv skrynklig, rynkig

verb rynka, skrynkla

verb ryn ka

subst spasm

adjektiv skrynklig; rynkig, rufsig (i håret)

+

+

+

-L

+

+

+5 6 lndonesiska lecek [1e{ek]



Nr

57

Språk

lndonesiska

Ordform

marah

Transkript

Imarah]
Ordklass

verb

Grundbetvdelse

förarga sig,--bli irriterad på

dyster, trumpen (om en
människa)

1) )föraktful) förvrida munnen,
läppar, förvridas; 2) räcka ut
(tungan)

rynka, göra en missbelåten
grimas

skjuta fram underläpp (som
tecken av missnöje, förakt,
spydighet), räcka fram tungan
(för att retas)

kröka (munnen, läppar)

VIBR AFFR

5 8 lndonesiska masan Imasan] subst

61 lndonesiska menceb¡l ImentJebil] verb

62 lndonesiska mencibir lmentJibirl verb

6 3 lndonesiska mencibirkan ImentJibirkan] verb

+

+

+

+

+

59 lndonesiska menarik-narik Im e n ari k- n arik] verb då och då rycka

6 0 lndonesiska mencebik lmentJebikl verb

+

+ +

.L6 4 lndonesiska mencong IrncnSor:] adjektiv krokig; lutande knagglig



Nr

65

Språk

lndonesiska

Ordform

mengecutkan

Ordklass

verb

Grundbetydelse

rynka, skrynkla

VIBR AFFRTranskript

Imenge{utkan] +

+66 lndonesiska mengencongkan Imeng en{orJ an] verb kröka, böja; krokna; förvridas

67 lndonesiska mengernyut Imengernyut] verb rynka, rynka pannan; bli trumpen
/ dyster

6 8 lndonesiska mengerutkan Imengerutkan] verb rynka, skrynkla

69 lndonesiska menjengkelkan Imen€er:kelkan] verb reta, irritera

7 0 lndonesiska meremas Imeremas] verb skrynkla (trycka), pressa

7 1 lndonesiska merenggut-renggut ImerelJ gut-re¡ gut] verb då och då rycka

+

+

+

+

+

7 2 lndonesiska meronyok ImeronyokJ verb skrynkla



Nr

73

7 4 lndonesiska murung

7 5 lndonesiska ronyok

7 6 lndonesiska terkejut

7 7 Koreanska qqarbrJr

7I Koreanska qrIaDI4T

Transkript

Imurar]l

ImururJ]

Ironyokl

IterkeSut]

ttftJogrll

ttfsoritl

ttJ{i¡srtl

Språk

lndonesiska

Ordform

murang

Ordklass

subst

Grundbetydelse

dyster, trumpen (om en
människa)

VIBR AFFR

7 B Koreanska rIrIafbIDaK ttftfogrrokl

subst dyster, trumpen (om en
människa)

adjektiv skrynklig

verb rycka till, spritta till

adjektiv skrynklig, rynkig

verb skrynkla, rynka (ansiktet); kisa
med ögonen mot ngn

adjektiv skarp, genomborande (om smärta)

börja rysa (från avsky); rynka
(näsan); kisa med ögonen mot ngt

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+8 0 Koreanska qqtIH¡'hIT verb



Nr

81

Språk

Koreanska

Ordform

TTtTOTbIJI

Transkript

ttftfogrll

ltfulmcÐl

ltJh"lrtll

lkkctfhill

Ordklass

adjektiv

Grundbetydelse

rynkig, skrynklig

VIBR AFFR

I3 Koreanska qvrIMoK ltfulmckl

B 4 Koreanska TIVMyJI3K Itfumulck]

adjektiv knölig, med kullar

adjektiv kullig, backig

verb vara skrynklig

ve rb stanna för ett ögonblíck (om
h järta)

adjektiv sträv, skrovlig (om hud)

adjektiv knölig, skrovlig

82 Koreanska qVJIM3H

I5 Koreanska qxvrlcH

I6 Koreanska KaTIXIIJI Ito6hil]

87 Koreanska KKaJIIITIyK lkkoltftJukl

+

.L

+

+

+

.L

+

+8 B Koreanska KK3TI¡I4JI adjektiv sträv, skrovlig, lorr (om hud)



¡Lr

89

Sprâk

Koreanska

Ordform

r<o6voann

Tranokrlpt

Ikoburonr]l

Ip"tJsil]

verb skrynkla, rynka näsan

verb

Ordkla¡c

adjektiv

verb

Grundþotvdelse

krökt (på flera ställe)

skrynkla, vara skrynklig
(pressad ut/ur)

(plötsligt) stanna; stå som
fastfrusen av skräck

se purken ut; förvrida, kröka
(munnen)

VIBR AFFR

9 0 Koreanska KoruII)KaK IkositJsok]

91 Koreanska KvfI4q)KcK IkusitJsckl

92 Koreanska MVr{xVM ImutJhumJ

+

+

+

-l-

+

93 Koreanska orbrJr-rrqorbrJr Iogrl-{úogrl] adjektiv rynkig, skrynktig

94 Koreanska orblpaq-qqorblpaq IoglroÐ-SSogrraÐJ adjektiv skrynklig, skrynklad

9 5 Koreanska IIgrIrM lpe{tJukJ verb

+

+

+9 6 Koreanska ¡aIIìKI4JI verb ta vid sig av ngt



Nr

97

Språk

Koreanska

Ordform

IIanqqaK

Transkr¡pt

IpoltJtfok]

lseltJtJukl

Grundbetvdelse

plötsligt resa sig upp

VIBR AFFROrdklass

verb

9I Koreanska rIaDbIDbI Iporrrr]

9I Koreanska IICD6ITIjKCK lpcrltJSckl

100 Koreanska rrvDvrxvH Ipurythu¡]

1 01 Koreanska [XaJMrIaK lpholtJSokJ

verb bli arg/ förargad

verb ringla sig, slingra sig; gå
dubbelvikt av smärta

adjektiv arg (om ansiktet), förargad,
vredgad, se purken ut

verb plötsligt rusa upp, hoppa till

verb uttrycka missnöje

.L

+

+

.L

102 Koreanska çOJIIIIIyK

+

-l-

-l-

+103 Koreanska ToDbr¡br Itorrrr] verb rulla ihop (t ex om smala
pappersstrimmar)

+l04Koreanska rbrnqrr)¡K-HiìrrrrryK ItrlStJuk-nolS$ukJ adjektiv knölig,tandad; sönderskuren



N r Språk

1 05 Koreanska

Ordform

TbIJIKXbIH

Transkript

Itrlkhrn]

IumtJtJrkJ

Iumtftfrl]

Ium66ukl

lumtJhitl

ttri¡tJhil

Ordklass

verb

verb plötsligt röra på sig

verb plötsligt röra på sig

verb plötsligt röra på sig

verb plötsligt röra på sig

adjektiv skrynklig, riven

Grundbetydelse

reta, göra irriterad; förarga,
göra arg

rycka till, spritta till (fràn
förskräckelse; av överraskning)

VIBR AFFR

106 Koreanska yrlrblT-rliÐrrlrblr Iurl grt-{tJuUgrt] verb plötsligt röra på sig ¿

-!

¿

J-

+

+

+

107 Koreanska VMqqI4K

108 Koreanska vMrIrItfJI

109 Koreanska vMqqvK

1 10 Koreanska vMqxrrT

111 Koreanska :¡^6irqxyr

1 12 Koreanska X6IMTIXIIT IhrmtJhit] verb



N r Språk

1 1 3 Nanaiska

1 1 7 Nanaiska

1 1 I Nanaiska

1 19 Nanaiska

Ordform

6or<oo-o

Transkriot

lboggor-r1

tgitfiokl

Ordklass

adjektiv

Grundbetydelse

kullig, backig; rynkig ( om ytan
av ngt)

mycket kullig, rynkig (om ytan av
ngt)

rynka ögonblickligen; blinka av
smärta

råka i oordning (om psykiskt
tillstånd)

ögonblickligen blir ihopkrympen,

rynkig (om djurskinn, fiskskinn, o
SV)

vara alltid på dålig humor;
mycket rynkig

VIBR AFFR

114 Nanaiska 6oryop-p-6oryop-p Ibog{or-r-bog$or-r] adjektiv

1 15 Nanaiska áoutrpuauwpla ItogiriotJigda] verb

1 '16 Nanaiska r3trvD-r3trvD I g u dur- g e dur] adjektiv skrovtig, rynkig

+

+

+

.L

+

+

rr{quaK verb

III4KAC ItJikasJ verb

III4KAC-qI{KAC t{ikas-tJikasl verb rynka

ve rb,
adjektiv

+

+

.L

+

+1 2 0 Nanaiska K3!II,f-K3IIlI Ite6i-ke{i]



N r Språk

121 Nanaiska

1 2 7 Nanaiska

Ordform

K9I['TM

Transkriot

lte6iml

lkirckl

Ordklass

verb

verb

Grundbetydelse

rynka (ansiktet, pannan)
ögonblickligen

rynka (ansiktet, pannan)
ögonblickligen

hel i bucklar, intryckningar;
skrynklig

stanna ögonblickligen; stå som
fast frusen vid marken

stanna meddetsamma, stå som
fastfrusen p g a något handling
utif rån

rynka pannan, bli arg/ förargad

kasta förargad blick, rynka
pannan/ ögonbrynen

knölig (bokstavlig: antingen kulle
eller grop)

VIBR AFFR

1 2 2 Nanaiska K3rrrrM-KerrrrM I k e tJ i m - k e tJ i m ] verb

1 2 3 Nanaiska KAMqO-KaMqO I k o m tJo - k o mS o ] adjektiv

1 2 4 Nanaiska KI/tDI{M lkiriml verb

1 2 5 Nanaiska KVTDVTì|4<U It<lrimgiJ verb

1 2 6 Nanaiska KrrDMv-Kr4DMV I t i r mu - k i rmu ] verb

+

.L

.L

KI{DOK

+

+

+

+

.L128 Nanaiska xy6Âyn-uoHr¡on Ikubdul-tf ol: g do11 subst



N r språk

1 2 9 Nanaiska

Ordform

KVMtIVfircH

Transkript

lkumtJujgenJ
Grundbetydelse

bli böjd, kutig

VIBR AFFROrdklass

verb

1 3 0 Nanaiska MOKqI,ÍJI-TOKT{I,ÍJI I m oktJi I - t o ktf i I ] adjektiv mycket krokig (om spiken,
metalltråd,osv)

1 31 Nanaiska MoDtra-MoDrra Imoria-moria] verb ringla sig (om ormen)

1 3 2 Nanaiska C3II3D-D Iseper-r] verb sticka; sträva (om ytan av ngt)

1 3 3 Nanaiska c3rr3p-p-corr3p-p I s e p e r - r - s e p e r -r ] verb sticka, sträva (om ytan av ngt)

134 Nanaiska ctf<oD-D lsig€or-rl ve rb darra, skälva, skaka ac feber

135 Nanaiska cr{DKafirag Isirkcjgonl verb dra ihop sig (av kramp), rulla
ihop sig (om en människa)

dra ihop sig, borr ned huvudet i

marken; kröka (om en människa)

+

+

+

-¡.

+

-l-

+

+

+1 3 6 Nanaiska CIltDKaDaM Isirkoram] verb



N r Soråk

1 3 7 Nanaiska

Ordform

TOKaII,ÍJI-MOKVI,IJI

Transkript

Itok{i1-moktfil]
Grundbetydelse

mycket krokig

kröka sig (om elastisk metalltråd,
fjäder)

snedvrída munnen

Ordklass

adjektiv

VIBR AFFR

138 Nanaiska ToKrroüraH ItoktJojgcn]

139 Nanaiska vDr4firag lurijgenJ verb

140 Nanaiska VDI{JI.VD'IJI Iuril-uril] verb

1 41 Nanaiska SoJISIc-5orI5Ic [€olSrk-$ol$rk] verb

142 Selkupiska kärs Ikers]

143 Selkupiska kärsal' Ikersal]

subst om skrovlig ytan

adjektiv strävig, skrovlig

blev förvridet av kramp, rycka
(om öm punkt)

verb bli kutryggig; dra ihop sig

förvridas J.

.L

-L

+

+

+

T

+

144 Selkupiska lapyrqo Iloprrqo] ve rb



N r språk

145 Selkupiska

Ordform

nykkyrympyqo

Transkript

Inrkkrrrmprqo]

Iqurq]

Grundbetydelse

om knölig, strävad yta

V¡BR AFFR

+

146 Selkupiska qurq

Ordklass

subst

subst

adjektiv,
verb

.L147 Selkupiska sumpyr- ["fumprr-]

148 Selkupiska sumpyr ["[umprri

1 51 Selkupiska tokkoral ' Itokkorol']

verb tjura, vara arg på

om ngt som är rynkig, skrynklig,
f örvridet

subst

l4gSelkupiska sumpyrmotqo [.lumplrmctqo] verb sammanpressa, rulla ihop

150 Selkupiska sumpyrympyqo [-[umplrlmprqo] verb

om ngt som är rynkig, skrynklig,
sammanpressad, rullad ihop

grimasera, rynka (näsan);
sammanpressas, tryckas samman

adjektiv skrovlig, brokig

+

+

.L

+

-Lom kullig, strävig; om rörelse på
knölig ytan

152 Selkupiska tokkyr-nykkyr I takklr n lkkl r]



N r Språk

1 5 3 Selkupiska

Ordform

tors

Transkript

Itors]
Ordklass

verb

subst

subst

Grundbetydelse

att bli förvridet av kramp

om ngt som är rynkig, skrynklig,
f örvridet

om ngt som är rynkig, skrynklig,
f örvridet

om rynkigt ansikte, om borstade
kläder som sitter dåligt

om ngt som är rynkig, skrynklig,
f örvridet

VIBR AFFR

154 Selkupiska tymmyr-

155 Selkupiska tymmyr

'156 Selkupiska tympyr-

157 Selkupiska tyngyr

Itrmmrr]

Itummrr]

Itrmprr-1

subst om någonting som är skrynklig +

+

+

.L

+

+

+

+

Itrlrr] subst om ngt som är rynkig,
skrynklig, förvridet

verb förvrida (om ansiktet)

subst

158 Selkupiska tyngyrmotqo Itrlrrmctqo]

159 Selkupiska typsyr Itrpsrr]

160 Selkupiska typsyr- Itrpsrr] subst
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