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Särskildt i fråga om landsmålen ingår i tidskriftens upp-
gift att värka för en noggrannare uppfattning af deras ljud-
förhållanden. I det af Landsmålsföreningarne antagna all-
männa svenska landsmålsalfabetet har tidskriften ett 
medel att återgifva målens språkljud med all den skärpa, som 
synes nödig. Jämte firman P. A. Norstedt & Söner, byars 
ledare med mycket tillmötesgående understödt denna sida af 
företaget, är det Letterstedtska Föreningen, som förtjänsten 
tillkommer däraf, att vi icke vidare äro inskränkta till de 
vanliga typografiska hjälpmedlen, hvilkas otillräcklighet hittils 
städse värkat förlamande ock förvirrande på hvarje försök till 
noggrant studium af våra landsmål. Genom ett af Föreningens 
styrelse för ändamålet beviljadt anslag af 750 kronor hafva 
de omedelbara omkostnaderna för de nya typernas förfärdi-
gande blifvit betäkta. Till åstadkommande af enhet i språk-
ljudens beteckning upptager tidskriften icke bidrag med främ-
mande beteekningssätt utan öfverflyttar dem då alltid till sitt 
eget. 

Tidskriften skall utgifvas i minst sex tryckark årligen, i 
ett eller två häften. Afhandlingar, stora eller små, styckas ej, 
utan upptagas alltid i ett sammanhang. Häftena sammanfogas 
till band af lämplig storlek med titelblad ock innehållsför-
teckningar. Hvarje häfte säljes särskildt. 

Under förhoppning ock önskan, att vårt företag måtte hos 
vetenskapens idkare ock vänner af vårt svenska folk, hos alla, 
som nitälska för fosterländskt lif ock fosterländsk bildning, 
möta välvilligt bedömmande ock kraftigt understöd, utsända vi 
nu vår första samling, som till lika skall i någon mon visa, huru 
vi tänkt oss förvärkligandet af vår uppgift. 

Uppsala, Helsingfors, Lund. September 1879. 

Utgifvarne. 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF 

skola söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock 
deltagandet för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif 
yttrat ock yttrar sig så väl i de olika skiftningarne af dess 
tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver 
hufvud i folkets uppfattning af den inre ock yttre värd, som 
faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ordspråk ock 
ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock me-
lodi, lek ock dans, som minnen af forna dagars odling eller 
som alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte 
dels gifva vetenskapliga afhandlingar i nämnda ämnen: redo-
görelser för folkmålens byggnad ock ordförråd, jämförelser -af 
seder, sägner o. d. med motsvarande företeelser hos vårt folks 
stamfränder i ändamål att förklara deras ursprung ock utveck-
ling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål, men 
äfven i det allmänna litteraturspråket affattade; dels uppteck-
ningar ock samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång 
inom ofvannämnda områden. Bidragen skola hämtas icke 
blott ur Landsmålsföreningarnes gömmor, utan tidskriften har 
vunnit ock skall fortfarande söka vinna medarbetare i alla 
landsändar, bland höga ock låga, lärde ock °lärde. En hvar 
med kärlek för vår sak kan värka för hänne. 

Däremot skall tidskriften upptaga till behandling den yttre 
kulturens alster: byggnadssätt, redskap, slöjd o. 8. v. blott så 
vida som de för det andliga lifvet äga någon omedelbar be-
tydelse (deras terminologi o. d.). Studiet af typer ock arbets-
metoder kräfver nämligen andra förutsättningar ock sluter sig 
naturligen kring arkeologiska ock etnografiska samlingar af de 
yttre föremålen, samt har eller måste få egna organ. 



För tidskriftens rättstafning, så vidt icke på författarens ut-
tryckliga önskan hans stafsätt kvarstår, hvilket då särskildt 
tillkännagifves, är undertecknad ensam ansvarig. Den samma 
sluter sig hufvudsakligen till Nordiska Rättstafningsmötets öfver-
gångförslag: q utbytes mot k, ock för cc sättes ck, ks; ock brukas 
uteslutande; konsonanter dubbelskrifvas icke före ett vid böj-
ning tillkommet t eller d; g utbytes mot k före t vid afledning, 
men kvarstår vid böjning; ä-ljudet tecknas ured ä, då hvarken 
uttal eller härledning gifver någon anledning till e, då bruket 
vacklar, eller då likljudande ord finnas med ä i något. Staf-
ningen är sålunda väsentligen den samma som följes af t. ex. 
Nordisk Tidskrift utg. af  Letterstedtska Föreningen, Nordiskt 
medicinskt arkiv utg. af  A. KEY, samt många andra, ock går 
en medelväg, som öfver hufvud borde kunna tillfredsställa både 
det gamlas ock det nyas vänner, sedan det gamla icke vidare 
i sin helhet kan å nyo fås till heders, ock det nya blott 
småningom kan genomföras. 

Hufvudutgifvaren. 





NYARE BIDRAG TILL EiNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF I. 1. 

.1 förordet till sin år 1696 utgifna Grammatica Suecana, (iller: 
en Svensk Språk- ock Skrif-Konst framställer NILS TJÄLLMANN 
bland andra medel till vårt modersmåls upphjälpande en upp-
maning till "den omhugse studerande ungdomen" att vid till-
fällen på landet uppteckna "våre Bonde-Synonyma samt andre 
Svenske ord, som vi stundom bättre kunde bruka än som in-
flickade utländske ord; emädan," tillägger han, "vårt språk 
är mer än rikt ock ymnigt; hälst om dett blefe rätt exeole-
radt." Denna uppmaning gälde företrädesvis den studerande 
ungdomen i Uppsala, hvarest vid just denna tid röjes ett 
ganska vaket intresse för det svenska språket, som där uti 
AURIVILLIUS ock LAGERLÖF hade tvänne nitiske sakförare. 
Desse hade kort före Tjällmanns uppträdande uti latinska af-
handlingar framlagt sina tankar om svenska språkets rätta 
uttal ock stafning, ock den studerande ungdomen sökte nu 
att i skrift dels tillämpa de reglor, som desse akademiske 
lärare uppstält, ock dels att efter egna förmenanden rätta ock 
förbättra språkets rättstafning, hufvudsakligast på fonetisk 
grund. Som detta språk ännu icke var det akademiska, 
kunna dessa försök icke spåras i ungdomens offentliga lär-
domsprof ; men de framträda däremot så mycket tydligare i 
de lofkväden ock•lyckönskningsskrifter, hvarmed studenterna 
den tiden vid högtidliga tillfällen uppvaktade sina gynnare 
ock vänner. Dessa vittra snilleprof, som ur språklig synpunkt 
förtjäna större uppmärksamhet än hvad som hitintils fallit 
dem till del, lemna mångfaldiga bevis på ej blott tillvaron, 
utan äfven arten af den tidens reformsträfvanden ock förete 
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nästan samma ortografiska färgskiftningar, som märkas i våra 
dagar. De visa oss därjämte, att de unga Apollosönerne, när det 
gälde att stränga lyran till vänners ock gynnares gamman, 
synnerligast vid sådana tillfällen, då glädjen borde stå högt i 
tak, icke sällan föredragit att tolka sina känslor på rent 
bondespråk; ock från senare hälften af 1600-talet äga vi flera 
märkeliga, om den tidens landsmål synnerligt upplysande 
kväden af, bland andra, SAMUEL PETRI ELFWING, GEORG 
JOSUIE TÖRNQVIST, pseudonymen BRO-ULFWER I WALESHEIM 
m. fl. Mycket tyder således på en viss likhet med vår egen 
tid; men detta oaktadt skönjas inga spår, att något egentligt 
upptecknande af mera ovanliga landskapsord kommit till stånd 
i följd af Tjällmanns uppmaning. Den tanke han framkastat, 
dog likväl icke bort med honom själf, utan har flera gånger 
åter upptagits såsom t. ex. af  C. J. L. ALMQVIST ock andra, men 
utan synlig påföljd. Först år 1872 lyckades det studeranden 
0. E. NORÉN att bland Västergötlands akademiska ungdom i 
Uppsala åvägabringa en förening med upptecknandet af hem-
bygdens munarter till syfte. Västgötarnes exempel vann efter-
följd, ock inom Uppsala studentkår, där det 20 år förut var 
omöjligt att få till sammans mer än ett halft tiotal personer 
villige till ett sådant arbete, uppstodo nu med ens, såsom 
frammanade genom ett trollslag, en sådan mängd af likartade 
föreningar, att hvarje särskildt landsmål, hvarje särskild stu-
derande nation, den stockholmska icke ens undantagen, fick 
sin egen; ock i närvarande stund kunna de förenade viljor ock 
krafter, som inom Uppsala studentkår värka för våra mun-
arters samlande ock förklarande, räknas till mer än 200. Då 
detta omöjligen kan vara en blott tillfällighet eller ett slumpens 
värk, så måste en stor förändring i den studerande ungdomens 
uppfattning af icke blott det svenska språkets, utan äfven dess 
munarters vikt ock värde hafva inträdt under dessa tvänne 
årtionden; ock hvadan denna leder sitt ursprung, är hvad vi 
här vilja försöka att i största korthet ådagalägga. 	• 

Skulle vi utforska den dolda urkällaii till det språkliga 
lif, som nu skönjes, ock genomgå de olika stadier af skendöd 
ock pånyttfödelse det samma genomgått under tidernas lopp, 
finge vi utan tvifvel gå ganska långt till baka, ja till ock med 
bortom Aurivilli, Lagerlöfs ock Tjällmanns dagar. Men då det 
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icke är meningen att här skrifva hvarken svenska språkets 
eller, svenska språkstudiets historia, utan blott att förklara 
ett gifvet faktum, så kunna vi åtnöjas med 30 till 40 år till 
rygga, eller den tidrymd, som faller inom nu lefvande mogne 
mäns minne, ock vi vilja då till en början kasta en flyktig 
blick på svenska språkets ställning den tiden. 

Denna framgår bäst af de språkläror, som då begagnades 
såsom vägledare; ock hvad voro väl dessa annat än bearbet-
ningar — mutatis mutandis — af hvad som skrifvits för an-
dra språk, enkannerligen latinet? Uppställning ock skematise-
ring lånades därifrån, reglorna bestämdes af det för dagen 
herskande bruket eller författarens eget godtycke; ock att 
språket i sin utveckling från äldre till nyare former följt 
vissa bestämda lagar, därom viste man ännu föga eller intet. 
Att likväl ett samband emellan det närvarande ock det för-
flutna måste förefinnas, därtill gåfvos dock vissa antydningar 
af de deklinationer ock konjugationer från fornsvenskan — då 
ansedd identisk med isländskan eller fornnorskan — ock 
medelsvenskan, som i en ock annan lärobok anfördes såsom 
bihang. Såsom nödtorftig hjälpreda för dem, som ville stafva 
sig fram genom äldre urkunder, kunde dessa visserligen vara 
till någon nytta; men ur språkhistorisk synpunkt kunde man 
till dem ställa den bekanta frågan: kolonner, hvad gören 1 
här? — ty de stodo där såsom enstaka bropelare, men hvalfven 
som skulle •förena dem, bryggan hvaröfver vandraren kunde 
styra sin kurs från nutiden in i forntiden — hvars landfäste 
äfven var skäligen osäkert -- saknades ännu. Blott en enda 
af våra äldre språkläror, den af C. J. L. Almqvist, egnade 
någon uppmärksamhet åt folkspråken, hvilkas vikt för sven-
ska språkstudiet där äfven antydes, medan dessa eljest lem-
nades utan alt afseende ock ansågos, om ej alldeles värde-
lösa, dock för högspråket besmittelige. Men oaktadt alt detta, 
är det dock ganska vist, att dessa äldre läroböcker, hvilkas 
fel ock brister det nu är lätt att uppvisa, för sin tid voro så 
goda de kunde vara, ock gjorde all den nytta • de kunde göra. 
Det var för visso icke deras fel, att de upptäkter, som om-
gestaltat vår språkforskning, då voro dels ogjorde, dels i vårt 
land ännu okände. Vi måste därföre omnämna dem med 
skyldig vördnad ock vara tacksamme för den vägledning de 
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lemnat oss, äfven om det icke skulle kunna förnekas, att de 
alt för länge förblefvo oberörda af den brytning af gammal 
häfd, som i detta fall försiggick på andra sidan sundet ock 
Östersjön, där våra närmare ock fjärmare stamfränder redan 
hunnit reformera sina språkläror, medan vi ännu höllo fast 
vid det gamla. Hos oss var det J. E. RYDQVIST, som med sin 
uppsats Om den historiska språkforskningen först framkallade 
en väckelse ock sedan genom sitt storartade kritiska värk 
visade, att för svenska språket gälde vissa bestämda lagar, 
hvilka ej alltid med nödvändighet voro de samma, som be-
stämt den ene eller den andre af våra store tänkare eller 
vittre författare att uttrycka sig så eller så, böja ett ord eller 
stafva det så eller så. 

Rydqvists afhandling om Svenska språkets lagar började 
utgifvas år 1850 ock väkte vid sitt första, framträdande mera 
förvåning än lust för egentliga språkstudier. •Det dröjde en 
god tid, innan man mera allmänt beaktade de märkeliga 
sanningar, som där uttalats; åt minstone var detta händelsen i 
Uppsala, hvars lärare ock ungdom fostrats i de gamla trivial-
skolorna ock gymnasierna. Att studera språk var för dem, 
likasom i allmänhet på den tiden, det samma som att studera 
latin, grekiska, hebreiska o. s. v., eller med andra ord de 
gamla språken, hvilka också voro de enda, som kunde 
sägas äga någon vetenskaplig framtid. Svenska språket, 
likasom de nyare i allmänhet, fordrades endast till student-
examen ock betraktades sedan blott såsom medel att för-
värfva de insikter i andra läroämnen, som voro af nöden 
för högre examina. Att göra dessa språk till föremål för 
särskildt studium, därtill funnos ännu föga tillfällen. De 
lefvande språken hörde ej såsom de gamla till vetenska-
perna, utan till de ridderliga öfningarne; ock läraren där-
uti eller språkmästaren räknades till exercitiemästarne, likasom 
stallmästaren, fäktmästaren ock — dansmästaren. Jämte desse 
sina medbröder var han också i katalogen tillbörligen stäld 
nedanför parnassen, d. v. s. under streck ock räknades till 
dii minorum gentium. 

Ett bättre förhållande inträdde dock småningom vid den 
tid här afses. Man började få adjunkter ock docenter uti 
främmande språk ock litteratur; men hvad det svenska språket 
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angick, fans däruti ingen akademisk lärare, ja ej ens en exer-
eitiemästare. Det var modersmålet, ock detta borde hvar ock 
en känna till ty förutan. 

Isländskan eller "norrcenatungan" ansågs såsom de skandi-
naviska språkens obestridliga moder; ock detta språk, äfven-
som nordisk fornkunskap, svingade sig upp till ett undervis-
nings- ock examensämne inom den filosofiska fakulteten i 
Uppsala. Om detta inträffade i följd af ett erkändt veten-
skapligt behof eller blott kom sig däraf, att dåvarande aka-
demiebibliotekarien, professorn ock riddaren m. m. dr J. H. 
SCHRÖDER befunnits villig att däruti meddela undervisning, 
må lemnas osagdt; men vist är, att genom denna tillökning i 
betygsämnen i den filosofiska graden vägen till parnassen för 
mången underlättades. I följd af sin ställning såsom akade-
misk lärare i dessa ämnen borde väl professor Schröder kunna 
anses såsom äfven det svenska språkets målsman; men dels 
betraktade han sitt ämne, hvilket, hvad isländskan angick, be-
gränsades till tolkningen af Sturlesons konungasagor, såsom 
ett bihang till historien, ock dels intog han såsom isländare 
en altför gammaldags ståndpunkt för att inom den nordiska 
språkforskningen kunna åstadkomma något af synnerlig effekt. 
Rydqvists värk syntes honom bevisa för mycket, följaktligen 
intet; MUNCHS uppvisande på grund af runornas vittnesbörd 
af ett fornsvenskt språk, skildt från isländskan, som Munch 
vågade gifva namnet fornnorska, väkte hans harm; ock i all-
mänhet såg han den nya riktning, som den skandogotiska språk-
forskningen inslagit, med altför mycken misstro för att kunna 
uppträda såsom dess banerförare. En språkreform, om en 
sådan vore nödvändig, väntade han uteslutande af Svenska 
akademien, hvars saknad af en isländare han dock beklagade. 

Hågen för nordisk ock särskildt svensk språkforskning 
vann detta oaktadt mer ock mer insteg. RASKS, GR1MMS, ja 
till ock med BOPPS ock POTTS arbeten funno genom den 
akademiska bokhandeln en väg till studenternas bokhyllor. 
På sina undangömda studerkamrar sutto UPPSTRÖM ock SÄVE, 
den förre arbetande med gotiskan, den senare med våra äldre 
nordiska språk, hvarjämte han, när hälsa ock krafter det med-
gåfvo, flitigt insamlade dyrbara språkskatter från landsmålen 
på sin fäderneö, i Dalarne, Helsingland ock itfven genom en 
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lycklig tillfällighet från de af svenskar bebodda estländska 
öitrne. Utom desse, då redan hunne till mannaåldern ock sedan 
i sin tid akademiska lärare, träffades här ock där en ock an-
nan student, hos hvilken bekantskapen med Rydqvists, Munchs 
ock Grimms arbeten framkallat hvarjehanda funderingar. Med 
den håg för ett utöfver den stadgade kurs- ock kollegieläs-
ningen utsträkt studium, som alltid finnes hos den tänkande 
akademiska ungdomen, samt i följd af den kännedom de 
vunnit om Säves ock äldre uppteckningar, började desse att 
vända sin uppmärksamhet åt hembygdernas munarter; ock de 
öfverensstämmelser med det äldre språket samt afvikelser 
från det lefvande, som där uppdagades, tände lusten för vid-
sträktare forskningar. Desse unge män — många voro de 
visserligen icke — samlade sig kring Carl Säve, som för dem blef 
ett orakel. Olyckligtvis var hans hälsa vacklande, ock be-
hofvet att i Köpenhamn under N. M. PETERSEN in. fl. göra 
de studier, för hvilka ännu icke fans utrymme i Uppsala, höll 
honom långa tider fjärran från detta lärosäte. De unga lands-
målsifrarne saknade därföre den sammanhållning, som åt de-
ras sträfvanden kunde gifva en bestämd riktning ock under-
lätta det utbyte af erfarenheter, som för vidmakthållandet af 
ett vetenskapligt intresse alltid är af nöden. Tjällmanns ock 
Almqvists planer kommo åter på tal, ock mun vågade till ock 
med försöket att vinna professor Schröder för saken. Han 
gillade också själfva tanken ock ansåg landsmålens samlande 
af stor vikt, men förklarade till lika, att studenterna icke hade 
någon tid att egna däråt: den tid de hade, var deras föräldrars 
ock målsmäns, ock de borde därföre städse i främsta rummet, 
om ej uteslutande, tänka på sin examen. Det låg en tillbaka-
visande sanning häruti. Universitetet med sin stundom väl 
långt drifna kollegieläsning, där det vetenskapliga intresset 
lopp fara att bryta halsen bland otaliga divisioner ock sub-
divisioner, var då företrädesvis ett examensinstitut. Såsom 
sådant Uppfattades det äfven af ungdomen. En del sysslade 
flitigt med sina lärokurser ock tentamina, andra trodde att de 
gjorde det; men hvarken bland de förra eller de senare kunde 
en förening till landsmålens samlande åstadkommas. Sym-
patierna voro för svaga, de kraftigare viljorna för få. Saken 
förföll, ock de unga landsmålsifrarne, som snart spredos åt 
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olika håll, fingo där annan värksamhet, som tog deras tid 
ock krafter i anspråk. 

Det raska framåtskridande i alla riktningar, som ut-
märker vår tid, hade emellertid öfver alt i våra landsorter 
framkallat många ock genomgripande förändringar. De gamla 
byalagen med sina urgamla seder ock oseder sprängdes, det 
ena efter det andra, ock arbetsamhet ock odlingslust trängde 
det gamla godmodiga bondlugnet ur fars ock farfars högsäte. 
Samfärdseln ökades, folkskolor bygdes, ock öfver alt arbetades 
på upplysningens ock välståndets främjande. I samband 
härmed inträdde äfven en annan förändring. Landsmålen 
började i följd af folkskolan att väsentligen omfärgas, den 
vaknade odlingslusten röjde föga vördnad för våra forntida 
minnesmärken, de gamla sångerna tystnade, sägnerna föllo i 
glömska till lika med alt det där myckna hemlighetsfulla, hvar-
med de gamle förut i all tysthet sysslat. Tänkande män, som 
sågo detta, gladde sig visserligen åt det nyvaknade lifvet ock 
de lysande framstegen på kulturens bana, men kunde icke 
undgå att märka, att här pågick ett arbete, som därest ingen 
motkraft sattes i rörelse, snart skulle göra det gamla Sverige 
till ett nytt land, det svenska folket till ett nytt folk: Kunde 
äfven detta vara önskvärdt? Mången påstod väl, att så vore, 
ock ordade vidt ock bredt om människosläktet såsom ett 
enda brödrafolk, om ett universalspråk, om evig fred ock mera 
sådant; men den fosterländska känslan sörjde i tysthet öfver 
den tillintetgörelse, som hotade det gamla, ock ville icke fult 
åtnöjas med den tröstande förklaringen, att den var oundviklig 
ock af civilisationen med nödvändighet betingad. Lyckligtvis 
hade detta gamla, som sålunda från alla håll ansattes, än-
dock en sådan inneboende kraft, att det icke kunde förgås, 
ock det fans för mycket svenskt däruti, för att icke detta förr 
eller senare skulle göra sig gällande. Snart spordes också 
från skilda landsändar manande upprop att taga vara på det 
arf, som fädren lemnat oss, ock tillse, att vi icke under det 
ifriga framåtrusandet förlorade det samband med forntiden, 
som borde vara vår vägledare på framtidens okända stråt. 
Dessa upprop vunno öfver alt ett kraftigt gensvar, ock snart 
sågos lekte ock lärde, herremän ock bönder' sluta sig till 
sammans för sådant ändamål. Man bildade föreningar land- 
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skapsvis, ock dessa föreningar, hvilka ined mycken ifver upp-
tecknade de forntidslemningar i språk, sång ock saga, som 
bevarats i folkets minne eller ännu lefde på dess läppar, togo 
sina säten i någon större stad — läns- eller stiftsstaden — 
med högre elementarlärovärk, hvars lärare deltogo i arbetet, 
ock där lokal fans till bildande af ett museum, dit hvarje-
handa märkeliga föremål från den omgifvande bygden kunde 
sammanföras. Hos yfiglingarne vid dessa lärovärk, som väl 
icke, om ej undantagsvis, deltogo i arbetet, men sågo för-
äldrar, lärare ock fränder syssla därmed samt ägde tillträde 
till föreningarnes sammankomster ock samlingar eller läste 
deras i tryck utgifna berättelser ock årsskrifter, vändes små-
ningom uppmärksamheten härpå; ock hvad de erfarit, förde 
de med sig till akademien, för mången ett omedvetet rese-
gods, byars tillvaro han sannolikt aldrig skulle förnummit, 
om ej lyckliga omständigheter bragt det i dagen. 

Vid Uppsala universitet hade nämligen nästan samtidigt 
timat en för forntidens studium gynnsam förändring. Den 
vänlige ock välvillige, men såsom föreläsare ock lärare med 
sin vetenskap icke fult samtida professor Schröder hade sam-
lats till sina råder, ock den isländska profession han i lifs-
tiden innehaft, följt honom i grafven. I stället för denna 
lärostol; som var endast personlig, hade en ny i nordiska 
språk uppförts på akademiens stat ock denne lem nats åt den 
häruti väl bevandrade Carl Säve, hvilken också snart visade 
sig vara rätte mannen att föra till lif ock värksamhet det 
vaknade intresse, som framkallats af Rydqvists ock andre 
samtidas, däribland icke minst hans egna, arbeten. Hans 
föreläsningar blefvo talrikt besökta, ock hvad ungdomen där 
inhämtade, värmde det fosterländska hjärtat, på samma gång 
det belyste ock klargjorde det dunkla ock oklara; ock så 
kom det där omedvetna resgodset mången medfört från hem- 
bygdens fornminnesförening, kanske äfven till nytta Under 
Säves ledning uppstod en Förening för nordisk språk- ock 
fornkunskap, ock med hågen härför följde snart äfven den 
för landsmålen, hvilka likaledes i honom ägde en varmhjärtad 
ock grundligt erfaren målsman. Det försök, som nu gjordes, 
att upptaga Tjällmanns plan mötte icke längre något hinder. 
Sinnena voro fult förberedda, ock den ifver, hvarmed förslaget 
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omfattades, bevisar bäst, att svenska språket nu funnit en 
målsman, som icke blott kunde föra, utan äfven förde dess 
runor med ära. llvad Säve redan vid första början af sin 
akademiska lärarevärksamhet satte som ett framtida önsk-
ningsmål, blef nu förvärkligadt i rikare mått, än han någonsin 
vågat hoppas; ock det vill äfven synas, som om hans jordiska 
kallelse härmed varit fulländad, ty hans öga slocknade för 
alltid vid morgongryningen af den bättre dag, som randades 
för svenska landsmålen. Men hans ande lefver ock skall, 
så hoppas vi, äfven framgent lefva icke blott i Föreningen för 
nordisk språk- ock fornkunskap, utan äfven i de talrika lands-
målsföreningar, som jämte denna måste anses såsom frukter 
af den hädangångne högt värderade lärarens tysta, men väl-
signelsebringande värksamhet. 

"Du skall hedra din fader ock din moder, på det att dig 
må väl gå ock du må länge lefva på jorden:" så lyder ett 
löftesrikt Herrans bud. Ett öppet ock tacksamt erkännande 
af CARL SÄVES förtjänster om svenska språket ocl.K dess mun-
arter, uttaladt i Svenska landsmålsföreningarnes namn ock å 
deras vägnar har därföre synts oss vara det bästa förord, 
hvarmed vi kunnat beledsaga dem, då de här första gången 
offentligen uppträda ock för allmänheten framlägga sina iakt-
tagelser samt utbedja sig dess uppmuntran ock det menings-
utbyte, som för all forskning är ett lifsvillkor. 

Sörby i September 1878. 

G. DJURKLOU. 

k 
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Det har synts nödigt att tils vidare lemna en kort pro-
visorisk redogörelse för den af Landsmålsföreningarne antagna 
ljudbeteckningen. I en vidlyftigare afhandling Om de sven-
ska landsmålens språkljud ock deras beteckning i skrift hop-
pas jagsenare blifva i tillfälle att gifta en utförlig motive-
ring för alfabetet samt en fullständigare framställning af de 
olika språkljudens fysiologiska bildning, etymologiska ställning 
ock topografiska utbredning, så vidt sådant på grund af andras 
ock egna iakttagelser är möjligt. Då kommer också frågan 
om bokstäfvernas namn ock ordning') jämte åtskilligt annat 
på tal. I föreliggande uppsats skola öfver hufvud blott sådana 
anvisningar gifvas, som för språkljudens igenkännande ock 
tecknens riktiga bruk synas nödvändiga. Utan skada torde 
jag kunna uppskjuta med redogörelsen för mina källor. De 
hafva varit, utom arbeten i fonetik af mera allmänt innehåll, 
dels den landsmålen rörande trykta litteraturen, dels för alla 
svenska landskap utom Vbott. ock Gästr. muntliga upplysningar 
från olika personer, i synnerhet studenter vid Uppsala universitet. 
Onämnda tils vidare, tackar jag de senare för den beredvil-
lighet, med hvilken de alltid underkastat sig de ofta tröttande 
undersökningarne. 

Då jag af Uppsalaföreningarnes samfälda utskott 1876 fick 
uppdraget att utarbeta ett förslag till gemensam ljudbeteckning, 
bestämdes på goda skäl, att denna skulle sluta sig till det. 

4) Denna fråga bör likvist för ordboken vara utan betydelse: så 
vidt det nämligen skall vara möjligt att jämföra olika mål eller blott att 
i ordlistor finna ett ord utan fullständig kännedom om de olika målens 
ljudsystem hvart för sig, måste det blifva sed att med ljudlagarnes till-
hjälp öfverfiytta alla ord till en ock samma dialekt, hälst skriftsv. — 
naturligtvis med angifvande därjämte af det behandlade målets ordform -L-
ock taga den så vunna formen som uppslagsord, i hvilket fall man lämp-
ligast brukar det vanliga alfabetets ordning. 
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förslag CARL J. SUNDEVALL 1856 framstält i sin afhandling 
Om phonetiska bokstlifver1 ), ock hufvudsakligen vara ett full-
ständigande ock beriktigande af hans alfabet med tillhjälp af 
det material, som efter hans tid blifvit tillgängligt dels i tryck, 
dels genom arbetet inom föreningarne. Af landsmålsalfabetets 
89 bokstäfver förekomma hos SuNDEvALL:pbmfvtdsz 
ln tdir 	g- ykggz fwhiyeaceuouaaoit 
uo ock med ringa olikhet 0Ji; således 42. Af dessa hafva 
hos SUNDEVALL tecknen 1g-Ify & 0.  a annan mening än i 
det nu framstälda alfabetet; t d ock td 	hafva hos honom 
en vidsträktare betydelse, enär de två förra hos honom be-
teckna denna afhandlings både postdentaler (bildade med tung-
spetsen) ock dentipalataler (bildade med tungans öfre yta), 
de senare både supradentaler ock kakuminaler, hvilka nu skil-
jas, hvarvid de senare grupperna i dessa båda par fått sär-
skilda tecken: fd ock 4 dn; samma skillnad är genomförd i 
fråga om s ,9 ock j a. SUNDEVALLS a omfattar både vårt a 
ock vårt a. De språkljud, som i landsmålsalfabetet utmärkas 
med 13 ,9-a 	g 2 ) g  jxy Ihnlvyyboaacoa, skrifvas af 
SUNDEVALL annorlunda; /1, har hos honom två tecken: det är 
nämligen efter min mening jämte hans -c äfven hans »postpal. 
persp. lenis» (s. 52), liksom vårt -t är motsvarande »fortis». 
De nasala vokalerna tolkas af SUNDEVALL som vokal + post-
palatal resonant ock betecknas af honom i öfverensstämmelse 
med denna uppfattning; under det vi valt det i polskan bruk-
liga beteckningssättet. De språkljud slutligen, som i lands-
målsalfabetet föreställas af 6mIn17.2. ygygnfj'aso 
x 8 0 2 il äro antingen för SUNDEVALL okända eller, några 
få af dem, af honom blott antydda eller, hvad angår de 
två sist stälda, blott beskrifna, ock de hafva hos honom inga 
tecken, så vida icke 8 e ligga i hans orena vokal nr 4 (s. 67). 
— Motiveringen af de nu angifna afvikelserna från SUNDEVALLS 

Sv. vet.-akad. handl. Ny f. I. Nr 2, s. 25-92 med 3 tab. 
Stockholm 1862. 

Hvad SUNDEVALL menar med sin »prrepalat. clus. fortis» ock »lenis», 
är något svårt att afgöra. Efter hans beskrifning (s. 48 f.) skulle de 
vara våra Å g. Jag har mellertid aldrig hört dessa i af honom angifna 
ställningar, utan allmänneligen funnit för den förra fy § in. fl., för den 
senare 93 eller j. 
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förslag ingår icke i planen för denna redogörelse, utan måste 
förbehållas den större afhandlingen. 

Några af de här upptagna spräkIjuden äro icke till sin 
förekomst inom svenska mål fult säkra: uppgifterna om dem 
kunna möjligen af senare undersökningar visas bero på miss-
tag. Intet särskildt-mål innehåller på långt när alla i lands-
målsalfabetet representerade språkljud, hvadan de ur landsmåls-
alfabetet utbrutna alfabeten för dessa enskilda mål blifva vida 
mindre omfattande ock följaktligen vida mindre förvirrande ge-
nom teckenrikedom, än man vid första anblicken af det ge-
mensamma alfabetet kan frukta. 

Till alfabetet höra i typografisk mening äfven sådana sa-
ker som aksenter, skiljetecken m. m. Landsmålsalfabetet har 
för angifvande af språkljudens tidslängd, af ljudstyrka ock ton-
höjd, äfvensom för några andra ändamål, särskilda bestämda 
tecken. I öfrigt sluter det sig till det allmännabruket i skrift 
ock tryck. 

Sådant det här framställes, är alfabetet af Landsmålsför-
eningarnes samfälda utskott i Uppsala, efter inhämtande af de 
särskilda föreningarnes yttranden, gilladt den 5 oktober 1877 
ock den 24 september 1878. — Stampar ock matriser äro för-
färdigade ock typerna gjutna hos P. A. NORSTEDT & SÖNER 
i Stockholm. Utan denna firmas välvilliga tillmötesgående 
skulle det knapt varit möjligt att med begränsade tillgångar 
få det nya alfabetet tillgängligt för tryck. 

Det svenska landsmålsalfabetet skall i första rummet vara 
ett hjälpmedel vid upptecknandet ock studiet af de svenska 
folkmålen. I hvad mon det kan vara användbart äfven för 
andra ändamål, i språkvetenskapliga arbeten öfver hufvud, för 
att angifva uttalet af ord ur främmande språk i granimatikor, 
ordböcker, geografiska arbeten o. s. v., tillhör oss icke nu att 
undersöka. Dess uppgift är i alla händelser närmast en rent 
vetenskaplig, det är icke afsedt för dagligt bruk; ock det är 
följaktligen, då folkmålen sakna en utbildad litteratur, icke af 
någon tradition hindradt i sitt bemödande att åstadkomma en 
värklig ljudskrift, en så trogen bild af det talade språket som 
i det hela på vetenskapens nuvarande ståndpunkt är möjlig. 
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Ingen hänsyn får alts å tagas till något annat än hvad som i 
talet finnes, ingen hänsyn till härledning eller ordens stafning 
i den vanliga skriften eller till hvad man, af mer eller mindre 
giltiga skäl, anser vara rätt eller orätt i talet; intet försök att 
förbättra de förekommande talformerna är tillåtet: för veten-
skapen äro de goda nog just sådana de äro. I samma mon 
man följer andra grundsatser, motvärkas ändamålet med upp-
teckningen, förlorar denna senare i värde. 

Hvarje språkljud har ett enda, en gång för alla faststäldt 
tecken, med hvilket det alltid ock oföränderligen återgifves. 
Nu är mellertid teoretiskt språkljudens mängd lika obegränsad 
som rummets delbarhet, ock det är därför nödigt att med led-
ning af historiska ock fysiologiska förhållanden uppställa vissa 
typer af språkljud, så godt sig göra låter begränsa dem mot 
hvarandra, ock åt hvarje af dem lemna en viss latitud, innan-
för hvilken skiftningar må kunna fiirekomma, utan att därför 
tecknet blifver ett annat. Skulle hvarje märkbar skiftning 
få ett eget tecken, blefve bokstäfvernas antal oändligt stort, 
ock sådant förbjuder sig själft. Vid uppställningen af lands-
målsalfabetet är analysen i det hela icke drifven utöfver den 
punkt, hvartill den genom de svenska författare, som behandlat 
våra folkmål, redan förut kommit; ock jåg har blott sökt till 
ett system ordna samt följaktligen i enskilda fall för systemets 
skull fullständiga deras iakttagelser; De enda grundsatser 
man kan uppställa för afgörandet af hvad som för själfständigt 
språkljud med rätt till eget tecken må anses, äro: att språk-
organen skola för hvarje särskildt språkljud värka pklett för 
det samma egendomligt sätt, intaga lägen hvilka ej på det 
sätt sammanstälda intagas för något annat språkljud; samt 
att det akustiska resultatet af denna värksamhet hos språk-
organen skall af ett, hvilket som hälst, normalt öra kunna fattas 
som för det särskilda språkljudet egendomligt: att man skall 
kunna höra skillnad på språkljuden, jämte det att de bildas 
olika. Man må likvist icke föreställa sig, att detta hörande 
skall vara en så lätt sak: för att uppfatta språkljud, med 
hvilka man icke förut är förtrogen, behöfver man höra dem 
många gånger, i olika ord ock uttalade af olika personer. 
Väsentligt är att få ljudens fysiologiska bildning klar för 
sig: det är denna, som närmast intresserar språkforskaren; 
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ty på den bero i första hand ljudöfvergångarne, den gifver 
nyckeln till språkljudens historia. Bestämningar hämtade från 
ett språkljuds intryck på örat äro vetenskapligt oanvändbara, 
emedan de äro subjektiva. De förändringar ljudströmmen genom 
språkorganen undergår (öfvertoner, ljudvågornas hastighet ock 
vidd) kunna exakt bestämmas, men de hafva för fysikern 
större betydelse än för språkforskaren. 1 den följande fram-
ställningen är ingen hänsyn tagen till språkljudens akustiska 
egenskaper, så mycket mindre som studiet af dem fordrat sär-
skilda förkunskaper ock för personer i allmänhet oåtkomliga 
instrumentala hjälpmedel. 

Sådana egendomligheter i språkljuds bildning, som med 
nödvändighet följa af öfvergången från eller till bredvidstående 
språkljud, invärka icke på beteckningen. Man skrifver så-
lunda: handla, vattna, köpman, oaktadt d, t ock p här icke 
äro på samma sätt bildade som i händig, väta, köpa; icke 
häller äro p-ljuden i början ock slutet af ordet papp alldeles 
identiska, mer betecknas dock med samma bokstaf. 

Strängt fasthållande vid grundsatsen om ett tecken för 
hvarje språkljud leder till förkastande af alla på något sätt 
sammansatta tecken för enskilda språkljud, vare sig 'samman-
ställningar af två eller flera bokstäfver eller af bokstaf med 
bitecken. Så undgår man också att få ett af olikartade be-
ståndsdelar hopkommet alfabet. Om man, såsom af många 
skäl är rådligt, till utgångspunkt tager det vanliga latinska 
eller europeiska alfabetet, så bör detta utfyllas till erforderlig 
vidd genom tecken bildade så vidt möjligt i öfverensstämmelse 
med dem, af hvilka det förut består, tillhörande så att säga 
samma arkitektoniska stilart. 

Utan att närmare vilja inlåta oss på mera speciella grafisk. 
tekniskagrundsatser, böra vi i öfrigt påpeka lämpligheten 
af att likartade språkljud så vidt möjligt är — hindren ligga 
i det till utgångspunkt tagna europeiska alfabetet — få lik-
artade tecken. Man är i allmänhet ense om att bilda homogena 
språkljuds tecken ur samma grundform med likartade modi-
fikationer för horn.  organa. Hos SUNDEVALL utmärka sig sålunda 
supradentalerna genom neddragning ock krökning åt höger 
af motsvarande dentaler, palatalerna genom neddragning ock 
krökning åt vänster. För öfrigt böra tecknen af praktiska skäl 

Sv. Landsm. N. B. I. 	 2 
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vara så enkla som möjligt, ock hällre sådana tagas som förut 
äro kända, än alldeles nya bildas. 

Språkljudens kvalitet, det för dem som språkljud väsent-
liga, hvarigenom olika språkljud skiljas från hvarandra, be-
tecknas i skrifraden genom de för de särskilda språkljuden 
antagna bokstäfverna. Sådana — tillfälliga — bestämningar 
som uttalstid, ljudstyrka ock tonhöjd utinärkas genom bitecken 
öfver ock under bokstäfverna. 

För att bestämma språkljudens kvalitet har man med hän-
syn till deras bildningssätt att naärkal): 

röstbandens förhållande till ljudströmmen; 
ljudströmmens väg genom mun ock näsa; 
munkanalens • form — förträngning; samt 
förträngningens (passets) läge på vägen fr. o. m. röst-
banden t. o. m. läpparne. 
Äro röstbanden närmade intill hvarandra, så råka de 

vid luftens utstötande ur lungorna med tillhjälp af mellangärdet 
ock bröstkorgen, när luftströmmen banar sig väg genom strul)... 
hufvudet, i regelbundna svängningar, som meddela sig åt luft-
strömmen ock i den frambringa ljudvågor, hvilka i sin ord-
ning, när de träffa örat, göra intryck af ton, högre eller 
lägre. Sålunda får man med ton försedda, sångbara, korteli-
gen betonade språkljud, t. ex. a 1 n. Lemna röstbanden åter 
fri ock ohindrad genomgång åt luftströmmen, så erfar denna i 
struphufvudet ingen förändring, ock tonlösa ljud t. ex. s f bildas. 

Är genom mjuka gommens höjande ock anslutning af 
dess underkant mot bakre väggen af svalget vägen från strup-
hufvudet till de bakre näsöppningarne spärrad, så får man o-
rala språkljud, som uttalas utan tillhjälp af näsan. Sådana 

1) För uppfattningen af den följande framställningen förutsättes en 
allmän kännedom om språkorganens byggnad. En sådan kännedom kan 
en hvar lätt förskaffa sig. — Den som vill närmare studera läran om 
språkljuden, kan hälst vända sig till något af följande arbeten: 
E. BRUCKE :  Grundziige der physiologie u. systematik der sprachlaute. 

2 aufl. Wien, C. Gerold's sohn. 1876. 
E. SIEVERS Grundzilge der lautphysiologie. Leipzig, Breitkopf u. Här-

tel. 1876. 
El. SWEET: A handbook of phonetics. Oxford, Clarendon press. 1877 

SIEVERS gifver rikliga hänvisningar till den öfriga litteraturen. 
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äro flertalet af våra konsonanter ock vokaler. Intager där-
emot mjuka gommen sin vanliga nedhängande ställning, så 
går en del af luftströmmen genom näsan, ock man får nase-
lerade språkljud, till hvilka höra franskans nasalerade vokaler. 
Är slutligen, liksom i sista fallet, vägen genom näsan fri, men 
munkanalen på någon punkt spärrad, så att bakom spärrningen 
ett resonansrum af en eller annan form uppkommer, bildas re-
sonanter, t. ex. m n. 

Alt efter som ljudströmmen i de båda förra fallen genom 
munnen framflyter i midtlinien eller blott på ömse sidor om 
tungan, frambringas mediana eller laterala språkljud. Ex. på 
de senare är 1. 

3. Afbrytes luftströmmen genom fullkomlig spärrning af 
vägen med därpå följande mer eller mindre plötsligt öppnande,. 
uppkomma explosivor, så kallade emedan luftens frambrytande 
genom hindret kan jämföras med en explosion. Till denna 
grupp höra t. ex. p t g; en explosiv resonant har man uti t i 
vattna. Förlängning af explosivor betyder förlängning af den 
tid, under hvilken spärrningen (kontakten) varar; en sådan för-
längning spelar i språket samma rol sorti förlängning af ett fort-
farande språkljud. Låter man den fullständiga spärrningen 
ersättas af en förträngning, så att ljudströmmen framprässas 
genom en smal öppning ock skrapar mot dess väggar, får man 
frikativor. Vibrerar någon fritt rörlig del t. ex. struplocket, 
tungspenen eller tungans uppåtböjda spets i ljudströmmens 
väg, hvarigenom denna periodiskt afsnöres ock vidgas, så 
bildas tremulanter (värkliga r-ljud). De vanliga s. k. vokalerna 
utmärka sig i allmänhet genom vidare pass än frikativorna, 
så att blott munhålans form invärkar på ljudvågornas bildning. 

Genom sammanställning af dessa olika indelningar skulle 
man få följande skema: 

orala 	i mediana 
1 laterala 	explosivor 1 tonlösa betonade 

naso-orala 	mediana frikativor 1 tonlösa (nasalerade) laterala 
{ 

J 	 betonade 
1 nasala 	I mediana 	 I tonlösa vokaler 

	

(resonanter) 1 laterala 	 1 betonade 

ock vidare utfördt t. ex. 	tremulanter on tonlösa 
betonade, 
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ock på samma sätt kan skemat utföras för orala laterala, för 
naso-orala ock nasala mediana ock laterala. Ur detta skema 
bortfalla mellertid för oss åtskilliga led, antingen emedan 
språkorganens byggnad icke tillåter motsvarande språkljuds 
bildning, eller emedan de åt minstone äro oss okända; några 
utelemna vi, emedan det ej funnits nödigt att i landsmåls-
alfabetet gifva 'dem egna tecken. 

4. Sårskildt med hänsyn till konsonanterna, under hvilken 
benämning man vant sig att sammanfatta alt hvad som icke 
är oral eller nasalerad vokal, skilja vi för vårt ändamål mellan 
tio olika kontaktspunkter eller lägen framifrån bakåt sålunda: 

{båda läpparne mot hvarandra, t. ex. p 'b m:___ bilabialer; o_ underläppen mot öfre tandraden, t. ex. f y: dentilabialer; — 
tungspetsen framskjuten mellan båda tandraderna, t. ex. 

eng. th:  	  interdentaler; 
tungspetsen bakom öfre framtänderna, t. ex. t d s 1 

n (åt minstone i början af ord): 	 postdentaler; 
tungspetsen mot den vall, som bildas af öfverkäkens 

tandlådor; således under eller åt minstone icke märk-
bart högre än den kant, som utgör nedre gränsen 
för gorahvalfvets främre vägg: 	 supradentaler; 

tungans spets böjd uppåt ock bakåt mot gomtaket, så 
att tungans undre yta vändes mot hvalfvets främre 
vägg:     kakuminaler; 

'främsta delen af tungans öfre yta mot tandlådsvallen 
samt närmast öfver ock under denna belägna delar: 

dentipalataler; 
tungans öfre yta något framom midten mot främre de- 

len af hårda gommen, t. ex. j: 	  prwpalataler; 
re, tungans öfre yta med mellersta delen mot hårda gom- 
,§ 	mens bakre del på gränsen till mjuka gommen, t. ex. 
" 

	

	k g (åt minstone före »hårda» vokaler):___ mediopaiataler; 
tungans öfre yta med sin bakre del (tungroten) mot 

mjuka gommen: 	  postpalataler. 
Det inträffar stundom, att för angränsande lägen ett slags 

språkljud äro väl skilda, under det sådana af ett annat slag 
sammanfalla för örat. I detta senare fall bör ej smaken för 
systemets fullständighet förleda att gifva dubbla tecken: man 
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Sammansatta: 	 tonl. beton. 
mediopalatala frikativor med främre delen af tungan 

något höjd: 	  j [3] 
mediopalatal frikativa med främre delen af tungan 

sänkt ock labial modifikation: 	  
bilabiala frikativor med postpalatal modifikation: 	 11) w 

hvartill slutligen kommer: 
med växlande, vokalisk eller konsonantisk mun-

ställning, men i följd af struphufvudets förhållande 
vid dess bildning närmast till konsonanterna hö- 
rande: 	  h 

För att lätta återfinnandet inom målen ock det säkra igen-
kännandet af de språkljud, som föreställas af dessa bokstäfver, 
torde följande anteckningar om deras förekomst vara af något 
gagn, medan de på samma gång gifta de allmännaste dragen 
af de svenska landsmålens ljudlära ock tjäna som förelöpare 
till en på rikare material sig stödjande sådan. 

Af läppljuden (bilabialer ock dentilabialer) äro p bmf v 
alt för väl kända, för att jag skulle behöfva närmare beskrifva 
dem. Jag påminner blott om att i skånska mål (Sk. Blek. 
Hall. Bob.) kort p efter lång vokal i slutet af ord ock före 
vokal på danskt vis i regeln öfvergår till b, liksom t k under 
samma förhållanden till d g. b för p lär äfven finnas på 
Worms: raib rep. I Ström i Jämtl. skall det tvärtom före-
komma, att långt b d g ds förlora tonen ock öfvergå till p t 
k j,,s; man har dock numera äfven b d g ds. mb för sv. 
mm samt b inskjutet mellan m ock 1 r (-el -er) äro vanliga i 
finnl. mål (Nyl. Pargas, Öbott.) ock äro därjämte antecknade 
för Gotl., Estl., Lill-Herrd. o. Hede i Härj., Dalarne (damb, damba, 
gamblas, gambel, umbel fr. Mora), Uppl., Södt. o. Öl. ft för pt 
brukas i flertalet mål. f- för tv- skall förekomma i Estl.: finna 
tvinna, få två o. s. v. 

6 är ett v-ljud uttaladt med läpparne mot hvarandra; det 
skiljer sig därigenom från v, som bildas med underläppen mot 
öfre framtänderna; läpparne skjutas icke fram eller rundas 
såsom vid w. Ljudet förekommer i Närike motsvarande sv. 
mn, isl. fn, t. ex. na6n namn, jce6n jämn. 

m bildas på samma sätt som m, blott med den skillnad 
att röstbanden vid m äro ovärksamma, hvarigenom det blir 
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tonlöst. Det har, som nästan alla tonlösa frikativor, för örat 
likhet med h ock kan beskrifvas som ett h uttaladt genom 
näsan med slutna läppar. Interj. hm skrifves fonetiskt m'm. 
I rytm, sarkasm, dogm o. s. v. finnes samma m, så vida de ut-
talas med lika många stafvelser som de hafva vokaler; gifter 
man m ton, så får man en stafvelse mera: rytm, sarkas'm o. s. v. 

I fråga om m bör det påpekas, att det gamla-in i 1 pl. 
af verbet ännu kvarstår i dalmålet, t. ex. wia avum i Älfd. (Mora 
o. Orsa likaledes) öfver alt i prxs. o. impf. ock jämväl i imp. 
1 pl. Ändelsen -am i 1 pl. af verbet uppgifves äfven vara i 
fult bruk i några trakter af s. Vgötl., särskildt Mark, företrä-
desvis med vidhängdt pron., hvars börjande kons. då går upp 
i personändelsen, t. ex. kallum_e, gåm„e, bQrum_e.i) I n. Hall. 
har man på samma sätt:'vi ham vi hafva, vi äm vi äro, vi vellom 
vi vilja; i synnerhet förekommer, uppgifves det, -m med vid-
hängdt pron.: gränn.om_e skratta vi, gränn.am_e skrattade vi, ham 
,e, skom,e, haddom,o (Viska o. Fjäre), imp. läm voss låtom 
oss, rQam vass room oss (Ätradalen). — Dat. pl. bst. på -om 
är alt jämt i allmänt bruk i större delen af Jämtl. ock i Härj. 
Vbott. upptill Piteå har -om 1. -om (sedan -o). Mall. Vbott. har 
t. o. m. dat. sg. m. bst. -om -nom (1. -om -nom; n. Nbott. -o -no). 
Dalmålet har åt minstone i Älfd.2) allmänt dat. pl. ob. o. bst. 
på -am, t. ex. kallim, kullam, bordum, ågum; mera sällan nu 
mera -urna. [Jr den senare formen bildas en gen. pl. på 
-mås: kallumäs karlarnas, ågumäs ögonens o. s. v. Dat. sg. m. 
bst. har -äm -am -åm: kalläm, gåssam, folåm; ock ofvanpå denna 
form bildas, liksom i pl., en gen. sg. bst. kallämäs, gåssamäs, 
folåmäs. En sådan gen. förekommer äfven af fem., ehuru någon 
dat. sg. på -m icke för dem kan uppvisas, t. ex. källingämäs 
kärringens. I älfdalskan hafva adj. genomgående dat. pl. 
-am, samt pron. adj. äfven dat. sg. m. på -m: mainum, dainum, 
sainum, woram, idåm, issum denne, uokam hvilken, jenum en" 
någåm, ingam samt gen. uokamäs hvilkens, uokumäs hvilkas. 
Från Orsa är åt minstone dat. pl. pöikuma pojkarna, gen. sg. 
bondims bondens, dat. sg. m. mainum min; från Rättv. dat. pl. 

Jag fattar då v i vi såsom genom assimilation uppgånget i m. 
Eljes förekommer visserligen me = vi i Norge, samt i Jämt]. o. Härj. 

Det bör anmärkas, att uppgifterna förskrifva sig från år 1818; 
de synas dock ännu gälla. 
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pojkom, brorom. Äfven Moramålet har med säkerhet former på 
-nt både i sg. o. pl. Dat. sg. m. samt dat. pl. -om hos pron. 
poss. finnes äfven i Vbott. (Kalix -o). 

I ord på vr- har, emot allmänt svenskt bruk, v i några 
mål ehuru icke i alla ord bortfallit: rå vrå i Mora, Orsa, 
Rättv. ock Särna i Dal.; rå, räng, rist vrist, men vrida, vrensk 
hingst anföras samstämmigt från flera ställen i Jämtl. ock 
Härj.; för öfrigt räkas jämte det vanligare vräka, 941 ock vril 
träknagg, råla vråla m. fl. 1 Leks. heter det bret, brida, brceka ; 
i Rättv. vrensk ock brensk hingst, vrida ock brida. Enstaka 
br- för -yr träffas äfven på andra häll (Gotl. Nyl. Jämtl. När. 
Vgötl.). — I skånska mål bortfaller v efter 1: tål tolf, säl själf, 
halan halfannan (Färs h. i Sk.); töl, gäl, sel silver, kal kalt; gal 
gillet golf -et (Jämshög, nu räknadt till Blek.); gollet golvet 
(Hall.); enstaka fall äfven i Boh. o. på Dal. Om bortfall af v 
1. w för öfrigt, samt om w 1. v för g se under w. 

Tungspetsljuden motsvara hvad man brukar kalla dentaler. 
Kakuminalerna äro visserligen lokalt taget snarast palataler; 
till sitt bildningssätt ock sin historia stå de mellertid närmare 
de egentliga dentalerna. 

p är eng. th  i thin, thank, ett läspadt s. Det uppgifves 
förekomma i estsv. plaht slakt o. s. v. som ersättning för s 
framför 1, likaså i Nyl. o. Öbott. (Närpes); jämväl före t, t. ex. 
buplt bulta. Men det lider knapt något tvifvel, att icke detta 
är ett misstag i uppfattningen, ock det värkliga ljudet 	Mot 
pl- tala fysiologiska skäl; ännu mera mot pit: ett sådant ord 
som buplt måste ovillkorligen vara tvåstafvigt, ock jag skulle 
nödgas skrifva buy/t. Jfr .2 (s. 29). 

d är eng. th  i thou, that; altså p försedt med sångton, ut-
taladt med yttersta tungspetsen mellan framtänderna. Enligt 
C. SÄVES iakttagelser, som likvist äro gjorda för öfver trettio 
år sedan, finnes 0 i hela det eg. dalmålet (Älfdalen, Mora 
med Sollerön ock Vänjan, samt Orsa) efter vokal, g eller 
r, i utljud eller före vokal. Hos mina sagesmän från Mora ock 
Orsa kunde jag i ingen af dessa ställningar uppspåra något 
d. Möjligen hade de, en student från Mora ock en semina-
rieelev från Orsa, vant sig af med det. Däremot har jag 
ufnnit det alldeles tydligt utprägladt hos kulor från Våmhus 
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mellan Älfdalen ock Mora.') Efter vokal har jag alltid hört 
det i t. ex. bri0 breda, un0 vi, braudi bruden, rwaada vrida; 
genomgående i bst. sg. n. af subst.: lana lifvet, solte,d saltet, 
daugna0 dunet, agZa0 haglet, sigZad seglet; i h. af adj.: muZi0 
mulet, gaZid galet, ad det, nod något; i hink o. sup. af  ver-
bet: wantad väntade, tuZo0 tält, kumia kommit, sttaz0 stulit, 
Und burit 2). Älfdalskan har enligt äldre uppgift äfven -id (-tö) 
i 2 pl. prms., impf o. imp. af  verbet: id avid i hafven o. s. y.; 
Mora åter -jr, Orsa 2 pl. = 3 pl. (1. -fr). Äfven efter r tror jag 
mig för Våmh. vara säker på 0, ehuru det ej alltid kommer lika 
tydligt fram där som efter vokal: gard(e) gjorde, ard,a0 hörde 
det, buerdad bordet, wrOi jorden, ar0ar 'skuldror -na. Däremot 
kunde jag icke höra annat än gd i magdi förklädet. I dalmålet 
har man ör Älfd. uppgifvit brida brinna, tida finna, vida vinna, 
ådär annan, i hvilka fall man väl får förutsätta d. För estsv. 
är uppgifvet, att d uttalas »mycket mjukt, nästan aspireradt i 
slutet af orden, nästan som is!. ö, därför ofta utelemnadt»; men 
den senaste upptecknaren är osäker om 0 i Rågö- o. Wichter-
palmålet. I Ström i Jämtl. har man trott sig finna ett föga 
utprägladt 0 efter vokal i de få fall, då det icke är bortfallet. 
Då ljudet förekommer i danskan, bör det kunna finnas äfven 
i skånska mål ock uppgifves i själfva värket för v. Skåne. 

Postdentalerna tc/s/n utmärka de ljud, som de alltid i 
svenskan hafva i början af ord (jfr r-suprad. s. 33 f.). Om d 1 n 
före i eller j se under j bland prxpalatalerna:; om st-sj under 
dentipalatalerna (s. 58). 

I fråga om tbrekomsten af t anmärker jag följande. I bst. 
sg. n. af subst. samt sup. af  st. verb (gammalt starkt eller 
nybildadt sådant af verb efter 2:a konj.) ock likaså i n. af adj. 
o. ptc. på -en kvarstår -t blott i s. Sverige utom Sk., näml. i 
Blek., Hall., Vgötl. (utom Vadsbo), samt åt minstone vissa delar af 

Att dömma af pron. too vi ock daugne,d dunet, är det Älfdals-
mål i Våmhus: i Mora heter det wir, ock långt 11 ersättes af di. Ålf-
dalskan har också ansetts som det äldsta bland de tre sockenmål, som 
till sannuans utgöra det eg. dalmålet. 

Orsa har förlorat slutkons. i st. sup., bst. sg. n. af subst. o. n. 
af  hithörande adj.: sken, stuh, skuh, ratMe risslet, uönnä hornet, 
get galet, e det; ehuru visserligen äfven bitid, humid 0. d. anföras. 
I I:a konj. har jag fått luvced luvot af lika. Mora åter synes hafva 
0 (eller ö) öfver alt där jag för Våmhus fått d. 
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Smål. (Östra h.) 0. s. Ögötl. (Ydre); i bst. sg. n. o. adj. n. är -t 
dessutom i behåll äfven i det öfriga Vgötl. (båda Vadsbo), i 
hela Boh. samt det öfriga Smål. (Västbo, Möre, Stranda); i 
sup. synes Boh. dels hafva (Oroust), dels sakna -t (Sörbygd.), 
i bst. sg. n. af subst. åter hafva -t öfver alt; för estsv. 
ha visserligen äfven sup. med -t uppgifvits, men senare iakt-
tagelser ha endast former utan -t. Alla andra svenska mål --
Skånes mål samt inom dalmålet älfdalskan ly, som har 0, ock 
Moramålet undantagna — hafva 4 -e -ä: locke, säte, spunne o. s. v.; 
hvarvid sup. slutvokal i mål med sammansatt aksent utfallit, t. ex. 
spån spunnet, åt ätit: I sup. af  1:a konj. har i allmänhet -t gått 
förloradt samtidigt med -de i impf. Hall, har likvist vellat, 
mullats myllats (Xtrad.), o. Vgötl. utom Vadsbo -at. Jfr 0 ock d 
(s. 24 o. 27). — Vgötamålet utbyter cl mot t i ptc. pass. af  1:a 
konj.: trallater trallat pl. trallata o. s. v. Ö. Blek. har spar-
kats, sparkat o. s. v. i impf. o. ptc. af  samma konj. — Några norr-
ländska mål hafva vissa mindre allmänna öfvergångar. I Lill-
Herrd. o. Hede i Härj., på Frösön i Jämtl. o. i Värml. är anmärkt 
tt (0 för ut: vot vante, bat band (bant i Sveg); likaså i ilfdals-
målet i Dal.: bråt brant, ot vante, klit. klint, virr vinter. 
Ström i Jämtl. har t för el, dock nu mera äfven cl (jfr s. 22). 
Målen ö. om Östersjön hafva, så vidt de äro kända (Estl. 
Nyl. Pargas utanför Åbo, Öbott.), gemensamt t- för det vanliga 
svenska cl- i 2 pers. pron. samt demonstr. pron. ock adv.: tu 
du, ti dig, tenn tia tett pl. tia o. tina din; tom de dem, teiras 
deras, tesen teson tetta pl. tossa denne, tär där, ti dit, to då o. s. 
v.2) Likaså gemensam för samma östra mål är bildningen af 
impf. o. sup. pass. på -st, t. ex. kallast kallades (Nyl. äfven 
kalladist) o. kallats, talast, bygdist byggist bygdes bygts, ban-
dist bundist 3) bands bundits. Nyl. har -st äfven i pnes. ptc. 
pass.: ggtandist, stjelandist o. s. v. — I 2 sg. af verbet fins i gotl. 
i enstafviga prfes.- ock impf.-former -t eller -st, t. ex. däu järst 
(1. jässt) gör, varst (1. vasst) var, vaitst vet, gautst göt, baudst bjöd, 
girt gifver. I Mark i Vgötl. finnes äfven -st, dock numera 
nästan endast i det fall, att pron. vidhänges efteråt, hvarvid 

Orsa, Leks. ock Rättvik hafva blott -e. 
Formerna från Nyl. De andra målen förete inga olikheter i 

fråga om det börjande t. 
öbott. -est. öbott. har för öfrigt impf. = sup. bygdest. 
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den böljande kons. uppgår i verbets ändelse'), t. ex. hvar blajst_e 
å hvar blef du af, gekkst,e gick du, hvart forst,e hvart for du 
o. s. v. På samma sätt har man i n. Hall, som gränsar till 
Mark: vestest_e viste du, kanst,e kan du, grännast_e skrattade 
du o. s. v., under det att endast äldre personer också säga du 
hast, vinst o. s. v. med pron. före; troddest,u, vellest_u (Åtra-
dalen); ock sådana former .äro äfven antecknade för Västbo i 
Smål.: mainst,e menar du, kant_e kan du, liva velt_e hvad vill 
du. Enstaka ex. på tillsättning af t efter s äro icke säll-
synta i andra svenska mål. — Sist anmärker jag från S. Möre 
(o. Vär. m. fl. st.) förekomsten af talrika dubbelformer på -eter qf 
adj., mest på äldre -ug -ig, t. ex. kulleter, rånneter, skalleter, jämte 
-ier (-i); i Ögötl. fins -et'r: krälleer sjuklig, luret'r sömnig, 
skeveer spräcklig m. fl.'; samma form, tecknad -ite, är äfven 
vanlig på Öl. ock förekommer i Bob. — Om tt ock ts för j§ 
samt om st, sti, sts för f se under dentipal. (s. 52, 55, 58 f.). 
Jfr för öfrigt d här nedan ock k (kv) bland mediopal. 

Kort d efter rotens vokal i utljud ock före vokal bortfaller 
i allmänhet, men finnes undantagsvis kvar på Gotl. (åt min-
stone är det regeln); oftast i estsv. (jfr 0 s. 25); i Nyl. ock i 
Närpesmålet mellan två vokaler, ock stundom i utljud; i Jämtl. 
någon gång (jfr 8 s. 25); i Lill-Herrdal vanligen, men icke i 
andra delar af Häri.; i Rättv. ock Leks. i Dalarne ock i Orsa 
o. Mora, så vida dessa senares mål ej hafva 0; i Södt. oftast 
inuti ord ock ej sällan i utljud. Möremålet har d kvar i ledz, 
sthidi, tt& o. s. v. S. Öl. (Resmo) låter d i äldre -utljud falla, 
men behåller det i nytt samt mellan två vok., t. ex. rg 1. rga rt 
pl. ro röd, /o /ot pl. lo lona lod, men sfcl bst. sl,fla pl. sIda Mera 
sida, våd vgdad veld prfes. ind. vgda vada. I de sydsvenska 
mål, som hafva 	bortfaller d efter detta i utljud, t. ex. ok, ord, 
gh, gård, t. o. m. johe gjorde, dock ej genomgående. — Impf. 
o. sup. af  1:a konj. (kalla o. s. v.) hafva i flertalet mål för-
lorat sina ändelser, hvarigenom inf., impf. (åtm. sg.) ock 
sup. (äfvensom ptc. pass.) sammanfalla, så vida icke genom 
ändelsevokalens öfvergång till -ä -e eller bortfall i inf'. en ny 
skillnad uppstått, t. ex. kalle kalla (Ögötl.), kåst kaste kaste kasta, 
ongg ong4 ongZe yngla (Jämtl.), segäl seglä seglä segla (Vbott.). 

1) Jfr sandhi i slutet af denna afhandling. 
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Fryksdalsrnålet äger dem åter alla lika: jej/g Rtg ,Rig jaga jagade 
jagat. 5. Öl. har -ed i impf., men sup. lika med inf., t. ex. 
sår sirad sår surra, skvala skvalrad skvala (för *skvaller) 
skvallra (Resmo); n. Öl. (åt minstone Gärdslösa) åter pst 
pusta pst pusta, mate muta mat/e, svetes svetas svetes svettas. 
Alfd. o. Mora i Dalarne hafva -d eller -0 i kind. o. sup., Orsa 
-d(d?) -t, Gotl. impf. -då, -tti eller, lika med inf. Fullständigt 
som skriftspråket -ade -at känner i det hela blott Smål. I 
Hall, synas former både med ock utan -de förekomma, men 
det senare torde vara det regelbundna. S. o. mell. Vgötl., 
Hall. o. Blek. hafva städse sup. -at, Skåne -ad. Ptc. praet. 
följer vanligen impf. o. sup. Passivformer förekomma i folk-
målen i allmänhet sparsamt, ock uppgifterna om dem äro lika 
sparsamma. I Halland finnes -ades -ats, i Sk. impf. -ades, sup. 
(dep.) -as. Hela. har uttryckligen impf. ock sup. -as, Häri. 
impf. -as.') Verber efter 3:e konj. (»tro») bilda i estsv. sitt 
sup. liksom impf. på -4: trQ trQd tro, bi tc biud bjuda o. s. 
i Nyl. sup. på -d 1. -t: rod 1. rot. af  ro; i Öbott. på -d efter 
kort vokal. I alla tre dessa mål har man på samma sätt sup. 
lika med impf. på d i verb efter 2:a konj. med beton. stam-
kons.: bygg(a) bygd bygd o. s. v. Från Rag. i Jämtl. har jag fått 
en hel del sup. på -d (efter kort vokal): smtd (smida), strtd 
(strida), lyd (lyda), led (leda), sved (sveda), trced (träda), jud 
(ljuda), ftstd (föda), kid (bedja), lad (ladda), gZad (glädja), had 
(hafva), mod (må), sod (så), bod (bo), trod (tro). Sådana sup. 
på d finnas äfven i andra delar af Jämt!. Från Sk. äro 
sup. fQd fått, stod stått, slctd slagit, sed sett rn. fl. S. Möre har 
(väl eg. i Torsås) impf späde,' trode 	— Sk. har för kort 
t regelbundet d äfven i stafvelse utan tonvikt (sup., bst. sg. n., 
adj. 	t. ex. kommod kommit, ored ordet, aved avigt; öfriga 
skånska mål åter, äfvensom 'Worms, blott i rotstafvelsen. Slut-
ligen anmärkes, att i förbindelserna -Id -nd, hvilka, utom de fall 
då d hör till böjningsändelse eller /d blir 4 (d), vanligast utbytas 
mot / 	(g), Id nd kvarstå på Gotl.; i estsv. åt minstone id; i 
Nyl. id ofta, nd i inljud ock, särdeles i ö. Nyl., äfven i utljud; 
i Obott. id ofta, nd alltid; i Lill-Herrd. o. Hede i Här,j., äfvenså 
i Sveg (med  föga hörbart d); samt i dalmålet (Leks. o Rättv. åt 

1) För s. Vbott. uppgifvas impf. o. sup. pass. af  dep. hafva -så: 
hoppäsä hoppades hoppats o. s. v. 
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minstone nd). — Om dz för t se under dentipalatalerna. Jfr 
i öfrigt d (s. 24) ock t (s. 25), äfvenså r (s. 47) samt g 
ock g bland mediopal. 

z, s. k. mjukt s, samma ljud som i fr. maison, framkom-
mer om nian gifver sångton åt ett vanligt s. ' Det uppgifves 
som ofta förekommande i estsv., t. ex. kruyz krus, knaz trä-
splittra, ruoza ros, krauzar lingon. På Runö uttalas, heter det, 
alla s-ljud mycket lent som ryskt 3. Senare sagesman för 
Rågöarne o. Wicht. nämner intet därom. I Ljunits h. i Sk. ock 
ö. därom säges det förekomma mellan två vokaler, t. ex. grezed 
gräset. Om dz för ds se under dentipal. 

.2, tonlöst 1, kan beskrifvas som ett h eller s nied tungan 
i 1-läge. Genom sin laterala bildning ("plaskning i mungiporna") 
skiljes det lätt från p, med hvilket det troligen blifvit förväx-
ladt. 2 företräder dels i början af ord s före 1, dels i in- eller 
utljud s eller t före 1, hvilket senare i utljud uppgått i .2; dels 
förekommer det slutligen i st. f.1 före tonlös explosiva. Börjande 
V- är regel i Est!. (åt minstone i Rågö- o. Wichterpalmålet1), 
i Närpes i öbott.1), i s. Ångm. (Multrå), i dalmålet (Våmhus, 
Orsa, Mora), lids. (Arbrå) ock Västm. (Kumla, Norb. ock 
Skinnskatteb.2), t. ex. 2/äppa släppa, 2/ut slut, Vita slita. 
Däremot har Jämt!. (Offerd., Rag.) ock Härj. (ät minstone 
Linsäll o. Älfros), Medp. (Stöde), Leks. ock trol. äfven Rättv. 
si- eller fl-. Jag finner mellan .2 ock därpå följande vokal 
ett fullkomligt tydligt om ock kort, betonadt 1. I slutet af 
ord åter står .2 ensamt ock har uppslukat det 1, som framkallat 
det. 11, .2 i in- ock utljud för al eller tl tillhör i allmänhet 
samma mål som .11-, men finnes äfven därutanför. Från Estl. 
(äfven utom Rågöarne o. Wicht.) gifvas t. ex. li liten, va.2. 
vassle, roVa rossla, grilla brödbräde; från Strömfors i Ny1.1,3) 

Under förutsättning att min under i (s. 24) uttalade mening 
är riktig. Om .2 i allmänhet anmärkes, »att detta ljud förekommer i 
större delen af sv. ()bott., ehuru icke på samma sätt som i Närpes.» 

Jag antager nämligen, att Norbärgs ock Skinnskattebärgs »läspade» 
uti s()aji slagit, åk(S)Zti,a, släda just är 1, så vida det icke möjligen sna-

rare skulle vara J, eftersom upptecknaren skrifver »tjokt» 1 () därefter, 
altså Maji, 

Äfven i Lappträsk ock på gränsen, af Borgå ock Sibbo socknar 
i Nyl. skall 2, förekomma. 
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fälJa rem; från Närpes i Öbott.: tjo/ kjortel, val, vassle, 
mä//ing mässling o. s. v.; från Vbottens n. fögderi: fel rem, 
1i2-krik kricka .(anas erecea), grö/ grissla (uria grylle), rin.2, 
rissel; från n. Angm. ock Hels. (Delsbol) blott li/ (men fässier 
band, tjosse/ kjortel i Ångm.). Från Jämt!. har jag antecknade 
talrika fall, t. ex. nall'n bst. nalla (vanligare dock nagla) nässla, 

bst. kmlla (äfven kvhsla) dynggrep, f§c4/'n körtel, fall'n 
bärrem, hagll'n bst. haglla byxhängsla, j,sana,/'n bst: f§anlla 
känsel (Offerd.); r4 bst. regn rissel, mila bst. Mll'n kjor-
tel o. s. v., men äfven besla bst. sg. (Rag.; Rödön åter bell'n 
bale); från Hänj. (Hede): bel, r4,  kunl m. fl. (jfr prrapal. j). 
Från s. Angm. gifvas: rel rissel, hcegl hängsla, bel betsel, 
bst. rell'n, hceglla, balle, likaså Menlla o. andra ord på -sel, 
Wie 	kittla o. s. v. Från Våmh. i Dal. har jag we l täcke, 
fallar band på en »kunt», ga41or betesområden, allor ärlor, 
stannar tistlar, tsynla kjortel m. fl.; från Mora 	ock wkila 
hvissla; från Orsa: bel betsel, rata, rissel, 	den lille. Jfr 
fl efter 5  bland sammansatta kons.2). 

Med annat ursprung förekommer / (/) i s. Ångm. (Mul-
trå) framför de tonlösa explosivorna p tjki de fall, då el-
jest 1 skulle finnas, således efter pr- ock mediopalatal vokal 
(i y u e ä) samt före t äfven efter a a a a, t. ex. jä.lpanes 
interj., pylte bylte, spelt spilta, fält sup. fält, stal,t stolt, halt 
halt n. adj., selfe silke, spelke sönderspjälka.3) Framkal-
ladt af samma anledning, men endast före t, är / kändt jämväl 
från Öbott. (Närpes)4), t. ex. bu2,t bulta, bä2t bälte, galt galt 
(men foZtje folket 5); från Jämt1.3), t. ex. alt alt, halt helt, svn,t 

För öfrigt har Hels. (Arbrå) rts'l 1. riks'l bst risla, bas'l 
basis 0. s. v. 

Det hl-, som uppgifvits skola finnas i Nbott., Vhott. ock Medp. 
i orden illjunn, hljoomm eller iajÖÖm ljuda, o. subst. Miami eller 
gjOBIM., samt i åländskans hlöpa, hlopp, kan man med största sanno-
likhet antaga för U. 

Jfr Å (s. 48). 
Oaktadt det säges, att / i Rågö-Wichterpalmålet förhåller sig 

»alldeles som» i Närpes, synes något / af nu afhandlade slag icke där 
förekomma. Jfr i afseende på pl-.2 hvad jag yttrat under 1-3 (s. 24). 

Huru förhållandet blifver mellan e i y, som icke hafva efter 
sig, ock J, är ej upplyst. Huru heter t. ex. solk silke i bst. sg.? 



21 	 KONSONANTER: POSTDENT. 2, 1 7L. 	 31 

svalt svo.2,ta svälta, vålt va,2ta, valla välta, stel stg.24 sta.2.t 
ställa, (men 'Cap hjälpa, spltdk spjälka — alt från Offerd.); 
svcelta svälta, kol kolt kall (Rag.); från Härj. fwcelte svälta, 
smcelte smälta, falle fage falt o. s. v. (Lins., Älfr. o. Lill-
Herrd.); från Hels. svcelta, smal smalt, kal kalt m. fl. (Ar-
brå; på samma sätt i Delsbo); men fins icke i Dalarne,.som 
öfver alt hafva it: smalta, solt salt o. s. v. — En öfvergång 
från 1 till 2. af någon likhet med den sist nämnda kan man 
få höra när ock byar som hälst i ord sådana som gaffel, skackel, 
dubbel, handel, fogel, hvilka vid hastigt uttal blifva OU, skada, 
dubb.2, hand.2, fsig2.; alla med stark ton (»akut») på rotstafvelsen, 
snarast naturligtvis de först anförda med tonlös kons. före 1-2.. 
Det heter eljes gaff/ o. s. v. Jfr n här nedan ock 	(s. 44). 

I fråga om Vanligt 1 förtjänar blott anmärkas, att ändelsen 
-a/ för adj. ej är ovanlig i Värml. ock på Dal, t. ex. kraka/ 
sjuklig, spraka/ sprakande, trasa/ trasig (Jösse h.); bktsg/ blå-
sig, rceggnal regnig, mqtal motig o. s. v. (Fryksd.); hema/ hem-
mastadd, cstal ful, krgka/ sjuklig, snäggal vresig m. fl. (Dal). 

n, tonlöst n, förhåller sig till n som M till m, kan altså 
beskrifvas SOID ett h genom näsan med munkanalen stängd 
genom tungans anslutning till öfre tandraden, ock höres i ha-
stigt uttal af ordet vatten: vatn enstafvigt. Tvåstafvigt åter har 
man vat'n eller, mera sällsynt, vatan; likaså kattn katten, toppn 
toppen, stackn stacken') o. s. v. med tonlös kons. före n ock 
stark ton på rotstafvelsen. Jfr 2. här ofvan ock r (s. 44). — Från 

Ångm. har jag. hört nn för kn: nntv, nnap m. m. Från 
Kållands h. samt i synnerhet från Ale o. Flundre i Vgötl. upp-
gifvas hnä, hniv, hnut, där lm utan tvifvel är nn, som det vanliga 
uttalet. Min sagesman för Ale hade ggiv o. s. v. Jfr g (rnediopal.). 

n söm ändelse i 2 pl. hos verbet synes för ind. vara o-
kändt utom Lill-Flerrd. i Härj., som har -an (-n), vid assimil. 
-on (Lon), t. ex. kastan pr:ffi. o. impf. ind. samt imp., kran prxs. 
ind. o. hop., ladan impf., drivan drevan. Öfriga delar af 
Härj. samt Jämtl. o. Hels. hafva samma -an blott i imp.; lika-
ledes blott imp. -in (-n) Nyl. ock Pargas, -en Öbott. ock 

1) Däremot finnes icke n i dam. fitet'n den förste, fcemt'n den 
femte, bat'n blif va bättre m. fl., som man kunde förmoda när de skrifvas 
&Ut o. s. v. 
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Nbott.1) I allmänhet göres i verbet ingen skillnad mellan 
personer ock tal. Till ock med Orsa har 2 pl. = 3. p1.2) I 
S. Möre skall -en i imp. ej vara ovanlig, men åt minstone 
har jag i N. Möre aldrig hört annat än 1-3 pl. = sg. Halmstad 
ock Årstad h. i Hall. uppgifvas märkligt nog hafva 1 o. 2 pl. 
prras-. kasten, impf. kastan, ock på samma sätt brännen, bränden, 
ock st. impf. burman, reven o. s. v. — En ob. pl. n. som diken, 
strån o. d, har jag endast funnit antecknad för Södt.; där-
emot är bst. pl. -na icke sällsynt (När. Möre, Ny).). I bst. sg. f. 
hafva de flesta mål, yngre än skriftspr., förlorat n ock sluta nu 
på vokal. Dock hafva de båda närmare kända finnländska målen 
Ny). -in (efter k g), -en, -n (efter vok., 1 o. r); Närpes st. -en, sv. 
-un (brygg, bryddjun ur obl. form likasom hak hakan). Inom 
Sverige hafva Sk., Blek. ock s. Hall. (Tönnersjö o. Hök) st. -en 
(-n), sv. -an; Värend enligt uppgift klookena, maktena o. s. v.; 
Möre öfver alt, äfven efter vokal, -an; men norr därom liar redan 
Östra b, blott vokal. I sv. subst. kvarstår n bättre än i starka: 
Rågö-Wicht. har för några få subst., som ännu hafva kvar svag 
böjning, sg. -u -un pl. -ur (häku haka, bst. -un); Nbott., i några 
få fall, då icke slutvok. utbytts mot sammansatt aksent, -u -un; 
Vbott. på samma sätt -e -en. Södt. har bst. sg. ko 1. kon 1. kona 
o. s. v. af st. på vokal. För öfrigt visar t. o. m. got). o. dal-
skan blott vokal. I bst. dat. sg  f. hafva Nbott. -en (-n); 
Jämtl. ock Härj. i allm. st. -en (-n), sv. -an (-8n) samt bst. dat. sg. 
n. -an. Äfven dalmålet har dativformer på -n3) (uerld'n, frun, 
askun, tsyertson). — Inom adj.-böjningen har n i somliga fall 
inom målen gått förloradt, där skriftspr. har det kvar. Vidt 
utbredd är f. sg. af pron. poss. rai (me, mai) o. s. v., visserligen 
icke förekommande inom Est). eller Finn)., icke häller i nord-
ligaste (Vbott. n. Ångm.) eller sydligaste Sverige (S. Möre), 
men genomgående, så vidt jag vet, från ock med Jämtl. ock 
Medp. t. o. m. n. Hall., Vgötl., n. Smål. (Östra h.), Ögötl. ock 
Öl. Härmed följa ofta i några, mest pronominala, adj. med m. 
-en ett f. på vokal: liten lita, tocken tocka (Medp. Hels. Västm. 
Vgötl. Värml. Dalsl. Ögötl.; nö. Smål. -e) eller liti, tooki o. s. v. 

I st. verb med supinets vokal i rotstafvelsen! 
Om 1 pl. se under m (s. 23); om 2 pl. i Älfd. ock Mora under 

(s. 25). 
Kanske stundom bortfallet efter vokalens nasalering. 
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(Södt. n. Hall.). Gotl. äger genomgående: läiten läiti läitä, 
briden bridi bridä, vaxen vaxi vaxä o. s. v. (pron. adj. m. 
-en, f. -u, n. -ä). Äfven i Härj. visar sig samma bildning 
i andra adj. såsom: spittjen spitija spittji torr, tjaffn -a -i kylig, 
goak -a -i god in. fl., ock i st. ptc., t. ex. bitt'n bitta bitti; t. o. m. 
Södt. har undantagsvis trogin -gi -ge, Ögötl. (Ydre) ock Öl. 
på samma sätt sulten -a m. fl., Värml. fuen funna funne. 
I Nyl. hafva adj. på -in -i äfven biformer på -i -it, t. ex. 
ludin -i ock ludi -it luden. I andra talrika fall har n vidgat sitt 
område, i det den gamla ack. sg. in. -an blifvit enväldig ock 
sedan föranledt andra nya former. I Wichterpalmålet i Estl. 
heter adj. fiksan -sa -st vacker, ilakan -ka -ht elak, liplan lipla 
litit liten o. s. v.; i Närpes som attribut gambZan gamblun 
gama t o. s. v. På samma sätt har Härj. Slikkan -a -t, ock 
därmed tyckes dalmålet vara enigt; t. o. m. Rosi. skall un-
dantagsvis hafva -an. Särdeles ofta fins -an i poss. pron. varan, 
eran (äfven i Hall.; på Dal o. flerst. vånn, eran). I Hels. 
heter det i attributiv ställning regelbundet helan hela hen hel, 
kåsetan -ta -t tokig, lunnugan -ga -t nyckfull o. s. v.; likaså 
billigan -lliga -111 ock så alla ord på -hg, som pred. 1)411in o. s. v. 
Västm., Vgötl. o. Öl. hafva stundom sådana adj. på -in, Fryksd. i 
Värml. fctign farlig, rQ3en rolig, faZen färdig (öfre Fryksd. stenun 
stenig, bakkun backig) o. s. v., ock dalmåletl) uruZin rolig, stjälin 
skälig, läglin löjlig m. fl.; i några fall ofvan på -sk-, t. ex. klensklin, 
gosklin. I det senare målet är mellertid -un (äldre -ug-) en 
vida oftare förekommande ändelse: kringlun rund, ståokun kort, 
rojölun mjölig, glamun talträngd, krippun hafvande o. s. v. Så vidt 
jag tolkar de mindre tydliga uppgifterna rätt, har åt minstone 
Ålfd. i attrib. ställning in. o. f. sg. -igan, -ugan (öfver hufvud 
i böjningen' -g- kvarstående); Rättv. för de senare -u, för 
de förra vanligast -igin, t. ex. passligin, usligin. Sist' skall an-
tecknas, att got!. m. fl. bildar bst. in. på -n af ordningstal, 
t. ex. fyssten, andarn, triden o. s. v.; Jämtl., Härj. ock När. 
äfven af superl.: yngsten, minsten o. s. v.; Jämtl. t. o. m. yngren. 

I fråga om supradentalerna, som i alla mål utom Sveriges 
sydligaste äro mycket utbredda, hafva vi främst att märka 
uppkomsten af dylika språkljud genom det assimilerande in- 

l) Ex. från Mora ock Orsa samt i mindre antal från Ålfdalen. 
Sv. Landsm. N. B. I. 	 3 
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flytandet af r på följande t d s 1 n, i det dessa flyttas upp i 
r försvinner eller reduceras till ett minimum af hörbar-

het eller möjligen, i fall något annat minne af det än påföljande 
språkljuds supradentala bildning återstår, genom förlusten af 
vibrationer öfvergår till motsvarande frikativa (beton. suprad.), 
ock man således i st. f. rt•  rd rs rl rn får t 	cs i 9,/, eller möj- 
ligen någon gång 2:t 	2.,9 2,1 rn. Jfr höga dentipal. (s. 56). 
Jag skrifver här, med det undantag som nedan (s. 36) aia-
gifves, alltid utan r, hvilket torde vara det vanliga uttalet. 

Dessa r-supradentaler förekomma, med några inskränk-
ningar, lika vidsträkt som r finnes, sålunda i de norrländska 
målen på båda sidor om Östersjön, samt i svea- ock götamålen 
med tillägg af nö. Smål., Boh. ock n. Hall. (på gränsen till 
Mark i Vgötl.), men icke på Öl. (jf'r 4). I Nyl. skola de 
enligt uppgift icke förekomma, utan rt rd rs rl rn där kvar-
stål;. I de fem dalska sockenmålen (Leks. o. Rättv. in-
räknade) har jag inga r-supradentaler kunnat finna. I för-
bindelserna rt rd kvarstår r fullkomligt tydligt, ock det följande 
t cl får ingen märkbar supradental färgning. Våmh., ock så-
ledes äfven Älfd., har ra, kanske äfven Orsa ock Mora (jfr 
ofvan s. 24 f.). Ex. på rt från Våmh. äro burt bort, gart gjort, 
art hört, barts'n barken, martsar märken; vidare swart svart 
(Orsa o. Mora), tsyertson (Mora) o. Jorjor (Rättv.) kyrkan obl. 
kas.; åt minstone i Leks. o. Rättv. heter det hgrd(e) hörde, 
1,sgrd(e) körde, lerd(e)2 ). För skriftspr. rs hafva samma mål 
genomgående g., således assimilering, så vidt jag kunnat finna 
postdentalt, t. ex. kosa° korset, fuest först, buest'n borsten 
(Våmh.); ste.st störst, stusk stursk (Orsa) o. s. v. rl behandlas 
olika, som synes af allor ärlor, peZa pärla, mela märla, fat 
farligt, kal. karl (Våmh.; det sista äfven från Mora o. Orsa); 
perla (Orsa, Rättv. o. Leks.), stesila sädesärla (Leks.), cela, 
mela (Rättv.), farin?, farlig (Leks.). I Älfd. (Våmh.), Orsa, 
Mora o. Särna assimileras rn till n: stzena stjärna, tsin,a kärne, 
tenan hjärnen, sptena spjärna, kwani kvarnen, uene,0 hornet, 

En person från Åbo, som jag haft tillfälle att höra, uttalade 
bQr,garcl, bara, garn, men bort kort kors -- alla med tydligt r. 

För Rättv. har jag upptecknat dubbelformerna kgr(e), lcer(e); 
äfven jo Z gjorde, både i Leks. o. Rättv. Alltid heter det jak jorden, 
fjc.03 fjärde o. s. v. i båda socknarue. 
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1cuena0 kornet, aikuen ekorre (Våmh.); stsana stjärna, gqn1) 
garn, jqn 1) järn, kwan kvarn (Orsa; ock för Mora samma 
ex i fråga om rn-n); likvist med bst. art. m.: skrada,rn, 
skumaka,rn, bydzmistarn (Våmh.); askputärn (Orsa) o. s. v. I 
Leks. o. Rättv. åter bortfaller n i stammar: kvar, gar, byor, kor, 
yr kvarn, garn, björn o. s. v.2). Äfven i got). kvarstår r före 
t d, men dessa blifva supradentala, om ock i så ringa grad, 
att man kan vara tveksam, om man skall skrifva burt eller 
burt, fagart eller fagart, hard eller harcl hård. rs ock ru hafva 
ännu r kvar i det något äldre målet på n. Gott. ock Fårö, 
i hvilket fall efter r kommer en svagt utpräglad supradental, 
likasom vid rt ock rå; öfver större delen af ön har likväl 
r gått upp i ett följande s 1. n. Det heter sålunda: däu järst, 
varst du är, var, störst, blautarst blötast, håigarst högst, ytarst 
ytterst m. m., eller vanligare jäst vast stöt blautast o. s. v.; 
ock på samma sätt tårn torn, stiärnä stjärna, eller vanligare 
tån, stia; samt ban barn, gan garn med lång vokal 3). I alla 
dessa fall ligga sålunda supradentalerna på gränsen till post-
dentaler, eller finnas blott språkljud af senare slaget. I Värml. 
gå de öfver åt andra hållet, stiga så högt att de måste beteck-
nas som kakuminaler (s. 47). En dylik öfvergång kunde man 
äfven förmoda för s. Ångm. (Multrå), enär supradentalerna där 
sägas ligga mycket högt; jag har emellertid icke funnit dem 
märkbart öfverstiga tandvallen. 

Mindre inskränkningar på r-supradentalernas område gör 
först bruket af ,st för rt, genomgående eller i vissa ord (s. 42), 
i Jämtl., Hets. ock n. Upp). rå går, som under 	(s. 51) 
synes, i ordstammar regelbundet, vid böjning (impf. af  2:a 
konj.) ej sällan öfver till 4. Endast i Strängnästrakten af 
Södm. samt i stadsbefolkningens ock de mera s. k. bildades 
tal höres genomgående j för rd. livad rs ock ni vidkommer 
träffas de af assimilation äfven utanför gotl. ock dalm. I Härj. 
ersättes rn vanligen af n (n), t. ex. jön järn, ban barn, kwan 
kvarn. Likaså är förhållandet i Jämtl., såsom kvan kvarn, ban 
barn, hon horn, kon korn, yan järn, t. o. m. i böjning mun mu-
ren, j§un tjuren för Offerd., ock i det närmaste samma former 

På nasaleringen af vokalen är jag icke säker. 
Likväl sf,scerna (Rättv.). 
Huru vida man i detta fall bar långt eller kort n, vet jag icke. 
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för Rag. med tillägg af ,sana, stjärna intyga. I Hels. åter bort-
faller n efter y, likasom i Leks. o. Rättv., t. ex. bar, or, »dr, 
kvar. I enskilda ord träffar man i åtskilliga mål postdental 
för supradental, hvilket jag här blott anmärker; liksom jag icke 
inlåter mig på de enskilda fall, då supradental utan tydlig moti-
vering uppträder för postdental. I synnerhet lefver r1-1 ett osä-
kert lif; utan tvifvel emedan orden med rl äro så fåtaliga, ock 
analogien därigenom förlorar sin makt. Man finner för rl ej 
sällan / 1 4. 

r värkar på nu omtaladt sätt icke blott inom stammen, 
utan äfven från denna på en omedelbart efter r följande böj-
ningsändelse: på t o. cl i impf., ptc. o. sup. af  verbet, t i n. 
af adj., s i prxs. pass. o. gen. sg., n o. t i bst. sg. af subst., 
st i superl. af  adj. Subst. på -are få oftast bst. sg. -an: mästag 
mästaren, bokhållag bokhållaren, likasom hammag, hammaren; 
i en del af Värml. med förlängning af föreg. vokal.: skräddgg 
skräddaren, hammgg hammaren (jfr dock s. 47). Äfven till en-
stafviga subst. på -r lägges i bst. formen vanligen blott -n -t, 
som med r öfvergå till 	-t, hvarvid vokalens bortfall stundom 
framkallar sammansatt aksent på rotvokalen, t. ex. j§un, 1. 
ml  tjuren, ht  I. Mit håret. Man kan t. o. m. få Moz (möj-

ligen hån, med senare delen af a äfven kvalitativt något skild 
från den förra) haren, o. s. v. (Vgötl. ock annanst.). I ptc. 
o. sup. af  st. verb värkar r på samma sätt öfver ändelsens e: 
bag bik buren burit, eller möjligen barn, bart — vokalen va-
rierar gärna icke blott i tonhöjd utan äfven något litet i kva-
litet — ock så jämväl skuren, -vuxen; vid hastigare uttal bin 
but o. s. v., i stadsbons mun buren buret (jfr t s. 25 f.). 

Äfven ett r i ändelse invärkar på en följande postdental. 
Sålunda sammansmälter ob. gen. pl. -rs i de fall, då nom. har 
r, till ts. Särskild uppmärksamhet förtjänar här bst. pl. m. ock 
f., ehuru det visserligen icke är säkert, att utgångspunkten 
för de växlande formerna alltid varit -rn.-. I s. Ångin. (Multrå) 
hafva alla mask. med ob. pl. -ar bst. pl. -ag: &gag dagarne, stg-
kag stakarne; m. kons.-stammar samt st. o. sv. f, alla med ob. 
pl. -er, hafva 	fötteg fötterna, jetteg, getterna, täg tårna, kakeg 
kakorna, (äfven hänreg händerna, tänreg, tänderna); öfriga m., 
med ob. pl. -er, få bst. pl. -a: hästa hästarne, stUpa stolparne. 
För Vbott. (Nysätra) angifvas dågag, dagarne, grepag hand- 
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tagen, vreag häfstängerna (ob. sg. grepa, vrea), men volta plo-
game, skjafta kilarne, kanka tupparne, pina pojkarne (sg. kaank, 
piiik). Möjligtvis kan någonstädes ett g ligga görndt i det 
-an, som för bst. pl. af st. A-stammar o. sv. m. angifvits för 
Öbott. (Närpes), Härj. ock Jämtl. (-8n i assim. svaga), samt 
Hels.; eller i det -en, som bildar bst. pl. af ord med ob. pl. -er uti 
I-stammar m, fl. i Öbott.: väggen vännerna, Stjeparen skepparne ; 
af alla fem., utom st. kons.-stammar, i Vbott. ock äfvenså i 
Nbott., här utan hänsyn till ob. pl.; af alla fem. (st. kons.-
dammar?) i n. Angm. ock st. m. I-stammar (stundom -in) i Härj. 
o. Jämtl.; eller i bst. pl. -an (-8n) af st. f. med vokalstam ock af 
sv. f. från Härj. o. Jämtl.; eller i Hela. -an -en i f. Sannolikt 
bör det e(r)n, som i Särna skall vara den allmänna 4nde1sen för 
bst. pl. m. o. f., tolkas som -eg. Ej samma anledning finnes att 
vänta ett n  i de st. kons.-stammarnes bst. pl. -ren: föttren, 
händren ö. s. v. i Nyl., Öbott., Vbott. o. Uppl., eller i samma 
ords ock formers 'n i Jämtl. o. Härj.: fött'n, hand'n, jett'n 
getterna, dött'n döttrarne. Säkert postdentalt är -n i Värml. 
(Fryksd. m. fl. st.): f8ggZan, sakan, granncin, jäntan o. s. v. (jämte 
det sällsyntare -ane). Är det så, att Nyl. öfver hufvud ej har 
några supradentaler, så måste man antaga, att I-stammarnes 
-erna värkligen där har postdentalt n. Många mål hafva -ana, 
-ena o. s. v.: Västm. i Norbärgsmålet (ock delvis i Skinnskatt. 
o. Ramsb.) säkert gMage gårdarne, kvällag,e kvällarne, gruvuga 
grufvorna, flikkuna flickorna o. s. v.; i Ramsb. egega ägorna, 
sjieg,a skidorna; Kopparb. däremot i Grythyttan o. Hällefors 
utan tvifvel blott -n-. Oviss är åter tolkningen af de för Uppl. 
angifna 2:dra dekl. -ane, 1:a dekl. -one (»kring Mäl.»), -ena (del-
vis i Rosi.); af Pargasmålets kanna karlarne, krukona krukorna; 
mindre af Värml. -ane -ene (Jösse h.: handskene, tösene o. s. v.). 
Däremot har man n med rent bortfall af r i estsv. (Rågöarne 
o. Wicht.) m. biana byarne, fo4ana foglarne, skrugwena skruf-
varne m. fl., f. hälana skuldrorna, hahwena harfvarne, skiotena 
skjortorna, tuguna repen o. s. v., n. liusina ljusen, sätina 
stolarne (ob. -iv) o. s. v.; likaså i Nyl. steinana, oksana, 
tiggarena, brudana, yglona, finuna; ock i Bob. (Sörbygden) hästane, 
nävane, markena markerna, ståvene stugorna, artene (sg. arta). I 
somliga mål är bst. pl. = ob. pl.: så på Gotl. icke blott för m.: 
särkar gossar -ne, fotar fötter -na, ock f.: åjar War -ne, gaitar getter 
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-na, rogar rofvor -na, utan äfven för n. på vokal: vitnar, äplar o. 
s. v.; i dalmålet (Älfd.) för m. o. f.: kallär karlar -ne, gåssär 
gossar -ne, Mär folar -ne (jämte former på -a, -å utan r), käl-
lingäx kärringar -na, kullur flickor -na o. s. v., samt enstaka n. 
ågur ögon -en; i Öbott. blott för sv. f.: bryddjor bryggor -na, 
gröbbor flickor -na. När. (icke Lerb. o. Godeg.) har i m. o. f. med 
ob. -ar bst. pl. -ar: dränggr, märgr, gubbgr; liknande former (-ar 
I. -gr) har äfven sv. Västm. (Nora, Linde o. delvis Ramsb.), 
ock förr skall äfven för sv. f. där funnits en motsvarande form 
Or 1. or?). Utan n äro också bildade de st. kons.-stammarnes 
bst. pl. tändri o. s. v. i Esti. (Råg. o. Wicht.) ock Södt. (hvilket 
senare äfven har smedri smederna, sönri sönerna, samt af ord på 
-äro (-are) t. ex. tenäri); föttra, nättra o. s. v. i Västm. (Ramsb.; 
i Hjulsjö åter föttera, händera). Ändelsen -era är i Ögötl. 

.(med nö. Små!.) ock på Öl., Vgötl. (ock de delar af Smål. o. 
Hall., som hafva Vgötamål), När. ock i allmänhet Södm., v. 
Västan. (Nora, Linde), Värml. o. Dalsl. den regelbundna ändel-
sen i bst. pl. för ord efter 1:a ock 3:e dekl., i Uppl. blott för 
ord efter den senare; i När. utsträkt äfven till tvåstafviga n. 
(dikar dikera o. s. v.); i vissa delar af Värml. (kring Karlstad 
o. Kristinehamn m. fl. st.) ock Västm. (Karlskoga o. Hjulsjö) 
ock tro!. äfven nordligaste delen af Boh. utsträkt jämväl till 
A-stammar ock sv. m., så att alla subst. där hafva -er -era: 
hästera, gossera, skräddrera o. s. v. Sistnämnda ord hafva eljes 
i svea- ock götamålen -a (äfven Dalsl., Södt. o. s. v.) utan 
både r ock n: hästa, nåla, gubba o. s. v., ock så äfven i n. 
Ångm. ock Estl. (med vissa undantag); hvarmed kan jämföras 
bst. pl. -o af sv. f. i Rosi., Södt. ock Rekarne. Om mot-
svarande former i sydsv. mål se under 

På ett tidigare r beror antagligen -9/ i bst. pl. af adj. i 
s. Angm. (Multrå): då storen, de store, game, di anm/ m. 
fl. Så kan möjligen äfven tolkas samma måls komparativ-
ändelse -ego: gam4ne äldre, likna bättre o. s. v. (äldre -arne?). 
För n. Ångm. uppgifvas som motsvarande former -ene i goene 
bättre, vakkrene vackrare o. s. v.; för Vbott. »understundom» i 
Nysätra o. s. därom -ene, i Skellefteå -ane, i Kalix -an: rettene, 
rettane, rettan rättare, hvari möjligtvis kan dölja sig ett n. 
Öbott. har också komp. utan omljud på -an: rik rikan o. s. v. 
1 superi. har Värml. (Fryksd.) Oct- 	för -ast, förmodligen med 
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komp. r äfven ingäende i superi.: koket, styvejt o. s. v., på 
samma sätt som i de öfver alt vanliga formerna yttet, övejt, 
heden m. fl. Blott en ytlig likhet med dessa bildningar hafva 
superl. vakan vackrast o. d. former (Högsby i Kalm. län). 

Slutligen värkar r äfven i sammansatta ord öfver från 
förra ledet till det senare ock från ett föregående på ett följande 
ord i satsen (yttre sandhi). 

Supradentaler framkallas också af på samma sätt som 
af r, så nämligen att 4 4d 4 n öfvergå till t 4 n  eller 
möjligen y N 	yi  med 4 som ett otydligt vokaliskt förslag 
före supradentalen. Under förutsättning att är kakuminal, 
bildad med tungspetsen riktad rätt uppåt mot gomtaket, skulle 
man naturligtvis vänta sig kakuminaler som följd af dess assi-
milerande invärkan, således tc s, n eller t M 4 fr,. Sanno-
likt förekomma också flerstädes sådana af 4 frambragta språk-
ljud, genom sitt högre läge skilda från t 4 j n. Enär jag 
alt för sent blef uppmärksam på denna skillnad, kan jag med 
någon grad af säkerhet endast för n. Kalmar län (Döderhult) 
konstatera den samtidiga förekomsten af r-supradentaler ock 4-
kakuminaler. En skillnad mellan två slags »supradentaler» af 
olika höjd är mellertid, oberoende af mina iakttagelser, an-
märkt äfven för Boh., ehuru icke alldeles med samma fördel-
ning som den af mig iakttagna. För öfriga mål antager jag 
tils vidare, att både r ock gifva upphof åt supradentaler; i 
många göra de säkert så. 

Förekomsten af 4-supradentaler är naturligtvis topografiskt 
ock i orden stängd inom samma gränser som det alstrande 
ljudet själft, hvarom mera nedan (s. 48 f.). Här antecknas 
blott i allmänhet, att de tillhöra de norrländska samt svea-
ock götamålen. Gotl. ock Nyl. sakna 4 ock hafva sålunda 
icke häller några 4-snpradentaler. För Rågö- o. Wichter-
palmålet i Estl. uppgifves, att 41 Zn icke öfvergå till 4 g. 
Kvarstår alltså 4, måste likvist af fysiologiska skäl det 
följande d n blifva 4 g, om icke d 	så att man åt min- 
stone får käk/ käril, slök sålde sålt, stök stal stulit ock 
bst. sg. fok fogeln, hök hälen, siök phoca, lika k nyckeln, 
stiväk stöfveln; likasom jag måste förmoda, att man i samma 
mål har hatsyg halsen, gak gammalt, snarare än hajn o. s. v.; 
äfvenså fä ,st verst, böjt bröst, ggvik gården, poen, poiten, ioceg 
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jorden m. m. ock icke filtst o. s. v. Under hvilken form 4t 
i allmänhet förekommer, är icke upplyst: utom det nyss om- 
talade galt med 	i behåll finner jag blott antecknadt ordet 
gåt gult med 4 förloradt. I Öbott. (Närpes) är ci för id »jäm-
förelsevis sällsynt»: vanligen uttalas 1 ock d hvart för sig ock, 
att dömma efter ex. htld håll hålla, sedd såll sålla (bredvid 
Im köld, bh/ böld), som id; kl fins blott i ordet gama t gam-
malt. I dalmålet kvarstår, såvidt jag funnit, 1 före 1 d n ock, 
åt minstone stundom, före s; före t d som 1, t. ex. tOt helt, 
sala sald salt sälja sålde sålt, stsyla stssolt skölja sköljt, 
blnldin, bölden, så äfven i alsa hälsa, men Q.,9'n halsen. Där-
emot har jag hört a4',/ aln, mtd'rt moln, tsilk kilen, syr,/ 
sylen, stuerrt stolen, spatrg spegeln, fugan, fogeln, om icke 
rent af aVri o. s. v.1), samt stuQ4j-fueen stolsfoten med 
starkt utprägladt. Från Öl. (Resmo) anser jag mig hafva hört 
kakuminala t ri ock kanske cl (jfr s. 47), men däremot supra-
dentalt j i /taks hals, stal stals impf pass., skiks- gen. i sam-
mansättning af stol. Slutligen påminner jag om att It i Hels. 
öfvergår till ,st (s. 42). 

Likasom r ock i samma fall som detta, värkar 1 öfver 
från stam på böjningsändelse; ock värkar, liksom r, äfven öfver 
ett e i ptc. o. sup. af  st. verb, samt i bst. sg. af subst. o. i adj. 
på -en, i hvilka fall det förlorade e plägar ersättas af sam-
mansatt aksent på rotvokalen, t. ex. sten steg stulen -et, sen 
salen, 1c4t kolet, gin gtit galen -et (eller kanske -n -0, stct't 
stället (Vgötl.) o. s. v. — möjligen med någon kvalitativ väx- 
ling i vokalen (kanske st 	o. o. s. v.), i hastigt Uttal shitn, o. 
s. v. med enkel aksent, någon gång kanske sttdert o. s. v. — 
1 värkar äfven öfver på andra ledet i sammansatta ord ock 
på följande ordet i en sats (yttre sandhi). 

För de af r ock 4 upptagna områden 2)  gälla med ofvan 
gjorda inskränkningar följande ex. Jag tecknar, som förut 
(s. 34) är  anmärkt, öfver alt ensamt t 	i n. 

Alla dessa ex. från Våmhus. Från Orsa har jag blott twea'n, 
tvålen. 

Därmed är naturligtvis icke sagdt, att hvarje enskild form skall 
öfver alt förekomma. Det bör anmärkas, att tillgängliga uppgifter från 
Vbott. äro något knapphändiga. I Haparanda finnas dock med säker-
het r-suprad. liksom i sydligare mål. Medp. o. Gästr. antager jag 
öfverensstämma med angränsande landskap. 
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1: ät ärt, stjäl stjärt, fot fort, sval åvart, skjota skjorta, lajäta 
hjärta; lät lärft; — bot (böra), jo t (gira), lät (lära), höt 
(höra), hyt (hyra); mäte mät (märka), stäte stät (stärka); 
— socket sockret; enat snart, stot stort, sut surt, våt vårt, säket 
säkert; möt mörkt, skat skarpt, val  varmt; — fötal förtal; 
sval (svälja), mat (mala), föl (följa), tate tal (tala); jäte  jä 
(hjälpa); — bot bordet, seger seglet, svage t svaflet; hat halt, 
sval svalt, gut gult, gama t gammalt; hat halft, sjät själft; 

4: bo/ bord, o/ ord, våi! vård, hå/ hård, vä/e värde, fäli(g) 
färdig; — bo/e borde, jole jo/ (göra), lät lä/ (lära), höle 
hö/ (höra), hy/e hy/ (hyra); — va/as hvardags; 
böj böld, kö/ köld, stö/ stöld; — svat sval (svälja), male 
ma/ (mala), föle fik/ (följa), sköl° skö/ (skölja); — hk/as 
helgdags; 

j: lats Lars, foj fors, koj kors, fäjk färsk, stukats stackars, töa 
törst, bon borst; hö' Z höga hörsel, yj'4 ya yrsel; — bäts 
bärs (bära), göj görs, höj hörs, töj •törs; — åts års (år), päts 
Pärs, moj mors (moder); föjt först, stön störst, väjt värst; — 
ujäkt ursäkt, föjvar försvar, näjynt närsynt; 
haj 	hals, fäjing föl; — sta j stals (stjäla), alkyj afkyls; — 
stoj stols (stol), ks åls (ål), iits öis (öl); häjmåZ helgsmål; — 
kåjäng kålsäng, kojti(g) kolstig; 

l: sol sola sorl sorla, mäla märla, päla pärla, ga ärla; 
n: ban, barn, gag garn, kog korn, hoj horn, bjög björn, spjäga 

spjärna, stjäga stjärna, suga surna; — hammag hammaren, 
vinteg vintern, skomakag skomakaren; 	- 
ag aln, mo g moln, svaga svalna, köga kölna, måging målning; 
— nyckeg nyckeln, fogen fogeln; gamen gamle» (den gamle). 
Supradentala t ts 1 g kunna uppkomma på många andra 

sätt än genom r ock Z. I ett eller annat mål träffar man så-
dana i enskilda ord i st. f. postdentaler, utan att man därtill 
lätteligen kan se någon anledning 1). På sådana enskilda fall 
kan jag icke här inlåta mig, utan nöjer mig med att anmärka 
deras tillvaro. Däremot skall uppmärksamheten fästas vid 

1) Hos enskilda personer ock tillfälligtvis kan man också få höra så-
dana ljud. Jag har råkat personer, som genomgående brukat supra-
dentaler, utan att vara medvetna om någon skillnad från det vanliga 
språket. »ja tyker vi War aYi Pe6  d ,,c_e jam» hette det. 
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vissa grupp er af ord, i hvilka supradentala språkljud före-
komma på annat sätt än som vikarier för r ock Z. 

I följd af en invärkan fullkomligt jämförlig med den af 
r ock 	på t d sl n, öfvergå i allmänhet efter t 	§ n, post- 
dentaler till supradentaler. Åtskilliga ex. äro redan anförda: 
pott 	; fös, vaken, riken  o. s. v. På samma sätt får man 
gen. sg. ät§ ärts, sookot sockrets, borb bords, fogero fogelns; 
bst. sg. stjätk stjärten, stä« stölden, foyn forsen, ha,s'n, halsen, 
björtk björnen, t. o. ro. vätet värdet, hikiees hördes, kanske 
svartat svalnat'); vidare (jfr nedan om Multråmålet) grivie grint 
grinade grinat, syrtles syntes, sy 	syns syns synts, garo garns, 
rett rent o. s. v. — Vid sammansättning värkar t 
slutet af första ledet på begynnelseljudet i det andra, om 
detta är mottagligt för sådan invärkan. 

I Häri., Hels. ock n. Uppl. öfvergår r före p k till 
„9, hvadan t. ex.: va,sp varp (Häri.); topp torp, ko» korp 
(Hels.); kvajken kvarken bst. sg., majk mark, tutsk turk, statsk 
stark (Häri.); staesk stark, vak värk, saken särken, make 
märke, j§eka kyrka (Hels.). I Häri. (Linsäll) har man samma 
öfvergång äfven framför f: kvadyn, maska, tutslyn, vatsfyn bst. 
sg. af kvark, mark, turk, värk, veksj§e värka (jfr §j§ s. 59). 
I Jämtl. (Offerd.) har man icke blott regelbundet tsp ock 
,sk, utan i några fall a (i st. f. t): kikt karta, fcAst fart, 
men fot fort, jett hjärta, våt vårta, tsat  stjärt m. fl., ock så 
alltid vid böjning 2); äfven för n. Uppl. har man uppgifvit 
I Hels. uppträda rt ock t båda under formen ,st, sålunda: 
svan svart, bod bort, kon kort, igra jole jocst 3) göra, hgra hgde 
hot (höra), Mra j§gZe j§et (köra); fakja fOjcle fkst (följa), 
,soZjdo Jet (skölja), svaja svedole ngn (svälja), men smg.2,t o. s. 
v. (Arbrå). Det förtjänar undersökas, om man icke möjligen 
har Nst, 	sv. Jfr i (s. 44). 

Med hänsyn till § (t ock 1) ha vi slutligen att märka dess 
(eller deras) mer effer mindre sannolika förekomst i ljudför-
bindelserna si st sv am sn, samt dess uppträdande som f-ljud 
motsvarande skriftspr. sj  sti skf. De först nämnda ljudförbin- 

Jag har t. o. m. hört MitS Hjördis af en stockholmare. 
I Jämtl. öfvergår rk stundom till j (s. 43), hvilken öfvergång 

väl är förmedlad af ett tidigare blc 1. 
Jag har eg. skrifvit 	i sup. af  detta ock de följ. verben. 
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delserna, äfvensom f för hj, behandlas i ett sammanhang 
längre fram. Här fäster jag mig vid 	som egentligt s. k. 
f-ljud. De äldre ljudförbindelserna si stf sk hafva i de 
svenska målen utvecklat sig på många olika sätt ock i olika 
mål hunnit olika långt på de vägar, på hvilka de röra sig. 
Inskränka vi oss för ögonblicket till de mål, i hvilka de sam-
mansmält till ett enda ljud, så hafva vi ändock en mångfald: 

f j. f-ljuden utgöra öfver hufvud den svåraste punkten bland 
konsonanterna. Det blir en uppgift för senare undersökningar 
att afgöra, hvilka mål som hafva det ena eller andra af dessa 
f-ljud. Jag har funnit j i Nbott. (Hapar.), Jämtl. (Rag. o. Offerd.), 
s. Ångra. ock När. I dessa mål uttalas ra i kors törs, sj i sju 
själf sjö, stj i stjärna stjäla, sk i skilja sken skära, skj i skjorta 
skjuta, på fullkomligt samma sätt; äfven i Värml. ha dessa ord 
samma S-ljud, uttaladt med tungspetsen, men denna kommer 
högre upp än i de först nämnda målen, ock man skrifver följ-
aktligen s (jfr s. 47). I alla dessa mål kan man altså 
omedelbart efter hvarandra, utan att tungan ändrar läge från 
det ena ordet till det andra, utsäga två sådana ord som kors 
sju, kors skön, o. s. v., alldeles som om man hade koran, korsära; 
ett försök sopa icke lyckas i de mål, hvilka äga f eller j. Man 
bör kunna antaga, att de områden, som ligga mellan de ofvan 
nämnda ock som utbildat ifrågavarande ljudförbindelser till 

äfven hafva j; således bland de af norrländska mål 
upptagna områden, rör hvilka uppgifter finnas: Nbott. o. Vbott. 
i allmänhet samt Rättv. i Dal. för sj; Nysätra o. Löfånger i 
Vbott., n. kupa., Medp., öfriga delar af Jämtl. (Frösön, Fö-
linge) utom Ström (s. 58,..59); Funnäsdal (blott ett ex.: sjöte 
skjuta), Ytter-Hogdal o. Alfros 1) i Härj., Hels. (Delsbo o. 
Arbrå), Leks. i Dal. samt Västrn. för sj stj sk'. I de få sv. 
ord, som hafva f-ljud inuti, har man tydligen att vänta samma 
ljud som i början g orden. Från Jämtl. (Rag.) har jag an-
tecknade rytm rysja, bw, strö subst. På Frösön i Jämtl. »för-
mjukas» sk äfven i in- ock utljud, t. ex. fissj fissjen fisk -en 
(jfr 0 s. 58 o. sj§ s. 59). Enligt samma källa öfvergår på 
Frösön ock i Ström samt i Fölinge rk till rsj (ts eller rj), t. 

1) Den äldre formen ,uppgifves i Ålfros som i öfriga delar af Härj. 
vara 'SJ, som nu håller på att hos de yngre blifva f-ljud, kanskh f? 
Jfr §,7 (s. 58). 
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ex. sersj särk, mee(r)sj märke, tjörsjtatje kyrktaket; i Fölinge 
icke i gammalt utljud hvadan t. ex. sark, i Ström icke i pl. 
hvadan t. ex. seerk särkar. Från Offerd. har jag: sajk bst. sayg 
särk, vak bst. va' g värk, mask bst. map mark, måts bst. mage 
märke, f4 bst. fatse färskt kött, Ms bst. kksa kyrka, samt ask 
bst. ayn, ask (låda). Jfr f ock j'. 

Utan synbar anledning uppträder i s. Angm. (Multrå)  • 

i regeln efter alla långa vokaler: fly, fin, dyge dyna, svyg 
svin, beg ben, gr, gran, gr gg grön, dtsg dun, vgg van, trgge 
ana, s4g son, hg hon (pron.), bmg, bron bst. sg., de bullra, 
frecg från, leate låna, e_tn bst. sg. af å; vidare i tvåstafviga 
ord på -an, t. ex. lakan lakan, himmag, hemman, skrattag skrat-
tande, söskag syskon, fäantag, olag, o. s. v; slutligen i supraden-
talgrupperna ne9 ock vt, t. ex. högts höns, roko Måns, vregtsk 
hingst, grögtske grönska; tjegtst tjänst, kog,,st konst, ogtsta onsdag. 
At minstone efter lång vokal står n, likaså i n. Angm. 

r, tonlöst r, finnes i s. Ångra. (Multrå) före p j k, t. ex. 
tarp torp, jarpe hjärpe, sk8rpe skorpa; dyrken dyrken, bur-
ken burken, marfe märke, starke stärka; dyrk, burk, tjörke 
kyrka, stark stark o. s. v.; äfven i sammansättningen härkar 
duktig karl. — Vid hastigt uttal förlorar r ofta när ock hvar 
som hälst tonen i slutet af ord, i synnerhet efter tonlös explo-
siva, t. ex. vänstr, högr som kommandoord, fönstr; eljes vänst'r, 
fönst'r, mera sällan vänster o. s. v. T. o. m. efter vokal kan 
r förekomma, om ordet uttalas mycket kraftigt. Stundom 
är blott senare delen af r i sådana fall tonlös. — Jfr ts före 
explos. (s. 42) samt a, ock n (s. 31). 

r, uppsvenskt r, med tungspetsen lyftad mot tandrötterna 
ock vibrerande; är, några få ord i Rågö- o. Wichterpalmålet 
samt individuella fall undantagna, det uteslutande i alla ställ- 
ningar förekommande på båda sidor om Östersjön från ock med 
Öbott. ock Nbott. ned till ock med Södm., När., Värml., Dals]. ock 
Boh. samt i åt minstone Stranda o. Handb. k i Kalm. län (Döder-
hult) ock på Gotl. I Ögötl. 1) åter, Vgötl. från ock med Vadsbo 

1) Från de nordligaste häraderna: Aska, Finsp., Bråbo o. Lösings 
har jag inga uppgifter; men väl från östkind, Gullbärgs, Dals, Ydre ock 
Kinda. Inuti ord efter kort vokal (morra, surra etc.) uppgifves för 
Östkind, Kinda, Ydre samt N. Vedbo o. Aspeland, att älven r mer eller 
mindre ofta förekommer. 



35 	 KONSONANTER: SUPRADENT. 	r. 	45 

ned till ock med Kind, i nö. Smål. (Aspelands o. N. Vedbo h.) 
samt nr. delen af Västbo b. har man r i in- ock utljud så väl 
före som efter vokalen utom som långt i slutet af ord eller före 
vokal, h däremot i detta sista fall ock i början af orden, således: 
brinna, tröja, vrida; torp, björk, sörja larm; mor moder, mer, 
ler, smör, ungar ung, tunger tung; öra, myra, lära o. s. v.; men: 
köd, hida, höra, hygg; mo/A, morra, suka surra, heke herre, vän, 
o. vän,e värre. Från förekomsten af r-supradentaler i Himle h. i 
Hall. kan man sluta till, att r äfven där förekommer, för-
modligen i samma ställningar som i Vgötl. På Öl. (Resmo) 
förekommer kort (enkelt) r icke i utljud, nytt eller gammalt, 
icke häller före t cl s 1 n, utan är i dessa fall antingen bort-
fallet eller vokaliseradt (jfr under it); men väl långt i utljud, 
t, ex. var värre, Jr kärra, hår herre, mår mårad mår morra 
-ade -at o. s. v., samt kort i alla andra ställningar, t. ex. 
1. roa röd, vr4 vrå, lena lerig, skvala skvalrad skvala skvallra 
-ade -at, rara raderna, stdera sidorna, torp torp, lårm larma, 
var, varg, burk burk o. s. v. Jfr öfver hufvud h. 

I afseende på förekomsten af r i målen jämförda med 
skriftspr. förete sig följande egendomligheter. I verbet är prffls. 
sg. = pl. utom på Gotl. som åt minstone i st. verb kan hafva pl. 
-e, i estsv. (Rågöarne o. Wieht.) o. älfsborgsmålet i Vgötl. som 
stundom hafva prxs. pl. -a (någon gång äfven När.), i Nbott. 
som har praes. pl. = inf. (d. v. s. på -a -i, eller utan slutvok. 
med cirkumflex), samt i dalmålet som på sin höjd har 3 pl. --, 1-3 
sg., ock i vissa andra fall Vgötl. (jfr m o. 0 s. 23 o. 25); hvadan 
r i allmänhet finnes eller saknas i prxs. pi. alt efter som sg. 
har det eller icke. St. verb sakna änd. i prxs. sg. (o. pl.), som 
altså är = roten, uti hela Vbott., n. Ångm., Jämtl. o. Härj. samt 
i det eg. dalmålet (med Särna o. Rättv.); Hels. har blott -e. 
Allmänt sakna verb (så vida de icke äro A-stammar) med rot 
på 1 r böjningsändelse i prxs.; i Öbott. är det samma fallet med 
dem på n s, på Gotl. äfvenså. Gotl. samt Worms o. Nuckö 
uppgifvas för öfrigt hafva -ur, dock gäller väl detta på Gotl. 
blott Fårö, medan eljes -ar synes vara det vanliga i alla verb; 
öfriga mål (norrl., svea- ock götamål med Boh.) taga, så vidt 
jag vet, -er. Enstafviga verb på vokal, antingen de äro st. 
eller sv., hafva, så vidt uppgifter finnas, öfver hela området 
för r, pras. ind. -r; dock undantagas för Härj. några få (: fa 
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får, sk slår, je gifver, sie ser). Sv. verb af 2:dra konj. hafva 
-e i Härj. (Hede äfven -a) ock Hels.; så äfven i Jämtl. delvis, 
men vanligen blott roten med sammansatt aksent; för öfrigt 
(målen på andra sidan Östersjön, Särna i Dal. samt svea- ock 
götamålen, jämväl Västm., Värml. ock Boh.) -er, hvilken ändelse 
i Estl. (Råg. o. Wicht.), Medp., Särna, Västm. (Kopparb.) ock 
Värml. sträkt sitt välde äfven till verb af 1:a konj. (A-verb). 
Dessa senare verb visa för öfrigt på Gotl. ock Runö, i Ny!., 
Pargas o. Öbott., i När., Vgötl. ock Boh. -ar, i Södt. -är ock 
i Ögöt!. -ar, dock säkerligen icke i hela landskapet. Däremot 
sluta de på -e i Hels. o. Härj., utom Hede som har -a; Jämt!. 
har i Bärg o. Rag. -e, men ersätter för öfrigt detta -e med 
cirkumflex. I dalm. hafva både 1:a ock 2:a konj. -är (Orsa -ör?). 
I hela Vbott. ock i n. Ångra. sakna alla sv. verb ändelse (prffis. 
ind. = roten) utom en del A-verb, som hafva -a. — Hos subst. 
kvarstår det gamla nom. sg. m. -er i många mål i en del subst. 
af  förklenande betydelse. I ob. pl. hafva i synnerhet A-stam-
mar ock sv. m. ofta förlorat r ock sluta på -a i Vbott., Ångm., 
Jämt!. i allmänhet (så vida icke -a 1. -e bortfaller, såsom på Öl. m. 
fl. st. alltid sker), Härj., Hels., Vgötl., sv. Ögötl. ock nö. Jönköp. 1.; 
på -ä i mell. Ögötl.; på -e i Ovik. i Jämt!., ö. Ögötl. o. n. Kalna. 
län; på -o liksom pl. i allmänhet af alla kön på Runö: hvar-
emot -ar är i behåll i några ord af Rågö- ock Wichterpalmålet, 
ock för öfrigt på Got!. (jfr s. 37), i finnl, mål, i Västm., i Rättv. 
i Dal. (-är?), i När. ock Boh. (Kville o. Sörb.); -är i Dal. 
(jämte -a -å; jfr. s. 38) ock Södt.; -er på Rågöarne o. Wicht. 
(vanligen), i Bärg, Stug. o..Rag. i Jämtl., Medp., Särna i Dal., 
vissa delar af Värml. samt nordligaste Boh. Anmärkningsvärda 
äro formerna -arer (sg. -ar) i Öbott., -rer med bortfall af föreg. 
vokal i Värml. af ord på -are. Sv. fem. hafva -ur (vanligen 
dock st. former på -ar -er -jr) i Rågö- o. Wicht.-målet, -or -ur.  
i Nyl., -or i Pargas o. Öbott., pl. = sg. eller -er i Vbott., -er 
i n. Ångm., -or (-ar) i Härj., -0 -u (-e -a -er) i Jämtl., -ur i dal-
målet (jfr s. 38), -e i Hels., -ur i Västm. (äfven -er -or -ör), Rek. 
ock Södt., -er i Uppl., När., Ögötl., Vgötl., Värml. ock Boh. 
Ord efter 3:e dekl. få i allmänhet -er, utom i Delsbo som har 
-e(?), några ord i Härj. som hafva -jr, samt kons.. stammar på 
Råg. ock Wicht. som hafva -r. Ob. pl. n. på -jr är regel i det 
sistnämnda målet, -er -r undantag; dbott. har stundom ditjer, 
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neter o. s. v., När. ock Nora i Västm. regelbundet pl. -er 
af tvåstafviga n. på vokal. I Rättv. i Dal. uppgifvas t. o. 
m. alla neutra hafva ob. pl. -er: barg pl. barger bärg, om n pl. 
ornär horn, spöl pl. spöler spel, tungöl pl. tunglär måne o. s. v. 
— Adj. har i got!. ännu oftast sina gamla ändelser: randar 
raud ryLL (ratt) röd, nöiar nöi nött ny, söitar söit söt, mäktugar 
-ug -u(g)t mäktig o. s. v.; på Rågöarne -er -a -t pl. -jr -er —, 
t. ex. kwasser -ssa -st pl. kwassir -mer -ss hvass; dalmålet 
(Älfd.) i pl. m., f. o. n. digrär tjocka, roligär o. roll, skälugär 
o. skäkt o. s. v. För sg. m. (o. f.) uppträder ändelsen -er 
godtyckligt i Nyl. samt synbarligen alla svea- ock götamål; 
tämligen vanligt är -uger -iger. — Till sist anmärkes, att en-
ligt uppgift d efter själfljud i in- ock utljud i Kalixmålet 
plägar öfvergå till r: dåran därifrån, leir skogskant, mer med 
subst., spåra-trour spadskaft m. fl. (jfr tillägget). 

Kakuminalerna t d s, n förekomma, som redan är nämndt, 
i n. delen af Kalm. län (Döderh. Högsby) som ersättning 
för Zt 	Zn, i det man där hör en tydlig skillnad mellan 
af r ock af framkallade ersättningsljud: de senare ligga be-
tydligt högre, ock tungspetsen kommer vid deras bildning upp 
mot gomtaket. För denna ort ock de andra'), som möjligen 
hafva samma företeelse att uppvisa, skrifvas altså de förut 
gifna ex. på 4-supradentaler i stället med kakuminaltecken: 
svg svalt af svälja, het helt; mgde malde, hedas helgdags; 
tips väsnas (färdas- *fäs);  an aln, stQn stolen. Om den fort-
satta assimilationen i detta fall (jf'r s. 39 o. 42) åstadkom-
mer kakuminaler eller supradentaler, har jag icke iakttagit. 
Från Itesmo på Öl. har jag trott mig höra k* hårdt, svc* 
svalt, go Y gult o. s. v. samt On aln, sMn stulen, stib,, stolen, 
nokafr‘• nyckeln, himan himmeln; möjligen svi*Z svalde jämte 
svedd. I sup. har jag hört it; köld åter heter fe o. s. v. 

I Värml. (Fryksd. o. Alfd.) frambringa enligt uppgift 
både r ock kakuminaler. För Värml. har man altså att i de 
ofvan gifna ex. på r- ock -supradentaler öfver alt utbyta t 
,s 

 
mot t d s rk,. För ml har man däremot 1. 
Värml. har enligt samma uppgift äfven kljudet kakumi-

nalt, således: sa.# sju, &av själf, sctry stjärna, sin skina, såt 
skjuta, gåt skjorta, o. s. v. Jfr ts som f-ljud (s. 43). 

I) Jfr om Boh. s. 39. 
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förhåller sig till 1 som 2 till 1, men dess förekomst är 
vida mera inskränkt; först ock främst i allmänhet till de ställ-
ningar, i hvilka 1 kan förekomma. S. Ångm. (Multrå) har 
regelbundet före p f')  k, t. ex. ståape stolpe, vgdp hvalp, hane 
halka, he.,,ke urhålka, ssAke smutsig, folk foal§e folk -et, boy,s'n 
balken. Från Rag. i Jämtl. har jag endast ex. med före k 
ock J, men man bör naturligtvis vänta det äfven före p: myoJk, 
folk, baak ba3,1,9'n balk -en, jp.2,1cce kälke. Jfr .2 (s. 29). 

1, s. k. »tjokt» 1, är icke helt enkelt kakuminalt 1, men synes 
väsentligen vara ett sådant. Tungans spets har näppeligen 
under hela tiden stöd mot gommen, ock han ändrar läge: det 
har sålunda något af r (v). Det förekommer dels i st. f. 1, 
dels i st. f. rd ock är mycket utbredt: i hela n. ock mell. 
Sverige till ock med n. Hall. (Fjäre, Viske o. Himle h.), Vgötl. 
(äfven dess sydligaste del Kind), nö. Smäl. (vid kusten t. o. 
m. Stranda o. Handbörds h.) samt Öl.; men förekommer ej på 
Gotl. Öster om Östersjön är det väl hemmastadt i Estl. ock 
Öbott. (Närpes) ock troligen i Åbo län, men finnes icke i Nyl., 
ock lär ej häller förekomma på Åland. 

Med förbiseende af mera enstaka fall förekommer 4 för 1 
i in- o. utljud regelbundet: 

efter lång vokal, med undantag af i ock vanl. y e, i 
slutet af ord ock före vokal, t. ex. väl, s-kjä1a; öl, mjöl; gul, 
fuling; sval, tala; ko; snål, måla; stol, sol. I de mål, hvilka, så-
som estsv., öbott., jämtl., härj.; dalskan m. fl., hafva kvar ur-
sprunglig kort vokal före kort kons., förekommer 1 under 
samma förhållanden äfven efter kort vokal. At minstone När. 
ock dalm. hafva 1 äfven efter i y e, t. ex. kil, diZe, fy1e (När.); 
syl syl (Mora); oda tjuta, waik hvila, unlad'n villig (Våmh.); 
stsil skölja (Orsa); M1 kil (Leks.); kl, hvg1a finnas äfven i 
Ögötl. (Ydre), det senare jämte sg3 i Vgötl. (Kind). Bland 
undantag skall jag blott nämna fryksdalskans bst. sg af subst. 
på -1 med ersättningsförlängning i afledningsvokalen, t. ex. 
speta spegeln, aksg/ axeln, ock samma måls adj. på -al:. 
bkisa/ blåsig, rceggnctl regnig, mo.ta/ motig o. s. v. 

mellan kort vokal ock följande labial eller palatal kon-
onant (p m v y k), således: valp, hjälpa, halm, älv älf, 119Å 

1) Jfr (förhöjdt) j§ e. 56. 
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kalf, vä4ja, tak) talg, fok, rajii41ca o. s. v. För Södt. ock 
Närpes undantages uttryckligen 1 efter i y e. I Hall, an-
gifves öfvergången ske blott före m v j. I mål, hvilka, såsom 
estsv., öbott. m. fl. i), hafva g kvar efter 1, uppträder äfven i 
detta fall 4, t. ex. ök älg (Rågöarne o. Wicht.), liksom också 
före g: käkg kärring, väg välling. För de mål, hvilka »för-
mjuka» k äfven inuti ordet, har man jämväl före j, t. ex. 
fake folket (Närpes i Öbott. samt Härj. 2); hvaremot de fall 
undantagas, då såväl före J  som före p ock k förlorar tonen 
ock man får A (i s. Ångm. samt Rag. i Jämtl.; jfr s. 48). 
För Orsa i 'Dalarne säges, att »1 bortkastas *framför v k g, 
stundom äfven framför m ock s»; för Mora heter det, att »1 
ofta utgår framför in v s k», ock som ex. anföras från 
Orsa.: skon skalm, åv half, kåv kalf, sjöf själf, fåsn'n fal-
aska, fok folk, tjåka kälke, suegå svälja; äfven jåpa hjälpa, uep 
hvalp; från Mora: måm malm, åm halm, båk balk, fok folk, 
m,jok mjölk; från Älfd. äfven tåg talg, öf älf. Jag har från 
Orsa: bk folk bst. fQk 1. fiys, "Me mjölk, sov själf; från 
Våmh.: fuek fuetse, men biceik bieits'n balk, samt jopa hjälpa, 
men stoipaa föll kull; från Rättv.: k84ke kälke, f841c fsii,se folk; 
från Leks.: J,9ä4ka, bst.. käZken kälke, f841c fd,se folk, ba4k 
bcti,9'n balk, vak valp?, valk, mon md«,sct mjölk 2). 

Före dentalerna t d sn har man under samma omstän-
digheter också att tänka sig 4; men detta uppflyttar, såsom 
förut visats, den följande konsonanten till supradental eller 
kakuminal ock försvinner sedan mer eller mindre fullständigt. 

estsv. (Rågöarne o. Wicht.), Närpesdialekten ock dalmålet 
är mellertid denna företeelse till sitt omfång mer eller mindre 
inskränkt, hvarigenom 4 kan finnas äfven före dentala språkljud. 
I det första målet öfvergå, heter det, id ln icke, it is endast 
undantagsvis till I 	t-,9. Jag har redan uttalat den för- 
modan, att man här har 4 före supradental (eller kakuminal) 
kons. (jfr 4-suprad. s. 39 f.). I Närpes uppgifves t för Zt blott 
i ordet gammat, ock »1 o. d uttalas oftast hvar för sig». Om man 
för öfrigt har g (44) eller it, är mig okändt; äfvenså om id i de 
fall, då icke 4-supradental träder i dess ställe, betyder id eller 

Jfr g (s. 69). 
Jfr under p om höga dentipalataler (s. 569. 

Sv. landsm. N. B. I. 	 4 
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41. I det eg. dalmålet förekomma, så vidt jag kunnat finna, 
med undantag af det enstaka (2,5'n, inga Z-supradentaler med 
förlust af Z. Före t d ock s (med nyss nämnda undantag) har 
jag aldrig råkat annat än 1, vid hvilket förhållande den föl-
jande postdentalen kvarstår oförändrad. Före n åter har jag 
nästan genomgående hört ett väl utprägladt /, som uppflyttar 
den följande postdentalen till n  (eller n). Alt hvad jag vet 
från Leks. o. Rättv. är, att man synes undgå /d i impf. af  verb 
som svälja, följa genom att behålla g eller j, samt att i Leks. 

försvinner före (förhöjdt) f  (jfr s. 56). 
efter labiala ock palatala konsonanter (pbmfvjlegg), 

jämväl då i afledningen kort, ljudsvag vokal kommer emellan, 
således: p/ä pläga, p/agg; b/å, b/ek; Rå, Räcka; Nia, Nar; 
g/as, go; — stap/a, tap/a; grub/a, bub/a; skranda, gam/a; 
hyv/a, -krav/a; hälaa; hag/a, öga; kråg/a, jägZig vacklande; hvilka 
ex. i mål med sammansatt aksent öfvergå till: stape/, hyve/ o. 
s. v. lika med följ.; — stam:; grubeZ; gama, skrame4; kave/, 
skove/ skofvel; kaka, skakeZ; 'ög6, sega; maga, krågeZ; o. s. v. 
I ord af sista slaget, med mellanskjuten afiedningsvokal, 
förekommer äfven understundom efter s: akse/ (jfr sp s. 76). 
För öfrigt är förekomsten af i dessa ord icke så regelbunden, 
att man ju icke träffar många af dem med 1. För Närpes-
målet uppgifves, att -ä/ förekommer efter phkg ock delvis 
efter v, t. ex. stapg svambä/ svamla (prata), skovä/ skofvel, 
rakä/ slå dank, fogg tugäl månskifte, men -e/ efter m t tj 
(d. v. s. j,$) ock delvis efter v, t. ex. hime/ himmel, tete/ kittel, 
nytje/ nyckel. Jämförliga med det sistnämnda har jag nyMeln 
från Leks., mipl från Rättv., nrnaln. från Bag. I Närpes fins 
äfven -u4: aksu/ axel, bitu/ betsel. 

Man finner lätt, att i ofvan nämnda fall eg. är att be-
trakta som regel, 1 däremot som undantag: förekommer, som 
kort 1-ljud, öfyer alt där det kan förekomma; undantagen vid 
i y e samt vid dental äro grundade i de ifrågavarande ljudens 
bildningssätt, hvarigenom de endast med svårighet kunna sluta 
sig till hvarandra. Blott i ordens början är 1 regel, ock un-
dantag från denna regel äro kända endast från Dalarne. I 
de tre socknarnes mäl synes äfven i början af ord vara re-
gel, ock åt minstone för Alfd. är det uttryckligen sagdt. Jag 
har visserligen fått några ord med börjande 1, men vågar icke 
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vid dem fästa någon uppmärksamhet. Enstaka undantag kunna 
dock möjligen finnas. 

5) Slutligen är 	i alla de mål, som öfver hufvud hafva 
detta ljud, äfven i Leks. o. Rättv., men icke i det eg. dalmålet, 
icke häller enligt senaste uppgifter i estsv., den regelbundna 
ersättningen för rd i ordstammar, t. ex. bo  bord, ja jord, få-
as färdas, fiääng fjärding, 1iä4 hård, Ok gärde. I trakten af 

Strängnäs ock Mariefred i Södm. skall denna öfvergång icke 
finnas. Eljes är det blott af dem, som göra anspråk på att 
icke tala dialekt, som man får höra bog, jo, hål 0. 5. v. 
Äfven i impf. af  en del mera vanliga verb har man ?. Jag har 
från olika trakter antecknat: jas gjorde, Me borde, tok torde, 
smok smorde, kö4 körde, hUe hörde, t. o. ni. lo (Rag. i 
Jämtl.). Från Dalsl. har jag här blott fått 4, från Boh. en-
samt Me 1). Jfr r-suprad. (s. 35). 

Någonstädes i Sk. har man trott sig finna ett kakuminalt 
r-ljud, v, bildadt med tungspetsen böjd högt upp mot gom-
taket ock vibrerande. Detta ljuds förekomst inom Sverige är 
dock tils vidare mycket oviss. 

De tonlösa dentipalatalerna tjänstgöra som "tje"-ljud, ock 
de förekomma som sådana äfven i ställningar, där skriftspr. 
har tv eller ett på olika sätt tecknadt r-ljud. 

k är s. k. »tje-ljud», rätteligen icke ett enda ljud utan, 
såsom tecknet visar, en explosiva med homorgan frikativa, 
motsvarande den vanliga skriftens tj ock kl i början af 
ord, såsom de uttalas i större delen af Sverige, nämligen i 
alla norrl. mål med undantag af det eg. dalmålet 2), i Uppl. 3) 
ock Södm. utom Rosi. o. Södt., som i vissa fall hafva ki eller 
ti; vidare i Smål. utom nö. delen, på Öl., i Kind i Vgötl., åt • 
minstone på Oroust i Boh., i Hall. n. om  Viskan ock s. om 
Lagan, Skåne ock Blek.; t. ex. j§kua tjäna, j,sära tjära, kugo 
tjugo, kock tjock; köpa köpa, käpp käpp, kil kil, j§ortel kjor- 

I Bob. har man vanl. t eller 4: bto, Pi1te, kto, eller htt4e, ide, /ce4e, dessa senare från Sörbygden. 
Jfr ts s. 52 (o. 55). Leks. o. Rättv. hafva J - ; äfvenså Särna 
När en äldre upptecknare för Uppl. säger: »ti ofta som kj» ock 

skiljer mellan detta ock tsj, vet jag icke, hvad han därmed menar. Jag 
har köpa, kyv, kcep från Löfsta i örbyhus h.; likaså från Funbo i 
Rasbo ock från Torstuna blott ,f§-. 
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tel; för skånska mål: kyve tjugo, köba o. s. v. Från Rosl. 
(Bro) har jag fått Lsok tjock, Lsgta tjuta, jp,tge tjugo, fpfc.r 
tjur, men däremot tara tjära, hena tjäna, vid hvilka jag an-
tecknat, att begynnelseljudet möjligen är j; kl synes aldrig 
blifva k, utan kvarstår som k eller A, såsom äfven skall vara 
fallet i Södt., åt minstone före i y (jfr A s. 63). För hela det 
öfriga Södm. (Åkers h., Rekarne, Vingåker o. Jönåkers h.) 
har jag samstämmigt funnit J- för både tj- ock k1- 1). Äfven 
de finn!. munarterna, hafva utan tvifvel f,s för tj (Nyl. ock 
Öbott.). Ett värkligt t, torde ingenstädes finnas: något mel-
lanstadium mellan ta (ja) ock J  ligger åt minstone utom min 
erfarenhet. k före »mjuk» vokal öfvergår till p i Öbott. (När-
pes) samt i Raseborgs västra h., Pernå h. utom. Mörskom soc-
ken, ock Pyttis socken af Kymmene h. i Nyl. Däremot hafva 
hvarken estsv. eller gotl. något p för ki: k kvarstår som k eller 
A (jfr s. 62). Estsv. behåller äfven ta (möjligen Ja): tiokt 
tjokt, tiu tjuf, tield täcke. Möjligen finnes ett liknande uttal 
i Ström i Jämtl. (»tj kj olika ock hvarje beståndsdel separat»). 
På Gotl. åter har tj blifvit ombildadt till k eller Jg- (s. 63). 

I dalmålet är j§ på väg att blifva ts. Man märker otvif-
velaktiga spår af »jotering» (dorsal bildning); dock tror jag, 
att man snarast har att skrifva ts 2),  följaktligen tsuv tjuf, tscpna 
tjäna, tsere tjära, tsil kil (Orsa); ts, tsynar korna bst. pl., tstua 
kärne (Våmh.); frq tsyertson från kyrkan (Mora) o. s. v. En 
dylik benägenhet att öfvergå från k till ts visar sig äfven på 
andra håll: från Konga h. i Små!. har jag fått tsg, tsyta; 
i Oviken o. Bärg i Jämt!. uttalas tj, hvarunder äfven inne-
fattas k, »nästan som ts». Jfr nedan s. 55. 

Afvikande från mellersta Sveriges tal hafva norrl. ock 
skånska munarter ofta öfvergång från k till j§ äfven inuti ord, 
både efter långa ock korta vokaler, ock det icke inskränkt 
till de fall, då en »mjuk» vokal finnes eller funnits därefter: 

I) tt (ja) för tj på grund af uteblifven brytning, såsom man bör 
antaga vara fallet med Rosi. tara, finnes också i Vbott. i t. ex. tiro 
tjära (jfr under 2); ty för Ju är ganska vanligt i skånska mål ock före-
kommer enstaka i andra mål (jfr under y). 

2) Det står mellertid så på öfvergången, att jag i mina uppteck-
ningar än brukat J,  än ts, mest dock det senare. 
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äften föregående mjuk vokal värkar stundom samma öfver-
gång, detta dock, så vidt jag vet, blott i skånskan. Bland finni. 
munarter hafva Närpesmålet samt öst- o. västnyl. (se ofvan) 
k = k före mjuk vokal, antingen denna finnes i aflednings-
eller i böjningsändelse: ptc. (sup.) o. adj. -in -i, imp. 2 pl. -in, 
pl. -eri) o. bst. art. -in -i hos subst. i Nyl.; ptc. (sup.) o. adj. -in -i, 
bst. art. -in -en -e i Närpes 2); de fall både för Nyl. ock Närpes 
dock undantagna, där den mjuka vokalen är af nyare ursprung 
(prfes. ind: -er, m. (o. f.) sg. af adj. -er, pl. -er i kons.-stammar 
samt afl. -el -er motsvarande isl. -1 -r ock »akut» aksent i sv., 
i Närpes -M -el), samt för Närpes 2 pl. imp. •en: smaken, söken, 
draken o. s. v. Ex. från Nyl. äro: leka lak leki drypa, stia stak 
stukin -i imp. stikin sticka, senka sank sonfin -i senkin sjunka; 
krok krokin, stak stakin, bank bankin, sak sakin saker, kök 
köki kök, dik diki dike, styls styyi stycke; nakin -i o. -it naken; 
från Närpes: ankor pl. af ek änka, köyun kyrkan (ob.,/örk; 
jfr s. 56), myyi mycket; svik sveik sviki svika, sprols sprak sproki 
spricka, pligk plagk ploni„si slinka; bank bankin bänk, stals 
sta,yin stack, sak saken sak, låk loke lock, dik dike dike, styk 
styke stycke (stundom äfven pl. diker, styrker). På svenska 
sidan är samma företeelse först ock främst allmän i de mål, 
hvilka jag förut betecknat som norrl., ock dessutom anmärkt 
för Värml., När. ock Östg. skärgård. Mest genomgående synes 
förmjukningen vara i Härj.3), där hon träffar kl i stammen ock 
k före ändelsen i ptc. (sup.) o. adj. -en -i, bst. sg. m. -en o. dat. 
-a, f. -a o. dat. -en, n. -e o. dat. -an samt bst. pl. n. -a, i pl. för öfrigt 
blott i ord med äldre -i i stammen, t. ex. leka lak ltj,si drypa, 
pvd,se Swek Swij§i svika, drelse dra& drupt dricka; strak bst. 

Jag sluter från det att öfvergången utan inskränkning säges 
förekomma före mjuk vokal. För Närpes åter skrifves uttryckligen saker. 

Närpes har hak hake (med förlust af slutvok. ock väl, åt min-
stone tidigare, sammansatt aksent) bst. sg. hakan (ur den äldre 
oblika formen) ock undgår sålunda förmjukning i dylika ord. Nyl. har 
vanligen upptagit obl. formen på -a äfven i ob. sg. Urspr. sv. subst. 
visa öfver hufvud ingen förmjukning före sitt Ur -a försvagade -e (-i). 

') Lillherrd., Älfros, Sveg, Linsäll, Hede, Vemdalen; »möjligen 
något osäkrare» i Sveg. Ytterhogd. har förmjukning blott i sg., Ljus-
nedal blott sällan utom ordets början. Ex. äro från Lillherrdal, upp-
tecknade af annan man ock af mig omskrifna. 2 föreställer troligen 
också 2, e äfven a ock '. Kvantiteten är något osäker. 
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sirapen bst. dat. strapa pl. strata gosse, fisk Aspen fasta 
pl. fiska fisk, bank banj,sen banjya pl. banpa banfan banpum 
bänk ock på samma sätt pl. baka saLsa, sak s apa sapen 
pl. saka sak, jytkspe ptsvpa kornen pl. po,sj,sa kyrka, tak 
talye tajyan pl. kik tapa takum tak, nto nj,se rijyan pl. Wo 
rgjya rijyam rike; «yen -a -a torr, faMsen -a -a färsk; sopa, 
apa, nebsa sjutton, aderton, nitton; o.• s. v. -- men sv. m. utan 
förmjukning, t. ex. bake backe. I »högjämtska» inskränkes för-
mjukningen så till vida, som former med bortfallen slutvokal ock 
sammansatt aksent på rotstafvelsen behålla k, ock detta ofta 
kvarstår äfven före bst. art. Jag har sålunda från Offer-
dal: stit stai. sttstpa sticka, sprit sprals_ sprApa spricka, ånk 
anjm enka, dik dapa dike'), !maken, Maken. För Föl. o. Ström 
uppgifvas sjoonk Siblj§e sjunka, (y-lik vika, stryyk stryka o. s. v.), 
för det förra stället åt minstone impf konj. spröke af spritt 
spricka; för Ström åter skeke, vreke af skaka, vraka", sviik sveke 
svika, skriik skreke skrika, viik veke vika, ryyk röke ryka, fyyk 
föke snöa, stryyk ströke stryka; från båda: sötan, atan, 
I subst. pl. fins knapt någon förmjukning. Som ex. på förmjuk-
ning vid substantivböjning, närmast från Ström, men gällande 
för Jämt!. i allmänhet, uppgifvas (dock att cirkumfiekteringen i 
pl. icke gäller för Stug. o. Rag.): lök löken löka pl. löök lökan 
lökom, riik rike rikan pl. riik rika rikom; spajyn, sto49'n, fisjYn 
(Off., o. Rag.); mark marjyn mark, men jyance -kan (Rag.). 
I Rag. (o. Stugun) utan vokalförlust heter det: Skeka släcka, 
vepa väcka, typa tycka, stypa stycke, enjya enka, korka 
kyrka, men före bst. art. kvarstår stundom k: tanken, stolen 
saken (i Rag.). Någon dat. finnes icke. Från Nbott. vittna 
likjil nyckel, våkjinn vaken, sikkj senigt kött (Kalix), flökkj 
släck, heinkj hink (Nysätra) ock pöik pgkjen pojke, mykkje 
mycket om samma företeelse; från Medp. de närmast för 
annat ändamål antecknade nteseZ, styke, typa; från s. Ångm. 
(Multrå): type, enpe, styjye, ficejyn. I n. lingul. förrnjukas k 
åt minstone före bst: art. -en -e: gak gojyen gök; före -ä i inf. 
ock -e i sv. f. förmjilkas stundom, stundom icke, hvadan man 
t. ex. kan hafva både tjörke ock tjörtje. Från Hels. (Arbrå) 
har jag typa, lypa ögla, nypoZ, stype, men också dubbel- 

11) Undantagsvis 'pi§ iyip ögla från Offerdal ock biik hynda 
från Fölinge, samt tvåstakvigt -typy tot tylet tycka från Offerd. 
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former: enj§a ock eka, selLi segn ock sen, Nek Naken, 
bek beke. Från Leks. o. Rättv. har jag de vanliga ex., från 
Leks. till ock med vg,f,sm vaken, från båda bQk ki,sa; i 
Särna åter är förmjukningen starkt inskränkt: luickin, benkin, 
pökin pojken, fake. 1 Västm. förekommer k både i stammen ock 
i bst. sg.: märke, laka, styke, väkya väcka, öka öka, busf§i buske, 
bskin bocken, röken röken, plånke planket, angifna för Rarnsb. 
Skinnskatteb. o. Norb.; äfven i Sevalla, Kumla o. Tortuna 
finnes samma uttal, men håller på att försvinna. I öfre Fryksd. 
ock i många andra trakter af Värml. uppgifves en öfvergång från 
k till ty vara mycket vanlig, ock som ex. gifvas från Värmlands 
Älfdal: bättyen bäcken, dityz dike, myttyy mycket. Från Ögöta-
skärgården heter det, att »k midt i orden ofta uttalas som tj, 
t. ex. hötje öka.» — Från Färs h. i Sk. har jag antecknat: 
styhj§a styrka, tape täcke, Mol% skicklig, vgnpelten värkligen 
samt fbecluk Fredrik, fep jep fick gick (jämte fe, je), ock 
hämtar från annan källa: tänja tänka, läkas lyckats, löyeli 
lycklig, stipe stycke, höken hvilken, slukar sänker, drikad 
drickat bst. sg. I skånska mål utom Skåne tyckes ifrågava-
rande öfvergång icke förekomma: Hall, har feek, jeck, täekeli, 
ynkeli, tecken, råeken; Boh. fack, jeek, nyfiken, stöeke. 

I Ström i Jämtl. står p under här ofvan angifna förhål-
landen äfven för gg, t. ex. höl,se impf. konj. o. sup. af  hugga, 
like sup. ock liken(es) pte. prxs. af  lägg ligga, ryken ryggen, 
vegg bst. veken dat. vepa. Dock skall man nu vara i färd med 
att återfå 	Jfr p t Is (s. 22). 

Förmjukning af k i in- ock utljud äger rum äfven i det 
eg. dalmålet; ock man är, åt minstone i fråga om Orsa, Mora 
ock Våmhus, om hvilkas mål jag kunnat taga personlig känne-
dom, lika tveksam som vid uddljud (s. 52), huru vida man 
skall skrifva p eller ts. Jag har antecknade skretsa skrika, 
.2,1etsa släcka, htsa tycka, entsa änka, ftsts'n fisken, ~se 
mjölken, bts folket från Orsa; mytsy mycket, tsyertson kyrkan 
kas. obl. från Mora; ,Ilatsa släcka, martsar märken, nytssoln 
nyckeln, bets'n bäcken, flets'n fläcken, barts'n barken, biceZts'n 
bjälken, fuetse folket från Vårnhus, ock har funnit mig snarast 
böra fatta det som ts. För Bärg i Järna uppgifves ts äfven 
i inljud. 
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Ett alldeles särskildt slag af dentipalataler får man efter 
4 ock J. De bildas naturligtvis dorsalt, ock det med främsta 
delen af tungans öfre yta, liksom de vanliga dentipalatalerna; 
men de flyttas upp, så att de bildas mot tandlådorna ock främre 
delen af gommen, ock de motsvara sålunda supradentaler ock 
kakuminaler bland de med tungspetsen bildade språkljuden. 
Jag har i allmänhet funnit dem tämligen lätta att skilja från 
vanliga dentipalataler, ock de borde rätteligen hafva fått egna 
tecken. Sådana kunna för dem lätt bildas genom föreningen 
af kakuminal ock palatal modifikation'). Jag har dock före-
dragit att tils vidare bruka de vanliga dentipalataltecknen, 
enär de ifrågavarande språkljuden blott förekomma i vissa, lätt 
igenkännliga ställningar. Man återfinner dem i alla mål, som 
på samma gång hafva (J) ock förmjukning, ock kan uppgifva 

	

som allmänt ex. bst. sg. af folk: fo4i,se. Efter 	har man dem 
i s. Ångm. (Multrå) ock Rag. i Jämtl.: foAlc fo.,11,se folk, boik 
bokon balk. I n. Ångm. »är k i slutet af ord i allmänhet 
hårdt utom i några ord: bahlk balk, fahlk  folk, kahlk kalk, där 
det står efter 1»; man skall således tänka sig bakf,s, fa4k, ka4k 
med höga dentipalataler. I Leks. i Dal. har man till ock 
med bcale bgf,s'n, vak veyn, myo4k myski,sa, f841c No, där 
har slukat det föregående 4, liksom de vanliga 4-supradentalerna; 
hvaraf det ännu tydligare framgår, att de höga dentipala-
talerna förhålla sig till de vanliga låga som supradentaler till 
postdentaler. "En motsvarande förhöjning har man att vänta 
sig i dalm. bicak bicats'n, ehuru jag icke blifvit uppmärksam 
på den. Man måste också förutsätta, att i sådana former som 
körka, märke, där J  kommer efter r, dess läge skall ändra sig 
något, liksom dentalt (tungspets-) t efter r öfvergår till t. Det 
samma gäller naturligtvis äfven efter r ock j, t. ex. maike (s. 
Ångm.); modon marken, föjj,se flicka, fejken -a -i färsk (Lill-
herrd. i Härj.). Jfr j ock ‘r (s. 42, 44, 54). För Närpes skrifves 
t. o. m. tjöttjun kyrkan, kvattjen hvarken, stättjels stärkelse, d. 
v. s. efter mitt skrifsätt kökun o. s. v., där r försvunnit lik-
som 4 i ex. från Leks. 

1) Det läte sig också göra att bilda tecknen ur supradentaler ock 
palataler : man finge då två svansar, en åt höger ock en åt vänster; 
men dessa tecken äro svåra att skrifva. 
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Endast ,s med bortfallen explosiva, således värkligen ett 
enkelt ljud, är »tje»-ljud, ersättande tj- ock ki- i hela Ögötl., 
nö. Smål. (N. Vedbo o. Aspeland) samt Vgötl. utom Kind; 
sålunda: §3r17 tjuf, ,såna tjäna, §uta tjuta; §il kil, ,söpa köpa, ,sortel 
kjortel o. s. v. Älven från Sörbygden i Bob. har jag hört 
§. När det för Hall. mellan Lagan ock Viskan säges, att tj 
ock kj i början af ord uttalas som soh, antager jag, att det just 
är § som menas, att det altså heter §iirby „sörka Tjärby kyrka. 
På vägen från y (Värml.) kan man naturligtvis hafva mellan-
lägen med tvifvelaktigt y eller §; så i Vadsbo i Vgötl. ock 
i Närike, för hvilka jag dock tecknar 	Jfr 	(s. 63). 

Tänker man sig ts utan explosiva, liksom man har § för 
k, eller tänker man sig 	ytterligare framflyttadt, så att det 
blott bildas med tungspetsen, likasom af k blifver ts, så får man 
på båda vägarne s (som i franskan), ock utvecklingen är på 
denna bana afslutad. Så långt har dock ännu intet svenskt 
mål hunnit. 

Ett äldre tw, som i sv. nu företrädes af tv, kan — man 
påminne sig, att w är palatalt 	öfvergå antingen till fw j„sw, 
senare kv ock tsv, eller till kw. För Härj. heter det t. ex. 
t'wo två, t'wungne tvungna (Lillherrd. ock Sveg) med »t' 
mer eller mindre likt tj [J,9], stundom väl alldeles lika därmed», 
således förmodligen i andra fall jw. Från Linsäll har jag fått 
meddelade: j,swi! interj., kwiake tveka, kwceote tvätta m. fl. 
samt kvar tvär, kvaZ tvål; i Hede skall man däremot hafva 
tv. I n. Ångm. uttalas t före v »nästan alltid» som J,  t. ex. 
kvättä; från s. Ångm. åter har jag icke fått annat än tv. 
Samma öfvergång är väl hemmastadd i Små!. ock tillgränsande 
mål, ock här försvinner stundom w liksom i jw (s. 77), eller 
k kan blifva ts; dock håller äfven tv på att inkomma. Från 
Västbo har jag kwena tvinna (kanske t. o. m. tjwena), 
två (äfven Mo); från Kind i Vgötl.: kwaga ock twiga, kwena 
ock twena, f,swagen ock tvugen, kwq ock ka två, k/ o. twi tvi 
interj, kceta tvätta; från det öfriga Vgötl. blott tv. Oaktadt 
för Hall. något kw icke är uppgifvet, kan man åt minstone 
tidigare förutsätta ett sådant på grund af en form som tjo 
två. I ö. Blek. synes man hafva kwartom tvärtom. I Torsås 
i S. Mike har man både tsw ock tsv (i andra socknar kv) i 
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tswinna tvinna, tsvätta tvätta, tsveg skruftving. Jfr k ock w 
(s. 68, 78 f.). 

Vi komma till dentipalatala motsvarigheter till Sljud. 
Huru vida s före i Celler j) uti estsv. slöks sex, sju sju, siN 
sälja, sio sjö (Rågöarne o. Wicht.); Nbott. si u sju, sjer här, sjölp 
hjälpa, sjekst hicka; eller dalm. (icke Leks. 1. Rättv.) szugga 
sjunga, ms sju, sik sjuk, stav själf (Orsa) är i någon mon 
dorsalt, må lemnas osagdt; i alla fall är det utan tvifvel när-
mast s. I gotl. däremot tror jag mig hafva hört §yauk sjuk, 
»alvar själf jämte 5auk, 5alvor. I Härj. finnes efter mitt an-
tagande 0. För Sveg skrifver nämligen upptecknaren s'j, där 
s' betyder ett fljud, ock menar, »att j höres tämligen separat 
(sj-j)», ock det för sj stj skf, således förmodligen oo sjö, ,sjara 
skära, med sj som »försvagning» af s'tj (ffi); så vida man icke 
möjligen har fj. I den till Sveg gränsande socknen Älfros har 
en af mina sagesmän antecknat ett »mycket mjukt» f-ljud, med 
ett mer eller mindre tydligt därpå följande j. Jag har därför 
skrifvit hans ex.: ,sysZ själf, §jg sju, §Juk sjuk, §Joge sjunga o. s. 
v.; äfven inuti ord: bioe busksnår, klen fisken, maja bst. sg. 
af mask mark, sioen syskon. Detta uttal skulle dock vara i 
begrepp att dö bort. För Ström i Jämtl. uppgifves också, att 
j uti sj höres »tämligen separat», ock man har sannolikast 000nk 
sjunka, §jaga stege, oiin skina, ogi skilja o. s. v.; äfven fwar 
fiskar. Enligt andra skall det eg. uttalet för Ström vara sy 
st) sk) (jfr nedan samt sk! under Å s. 62 f.), som dock hålla på att 
gifva vika för sj. I Särna i Dalarne skola skära, stjärna hafva 
»en egen artikulation» nästan som s-sj-jA  hvadan jag förmodar, 
att äfven här kunde finnas o (sj?). At minstone är ett s-f-9 
mindre antagligt, ock naturligtvis als icke s-J-3. Jfr sj för hj 
(s. 78). 

Det ursprungliga sti (kanske Vi) finnes ännu i gotl. 
stiana stjärna, skala stjäla o. s. v, ock i estsv. sten stjärna, 
stak stjälpa (Råg. o. Wicht.) o. s. v. samt undantagsvis i 
dalm. sta stjärna, stach stjäla (Våmh.), hvilka former väl få 
anses hafva ofullständig brytning (jfr dift. ie samt om uteblifven 
brytning i allm. under vok. i). Eljes öfvergå både stj ock 
sk', där de icke hunnit till f, till antingen sj § eller 0,9. Den 
förra af dessa ljudförbindelser förekommer i Nyl:, för sk' 
dock ej i dess mellersta del, i Replot, Vörå, Kronoby ock 
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några andra socknar af Vasa län i Finul., ock inom Sverige 
i hela Vbott. utom Löfånger o. Nysätra, samt i Rättv.1) i 
Dalarne, t. ex. skäZa stjäla, skärm stjärna, Oära skära, skinn 
skinn, kanske kanske. I Södt. skall, så vidt jag rätt tolkat 
uppgiften (»någon gång uttalas ännu alla tre konsonanterna»), sj§ 
vara det äldre uttalet för stj; ock i Ström i Jämtl. uttalas 
stundom stj o. skj »olika ock hvar beståndsdel för sig» (jfr ofvan 
under §), hvilket torde antyda sk ock sby (jfr s. 58). Om 
sky för skju-fu se under y. För -ffi- inuti ord före böjnings-
ändelse äro ex. gifna under k (s. 54 f.). 

Dalmålets vanliga uttal af stj ock sk i fattar jag som sts, 
ehuru visserligen spår af dorsal ingalunda saknas (jfr ts s. 52, 
55). Jag har från Orsa antecknat stsoZo stjäla, stsana stjärna, 
stsura skar sken imp. stsar skära, stsuta sköt skut skjuta, 
stsi4 stsild(e) stszlt skölja; från Våmhus: stsyga sup. stsyl(t) 
skölja, stsexo skära; men stieZo stjäla, stia stjärna förmod-
ligen obrutna. För sk' står stundom ski 1. sy (jfr s. 62 noten). 

ffi- åter föreställes sannolikast af det ftj-, som finnes i 
Närpes, Kveflaks m. fl. socknar i Öbott. samt allmänt i Här.j. 
(Lillherrdal, Hede, Vemdal; men icke Sveg eller Älfros); 
ehuru visserligen fj,g också rätt väl är möjligt. 1 Närpes har 
man då: ffitiAk stjälk, §ker skära, §kot skjorta; i Härj. 2):,9j§era 
skära (men stga, steZpe), ,ffiine ,ffien ,s,/§ini skina, § j§i sked. 
Från Linsäll i Härj. har jag fått den upplysning, att f-ljudet 
före k är »lent», hvilket styrkte mig i den förmodan, att det 
är §, ock senare anser jag mig värkligen omedelbart hafva 
iakttaget ett ffi, med alldeles samma hväsljud före ock efter J. 
Exemplen äro 0,gekle skilja, „skyldu skyldig, §Mto skjuta ock 
några andra med sk', samt §t§ane stjärna; med samma ljud-
förbindelse inuti ord: ceyke aska ock Agio-syre ris på sjö-
bottnen för att kvarhålla fisken. Inuti ord har Man eljes blott 
sk eller Ms (s. 42); det senare dock mera efter förmodan på 
grund af' sg. tutsk turk, mask mark, hvaraf bst. tuten, mksj,ga. 
En assimilation af ,sk till ffi ligger nämligen särdeles nära 
till hands ock är mycket sannolik. — Jfr f f  (s. 75, 76). 

Jag har dock undantagsvis fått skina ock skuta skjuta. 
Formerna från Lillherrdal, det sista ordet från Vemdalen. Några 

ex. för stj- äro icke uppgifna, men detta behandlas säkerligen lika 
med ski, så vida det förekommer. 
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Utanför nu afhandlade ljudförbindelser finnes j enligt 
muntliga upplysningar af med målet fult förtrogen person i 
Linsäll i Härj. i t. ex. vadj'y vatten, boafy botten (jämte vaden, 
boden). Ty värr är mig omfattningen af denna öfvergång icke 
närmare bekant. 

Mot förmjukningen kJ-j§ svarar gi-ds; men ds är både till 
yttre ock inre omfång vida mindre allmänt än ,/,9. I början 
af ord är det endast Nbott. o. Vbott. jämte dalmålet samt, 
synbarligen blott undantagvis, n. Ångm., som behålla ex-
plosivan. I in- (ock ut-) ljud är §5 något vanligare, i norrl. 
mål ock i Skåne; men oftast har äfven i detta fall processen 
fortgått till j, motsvarande g- (ock §) af kl,/§. 

I början af' ord uttalas sålunda i Vbott. »g framför e i y 
ä ö ock ø som gj, nästan som di, t. ex. giv läs djiv, gernom läs 
djernom (gärna)» d. v. s. ds-; på samma sätt Nysätra ock Skel-
lefteå: gjeell duga, gjiiv gjivi gifva; Kalix: gjaisp gäspa, gjaiting 
geting. I n. Ångm. uttalas »gj nästan som d,j», ock ordboken 
gifver: gjahle gärde, gjehne ene (juniperus), gjohlä gråta, gjorsh 
mogen; äfven gjohle gjort gjorde -rt. 1 andra fall lär man 
hafva 	ock så är det med säkerhet öfver alt i s. Ångm. 
(Multrå). 

Inuti ord är dg den vanliga ersättningen för gg före nu 
befintlig eller tidigare prfflpalatal vokal i Nyl. utom land-
skapets mellersta del, Nbott. ock Vbott., Ångm., Jämtl., Hede d. 
Lins: i Härj. ock i Västm; 	för g i ng uti ö. o. v. Nyl., Öbott. 
ock Lillherrd. i Härj.; hvaremot i öfrigt förmjukning af g (kort) 
alltid leder till y. Nyl. har förrnjukning af g ock gg inom 
samma område ock i samma fall, som k öfvergår till ,/s (s. 53 1), 
men g utom ng blifver j, blott »stundom med ett svagt förslag 
af d», hvaremot gg alltid ersättes af ds (ddj), t. ex. vegg ve/sin 
väggen, knagg knadsin knaggen, hugga högg hudsip. -i huggen 
-it (men 2 pl. imp. hugen). Om Närpesmålet i Obott. gäller 
det samma'), ock äfven här höres stundom ett »mycket svagt 
ock otydligt» cl före j för enkelt g; ex. på ds för gg äro: hugg 
hu/'i hugga, rygg rydsin rygg, vägg väten vägg, brygg bst. 
sg. brydsun pl. brydsor brygga, ftjäte skägget. Båda dessa 
finnl. mål hafva dessutom i samma fall nds (yds?) för ng, 

1) Som undantag gäller i fråga om g ock ng äfven komp. -8T, 
hvars vokal icke är gammal. 
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t. ex. jeitindsin getingen från Nyl.; spring sprang språndsi, 
fjäZung -ndgin. fjäril -en, tindge tinget, drendgan drängarne, 
strendgar strängar från Närpes. På svenska sidan äro hit-
hörande förhållanden bäst kända för Jämtl. ock Härj. I det 
förra landskapet går gg-ds vanligen i jämbredd med k-f,,s 
(s. 54), t. ex. vegg veten pl. vegga o. veegg vägg, egg ete 
dat. edgan pl. egg egga eggom ägg (Frösön); hög hog hota 
hugga, vag ve,t,n vägg -en, skog skrot4n varg, plog plotn 
hufvudkläde, men ketg kagan kagge -en, (Offerd.); hysa tigga, 
byta bygga, vceg vccgon pl. megar vägg, ryten ryggen 
(Rag.). I Ström ersättes gg af j§ eller 9_73 (s. 55). I Härj. 
är det, så vidt kändt är, endast Hede ock Linsäll, som för; 
mjuka till dg: ledge lägga, vegg ve/3a vägg -en, Stjegg ftjete 
dat. ftjetan skägg, egg ete edgan pl. egg eta etuin ägg 
o. s. v. från förra, ,sjyydsa skygga o. veg vceMn från senare 
stället. Dessutom öfvergår i Lillherrdal ng till nds (nds?) 
med ett svagt d i de fall, då annars förmjukning äger rum, 
t. ex. springe sprang sprundsi springa, dreng -en dat. -dsa 
pl. drendga -dgan -dgum dräng, bst. sg. stondga dat. -en 
stång, stendse pl. -dga stängsel. Vbott. synes hafva 	äfven i 
utljud: snåds dat. snådgen frusen mark ock så äfven nds för 
ng: 	en dg ene pl. en dg ena äng (alt Nysätra) Frän n. 
Ångm. skrifves dra sup. drägje draga, gngga gnägje, slå slägje, 
väga vägje, sigä segje sjunka, stigä stegje, där gj skall vara ds 
(däremot Pygä Voge 0. s. v.). Från s. Ångm. (Multrå) har 
jag: vceMn väggen, rodgen ryggen, gZudgen gluggen; från 
Medp. inga ex., men från Hels. åter (Arbrå): rygen, gingen; 
från Rättv. i Dal. tigga tigga, bita bygga, uga ag udge hugga, 
rag nten rygg, Og Oten glugg, vceg vcete vägg 1); från 
Leks. ungefär samma ord med dg. Från Västm. äro exem-
pelvis uppgifna väddjar väggar, byddje bygge, byddja bygga 
(Skinskb.). För Ögötaskärgården uppgifvas bryddje brygga, 
huddje hugga o. s. v. — I Sk. finnas både ds ock ds, ock liksom 
vid jy (s. 55) är orsaken till öfvergången stundom att söka i en 
föregående vokal. Jag har hört leta ligga, ng ffa rika 
ock hämtar från annan källa: bäddje bägge, läddja lägga, fidjas 

1) Trykt källa uppgifver åter för Rättv.: bila bygga, brijja brygga, 
dragg drajjön dragg, dågg dåjjö dagg, migg raijjön mygga, Ujjill 
huggen. Jfr gg, i Härj. s. 64 f. 
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skynda, julaledj jullek. I Bob. förekommer icke något sådant, 
synbarligen icke häller i Blek. eller Hall. 

Det eg. dalmålet har förmjukning både i början af orden 
ock inuti dem; men här, liksom vid den motsvarande tonlösa 
ljudförbindelsen (s. 55), är den dorsala bildningen så svagt 
utvecklad, att jag föredrager att skrifva postdentaler. Mina 
ex. äro från Våmhus: dzaro göra, ghtdzen gluggen, bydz- 
mistarn, byggmästaren; från Mora: bydzad bodde; frän Orsa: 
dzero dzard gart göra gjorde gjort, dz.a gifva, d24 gendzi,  gick 
gått, veg bst. veckx vägg, rzdzen ryggen, andze äng, sandz 
sängen, keltndz kärringen. 

g utanför nu afhandlade förbindelse tror jag mig under-
stundom hafva hört efter r i korg korg, torg torg, varg varg 
m. fl. (Vgötl. Boh. Hels. Ångm. Jämtl.) i st. f. y, igenkännligt 
genom ett slags hväsning, som påminner om f-ljuden, men 
icke finnes hos j. Från Arbrå i Hels. har jag också fått 
rygen ryggen, gagn gluggen, som sades vara det äldre ut-
talet (nu mera vanligen men, gZiogen). 

Prwpalatalerna äro öfver hufvud bildade i läget för j; b g 
förmodligen något bakom, 3  y något framom eller bakom 
denna punkt, utan märkbar skillnad för örat. 

I gotl., estsv. ock mell. Nylands mål kvarstå, heter det, 
i början af ord k g äfven före mjuk vokal 1), således t. ex. från 
Gotl.: källing kärring, kär" kär, giva gifva, gäst gäst; äfven 
gjån narr, gjorde gjorde, samt skjuta, skära, skina; från Rågöarne 
o. Wicht.: kepman köpman, ktiAl kärl, kiU köl ock gåva gifva, 
gikk gick samt skinn, skära, skjuta; från Raseborgs ö. ock Hel- 
singe h. samt Mörskom socken af Pernå h. i Nyl.: kök, keling 
kärring ock geiting geting, giroger girig, samt skina, skera, 
skjuta. Äfven i Pargas äro k ock g alltid hårda. Man kan 
med större eller mindre sannolikhet förmoda sig i alla dessa fall 
hafva g; för Gotl. uppgifves med säkerhet t g, ehuru kanske 
tämligen långt bakåt bildade. Snarast kan man före 1(j) vänta 
prxpalatal. I Uppl. »uttalas», heter det, »k framför i ock y 
såsom hårdt k»; ock jag bar från Roslagsbro antecknade: y6pa 
köpa, bcake kälke, hora impf. byZ o. hl° köra -de, Aicep 

1) Enligt trykt källa skulle detta vara fallet äfven i Orsa i Dalarne, 
hvilket likväl ej enar sig med hvad jag hört (jfr s. 52, 55 samt dz ofvan). 
1 en del ord finnas g k sk (g t st) både i Orsa ock öfriga socknar. 
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käpp, Ok kök, blot kött, i hvilka jag ömsom skrifvit k, öm-
som 3'. g skall i s. Roslagen »framför lena vokaler» uttalas 
som gj, hvilket borde kunna betyda både ds ock g). Förmod-
ligen följer sk' uttalet af k, så mycket snarare som för n. 
Uppl. ock Roslagen särskildt anmärkes sk =5. I Södt. bibe-
håller k, efter hvad man uppgifver, ännu tämligen allmänt sitt 
hårda ljud äfven framför i ock y: kil, kyla som kar, kol; framför 
e ä ö inskjutes ett tydligen hörbart j: kjällä, kjöpa; »sk» åter 
»uttalas vanligtvis som i riksspr.». För ej länge sedan har g 
haft ett uttal, likartadt med uttalet af k, d. v. s. hårdt framför 
a i o u y å, ock gj eller gi framför e ä ö»: åt minstone lär 
väl kj gj betyda 31 gj. I Hall. mellan Lagan ock Ätran ut-
talas sk hårt äfven framför mjuka vokaler, t. ex. sked, skinn, 
skära, skada. För Ätradalen tecknas likvist f-ljud. Enstaka 
fall af sk' (eller sy) förekomma äfven annorstädes, särdeles 
sky för skju i skånska mål (jfr under y). Jag har här samman-
fört alla dessa fall, utan att därmed vilja neka, att ju icke äfven 
värkligt k ock g kan finnas före mjuk vokal. I mitt eget ut-
tal af kiss katt, killa kittla ock gis gris, hvilka ord allmänne-
ligen i målen förete ren explosiva, har jag säkert vanliga 
mediopalatala k ock g; så ock kis, kila i Södm. o. När., så 
vidt jag kunnat finna. 

g innehålles sannolikt i det gi, som i Rågö- ock Wichter-
palmålet inskjutes i stammar på långt i, mellan detta ock 
ändelsen, hvarvid i förkortas, t. ex. bigier af bi (bida), nigia 
f. sg. ock nigier pl. af ni (ny), ligien bst. sg. af II (lie). Jfr 
gw s. 70. 

y öfvergår omärkligt i 	ock det är i enskilda fall svårt 
att afgöra, hvilketdera man hör. Båda äro "tje"-ljud i början 
af ord efter bortfall af den inledande explosivan; bildade det 
förra mot gomtaket, det senare mot gomhvalfvets främre vägg. 
Värml. har enligt pålitliga uppgifter y, ock så äfven Dals]. efter 
min uppfattning, således: yokk tjock, yur tjur, yöss kyss, 
ya kjol o. s. v. (Fryksd.); yena tjäna, yok tjock, ygl kil, 
yoa köpa (Nordal o. Vedbo på Dal). På Gotl. har man 
efter senaste iakttagelser fy för tj, t. ex. jyäna tjäna, jyautä 
tjuta, jyok tjock, jyaugi tjugo; undantagsvis ter tjära, toyv 
tjut Här finnes i alla händelser en tydlig explosiva i början, 
liksom vid vanligt lje"-ljud VA. Jfr § s. 57. 
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Med hänsyn till j påminnes om förekomsten af eller a 
uti förbindelserna tj stj sj skj i fall, då icke ur dem "tje"- eller 
S-ljud uppkommit. Enär z ock j stå hvarandra mycket nära, 
är det ej alltid lätt att afgöra, hvar man har det ena eller andra. 
Vokal anses det vara på Gotl., i Estl. (Rågöarne o. Wicht.) ock 
Dal. (jfr under j§ ock sf s. 52, 58). I Rågö- ock Wichterpal-
målet tecknas före vokal alltid i, således äfven ien järn, ioci 
jord, iga prata, ion hjon, iUp hjälpa, iätt  hjärta, biud bjuda, 
bion björn, flotta fjorton, clius fiskmåse, lius ljus. För Våm hus i 
Dal. har jag skrifvit tcyja hjärne, spiena spjärna, skela stjärna, 
becak bjälke ock te/t helt, teer heter, teld'n elden; för Mora: 
ten en, tesom'n ensam, telna hemma. Trykta källor hafva för 
Dal. mest j i början af ord ock efter en kons., t. ex. från Mora: 
jäld eld, jäta äta, jälåk elak, jenn en, jenbåsk enbuske, jerk 
Erik, bjärå bära, mjäst mest; jol hjul, jåp hjälp, fjås fähus o. 
s. v., men bliog blyg, friosa frysa, snio snö, kriopa krypa. Samma 
ovisshet råder nästan öfver alt, där d 1 n (h) kvarstå framför 
i eller j: Nbott. o. Vbott. dip, diur, hus, liuster, ni uZ (Kalix) o. 
njuuZ (Piteå) stjäla, niett njuta, hiuZ (jfr lägd Räneå); Frostv. i 
Jämtl. ljös, ljau; Lillherrd. i Härj. njgse nu.s nusi. I själfva 
värket har man ofta såväl före som efter vokal ett mellan-
ting mellan i ock j: man kan med lika mycken eller lika 
liten rätt sätta bom ock bojn, benri ock bon, ban ock bajn o. 
s. v. (jfr diftongerna). I mål med sammansatt aksent står t i 
sådana fall som sitt sitta, vält väld välja valde o. s. v. Jfr 
i bland vok. 

Området för j inskränkes för öfrigt i flera mål genom 
kvarstående af dels g före mjuk vokal (jfr g s. 62 f.), dels g 
efter 1 ock r ock i ljudförbindelsen gå (jfr g s. 69). Däremot 
uppträder j ofta afvikande från hvad som vanligen anses för 
sv. riksspråk i st. f. g ock gg i in- ock utljud samt, mindre 
vanligt, i ny (vy?) för ng. I de båda finul. mål, som äro bäst 
kända, nyl. o. öbott., går sålunda förmjukningen af g tillj i 
jämbredd med k-fy ock gg-915 (s. 52 f. o. 60 f.), t. ex. guyi flugit, 
luji ljugit, täji tagit, veiin vägen, taft taget (Närpes). På samma 
sätt (jfr s. 53 f.) finnes y för g, t. o. m. för gg i Lillherrdal o. 
Sveg i Härj., t. ex. från den förra socknen: 1.12e log 	ligga, 
Rii2e Vögde flögt knuffa, hegge hegg hu,2i hugga; vegg bst. 
non dat. -ja pl. -ja -jan, -pm vägg, legg lejon -,2a pl. lejir 1. 
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9in 1. -lan -jura ben, egg eja elen pl. eja glan ejum ägg (på 
knif o. d.), egg ep Qan pl. egg eja eggum fogelägg, samt gngs 
gnQg gniji 1) gnaga, stige steg stiji stiga, fine fh3g Nuji flyga, 
skQg skwen -ja pl. skQga -gan -gum skog, veg vejen -ya pl. 
veiir 	-gum väg, sorg -ja -Jen pl. sorga -gan -gum sorg, trn 
-je -jan pl. trQg -ja -gum tråg; falejen farlig, hemZejen -a -e 
hygglig, men fugg fogel. I Sveg är det öfver hufvud på 
samma sätt, ehuru möjligen något osäkrare, t. ex. lip log liii 
ligga, hR2i huggit, vegg pl. vela vägg, egg dat. pl. eium fogel-
ägg; men pl. rygga, dat. sg. f. sorga o. egga jämte eja. Hede 
har endast j för g, t. ex. drije dragit, tio tagit, stoft stigit, 
Vaj° flugit; Linsäll ock Älfros hafva skwen o. s. v. I Ytter-
hogdal är förmjukningen öfver hufvud inskränkt till sg. Både 
i Sveg ock Hede ersättes för öfrigt ng af ny, t. ex. s3rnye 
song Sinlji sjunga, pl. (fromt »med knapt hörbart d» (dock 
äfven pl. drenga ock enga) från Sveg; springe sprang sprunje 
springa o. pl. drenja (men tong tenger tång) från Hede. I 
Jämtl. är förmjukningen af g (ock ng) i nu behandlade fall 
inskränkt, som man finner af ex.: sup. toge tagit, stege stigit, 
smöge smugit o. s. v. från Ström (ock likaså Frösön o. Fö-
linge); tigi tagit från Offerd.; men hönye hängt, Sibje sjungit 
från Ström, det senare äfven från Fölinge 2). Inom subst. 
äro antecknade: veja o. veej vägar från Frösön; skojen skogen 
från Mörsil o. Undersåker, veien vägen från Stugun, skg 
skojan, tg  lajan från Rag.3), drenjen drängen. från Föl., Stugun 
o. Rag.; men sog -ga -gen pl. soog sogan -gom såg ock eng -ga -gen 
pl. eeng o. enga engan :gom äng (Ström). Ofver hufvud är förmjuk-
ning i pl. sällsynt. A andra sidan finnes en del ex. på y för g i 
utljud: vej väg (Frösön) o. a., ock på förmjukning af 	-rg, 
äfvenledes mot det vanliga förhållandet i norrl. mål (jfr 3 s. 62 
o. rg lg s. 69). Från Nbott. o. Vbott. känner jag endast kk 
sup. 114(g)ji klå ock dat. pl. fly(g)jom flugor, i fall (g)j får 
tolkas som y. Efter regeln: »g uttalas framför eiyäö som 

Jag skrifver här ock längre ned j för upptecknarens jj, ehuru 
detta kanske betyder j. Norrl. mål hafva eljes ofta kvar äldre kort 
vek. + kort kons. Jfr under kvantitet. 

I Bag. ock Offerd. tror jag mig hafva n. Jfr detta (s. 68). 
För Offerd. har jag y, se detta (s. 71). 

Sv. Landsm. N. B. I. 	 5 
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gj, nästan som dj» skulle man åt minstone i s. Vbott. hafva 
dg för g äfven inuti ord, hvilket väl dock är ovist. För n. 
Ångm. göres ingen inskränkning i regeln om g =y före mjuk 
vokal. Från s. Ångin. (Multrå) äro skojen skogen, späjel 
spegel ock drcenyen, lcenje (eller möjligen y); från Medp. 
teje tagit, sleye slagit, högdrejen högdragen, fäyen glad; från 
Hels. åter skog skogen (o. kanske så i Medp.). Åfven i 
dalmålet synes g-j vara den regelbundna öfvergången: bugå 
bst. buyen båge, pl. -dajir dagar, fajin glad, ögdrajin högdragen 
(Mora); skojen, bojen, beg bst. beijen pl. begär rensel, ufn. 
bågen (Orsa); fkga figg fp  flyga, skog skojen, bog bojen, 
varg varjen,,  sorg sorjce pl. -ger, barg barje pl. -ger (Rättv.; 
likaså Leks. o. förmodl. Lima, men Särna g i subst. i). Västm. 
har -väjen ock -vägen (»mellan vokaler»). Både Rättv. ock 
.Västm. hafva ny för ng 2). I Fryksd. kan man få lejan benen, 
veja väggen, ta ögonen, jämte -g-. Jämförliga med ti,ji 
o. s. v. äro samma mäls tilj, dr6j, 	Värml. Älfd. har tiji 
tigga, br3r2y brygga o. s. v. — Af ett helt annat slag än i de 
nu afhandlade nord. munarterna är förmjukningen af g till y 
i svea- ock götamål: här uppträder hon, utan hänsyn till före-
gående eller efterföljande vokal, mellan två vokaler, mellan vokal 
ock 1 eller r, samt i slutet af ord efter vokal, t. ex. haje, leja, 
såja, fojel, magra, rejler, skoj, sluj, lajlig, våjsam 3); så regelbundet 
i Ydre af Ögötl., Östra o. Västra b., Aspelands, N. Möre o. 
en del af S. Möreao. Värend i Smål., medan i N. Vedbo o. Konga 
äfven w finnes (s. 80); somliga delar af Öl. synas ock hafva 
j, andra hafva säkert g (Resmo). I Vgötl. skall bruket vara 
vacklande, y likvist tämligen regelbundet inom Vadsbo, Kåkinds, 
Vartofta o. Gudhems här., äfvenså i sydligaste delen af 
Kind. Mera enstaka fall• af förmjukning äro kända älven 

I Ålfd. synes detta y i sup. hafva bortfallit uti taid, draid, 
slaid af tågå, drågå, slå; från Orsa äro dain dagen, fain. glad. Bred-
vid dem stå de likformiga Älfd. faid, staid, gaid af få, stå, gå; däremot 
stigid, möjligen med y. Bortfall af g9 mellan två vokaler har man 
också i Nyl., t. ex. skoin skogen, tain tagen pl. imp.; de fall i detta ock 
andra mål att förtiga, då g bortfaller i utljud ock altså saknas äfven i 
böjningen. 

Orsa däremot ndz (s. 62), Leks. y (s. 68). 
Efter i ock y bortfaller detta y, t. ex. kvia, pia, flya, ty. så 

kunde nian ock förklara bortfallet af g i adj. på -ig (s. 69). 
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från andra trakter (När. o. Värml.). Äfven skånska mål hafva 
y, Blek. (utom sö. delen, som behåller g), så vidt synas kan, 
efter andra vokaler än a u, Bob. efter e ock ä, Sk. ock Hall. 
antagligen på samma sätt som Boh. 

Af skånska mål hafva sk. o. blek. yn för gn, t. ex. pin gagn, 
na agnar, vojnen vagnen (Färs h.), regn regn (Sk.). För kt 

ks står jt ys, t. ex. myt makt, veeit väkt, mit sagt, skryt 
släkt, sais sax, strceis strax, sk/stan sexton (Färs h.), likaledes 
i Sk. ock Blek. 1);  ja för ks äfven i s. Hall.: öisa yxa. 

prsepalatalt tonlöst 1, förhåller sig till) som / till 1, såsom 
också tecknet utvisar. Det finnes i Linsäll i Härj. i t. ex. 
liten, 99 rissel, kun) ågren, be) betsel, voj byn Djursvall, ro) 
namn på ett biflöde till Rondån. Jfr / (s. 29). 

J är värkligt »1 mouilMe», icke 2  efter det nyare nord-
franska uttalet, icke häller /j, utan ett enkelt 1 med främre 
delen af tungans öfre yta mot gommen; om man så vill, 1 
samtidigt uttalade. I Estl. (dock ej Rågö-Wichterpalmålet) 
är 1 stundom »mouilleradt nästan som 1,j, t. ex. gull ylj». I 
Närpesmålet i Öbott. (men icke i de angränsande socknarne 
Petalaks ock Lappfjärd) står 1 öfver alt för långt 1-ljud, t. ex. 
faj fuj faji falla föll fallit, fy/ fyjd fylla -de -t, kuj kujar kulle 
-ar, sta] stall, kaj kalla. På samma sätt har man i Lillherrdal, 
Sveg, Linsäll (ock kanske Hede, men icke Älfros) i Härj. 
regelbundet 1 för 11, dock ej före annan konsonant, t. ex. feje 
faite fe/t fälla -de -t, beje be.ite hat kunna, vol vall, fuj full, 
gemme1 gammal, ejoft älfte (Lillherrd.). 1 är äfven antecknadt 
från Frostv. i Jämtl.: irae/a mellan. Jfr y (här nedan). 

y 2), »n mouilMe», icke ni, utan ett n med kontakt i y-läget, 
uppträder dels för fln, dels som förinjukning af ng-g. I st. f. 
'ursprungligt an förekommer y regelbundet såväl i Närpes soc-
ken i Obott. ock på öarne i Kvarken (Replot, Björkö), som i 
Lillherrdal, Sveg, Hede o. Linsäll (men icke Älfros) i Härj., 
för Härj. med uttrycklig inskränkning till nu i utljud eller 

Efter i ock y bortfaller j, t. ex. sina signa (Färs h.), ysse 
yxa (Sk.). 

Motsvarande tonlös kons., för hvilken tecken icke för ögon-
blicket finnes att tillgå, men lätt kan ur y ock n fås, lär man, efter 
hvad som uppgifves, stundom få höra i Vbott. i st. f. k uti kil-, som 
då innehåller tonl. + beten. nasal. Jfr wn (s. 31) ock pg (s. 71). 
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före vokal: spiy spay spoyi spinner spann spunnit, mey min m., 
broy brunn, tovor tunnor (Närpes); fire fa y fuye finna fann 
funnit, reye rende rent ränna -de -t, miy min m., ha y han, 
spay speyer spann sg. o. pl. (Lillherrd.). I Linsäll i Här,j, fin- 
nes 	dessutom vaof y vatten, baj' y botten ni. fl. (jfr j s. 60). 
— Offerd. o. Rag. i Jämtl. samt Leks. i Dal. hafva efter mitt öra 
y som »förmjukning» för g, altså Offerd.: stig stag stoya sticka 
stack stuckit, sproya sprungit, hoya hängt, daya impf. af  dåg 
slå; Rag.: drceg drceyan pl. -gar, man, men cega ängen; Leks.: 
strceg strceyen, tvityen, t. o. m. ceye subst. n. äng, sceg ~ya, 
svara svänga. I Dalbymålet i Värmlands Älfdal är y jakt-
taget för äldre ng(i), t. ex. leyi länge, heyi hänga, sleyi slänga, 
ena ängen, dreyan drängarne. Man har ock trott sig finna y 
i Västm. täyte tänkte. — I Färs h. i Sk. har jag hört: ty in, 
iyan innan, igen pl. iya ingen -a, hiyoncha hvarandra, kviya 
kvinna, lave laven, länge längre, sayatajo sängtäcke, chaya 
drängar (Vonib); altså framflyttning från g till y på skånskt vis 
(jfr p s. 71 f. o. 	s. 55). y uppgifves förekomma på detta sätt 
i hela s. Skåne. 

Mediopalatalerna gå i språkläror vanligen under det oriktiga 
namnet guttu ral er (strupljud). De skånska målen byta i 
denna som i andra grupper kort tonlös mot betonad: leg 
lek, stage stake o. s. v. Ström i Jämtl. har gått den motsatta 
vägen ock brukar le för gg (jfr lab. s. 22). Området rör k g g 
inskränkes genom parallell »förmjukning» af k till Og- g , jy y, ts; 
af sk till sb• sty 	f 5,,s  s; af g till g §g j, dz; af ng till ng 
ndz, n, y; om hvilket alt på andra ställen handlas under supra-
dent., kakumin., dentipalat., prxpalat. ock sammansatta (f-ljud). 

k utbytes för öfrigt i några fall mot a I. w-v (s. 67, Si), men 
utvidgar sitt område genom att inträda för t i tv-, h i hv- ock g i 
gn-. kv- för tv- finnes i Nyl. i enstaka ord: kvaga tvaga, kvart tvärt, 
kvinna tvinna, »dock långtifrån allmänt»; stundom i Närpes ock 
närliggande socknar i Obott.: kvag viska, kveliggar tvillingar, 
kväll tvärt, men äfven tv-; likaså i Uppl.: kvötta tvätta, kvär 
tvär. I somliga socknar af S. Möre (jfr jw s. 57) finnes 
också kv- för tv-, hvarigenom tvinga ock kvinna kunna samman-
falla i kviga. Harplinge, Torup m. fl. socknar i Hall. hafva 
enligt uppgift kw för tv-. Den motsatta öfvergången från kv- till 
tv- uppgifves för Uppl. (»i synnerhet i Häfverii»): tvarn kvarn, 
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tviga kviga. Skriftspr. liv- motsvaras regelbundet af kw- i 
Est!. (Dagö, Rågöarne o. Wicht.), t. ex. kwa hvad, hwiter hvit; 
af lev- i Ny!., Närpes o. Lappfjärd i Öbott., Frostv. i Jämt!. ock 
Idre i Dal., t. ex. leva hvad, kvasser hvass, hvalp hvalp (jfr w 
s. 80). len- för gn- har man i Strömfors i Ny!., samt i Närpes 
o. på fl. st. i Vasa län, t. ex. knag gnaga, knäi gnälla, knist 
gnista, kno rifva (Närpes). På samma öfvergäng har jag från 
Mellby socken af Vgötl. ex.: kno, kntsta, kncela Jfr öfver 
hufvud 	(s. 62 f.). 

g bortfaller vanligen i ändelsen -ig, men kvarstår i -ug 
(-uger -oger) utom Nbott. ock Rättv., sonå hafva kringlu rund o. s. 
liksom delvis Västm., samt Ny!., som har -iger -oger -uger eller 
-i -o -u; bortfaller eller utbytes mot w-v i sydsv. mål, hvilket 
stundom leder till fullständig förlust af g (s. 80), ock går dessutom 
i enskilda ord förloradt i enskilda mål; kvarstår mot skriftspr. 
i -rg -1g -gå samt gn ock ng; ersätter d; motsvarar skriftspr. h i 
hv-; hvarförutom i vissa fall g skjutes före 1 o. v, ock gw upp-
träder mellan två vokaler. 

-rg 	-gå finnas utan tvifvel på Got!., tillhöra för öfrigt 
egentligen de såsom norrländska betecknade målen. -rg -1g, 
exempelvis varg, ök, med förmjukning i de fall, då sådan en-
ligt ofvan under j (s. 65 f.) gifna regler skall inträda, tillerkännas 
uttryckligen Rågö- o. Wichterpalmålet, ny!., ock målet i Vasa 
län; på sv. sidan Lillherrd., Linsäll o. Sveg i Härj., Västra. 
(»ofta»), samt åt minstone -rg dessutom Ström o. Föl. i Jämt!., 
Orsa, Rättv. o. Leks. i Dal.; hvaremot -rj (1. -rg) ock -13 äro 
kända från Frösön, Stugun o. Rag. i Jämt!., Multrå i Ångni. 
samt Medp.; åt minstone -rj från Offerdal i Jämt!. ock Arbrå i 
Hels. -gå är uttryckligen anmärkt från Lillherrd. ock n. Ångrn.: 
pZögde, högd. Tvärtom sträcker sig förinjukningen af gå till 
jd i sydsv. mål ock äfven annorstädes jämväl till former, som i 
sv. hafva 	lajd, sajd, döjdz i När. ock Små!., bröjd brygd i 
Sk. m. fl. — I ljudförbindelsen gn, som eljes i sv. betyder gn, 
kvarstår g på Gotl. före vokal, t. ex. signä sjunka, tvagnä blifva 
ren; på Rågöarne o. Wicht. alltid, t. ex. lign lugn; samt i Ny!. 
(-en), t. ex. vagn, regna. Däremot bar åt minstone Våmbus i 
Dal. negn. — Uti ng, som i allmänhet sammansmält till g, 
finnes ett särskildt g (således gg), som kan förmjukas till #3,, 
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o. s. v., på Got!. 1), i Estl. (Rågöarne o. Wicht.), Nyl., Närpes i 
Öbott., Lillherrd. (g »dock ej starkt») o. Sveg (»mycket svagt») 
i Härj., samt efter mina undersökningar med säkerhet i Våmh. 
o. Orsa i Dal.; möjligen, ehuru svagt, i Mora (Nia) o. Rättv. 
gg är dessutom anmärkt som stundom förekommande i Norbärg 
i Västm. 	.g (g?) för d skall vara vanligt på Runö: broger 
broder, niger neder, spaga spade, goger god o. s. v. I v. Ny!. 
hafva verb af sv. A-konjug. regelbundet pte. pass. på -ager i st. 
f. -ad, t. ex. målager, skapager. Enstaka fall af g för d äro 
kända från flera andra mål. — Skriftspråkets hy- motsvaras af 
gw- i n. Hels.; af gv-, således gvass, gvit o. s. v., i Korsnäs i 
Öbott. (dock äfven w), samt utanför pron. i Vbott. (Nordmal.?), 
n. Ångna. ock Delsbo ni. fl. st. i Hels., äfvensom i Västerdal. 
ock i Särna socken. Jfr w (s. 80). — På Runö säges g in-
skjutas före 4, t. ex. deg 4 dela, heg4sa, hälsa, träg4 träl. 1 
Vbott. (Nordmal.?) har man: gval käpp, gvarj varg, gvasäl 
prata, gvork orka, gvorr orre; i n. Angni. gvärj varg m. fl. 
Slutligen uppträder i Rågö- o. Wichterpalmålet gw mellan 
stamvokalen ock ändelsen i alla sådana ord, hvilkas stam 
ändas på långt o eller u, som då förkortas till u, eller hvilka 
ändas på vokal + w, t. ex. bZo blod, bst. b4ugwin, skr g skruf, 
pl. skrugwer, tow taga, prxs. ind. togwer. Jfr gz under g 
(s. 63). 

x är en tonlös frikativa, bildad på platsen för k; förhåller 
sig altså till k såsom t. ex. 6 till b eller y till 4: man ersätter 
kontakten med ett blott närmande af tungryggen mot bakre 
delen af härda gommen. I estsv. äfvensom i Terijärvimålet i 
Öbott. skall k före t öfvergå till oh eller h, t. ex. aht akt, ilaht 
elakt (Rågöarne o. Wicht.), licht sluta, skrecht förskräkt, morcht 
mörkt, ock cht skall i estsv. äfven finnas för it i t. ex. gicht gift, 
skricht skrift. Just i samma ställning hafva mellertid några 
mål på svenska sidan tonlös vok. (a s. 86), ock den förmodan bör 
vara tillåten, att man äfven i de båda nämnda målen kan hafva 
samma språkljud. Vidare heter det från Vgötl., att g efter 
långt a å oeui slutet af °id eller före e får ett »mycket 
gutturalt» ljud, nästan som oh i tyska ordet doch, t. ex. drog, 
låge, sago, ock detta språkljud skall förnämligast höras i Kinne, 

5 Min sagesman för Gotl. gaf stundom gg, stundom g. 



61 	KONSONANTER: MEDIOPALAT. gxyg g. 	71 

Skånings o. Vilske härader. Nu har jag från Bjärke h., äfven-
ledes i men. Vgötl., i skogen, bogen hört en frikativa, som jag då 
uppfattade som tonlös postdental, således z. Möjligen kunde 
detta nyssnämnda g-oh vara 	som just är »mycket gutturalt», 
beläget så långt bakåt som möjligt, bakom k, hvaremot x ock 
k hafva ungefär samma kontaktspunkt. Förekomsten af x inom 
sv. mål skulle altså tils vidare vara tvifvelaktig. 

y är ett s. k. aspireradt g, d. v. s. ett g utan kontakt 
mellan tunga ock gom. Jag har funnit detta . språkljud för g 
i slutet af ord ock mellan två vokaler i Offerdalsmålet i Jämtl.: 
sky skoyan skog -en, roy royan råg -en, haya hqyan hage -en, 
hy kokt hoyar hög --t -ro, My seiye, såga -ade -at o. s. v. I 
Ström i samma landskap har man också funnit g efter vokal 
»aspireradt». Jag tror mig kunna uppgifva y, i samma ställning 
som i Jämt!., äfven för Dal, åt minstone för Nordals o. Vedbo 
h., men har däremot icke kunnat finna det någonstädes i Vgötl. 
För öfrigt finnas äfven från Estl..antydningar om y: g i inljud 
»mycket mjukt». Kanske finnes det i Sk., liksom det finnes i 
i danskan. 

g, tonlöst »ng», förhåller sig till g som m till m eller / 
till 1. Det skall enligt mig lemnad uppgift brukas i förbin-
delsen gg- för kn- i Ale h. i Vgötl. (Hålanda socken), t. ex. 
ggiv knif, ggcp knä, ggyta knyta (jfr nn s. 31). g finnes också 
i Linsällsmålet i Häl:j. mellan tonlös vokal (a) ock k: vadgke 
vankar, sank° samkar, z taagkum i tankarne 1). 

g är det ljud, som finnes, på olika sätt tecknadt, i orden 
svänga, tänka, vagn, hvilka skulle skrifvas sväga, tänka, vagn, 
s. k. »äng» ljud. Att det i några landsmål inskränkes genom 
förekomsten af yn gn mn för gn, äfvensorn att g i ng ofta 
höres, är anmärkt under j, g ock w (s. 67, 69, 81). I st. för gn 
har jag i N. Wire ensamt g: vag vagn, styg stygn, ugi ugn, 
men regn regn, Qhcegn ohägn, vana vagnar (Kläckeb.). I 
vissa delar af Smål., Sk., Blek. ock Hall, inträder g för nn ock 
nd, 	t. ex. ig,a innan, Inga binda, sy g synd, viga vinda (Konga 
i 	Smål.); kviga kvinna, mina påminna, mo g mun, ho g hund, 

I) Jag måste begagna tillfället att här göra ett tillägg till hvad 
som förut (s. 22 f. o. 31) är sagdt om förekomsten af ni ock n. De 
finnas i Linsällsmålet, likasom g, mellan a ock tonlös explosiva, sålunda: 
»amen jämten, W72t inte. 
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foga finna (Blek.). I s. Hall, är det på samma sätt, ock an-
märkes det, att öfvergången träffar nn ock nå efter o u i. Jfr 
y s. 68. Från Hålanda socken i Vgötl. är för mig uppgifvet, 
att g där ersätter gn-, altså gista gnista o. s. v. 

Postpalatalerna, efter den här använda terminologien, bildas 
mot gomseglet ock kallas därför äfven »velara» språkljud. 
Till postpalatalerna höra i svenska munarter vissa, med mer 
eller mindre rätt så kallade, r-ljud från sydsv. mål. 

z är • tonlöst frikativt r, motsvarande det betonade h ock 
något liknande ett så långt bakåt som möjligt bildadt 5. z 
ersätter, möjligen blott undantagsvis vid mera eftertryckligt tal, h,, 
antingen i slutet af ord eller bredvid annan tonlös konsonant, 
t. ex. faz far, ko/ kör, fozt fort, Omta skratta. Jfr T (s. 44). 

k är ett s. k. skorrande r, utan r-vibrationer eller rullning; 
således icke något värkligt r-ljud, utan en frikativa, som er-
sätter r. k är allenaherskande i större delen af Smål. (Möre 
utom Torsås, Östra 1) o. Västra h., Konga o. s. Västbo) ock 
synes vara det i Sk. ock Blek. vanligast förekommande. I hela 
Vgötl. ock Ögötl: samt i till dessa landskap gränsande delar 
af _Smål. (n. delen af Västbo, N. Vedbo samt Aspelands h.) står 
k i början af orden ock inuti ord mellan två vokaler, när 
den förra af dem är kort, r-ljudet således långt, t. ex. köd, köra, 
moka, suka. Mellan två vokaler skall dock i några trakter af Ögötl. 
(ock nö. Smål.) äfven r förekomma. Huru vida n. Hall, sluter 
sig närmast till götamålen eller till smål., är mig obekant; 
nordligaste delen har r-supradentaler, bör altså likna Boh. eller 
Vgötl. 2). För Öl. kan man på grund af vokaliseringen af r 
(hvarom nedan) möjligen förutsätta k i gammalt ock nytt utljud. 
Enskilda personer hafva k för r äfven utanför det förras egent-
liga område. 

Vokaliseringen af h - öfvergång till postpalatal vokal — 
har jag haft tillfälle att närmare studera dels i mitt eget mål 
(gränssocknarne mellan N. o. S. Möre), dels i sö. Blek. ock s. 

För Östra h., om hvars mål jag icke har personlig kännedom, 
sluter jag till h dels af den visserligen otillfredsställande beskrifningen, 
dels af företeelser, som bruka stå i förbindelse med tk,: bortfall af r efter 
a, öfvergång af kr till ar in. ni. 

För Åtradalen kan man sluta sig till h, af sådana former som 
fars fors, sarj sorg (jfr under a ort] oicak). 
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Ölands mål, hvarjämte jag har några anteckningar från Konga 
o. Västra h. i Smål. I Resmo på Öl. står al) för r dels öfver alt i 
slutet af ord, äfiven då det först genom bortfall af slutvokalen med 
ty åtföljande cirkumflektering af rotvokalen blifvit slutljud, dels 
före dentalerna t d (s) n, men icke för rr 2), således: fa far, ma 
mer, ha här, lena lerig(er), &dia färdig(er), smoa smora smör 
-et, stQa stoat stort, sa sug surt, /oot lort, mya myra, svaa 
svarad svaa svara -ade -at, ma mgd kogt köra -de -t, 5(ea 
ska ska 1. fåd fat skar skurit 1. *skärde *skärt, yas'l bst. yla 
yrsel, kvaan bst. kvaana kvarn, hoan bst. hona horn, jan järn; 
för -er (-r) re rer älven i: våd pnes. ind. vada vadar, tro 
troa tro -r, haa bst. haan bst. pl. haana hare, On fana pl. fana 
fanera stjärna o. s. v. Före s försvinner k oftast, t. ex. kos 
kors, las o. lås Lars, fost först, lyds varse, hos hörs, los törs. 
Längre norrut (Glömm.) öfvergår r till o eller n. 1 Kläckeb., 
Dörby ock närliggande socknar ersättes h, i utljud ock före t 
d s 1 n af o 3 ), som bortfaller efter a ock a, är väl utprägladt, 
nästan stafvelsebildande, för öfrigt efter lång vokal, men efter 
kort sådan (före dental), i synnerhet a, ytterst kort (reduceradt), 
t. ex. mo° mor, mo kör, yo yr; /oot lort, Mot kört, spoot 
sport, baot bart, smet svårt:, Nedi färdig, velad vård, Mode, 
körde, spood spord; faos fars, baos bars, klos hörs; kceo/ kärl, 
ceoli ärlig, mola möda; La« barn, kom horn, oon örn; vidare 
00 ört, koot' kort (charta), baot bort, maot mörkt; taost törst, 
faost först, spaos spörjes; samt vad värd, pala pärla, mala 
märla, kvan kvarn, fana stjärna; sval svart, data hjärta, mas 
Mars, vast värst o. s. v. Detta o ersätter äfven e (tco slukar 
e) ock - bildar då särskild stafvelse, som endast före vokal 
(sandhi) låter höra något k; så i afledningar på -er: bast° 
bolster, scpho säker; i prs. ind. splago springer, byte byter; i 
pl. -er -erna af subst.: vceno vcenona vänner -na, toto tomma 

5 Efter a uppgår r-a i detta, försvinner stundom också efter 
annan vokal före dental eller blir åt minstone i hög grad reduCcradt. 
Efter kort vokal har jag ej blott fat stjärt, utan också bot bort. I 
pål pärla ock mål märla kan man tänka sig a för h likasom i Fm. 

Fördelningen mellan r ock a skulle således här, under förutsätt-
ning att h, ligger till grund för a, vara alldeles omvänd mot götamålens. 

Vokalen färgas något af föregående ljud; nästan sua sur, gumn 
gummor, ha här, IM8 rötter. öfver hufvud förekommer det ofta, som 
om vokalen låge något åt 8 (såleda närmare e). 
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tunnor -na; i komp.: bete bättre, lege längre; -era (för -aren) i 
ändelse blir -en: skomakehs bst. -kon, hamen hammaren o. s. v. 
Slutligen står e äfven för fte ock heh, då andra mål ofta 
hafva sammansatt aksent, t. ex. smoot smöret, fao(t) farit, 
bo(t) burit, byen-  bördan, aon åren, haen haren, bien buren, 
ock med dem likformigt: kont kornet, gon örnen; samt Icao 
bona kardor -na, mye myena myror -na, före vokal kaeh, myeh. 
Åt minstone sö. Blek.. (Torshamn o. skärg.) har, efter hvad 
jag hört, vokalisering på samma sätt. Mina ex. från Nöbbeled 
ock Hjälmseryd i Smål. hafva dels a, dels ce: smoat smort, 
bas kors (Nöbb.); smoet, skucen (Hjälms.). 

Om böjningen, så vidt h därvid kommer i fråga, annaärkes 
först, att 01., Möre ock Östra b. samt antagligen äfven öfriga 
delar af Smål. genomgående använda sg.-former äfven för pl., 
utom hvad angår st. impf. för någon del af S. Möre; att 1:a 
konj. i Smål. har prs. ind. på -a, att 3:e konj., åt minstone i 
de södra socknarne af N. Möre ock de norra af S. Möre samt i 
Östra h., är utan ändelse; t. ex. ja hopa, ja tro, st (Östra h. 
äfven tror, ser'); att st. verb på -n kunna umbära böjnings-
ändelse åt minstone i Möre, t. ex. pn skiner, ovan spjärner; 
att st. A-stammar ock sv. m. hafva pl. -a -ana, samt att komp. 
hafva -e& för -ro. Alt detta torde gälla äfven för Blek. Sg. = 
pl. i verbet ock pl. -a -ana i de nämnda subst. tillhöra äfven Sk. 
(Färs h.), det senare också Hall. Däremot skrifves för Ätra-
dalen prxs. sg. -ax -er pl. -a samt faur pl. fau o. s. v. PI. på 
-er -or skrifvas för både Sk. ock Hall. -er -erna. Jfr i öfrigt 
vokaliseringen här ofvan samt r (s. 44 f.). 

n, tonlöst r bildadt genom vibrationer i tungspenen (uvula), 
likasom T genom sådana af tungspetsen, utmärker ljudet vid 
harkling, då man söker få upp något ur svalget. Det ersätter, 
förmodligen blott undantagsvis vid häftigt tal, n i slutet af 
ord eller bredvid en tonlös kons. Jfr z (s. 72). 

n är ett värkligt r-ljud, men bildadt icke med tungspetsen, 
utan med den nedhängande delen af mjuka gommen (uvula). 
En starkare luftström frambringar gärna n för 4, emedan den 
sätter tungspenen i rörelse. Ljudet skall förekomma som all-
mänt r-ljud i Torsås i S. Möre ock är förmodligen att finna 

Kläckeb. in. fl. har (teoretiskt ock före vokal) gah,, stah, 
beh„ blih, sleh, men fa, cp, clg, si. . 
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mer eller mindre utbredt i Blek. ock Sk. Helt enstaka upp-
träder it i Rågö- o. Wiehterpalmålet i Estl., hvarifrån äro an-
märkta: aitbäit arbete, halm harf, plaitw slarfva, vaitmer varm. 

Huru vida danskt r, hvilket beskrifves såsom en frikativa 
bildad af de falska röstbanden med tillhjälp af struplocket, i 
Sk. förekommer, är mig obekant, om det än är sannolikt. 
Det kunde då betecknas af ett h, med högra strecket i st. f. 
böjning rakt neddraget under linjen, hvarigenom man finge en 
passande modifikation för hela den grupp af laryngala ljud, 
som i andra språk finnes. 

Med sammansatta språkljud mena vi tydligen något annat, 
än då i språkläror t. ex. sj  eller x kallas sammansatta. Alla 
språkljud äro i viss mening sammansatta, så till vida som för 
bildningen af dem flera organ samtidigt medvärka. I denna 
afhandling innebär uttrycket sammansatt språkljud, att ljud-
strömmens bädd på mer än ett ställe förtränges. 

f är så till vida sammansatt, som tungan vid dess bildning 
höjer sig icke blott baktill omkring k-läget, utan äfven 
så att hela vägen får någorlunda samma vidd; under det att vid 

främre delen af tungan är sänkt t. o. m. under normalläget. 
Troligen medvärka äfven vid f läpparne i någon mindre grad. 
Från ,s (s. 43) skiljer sig f därigenom att vid det förras bild-
ning tungspetsen höjer sig mot öfre tandlådorna, vid det senares 
åter hvilar i munnens botten. 	(s. 58) har trängre pass framtill, 
vidare baktill än f. f är allmänt f-ljud för sj, stj, sk, skj i sju, 
stjärna, skina, skjuta o. s. v., så vidt dessa äldre ljudförbindelser 
till ett ljud sammansmält (jfr s. 58 f.), men icke -rs, i Upp1.1), 
Södm., ögötl. samt Kalm. län ned till ock med Stranda h. Huru 
vida Vgötl., Dalsl., Bob. (ock n. Hall.) hafva f eller j, måste 
jag tils vidare lemna oafgjordt, emedan mina anteckningar 
från dessa landskap icke skilja mellan de båda ljuden. f före-
kommer förmodligen i de östra målen. Åt minstone uppställes 
för Rågö- o. Wichterpalmålet ock för Närpesmålet ett f-ljud 
skildt från rs-ts. 

är mera utprägladt labialt än f: läpparne intaga samma 
ställning som för o eller o; tungan höjer sig i konvex form 

1) Möjligen går gränsen mellan f ock det norrl. ts som allmänt 
f-ljud i n. Uppl. Löfsta föreföll mig hafva 	Funbo åter fik. 



	

76 	 LUNDELL: LANDSMÄLSALFABETET. 	66 
mot bakre hälften af hårda gommen, hvaremot spetsen ock 
främre delen af tungan ligga djupt som vid a eller k. 5 liknar 
således genom sin tungställning x, men bildas något längre fram, 
ock är för öfrigt, som nyss nämndes, labialt. Det står också nära 
lv (s. 78), men vid k är läppställningen hufvudsak, ock bakre 
delen af tungan höjer sig blott till vokallä,ge; vid 5  åter är ström• 
bädden trängre som vid frikativor i allmänhet. 5  är det allmänna 
5-ljudet i sju, stjärna, skina, skjuta o. s. v. på Gotl. ock Öl., i Sinål. 
utom nö. delen samt i Blek., Sk. ock antagligen s. Hall. I 
Sk. har det utbildat sig äfven utan invärkan af mjuk vokal i 
t. ex. Alan flaskan (Färs h.), fläfakaga fläskkaka. Huru vida 
det finnes v. om Vättern, kan jag icke nu afgöra. 

f-ljud, tils vidare mer eller mindre ovist hvilka, förekomma 
i åtskilliga svenska mål i ljudförbindelserna ft fl fy fw fm fn 
samt i J' eller fj för hl Jag antecknar dem här nedan för 
vidare undersökning. 

f-ljud, ock specielt enligt uppgift supradentalt sådant, före-
kommer i estsv. (Rågöarne o. Wicht.) i början af ord i st, 
men mycket oregelbundet, så att det i samma .ord än finnes, 
än icke. Säkerligen har man efter också t, ock ex. komme, 
att se ut som ,stavr stal; tstcap stolpe„stuvi stuga. 

Mera utbredt är f-ljud före 1 i början af ord ock inuti dem 
mellan två vokaler. fl- är kändt, enstaka fall oberäknade, frän 
Nbott., n. Ångm. (»oftast»), Medp., Jämt]. (dock ej i Ström o. 
Offerd.), Hä,rj. (dock äfven si-; från Lins. o. Älfr. har jag blott 
si-), Södm. (Oppunda o. Åkers h., dock ej alltid), När. (Ler-
bäcks s.), samt Vgötl. (jag har fl- såväl för det eg. vgöta-
målet som för Vadsbo o. Kind). För Dals'. ock Bob. är det 
mycket osäkert; för Sk., Blek., Hall., Gottl., Öl., Ögötl., Värml. 
samt Leks. i Dal, känner jag blott si-. I allmänhet torde de 
mål, som hafva fl-, äfven hafva samma ljudförbindelse inuti 
ord; jag har ex. antecknade blott från Jämtl. (Rag.) ock Vgötl. 
Från Nora i Västm. uppgifves, att s framför 1 ofta blir ,s, t. 

jKsel gödsel, nja usel, kanske i sammanhang med ett föl- 

	

jande 	eller 1; med livilka kan jämföras fryksdals-kans tras,e1 
trassel, hasel hassel, tull usel. För v. När. har man skrifvet A-, 
likaså för estsv. (samma källa har pz- sz- fl- 8Z- s/-; för Rågö-
arne o. Wicht. gifves blott pi-); men ett sådant sZ- är, som 
man lätt torde finna, en af fysiologiska skäl högst osannolik 
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förbindelse. Jag antager, att man i alla dessa fall snarast har 
a, exempelvis: aå slå, ,siäppa släppa, slut  slut, jy,sei gödsel, 
utse/ usel, be,sei betsel, bst. sg. beae(t), tiaa tistelstången, ut9/ig'r 
usel, förfatsiig'r faslig, viaa hvissla. För Södm. uppgifves med 
bestämdhet, att tungan intager en tämligen låg supradental-
ställning. Så har man dock något svårt att uppfatta Värends 
sehlabba, sohlankig, sehlojm, sehlott, om uppgiften är pålitlig: då 
Värend öfver hufvud känner hvarken j eller 1, nödgas man 
här antaga fl-. Jfr V- (s. 29). 

Iv- eller fw- har äfvenledes ett vidsträkt område. Lemna 
vi ur sikte enstaka fall, så är fv- kändt från Rågöarne o. Wicht. 
i Estl., där det dock uppgifves förekomma mycket oregelbundet, 
så att samma ord än kan hafva Iv-,  än sv- (äldre uppgifter från 
Estl. hafva blott sv-), samt n. Ångrn. (»oftast», i Anundsjö alltid). 
För Smål. har jag hört både 5v- ock sv- från Västra b., 5w-, 
5- ock sv-, således jWin, fin ock svgn, Sipwra, svceva från Konga, 
endast §w- från Västbo; i allmänhet torde 5w- förekomma i 
hela inre Småland (Växjö o. Jönk. län), möjligen med undantag 
af de båda Vedbo, liksom det icke häller finnes bland upp-
gifterna från Östra h. Från Hall. (Årstad o. Halmstad h.), 
S. Möre i Kalm. län ock från ö. Blek. .uppgifves fv-, med det 
tillägg för Blek., att »v-ljudet på samma gång försvagas». livad 
Vgötl. angår, uppgifves fw- för s. delen af Älfsborgs län till 
ock med Kullings o. Ale h.; jag har också från Kind fått fwat 
svart, Down Sven, //vale svalde, men har anmärkt, att w här 
står på öfvergång till v; för det eg. västgötamålet i Skaraborgs 

äfvensom för det därifrån skilda Vadsbomålet, har jag frän 
åtskilliga punkter endast sv-. 1 Boh. synes blott på Oroust fw-
vara hemmastadt, eljes sv-. Långt skildt från dessa mera sydsv. 
mål uppträder fw- i Vbott. (Nysätra) samt i Älfr., Sveg, Lill-
herrd. o. Lins. i Härj. (men icke i Hede); t. ex.. i Linsäll: 
fwike, Sion, fweye, fweensk, fwceje, fwelte, fweir, men äfven 
swat, swgpe. För Smål. har jag ofvan skrifvit 5  ock anser 
detta säkert äfven för " Blek. ock S. Möre, kanske också för 
Kind i Vgötl.: 5  ock w passa också fysiologiskt förträffligt till 
Samman. Hvad de norrl. målen vidkommer, för så vidt de 
eljes endast känna ett f-ljud, nämligen j, är det sannolikt, att 
detta äfven förekommer i förbindelserna ,sv- ock jw-, hvilket 
för Lins älven styrkes af mina iakttagelser. Från s. Ångra., 
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Medp., Hels., Jämtl., Leks. o. Rättv. i Dal., Dalsl., Ögötl., öl. 
ock Sk. (Färs h.) hafva mina ex. blott sv-. 

uppgifves i Älfsborgsmålet i Vgötl. ersätta skriftspr. 
sm-,I ock som ex. anföres fmia. Jag har icke hört det; i Kind 
tror jag icke att det förekommer. 

I st. f. sn- lemna äldre uppgifter för estsv. in- i orden fnjo 
snö, fujorci snor, Ing snål, ock för Värend i Smål. har man 
skrifvit schnuffia, schnka afkvista. 

Det f-ljud, som ersätter h i estsv. shiär här (Rågöarne o. 
Wicht.), &jul hjul, s`jerta hjärta, s'jölpa hjälpa, slö4men hvithufvad 
oxe (Dagö), Närpesmålets fotrun hjortron, Ju Z hjul, Sätta hjärta, 
,fflp hjälpa, kunde man af fysiologiska skäl tro vara § (eller 
y). För Närpes uppgifves det mellertid vara det samma som 
det där annars förekommande 5-ljudet, i hvilket fall man 
möjligen har vägen §-f. För Nyl. uppgifves hjär här med hör-
bart h i); kanske y? I Kal. o. Rån. i Nbott. skall man hafva 
sjer här, sjeran hädan, sjölp hjälpa, m. fl.; i hvilka man kunde 
förmoda dorsalt .s, d. v. s. §, i alla fall icke har skäl att antaga 
5, enär samma källa för f-ljud brukar ett särskildt tecken. 
Mellertid har ÖKal. också hit Z hjul. 

Ett f-ljud, »mjukt aspireradt, likt ryskt sa ock fr. ge» skulle 
finnas i estsv. HäshuZ Hapsal, shjul, fersh. Att på denna upp-
gift utan vidare antaga förekomsten af 3 (eller motsvarande 
supradental) torde mellertid vara förhastadt. 

lv, ett mellanting mellan h ock w, förekommgy enligt skrift-
liga ock muntliga uppgifter ännu i Hall., motsvarande h i sv. 
hv- ock efterföljdt af ett betonadt w, t. ex. lvwent hvem, /massor 
hvass. Samma uttal af liv- synes för icke länge sedan hafva 
funnits äfven i Dalarne ock Vgötl. Att dömma af huila hvila, 
huinka kvida, hutt hvit, huiva kasta, hugp hvalp borde iv- finnas 
äfven på Nuckö, Worms 2) ock Runö. 

w, eng. w, står så nära u, att man stundom med lika rätt 
kunde skrifva u som w; så i diftongerna (au eller aw). Stun-
dom närmar sig underläppen öfre tandraden, så att man får ett 
mellanting mellan w ock v. Jag har trott mig finna detta i 
Vgötl. fv- (s. 77). w är ännu mycket utbredt i svenska mål, 

För Blek. skrifves också När här, hässegjerna den här; men 
min sagesman från Sturkö lät icke höra något h. 

Uppgifterna för Worms äro något motsägande: de hafva äfven k11-. 
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dels som allmänt v-ljud i början af ord eller efter t 	ts d 
s 5  k r eller mellan vokaler ock i slutet af ord, dels som ersätt-
ning för hy- (med le I. g eller ensamt), dels i st. f. g (eller k) 
ock då stundom redan förloradt, liksom ibland före o, stundom 
utbytt mot v, dels slutligen i några andra mera sällsynta fall. 

De tre dalsocknarne hafva w öfver alt före vokal, äfven i 
st. f. liv-, ock w har här vanligen en sådan grad af själf-
ständighet, att man kunde vara berättigad att skrifva u ock 
låta detta med följande vokal bilda en diftong (jfr y s. 64). 
Som ex. anför jag: wanta0 väntade, swoZos svalna, kwan kvarn, 
(Våmh.); tunga tvinga, watt hvit, was hvass, watte hvete (Orsa); 
men IM hymn vi lefva, sum sejälf o. s. v. Enligt äldre upp-
gifter skall w i Älfd. vara bortfallet före o i odå vada, olda 
vålla, onda vårda, oni van, 011 vall, ott vante, san svala, solås svalna, 
sorå svara m. fl. I enstaka ord träffar man samma företeelse 
äfven i andra mål, dels i början af ord dels efter d s k (sk); 
likasom å andra sidan v någon gång finnes före o, då skriftspr. 
icke har det (soss oss; vorska orka i Delsbo o. s. v.). w- för 
v- förekommer. också i Hall. inom samma område som w- (kw-) 
för liv-, dock enligt uppgiften icke före o 1. u, t. ex. wesp visp, 
?vann vatten, wäj väg 1), ock i sydligaste delen af Boh. (Oroust). 
Äfven i När. skall v- i vissa trakter hafva »en anstrykning» 
af w; ock ex. på w- för v- gifvas jämväl från Vbott., n. Smål. ock 
Sk.: wiipp (Nysätra); oill, oäfva (Tveta, Östbo); wind, will, wär (Sk.). 

w förelymmer vidare i: 
tw i twar tvär i Rågö- o. Wichterpalmålet, samt allmänt i 

Hall., kanske i s. Bob. ock Blek.: twätta o. s. v.; 
jisw (jw) i Lillherrd., Sveg o. Linsäll i Härj., Mark o. Kind 

i Vgötl. ock åt minstone Västbo i Smål., möjligen i Hall. ock 
Blek.; tsw i Torsås i S. Möre (s. 57 f.); 	- 
e) dw i Blek.: doala dvala; 

sw regelbundet i Nbott., Vbott. ock Hall. 2), samt undan-
tagsvis Härj. (jfr s. 77): matt svett, swen Sven o. s. v.; 

fw i Nysätra i Vbott., Lillherrd., Sveg, Älfr. o. Lins. i Härj., 
s. Boh., s. Vgötl., samt åt minstone Växjö län i Smål. (s. 77); 

kw i Nhott. o. Vbott., Lillherrd., Sveg, Älfr. o. Lins. i Härj., 
Delsbo i Hels., s. Vgötl., åt minstone Västbo i Smål., samt 

För Åtradalen skrifves mellertid v utom i wips interj., wyssa. 
Åt minstone skrifves sw- för Ätradalen. 
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s. Bob., Hall. ock Blek.: kwinna, kwarn, skwa1a o. s. v. (jfr 
tv-kv s. 68); 
g) riv i rwai0a vrida, rwaina skrika i dalm. 

w för y efter vokal är tecknadt i estsv. nawa nafvare, 
kawuZ kafvel; vidare i Rågö- o. Wichterpalmålets aw af ock 
ha»; harf, planw slarfva, samt därjämte i saw så subst., raw 
segelrå. Ett tidigare w bör man förutsätta, när i det sist 
nämnda målet y efter vokal saknas i t. ex. skru skruf, tiu tjuf; 
ock likaså i Sk. skruen skrufven, hoed hufvud; Hall. skruen, 
huet, dua, tua; Blek. lua, hua, grua; S. Möras roa, grua, lua. 

w ensamt ersätter skriftspr. hy- utom i dalm. jämväl i 
Nbott. »täml. regelbundet», i Lillherrd., Lins. o. Älfr. ock hos 
äldre personer i Sveg i Härj., i Bjuråker i Hels., vidare i s. Bob., 
s. Vgötl., Hall., så vidt det icke har kw- (s. 78), Västbo m. fl. 
här. i Smål. 1), samt delvis i Korsnäs i Öbott.; således wem 
hyena, wit hvit, wass hvass o. s. v. iv ingår vidare i kw- för 
hy- i Estl. (s. 69), giv- i n. ffils. (s. 70), kw- i Estl. ock Hall. 
(s. 78). Blott h kvarstår däremot af hy- i intern pron. o. adv. 
dels i Särna i Dal., dels i synnerhet i de skånska målen (äfven 
Blek. ock Boh. därunder inbegripna), eller t. o. m. därutanför 
(häcken hvilken). 

w ock g stå hvarandra tämligen nära, ock w ersätter g 
efter annan vokal än i e ä (jfr j s. 67) i slutet af ord eller före 
vokal (eller 1) i Estl. samt i Bob., n. Hall., Sk. ock vissa delar 
af Smål. (Västbo, Konga o. N. Vedbo, i de senare växlande med 
y), t. ex. tow taga, low låg impf., sow såg impt. (Rågöarne o. 
Wicht.); Ulma taga, nouer girig, liwa ljuga, gnilwa o. gnawla 
gnaga (Estl.); samt för svenska sidan: mawe mage, sawa såga, 
hawe 2) hage, vidare ,tywe tjugo, uwa öga, huiv hög, drow 
drog, fluwe flyga, lowe legat, läm° låge subst., Mima fluga, nawlar 
naglar (Boll.); flöw klippvägg, trow tråg, Uwe båge (Hall.); 
svouer svåger, skouen skogen, förYouen förvägen (Sk.); trim) 
tråg, skuwen skogen, fuwel fogel, /9-kwe låge, pluiva plåga (Västbo). 
Ett w har man att förutsätta i Sk. hu håg, bua båge, ruen rågen, 

Att dömma efter (h)oat rask, 
betydelse finnas också i Blek., så vidt 
mycket svag ock nästan omärklig»). Sö. 

I mina anteckningar eg. skrifna 
för g, 

(h)Oila, hvila, skulle w i denna 
man ej har kw- (»aspirationen 
Blek. har blott v-. 

med 	likasom alla ex. med W 
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hen trägården m. fl., samt kår korg, sör sorg (Färs h.); i Hall: 
flua fluga, lua ljuga, tjue tjugo, uen ögon, mae mage; i Blek. 
flua fluga. w har utan tvifvel också förmedlat öfvergången g-v 
i Sk., Hall. ock Blek») i have hage, slav slag, lava laga, lyva 
ljuga o. s. v., samt g-m i vamn vagn (Hall.), umn om ugn (Värml. 
o. Orsa). Jfr -gw- (s. 70) samt estsv. lua o. lugva kvinnomössa. 
v för g ock g för v förekomma i öfrigt i enstaka ord utanför 
de skånska målen. k(-w)-v har man i sohZävt släkt, ravt rakt, 
mavt I. maft makt, murft mörkt m. fl. på Nuckö; samt i sk. 
savn socken m. fl. Jfr vr- ock -1v (s. 24). 

h är icke konsonant i samma mening som de här förut 
behandlade. Det för h väsentliga är struphufvudets ställning 
ock värksamhet; munkanalens form växlar i någon mon efter 
de närstående språkljuden. Genom sitt utandningstryck står 
h mellertid närmast konsonanterna, ock skiljer sig därigenom 
från tonlös vokal (d s. 86). Jfr 'för öfrigt m, n, .2,, g, x, 
h). h finnes icke i dalmålet (Rättv., men ej Leks., då inbe-
gripet). För öfrigt äro »rospiggar» ock södertörningar bekanta 
för sin oriktiga användning af h: det påstås nämligen, att de 
bruka h där svenskan icke har det ock tvärtom: alm halm, 
öra höra, häta äta o. s. v. Det samma skall vara förhållandet 
i Östg. skärgården samt i Karls socken ock Snappertuna äfven-
som i Hangö o. Tägtom byar af Tenala socken i Nyl. Förmod-
ligen är h egentligen för ifrågavarande orters bebyggare främ-
mande, ock vid bemödandet att bruka det sätta de ofta in det på 
oriktigt ställe, såsom äfven händer dalkarlarne, när de »svenska». 
I Rättv. skulle h också brukas på oriktiga ställen; min sages-
man hade mellertid ingenstädes något h. 'Samma osäkerhet vid 
användningen af h uppgifves äfven förekomma i Västm. (mest 
hos äldre pers., i Nora, Linde m. fl. st.) ock på Dal, stundom 
på Åland ock i Estl.; äfvenså i Hemsö in'. fl. socknar på Got!. 

Rätteligen skulle man för åt minstone en del mål städse 
skrifva h eller d (jfr s. 86), möjligen med reduktion, efter alla 
tonlösa explosivor för att utmärka, att de egentligen äro aspirator 
(icke värkliga »tenues»), d. v. s. att vokalen icke sluter sig 
omedelbart till konsonanten, utan efter kontaktens öppnande 

1) Åfven N. Vedbo i Smål. har stundom v: sova såga, by låg. 
Sv. landsm. N. B. 1. 	 6 
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någon tid förflyter, innan utandningstrycket, som för p t k är 
mycket starkt, hinner sjunka, språkvärktygen öfvergå från 
kontakt till vokalställning ock röstbanden komma i vibration.. 
Man skulle då få phå eller paå för på likasom gaphals, thu 
för tu likasom uthus, khar för kar likasom bakhåll '). Jag har 
i denna afhandling underlåtit en sådan beteckning, bl. a. där-
för att jag .icke tilltrott mig att bland alla dessa mål afgöra, 
hvilka som möjligen hafva värkliga tenues (såsom t. ex. fran-
skan), hvilka som i stället hafva aspirator. Jfr sandhi. 

För laryngal explosiva, en del författares spiritus lenis, 
har landsmålsalfabetet, åt minstone tils vidare, ingen beteckning. 
Det är det ljud, som inleder vokaler, i fall röstspringa') plöts-
ligt öppnas, ock som man bäst kan iakttaga, om man vid hvisk-
ning plötsligt låter en vokal bildas, liksom vid suckande. Vi 
hafva trott det mindre nödigt att utmärka detta ljud, ock jag 
har ingen kännedom om, till hvilken utsträckning det kan före-
komma. Man har trott sig finna det mycket utprägladt i de 
fall, då h utelemuas, som ersättning för detta (Västm.). Det 
förekommer mig eljes, som om vokalerna i början af ord van-
ligen inleddes med en kort tonlös. Dansk »stötton», laryngal 
explosiva efter vokal, lär icke inom Sverige förekomma. 

Vokalernas uppfattning ock beskrifning erbjuder vida större 
svårigheter än konsonanternas, emedan de fasta punkter, till 
hvilka man kan hänföra sig, äro få. Tungan är med sina tal-
rika ock i alla möjliga riktningar hvarandra korsande musk-
ler en alt för rörlig del för att kunna med lätthet fixeras i 
en viss form för undersökning. Det kommer nämligen här 
an på icke endast läget ock beskaffenheten af en viss spärr-
ning eller förträngning, utan på läget för tillfället af munhålans 
konturer i alla tre dimensionerna. Man borde således egent-
ligen hafva den analytiska formeln för munhålans gränsytor i 
hvarje ögonblick. Synbart obetydliga förändringar i läget af 
tunga o. s. v. värka märkbara olikheter för örat, ock tvärtom. 
Att, medan sålunda alt flyter, i hvarje fall taga sin tillflykt 
till den enda säkra utvägen, bestämning af de för hvarje vokal 

I) Jfr om dessa aspirator KRÄUTER, Die neuhochdeutschen aspiraten 
u. tenues i KunN's Zeitschr. f. vergl. sprachf. XXI. s. 30-66, ock KRIU-
TER, Zur lautverschiebung. Strassb. 1877. 
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egendomliga, på resonansrummets d. v. s. munhålans form ock 
storlek beroende, förstärkta öfvertonerna, är, som man med 
kännedom om de hittils använda metoderna för en sådan be-
stämning lätt finner, praktiskt outförbart. Under sådana för-
hållanden måste man tils vidare nöja sig med att, så godt sig 
göra låter, med tillhjälp af syn ock känsel, spegel ock finger, 
göra sig förvissad om språkvärktygens normalställning för hvarje 
särskild vokal. Enär, såsom redan är antydt, märkbart olika 
ställningar kunna gifva vokaler, som för örat fullständigt eller 
i det närmaste sammanfalla, i det en ändring på en punkt 
synes kunna uppvägas genom en motsvarande ändring på en 
annan, ock således polymorfa vokaler förekomma, gälla här 
nedan gifna beskrifningar, utom hvad angår x ock a, hvilkas 
beskrifningar blifvit af docenten NOREEN meddelade, i strän-
gaste mening blott.för mitt sätt att bilda ifrågavarande språk- 
ljud — af hvilka .t. o. m. blott i y e ce ofnua 	o a en före- 
komma i det mål, med hvilket jag från barndomen är förtrogen 
— ehuru visserligen några stora olikheter icke äro att vänta. Det 
är mellertid i hög grad önskligt, att de som sysselsätta sig med 
hithörande frågor, ville noga beskrifva vokalernas bildningssätt. 
För att dessa beskrifningar må blifva brukbara bredvid hvar-
andra ock jämförelser möjliggöras, böra de, så vidt ske kan, 
göras likformiga ock utgå från samma synpunkter. Nedanstå-
ende framställning, väsentligen efter skotten A. MELV. BELLS 
systeml), kan därvid möjligen tjäna som utgångspunkt ock skenna. 

I en fullständig vokalformel skulle ingå följande element: 
graden af tungans höjning ock höjningens läge i riktningen 
framifrån bakåt, formen af tungans öfre yta, kindernas ställ-
ning, afståndet mellan käkarne, struphufvudets höjning eller 
sänkning i förhållande till dess normalhöjd, 'samt slutligen läp-
parnes form. Skillnaden mellan tonlös ock betonad är ge-
mensam för konsonanter ock vokaler. De senare äro också 
orala eller nasalerade. En stafvelse kan bildas antingen kring 
en enda vokal, hvilket i svenskt bildadt språk är det vanliga, 

i) Enligt SWEET. Handb. of phon. s. 10 H. BELL fattar, mellertid 
läpparnes medvärkan icke som fristående, utan som sammanhängande med 
tungställningen, hvadan han i allmänhet blott har frånvaro eller när-
varo af »rundning». Däremot skiljer han genomgående mellan »trång» 
ock »vid» öppning 
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eller med två (eller tre) vokaler till samman: diftonger, som i 
landsmålen äro mycket vanliga. 

BELL indelar vokalerna i främre, bakre ock blandade, alt 
efter som tungan vid deras bildning skjutes framåt ock höjer 
sig mot främre delen af hårda gommen, såsom vid i; eller 
hon drages till baka ock höjer sig mot mjuka gommen, under 
det spetsen nedtryckes, såsom vid a; eller hon intager en ställ-
ning emellan dessa båda. I alla tre fallen kan tungan höja 
sig mera eller mindre, hvarigenom höga, medelhöga eller låga 
vokaler åstadkommas. Slutligen kan man antaga fem olika 
läppställningar från ock med den för i ock ä, med mungiporna 
dragna åt sidorna bakåt, till ock med den för o i bo ock u 
i hus, med minsta möjliga öppning — altså största möjliga 
rundning — samt beteckna dessa labialiseringsgrader med 0 1 
2 3 4, hvarvid I utmärker läpparnes normalställning. Vid 
öfriga ofvan angifna synpunkter skall jag i den följande fram-
ställningen blott i enstaka fall fästa mig. 

Jag skulle då få: 

Främre: med främre delen af 
tungan höjd mot främre de- 

höga: 
medelhöga: 

2 	3 	4 
i 

len af hårda gommen 	 låga: 
Blandade: med mellersta delen höga: e o u 

af tungan höjd mot bakre 
delen af hårda gommen 	

 i 
medelhöga: 
låga: 

ce o 

Bakre: 	med bakre delen af höga: a a o 
tungan höjd mot mjuka gom- 
men 	___ 	 

medelhöga: 
låga: 	' 

a e u 

Mera lättfattligt är det kanske att efter intrycket på örat 
uppställa serien 

i 	t 	a 	ceaa 
( 0 i 

ock uppfatta y 	y 	8 ( 	 {:} 
som bildade genom läpparnes tillhjälp ofvanpå de förra. De 
bakre höga vokalerna gå raellertid icke in i ett sådant skema. 
Man kan likväl fortsätta till höger om a med 

acooauo; - 
men måste i alla fall ytterligare söka plats dels för y, dels 
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för g ock y, dels för a; samt har dessutom efter hvilken upp-
ställning som hälst ännu de nasalerade vokalerna: 

f'cqg Q Q 
samt tonlösa vokaler, här generelt utmärkta med a. 

Ett vokalsystem närmast slutande sig till denna senare 
uppställning är det, som ligger till grund rör SUNDEVALLS 
förslag till beteckning af de vokaler, som i det vanliga alfa-
betet sakna tecken. De af honom följda grundsatserna måste 
naturligtvis i allmänhet vara bestämmande äfven för formen 
af de nya bokstäfver, som här förekomma bland vokalerna ut-
öfver de af honom föreslagna. För flertalet af dem, som skola 
använda alfabetet, torde detta sålunda vara lättfattligare, än 
om det äfven i fråga om vokalerna vore mera vetenskapligt, 
såsom det i fråga om konsonanterna sträfvat att vara. En 
genomgående systematisk vokalbeteckning låter sig svårligen 
på grundvalen af det vanliga alfabetet åstadkomma; endast 
för ett alfabet, som, i likhet med BELLS »visible speech», är 
alldeles nytt från början till slut, är sådant möjligt. 

Vanligen indelas vokalerna i hårda ock mjuka, ock jag har 
äfven i det föregående användt dessa benämningar. Före de 
vokaler, som bildas framom k-g-läget: ityyeaceiro (men icke 
u), framflyttas k ock g — »förmjukas» -- till 3  J§, g §3 o. s. v., 
ock dessa vokaler kallas »mjuka». Indelningen grundar sig så-
lunda egentligen på läget för bildningen längre framåt eller 
bakåt. a 8, t. o. rn. a a o ock ännu andra äro blott skenbarligen 
mjuka, när de företräda tidigare värkliga sådana, t. ex. i kora 
köra (Stockh.), f ana stjärna, kan,ka kyrka (Möre); kjQya kölna 
(Hall.); i hvilka fall förmjukningen är äldre än vokalväxlingen. 

Vokalerna äro i alla afseenden mindre stadgade än konso-
nanterna. Öfvergångar utmärkande för större grupper af mål äro 
mindre vanliga. Ofta inskränka de sig till ett landskap eller 
några härader, ej sällan växla vokalerna från socken till socken. 
De tillgängliga iakttagelsernas bristfällighet både i omfattning 
ock säkerhet låter också de allmänna drag, som i vokalernas 
utveckling otvifvelaktigt finnas, ännu ej alltid med tillräcklig 
klarhet framstå. Af de mig bekanta öfvergångarne upptager 
jag här i allmänhet endast dem, som inom ordförrådet äga 
någon större omfattning. Vid de egna anteckningarne för 
skilda mål har jag i fråga om vokalerna, såsom förut redan 
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är antydt, i flertalet fall endast kunnat fästa mig vid deras 
intryck på örat ock på grund af detta intryck förutsätta ett 
mer eller mindre lika bildningssätt. Om vokalerna i ändelser 
samt om »tilljämning» mellan rot- ock ändelsevokaler skall 
särskildt talas, likaså om diftongerna. 

För tonlös vokal har alfabetet, åt minstone tils vidare, blott 
ett tecken, a, enär, så vidt jag vet, tonlös vokal i svenska mål 
endast förekommer efter motsvarande betonad ock den tonlösas 
kvalitet således genom denna är tillräckligt angifven. Tonlös 
vokal har jag menat mig finna i Linsäll i Härj. i leope loppa, 
sleape släppa, tuape höna; lyat lydt, meat mitt, Mat tätt, s/agt 
slätt, radt rätt, mwat mätt, Mvffiate tvätta, sot sött, geat godt, 
stint kort, not rödt, gaat gått, haatin hatten, kaata kattan; 
vadf y vatten, bedfy botten, bceak'n bäcken; Mytake tveka, lyake 
lycka, bceak bäck; samt yaamt'n jämtländingen, tott intet, vank° 
vankar, tagke tänka o. s. v. Tungan får icke den höjd, som fram-
bringar x eller y. Snarare kunde ljudet uppfattas som ett h; 
men ljudströmmen förefaller svagare, hvaraf jag sluter, att 
struphufvudet icke värkar som vid h. Det är eljes samma ljud 
som finskans h i t. ex. ihminen människa, ahkera flitig, åt min-
stone såsom finskan talas kring Haparanda. 

Jag antager vidare, att den »aspiration», som förekommer i 
Sveg i Härj. före tt ttj kk, samt i Särna i Dal. före tt, är samma 
ljudföreteelse som den nu afhandlade, ock att man altsä har: 
nact, trudt, med, ryafe, tadke o. s. v. på förra; truta, troat o. s. 
v. på senare stället. Likaså torde i Terijärvimälet i Öbott. 
samt Rågö- o. Wichterpalmålet i Estl. det h (oh), som före t 
ersätter k, vara vårt a, hvadan man skulle hafva aat akt, ilagt 
elakt, 'Amt slakt o. s. v. Förut har man tecknat cht i 
estsv. för kt, t. o. m. för ft: gicht gift, skricht skrift. Jfr x (s. 70). 

Skulle det visa sig, att tonlösa vokaler förekomma äfven i 
andra ställningar, t. ex. som efterslag i slutet af ord 1), så blir 
det nödvändigt att utmärka äfven deras kvalitet. Detta bör då 
ske genom en likformig modifikation af tecknen för motsva. 
rande betonade. 

Jag öfvergår till de vanliga, med sångton utrustade, altså 
betonade vokalerna. 

1) Det finnes någon obetydlig anledning att förmoda sådant på 
Mörk: »alla ord sluta med e efter li, t. ex. bann». 
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ock 	slutet ock öppet i, skilja sig från hvarandra därigenom 
att vid det senare tungan med mindre kraft tryckes upp mot 
gomtaket. Skillnaden motsvarar sålunda förmodligen den af 
BELL uppstälda mellan »trånga» ,ock »vida»: vid de förra är 
spänningen i tungans muskler större pck tungans öfre yta mera 
konvex än i hännes naturliga form, som hon vid bildningen af 
»vida» innehar. För örat står på öfvergång till e. I littera-
turen har man icke alltid skilt mellan i ock 

Äldre, genom stegring eller brytning uppkommet i kvar-
står, afvikande från skriftspr., som fått j, på Gotl., i Estl. ock 
Dal. m. fl. st. (jfr j s. 64), ock bildar med den följande vo-
kalen diftong: in, iä, o. s. v. I talrika äldre ock yngre dif-
tonger ingår i äfven som senare beståndsdelen. I alla dessa 
fall skrifver jag alltid i, utan att därmed vilja neb, att icke 
äfven 	kan finnas. i för -ja i afledning, vanligen samtidigt 
med bortfall af slutande a äfven i öfrigt, har man i Estl., 
Öbott., Nbott., Jämtl. (Offerd., Ström, Föl.), Dal. (Mora) ock 
Värml. Älfdal, t. ex. siti sitta, liggi ligga, dej dö, vill vilja, seki 
söka från Rågö-Wicht.; siti, smyri, väni (efter 1:a konj. med 
impf. o. sup. vänja o. s. v., men krev, set, bygg efter 2:a konj.) 
från Närpes; döi, göti, seli, (men leegg, seett) från Ström; bidi, 
esi häsja, swari, waZi, en i räfsa (pl. eriur), (men däja dö, säkja 
söka, tykkja, byggja) från Mora; fid4i följa, bkyni blänga, drettyi 
dränka, tijji tigga, bitti hynda, malli malja (liksom byjjy bygga 
med y för i) från Dalby; i för -g efter ii Värml. Älfdal, t. ex. bwlli 
bälg, hxlli helg o. s. v. I åtskilliga ord, där skriftspr. genom 
brytning fått ja jö för äldre i, står den äldre vokalen kvar i 
målen, ofta som e 1. ä, såsom i Värml., Vgöt., Hall. m. fl.: stela, 
stelpa, stelk; stundom som i, t. ex. Råneå o. Kal. si själ (phoca), 
stia stjäla, tiro tjära, tiror tjädrar, mg mjöl, fiZ fjöl (jfr 2Q 
bland dift.). Före ut ud nk ng öfvergår i ÖKal. e till i: lut 
ände. i står regelbundet för y (liksom e för ö s. 92), ock för 
ö i fall då sv. har detta i st. f. y, på Rågöarne o. Wicht., 
Nuckö, Worms ock a. st. i Estl., i Borgå i Nyl., Älfros i Härj., 
Borgsjö, Attmar o. Torp i Medp., Delsbo o. Bjuråker i Hels., 
Lima, Orsa o. Rättv. i Dal., Vingåker i Södn3.1); således: biggi 
bygga, stick stycke, bi by, grin gryn, firi före, bin i börja, kitt 

1) Enligt en uppgift äfven i Mellösa i När. (jfr s. 91). 
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kött (Rågöarne o. Wicht.); brita, bli, biddja, rintja (Orsa). 
Råneå o. ÖKal. hafva i för kort y (ö): Riti flytta, dili dölja. 
I enstaka fall förete äfven andra mål i för y, Delsbo i för ö (s. 93). 

Kort i är vanligen i, så vida det icke öfvergår till e. 
Jag har sålunda tämligen öfverensstätnmande från Multrå i 
_Anm., Arbrå i Hels. (jfr a s. 95), Rag. o. Offerd. i Jämtl., Orsa, 
Rättv. o. Leks. i Dal., Kumla i Västm., Nordal o. Vedbo på 
Dal: ribba, sitta, kvist, fisk, mista, stilla, sinne, vikt, sticka, tigga 
o. s. v., samt i de mål, som hafva i för y: titsa tycka, lika 
lycka (Orsa); niJil nyckel, rids'n ryggen (Rättv.). I Vörå-
målet i Öbott. skall det vara svårt att skilja mellan kort e 
ock kort i, enligt hvilken utsaga man har rätt att förmoda i. 
I När. är i före ng nk »tämligen rent»; i Vgötamålet kvarstår 
i före mm ock nn samt före m I. n + »muta», men har ett ljud 
mellan e ock i, således i. Äfven Gotl. äger enligt uppgift i; 
ock så förmodligen i allmänhet de norrl. målen, ehuru öfver-
gång till e äfven finnes. Ett kort i förekommer mellertid också 
i samma mål: jag tror mig hafva funnit sådant i vinge, innan, 
stinga, springa, gnista, binda, skinn m. fl. För Våmh. har 
jag blott i.. Mell. Möre har thipa trippa, 1,,stpe kippskodd, 
kifta flämta, 4sits kitt, tita titta, sid däld, sist, j,sasta kista, 
ml vild, bina binda, hina hinna, itig ring, m. fl. Estsv., nyl., 
öbott., vbott. ock stundom jämväl andra norrl. mål hafva 
ett äldre kort i (i i) kvar äfven i fall då skriftspr. fått e, 
kort eller långt, t. ex. gripa grepe, vita veta, sigäZ segel 
(Rågöarne o. Wicht.); vid ved, sinu sena, viku vecka, skip skepp 
(Nyl.); ock i står äfven kvar i andra mål i några enstaka fall. 
Tvärtom hafva de medel- ock sydsv. målen öfver hufvud regel-
bundet e för kort i; så nästan enhälligt Vgötl., Boh. ock Smål»): 
sleppa, dreft, setta, hetta, brest, mesta, fesk, ven prces., vekt, fleoka, 
legga, tegga, verrig o. s. v., ock så åt minstone ofta Blek. ock 
Ögötl. I Fryksd. i Värml. står e nästan utan undantag i st. 
f. i förepftsk. e för i står också anmärkningsvärdt ofta 
i v. Västm., Dalsl. ock Hall., utan tvifvel äfven i Sk., samt 

5 Då det för S. Möre är anmärkt, att det mången gång är omöj-
ligt att höra någon skillnad i uttalet mellan kort i ock e, har jag ansett 
detta betyda öfvergång till e. Ett mellanljud mellan i ock e uppgifves 
däremot vara vanligt i Sk. i st. f. kort e, t. ct. i en, eld, hem, lem, 
sett; i hvilket fall man altså har 2.. 
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uppträder mera enstaka i många andra, äfven norrl., mål 1), 
mest före k ock g (så uttryckligen När.) — synbarligen så att 
kort i står i ungefär samma ord öfver alt (jfr ofvan om Möre), kort 
i åter för öfrigt i norr är t, i söder e. I ptc. o. sup. af  st. verb 
af formen bita bet bitit har e trädt i st. f. i, kort: beten bete 1. 
beti o. s. v. i Rag. o. Ström i Jämtl., Hede i Härj., Särna i Dal. 
ock Delsbo i Hels.; långt: beten bete på Frösön o. i Föl. i Jämtl., 
i Vbott., Ångra., Värml., Dalsl., Vgötl., Ögötl., Smål. ock Hall.; 
hvaremot i, långt eller kort, alt jämt finnes på Gotl., i de östra 
målen, Offerd. i Jämtl., Lillherrdal, Sveg o. Funnäsdal i Härj., 
det eg. dalm., När. ock Södt.; Öl., har b0 ock 14 det senare 
dock förmodligen af yngre ursprung ur prxs.2) (jfr bryta under 
y nedan). Gotl. ock Dal. hafva i kvar äfven i impf. pl. i verb 
af formen bäita bait bitu biti, bada bet bitum Utta. 

Sö. Blek. (Torsh. o. skärg.) har för kort ock långt i regel 
bundet at, andra delar af Blek. öj; för långt i Gotl. ae, 
Kalix ej, dalm. at, Hall. (väl blott undantagsvis) äj; för i 
före vissa ljudförbindelser OKal. m. fl. st. ej (jfr dift.). Om 
Viby-i (z) se nedan (s. 91), äfvenså om ett mellanljud mellan i 
ock y (s. 91). 

y ock y, slutet ock öppet y, förhålla sig till hvarandra 
i afseende på bildning ock förekomst nästan alldeles som i 
ock t. y är ett mellanljud mellan y ock o, ock y ock ø före-
träda kort y, likasom t ock e kort i. Att y saknas ock er-
sättes af i (eller i enskilda fall af e 1. u) inom några inskränk-
tare områden af Estl., Nyl., Nbott., Medp., Hels., Härj., Dal. ock 
Södm., är redan antecknadt (s. 87); att det äfvenledes är främ-
mande för Vgötamålet utom Kinds h. ock några socknar af Mark 
ock där ersättes af u ock .0 (någon gång i o. a), samt att y i 
andra mål företrädes af y, synes nedan (s. 106, 90, 91); liksom 
där också nämnes om ett ljud mellan i ock y från Nbott. ock 
Södt. (s. 91). St. verb af formen bryta bröt brutit hafva i Leks. i 
Dal. ptc. o. sup. bryt, fZyp o. s. v., i Rättv. däremot svarande 
brih, latm, Rit, på 01. synnerligen ofta, om ej alltid, dubbla for-
mer: briit ock bryt o. s. v. Sådana sup. med y (ur prffls.) finnas 
också ofta i v. Västm., När. ock Södt. N. Ångra. företer styrä 

Jfr Närpesmålets a för i (s. 93). 
j kan på sådant sätt äfven komma in uti sup. af  verb af formen 

binda band bundit (Västm. ock öl.) ock andra st. verb med i uti press. 
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st8le st8t o. s. v. i verb af 2:a konj. med r 1. -99 i stammen. 
För skriftspr. y ju, äldre tu, äger dalm. lo eller ioc, Härj. 
åter g: flop, trots, pote o. s. v. Andra mål hafva utbil-
dadt 'nya diftonger: för långt y har man ay (0i) på Gotl., öl 
i Kalix, ut i Piteå; för kort y före r i Upp]. jö; för kort ock 
långt y i ö. Blek. oy (jfr ditt.). Å andra sidan finnes på 
Rågöarne kort y för sv. u, t. ex. mynn mun, yndi under, hyvi 
hufvud; på Wicht. för sv. o (o 1. o), t. ex. gytt godt, spytt spott, 
yst ost. y för i i några enstaka ord är kändt från åtskilliga 
mål; y för ju i t. ex. skyda skjuta, tyda tjuta, lywa ljuga, syg 
sjuk, synga sjunga tillhör eg. skånska mål, men finnes i en-
skilda fall äfven utanför dem. 

Kort y finnes, åt minstone på sv. sidan om Östersjön, endast 
undantagsvis. Mell. Möre har dock ypa, ytka, kyt kyffe, 
jyd skydd, ystek, lysen, dystek, vysa, lys, nys, tysk, kysk, 
lyne, syn, myla, jyldt, kygka, byke, jygke, ykka, stykka ock 
kanske några andra, samt vid förkortning under böjningen: 
byn bst. sg., sys pass., byte byt o. s. v. Förmodligen hafva 
dessa ord äfven i öfriga mål i allmänhet y. Eljes uppträder kort 
y som y i norrl., som o i medel- o. sydsv. mål. Jag har t. ex. 
tämligen enhälligt: lyfta, lyka, boka, styke, nykel, ryg, byga, eller 
ty,/§a, bydsa o. s. v. från Offerd. o. Rag. i Jämtl., Multrå i Ångm., 
Arbrå i Hels., Leks. o. Vånih. i Dal., Kumla i Västm. När. 
har y (ö) före k o. g: tok, bmc o. s. v., eljes (s. 92). y finnes 
möjligen i Ögötl. ock kanske i enskilda fall äfven i mål, som 
eljes hafva o. Däremot hafva Vgötl. regelbundet ock Smål. van-
ligen o, t. ex. lofta, bota, ho/a, stoke, toka, nokel, rog, bog& För 
Dals'. ock Boh. har jag antecknat o i ungefär samma ord. 
I s. o. mell. Hall, är ö för kort y »ganska allmänt»; enligt 
annan uppgift från Halmst. o. Årstad h. skall man där hafva 
kort y med »någon dragning åt ö», altså y. Fryksd. i Värml. 
har y före g g ks, men för öfrigt nästan utan undantag o. I 
sö. Blek. går kort y till ock med regelbundet öfver till o (s. 102). 
Närpesmålet har i ett mindre antal ord ö för y: löft lyfta, löft 
lykta, lökt sluta, ftjött skytt, töst tyst, tjörk kyrka, kröst krysta, 
smög smyga, bök byka; ock enstaka o för y träffas äfven för 
öfrigt inom y:s område. Öfvergången y-ö har sålunda i nu 
anförda mål gripit vidare omkring sig än i skriftspr. Mot-
satsen, att kort y står för sv. ö, äldre y, äger rum dels i 
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mera enstaka fall, dels mera utbredt i Nyl.: yvi öfver, mygla, 
stydja, tryska, syrpo, lyss, myss o. s. v.; ock i Närpes: byn i börja, 
fyri för, rydi rödja, smyri smörja, spyri spörja rn. fl. 

I Nbott. (Luleå o. Råneå) ock Södt. synes förekomma ett 
särskildt y-ljud. Det uppgifveå nämligen, att på förra stället ett 
»eget mellanljud af i ock y» finnes, som äfven med i ingår i 
bildningen af en diftong: hyt hit, syi se (Råneå); ock i Södt. 
står både slutet ock öppet y »långt närmare i än i riksspr., så 
att det mången gång är svårt att höra någon skillnad». I 
Södt. har därjämte i stundom, synnerligen före 1 ock r, en 
dragning åt y, hvaraf följden bör blifva samma nyss omtalade 
vokal. Om beskaffenheten af denna vokal kan jag icke när-
mare uttala mig, då jag ej själf hört den. I första hand 
kunde man tänka på en svagare labialisering (1 eller 2) än 
vid vanligt y. SUNDEVALL omtalar en dylik vokal (Phon. 
bokst. s. 61. Pal. voc. 2.). Som tecken för ett sådant ljud 
kunde man bruka y. Jfr i för y (s. 87). 

ock y äro bäst kända som Viby-i ock -y, efter Viby 
socken i När. De förekomma mellertid enligt trykta källor 
ock muntliga upplysningar äfven på många andra ställen: i 
grannsocknen Hardemo, i Mellösa i) i ö. När.; i Vånga, Risinge, 
Hällestad, Regna 0. Skedevi socknar af Finspongs län samt 
på Vikbolandet i Ögötl.; i Sundals o. möjligen s. delen af 
Nordals h. på Dal; mer eller mindre allmänt på öarne Oroust 
o. Tjörn i Bob., samt i Torsås socken i S. Möre af Balm. 
län; vidare i Ofvanåkers socken i Hels. ock i Selångers m. fl. 
socknar i trakten af Sundsvall i Medp. Man har beskrifvit 
dessa ljud som lateralt bildade »med tungan hårdt stödd 
mot främsta delen af gomhvalfvet», eller som vanligt i y »med 
tungspetsen stödd mot öfre tänderna». Jag har visserligen 
hört dem uttalade med en sådan hväsning, påminnande om 
z, som på ena eller andra sättet kan åstadkommas, särdeles 
från Vikbolandet ock Boh. Detta synes mellertid vara mera 
tillfälligt: väsentligen samma språkljud bildas också 'utan 
något dentalt element, ock så tyckes vara förhållandet både i 
När. ock Medp. Men struphufvudet sänker sig djupt under sitt 
normalläge, hela tungan drages därvid till baka, ock vokalerna 

11) Enligt en uppgift; enligt en annan har Mellösa 1 för y (s. 87). 
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bildas längre bakåt än i y. Man skulle således hafva rätt 
att, såsom ock skett, kalla ifrågavarande språkljud »gutturala». 
För öfrigt anmärkes, att När, före ng nk har i »tämligen rent», före 
kk gg e för i (s. 88 f.), t. ex. fek, vektgger dreke, leg, tege; samt 
ö, eller efter min erfarenhet y, före k ock g: lökka eller tykce 
nykel, ryg, byge (s. 90). Ex. på i y äro åter: bi, Viby, snipp, 
timme, hitta, sist, sill, hinna; styv, byta, sy, lyfta, bytta; ock särskildt 
för Medp.: fik, vgktg, ty j,se, nypeZ, ryg o. s. v. När. (Kumla) får 
in detta n äfven i ptc. o. sup. bry_te, brgt, bryten, flgg flygen 
o. s. v. (jfr s. 89). Torsås har t. ex. post'lgn porslin, byar-
jämte i ingår i diftongen eg för långt e; y är tydligt i t. ex. 
by, men närmar sig före kons. ofta till y. 

e, slutet e, har jag hört långt i sen, sten, vet, bet impf., mer 
o. s. v. från Multrå i Ångm., Stöde i Medp., Arbrå i Hels., 
Rag. i Jämt!., Leks. i Dal., Kumla i När., Gunnarsnäs o. Ge-
säter på Dal, s. Boh., Björkäng, Odensåker, Mellby o. Björk-
lunda i n. Vgötl., N. Vi i Ögötl., socknarne kring Kalm., samt 
Resmo på Öl.; kort uti hvem, hemma, snet snedt, betsel o. s. v. 
från samma håll utom Arbrå, som tyckes få a: sant, fa,k, vakt, 
ock När. För Lillherrd., Hede o. Sveg i Härj. ock Särna i 
Dal, är e också med tillräcklig säkerhet kändt. e står, så- 
som af redogörelsen under 	(s. 88 f.) synes, särdeles i s. Sverige, 
mycket ofta för kort i. Å andra sidan finnes i målen under 
stundom, ehuru tämligen sparsamt, e också för skriftspr. ä1): 
Nyl. ock Närpes hafva ofta e för kort ä före id nd ng: kveld, 
keld(o), hender, venda, lenger, streng m. fl.; Rågö- o. Wichterpal-
målet e för ä före n: ign, järn, kena kärna, stigit stjärna. Närpes 
har e för a uti her hare, led lada, tren trana, krevd krafde rn. fl. 
(men hceran -ar, trcenan -or o. s. v.). Liksom i företräder y 
(s. 87), så brukar Rågö- o. Wichterpalmålet e för långt ö: bredr 
bröder, grevst gröfst, hen höna, seki söka, t. o. m. bre bröd, 
kepman köpman, reer röd, er öra; Borgå i Nyl. kort e öfver alt 
för (nyl.) kort ö, långt e för långt ö = isl. oe, ofta ä,fven för ö 
= ist au, ey: reder röd, bre bröd, ded död, trest trösta, eron öron; 
Älfros i Härj. har t. ex. rere röra, bo.,sal barnsöl, heyl hörsel, 
smerie smörja; Delsbo e ee i: fea föda, grea gröda, hena höna, 

1) När jag talar om skriftspråkets ä, menar jag ljudet ä, antingen 
det tecknas e eller ä; likasom jag med e menar ljudet e, icke ä, 
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mea möda, gera göra, meja mörja; brev bröd, sega öga, leen 
lön, ree röd, heera höra, sleeg slö, see sjö, suee snö, beeka börda, 
beer björn, ske eZ skörd, er örn m. fl. (jfr dift.); hitta blöta, 
lisa lösa, skita sköta, stita stöta, ira öra, rik rök, blida blöda, 
mita möta, lilin löjlig m. fl. För Orsa uppgifvas: bala, bleda, bre, 
ern, ever, fera, leda, leglin, nojel, omegli, setja söka o. a.; Rättv. 
har däremot ö utan inskränkning. 

Vissa delar af Nbott. o. Vbott., Nordmal. i Ångua., Uppl., 
Södt. ock sö. Blek. hafva i rotstafvelse a för e (s. 94 f.) 1). 
På grund af uppgiften, att kort e ock ä i allmänhet i finnl. mål 
aro svåra att skilja, måste man antaga, att de hafva a. Så 
uppgifves också uttryckligen Närpesmålets korta e vara a. Rågö-
o. Wichterpalmålet ersätter nästan alltid kort e med ä (s. 96). 
Nösslinge o. Skällinge socknar i Hall, skola hafva å för e; 
Sunnerbo h. i Smål. a. Diftonger för långt e = äldre el, ock 
undantagsvis äfven eljes, äro särdeles vanliga: ei i Nyl., Pargas 
i Åbo län, Nysätra o. Umeå i Vbott., i Jämtl. (men vid förkort-
ning a), Vemd. i Härj. (ez,), Lima i Dal., samt Torsås i Kalm. 
län (el); äi på Rågöarne o. Wicht., i några delar af S. Möre 
ock v. Blek. (0), samt de nordligaste socknarne af Fjäre h. i 
Hall.; al på Gotl., i vissa delar af Estl., Nbott., Vbott. ock s. 
Vgötl. samt största delen af Hall. ock i Västbo i Smål.; si i 
Värend samt Vissefjärda af S. Möre; åi i Rolfstorps o. Ås 
socknar i Hall.; öi i Estl. ock Blek.; y,2 i Råneå i Nbott.; vidare 
?e i Sjundeå o. Kyrkslätt samt sparsamt i Pyttis socknar i 
Ny]., i Petalaks (o. Närpes) i Öbott. ock någon gång i Uppl.; 
j8 se i vissa fall i Delsbo i Hels.; 4e i Kind i Vgötl. Kvistbro 
i När. har ai för kort e. Jfr dift. 

a, öppet e eller slutet ä, alt som man vill, förhåller sig 
kanske till (e som 2 till 	gör i alla händelser på örat intryc- 
ket af ett ljud mellan e ock ce. Enligt SUNDEV. (Phon. 
bokst. s. 62) skall uppländskans a skilja sig från e därigenom 
att »tungans bakre del något mera nedplattas» vid det förra. 
Det motsvarar dels sv. e (i), dels sv. ä. 

Närpesmålet har enligt uppgift (med hänvisning till SUNDEV. 
a) kort a dels för sv. i, t. ex. javer gifver, late litet, vatn vittne, 
kvaliggar tvillingar, tran trilla, dra,kk dricka, ha,kk hicka; dels 

1) Möjligen betyder e e äfven i en del af ofvan uppgifna fall a. 
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för sv. långt e, t. ex. sadan sedan, fanun -or fena -or, sanuu senan, 
Stjane skenet, vadin veden, (men sen sena, ved ved o. s. v.); 
för kort e uti att ett, hatt hett; dels för sv. kort ä: famm 
fem, alv älfva, hana hännes, mast mest, hamt hemta m. fl. 
Möjligen har Nyl. samma korta a uti ledu lada, trenu trana, 
tresu trasa m. fl.; spegil, segel, spela, leva ni. fl.; femm, elva, mest, 
k(v)emm hvem m. fl.; skera skära, veva väfva, net nät, tjeru tjära 
o. s. v.; veksa växa, ena ärja, epel äpple, bekk bäck o. s. v. 
(jfr s. 93). Därnäst finnas de utförligaste uppgifterna från Härj. 
ock Jämtl., i hvilkas mål ett e »med ett öppnare ljud än e, åt 
ä till, i några trakter nästan (eller alldeles) som [danskt] n» 
är mycket utbredt. Lillherrd. skall sålunda regelbundet hafva 
a för sv. ä = isl. e, t. ex. bar bär, at äter, vag väg, pratte 
knep, se,kk, hast, sa4je, tamje, falls fälla, hander pl. händer; äf-
venså för sv. ä = isl. ge uti larde, tar tär pl., radd, jassa gäss; 
ock förmodligen identiskt med isl. e i prffls. ind. m, fa., grav, 
gnag, drag, tag, halt håller; med isl. ad i prms. ind. sk  slår, 
blas blåser, grat gråter, fa får m. fl.; men däremot t. ex. freste 
fresta, mente menade, jetter getter, bett binder, vesste visste, 
jekk gick, kik knä, tre trä o. s. v. I det öfriga Härj. samt Jämt!. 
ock Särna i Dal. förhåller sig målet väsentligen på Samma sätt'), 
dock att pr2s. ind. maZ, far o. s. v. inom Jämtl. icke finnes 
på Frösön, men i Ström o. Föl. gäller äfven som imp. sg. 
Jämtl. får dessutom a för kort e = äldre el, t. ex. seig n. 
sagt seg, rein n. rant ren, bask besk. Från Rag. visa mellertid 
mina anteckningar e: vca väl, vrcega vränga, tscema skämma, 
svcata svälta, hest häst, sek säck, drceg dräng, äfven kne 
knä, sven sven, rcet rätt m. fl.; från Offerd. åter: svå/t svälta, 
vå.2,t välta, fall'n rem, stal stjäla, slåp släppa, fa fålla, sak säck, 
vag vägg, o. s. v. öfver alt, där ej följande supradental eller 
kakuminal framkallat a (s. 97 f.). a ersätter här äfven e = 
äldre el: halt helt; en, ben (»e, läs ä»). För Våmh. i Dal. 
har jag också skrifvit a: sak sälja, swago svälja, wag väg, 
wanta väntat, .2,1apa släppa, waltas vältra sig, flats'n fläcken, 
alsa hälsa, wark värk, ardar skuldror, kwan kvarn m. fl., 
äfven art hört; ock för Orsa swagga, Valsa, £lapa, kwan, sandze 

1) I inf. kan tilljämningen mellan rot- ock ändelsevokaler framkalla 
annan vokal, men a finnes då alltid i de öfriga formerna. 
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sängen, andze äng in. fl., samt i st. f. ö uti ara öra, mat möta; 
men för Leks. o. Rättv. i regeln (e. Bland kustmålen har Vbott. 
ett e »som i tjena, denne» uti rest fiskfjäll (Nys.), emt svan, bres 
körtel (ÖKal.), skildt från det »breda ä i värn, ärrig»; troligen är 
det också a (»långt eng. a»), som i nordligare Vbott. ersätter 
a före ut ud nk ng: enler snöskida (is]. andri), bent band, kenk 
klase (ÖKal.). I Nordmal. uttalas e »såsom e i sv., ehuru 
mera närmande sig ä». Från Multrå i Ångm. äro: mate, laga, 
lare, men kort hcest, gncele, .2,lceke o. s. v.; från Arbrå i Hels. 
sen n. sant sen, bas'l betsel, samt fa,k, jak, vakt, sakta. I 
Södt. ljuder e, både långt ock kort, »i allmänhet bredare än i 
riksspr.» (med hänvisning till SUNDEV. a), det slutna långa ä 
»ljuder i allmogens mun lika med det långa e», ock det slutna 
korta ä är »i det närmaste» lika med det korta öppna e; så-
ledes: stan, la,kä; all eld, hatte hette; vag, atä, 1Gså; brannä, kjapp, 
t. o. m. undantagsvis bar bär, bGrä bära, dar där, ar är, har 
här, paron päron, samt Gtikä, G,vjä, jak skrGmä, vapling. Något 
värkligt e i rotstafvelse finnes således icke. Uppländskan, 
ock då naturligtvis äfven Stockholmsmålet, har samma egenhet: 
an, ald, ham, lam, satt, äfven sa se, sad sed, mana o. s. v. Långt 
a för ä synes förekomma i När. (Kumla), Vadsbo (Björkäng) 
o. Kind (Svenljunga), förmodligen äfven i Nordal o. Vedbo på 
Dal uti t. ex. tjana, mata, 'asa, laka, bara, lara, nar, har, 
samt i Boh. uti §a.na, sta,.1a, 'asa, mada, draba (Sörbygden). I 
själfva staden Kalmar får man också vanligen höra a för långt 
ä. Från Gotl. har jag antecknade: stiala stjäla, sala sälja, lapa 
läpp, mata mätta, sala sätta, stiana stjärna, men skora, bura, 
hcer, spcena, drceg. Slutligen står a i Blek. (åt minstone Torshamn 
o. skärg.) regelbundet för sv. långt e (i): ban ben, mana mena, val 
vet, han ren, hl hel, mae mer, haha gossar, tag teg, hada reda; 
va vid, ta till o. s. v. Mindre säkert är a för kort e; jag har 
fått an at en ett, blat blifviti  malan mellan, vam hvem, he,mel 
himmel, vaka vecka, ake icke, haktet riktigt; men i andra fall 
möjligen e. 

ce, öppet ä, står emellan a ock a. Området för ce inskränkes, 
i förhållande till svenskan i allmänhet, å ena sidan dels genom 
e i st. f. ä före vissa konsonantförbindelser i Finnl. ock Estl. 
(s. 92); dels genom a för kort ä i Finnl., för både kort ock långt 
ä i Jämtl., Härj. ock Dal., samt utanför de norrl. målen i Uppl. 
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ock- Södt. a för långt ä är dessutom kändt från Multrå i Ångm., 
samt från När., Vgötl. ock Boh. (jfr a s. 95). Å andra sidan 
öfvergår ä till a (1. a) före supradent. eller kakumin. ock före h 
(s. 97); före 	+ kons. till o i Dal. ock s. Ångm. eller till 
i Härj. (s. 113 f.), eller till 8 i Närpes (s. 104); före 1 + kons. 1. m 
+ kons. till ö i Nyl. (s. 101); före till ö i Rågö-Wichterpalrnålet 
(s. 101); till 8 i vissa ord i Delsbomålet (s. 103), eller till a i 
några fall i samma mg; till hvilket alt kommer, att gamla 
kons.-stammar med omljud i pl. i Rättv. i Dal. bildat nya pl. 
utan omljud: hander, rander o. s. v. Slutligen motsvaras långt 
ä af diftongen äi (az) uti Hall., vissa delar af Blek. ock S. 
Möre, kort ä af al i Kvistbro i När. Däremot vinner 	om- 
råde, i ty att det brukas för sv. kort e i Rågö- o. Wich-
terpalmälet, t. ex. bot bett, skop skepp, bst. bceti, skcepi, pl. 
skepir o. s. v.; vidare därigenom att enligt uppgift ce (kort) före-
kommer i st. f. sv. = äldre kort a it. ex. olräga draga, häku haka 
på Rågöarne o. Wicht. i Estl., ock på samma sätt i Närpes i 
Öbott.: netjin naken, hceran haren, kedun ladan, trcenun (men 
ob. her, led, tren) m. fl. ce eller a för a finnes också i Västm. 
Före h öfvergår a i sydsv. mål ofta till ett ä-ljud, som 
stundom är a, stundom ce; jag har sammanfört uppgifterna om 
denna öfvergång under a (s. 98). 

Ex. på ett värkligt e har man åter efter min erfarenhet 
uti t. ex. skeppa, tvcetta, hcest, slceoka, vcegg, drceng från Multrå 
i Ångm. ock Rag. i Jämtl. (jfr a, s. 95); från Arbrå i Hels. 
dessutom i vcega, Scpra, fc_ela; uti lo. ra, vroka, stjäla, skära, jr, 
stjorna, fje fjärde, skeppa, tvcetta, vceska, vceoka, sceng från Leks. 
o. Rättv. i Dal.; uti vcesa, Mega, 32ceka från Kumla i Västm.; 
uti vcence, ycapce från Kumla i När. (jfr a s. 95); uti slceppa, 
hest, (eja, flcesk från Gunnarsnäs o. Gesäter på Dal ock Sven-
ljunga i Kind af Vgötl.; uti Una, mota, kesa, skora, lora, dar, 
hcest, hcesja, ficeek från Tidevad i S. Vadsbo, Mellby i Bjärke 
o. Solbärga i Redvägs h. af Vgötl.; uti lc§ra, Kela pärla, mola 
märla, rona stjärna, jon järn, svcpte'svc§4 svalde svalt från 
Bob. (närmast Sörbygden); uti novo, vota, losa, lokas, dor, knceppa, 
tvcetta, hcelsa, hjcelpa, moll från N. Möre, Hjälmseryd i Västra 

Linneryd i Västbo o. Nöbbeled i Konga h. af Smål. samt 
Torshamn o. skärgården af Blek.; uti vt väta, /c.t.,s läsa, la 
lära, bcea bära, tv&t tvätta, regn regn, från Resmo på Öl. ; ut 
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skcera, bira, jr, her, spcena, från Got!. Upp!. ock Södt. torde 
icke hafva något cc, utan i dess ställe a eller a. Närpes har 
möjligen er uti lär lära (»slutet ä som i sv. där»; jfr dock a nedan), 

a står på öfvergången mellan (e ock a, är således ett myc-
ket öppet ä-ljud eller ett öppet a-ljud (»hatt») med dragning 
åt ä. Efter min uppfattning skulle det ej mindre fysiologiskt 
än etymologiskt ligga mellan ce ock a, således vara »bakre-
blandad medelhög». a förekommer i de flesta mål, motsvarande 
dels ä före r , så vidt man ej kommit ända till a; dels a, före 
r eller dessutom; dels slutligen i När. sv. öppet o. a står i 
st. f. r (k) i vissa ställningar, hvarom se under k (s. 73). 

a för ä ock a står före r ts) ock samt r- ock 4-supraden-
taler uti vark värk, sark särk, maTtie matte matt märka märkte 
märkt, arje alle att ärja årde årt, jatte hjärta, kqk färsk, 
jan järn, IM färd, samt kar karl, fara fara, vara varg, stark stark, 
gan garn, tak tala, gak gala, hodke halka, svalke svalka, c_tn  
aln från Multrå i s. Ångm. (jfr nedan om oberoende a); uti 
arv arf, garv duktig, barm barm, barkä afbarka, kvarn kvarn, 
Ud hal, ahlde (ale) yngel, fekske falaska, cAn, aln från n. Ångm.; 
uti bar) bärg, vare värr, ala ärla, paa pärla, jan järn, tsana 
stjärna, faZu färdig, le lärde, hak, helg, ,/,9649,ke kälke, svaZie 
svale sval svälja svalde svalt, yate hjälpte, ock var) varg, 
gan garn, bet.» bjälke, haj hals, an aln från Rag., samt vak 
värk, sak särk, fåt hjärta, ,s.at stjärt, As färskt kött, aeap 
hjälpa, j,sedk kälke, ock stksk stark, baUc, bjälke frän Offer-
dal i Jämtl.; uti va4(e) värre, hake herre, bara bärg, varp 
värja, faZz o. &ter färdig, fyfaig fjärding, fwacie jwat svalde 
svalt från Svenljunga i Kind af Vgötl., ock öfver hufvud på 
samma• sätt i S. Vi af Ydre i Ögötl.; uti var värre, hetr herre, 
fat stjärt, &dia färdig, pts_t1 pärla, 54n stjärna, svtdy svälja från 
Resmo på Öl. I Södt. ock Uppl. är a genomgående öfver alt 
där skriftspr. tecknar r eller 1 (för 	bara, val värdt, fat 
färdig, van värst, pala pärla, jan, järn, milt vca o. s. v. 
Äfven i Närpesmålet skall ä före supradentala (ock kakumin.) 
kons. vara mycket bredt, ock det uttalas, liksom ö, i synnerhet före 
4, »med ett i sv. icke brukligt, mycket bredt ljud», hvilket 
tyder på a. a, ofta rent af er, är vanligt i Blek. ock i Kalmar 
i st. f. a före k, t. ex. märk, pärk, koärn kvarn (Blek.). För- 

Sv. landsm. N. B. 1. 	 7 
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modligen år det också ett sådant 	före hvilket man i s. 11411. 
får snärka, hvärken, svärt, i hvilka jag förmodar a, ehuru det 
ju alt för väl äfven kan vara g', såsom det åt minstone stun-
dom är i Blek. ock Kalmar. I de sydsv. målen finnes också 
den alldeles motsatta öfvergången från ä till a-a före samma 
h,, t. ex. vah, bah, snaht, mahla eller oftare vah, o. s. v. (s. 107). 
Västbo i Smål. har tam, kahm, bahmhahtieh. Jfr öfver hufvud 
8 (s. 102 if.). 

I sö. Uppl. uttalas också, enligt hvad som är uppgifvet, a 
»med ett eget ljud mellan a ock ä, nästan såsom kort a i eng., 
utom framför k 11 m n», hvilken,:regel äfven inbegriper a före 
supradental eller kakuminal. I Fragg i Västm. uttalas ä »med 
stark dragning åt a» i t. ex. klanning, valling; så äfven i Skinn- 
skattebärg: stalle, stallning 	s. 134). Rättv. i Dal. skall 
i en mängd ord hafva a med »en lindrig dragning åt ä, all-
deles samma ljud som det korta a i eng.»: gfvu afvig, gr 
garn, arpa harpa, fall falla; men jag har blott hört a. Delsbo 
i Hels. har sitt »smidiga länga a som i sv. järn, värn» synbar-
ligen blott före r: kuara, dar, bara; men däremot sitt »smidiga 
korta a som i sv. välja, tälja» oberoende af sådan anledning i 
t. ex. dam dem, lann land, hann hand, strann strand. Från 
Multrä i s. Ångm. gifvas gnu/ gran, ingge uppmana (jfr 
ofvan om a före supradent.), stappaZ stapel, vammaZ vadmal, 
kam lakan, stall stall, dallre dallra, p4tgg plagg, gga fruktan, 
stgka stake, men i andra fall a 1. a, utan att jag kunnat upptäcka 
någon för alla fall giltig regel; ock i n. Ångm. uppträder 
för a ett ljud, »som sväfvar mellan a ock ä, liknande a i 
eng. ordet mad», här dock, så vidt jag kunnat finna, blott 
före supradent. ock kakumin. samt i tilljämnade former, t. 
ex. 4ga fruktan, stgka stake, bgkansh till baka (men bak), 
lgga (men lag); hvilka äfven i s. Angm. alltid hafva a, såsom 
af de nyss anförda ex. antydes (jfr s. 138). I Vbott. finnes 
också ett ä »som ett bredt ä i värn, ärrig», samt ett a med anstryk-
ning af ä uti t. ex. täk tak, stäkkstolp spisstolpe, marr »nästan 
som märr», baresta »nästan som bäresta». Samma a är allmänt i 
Kalmar för kort ä: kat katt, kafe kaffe o. s. v., ock i närheten 
af nämnde stad i Förlösa m. fl. socknar, där a står , i alla de 
fall, då målet eljes skulle hafva a (s. 107), t. ex. kalv kalf, slape 
utan (pred.), je_tn järn, tat tagit, dhat dragit, vat varit. 
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SOM a har jag också uppfattat ett ljud, hvilket i När. er-

sätter öppet o, hvadan man skulle skrifva: kaZ kol, san son, 
lava lofva, ap upp, hapce hoppa (Kumla). Äfven Rekarne i 
Södm. har ungefär samma ljud. Utan tvifvel står det mycket 
nära a (se här nedan); SUNDEV. beskrifver det värkligen som 
vårt a. Ett liknande ljud finnes i s. Ångm. i samma ställning, 
hvilket jag mellertid tils vidare tecknat a, emedan det synts 
mig vara något olika a ock snarare ligga mellan a ock 0. 
BLOMBERG ställer det i spetsen af sin vokaltriangel, hvilket 
borde antyda a; hans närmaste vokal åt u-sidan omfattar 
mellertid efter mitt öra både a ock a efter vår beteckning. 
Jag har t. ex. far fåra (sulcus), sarj sorg, ta:7p torp, stalt stolt, 
stan stund o. s. v. Förmodligen har n. Ångm. samma vokal i son, 
småg reform, sorg ock ett par andra. Det heter också från Vbott., 
att öppet kort o där stundom ljuder som a, t. ex. san son, man 
mon; »men detta är ej det rena a-ljudet, utan det har en färg-
ning af å, som är svår att angifva». 

a liknar för örat närmast a. Det bildas, enligt NOREENS 
beskrifning, med tungan fullständigt i dess naturliga läge utan 
någon som hälst höjning baktill. Den som är ovan vid ljudet, 
måste för dess bildning bemöda sig att sträcka fram tungan 
så långt som möjligt. Det finnes i Dalby socken i Värmlands 
Älfdal i vissa fall dels för sv. ä, dels för sv. a, t. ex. Dn järn, 
bk bära, dr:å.p dräpa, jårp järpe; drag draga, ber bar, gen. garn. 

.o ock o, slutet ock öppet ö, förhålla sig till hvarandra som 
e ock (e. Det förra finnes allmännast som motsvarighet till en 
äldre diftong i t. ex. öga, rök, ock vanligen i de fall, då målen 
hafva ö-ljud för sv. kort y (s. 90), t. ex. lokta lykta; det senare 
vanligen i t. ex. björn, ehuru skriftspr., liksom en del uppsatser 
om landsmål, icke betecknar denna skillnad. Före supradent. 
ock kakumin. har ö benägenhet att öfvergå till o eller 8 
(jfr a s. 97). Bruket af ö i målen är i det hela vida inskränk-
tare än i skriftspr. För ö = isl. au  har Gotl. au eat Om ge), Est!. 
au än ou (äi), Nyl. ock Öbott. ön, Vbott. o. Nbott. au äu au eu ou, 
Jämt!, ock Vemdal i Härj. nu (eller au). Gotl. ock åt minstone 
Älfd. i Dal. hafva kvar vokalväxling mellan sg. o. pl. af verb 
efter konj. bjuda bjöd, bryta bröt: på Gotl. blanda baud budu, frausa 
fraus frusu; i Älfd. bioaa boa buaum, friosa fros frusum o. s. v. 
För ii = isl. sy har Gotl. az (o0), Estl. al äi, Nyl., Öbott. ock Jämtl. 
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öi, Kalix i Nbott. oi. N. Uppl. skall hafva oj 1, öl för ö. Dif-
tonger af senare ursprung för långt ö äro y@ uti Sjundeå, 
Kyrkslätt o. Pyttis i Nyl. samt i Öbott., yö iö i Rågö-Wichter-
palmålet ock i Uppl., uö på Runö (jfr dift. s. 125 f.). Långt 
sv. ö = isl. oe blir på Rågöarne o. Wicht. vanligen e (s. 92), 
kort sv. ö blir i (s. 87); men ö finnes dock kort i t. ex. smör, 
öggva öga, långt uti t. ex. lördast i lördags, samt inträder 
för några andra vokaler; Borgå i Nyl. har för långt ö = isl. cc 
alltid e, stundom äfven för ö = isl. au  ey, för kort ö alltid e; 
Älfros i Härj. synbarligen öfver alt e för ö (s. 92). Dalmålet 
säges för ö i Orsa alltid hafva e 1. ä, i Älfd. stundom ä, stun-
dom ö; mig tillgängliga ex. på behandlingen af ö i Orsa gifva 
vanligen e 	92), undantagsvis ö al: rgd, gga, my2k mjölk, 
fest först; statt stöta, daia dö, snaia snöa, manas möglas, ramn 
rönn. Rättv. har däremot, såsom redan är anmärkt, ö utan vidare 
inskränkning, än att ett eller annat verb af formen bryta bröt 
bytt konj.: brIta brgt, lapa Nej) (men Ng, pgt, sgp, skgt). I 
delboskan finnes icke ö utan ersättes af i e ee (s. 93), 8 (s. 
103). Sv. ö ersättes för öfrigt i större eller mindre ord- ' 
grupper af andra vokaler. Härj. (samt Rag. i Jämtl.) ock Särna i 
Dal. bruka i/ för ö = isl. au; s. (o. mell.) Vgötl., åt minstone 
vissa delar af Ögötl. ock Smål. i impf. af  konj. bryta bröt. I Rag. 
i Jämtl. samt åt minstone vissa delar af Härj., Ögötl., Vgötl., 
Bob. ock Dalsl., står u för ö, mest före r 1. 	(eller deras 
företrädare) i en del verb ock verbalformer (s. 119); i s. Ångrn. 
o före 	o. s. v (s. 114). Detta sista, o, finnes för öfrigt i 
Hall. i impf. frc2s af frysa o. s. v. (s. 113), e i några särskilda 
ord i Uppl., Ydre, N. Möre m. fl. o för ö hafva äfven Nyl. 
i några ord ock Öl. (örs 	s. 114), samt Sk. (s. 115); o 
för ö n. Hall. före supradentaler (s. 122). I mell. Möre öfvergår 
kort ör regelbundet till ah, (s. 110). Enskilda fall af y ce aau o 
o. s. v. för ö förbigås här. Om 8 för ö skall nedan talas (s. 102 f.). 

A andra sidan inkommer ö för åtskilliga vokaler. Om ö för y 
kan ses här ofvan (s. 90). ö för ä finnes i Rågö-Wichterpal-
målets ik hjälpa, stik stjälpa, Ug älg, säg själ, stök stjäla 
m. fl. (före Z); i Nyl. före 11. m + kons. (dock ej alltid), t. ex. 
jölpa, stjölpa, sjölk, hölft, jömt, sömber (jfr e s. 104, o s. 114, o 
s. 117); för i e äi enskilda ord äfven i andra mål. I st. för 
y u har ö inkommit uti g j@ för äldre tu i Lillherrd., Sveg, 
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Hede o. Linsäll i Härj., någon gång i Jämt!.: gage flyga, 
Rgte flyta, brgte bryta, jas ljus, jade ljuda, o. s. v. ö för u 
uti ptc. o. stip, af konj. bryta bröt är kändt från Vbott.: brötä, 
Arbrå i Hels.: skote, spe, Jämt!. (Frös. o. Föl. bröte, Ström 
brötte), samt från Fryksd. i Värml., Nord. o. Vedbo på Dal, n. 
Vgötl., Sörb. i Bob. (öfver alt g); i ptc. o, sup. af  konj. binda 
band från Vbott.: bönnä o. s. v., Jämtl.: fönne (Offerd. sproya 
sprungit, stkba stuckit), Särna i Dal.: fönni, Arbrå i Hels. 
bone, sproge (jfr 8 s. 103, u s. 119); samt i en del enskilda ord. 
För öppet o (o) står ö uti Ny!.: gölv, möln, törka, törrvid torr- 
ved; uti Leks. genomgående 61 (med dragning åt e), t. 	lava, 
sova, son, stopa, slet, torp, korg; uti de sydligaste socknårne 
af Hall., enligt uppgiften synbarligen allmänt, för kort o (jfr 
s. 113 f.); i S. Möres sörj, törrer, törp, töla m. fl.; i Blek. gölv, 
sön, töl tolf, gödt, törsk, stolpe, dronning, abbörr, törr, söm o. s. 

o har jag funnit i t. ex. rad, gga, hg, fgda, mata i alla 
mål, hvilka jag själf hört, så vidt de öfver hufvud i dem hafva 
något ö-ljud; impf. brgt, sop o. s. v. i Arbrå i Hels., Rättv. o. 
Leks. i Dal., Kumla i När., Fryksd. i Värml., Nord. o. Vedbo 
på Dal, Vadsbo i Vgötl., Bob., samt Resmo på Öl. o = äldre ey 
oe före r kvarstår efter min erfarenhet i fra, hgra, kara, fgra o. 8. 
v. åt minstone uti Arbrå i Hels., Rättv. o. Leks. i Dal., Dalsl. 
(Nordal o. Vedbo), Vgötl. (Vadsbo, Bjärke, Redvägs, Skå-
nings, Kind), Boh., Smål. (Möre) o. Ydre i Ögötl. ø för äldre 
ey kvarstår före j uti böja, töja, höja o. s. v., långt (o) i Smål. 
(mell. Möre), kort (g) på Dal (Nordal o. Vedbo), i Vgötl. 
(Vadsbo, Kind), Boh. ock Ydre i Ögötl. I Vgötl. har man t. o. m. 
borja, sorja o. s. v. Kort ø finnes i mell. Möre i t. ex. kost, 
kost, Wie, hons, los, onska. Slutet ö uppgifves för öfrigt 
exempelvis för Nyl. (= äldre oe, samt i enstaka fall dessutom): 
bgn, dgma, fara, taga, glgma, sj g samt bgnder, kid o. s. v. med 
förlängning 'före nå id (jfr s. 92); Närpes (Öbott.): långt ö väx-
lande slutet eller öppet utan regel; Vbott. (»såsom i'sv. mö, hö»): 
drag, ras, slag, tak valka, pgkjen pojken; Härj.: state, hg, frgse 
frysa, sju;  Hall.: gran, lgn (»blott långt»). Äfven n. Angm. äger 
enligt uppgift både öppet ock slutet ö. Att dömma efter trykta 
afhandlingar om Multråmålet i Angm. ock Fryksdalsmålet i 
Värml. skall däremot i dessa mål endast ø (jämte 8) finnas: 
ö = e + o. Äfven i det öfriga Värmt. tyckes ö öfver alt vara 
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slutet: era, hgra, smgr, bjgrn, borja, fonster. Södt. (ock sö. 
Upp!.) torde sakna o (jfr u nedan; om slutet ö i Södt. se un-
der 8 ock x s. 104). 

u, öppet ö, står i mina anteckningar uti hoa.hod hogt 
höra hörde •hört ock på samma sätt fa, Ma samt i böja, 
spörja, hörsel, skölja, följa o. s. v. från Öl. (Resmo); fe förde, 
Me hörde från Vadsbo i Vgötl.; boja, pluja, buda, surja, från 
När., (Kumla), de förra därjämte från Arbrå i Hels., som 
(jämte Leks. o. Rättv.) äfven har fob., skulja o. s. v., de 
senare också från Nordal. i Dals]. ock från Västm. (Kumla). Uti 
flera eller färre af orden göra, björn, rötter, mönster, fönster, 
först, hörsel, björk, kyrka står u också i Ydre i Ögötl., Vgötl., 
Boh., mell. Möre i Kalm. län, Rag. o. Offerd. i Jämtl. öppet 
ö uppgifves .äfven för t. _ex. mörk, lögn, följa, sörja i Nyl. (»öppet 
kort»); trösk, Nött, rött i Öbott. (kort alltid öppet); dör dörr, 
förel fjäril (»såsom ö i sv. mörk») i Vbott.; nöd nöt, blött i Hall..; 
grön, 'trött i S. Möre; röra, göra, mört i Östra h. i Smäl. • Södt. 
synes hafva 	o (jfr s. 115); Stockh. t. ex. (s.,ga, blot, mota, 
foda, sot, bop, toja. Sö. Blek. (Torshamn ock skärg.) har 
blott öppna ö (u), äfven för sv. y, t. ex. oks yxa, staka 
stycke, boks° byxor, nota nytta; ogan ögon, ius lös, skot sköt, 
do död, huka höra, ska söka, +2o yr, 5u sjö; jo gör, jphka 
kyrka, bohja •  börja, lugn lögn, sonda . söndag; vu8t vuret, lt 
ludet, smola smula, ju ju, hos huru, sotat setat, hola hållit, klov 
klet; muna många (jfr a s. 95 f.). Mera sällan träffas u för y 
äfven annorstädes. 

8 förhåller sig till o-u som a till e-ce ock ligger mellan 
o ock e; bildas med tungan uti a-, läpparne uti a- (1. e-) 
läge, ock är ett mycket öppet ö. Det kommer stundom nära 
e, stundom nära a (starkare »rundning)) d. v. s. läpparn.e mera 
slutna). 8 uppträder hufvudsakligen dels i st. f. ö före supra-
dent. ock kakumin., liksom a under samma förhållande för (e 
(s. 97), dels i st. f. öppet o (o), dels för u; ock synes hufvud-
sakligen tillhöra de norrl. målen samt Västm. ock Värml., men 
förekommer, så vidt jag kan dömma, äfven på några andra 
ställen. I Vbott. finnes sålunda t. ex. i dor dörr, dona döna, ett 
o, som »än närmar sig öppet sv. o, t. ex. i mon, son, än åter 
öppet ö», i hvilket senare fall man möjligen har 8; 'ock i s. 
Vbott. uttalas 0 »med ett ljud liknande u i eng. tub», ock skall 
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detta ljud, som förmodligen är antingen 8 eller a (s. 99), finnas 
nästan öfver alt för sv. öppet kort o, åt minstone i Nordmal., 
stundom äfven för ö eller u. N. Ångra. har en vokal »blandad af 
o, u ock ö», som med någon sannolikhet kan antagas vara 8; 
den motsvarar i allmänhet G.  1. u, men äfven någon gång ö: ro 
röd, sno snöd, ock finnes bl. a. i ptc. o. sup. af  verb efter konj. 
binda band: bonne, stge o. s. v., i impf., ptc. o. sup. af  sådana 
efter konj. bryta bröt: brot brote o. s. v. Så uppgifves äfven 
för Multråmålet ett mellanljud mellan a ock ö (= a + a), som 
närmast bör vara 8, kanske bildadt något längre bakåt eller 
mera »rundadt» än vanligt, hvarigenom det kommer att likna a; 
det motsvarar vanligen o ö u, men icke alltid (jfr a s. 99 ock o 
s. 114), ock skall finnas i t. ex. ke kol, clgna bullra, pk golf, 
h8.21e urhålka, be börda, st8t/ stöld, me rulle r8tt röra -de -t, 
smea smula, g8n,ste gunstig, ska skvala. Kanske finnas tvänne 
varieteter, den ena i Je, sgp något mera rundad ock sålunda 
närmande sig wc. Delboskans »långa öppna o låter som sv. ö 
i förman, förmyndare'», t. ex. kuor kvar, bor borr, loke lucka; dess 
»korta öppna o som sv. ö i dörr eller u i eng. oup, sup», t. ex.' 
pojk, dorg dvärg. Under förutsättning, att dessa båda äro 8, har 
man uti detta mål 8 för e uti gj8tt get, sj8tt sett, lgug ledig ra. fl.; 
för ä i tj8nt tjänat, 1481pa hjälpa, sj8lf själf, st8lpa stjälpa, tv8r 
tvär, tv8tt tvätt, plg pläga m. fl.; för ö uti b81de böld, g8oken 
göpen, de döf, 1..gsa lösa m. fl. Från Arbrå i Hels. har jag an-
tecknat: sn son, s8va sofva, leva lofva, t8ri torg, ser, sorg, 
t8,9 tork), h8pa hoppa. Sv. öppet o är i Västm. »knapt ett 
mellanljud mellan å ock ö [: el såsom det uppgifves vara i flera 
sv. munarter, utan ett bestämdt, ehuru egendomligt färgadt, ö-
ljud»; troligen 8, möjligen a eller a: k81 kol, p8jtje pojke, 885 
oss, stsok stock o. s. v., äfven h8ns h8nses hans, si? slå. Fryks-
dalsmålets 8 beskrifves uttryckligen som a + a, men drager sig 
kanske något åt o till. Det motsvarar i allmänhet sv. öppet 
o (o), t. ex. hgZ hål, spgr spår, sgn son, kng knåda, rgg råg, g8tt 
godt, h8pp hopp; samt dessutom öppet (kort) u i ptc. o. sup 
af konj. binda band, bära bar, före alla labialer, t. ex. i gubbe, 
hufvud, luft, dum, ock i en del andra ord; står i ett mindre 
antal ord för ö eller ä (före 	eller o, i färre fall för å a 
va; särskildt i bst. sg. rn. af  subst. på -er -el: kkg» åkern, 
4kksgi a?relp p, s, v. Möjligen gnnes 8 för 0 äfven i Leks, 
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o. Rättv. i Dal. "ock åt minstone i vissa trakter af Dalsl., 
Vgötl. ock Boh.; med mera säkerhet på Öl. (Gärdslösa). 
Slutligen gifter Närpesmålet i Öbott. ö, liksom ä, före 4 
»ett i sv. icke brukligt, mycket bredt ljud», ock så äfven 
ofta framför andra supradent. (kakumin.); man torde väl där-
för närmast hafva: f84v själf, ftj84v skälfva, samt b84 börda, 
ftk4 skörd, kanske 8ra öra, tjg/ köld, bjm björn. Närpes 
ock i synnerhet det angränsande Petalaks hafva dessutom i 
t. ex. gu4 en vokal, som står midt emellan u ock ö. S. Möre 
gifter öppet ö före h (12,), i synnerhet i Torsås, ett från öppet 
ö »skiljbart, bredare ö-ljud som närmar sig a, t. ex. i göra, 
böra»; ock äfven i det inre Smål. torde ett 8/ förekomma. 
Det »långa slutna ö» i Södt., hvilket har ett »djupare, mera till 
u sig närmande ljud än i riksspr.», kunde man möjligen fre-
stas tro vara 8 eller u, i hvilket fall man skulle hafva: h? hö, 
loa lösa, 4ka eka. Södt. ock Upp!. ör ö4 är jag däremot be-
nägen att fatta som o (s. 115). Jfr för öfrigt o ock o (s. 99 if.) 
o (s. 116 f.), 	(s. 117 f.) 

Ett ö-ljud, som är bildadt med tungan i a- ock läpparne 
i a-läge, förekommer enligt uppgift i Dalbymålet i Värmlands 
Älfdal. Dess ö-karaktär är äfven för örat tämligen svagt ut-
präglad, ock det liknar nästan mera ett ä än ett ö. Landsmåls-
alfabetet betecknar det med w. Dalbymålet har denna vokal 
dels för ä före 4, t. ex. bi  bälg, hx44i helg, si sälg, x44i 
älg, wZ4v älf, sx44i sälja, tx44i tälja, vx44i välja, v&44v hvälfva, 
st.$'4 stjäla, vg4 väl, Lx« hälft; dels för öföre r, t. ex. dkr dörr, 
ttr töras, sn.tr snöre, bjg.n björn, ock i några fall dessutom: 
st söt, mk:t möta, stft gjuta (stöpa), m. fl. 

Jag begagnar tillfället att här fästa uppmärksamheten på 
ett par andra egendomliga ö-ljud, utan att därmed vilja säga, 
att de med någon större grad af sannolikhet kunna hänföras 
till w. I Lillherrdal i Härj. finnes »i några ord en egen afart 
af ö, åt e [d. v. s. a-ce] till.» De uppgifna exemplen äro: bjönn 
b.jörn, tjönn tjärn, mjö4 mjöl, tjö4 moras, fjö4 brödspade, ijönnom i 
genom, tjör tjära, björk björk, tjött kött, fötter, större, för, söv sofver, 
högg hugger, söttjan i sjunken, slöttje släcka. I Södt. uttalas »det 
korta slutna ö», som närmast skall likna o (»SuNDEv. or. vok. 
nr  3»), »med en dragning närmast åt e». Det motsvarar skriftspr. 
korta ö ock finnes t. ex. uti höns, mössä. Jfr Blek. öi =i (s. 126). 
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u är slutet u som höres i hus, åt minstone i mell. Sverige. 
Det förekommer i riksspr. blott långt, i målen både långt ock 
kort, ock bör ej i sin typiska form kunna förblandas med hvarken 
u (s. 119) eller u (s. 117). Tunga ock käkar intaga ungefär läget 
för e, läpparne leruna minsta möjliga öppning. u för äldre långt 
u, isl. t, finnes i t. ex. duva, sju, knut, sluta, hus, sur i Jämtl. 
(Rag. Offerd.), Ångm. • (Multrå), Medp. (Stöde), Hels. (Arbrå), 
Västm. (Kumla) ock Leks. i Dal., vidare i alla svea- ock götamål, 
öl. däri inbegripen, samt i Bob. ock Smål. Äfven i Vbott. samt 
Härj. synes man hafva /45  med de inskränkningar likväl, att i 
det förra landskapet äfven u skall förekomma (Råneå bl. a.), 
att ju y = isl. iii, iö i Kalix är tu, i Härj. g jg, samt att 
NKalix har öu för långt sv. u (jfr dift). De östra målen 
synas ock, så vidt de äro kända, hafva samma u, likväl 
så att i synnerhet i Esbo ock Helsinge socknar i Nyl. det sna-
rast är u. Gotl. ersätter det med au eller co, dalm. i Alf-
dalen ock vissa delar af Mora med au, Mora för öfrigt med 
oi, Orsa med az, Rättv. med u. De skånska målen utom Boh. 
torde väl stundom, liksom danskan, hafva 	sö. Blek. mellertid 

Vomb i Sk. ju/ jul, brug bruk, sta stuga, ide ute, nu 
nu, 4 du; s. Hall. möjligen stundom Q; hvarjämte ju i sk. 
mål ofta eller alltid blifver y (jfr s. 90). I några enstaka ord 
är y för slutet u vidare utbredt. För sv. långt slutet u = 
äldre kort u före kort kons. hafva sveamålen också u: stuga, 
smula, hufvud, bud, fluga, duga o. s. v., under det götamålen 
gärna hafva u eller o (se under dem). Tillgängliga källor gifva 
mellertid ingen fullständig kännedom om dessa språkljuds -för-
delning. Blott i fråga om ptc. prret. o. sup. af  konjug. bjuda 
bjöd, flyga flög äro uppgifterna lättare att erhålla. bruten -e(t) 
o. s. v. är uppgifvet för Södt. ock När., sup. yg o. s. v. från 
Resmo på Öl. är säkerligen nybildning ur prxs.; bruten -e(t) (= 
impf.) för Ydre i Ögötl., s. o. mell. Vgötl., några delar af Boh. 
(a), samt Smål. (Östra h. ock båda Möre); o eller (= impf.) 
för Öl., jämte nya dubbelformer med y (s. 89); ö (ur impf.; 
jfr s. 101) för Vbott., Hels., Jämtl., Värml., Dalsl., n. Vgötl. 
ock vissa delar af Bob. (Sörbygd.); o för Torsås i S. Möre 
samt Hall.; y (s. 92) för När. (Kumla); ceo (=u ; se ofvan) för Gotl. 
För de norrl. målen, hvilka ofta behålla den korta vokalen, skall 
redogöras under u ock u. Af öfvergångar från annan vokal till 
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u är den märkligaste det regelbundna tt för sv. y i Vgötl. utom 
vissa delar af Kind o. Mark: bt_t by, nypa nypa, bryta bryta, 
dur dyr, Bu' syl o. s. v., några få ord med i eller y undan-
tagna. Vid bemödandet att åstadkomma ett »finare» uttal kan 
y förekomma för tt, jämväl när detta senare är skriftspr. 
Några fall af u för y äro äfven anmärkta för Rågö-Wichter-
palmålet i Estl.: fZu flyga, Ng flyta, äug-brun ögonbryn (jfr 
y-t s. 87) ock skola äfven förekomma i vissa öbottniska mål. 
u för sv. slutet o torde man hafva i Härj. tru tro, snu flå, bru 
bro, ku ko (jfr ofvan s. 105), säkert i sng i Fryksd., bkc. , kg, su i 
Vedbo på Dal, samt kruna, tt- neg. m. fl. i Hall. För tr-u in-
kommer u vid vokalens förlängning (eller kvarstående längd) 
i Ny!. ock Öbott. (Närpes) i t. ex. rum rum, skum skum, ock 
(ny].) sprund, grund m. fl., samt i några få fall i andra mål. 

Kort u är mera sällsynt. Jag har det alldeles tydligt i 
Kalmarortens stupa stupa, uf uff interj., skufa skuffa, stusa 
studsa, 5us o. jusa skjuts skjutsa, just just, pust pust, ful full, 
bluna blunda, ug ung, tu g tung, pug pung, tuga tunga, luga 
lunga, huga gunga; ock har antecknat några enstaka fall ur 
andra mål: hun, ruta, lcuna, gul (Ögötl. Vgötl. Hall. Boll.); sun 
synd (Vgötl.); bude bodde (Vedbo på Dal); hvarjämte ett half-
långt u (.,) finnes i Bob. före g-w i t. ex. km hög, Ruwa Ruw 
Ruwe flyga flög flugit (Sörb.). Fryksd. i Värml. har äfven 
stundom kort u: åtta utan, gull guld, kugg kugge, just just 
m. fl. Från Rag. i Jämtl. har jag trott mig höra gul, hun, 
buska, samt j§uk tjock, hupa hoppa, stupa stoppa, ock från 
Haparanda'): brun, stun, hun, skul o. s. v.; i hvilka fall lik-
vist u kommer något närmare u, än det u jag hört från s. 
Sverige. 

a kommer sist i raden w a ce a a ock är den ,  vokal, 
som höres i t. ex. hatt, kvass, falla, hvad man plägar kalla 
öppet a; i själfva värket ett helt annat ljud än det »slutna» a 
(a) i smal. Det vårdade talet äger a blott kort, a blott långt; 
men i målen finnas båda vokalerna både korta ock långa. 
Kort a har man, med de mindre omfattande undantag, som 
nedan skola angifvas, där skriftspr. har a före två konso- 

1) Hvad jag s 12 yttrat om Vbott. bör så till vida ändras, som 
jag under tryckningen af denna afhandling haft tillfälle att höra en 
person från Vojakala nära Haparanda, 
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nanter. a inträder också i enskilda fall för a: k(i) karl, 
Oen galen, vodas hvardags, fegn o. fgsan fan, vgden hvarje, 
ska skall, tat tagit, drat dragit, slat slagit, va hvad, vat varit 
m. fl. i sydsv. mål (från Kalmarorten); skala, skapa, fara från 
Vgötl.; samt i mell. ock n. Sveriges mål före r uti kar från 
Norb. i Västm., kvar kvarn, pr garn, svara från Arbrå i 
Hels., Rättv. o. Leks. i Dal. Det inträder vidare, långt eller 
kort, regelbundet i st. f. ä före k (hvilket då före dental kan uppgå 
i a; jfr s. 73) i mål, som hafva k, t. ex. snat snärt, at ärt, 
vad') värd, mala märla, 5ona stjärna, vccn värn, fask färsk, 
baslan bärgningstiden (bärgsel), snava snärja, mak) märg, . vak 
värk, hake herre, kalka kärra (båda Möre, Östra h. o. s. v.); 
vethkelien värkligen, jaipna gärna (Vomb i Sk.); före h samt r ock 
r-supradentaler eller deras substitut ock rd-Z i Vgötl., t. ex. vak 
värre, hake herre, §aka kärra, varda värja, snava snärja,pa/a pärla, 
jan järn, fana stjärna,jaZe gärde (Kind, Redv. Skån. Vadsbo); 
före r ock r-supradentaler eller deras substitut samt rd-Z 
jämväl i Boh.: jaZe gärde, på Dal: var, hare, harva, paa, 
»n, fana, i Elds.: vak värk, sajk särk, ma,ske märke, dar 
järn (Arbrå), i dalm.: stsana (Orsa), barg, fgZug färdig (Leks.); 
för a ock ä före 1-Z ock Z-supradent. (eller kakuminaler) i 
t. ex. tjalke kälke, sjalk stjälk, jalp hjälp från Östra h. i 
Smål.2), samt i enstaka ex.: svcdda svett smg svälja svalde svalt, 
an aln från ögötl., Vgötl., Bob., Hels. ock Leks. o. Rättv. i 
Dal.; slutligen i några enstaka ord samt i pl. rander rän-
der, strander stränder o. s. v. utan omljud från Rättv. i Dal. 
(jfr a s. 97). Leksandsmålet får långt a för kort vid bortfall 
af 4 före de höga dentipalat.: bcy,s'n balken, vc_dyn valken o. s. 
v. Fryksdalsmålet i Värml. sammanfattar dessa öfvergångar, 
i ty att det äger a för slutet a före n fru Zn) i stammen: 
bc_in barn, an aln o. s. v., ock i många enskilda ord: bra bra, 
Ma blad, gZa glad, gip gapa, sktip skapa, skrb skrapa, gett 
gata, skal skata, Rat flat, smal smal, tal tala, spr411 spraka, 

') d är i de flesta fall förloradt efter h, i stam (s. 27), ock i så-
dant fall kvarstår ce, t. ex. mehan värden. En vid böjning tillkommen 
dental värkar på h (s. 72 if.), men icke på ä,: kede lärde o. s. v. 

2) Det är visserligen icke alldeles afgjordt, att Östra härads »täm-
ligen fylliga» 1 är Z; det är snarare en slutsats från just den nu om-
handlade öfvergången ä-a. 
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ndken naken, Km fan, gks glas, kir fara vb, vdr vara, bas bas, 
ror rar, Vt« karta, hånn hane; för ä före rd-Z, t. ex. va4 värd, 
We gärde; ock före 92, rt-t, rs-s, i stam, t. ex. marr märr, eIrv 
ärfva, ettt ärt, vas 4 värst; samt i några enstaka ord. a skall vi-
dare stå för långt e (ei) i Sunnerbo i Små!.: stan sten, san 
sen o. s. v. Dessutom finnes i några mål stundom ett a för å. 
Rågö- o. Wichterpalniålet i Estl. har t. ex. langer lång, raw 
rå, saw så; ock lctnger, stang, tranger o. s. v. kan det äfven heta 
i Nyl. (jfr a s. 110). Delsbo, Västm., Fryksd. i Värml. samt 
S. Möre hafva i några ord a för å: vanda, valla, fall, allor, 
halla m. fl; i Skäll., Rolfstorp m. fl. socknar af Hall. uttalas, 
säger man, långt å understundom som öppet a, eg. före n, så-
lunda: tctna tåna (linda), mane, fano (jfr under a s. 110). Där-
emot inkräkta på a:s område: a (eller ce), som dels är genom-
gående för a inom några mindre områden (Balm. Förlösa), 
dels står före n, r i andra (Blek. Syiål. Hall.), före supra-
dent. (ock kakumin.) i allmänhet ock äfven dessutom ofta uti 
Jämtl., Härj., Rättv. i Dal., Västm., Vbott., s. Ångra., Delsbo, 
Uppl. (jfr a s. 97 f.); vidare az cc före g g i sö. Blek., i Torsås 
af S. Möre ock i Västbo i Små!.; slutligen a, hufvudsakligen 
före k g g, men i många fall äfven dessutom (s. 109); co i 
vissa fall i n. Ångm. ock kanske Hall. (s. 112); a före ktryt, 
ks-js i Blek. (s. 116), ock före vissa ljudförbindelser (»liquidEe») 
på Öl., i Små!., Ögötl. ock Vgötl., jämväl i Jämtl., samt i dessa 
ock andra fall i Västm. ock Vbott.; oa på Runö; i några 
ord å I. ao i När., au i Blek.; hvarförutom i dalm. öfver-
gång från a till o är ytterst vanlig, om ock ej genomgående 
(jfr o s. 115, 137). 

Särskild uppmärksamhet måste egnas åt förhållandet mel-
lan a ock a i de norrl. mål, som äga kvar äldre kort vokal 
före kort kons., samt i skånskan. Under förutsättning, att estsv. 
kort ock långt a till sin kvalitet öfverensstämma med a ock a, 
har åt minstone Rågö-Wichterpalmålet a för sv. a = urspr. 
kort a i två- eller flerstafviga ord, t. ex. fate fatet, gtasi glaset 
(men fat, gtas); ock på samma sätt Öbott. (Närpes), t. ex. lakan 
lakan, kva kvad, hanar tuppar, karar karlar, tak talade (men 
hqn, kr, kd inf.). • Nyl. har utan inskränkning a för äldre 
kort a, nyare a: tala tala, skada skada„, fat fat o. s. v., ock på 
samma sätt, så vidt jag kunnat höra, Åbotrakten; således för- 
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modligen hela s. Finni. Däremot hafva samtliga dessa östra 
mål a för a före vissa ljudförbindelser (se nedan). Från svenska 
sidan har jag blott enstaka antydningar om a för a under nu 
afhandlade omständigheter. Vokaltilljämningen i de norrl. målen 
i Sverige inskränker betydligt området för iakttagelser. För 
Härj. (o. delvis Jämtl.) har man skrifvit gato gata, tran° trana, 
skat° (så vida det icke är 4), alla med tilljämning (jfr s. 136 f.), 
men drag, gnag, grav, maZ, tag imp. af  draga, gnaga o. s. v., 
samt stad stad, sak sak, tak o. d. Från Leks. i Dal. tyda 
svara svara, mala mala, baka baka; vaka vaka, vajpn vaken, 
staka stake, maka make, ta4 tal förmodligen på att vokalens 
förlängning är af nyare datum. Från Rättv. är tvagu viska; 
från Våmh.: ca'g aln, gaZin galen m. fl. — I Sk. synes a, kort 
ock långt, vara det allmänna a-ljudet, under det a (T) är 
undantag: lava laga, slav slag, .24 ja, faha fara, va var, hade 
hade, kaki§ kalas, lam Lars, kana Karin o. s. v. (jfr w s. 111). I 
Hall, skall öppet a för slutet förekomma före p, v ock r(n), t. ex. 
stava stafva, laba lapa, bar barn, samt i en del andra ord. 
Från Boh. äro skvaZa skvala, gaba gapa. 

a, »slutet» a som i hat, tal, bildar jag med bakre delen af 
tungan något högre än vid a, hvarjämte läpparne intaga sin 
naturliga ställning, medan vid a mungiporna äro dragna bakåt 
ock åt sidorna, liksom vid e. Med undantag af de norrl. ock de 
sydligaste målen (jfr a ofvan) träffar man i regeln öfver alt a, där 
skriftspr. i rötter tecknar a före en kons. Gotl. ock Sk. sakna 
möjligen alldeles a (jfr co s. 111 f..) a träffas dessutom för 
a i Rågö-Wichterpalmålet före nn ud Id: ann annan, bc2tnd 
band, hand hand, kalder kall, &tida falla, o. s. v.; på samma sätt 
i Nyl. före mn ml mr Id ud ng, omväxlande utan stadga med 
a, t. ex. hamn hamn, ham(b)loger otymplig, hm(b)ra hamra, 
kalder kall, sand sand, hand hand; ock i Närpesmålet, lika-
så oregelbundet, före inb Id ud gg. Närmast jämförligt härmed 
är Fryksdalens a före g: spragg sprang, hak hank o. s. v., 
före mp kt ks gd, t. ex. ståmp stampa, vakt vakt, aks ax, lagd 
lagd, samt i kamm kam, skamm skam, fast fast, kåst kasta, 
bann band, hann hand, rann rann, takk tack, båkk backe, vågg 
vagga m. fl.; Boh. lam lam, kal kall, san sand, ban band. 
Kalmarorten (Kläckeb. o. Dörby, Madesjö m. fl.) har regel-
bundet a före gd-jd, kt, ks ock g, t. ex. layd lagd, jakt jakt, 
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lakt lagt, takt takt, aks ax, taksa taxa, vag vagn, bag/ca banke, 
mala mangla, ock dessutom i t. ex. kasta, fast, kale Karl; åt 
minstone före kts gälla samma ex. äfven för Ögötl. (Ydre), 
Vgötl. (Kind, Vadsbo), Dalsl. (Nord. o. Vedbo) ock Bob. Häri. 
(liksom åt minstone delvis Jämtl.) har t. ex. gamig() pl., Ham-
berhusan, tamde tamt, hade haft, statt stå imp., kaste, gakk gå 
imp., bakke, sagt, lagt, sprang, tangne tystna. Jag har något 
skäl att förmoda, att i Vbott. a för a skall vara mycket van-
ligt; jag tror mig nämligen från Haparanda hafva hört fala 
falla, taka tacka, las lass 'o. s. v., men jag har ty värr ingen 
anteckning därom: Kort a för sv. långt står t. ex. i  saga saga, 
lada lada från Våmh. i Dal.; vidare i t. ex. have, kavla, tavla, 
najla naglar, hajla hagla, vakna, sakna, fa9t fart från mell. 
Möre (Kläckeb.) För å står a däremot i estsv. ock nyl. gg 
gå, hgrder hård, hglda hålla m. fl., nyl. o. öbott. stgnga, lgnger, 
öbott. gg, stg. Vbott. har synnerligen ofta långt a (ct 1. aj) för 
sv. å, is!. a ock å, ock jag anför blott exempelvis: aker åker, 
aÅ årder, ga4 gård, n:IM mård, ar år, bas bås, lgaas blåsa, graat 
gråta, gas gås, bZa blå, gra grå, tra tråd, na4 nål, ha årtull (hå). 
a för å före rd-Z är vidare utbredt. Fryksd. i Värml. har a före 
g: lagg lång, gagg gäng, stågk stånka, samt i några andra ord; 
likaså Boh. före g: lag, gag ock troligen s. Rosi. ock Blek. (a 
1. a?). I Boh. står a (med äfven före g-w, t. ex. law låg, sawa 
såga o. s. v. Vgötl., Boh. ock Hall, äga a för å i några enskilda 
fall. Troligen finnes a i Blek. nad nåd, pa på, ga gå, aker 
åker, eftersom det närgränsande Torsås i Kalm. län har a9. 
Enär a ock a i trykta uppgifter ej alltid skiljas, är min för-
delning af a på a ock a stundom blott förmodan, hvadan man 
bör jämföra a här ofvan. Man bör ock jämföra co (s. 111). a 
står slutligen regelbundet för kort o före h, i Möremålet: tah torr, 
kakp korp, ahm orm, kahv korf, ba9t bort, ka9s kors, sahj -sorg, 
bakjen borgen, maon .morgon (för muren) o. s. v.; ock under 
samma förhållanden för kort ö: fah förr, vag vört, sta9st störst, 
ta9sti törstig, makk mörk, Miau kyrka, bahja börja, smahja 
smörja o. s. v. 

Att å andra sidan w står för långt a i Vbott., vissa delar 
af Västm., Dal., När., mell. Rosl. ock Ögötl. samt i Blek., Sk. 
ock Hall., omtalas under co (s. 111). Blek. o. Finnv. ha au, 
Kalm. ao. Ängm. brukar a ock a, det senare förmodligen när- 
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mast för cp, utan synbar regel (jfr a s. 98). Slutligen intages 
a:s plats i några enskilda ord af ce eller e (Finnl.; s. 92, 96). 

Flere afhandlingar om svenska dialekter tala om ett a 
»med dragning åt å» (Vbott.), eller »ett gutturalt mellanljud 
mellan a ock å», som etymologiskt föreställer båda (Västm.), 
eller ett »gutturalt» ljud, som »svä,f'var mellan a ock å» (n. Ångm.), 
en vokal som anses identisk med a i eng:  all, WALKERS å (Uppl.), 
eller åt minstone skall likna detta (Ogötl. Hall. Blek.). Ett 
ljud, som utan tvifvel är det samma som det, hvarom här är 
fråga, har jag själf hört från Falun i Dal., från När., samt från 
sö. Blek. ock Sk., i hvilka alla fall det regelbundet företrädt 
långt a (a). Det kunde under sådana förhållanden betraktas 
som en varietet af a, tillhörande de mindre skiftningar i ett 
språkljuds kvalitet, som visserligen afvika från den typiska 
formen, men dock alltid hålla sig inom det vidsträktare spel-
rum, som åt hvarje språkljud måste medgifvas. Mellertid skola 
åt minstone i n. Angm. ock Hall. jämte detta a-å äfven vanligt 
a förekomma, ock författare gifva för desåa mål hvardera vo-
kalen egen beteckning. Nu ligger mellan a ock å efter -min 
förmodan, åt minstone i fråga om labialisering, o, hvilket 
det nämnda a-å då skulle komma nära, om ej därmed samman-
falla. Såsom jag hört o uttalas (jfr s. 112), är det likväl 
icke samma ljud som i Västm., När. o. s. v. höres för a: 
detta senare synes, närmare bestämdt, ligga emellan a ock o. 
Sk. har samtidigt ett o, som där ersätter å, ock detta egen-
domliga slutna a. Under sådana omständigheter måste jag för 
detta sista föreslå ett särskildt tecken: co, som på samma gång 
påminner om a ock o. Skånskt w, skiljer sig, såvidt jag kun-
nat finna, från a hufvudsakligen genom mindre afstånd mellan 
käkarne. 

Detta w är nu i Sk. ock åt minstone sö. Blek. (Torshamn 
o.. skärg.) målens allmänna långa a, i Sk. mera undantags-
vis förekommande ock vanligen ersatt af a (s.109), i Blek. allmänt 
på det slutna a:s plats. Ex. från Vomb i Sk. äro: yco jag, bh,co 
bra, sco sade, tco taga, dcoet dagen, lanskcob landskap, mcod'n 
maten, tcoled talet, bomba bara, hm, har, sncoiyt snart, smcoga 
smakade, kcoga kaka; om det är co eller o som finnes i hvad jag 
skrifvit: gkon grand, ondhet andra, bekont bekant, donsa dansa, 
kan jag icke nu afgöra. Äfven i När. ock Västra. ock, som jag 
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tror, nedre Dalarne är co allmänt långt a. Det samma uppgif-
yes vara fallet i några socknar af mell. Rosi.; ock w skall 
jämväl vara östgötens »vanliga långa a-ljud (djupt i gommen)» 
i t. ex. hand, mal. För Hall., som äfven har a, uppgifver en, 
att co skall finnas långt i vissa ord: knaber, arbaja arbeta, smak 
m. fl., samt före n, (n. Hall.); en annan (Halmst. o. Årst. h.), 
att co finnes både kort ock långt, det förra före mm nt ud, t. ex. 
kcomma kamma, pcont pant, hconn hand, sann sand (men tann 
tand, sanner sann), det senare bl. a. efter sw, t. ex. swcpra 
svara; en tredje (Ätradalen) tecknar co nästan öfver alt för 
långt a. Äfven s. Vbott. synes hafva både a ock co: som i 
))hafva, taga», eller »med dragning åt å, närmande sig a i mat, stad»; 
eller är det kanske a ock a? Från Västm. uppgifves, att »i 
vissa trakter, såsom i Fraggs by i Norbärg ock på flera ställen 
i Ramsbärg, a uttalas med ett så djupt gutturalljud, att det 
mycket nära liknar å, hvilka, båda vokaler i Fragg i flera fall 
voro mycket svåra att skilja från hvarandra»: såga, två, båt 
uttalas ungefär likasom far, nar (tvärslå), hvilket väl bör be-
tyda, att co här äfven står för å. N. Ångm. skall ock, som 
ofvan blifvit antydt, hafva co, men i helt andra ställningar. 
Det finnes före vissa konsonantförbindelser (11 lp iv lm is lk 
ij rs ng m. fl.) för a, ock för ä i fall då detta står för äldre a: stcoll 
stall, coll all, jagp hjälp, gvagp hvalp, gvagv hvalf o. rund, 
sjagv själf, Kav svala, kcosshin kalfskinn, jagm skrika, hcossh 
hals, kjagke kälke, spjagk träspade, gagje galge, bagjä dricka, 
skjagje ärtskida, skjagjäs förvrida ansiktet, traj vidjering, 
illgjcorsh elak, mcongnä magra, strcongnä storkna, vrwng vrång, 
sprcong-gjoZ springgjord; men lika ofta för o 1. u: bamgnä krokna, 
dcorjä träta, drcottnä drunkna, hcojjä skrika, nwn ncp någon något, 
ans oss, pcojk gosse, rcpnä rodna, stconn stund, tjvcpre grötkäpp, 
tagv tolf m. fl. Gotl. stå, få, på, lån, stål, får vb, ja, hafva 
från Fårö gåfvo mig intrycket af co. 

o är öppet o eller öppet å, hvilket man vill. Det före-
kommer mig skildt från a genom något lägre tunga samt större 
läppöppning ock skulle då i fråga om rundning ligga mellan co 
ock a. Stockholmsmålet har öfver alt insatt a för 0 ; ock skriftspr. 
har i ett ej obetydligt antal ord med lång vokal fått tecknet 
å, under det jag i alla mig kända mål, så vidt jag nu kan på-
minna mig utan något undantag, blott funnit o eller därmed 
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ekvivalenta 6 8 o, men aldrig a, uti de former, som mot-
svara skriftspråkets bråte, båda vh, båge, bål stam, fåle, fåra 
(sulcus), håg, hål, knåda, låda vid, låge, mån, påse, påta, råg, råge, 
skråla, skåra subst., spånad, spår, stråke, tråda, tråg, tåg, tåla, vråla. 
Det samma är mer eller mindre genomgående fallet med några 
andra ord såsom slå, någon, hålla. o (eller dess substitut) före-
kommer för öfrigt i de ord, som den vanliga skriften tecknar 
med (öppet) o: son, lefva, mein, torp, folk, skott o. s. v., kort eller 
långt; möjligen i Mälarlandskapen någon gång närmande sig a, 
särdeles för kort o. I alla mål (utom Stockh.), som äga a, finnes 
efter min erfarenhet en tydlig ock säker skillnad mellan kål ock 
kol, blått ock blott; samma skillnad, som vanligen gör sig märk-
bar mellan få ock sup. fått, gå ock gått, stå ock stått. Före k 
går kort öppet o dock åt minstone ofta öfver till a (jfr s. 116). 
Bland de mål, om hvilka jag äger mer än lånad kännedom, 
hafva i nu angifven betydelse 0: Jämtl. (Rag. o. Offerd.), Västm. 
(Kumla), Strängnä,strakten i Södm., Vadsbo i Vgötl., n. Kalm. 
län (Döderhult), s. Möre utom de nordligaste socknarne, sö. 
Blek. (Torshamn o. skärgården) ock s. öl. (Resmo), under 
det Dalsl., åt minstone större delen af Vgötl., samt i allmän-
het Ögötl., Smål. ock troligen Härj. hafva e (s. 117); Vbott., 
Ångm., Hels., Västm., Värml., n. Öl., samt vissa delar af 
Dalsl., Vgötl. ock Boh. troligen 8 (s. 102 f.); Leks. i Dal. 
samt delvis Nyl., S. Möre ock .Blek. o (s. 101); När. a 
ock Rekarne i Södm. någon denna närstående vokal (a 
s. 99); hvarförutom det inre Smål. får 	för o före g-w (s. 
119), Möremålet ah, för oh (s. 110). Hall. har, utom de syd-
ligaste socknarne (ö s. 101) ock utom före i de nordligaste 
(o s. 122), för kort o »ett mellanljud mellan å ock ö»; men Årst. 
o. Halmst. sägas i t. ex. sofva, måtte hafva ett ljud, som »närmar 
sig uttalet af u i eng. but, mach» (jfr 8 S. 102 f.), under det 
för Ätradalen gifvas: som, komme komme, spotta spottade, stregen 
stråken, Blev i håg m. fl. med samma vokal »som högsvenskans 
o i ordet kom», ock därjämte skolle skulle, konne kunde, sorra 
surra, pottra puttrade, dovde dugde, lostelia lustigt, gobbe gubbe, 
mormon munnen, drooke drucko, sodde sutto (jfr Vadsbo nedan), 
samt frus  frös, bred bröt, skeden skjuten, o. s. v., t. o. m. 
stela stop, rebte ropade, tom tom, bog bok, klog klok, hgte ko- 

Sv. landsm. N. B. I. 	 8 fa, 
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kade, vore voro m. fl., men å andra sidan: söva sofva, fölk folk, 
bört bort, kröpp kropp, lövar lofvar, döpp dopp, fiiid flott, böbber 
löss, löd lott, stäpp stopp m. fl. »med öppet ö». Då nu Halmst. 
o. Årst. också skola äga ett »mellanljud af å ock u», som finnes 
i t. ex. bonn botten, hola håla, goen gåfvo, fros froset frös frusit, 
kan jag för min del ej förena dessa uppgifter. Multråmålet i s. 
Ångrn. har för öppet o efter mitt öra eller 8, men undantagsvis 
ett annat ljud (se a s. 99), samt o uti foÅk, nvolk, faye fole fot följa 
följde följt ock svokie svole svot svälja svalde svalt, hota hälf-
ten, ho' g halsen, bak balk, ock på samma sätt, menar jag, uti de 
från annan källa hämtade: såkje sölja, "JAA valp, håtm halm, håk 
half, kå.211 kalk, håkj helg, åkj älg, tåkje tälja, Alt stjälk, stålpe 
stjälpa, ,j12pe hjälpa o. s. v., i hvilka alla o inkommer före su-
pradent. (ock kakumin.), väl närmast i st. f. a, likasom Härj. 
har joZpe hjälpa, stoZpe stjälpa, ftjoke skälfva o. s. v. med e (s. 117). 
1 Vadsbo i Vgötl. har man dessutom, så vidt jag kunnat höra, 
närmast o för kort u: boske buske, ton tunn, soha surra, kona 
kunna o. s. v., samt ston stulen, bon buren, skon skuren, ehuru 
med en egen skiftning (åt it); Öl. ersätter åt minstone ofta, 
likasom Sk., ö med o: fost först, tostta törstig, tos törs, stnoa 
smör (Resmo). 

Särskild uppmärksamhet måste egnas åt gotl. ock de östra 
målen samt åt dalm. ock skånskan i Sverige. På Gotl. står 
omväxlande o u än: korp, torp, kors, men lupa loppa, hupa 
hoppa, kul kol, trug tråg, säun son; o synbarligen äfven för 
kort slutet o, som icke lär finnas på Gotl.: jord, ord o. s. v. 
Är, såsom man har skäl att antaga, de östra målens korta 
It-ljud o, så har man detta i Rågö- o.. Wichterpalmålet icke 
blott motsvarande sv. kort o eller kort u: kodd kudde, sprond 
sprund, trobeter trubbig m. fl., utan äfven för sv. långt (äldre 
kort) a, t. ex. boda bada, tota tala, hona hane, stoka stake, men 
däremot långt a: lak lock (bst. loki) o. s. v.; i Nyl. kort o 
dels enrådande eller omväxlande med u för äldre kort o 1. u, 
nysv. o u (jfr u s. 120), dels i samma fall motsvarande skriftspr. 
långa å, t. ex. sprota, språte, hol hål, roga råge (jfr s. 113), dels 
i några. fall för ö:. torst törst, tors törs, troskol tröskel m. fl.; 
i Öbott. (Närpes) på samma sätt, t. ex. fogtik fogel, fos fors, komm 
komma, somax sommar, dropax droppar, ock broyyi brunnit, bondi 
bundit, toyy tunn, grond grund, odd udde, doga dugt, bode budet, 
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samt skoda skådade, hole hålet, foren faran (sulcus); nämligen i två-
stafviga ord, hvaremot enstafviga som vanligt i detta mål ock i 
Rågö-Wichterpalmålet hafva förlängning med kvalitetsändring: 
drap droppe, skad skåda o. s. v. (jfr s. 141). Det eg. dalmålet 
förefaller mig sakna a ock ersätta det med o: oldj hålla i, 
vot våt o. s. v. (Mora). o ersätter också äldre kort a: dels (till-
jämnade) woro vara, sworo svara, toZo tala, smoko smaka, dels fola 
falla, llot'r slakta, kolt kalt, o/t halt adj., oldra alen, so/t salt, 
dels sopa hjälpa, stapaa föll kull o. s. v. (Mora o. Våmb.). 
För skriftspr. o (å) har jag däremot väl fått sovo sofva, kos 
kors, noa något, men från samma ställe dels Zuvo lofva, 
tuZo tåla, ugod'n hågad, fuga fogeln, muVrt moln, burt bort, 
uk'n hvilken, dels kul kol, fuek folk, kuerp korp, buest borst, 
bue0o båda vb, alla dessa från Bonäs i Mora (Vånih.). Om 
Vgötl. å har jag anmärkt, att det är något mindre labialt än 
andra landskaps, men har dock funnit rådligast att skrifva 
hällre än go, vet, roka, long. Däremot är skånskt kort å (långt 
co) närmast o, skildt från samma måls a-co, kanske egentligen 
ett å bildadt med något sänkt tunga ock mera närmade käkar än 
vanligt, för örat närmare e än a. Man har sålunda: kola hålla, 
ktogla krångla, molo måtte, son sådan, samt utan tonvikt 
i satsen ock därför förkortade (från co): po på, so så, voha 
våra o. s. v., ej mindre än som, op upp, folk, o ock, ohntp ord-
ning, nod något o. s. v., samt dessutom o för ö i t. ex. foh för, 
bonsa börja, jaas göras, doken dörren. Samma o för kort å 
har jag äfven hört från mell. Blek. (Karlshamn). Kanske finnes 
det äfven i Hall., åt minstone dess s. del. 

Stockholmsmålets öppna ö-ljud före r (Z) synes åt minstone 
stå o mycket nära; det är för örat en vokal mellan o ock e, 
kanske dessutom bildad något längre fram, på a-s:s plats. 

a är slutet å som i gå, kål, våt, år, råka, såll; utom Stock-
holmsmålet, som återgifver äfven öppet o med a: san son, lava 
lofva, tap topp o. s. v., öfver alt skildt från o (e 8 c) ock väl 
hemmastadt i Sveriges norrl, mål utom de tre dalsocknarne, 
samt i mell. Sveriges mål ned t. o. m. Boh. ock n. Hall., Vgötl., 
nö. Smål. (Östra h. o. N. Möre samt Ljungby i S. Möre) ock 
Öl. I dalm. synes man snarast hafva o, ock äfven i Vgötl. 
står å nära gränsen till o (se ofvan). De sydsv. målen i det inre 
Smål., Blek., Sk. ock Hall. äga i st. f. långt å diftonger, som 
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groft kunna betecknas som au, i st. f. kort å antingen en lik-
nande diftong eller vanligare en enkel vokal, närmast o. au 
skall äfven finnas i n. Upp!., ock Oviken i Jämtl. har ou, 
Frostv. o. Bärg. au, Wicht. o. Runö samt Sjundeå o. Pyttis i Nyl., 
Petalaks (o. Närp.) i Öbott. uå. Utom de fall, då skriftspr. har 
å som slutet å (jfr o s. 113), skall a stå i Skäll. o. Nössl. i D. 

Hall, för långt e, finnes vidare för a i flera eller färre af orden: 
dam dam, kam kam, lam lam, anas andas, ban band, blana 
blanda, bran brand, han hand, ran rand, san sand, kal kall i 
Vgötl., Ögötl. (Ydre), Smål. (Östra h. o. 5. Möre) ock på Öl.; 
delvis i Västm. ock i några ord dessutom; i Jämtl. kalt 
kalt, va4p hvalp; i Vbott. åll all, nått natt, våkjinn vaken, samt 
de tilljämnade: fåra fara, håga hage o. s. v.; hvartill komma ag 
ung, tag 'tung, eller g, tog i Boh. Blek. har å för a före kt9t, 
ks-ys (s. 67): våjta vakta, såja sax. Åt minstone i N. Möre är kort 
öppet o före k i regeln a (eljes e): bak bock, stak stock, klaka 
klocka, laka locka o. s. v.; S. Möre har åter åt minstöne del-
vis bak, deka o. s. v. Å andra sidan hafva s. Rosi., Värml., 
Boh. ock Blek., likasom Rågö- o. Wichterpalmålet, Nyl. ock 
Öbott. lang, gang, trang o. s. v.; samt åtskilliga mål a för å 
i enstaka ord, flere eller färre, i synnerhet de östra målen 
ock Vbott., samt Hels., Västm., Värml., Vgötl., Bob., Hall. ock 
S. Möre, kanske Blek. (s. 110). 

Frän Gotl. har jag fått bal bål!, sal såll, men a) (eller a) 
i andra ord (s. 112). 1 de östra målen synes endast långt a 
förekomma ock detta icke blott motsvarande sv. långt å, utan 
i Rågö-. o. Wichterpalmålet ock i öbott. äfven sv. öppet o 1. 
u, långt eller kort, i enstafviga ord: lctk lock, sv sof impf., 
gett gult o. s. v. (Rågö-Wicht.); betr borra, dretp droppe, mem, 
moln, gtE4 oss, rqg råg, sen son, skgd skåda, samt bd bud, dg 
duga, betn bulna; setndji sjungit, sprepdji sprungit, jämte srgld 
såll o. sålde (Närpes); i Nyl. åter motsvarande, jämte sv. 
långt å (utom å =  o), sv. kort å blott i några fall: eitska åska, 
atta åtta, smatt smått, fgt litet, spgld sp4tt spädde spått m. fl. 

e kommer sist i raden ø 8 o. Jag bildar e med tungan 
i a-, läpparne i o.-läge, ock det skiljer sig från u blott genom 
svagare labialisering. Vid både e ock u är mellertid tungan strax 
framom a-läget en hårsmon högre än vid a. Det beskrifves 
vanligen som ett mellanljud mellan å ock ö (Uppl. Ögötl. Vgötl.) 
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ock jämföres med o i fr. (Soole (Östra h. i Smål.). Det är det 
ljud, som jag funnit motsvara sv. öppet o (å, jfr s. 112 f.) it. ex. 
sofva, fogel, son, folk, hoppa, tolf, slott, torg, korg, hål, råg i Nord. 
o. Vedbo på Dal, Bjärke, Redv., Skån. i Vgötl., Ydre i Ögötl., 
samt åt minstone N. Möre i Smål. I Kind i Vgötl. är jag 
tveksam, om man icke har 0: åt minstone står dess e på öfver-
gång mellan o ock mitt e, under det jag för Va,dsbo anser o 
afgjordt. Redvägs h. (Solbärga) tyktes mig komma nära 8. 
Mina ex. från Bob. hafva än e, än 8, vid hvilket förhållande 
jag ej om dess ljud vågar närmare uttala mig. För N. Möre 
undantager jag uttryckligen kort o före h, som öfvergår till a, 
ock kort o före k, som öfvergår till a; för Ydre har jag tecknat 
o i bot bort, kot kort, ko,s kors. Kind o. Bjärke hafva 0-0 äfven 
i buren, skuren, om de öfver hufvud hafva det ena eller andra; 
Dals]. delvis (jfr a s. 119) hecle 12,Qt hörde hört o. s. v.; N. Vedbo 
i Smål. sova såga, /ev låg; Ydre ock-  Vissa delar af N. Möre 
(Förlösa) fetter, mjelk, treja, fenster, netter, sendri söndrig; 
det senare också impf. helde af hölja, skelde af skölja o. 
s. v. At minstone Östra h. o. N. Möre i Smål. äga e i 972Q8 
mossa, mese mosse, f/et flott, &tu duipe dropp -e, beh beha 
borr -a, sinko sporre, b/es bloss, sket skott, shia skotta m. fl. 
För Jämtl. ock Härj. upptages en vokal, förekommande i ord, 
där skriftspr. har öppet o: kol, son, sorg, trog tråg, noggen någon, 
tok tolf, gott godt o. s. v., »en variation af o åt ö [e] till, 
ungefär som eng. ?i, allmänt sv. öppet o, blott med dialekt-
färg». Det skrifves jämväl i jcape hjälpa, sto4pe välta, on 
aln, voj/ vall, mortjen marken dat. sg., vott vante m. fl., samt 
i tilljämnade former (s. 138): smoko smaka, too tala, grovo 
gräfva, dogor dagar o. s. v., ock upptecknaren skiljer mellan 
detta ljud ock en annan varietet af o åt e till, hvilken jag 
tolkat som a (s. 119). Min sagesman från Linsäll gaf också 
tydligt SeVO sofva, leve lofva, kets kors, ke,sp korp, ock likaså 
My) fecle fet följa följde följt, samt Qn  aln ock We tala. 

u är det själfljud, som i mell. Sverige höres i under, rulla 
o. s. v. Det bildas med tungan i det närmaste som vid a, 
läpparne som vid o, ock har altså beröringspunkter med e, 
(s. 116), som dock är mindre labialiseradt, ock med 8, som lik-
väl är bildadt längre fram ock mera liknar ö. Svenska mål 
äga u både långt ock kort, medan det jämförelsevis s. k. 
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bildade talspråket, som vill anses för svenskt riksspråk, endast 
känner det som kort. I gotl. ock i de östra målen är kort 
u icke u, utan u; likaså i de skånska utom Boh. (jfr s. 120 f.). 
a har jag hört uti t. ex. surra, buske, burk från Ydre i Ögötl., 
s. Vgötl. (Bjärke, Hedy. Skån. Kind), Dalsl. (Nordal o. Vedbo), 
samt Bob. ock Öl. Det är ock, så vidt jag vet, det allmänna 
i Smål., ock tillhör jämväl i den nu ifrågavarande funktionen 
Uppl., Södm., När. ock Ögötl. i allmänhet; men sö. Blek. har 
vu i st. f. ti (jfr dift. s. 125). Från Vadsbo i Vgötl. har jag icke 
kunnat spåra något u, utan i dess ställe fått o, ock u saknas 
kanske i hela n. Vgötl.; Hall. har också o för kort u (s. 113 f.). 
Före k g g står regelbundet o för öppet u i spridda mål öfver 
hela Sverige (s. 122). Att kort u i en del fall lemnar platsen 
för y ock ö (a 8) synes under dessa (s. 90, 101). N. Vbott. 
har före vissa ljudförbindelser ou i st. f. sv. kort u (s. 
-130). Åt minstone Fryksd. i Värml. äger ej häller något u, 
utan ersätter det med e 0 U o (jfr dessa). S. Ångm. (Multrå) 
lär väl ock sakna det, sedan man för dess mål blott uppgif- 
ver ett u = e + o, d. v. s. u; i st. f. a kommer väl i all- 
mänhet v (jfr s. 103). Öfver hufvud är tillvaron af a för kort 
u i norrl. mål mindre säker (jfr u s. 106, u s. 121). Jag har vis-
serligen för Rag. i Jämtl. skrifvit: tvunan tvungen, skut'n skju- 
ten, brat'n bruten, stuga stuga, hma komma, mura morra, 
s:puta sp?tta; för Stöde i Medp.: brun brunn, stan stund; för 
Arbrå i Hels.: han hund, kuria kunna, stam stum; för Leks. 
i Dal.: tvaym, ag, tur, huga, taga, snara, ria, hupa hoppa; 
men bredvid dem stå i samma ordning: buska, gul, hun, og, tog, 
tsora; hun, ur, tura; og, tog, bron, ston; bron, kond(e). Väl an-
märkes för n. Ångm. ingen afvikelse i »större mon» från skrift- 
språket, ock heter det för s. Vbott., att u »merendels uttalas 
såsom i sv.»; men den noggrannare sagesmannen för Vbott. upp-
tager icke något u-ljud bland de »orena sj älfljuden», såsom han efter 
SUNDEVALLS föredöme bort göra, om han känt något a. Delsbo- 
målets »blandade u», som låter »midt emellan u [u] ock ö eller 6 
[8]» bör dock snarast vara a, således: dg du, muffel muff, spun- 
nen -i, draokjen -i, bv.pren, -i o. s. v., samt skuten -i, nupen -i o. 
s. v. i ptc. prfet. o. sup. af  verb efter konj. binda band ock 
bryta bröt. Jfr ö-ljuden (s. 99 if.). 
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I åtskilliga mål finnes a däremot äfven utanför det om-
råde, som i riksspråket tillkommer det samma, ock uppträder 
i dem ofta äfven som långt. Anmärkningsvärdast är u i impf., 
ptc. o. sup. i verb af formen bryta bröt: brut bruten -e(t), sup 
supen -0(t) o. s. v., som är den regelbundna afljudsserien uti 
Ögötl. (Ydre), s. Vgötl. (Bjärke, Redv. Skån. Kind; jfr e s. 101), 
samt troligen större delen af Smål. (Östra h., Stranda o. båda 
Möre, dock icke Torsås); ptc. o. sup. suben -et jämväl från 
Oroust i Boh.; på samma sätt buren -e(t), stulen -e(t) m. fl., dessa 
äfven från Nordal o. Vedbo på Dal samt Boh. Från Ydre, e. Vgötl., 
Dals!. (jämte e, s. 117) samt Boh. har jag äfven fått httcle 
(hz_de hute) hut (4) hörde hört, ,sucie (Me ,sute) §ut  (4) körde 
kört o. s. v.; från Ydre, Bjärke o. Sörbygden (Boh.): fulja fule 
fut 1. fute fut följa följde följt, kaja ht_tcle hut I. hute hut 
hölja höljde höljt o. s. v.; från Boh. state stötte, mate mötte 
o. s. v. (Oroust), samt radar rötter; därifrån ock från Vedbo 
på Dal: burya börja, »ria sörja o. s. v. I götamålen utom n. 
Vgötl., i Boh., Dalsl. ock Smål. vidgar u ytterligare sitt välde 
genom att med e uppdela det område, som eljes vanligen in-
tages af öppet o eller slutet u för äldre kort u o: stuva stuga, 
sputta spotta, murra morra; t. o. m. (utom Smål.) ku4 kol, huZ 
hål, karv korg. I Västbo i Smål. får man a (med ) för o 
före g-w: fuwel fogel, truw tråg, skuwen skogen. Bob. har 
dessutom t. ex. lufta lyfta, Utta bytta, san synd (Sörb.). 
Utom Delsbo (s. 118), äga bland norrl. mål åt minstone 
Härj. ock Jämtl. ett a utanför sv. fi-u. Dessa landskap hafva 
nämligen en vokal, som skall vara »en varietet af o åt ö till, 
ett i sv. ock danskan okändt ljud». Det inträder i Lillherrd., 
Sveg o. Hede för sv. ö = äldre au ock finnes i åndelser : fuggya 
fogel o. s. v. samt dat. pl.; i impf. o. sup. brut bruti i Sveg o. 
Hede, blott i impf. i Lillherrd. Från Linsäll har jag själf hört: 
uge öga, use ösa, sup »ve söp supit o. s. v., dat. pl. hcestum 
o. s. v., samt hgcle hut hörde hört. Äfven Särna i Dal. har 
huk hök, uge öga, brut bröt o. s. v. Jämt!. har, som nämdt, 
också u, men ej i samma ställningar. Från Rag. har jag hute 
hat, st921'91 stulen, ock där skall äfven u för au-ii stundom finnas. 

är en vokal mellan u ock o: alla tre äro »bakre» vo-
kaler, a har den lägsta tungställningen, o den högsta; vid 
äro käkar ock läppar mest skilda, vid o minst; både u ock o 
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måste likvid anses hafva högsta graden af rundning, fastän 
de sins emellan skilja sig något. u är identiskt eller i det när-
maste identiskt med allmänt europeiskt u-ljud (fr. ou, WALKERS ä 
ock 	Det förhåller sig till w som z till y (jfr s. 64, 87) ock in- 
går i talrika diftonger, i hvilka man lika väl kunde skrifva u ock 
w. I dalm. förekommer w ofta till den grad vokaliskt, att 
man snarare kunde skrifva suoro än sworo svara o. s. v. (s. 79). 
u tillhör gotl. samt norrl. ock skånska mål. På Gotl. står u 
dels för sv. öppet u: undar under, hund hund, kanske också 
för sv. slutet u, när detta står för äldre kort vokal, dels för 
sv. öppet o (o): burt bort, hupa hoppa, kl kol, trug tråg 
o. s. v.; dels i andra fall: dur dörr, /gg låg m. fl. Rågö-
Wichterpalmälet i Estl. har sitt korta u »vida öppnare än sv. 
riksspråkets ock hällre jämförligt med danskans ock tyskans 
u, eng. oo i foot, fr. ou». Detta u ersätter dels sv. kort u: 
bundi bundit, hustr hustru o. s. v., dels sv. långt u ock (öppet) o, 
när dessa i äldre språket motsvaras af kort vokal, t. ex. f/ugi 
flugit, Ruti flutit, skuti skjutit, huvi hufvud, shtuvi stuga;• kunu 
kvinna (kona), skua skåda, sua sofva, truda tråda, dels sv. slutet o i 
t. ex. ukse oxe, buskapp boskap, nukk nog, trufaster stark. u 
är också främmande för de flesta finni. mål. Nyl. ock Närpes 
hafva u icke blott för sv. kort u: rauld mull, fuller o. full full, 
kunna o. kuny kunna o. s. v., ock för sv. långt u, där längden 
är ny, t. ex. bruti brutit, skuti skjutit, buri burit, stuli stulit, 
huva hufvud, stuvar o. stugor (men Närpes sg. sttAg), utan 
också för sv. öppet o (o). Nyl. har nämligen för sv. öppet o 
ock u (för äldre korta) i en mängd ord 'omväxlande o ock u: 
mosa o. musa, somar o. surnar, brotas o. brutas, pota o. puta, odd 
o. udd, sporar o. spurar, rotna o. rutna, dropa o. drupa, klokko o. 
klukko; men klobbo klubba, loft lukt, ottor utter (jfr o s. 114). 
Närpesmålet åter företer sumbä/ några, gutt godt, t. o. m. 
bZumm blomma, hun hon, bund bonde, budd bodde; å andra 
sidan: bondi bundit, drottji druckit o. s. v. (men sgc.ndji sjun-
git, spretndji sprungit), doga dugt (inf. dg), bode budet (ob. 
bd), grond grund, sond sund, gobb gubbe, odd udde, to nn tunn 
un. fl. »Flerstädes i Nyl., i synnerhet i Esbo ock Helsinge 
socknar närmar sig också det långa u-ljudet mera till skrift-
språkets o än till dess u», hvilket måste häntyda på u. På 
svenska sidan träffas u för sv. u i Råneå rn. fl. st. i Vbott., t. 
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ex. und! under. Dalmålet i de tre socknarne har, som jag tror, 
äldre kort u eller o som u uti t. ex. kuma0 kommit, buriO burit, 
skull° skurit, stuha stulit, mub,0 mulet; rniart moln, PcgaZn, 
fogeln, Wo tåla, Nye lofva, sun son, ugod'n hugad; undar 
hundar, uks'n oxen, tundz'n tvungen, umb'l humle, burt bort, 
samt siugga sjunga från Våmh. I Mora o. Orsa är förhållandet 
möjligen enahanda hvad äldre korta vidkommer; men jag 
har där jAmte u äfven fått u ock u i mina ex., vid hvilket 
förhållande jag ej om saken vågar yttra mig. Dalmålets vo-
kalism förekommer i det hela, föga känd som den är, täm-
ligen nyckfull: för öppet o finnes också ue, som eljes står för 
slutet o (jfr ditt. s. 132). Rättv. har dock kanske snarare u än 
u-u: supa sup supa supit, skuta skutt skjuta skjutit, kuta 
tjuta, fg sju, Suk sjuk, j,sugu tjugo, ugg ung, lugga sjunga, buske 
buske, uga ud p hugga huggit, rula rulla o. s. v. Västm. skall 
(i Norb., Kopparb. m. fl. st.) ofta hafta u (»fr. ou»), i syn-
nerhet då det motsvarar riksspr. öppna u-ljud, t. ex. gubbe, 
rum; ofta äfven för öppet o-ljud: huppa hoppa, suppa soppa, 
duppa doppa, kupp kopp m. fl. Bland skånska mål skall i 
hall, enligt en uppgift långt u likna danskt u, enligt en annan 
(Halmst. o. Årst. h.) närmar sig kort u, i synnerhet före nd nk 
ng till slutet o (jfr o s. 122). I Vomb i Sk. trodde jag mig 
genomgående höra u för kort u; kum kom, huna huru, dkuked 
druckit o. s. v., samt vid förkortning af slutet o (uu): ureet 
orätt, bur&n'n bordsändan, hun hon, hus hos, men kanske oas 
undrar. Från Karlshamn i Blek. samt Torsås i S. Möre har 
jag också hört u för kort u. Blek. (utom sö. delen) ock åt 
minstone somliga delar af Sk. hafva u äfven för kort slutet o, så 
att t. ex. dum är både dum ock dom, hun både hund ock hon. 
Jfr u (s. 105) ock u (s. 119). 

är »slutet» o som i bo bodde, stol, bok, stor, bonde, hosta. 
I Sk., Blek. ock Torsås i S. Möre ersättes långt o af uu eller 
fn; kort vanligen af u (jfr ofvan), undantagsvis af go. Gotl. 
återgifver långt o med ou, kort med o (s. 114); Kalixmålet 
likaledes långt o med ou ock förlänger kort u ock o före ut nå 
nk ng till samma ou. Äfven Nyl. har i ett fåtal ord, Pargas 
ock mell. Vasa län genomgående ou för långt slutet o. Kort 

saknas i alla de östra målen, i ty att estsv. (Råg. o. Wicht.) 
ersätter det med u eller underlåter att förkorta det: 14.dd 
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bodde, trodd trott o. s. v., öbott. (Närpes) öfver alt begagnar 
den förra (s. 120), nyl. däremot endast den senare utvägen: 
sokn socken, gom gom, blom° blomma, tomer tom, bonde bonde, 
kdd bott bodde bott. Hela det öfriga Sverige har o, med blott 
mycket få nedan anmärkta undantag, öfver alt där skriftspr. 

är »slutet»; utom dalm., som för Våmh. gifvit mig ue (jfr dift.), 
för Mora åter: sort, boycl, ord, bok, sto, om horn, koQn korn, 
samt impf. sop, nop, flog, brot, Nov o. -s. v. af 4ozpa supa, 
niopa nypa o. s. v. (Ona), för Orsa bord, skog, bog. 

företräder därjämte öppet u före mediopalataler (»guttu-
raler»): före kggi N. Möre af Kalm. län (utom några få ord, 
som hafva ug, s. 106): pok'l puckel, bokla buckla, glog glugg, skoga 
skugga, hoga hugga, toga tugga, ogla uggla, jo  g ljung, foga 
sjunga, jogka sjunka, boke bunke, hogka runka o. s. v.; åt 
minstone före' g på Öl.: og fogad 56g sjunga sjöng sjungit 
(Resmo), i Södt. (stundom) ock Rosl., Hels. (Arbrå o. Delsbo), s. 
Angm., Härj. ock Jämtl. (Rag1); i Vgötl. åtminstone delvis äfven 
före k g: sjokka sjunka, mokka mucka, logga lugga; i Värml. 
(Fryksd.) före g ock i några enstaka ord dessutom. Hall, skall 
hafva o för u före nd g ng r i s. Hall. upp t. o. m. Himle h., i 
detta äfven före s (jfr u s. 1'21); hvarjämte n. Hall. (Skäll. m. fl.) 
också får o i st. f. o före Z, t. ex. 11.(2 hål, tok tåla, ock i st. 
f. ö före supradentalerna r-t r-ct Z-4 Z-n: hoct hot hörd hört, klo/ 
köld, klona kölna. Å andra sidan finner man i Härj., Värml. 
ock Dals]. ännu gnu, tru, budde, ku, sa (s. 106); Hall. (Haimst. 
o. Årst.) har också i några ord u för sv. o ock får ä före g-w 
så väl för o, som för o ock å: skäw skog, liksom räiv råg, 
träw tråg, läw låg; i några ord o (Ätrad., s. 113). 

De tjasalerade vokalerna bildas med slapt nedhängande 
gomsegel, hvadan en del af luftströmmen går genom näsan. 
De äro icke vokal + g, såsom ett mindre vårdadt skoluttal 
stundom återgifver dem i franska. Vårt beteckningssätt är lånadt 
från polskan. Genom resonansen i näsan utplånas i någon 
mon vokalernas specifika kvalitet ock närliggande vokaler 
sammanfalla för örat, hvadan man svårligen kan urskilja lika 
många nasalerade som orala vokaler. Enligt en uppgift från 
Västmanlands-Dala landsmålsförening i Uppsala skulle inom 
dess område å ä e samt a o y finnas nasalerade, hvilka jag 
återgifvit med qqcfoy. Själf har jag icke hört mer än 
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cq ock q, för hvilka jag har ex.: scq sedan, trukg trollen, samt q 
hon 1. på, frq från, från Vå' mh. i Dal. Andra mig tillgäng-
liga uppteckningar från samma ställe förete jämväl: k för, 
kläd kläderna, nq något, mq månne, fq få, gq gå, dq då samt 
kraugnq kronan ock oiiroq kyrkan kas. obl. För Orsa är an-
gifvet, att å ock ä uttalas »med näsljud», samt att ö har »ett 
bredare näsljud midt emellan å ock ö», möjligen nasaleradt e 
eller 8. Äfven i Alfta socken i Hels. skall man hafva nasale-
rade vokaler: kärr ci kärran. Denna sista form ock de ofvan 
anförda trula o. s. v. äro synnerligen märkliga, så till vida 
som de utgöra öfvergångsformer mellan de sydsv. målens bst. 
sg. f. kärran, bst. pl. n. trullen samt göta- ock sveamålens 
kärra, hulk. På samma sätt bör man då tänka sig vägen från 
bst. pl. (hängarn° I. drängane genom de norrl. formerna drängan, 
I. drängan, senare dräng, till dränga (med -a I. -a). Ock 
så skulle naturligtvis bst. sg. f. kwani från Dal., grindi från 
Södt., bst. pl. n. bandi o. s. v. från Södt. ock öl., bst. pl. 
f. flikko  från Södm. ock Uppl., t. o. tu. den vidt utbredda bst. 
sg. f. boka förklaras, de första omedelbart ur fsv. kvernin, grin-
din, bandin; flikko genom flikkone (»kring Mäl.») ock flikkon-
fiikkg; slutligen boka o. s. v. genom småländskans bokan, som 
åter är en yngre analogibildning efter de sv. fem.: tungan o. 
s. v. Så tänker man sig ock Håkan-Håkcf-Håka, innan-inncf-
inna o. d. Jfr s. 32, 36 if. 

Sedan vi nu genomgått vokalerna, så vidt de hvar för sig 
bilda stafvelser, dock tils vidare öfver hufvud med förbiseende 
af vokalerna i ändelser, komma vi till de fall, då stafvelsen afsätter 
sig kring två (eller t. o. m. tre) vokaler. Diftonger (ock triftonger) 
skrifvas i landsmålsalfabetet med tecknen för de vokaler, som 
bilda deras början ock slut. Rätteligen skulle på något sär-
skildt sätt antydas, att dessa vokaler icke hvar för sig äro 
stafvelsebildande. För tryck kan man gjuta dem på en ock 
samma typ ock genom ett streck binda dem till samman; i 
skrift kunde man sätta en båge () under dem. I allmänhet 
uppstår mellertid, för den som känner svenska, ingen otydlighet 
genom underlåtande af en sådan beteckning, ock jag ställer 
diftongens beståndsdelar utan vidare bredvid hvarandra. Hvilka 
olika diftonger som i målen motsvara svenskans särskilda vo-
kaler är mestadels redan förut korteligen antecknadt för 
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i s. 89, 	y s. 90, 	e s. 93, 	ä s.. 96, 	ö s. 99 f. 
Ut s. 105, a s. 108, 110, 	å s. 116, 	ull s. 118, 	bo s. 121. 

Då jag nu går att gifva en förteckning öfver målens hittils 
kända diftonger, förbigår jag sådana, som uppstått genom 
öfvergång af g till j-i ock w-u, emedan om dem förut är tillräck-
ligt taladt (s. 64 if., 80 f.); sammanställer dem för öfrigt när-
mast ur fonetisk synpunkt i fyra grupper: 

1) Sådana som hafva ett kort (reduceradt) förslag, dels 
resultat af äldre stegring eller brytning, dels af yngre ur-
sprung, vid hvilka den senare vokalen är den till kvantitet 
ock ljudstyrka mest betydande. Hit hör först ock främst det 
ju, som i skriftspr. blifvit ju: skita skjuta, lzgs ljus o. s.. v. i 
Rågö-Wichterpalmålet i Estl.; dig,p djup, negt njuta o. s. v. i 
Kalixmålet i Nbott.; i dalin. jo, i Mora närmare bestämdt w 
med o något mindre labialt än vanligt: brtota bryta, Noga flyga, 
strioka stryka ock därmed liktydigt stsota skjuta; på Gotl. 
tau 1. iceo: btauda I. biceoda bjuda, sktauta skjuta (men floeta 
flyta, tracta, tryta) o. s. v. Hit höra vidare de fall, då 
genom »brytning» uppkommet i eller ett nyare förslag i som 
sådant kvarstår på Gotl., i estsv. samt i dalm. ock hvar-
om under (s. 64) är tillräckligt handladt. Här antecknas endast 
diftongserien: ja iä ie iö iQ. Ville man i dalm. skrifva u för 
w (s. 79, 120), skulle man få med dessa diftonger jämförliga u-
diftonger: ma vi, ue2, täcke, uoro vara, suoro svara o. s. v. 
Diftonger förmodligen af samma fonetiska skaplynne äro: 
te = ö i Wichterpalmålet i Estl.: kip köpa; i Sjundeå o. en del 

af Kyrkslätt samt stundom i Pyttis socken i Nyl.: sttan 
sten, brider bred, mana Mena, gn en o. s. v., samt Peta-
laks i Öbott. Ett föga utprägladt ie, således förmodligen g, 
finnes äfven i Närpes i Öbott.; hvarförutom ie = äfven 
skall förekomma i Uppl. (»jo 1. iå»): stien sten. Jfr ic (s. 131). 

y@ = ö, isl. au  ey, i Sjundeå o. tillgränsande del af Kyrkslätt 
samt stundom i Pyttis socken i Nyl.: sy@p söp, hya hö, 
ryak rök, t. o. ra. fyra föra o. s. v. Äfven i Öbott. finnes 
ett yo, som i Petalaks förmodligen är identiskt med 
nyl., men i Närpes synes hafva reduceradt y (ya). 

yt3 = ö, jö i Wichterpalmålet i Estl.: yliZ öl, myt mjöl. 
i i sö. Blek, (Torsh. o. s. v.), t. ex. vin vind, &pst sist, Niga 
ligga, 49, tid, kfclt hit, fkra fyra. Jfr ej-aj = i (s. 126 if.). 
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= y i sö. Blek. (Torshamn m. m. ock skärg.), t. ex. ky 
tyg, fngyk fnyk, krgypo kryper, beky betyder o. s. v., 
samt för y dels i böjning, t. ex. sgyda sydde, dels i några 
andra ord: kylda fylde, Izgys skälmstycke, .99yn synd m. 
fl., som icke hafva ii för y (s. 90, 102). Jfr öl = y (s. 128). 

gu = u i sö. Blek. inom samma område som föregående, t. ex. 
kguna kunna, fgunas fundera, skgula skulle, ebktan utan, 
deg du, gut ut, hgus hus. Jfr öu eo au = u (s. 129 f.). 

c.ty =y,  »merendels» i Finnv. (närmast Västbo) i Smål.: fayra 
fyra. Jfr ut = i (s. 124). 
ä »merendels» i Finnv. (närmast Västbo) i Smål.: tjaät, 
naät; Älfd. i Dal. skall också »älska ett a före äng», t. ex. 
laängd längd, slaä.aidja slänga, saäng säng, vraändja vränga. 

c.tö = ö »merendels» i Finnv. (närmast Västbo) i Smål.: faöra, 
maöta. Jfr so (s. 129). 

ao = kort å i sö: Blek. (Torsh. o. s. v.), samt åt minstone Torsås 
o. Madesjö i S. Möre, t. ex. Itc.cola hålla, gcog gång, vaona 
»vånda» (bry sig om), brqot brådt. Antagligen är det 
samma diftong, som i När. ersätter kort å i t. ex. haon 
hand, aoska åska (»såsom kort å eller nästan som ao»). 
Jfr au = å (s. 129 f.). 

0,9= å i Finnv. i Smål.: stau, gau o. s. v. (jfr au s. 130). 
ao =bör i Finnv. (särskildt Västbo) i Smål. ())ett kort, men 

hörbart a som i matt före o») »i vissa ord»: gaod, staol, spaola. 
= bo i sö. Blek. (Torsh. o. s. v.), t. ex. buona bonde, thuoda 

trodde, Noga längesedan, stuo stod, su(2/ sol, tut)st tokig. 
Jfr uu ou = bö (s. 130). 

uö =-- ö på Runö i Liffl.: ruök rök, truöska tröska; dock ej alltid. 
uet 	å på Runö i Liffl. (u »helt kort», kanske reduceradt '): 

buåt båt, stuå stå, gutir går, uåt åt, t. o. in. uåm om, 
kuåm kom; i Wichterpalmålet i Estl.: gruåta gråta, spån 
spån; i Sjundeå ock en del af Kyrkslätt samt Pyttis 
socknar i Ny!.: uåka åka, fu.år får, gull gård, luåta låta 
o. s. v. samt i Petalaks ock, möjligen med reduceradt 
u (10), i Närpes i Öbott. 

1) Enligt en annan uppgift ser det ut, som Ruiiö skulle hafva uo uq, 
(Då närmar sig a, så att det nästan 'låter som ta», ock jämförelse göres 
med Tfiringens o. Schwabens noase, liebo, gnet o. s. v.), i hvilket fall 
diftongen skulle höra till fjärde gruppen här nedan. 
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Jämförliga med de förra bland de nu anförda äro jö = y 
före r i Uppl.: kjörka kyrka, stjörka styrka, samt je 'för e i Delsbo 
i Hels. (s. 103): gjett get, sjett sett, tjent tjänt. Möjligen höra 
till denna klass, möjligen till följande: 
öj (kanske xt; »som öl med dragning åt ej))) = i i några 

ord i Blek.: vöjll vill, söjnne sinne, gröjna grina m. fl. (jfr 
at s. 124); samt 

= 	i Råneå i Nbott., t. ex. syi se. 
2) Diftonger sammansatta af någon vokal ur raden i-a, 

dels motsvarande äldre diftonger, som i skriftspr. samman-
smält till e ö, dels nyare bildningar, vanligen motsvarande 
skriftspråkets i y ä a, delvis u, vid de flesta af hvilka vikten 
företrädesvis ligger på diftongens förra beståndsdel eller är 
någorlunda jämnt fördelad på båda. Man finner: 
ej = i, isl. i, i Kalix i Nbott.: eis is, beit bita o. s. v., samt 

= i före nt nd nk ng i Nbott., t. ex. bleind blind, meink min-
ska, seinder gnista, feingger finger (ÖKal.), meingst mista, 
feing fingo, heinkj brunnshink (Nysätra). 

= e, isl. ej, i Nyl., Pargas ock Öbott., så vidt de icke hafva 
ze (jfr s. 124), samt på Il., t. ex. bein ben, breid(er) bred, 
freist(a) fresta, greip grepe, heira hem, skein sken impf., 
äfven stundom breiv bref, greit grät; i vissa delar af 
Vbott., t. ex. hej hed (Nysätra); i Jämtl. (utom Rag. Stug. 
Offerd.), t. ex. • stein sten, Neik blek, feit fet (men n. 
ble,kt, fatt), beit bet, ock med cirkumflex (ta): meein mena, 
leei leda; samt Lima i Dal.: meir mer, eln en. Jfr e (s. 132). 

= ö, isl. ey, i Borgå i Nyl. (jfr öl s. 128, e s. 92). 
eg = ö i Torsås i S. Möre, t. ex. been ben, sleet slet. 
ae = i på Gotl. (enligt andra at), t. ex. vaet hvit, graepa hand-

tag, forbae förbi, staaga stiga. 
äi = i, som det uppgifves, i n. Hall., förmodligen dock säll-

synt, t. ex. äj I (ni). 
= e, isl. el, uti Rågö- o. Wichterpalmålet, på Dagö (»de öfriga 

dialekternas al lutar åt ej») ock Runö, samt i de nord-
ligaste socknarne af Fjäre h. i Hall., t. ex. bäin ben, häller 
hel, skräik skrek. 
ö, isl. ey ock au, i Rågö- o. Wichterpalmålet o. på Dagö, 
t. ex. äik ök, häl hö, träitter trött, gräit gröt, häis ösa. 
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äi = ä: i Skäll. m. fl. socknar af n. Hall., t. ex. snäjsa snäsa, 
näjsa näsa, väjre vädret (jfr at nedan): Närmare bestämdt: 

= e, isl. ej, i vissa delar af S. Möre, t. ex. läjv brödkaka, 
stäjn sten, häjter het. 

az = ö i v. Blek. (»som aj med dragning åt ej»), t. ex. lajka 
leka, lajn len, strajta streta. 

= ä i vissa delar af S. Möre: lajte läte, vajta väta, flajtta 
fläta, rajter rät, ajta äta m. fl.; äfvenså i vissa ord 
i sö. Blek. (Torshamn m. fl. ock skärg.): näisan näsan, 
äjtet ätit, thatt trädt sup., täjnka tänka, släjngde slängde, 
at är, skäj skall, (sate säger, faten begärlig, vetta vägar). 

= ä synbarligen regelbundet före g g i sö. Blek. (Torsh. 
m. m.): Mäigga Margreta, fatkan fanken, skaigk ben, 
faigna famnar, katgje, kanske; hvaremot från S. Möre ock 
Västbo i Smål. endast ex. med g äro angifna: bajge 
bagge, vatga vagga, laga lagga. Jfr cep (s. 132). Vidare: 

al = i åt minstone stundom i Västbo (Finnv.) i Smål.: fain 
fin, skaina skina, hvaina hvina, flaina skratta, grain.a grina 
(jfr at s. 124). 

= e, isl. el, i estsv. utom Rågöarne, Wicht., Dagö o. Runö, t. 
ex. boit bete, bkim blemma, naik nek, sohkiw slef; i 
ÖK.al. i Vbott.: mair mer, hall hel, gjaiting geting o. s. 
i s. Älfsborgs län i Vgötl. utom Kind (dock nu mera 
synbarligen på väg att försvinna), vissa delar af det inre 
Smål. (Östbo; jfr äl oj öl), samt större delen af Hall. 
(jfr äl at cot oj samt a s. 116), t. ex. stajn sten, bajn 
ben, lajer ful (för Ätradalen skrifvet al: maira, aln, dal de, 
äfven sal se, tair ter o. s. v.). 
ä åt minstone stundom i Jämshög i Blek.: ha.ist häst, laisa 
läsa, praist prest, aible äpple. 
(I) ö ä i Kvistbro i När. (»en svag diftongering, nästan 
som ai», möjligen at), t. ex.. wai vid, tal till, dal de, amn 
en, trai tre, air er, main men, dain den, am n än, mai med. 
ö, isl. ey au, i estsv. utom Rågöarne, Wicht. o. Dagö, 
t. ex. al  ö, gai skälla (gö), gaim gömma, grait gröt. 

=eyöi några ord i Orsa i Dal.: uaitä hvete, blaima blemma, 
gainum genom; spaia spy, snaita snyta, brainä bryne; mailas 
möglas, daia dö, knall knöl m. tt (jfr e s. 93). 
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ai = 11 i Orsa i Dal., t. ex. ais hus, knalt knut, daiva dufva, 
ait ut, alven ufven. Närmare bestämdt: 

at = i, isl. i, i de tre dalsocknarne, t. ex. am is, Zatk lik, 
rwataa vrida, wada hvila (Våmh.); swant svin, drama 
drifva, sura sida, gyttra rida (Ona i Mora); watt hvit, 
'Maga kviga, Zatda lida, .2,/atta slita (Orsa). 

= ö, isl. ei, på Gotl., t. ex. bott ben, gram gren, stan 
steg impf. 

at = ö, isl. ei, i Halmst. o. Årst. här. i Hall., t. ex. bain ben, 
stab sten, raiv ref impf. 

= ö, isl. ej, inom samma område som föregående, t. e. kvitt 
fett, coitt ett, lcoitt ledt. Vidare: 

oj = ö, isl. el, i Vissefjä,rda o. några andra delar af S. Möres 
skogsbygd, vissa delar af Blek. (Jämshög bl. a.), samt 
i Bonga h., öfver hufvud Värend, i Smal., ock vidare Rolfs-
torps o. Ås socknar i Hall., t. ex. lojv bröd, stojn sten 
(Vissefj.); måjna mena, råjn ren, skjåj sked (Blek.); båjn, 
låjer (Hall.). 

= ö, isl. ey, i Kalixmålet i Vbott., t. ex. roir rör, doi dö, 
troitt trött; samt kanske i n. Uppl. (»nästan som oj I. oj»). 

= ö, isl. ey oe au, på Gotl., t. ex. drama, drömma, satt 
söt, gram grön, tratt tröt, skatt sköt, blad blöt (jfr ge 

124, samt og au s. 129, 130). 
= ii i Moramålet i Dal., t. ex. brom'r brud, oms hus, otta ute, 

sotpa supa (Ona). Slutligen dels: 
öi = y på Gotl. (oy) ock i Kalixmålet i Vbott., t. ex. boy by, 

toyv tjuf, boytar byter (Gotl.); löje lysa, söit vårda, löi 
lyssna (Kal.); hvarjämte« i Nbott. äfven kort y före nt ud 
nk ng förlänges till öi, t. ex. stöint förkorta (isl. stylta); 

= e, isl. el, i estsv. (et): köim (Wicht.), höim (Nuckö), kwöit 
hvete (Dagö), samt i mell. Blek. ock äfven vissa delar 
af Smål., t. ex. vöjta veta, möjr mer, böjn ben; 

=- ö, isl. ey, i Nyl., (Pargas) ock »stundom» Obott., samt 
i Jämtl. (Frösön, Föl. Ström, Frostv.) ock Vemd. i Härj., 

ex. röik rök, höi hö, öi ö, öira öra, för Jämtl. med cir-
kumflex rööik röka, stööip stöpa (i Jämtl. stundom utbytt 
mot ö 1. ou: rör rör, ouk ök, i Öbott. ock särdeles i 
Strömfors i Ny!. utsträkt äfven till ö = au: gröitr gröt, öid 
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öde; söip söp, löiser lös), samt i n. Upp!. (»nästan som oj 
1. oj»); dels: 

=  y i Piteå i Vbott., t. ex. ma ny, stat vårda, lut lyssna; 
samt, om mina iakttagelser äro riktiga: 

oto = ö alternativt på Gotl.: footer fötter, lusa lösa, s/eot slöt 
(jfr at au), 

3) Diftonger af samma form som de sist afhandlade, men 
med en u-vokal (u o) som senare beståndsdel; antingen gamla, 
som i skriftspr. sammansmält till ö, eller nya i st. f. u a å bo. 
De kunna groft betecknas som au. Man har: 
ao = å i Kalm. ock kanske flerstädes i den lägre stadsbefolk-

ningens tal (Karlskr., Stockh.?), t. ex. gaota gata, taola 
tala, staon staden (Kalm.). 

ao = å i sö. Blek. (Torshamn o. skärg.) samt åt minstone 
Madesjö inom S. Möre, t. ex. gao gå, maone måne, aol 
ål, frx,aon från (jfr ao s. 125). 

eo = å i Sk. (Vomb) ock mell. Blek. (Karlsh.), t. ex. skool skål, 
oo af', goon, går, ood åt impf., pooga pojkar (jfr o s. 115). 

ceo= ft på Gotl. (enligt annan källa au), t. ex. »-sos ljus 
adj., hceos hus, klceot klut, sleota sluta, biceoda bjuda, 
samt stceoga stuga, skeoten skjuten, ficeoten fluten, hceoda 
hufvudet (jfr au = ti s. 130). 

euF = ö isl. au, i Kal. i Nbott., t. ex. neut 1. naut njöt af ntut njuta. au 
äu = ö, isl. au, i Rågö- o. Wichterpalmålet i Estl., t. ex. bkuter 

blöt, läuser lös, fku flög, fkut flöt; samt vissa delar af 
Vbott. (äu? närmast n. om Skellefteå). Möjligen: 

= ö, isl. au, i Offerd. i Jämtl. (am med »a3 = a, tämligen nära 
åt [danskt] a3 till»), t. ex. laus lös, gåup lodjur, taus flicka, 
straum ström. 

öa = ö, isl. au, i Nyl. (utom Strömfors) ock Öbott. (möjligen 
8u: »öu, med förra beståndsdelen tämligen dunkel»), Ny-
sätra i Vbott. (kanske 8U: ett slags ou d. v. s. det orena 
öppna, till ö sig närmande dialekt-o med kort u [u]"; jfr 

s. 102, u s. 118), t. ex. öuga öga, röuder röd, löuk lök, 
kröup kröp, flöug flög (Ny!. o. Närpes); droup dröp (Vbott.). 
Jfr uu (s. 130), uu (s. 132). 

--- ä i NKalix i Nbott., t. ex. nöu nu. 
Sv. landsm, N. B. I. 	 9 
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au = ö, isl: au, på Got!., t. ex. raudar röd, blaut blöt, kaupa 
köpa, skaut sköt, flaut flöt (jfr az s. 128, tso s. 129). 

= ii, isl. ii, i Alf d. o. Våmh. i Dal., t.. ex. brok° brud, Naut 
klut, daugned dunet, aut ute, tau tu (Bonäs); äfvenså (på 
andra trakter än eo?) på Gotl., t. ex. jaus ljus subst., 
j'auk sjuk, jyauge tjugo, baaude bjuda, sAtaute, skjuta, 
gauta tjuta. Allmännare uttrykt: 

au = ö, isl. au, i estsv. utom Rågöarne o. Wicht., växlande med 
ou, t. ex. lans lös, gauk gök, b/audr vek, bjau bjöd; samt 
i vissa delar af Vbott., t. ex. Umeå o. Skell. (au?). 

--,-- a i Blek., t. ex. paunna panna, laug lag, mauge mage (jfr 
ao s. 129). 

= å i Bärg (»ett tungt, släpande au») o. Frostv. i Jämtl., 
t. ex. gan gå, stautt stått, aur år, rau vrå, laung lång; i 
n. Upp!. (»nästan såsom au 1. aå», kanske ao); samt i inre 
Smål. (Finnveden, Värend; jfr ao s. 129) ock i Hall. (den 
allmänna uppgiften har ao, Ätradaten au; jfr ao nedan). 
Nogare bestämdt åter: 

-= 8, isl. au, i större delen af Jämtl. (Bärg, Oviken, Sundsjö, 
Frösön, Föl., Ström, Frostv.), t. ex. huuk hök, ruu röd 
(men n. rött), bruut bröt. Jfr 	(s. 119) samt ug (s. 132). 
bo5 i Sk. (Vomb), Blek. (Karlsh.) ock Torsås i S. Möre, 
t. ex. tiyau tro, stum, stor, guu god, suu/ sol; kanske 
äfven i Värend i Små!. ock åt minstone s. Hall. 

ou = ö, isl. au, i Estl., växlande med au (se ofvan), t. ex. louk 
lök, loup löpa, bjou bjöd, brout bröt. Jfr ön (s. 129). 

= 145 på Gotl. (ou), t. ex. gou god,lcou ko, troul gärdselstång; 
i några få ord i Nyl., växlande med o: bouk bok, boul 
bord, gjourd gjort, houro hora, kouko koka subst., krouk 
krok, moudro moder, rouliger roliger, toukuger tokig, stour 
stor; synbarligen genomgående i Pargas: tron, mour, drou, 
slou, roupa, gou, goul, four, oumöjlit, rousar; allmänt i de 
mellersta socknarne af Vasa län: stoul, mouder o. s. v.; 
i Kalixmålet i Nbott., t. ex. Boit/ sol, dou dog, kou ko; 
samt Frostv. i Jämtl.: kou(r)ne kornet. 

= ii ock bö före ut ud nk ng i ÖKal. i Nbott., t. ex. ounk 
unge. Slutligen: 

ao = å, enligt hvad man uppgifvit, i Halmst. o. Årst. h. i 
Hall., t. ex. gao gå, maol mål, baot båt (kanske au). 
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4) Lång vokal med ett mycket kort, otydligt efterslag, som 
i allmänhet gör intryck af ett e, sådant detta förekommer i 
ljudsvaga ändelser. Ett sådant efterslag häftar sig i vissa mål 
fast efter alla långa vokaler, men förekommer i andra blott i 
enskilda fall. 1 Kinnefjärdings o. Kållands h. i Vgötl. »slutar 
nästan hvarje ord med ett kort e, t. ex. due du, pannae panna, 
skatae skata». Från Kind har jag åt minstone hört suepet 
supit, från N. Vadsbo nue nu, kanske «ja öga o. s. v. I 
Södt. skola, enligt hvad man uppgifvit, alla långa vokaler 
uttalas »med ett lindrigt efterslag såsom af ett öppet e eller 
ä: maet mat» o. s. v. Så skall äfven vara fallet på Gotl., så 
ofta lång vokal finnes, som icke är diftong af typen ej eller 
au (gr. 2 o. 3 ofvan). Vanliga tyckas dessa diftonger också 
vara i Älfdalsmålet i Dal., såsom nedan synes under te, yre, oe, 
ue, i hvilka äfven det första elementet förefallit mig tämligen 
kort. Till denna klass höra mer eller mindre säkert: 
te = nysv. jä, beroende på ofullständig brytning (jfr under i 

s. 87), i Älfdalsmålet i Dal.: spiena spjärna, ina hjärne, 
8/Jena stjärna, stiek stjäla (Våmh.), ienn järn; samt hem 
tjära i Rosl., som äfven har tina tjäna. 

= e, isl. el, äfvenlecjes i Dalarnes Älfdalsmål: ten helt, briea 
breda (Våmh.); tien ten, sienäst senast, lem hem, diela träta, 
flierä flere, liefva spara, mienas reta, iempta hämta o. s. v. 
Enligt ordlistan skulle i båda dessa fall (jä ock e) e vara 
ett mellanljud mellan e ock ä, således g,. Jag har hän-
fört ordlistans ifj hit med ledning af mina ex. från Våmh.; 
jfr eljes g (s. 124). 

= nysv. jä, jö i Älfd. i Dal.: fyerålder fjäril, tyedur tjäder, 
tyelä tjäle, tyer tjära; byenn björn, fyel spade, myel mjöl; 
sy ev själf (Bonäs); samt 
sv. ö: fyera föra, lyelin löjlig, syetja söka, yepa ropa m. fl. i 
samma mål. Ordlistan gifver i båda fallen eg. ya. 

ee = i Delsbomålet i Hels. (»vridet e» = ea 1. eo med o blott 
obetydligt hördt, kanske e9), t. ex. bet, slet, skrot skröt. 

2. n = ii stundom i Hall. (Halmst. o. Årst. h.: »ett efterslag af 
eljud, synnerligast då u är utljudande»), således: rges rus. 
nysv. y, isl. jö jt, i Älfd. i Dal.: flina flyga, njoepa nypa, 
kljoefva klyfVa, rjoeta ryta (kanske oa). 
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Me =  sv. Eon i Älfdalsmålet i Dal. (Bonäs): fues fors, kue4 
kol, sue0 soppa, bue0o båda vb, fuek folk, kuerp korp, 
buest borste, stup stolpe, guev golf. 

= bo i Älfdalsmålet i Dal. (Bonäs): buer0 bord, kuen korn, 
uen horn, trind trodde, uent ondt, fuet fot, buek bok, 
stue stol, up hop, stud stod impf. (jfr 09 nedan). Samt: 

ae = e, isl. ej, i Kind i Vgötl.: stan sten, ken ben, keta leta, 
mr mer, /eter lera, haet n. haet het. Vidare: 

e?, = e, isl. ej, i Vemd. i Härj., t. ex salagre'e seltyg, bre' bred. 
Jfr ej äi o. s. v. (s. 126). 

ce?, = ä i Torsås i S. Möre, t. ex. scem säng, stleceg sträng, 1d?,g. 
länge, bcegk bänk, cegka enka; ock 

= ä på samma ställe ock under samma förhållande, t. ex. 
ice?,gka anka, biegk banke, skcegk skank (jfr at = ä s. 127) 

= ö i Rosi.: b.yopa köpa, Aysra köra (Bro); ock 
= ö äfvenledes i Rosi.: 4i6tIc kök, blot kött (Bro). 

oa = a på Runö i Liffl. (med tonen på o»): band land, hoand 
hand, noat natt o. s. v. 

= å i Torsås i S. Möre, så äfven i Jämshög i Blek. (»å 
höres i denna diftong ganska litet eller intet») o. kanske 
flerstädes i Blek. (jfr a s. 111): 449 stå, gq9 gå, ix.» på; 
i Älfdalsmälet i Dal. för kort å före ng: Za9g lång (Våmh.), 
statlig stång. 

09 .= bo före rn i Moramålet: o9n horn, ko9n korn, men oj 
ord, 'ort gjort o. s. v. (Ona). Jfr ue = bo (här ofvan). 

au = å i Finnveden (Västbo i Smål.) i Smål.: »med u lindrigt 
eller som en blott aspiration», t. ex. jaugha jaga, graufva 
grafva (jfr ao s. 129). 

= ö, isl. au, i Vemd. i Härj., t. ex. so  1. sciu får, ro» routt röd 
rödt. Jfr u (s. 119), uu  = ö (s. 130). 

ou = å i Oviken i Jämt]. (»ou annorlunda än ou [uu], nästan som 
isl. ö»), t. ex. our år, skoup skåp, ouker åker, jo» lie, sto» 
stå (men vag våga, stang stång). Jfr au o. s. v. (s. 130). 

Till denna klass måste ock hänföras de diftonger, som i 
sydsv. mål uppkomma genom vokalisering af h till a o o. s. v. 
efter vokal. I de fall åter, då ke en mu sammansmälta till en 
vokal, bör man anse denna stafvelsebildande. Jfr under n 
(s. 73 f.). 
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En viss frändskap med diftongerna förete de s. k. gemi-
lierade vokalerna, d. v. s. vokaler med sammansatt aksent. 
Om dem talas längre fram (s. 1431T.). 

Vokalerna i ändelser äro ofta, i följd af sin ringa tidslängd, 
ytterst svåra att till kvaliteten bestämrha. De måste därför vid 
alla undersökningar göras till föremål för ett alldeles särskildt 
studium. Lättast kommer man ifrån saken, när, såsom i Fryksd., 
vokalen under vissa omständigheter förlänges: fgga fogel, bst. 
fegg81 o. s. v.; under förutsättning naturligtvis, att vokalen ej 
ändrar kvalitet. Min framställning här af ändelsevokalerna har 
icke till ändamål att gifva en utförlig behandling, hvartill 
material icke förefinnes, utan blott att påpeka vissa punkter 
som förtjänta af särskild uppmärksamhet, några allmännare före-
teelser, som synas vara för målens historia af större vikt; 
hufvudsakligen kvarstående af äldre i för skriftspr. e, förhållan- 
det 	mellan a ock a, försvagandet af a tu l a-ce-a-e, samt den 
invärkan, som rotens vokal stundom öfvar på ändelsens, hvar-
vid äfven komma i betraktande de skiftningar i rot- ock 
ändelsevokaler, som framkallas genom ))tilljämning)). 

Medan skriftspr. redan för längesedan — utom -it i det s. k. 
sup., som är en uppfinning af grammatici — återfått det e, som i 
ändelser förmedlat öfvergången från det ursprungliga a till fsv. 
i, är detta senare inom de norrl. målen alt jämt tämligen ut-
bredt, en omständighet som torde förklara förekomsten af »för-
mjukning» inuti orden (s. 52 if., 58, 59, 60 if., 64 if., 68), jämväl 
i de fall, då i redan gifvit vika för e ce a a. Till i-målen höra 
ännu de östra dialekterna, samt på svenska sidan, till lika 
med Södt. ock förmodligen Rosi., i synnerhet inre norrl. mål, 
medan de flesta kustmålen väl i »förmjukningen» hafva kvar 
hågkomsten af ett jämförelsevis sent i, men faktiskt redan fått 
e ä a. Antagligen är detta i i ändelsen öfver hufvud att be- 
trakta som 	Den inre utbredningen af dessa 1-former ses af ex. 
för Råg-Wicht.: bundi bundit, bindis bandist bundist bindes bands 
bundits, kaskin skinnpälsen, skugwin skon, fetri fötterna, tändri 
tänderna, loki lokir lokina locket lock locken, Näutir pl. m. 
blöta, tain sådan, •rniki  mycket; Ny).: bundin -i bunden -et -it, 
imp. talin, lysin, bindin, ptc. giandist, prffis. pass. bindis, gömis, 
impf. bandist, lystist, roddist, kalladist, sup. bundist, lysist, vidare 
himil, bst. sg. (af ord på k g) sekkin, veggin, loki, adj. ludin -i; 
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Närpes: ptc. o. sup. gripi, bst. sg. m. stetnin, vänyin, månin (men 
hakan o. s. v.), litin, mytji mycket; Nbott. (o. Vbott.): sup. nuZi 
stulit o. s. v. (utom Skellefteå, som har -e), ptc. prxt. setinn af 
siti sitta, rekinn af vreka, våkjinn vaken, gålinn; vissa delar af Jämtl., 
Härj. ock Hels., liksom Västm, När., Södm., Uppl. ock Gotl. st. sup. 
på -i, Särna i Dal. dessutom hy_ckin höken, vegin vägen (jfr Nyl.); 
Våmh. i Dal.: brutin, burta, Imata, samt bmc& bruden o. s. v. 
(men kueZa0 kolet, Mora också botsa, boken); Orsa: skutt, skatt, 
samt braidi bruden, evi älfven, fotji folket, ben i bären (i mina 
uppteckningar från Hemsjö bst. sg. f. scenclz, wcedz), inimil 
himmel, ipin häpen; Leks. o. Rättv.: stuhn vajpn vaken (men 
bst. sg. f. scenye, sor)ce i Rättv.; -a i Leks.); Södt.: ptc. bundin 
bundi, bst. sg. f. sokkui,  liandi, bst. pl. n. bandi, Nadi, bst. pl. 
(kons.-st.) sönri, händri, vidare nykkil, trogin 	St. fem. hafva 
bst. sg. på -i äfven på Gotl.: marki, aksli. Persnäs ock en 
del af Källa o. Föra på Öl. uppgifvas hafva husi huset o. husen, 
låmbi lammet o. lammen o. s. v. 

Några norrl. mål (jämte gotl.) utmärka sig genom sitt öppna 
-ar för skriftspr. -er: bytar byter, undar under (Gotl., Åbo län, 
norrl. kustmål). Från Bob. har jag fått rudar, pl. af rocl rot. 
Norb. i Västm. har också a i ljudsvaga stafvelser för skriftspr. 
e: längar, vintar, systar, AxaZ, frökan, skogan, gubban. 

Så lätt det än öfver hufvud är att skilja mellan a ock a 
i deras typiska form, är det likväl stundom svårt att af-
göra, om man i en ändelse har det ena eller andra. I bst. sg. 
f. ock bst. pl. -a förekomma både -a ock -a, det förra kanske 
vanligare, i hvilket fall bst. pl. sammanfaller med oh. ock 
bet. sg. f. likaså med ob., om den förra icke har ä-e. Vadsbo 
i Vgötl. ock säkerligen flera mål hafva mellertid bst. sg. f. naZa, 
bst. pl. arma, nVa (med annan aksent än det nyss anförda), 
taka, vcenera, gomera, torpa,ra. Särdeles är Leks. utmärkt för 
sina talrika a: inf. svara, vcpga, sv. m. maka make (bet. maken), 
/tara herre, sv. f. Jcera, Raska, bst. sg. f. vcedsa väggen. Härj. 
bst. sg. f. är, så vidt min kännedom om förhållandena går, -a. 
Att När. har bst. pl. -ar, synes af framställningen under 
-rn- (s. 38). 

I ett betydligt antal mål visar detta karaktäristiska svenska 
a en betänklig böjelse att blifva ä eller e, hvarigenom man 
får s. k. ä- ock e-mål. e föreställer då utan tvifvel åtskilliga 
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v.okaler: a, a, 8; säkerligen minst ofta, om någonsin, e, hvilket 
visserligen bra litet är egnadt för bruk i ändelser, där det 
kommer an på att med minsta möjliga ansträngning af tung-
muskulaturen få fram någonting, som liknar en vokal. Värkligt 
e skall mellertid förekomma i Södt. i ändelserna -e -er: ande, 
getter, samt i t. ex. befallä, regerä; till lika det enda fall, då 
där finnes (jfr a s. 95). Ytterst vanliga äro snickare, hammare, 
samt komp. grovere, rikare; föga mindre bst. sup. in. groveste, 
rikaste, åt minstone f. o. n. grovesta, rikesta. Sådant utmärker 
ännu icke ä- 1. 	Södt. däremot ger oss brinn, spörjä, 
kallär kallar, kailä kalla kallade kallat kallad, fiskär, baokär, 
ängär, tenäre, Niokä, klokä, tokugä pl. o. bst., klokäre, klokäst, i 
hvilka ä närmare bestämdt skall vara a; i Rekarne ock åt min-
stone en del af När., samt i Ögötl. i häraderna ö. om Skän-
ninge lär man hafva ungefär samma former. I n. Ångm. är ä 
något sparsammare: ob. pl. hästa, staka; under det man skrifver e 
i gänte, adj. granne, vakkrene, vakkrest; ännu sällsyntare i Vbott., 
där man blott finner impf o. sup. seglä, tongnä, blisträ af inf. 
segäl, tongän, blistär, jämte några få sv. f. på •e, men för öfrigt 
-a eller ingen vokal (jfr cirkumflex s. 145). Till de eg. e-målen, 
hvilka utsträcka bruket af e för a i ändelser så långt som möj-
ligt (jfr ofvan om ä i Södt.), höra s. Angm. utom tilljämnade 
former, Medp., Jämtl., så vidt icke e faller bort (jfr s. 145) eller 
tilljämning hindrar, Härj. ock för -a- dalm. utom tilljämnade 
former, samt Särna i Dal., Värml. med samma inskränkning 
som Jämtl., Tössebo h. på Dal, nordligaste Boll., ö. hälften af 
Ögötl. samt kusten nedåt ända till några mil n. om Kalmar 
(Ålem), där smål. ock ögötamål blandas i formerna: spele spele 
spelede spelet, hceste, gube pl., ote, adj. bleke blekere blekatst. 
För Rag. i Jämtl. har jag, närmare bestämdt, skrifvit a: driva, 
Raska, sceke,r, vcegar; för Offerd.: bst. sg. maka mjölken, jotsa 
kyrkan, haja hage, atera ärterna, men impf. o. sup. setya sågade 
sågat, svo.2,ta svält. Ordlistan för Rättv. skrifver alla inf. ock sv. 
fem. med -a: grina, tagas, arpa harpa o. s. v. Dalska former från 
Våmh. äro inf. farOas, oltar haltar, impf. wante,a,bydzad, pl.poikar, 
ardar, beworodan adj. sg., radnar rädda, syvar själfva. Gotl. 
har åt minstone delvis inf. o. sv. f. på -ä (a), hvarjämte verbens 
allmänna praa.-form samt pl. -ar snarast är -ar. Öl. förlorar 
vanligen slutvokalen, men har delvis impf. svarad, skvalrad 
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o. s. v. (Resmo). Till e-målen höra delvis äfven Rågö-Wichter-
palmålet ock Västra. (jfr s. 45 L). 

Från e-målen är det blott ett steg till circunaflekterande 
mäl med bortfall af det ljudsvaga e ock öfverflyttning af dess 
.aksent på rotstafvelsen (s. 145). Mellertid bortfalla slutande -a 
öck -e äfven utan dylik ersättning. Sådan apokope är van-
lig i många eller alla mål i verbalformer (inf., impf.), i synner-
het när följande ord börjar med vokal, ock kan då hänföras 
under san dhi (s. 149). Mora i Dal. har inf. clrigel, bögel, slapär, 
yppen o. s. v., men eljes -a I. -o. I Ny). bortfaller alt efter 
»den talandes godtycke ock större eller mindre brådska vid 
meningens framsägande» -a uti inf. ock adj. pl. o. bst., -e alltid 
i impf. af  verb ock tvåstafviga neutrer ock stundom eljes, ock vo-
kaliseras då vid behof 1 r n, t. ex. vaker för vakra o. s. v. (jfr s. 148), 
liksom i mål med sammansatt aksent. Närpes ock åt minstone 
angränsande socknar i Öbott. förlora alla slutande -a ock -e, så 
vidt de ej äro mycket nya% t. ex. inf. o. imp. drag, bygg, 
ta; pte. prws. -and; impf. bygd, rudd; subst. m. mån, torpar, f. 
brygg, kZokk; adj. pl. o. bst. stor, komp. rikan, t. o. m. väks 
växa, säss sätta sig, samt sambE samla, Mister klistra, Nöten 
blottna, jisn gistna; men tak talade talat, spyrja sporde sport, 
ock tsives trifvas, Stjiles skiljas, vakas vankas, narras narras. 
Trestafviga ord bortkasta -e utan ersättning i alla vokalapo-
koperande mål, ock äfven dessutom; vid sammansättning för-
enklas i enlighet härmed aksenten. 

När man för S. Möre har kallada kallade, bakara bagare, 
möllara mjölnare, nermyrada adj. pl. m., hvassara hvassare, i sö. 
Blek. pl. lapata lappade, gunekgunata underrättade, i Östra h. 
pl. folkada, kan man icke med skäl anse sig hafvå ett ur-
gammalt a kvar, utan måste antaga, att sista stafvelsens -a 
för -e beror på invärkan af föregående stafvelses a, att man så-
ledes har enkel framätvärkande assimilation. Samma in-
värkan har man i nyl. myky mycket, öbott. mytjy, jämtl. stykky, 
tyt,sy tycka (Offerd.); Våmh. mytsy mycket, nytsyl nyckel; 

1) Den förmodan jag i förbigående (s. 53, not 2) utkastat om cirkumflex 
i Närpes var troligen förhastad. Åt minstone skulle det icke undgått 
en så noggrann forskare Som FREUDENTHAL, om sammansatt aksent n u 
funnes i Närpes. Vid jämförelse med nyl. finner man det sannolikt, att 
målen på båda sidor om Östersjön i detta fall utvecklat sig olika. 
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i Värml. Älfdalsmålets myttn mycket, Lyttn tycka, byjjy bygga, 
dyyyy dynga o. s. v. (för tyttyi o. s. v. Jfr ja-i s. 87); samt i 
inf. rgro röra, j§930 tjuta, §j§gto skjuta o. s. v. från Lins. i 
Härj. Mera invecklad är åter den företeelse, som at' AASEN i 
norska landsmål kallats tilljämning ock som uppträder i åt-
skilliga norr!. mål. Inf., ptc., sv. subst. ock jämväl andra två-
stafviga ord ock former med kort rotstafvelse undandraga sig 
de i öfrigt gällande lagarne för utljud ock visa ofta en växel-
värkan mellan rotens ock ändelsens. vokaler, hvarigenom båda 
förändras, så att de antingen blifva alldeles identiska eller åt 
minstone mer eller mindre närma sig hvarandra. Vbott., Ängm., 
Jämtl. ock Härj., som eljes hafva -e för -a i ändelser eller också 
förlorat äfven ,detta -e i utbyte mot sammansatt aksent, skydda 
sålunda sitt -a eller få åt minstone en mindre afslipad vokal än 
e; dalm. får i »tilljämnade» former (o-)o för (a-)a. Sådana 
former som biti, 	gripi från Råg. o. Wicht., Närpes, Offerd. 
o. Mörsil i Jämtl., Lillherrd. o. Sveg i Härj., Orsa o. Rättv. i 
Dal.; bete, dreve, grepe från Frösön, Föl. o. Ström. i Jämtl., 
Hede i Härj. skulle med eller utan tilljämning få samma 
utseende. Uti list, iti, givi från Öbott., Nbott., Offerd., Lillherrd. 
o. Sveg är tolkningen också ()giss; i ete, lese från Föl., Ström, 
Rag. o. Hede ej mindre. Däremot äro buri-byri, skuri-skyri 
från Råg. o. Wicht.; kumi-kymi från Närpes; bin, vin i från 
Lillherrd.; sken, ben i från Orsa; inre från Hede o. Funnäsdal 
tydligen tilljämnade; förmodligen böre, sköre från Jämtl.; otvif-
velaktigt de märkliga byry, vyry, styZy, kymy från Offerd. (y-y) 
o. Mörs. Fin, miii, grivi, driji, gniji från Lillherrd. o. Sveg; fin, 
grivi, sligi från Rättv. äro parallelt tilljämnade; äfvenså greve, 
skeve, tege, gnege från Föl., geZe, skeke, toge från Ström; hvar-
emot före, svöre i Jämtl. stå för sig, samt fere ock clrije, tije i 
Hede, fyry ock grivi, skikt, tigi i Offerd. (o. Mörs.), svuri, furi-
fyri ock dräji, Mäji i Närp. gått skilda vägar, därtill antagligen 
bestämda af den följande kons. Fyri fins äfven i Nbott. Närp. 
kurni, vuri, inri skola stå på gränsen mellan y ock ett mycket 
slutet u. Fryksd. tj, slej äro kanske framkallade af det föl-
jande g9. Tilljämnade äro åter afgjordt bydy, krypy, skyty från 
Offerd. o. Mörsil; osäkrare bryh, fb,” från Leks. (jfr y s. 89). 
Tilljämningen i inf. ock sv. -subst.-  är synnerligen utvecklad i 
Härj., ock på samma gång äro upplysningarne därifrån full- 
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ständigast. Man har ifrån Lillherrd., Sveg, Lins. o. Hede, ock 
så vidt synas kan, äfven från Vemd. o. Funnäsd. t. ex. 
baka baka, gnada gnissla, hara hare; — fere fara, gr(9ve gräfva, 
t9go taga ock We tala, smeka smaka med 2 pl. f9yon, ten 
o. s. v., ptc. prxs. tQkades samt för sv. verb prws. id., 
2 sg. imp., irnpf. o. sup. lika med inf.; hQue tupp, bst. 
sg. -on, pl. -or -on (men dat. -o -am); &ner dagar, naver 
nafvar, gommel gammal; -- sugu saga, ludu lada, swuZu svala, 
Rugu fluga; — lovu lofva, ,sov a sofva, tQZu tåla; Mu fåle, posu 
påse, hosu strumpa, blitt kvinna; — gata gata, tranu trana, 
bara björnhona, vek u vecka, bleku bläcka (i träd); samt 
från Sveg, Lins., Hede o. Funnäsd.: slada släde, tjaka käke 
ock bara bära, lasa lära, lava lefva, men från Lillherrd. 
bara, lg,sa, lya. Frösön o. Föl. i Jämt!. »tilljämna» fara fara, 
svara svara, tak tala, bra hare, gata gata; bara bära, sjara 
skära, lava lefva, sjaga stege; folo fåle, dropo droppe, svoZo 
svala; vokko vecka; bogo båge; ock väsentligen på samma 
sätt Frostv. o. Bärg, äfvensom Offerd., det sista dock möj-
ligen med a-a i st. f. a-a. Ström liknar eljes öfriga orter, 
men kan få -e i ändelsen med den tilljämnade vokalen i roten 
kvarstående: svz_de svala, vukke• vecka, fZuge fluga, krne döna. 
Rag., som är ett e-mål, har med tilljämning: vara vara, spara 
spara, spala spela, vata veta, lova lofva, skota skotta, hc..tra 
hare; ock på samma sätt Stugun, dock stundom med -e. Mina 
ex. för dalm. hämtar jag hufvudsakligen från ordlistan för 
Älfd., men de gälla äfven för Mora ock Orsa: fårå fara, gnågå 
(prxs. gnag) gnaga, tågås träta; stjälå stjäla, kväd å sjunga, 
gävå gifva; glåmå prata, luv lofva, brutås brottas )( spinna, skaina 
skina, briota bryta, gärna gömma, byddja bygga, vänta vänta; vidare: 
smålå småboskap, tyelå tjäle, moså mosse, folå fåle )( laimä kvast, 
rattjä hund, iennä hjärne; alt detta dock ej så regelbundet, att icke 
åtskilliga undantag finnas, i synnerhet för sv. ro. från Mora, hvilket 
mellertid åt minstone delvis kan bero på oriktig uppteckning. 
Från olika delar af Nbott. o. Vbott. äro: fåra fara, gräva 
gräfva, gak gala, lesa läsa, eta ätå, stia stjäla, mäta mogna )( 
briin brinna, bryyt bryta, niut niuta, biit bita, löis lösa, segfil 
segla; vidare: trava trafve, måga mage, grepa grepe, roda spö, 
furu tallbark, tvoru grötkäpp, skeru skära, kuno kvinna, gove 
imma, more mara )( ounk unge, kaank tuppe, gäänt flicka, ryyp 
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ripa o. s. v.; samt dåga dagar (sg. däg), gåramaA gammal. 
Slutligen har Ångm. inf. laga laga, tala tala, lava lofva, da 
döna, fara fara, gnaga gnaga, bära, dräpa )( liggä, svärjä, bitä, 
brytä, hörä, kastä eller brinne, skrik°, .Ute sluta, smörj°, såge; 
samt sv. mask.: skata udde, maga mage, svak förstuga, vrea 
häfstång, grepa handtag, bron,a brand, mossa måsse )( stabbe, 
kjaZke, gobbe; fem.: bara trollnystan, laa lada, mea vidskepelse)( 
gänte, brögge. Sv. m. på -ä -e ur dalm. ock ångm. kunde här-
ledas både ur den äldre nom. på -i ock ur kas. obl. på -a, åt 
minstone för dalm. snarast ur -i, enär detta mål eljes plägar 
behålla -a (jfr s. 135), ock en sådan förklaring styrkes af-för-
hållandet med sv. fem., af hvilka de med kort rotvokal van-
ligen hafva -u, de med lång -a: kunu kvinna, räku raka, salu 
svala )( kulla flicka, mälla märla, ryltja rynka, åtta hätta (likvist 
med många undantag). För öfrigt visar sig äfven i Nyl. samma 
beroende hos ändelsens vokal af rotvokalens kvantitet: haku 
-ur, tresu, stuvu )( bryggo -or, reiso, grImo; samt spada, sleda, 
stiga, drupa )( måne, gobbe (likvist med åtskilliga undantag); 
ock äfvenså, ehuru mindre tydligt, i Närpes. I det hela är 
det också rotvokalens kvantitet, som bestämmer ändelsen i sv. 
m. ock f. i Rågö-Wichterpalmålet: gripa handtag, hona hane, 
stoka stake, plia släde )( kodd kudde, shtoZp stolpe,; häku haka, 
skäru skära, shtuvi stuga, tuZi tilja )( hen höna, hustr hustru, 
skiot skjorta, iks yxa, lätt hjärta, käpp klippa, pig piga o. s. 
i Delsbo i sv. fem.: floge, gate, hake, skate, slage, smole smula, 

	

stugge 	bek börda, hena höna, rea reda, slinja flicka o. s. v. 
Den läsare, som nu i mitt sällskap gjort sig förtrogen med 

landsmålsalfabetets bruk ock på samma gång sökt få en öfver-
sikt af de olika språkljudens förekomst inom de svenska lands-
målen, bör lätteligen hafva funnit, att vår kännedom i ämnet ännu 
är mycket bristfällig till sin omfattning ock ofta osäker. Utan 
tvifvel finnes också bland de uppgifter jag här lemnat, mycket 
som kräfver rättelse. Jag kan hafva fått oriktiga uppgifter, 
ock jag kan hafva oriktigt uppfattat dem jag fått. Vid mina 
egna undersökningar har jag vanligen från samma trakt icke 
haft tillgång till mer än en eller högst två personer, ock miss-
tag hafva här kunnat göras af både mig ock dem. För vo-
kalerna, som dock äro vida svårare än konsonanterna, har jag 
icke haft något förarbete. Mellertid har jag icke häller för 
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konsonanterna afsett att göra LEFFLERS afhandling Om kon-
sonantljuden i de svenska allmogemålen öfverflödig,: hon är 
utarbetad efter en annan plan ock innehåller åtskilligt, som 
jag icke funnit lämpligt här upptaga. Jag hoppas å andra 
sidan, att man i det föregående funnit något nytt, förut 
okändt, ock att ett försök till samling af de många, ofta svår-
tillgängliga, uppgifterna ej skall vara alldeles utan gagn. Med 
gotl. har jag sysselsatt mig mindre, än detta märkliga mål för-
tjänat ock jag kunnat hafva tillfälle till. Jag har gjort så med 
utsikt till en noggrann ock fullständig utredning af denna dia-
lekt ljudförhållanden, soni NOREEN inom kort skall gifva. 
Öfver Dalbymålet i Värml., från hvilket jag, blott meddelat 
några få notiser, är en afhandling af honom redan under 
tryckning. — Några tillägg ock rättelser lemnas vid afhand-
lingens slut. 

Med ett språkljuds kvantitet eller längd förstås den tid 
dess uttal upptager. Hvarje språkljud 1) kan uttalas långt eller 
kort eller med en kvantitet emellan lång ock kort: halflångt, 
eller, slutligen i några fall utdragas utöfver tiden för vanlig 
lång, så att det får dubbel längd. Språkljudens kvantitet fram-
går ur en jämförelse mellan olika ljud eller hällre samma ljud 
i olika ord i ett ock samma mål, när man i detta talar med 
medelmåttig ock något så när konstant hastighet. Samma 
kvantitet, t. ex. lång, kan i olika raskt tal vara betydligt 
olika, ock olika mål hafva olika normalhastighet för samma 
kvantitet. För att få absoluta mätt på tidslängden, hvilket 
kunde vara af ej obetydlig vikt, måste man taga sin tillflykt 
till sekundpendel (metronom), liksom man i musik bestämmer 
hastigheten af »allegro», »raoderato» o. s. v. Tidsförhållandet 
mellan kort, medellång, lång ock dubbellång i språket är mei-
lertid icke matematiskt så noga regleradt som i musiken för-
hållandet mellan de olika noterna. På den gamla teorien, att 
lång skulle vara = 2 korta, är för vårt ändamål icke att bygga. 

Landsmålsalfabetets tecken för kvantitet äro de vanliga, 
med tillägg af nya för medellång ock dubbel kvantitet. Vi sätta 
dessa tecken und er bokstäfverna, emedan vi behöfva rummet 

1) Om betydelsen af kvantitet i fråga om explosiva kons. har jag 
yttrat mig s. 19. 
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öfver dem för att utmärka ljudstyrka ock tonhöjd. Våra kvan-
titetstecken äro sålunda i ordning: 

kort 	medellång _ lång _ dubbelång. 
Kort språkljud lemnas dock i allmänhet obetecknadt, ock en 
bokstaf utan kvantitetstecken betyder således »kort». Vid 
vokalerna utmärkes kvantiteten, utom »kort», alltid; vid kon-
sonanterna skulle dess utmärkande vara öfverflödigt, om i 
alla mål samma regel gälde som för de medel- ock syd-
svenska: att kort vokal i ljudstark (»betonad») stafvelse all-
tid efter sig har lång kons., ock i ljudsvaga stafvelser alla 
språkljud äro korta. Mellertid lider denna regel i norr]. mål 
undantag åt båda sidor: de hafva såväl kort vokal + kort 
kons., som lång vokal + lång kons. i rotstafvelse. Det gifves 
t. o. m. mål, som hafva lång vokal i ljudsvaga ändelser (Fryksd.). 
Under sådana förhållanden måste kvantiteten äfven hos konso-
nanterna genomgående utmärkas. I det föregående har jag 
mellertid gjort så blott då kvantiteten syntes äga någon betydelse 
för ljudöfvergångarne. Mitt material lemnade i allmänhet icke 
tillräcklig ledning för en genomförd beteckning af konsonan-
ternas kvantitet. För medel- ock sydsv. mål kan man öfver 
hufvud antaga, att t. ex. hat, fria, syn, mask betyder hat, fria, 
syn, mask o. s. v. 

Äldre kort vokal före kort kons. kvarstår, såsom redan 
blifvit antydt, i en del norrl. mål, under det skriftspr. antingen 
förlängt vokalen eller konsonanten. Nyl. kvarstår i fråga om 
kvantitet med ganska få undantag på fnord. ståndpunkt: lesa 
läsa, tala, boga båge, smiclu smula, yvi öfver, bod bud, net nät, 
vid ved; hamar hammare, beter bättre, bora borra, skip skepp, 
dar dörr o. s. v. Rågö-Wichterpalmålet (utom ö) ock mun-
arterna i Närpes m. fl. socknar i Obott. hafva förlängt vokalen 
i enstafviga ord, men hafva den korta vokalen kvar för öfrigt; t. 
ex. från det förra målet: lcyk lock pl. lokir; ncet nät bst. nceti, skcera 
prxs. skr impf. skar o. s. v.; från Närpes: jev gifva sup. jivi, taZ 
tala impf. o. sup. tak prins. takr; ved ved bst. vedin, bad bud 
bst. bob, hak hake bst. hakan pl. hakar, fen fena pl. fenor. På 
svenska sidan har man kort vokal + kort kons. i Nbott. o. 
Vbott,: vill vilja, iti ätit ur. fl., ock jag har från Rag. i Jämtl., 
Våmh., Mora, Orsa o. Rättv. (men ej Leks.) i Dal. samt Kumla 
i Västm. fått samma, från äldre tider kvarstående, sammanställ- 
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ning i t. ex. skära, stjäla, giva, sova, fara, vada o. s. v., med 
deras ptc. (o. sup.): skuri(t), stulen -e(t), fari(t); ptc. o. sup. 
klivi(t), skini(t), biten -e(t), bruten -e(t), supi(t) o. s. v.; svara, 
tåla, leva; fogel, mage, stuga, lada, smöret, mulet o. s. v.; wak 
välja, snava smörja, swart svärja (Mora). För öfrigt hafva 
äfven Härj.1), det öfriga Jämtl., Ångm. ock Hels. åt miustone ett 
minne af samma äldre ståndpunkt i sina tilljämnade vokaler 
(s. 137 if.). I fråga om de olika vägar, på hvill9 målen undgått 
kort vokal + kort kons., råder stor olikhet; i allmänhet synes 
förlängning af vokalen vara vanligare än i skriftspr. 

Lång vok. + lång kons. finnes i de östra målen, i Närpes 
dock mera inskränkt; t. ex. kw it hvitt, bid bidde bidt, sid sett, 
bi,5 bys gen., an annan, bQd bodde bott (Rågö-Wicht.); rQd 
(rQt) rodde rott, byt bytte bytt (Nyl.); fkt. fiatt (Närp.). Dessa 
mäl hafva också lång vokal före två kons.: frisk, kw lång, 
krg,vd krafde o. s. v., hvaremot åt minstone mell. o. s. Sveriges 
mål vanligen förkorta vokaler före två kons., t. o. m. om de 
höra till olika delar af en sammansättning. 

Till kvantitetstecknen hör också punkt under bokstäfver, 
hvarmed utmärkes, att motsvarande språkljud i uttalet blott är 
otydligt utprägladt, således reduceradt till ett minimum af 
kvantitet. Så är ofta fallet med vokalen i ljudsvaga stafvelser 
(pre- ock suffix). Jag har mellertid i min afhandling blott 
sällan användt reduktionstecknet, emedan jag i mängden af vidt 
skilda mål funnit min erfarenhet för inskränkt för att bruka det 
med tillräcklig säkerhet. Oftare har jag tillgripit det för att 
utmärka den relativa betydelsen af beståndsdelarne i diftonger 
(jfr s. 124 f., 131 f.). Af reducerade konsonanter finner man 
förslagsvis r (s. 36), 	(s. 40,47), ip (s. 77). 

En stafvelses kvantitet är lika med summan af de i den 
samma ingående språkljudens kvantitet,  ock kräfver ingen 
beteckning. 

Till stafvelsen hänföra sig äfven ljudstyrka ock tonhöjd. 
Med ljudstyrka (intensitet, exspiratorisk aksent) förstås 

det tryck, under hvilket, eller den hastighet, med hvilken den 
språkljudbildande luftströmmen passerar språkvärktygen, byar- 

') Jag har trott (s. 65, not 1), att kort vok. + kort kons. möjligen 
skulle förekomma i Härj. Mellertid har jag senare från Linsäll tydligt 
hört save supit o. s. v. jämte rokas drifva omkring, 112VO, STIM, to. 
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igenom ljudvågornas vidd (amplitud) ock altså graden af hör-
barhet, styrkan af ljudvågornas intryck på örat (i fråga om 
samma språkljud) bestämmes. Ljudstyrkan är relativ, liksom 
kvantiteten: normalstyrkan växlar i olika mål, hos olika per-
soner, i olika föredrag (mer eller mindre eftertryckligt tal); 
sats- ock ordton öfva sitt inflytande. Utandningstrycket kan 
mekaniskt mätas ock registreras med samma hjälpmedel, som 
fysiologien i allmänhet' använder för att studera växlingar i 
tryckförhållanden inom organismen (MAREv's polygraf). För 
örat hafva dessutom olika ljud olika hörbarhet, afficiera under 
för öfrigt lika förhållanden hörselapparaten olika starkt; voka-
lerna i allmänhet starkare än konsonanterna, kontinuerliga 
språkljud starkare än momentana o. s. v. Vi mäta ljudstyrkan 
på ock beteckna den öfver vokalen (eller den stafvelsebildande 
konsonanten), emedan denna i stafvelsen är hufvudsak för örat. 
Med hänsyn till ljudstyrkans nyss påpekade relativa ock va-
riabla karaktär har man funnit det tillräckligt att utmärka tre 
olika grader. Landsmålsalfabetet använder för betecknande 
af dessa grader de vanliga aksenterna ' ock ' med tillägg af 
en mellan dem liggande ', så att vi få: 

' stark 	' medelstark 	' svag. 
Som den fjärde, lägsta graden kunde man anse obetecknad staf-
velse. När tonhöjden på samma vokal växlar (se nedan), växlar 
vanligen äfven ljudstyrkan, så att dess grafiska uttryck visar 
två höjder med en dal emellan, antingen den förra eller senare 
höjden skjuter längst upp från abskissan (har störst ordinata). 
Sammansatt ljudstyrka utmärkes med öfver vokalen. 

Tonhöjden (aksent i eg. mening, musikalisk aksent) beror 
på hastigheten i röstbandens svängningar: ju större antal sväng-
ningar på tidsenheten, ju högre ton. Vi utmärka tonhöjden 
blott för vokaler (eller stafvelsebildande konsonanter), öfver 
vokaltecknen, ock låta vokalens tonhöjd gälla som stafvelsens. 
Betecknas på en gång hvar för sig både ljudstyrka ock ton-
höjd, står tecknet för den förra öfver det för den senare. Har 
tonen samma höjd under hela den tid vokalen varar, så är 
aksenten enkel; stiger eller faller han, så har man sammansatt 
aksent (cirkumflex). Tecknen för enkel aksent äro: 

- låg ton 	+ medelhög ton 	" hög ton. 
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För att utmärka sammansatt aksent förenar man de enkla, som 
i den samma ingå, så att t. ex. 

- är stigande från lägsta till högsta, 
är fallande från högsta till lägsta, 
har stigande från medelhög till högsta o. s. v. 

Hvilka toner på den musikaliska skalan, som under hvartdera at 
dessa tecken skall förstås, eller rättare intervallerna mellan dem, 
enär de äro relativa (växla efter föredraget), måste för hvarje mål 
särskildt angif'vag. Afståndet mellan lägsta ock högsta tonen 
synes vanligen vara en kvint. 

Denna nomenklatur upptager mellertid blott tre toner. 
Mål finnas dock, som använda flere; Fryksdalsmålet i Värml. 
har t. ex. fyra enkla aksenter, som man kallat gravis, hög 
gravis, låg akut ock akut, ock hvilka, om c betecknar grund-
tonen, förhålla sig till livar andra som: c e fis g; samt tre 
sammansatta: eg. cirkumflex, g-e; låg cirkumflex, c-e; hög 
cirkumflex, fis-g. Vill man hafva en aksentbeteekning, som 
räcker till både i sådana fall ock för en jämförande behand-
ling af flere mål, så måste man, enär icke blott intervallerna 
växla, utan äfven normalgrundtonen är olika i olika mål, hafva 
en större mångfald af aksenter; ock så äfven om man vill 
studera aksentens beroende af föredraget ock den suksessiva 
öfvergången mellan två stafvelseaksenter på de mellan voka-
lerna liggande konsonanterna. Lemna vi ur sikte iakttagelser 
af sista slaget, hvilka torde kräfva ett alldeleles egendomligt 
beteckningssätt, kan man, under förutsättning att vi blott hafva 
med den vanliga musikaliska skalans hel- ock halftoner att 
göra, taga sin tillflykt till ett teckensystem, som återgifver 
denna skala, men bör då för enkelhets skull utgå från den 
kromatiska skalan ock t. ex. 

för 	e cia d dis e 	f fis g o. s. v. 
sätta 1 2 3 4 	5 6 7 8 o. s. v. 

öfver vokalen i fråga. 
Ett särskildt slag af sammansatt aksent, som i åtskilliga 

mål spelar en betydande roll, är den som ersätter en bortfallen 
slutvokal, vanligen e (jfr e-mål s. 135), i tvåstafviga ord, ock 
som i tidigare uppsatser ofta kallas geminering. Han beskrifves 
än som stigande, än som fallande, med olika intervaller, ock 
har i olika mål angripit flere eller färre former. Med sådan 
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omfattning, att han är för målet karaktäristisk, förekommer 
sammansatt aksent af nu ombandlade slag i Nbott. ock Vbott. 
(utom ÖKal.), Jämtl. (utom Rag., Stugun o. Bärg), Fryksd. o. 
Älfd. i Värml., hela Öl., samt S. Möres skogsbygd, såsom nedan-
stående öfversikt gifver vid handen (i hvilken + betyder, att 
ifrågavarande cirkumflex finnes): 

• Vbott. Jämtl. Fryksd. : 	öl. S. Möre 

1) Inf.: biit bita, mööt möta + + + + — 
2) St. impf. pl.: beet beto + — — — + 
3) Si. impf. konj.: boet bete — + ') — — + 
4) St. sup.: boet bitit 	 — — + + + 
5) Pues. ind. af  sv. A- ock 

I-konj.: 	kaast 	kastar, 
mööt möter 	 

6) Impf. af I-konj. ock vok. 
konj.: möött mötte, trood 
trodde 	  + + + + + 

7) Impf. af A-konj.: jaag ja- 
gade 	  — — + — — 

	

8) Sup. 	af 	A-konj.: 	jaag 

	

jagat 	  — -- + + — 
9) Sv. subst. i ob. sg. m. o. f.: 

guubb gubbe, ä,änk änka; 
n. ob. sg. o. pl.: diik dike 
-n, öög öga -on 	 + + + + + 

10) Bst. 	sg. 	n.: 	duk 	diket, 

	

staall stallet 	 — — + — — 
[1) St. A-subst. ock sv. m. 

i 	ob. pl.: hääst hästar, 
tiimm timmar 	 +? +2) — + — 

12) Adj. i ob. pl. samt bst. 
sg. 	(åt 	minstone 	m.) 
o. pl.: låång långe -a 	 + — + + + 

lamt dessutom i en del räkneord ock adverb. När diftnnp.pi 
skulle få cirkumflex, faller denna vanligen på endera bestånds- 

Sällsynt ;  vanligen med -e. 
Växlande med -e. Äfven sv. f.: vis visor. 

Sv. landsm. N. B. I. 	 10 
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delen (jfr dift. yo el öi cc?, s. 125 if.); i Vbott. åter klyfves dif-
tongen, så att hvardera beståndsdelen får egen ton ock ordet 
på detta sätt fortfar att vara tvåstafvigt; på Öl. slutligen 
undantagas frän cirkumflex ord med -r- i utljudet, i hvilka rt-
Vokalen tager den senare tonen (jfr s. 73). Så ofta vid slutvo-
kalens bortfall ordet skulle komma att sluta på en konsonant-
förbindelse, som i svenskan icke kan stå i utljud, inskju-
tes en ljudsvng vokal (e-e), eller får den senare konsonan-
ten vokalisk funktion (jfr stafvelsebild. kons. s. 148). I Vbott. 
ock Jämtl. inskränkes cirkumflexen genom tilljämning, öfver alt 
där rotvokalen är eller varit kort före kort kons. (inf., sup., sv. 
subst. m. m.). Den senare delen af vok. är stundom äfven 
kvalitativt något skild från den förra, ock för Ström i Jämtl., 
Västra. ock S. Möre angifves uttryckligen, att den kommer nära e. 

Under sammansatt aksent är jag äfven benägen att hän-
föra den »bokstafsomflyttning», som i Vgötl. förekommer i st. 
ptc. ock sup. (det senare icke i Vadsbo) med rot på t s n 1 4 
r, i bst. sg. af subst. på -Ile -une -ne -rue -re samt i adj. på -len 
ock -etter (med föregående r 11 rn): sleet slitet -it, läest läset, 
fuent funnet, fuelt fallet, maert malet, faert faret, faen funnen, 
fueln fallen, maern malen, faern faren, keeln kullen, stäelt stället, 
åen anden, hjaern hjärnen, gaern -ert galen -et, håerter hårig. 
Jag skulle sålunda vilja skrifva : slet, mdt, m6_191 o. s. v., ehuru 
jag medgifver, att äfven efter min erfarenhet vokalens senare 
del, åt minstone under stundom, kommer e nära. Jag antager 
öfver hufvud, att sammansatt aksent i r- ock 4-må1 regelbundet 
inträder, så ofta supradental- (ock kakuminal-)bildningen sprin-
ger öfver ett e (jfr s. 36, 40), utan att därmed vilja hafva uttalat 
mig om den närmare beskaffenheten af denna företeelse, om 
vok. + e möjligen är en senare ståndpunkt. Klyfning, såsom 
man ofta kallat det, vid former på -nen torde vara mycket ut-
bredd, möjligen växlande med -n'n (s. 148) ock -en. "n för -nen 
uppgifves mer eller mindre tydligt för Jämtl., Härj., n. Ångm., 
Västm., Södm. (Södt. Åkers h. Rek.), När., Dalsl., Boh., Öl., S. Möre. 
Tydligen uppkommen genom assimilation af en ljudsvag ändelse-
vokal (e) är den sammansatta aksenten i t. ex. vi  vide, hl hie 
(bråte), ifn lien, bin bien, n9 nye, ven veden, å/4 sveda, hutt knäet, 
dn döden, d4 döde, 54n -sjuen (bonden på nr 7), ska skada, Hett 
bladet, i bmil bask° snart, böt boet, VOn boen, hin luden o. s. v. 
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Jag har tagit formerna ur mitt mål, men de torde förekomma litet 
hvarstädes. Vid långsamt, tydligt tal hörs ännu e, vid raskare 
tal är cirkumflexen fult utbildad. — Som allmän beteckning 
för växling i tonhöjd hos vokalen använda vi 	Kan vokalen 
icke noga angifvas, så dubbelskrifves han upprätt (jfr gröfre 
beteckning s. 151). 

Vanligen stå ljudstyrka ock tonhöjd i målen i ett vist för-
hållande till hvarandra enligt bestämda, för olika mål olika, 
lagar. När dessa lagar äro kända, kan man för bekvämlighets 
skull underlåta beteckningen af endera ock anse den vara till-
räckligt utmärkt genom beteckningen för den andra. Någon 
öfversikt af aksentförhållandena inom de svenska målen ligger 
icke inom planen för denna uppsats; det tillgängliga materialet 
är också anför otillräckligt för en sådan. Man har hittils 
vanligen sammanblandat ljudstyrka ock tonhöjd, t. o. m. kvan-
titet, så att det hela f. n. visar en kaotisk oreda. Man vet 
blott i allmänhet, att de norrl. målen (med inbegrepp af de 
finn].) skilja sig från sydligare mål. Som propädeutiska hjälp-
medel för studier i landsmålens aksenter har man att tillgå 
NOREENS utmärkta behandling af aksentförhållandena i Fryks-
dalsmålets ljudlära. Ups. 1877.1) §§ 3-5, 106, 107; samt A. 
KOCK, Språkhist. undersökningar om sv. akcent. Dåd 1878. 

Innan jag slutar, skall jag ännu tillägga några ord om 
stafvelsebildande konsonanter ock sandhi samt landsmålsalfa-
betets bokstafsformer i skrift ock tryck. 

Den vanliga föreställningen, att man i ett ord har lika 
många stafvelser som vokaler, är i svenskan, för så vidt man 
tager vokal i ordets vanliga betydelse, hvarken i fråga om det 
bildade talspråket eller om våra landsmål riktig. Uttalar man, 
såsom vanligen sker, handel med lateral explosiva + lateral 
frikativa eller vatten med (nasal) dental explosiva + homorgan 
resonant, så kan enhvar lätt öfvertyga sig om att ingen vokal där 
är möjlig: när munkanalen öppnar sig efter d i det förra ordet, 
bildas 1, ock tungan har under både cl ock 1 fäste med spetsen 
framtill; i det senare ordet är munkanalen stängd hela tiden 
under uttalet af både t ock n, ock vid n sjunker blott gom- 

3) Ups. univ. år; skr. 1877. Philos., språkvet. o. hist. III. 



148 	 LUNDELL : LANDSMÅLSALFABETET. 	 138 

seglet, så att luftströmmen finner väg genom näsan. Vi ut-
märka stafvelsebildande konsonanter med ' före dem ock skrifva 
altså: handl, vat'n. Såsom konsonanter med vokalfunktion 
tjänstgöra vanligast betonade 1-, r- ock n-ljud, mindre ofta m, 
när de sluta ord efter explosivor; framför alt efter homorgana 
eller närstående 'explosivor: skytt'l, handl, bolst'r, väd'r, kattn, 
udd'n; äfven stundom kanske stap'1, skaekl, nag'1, böek'r, stubb'n, 
staek'n, om också stapel o. s. v.. kanske är vanligare; ryt'm, dog'm 
o. s. v., så ofta man icke har rytm o. s. v., hvilket är det van-
liga (s. 23), liksom man kan hafva handl, bolst7, kattn o. s. v. 
(s. 31, 44). Äfven efter kontinuor (frikativor, tremulanter ock re-
sonanter) har jag ej sällan trott mig finna stafvelsebildande 
kons.: hö' Z hörsel (s. 41), skyrl, bull'r,"klämm'r, be.22'n betslet 
(s. 30), rydg'n ryggen o. s. v. Ett vokaliskt n synes vara ge-
nomgångspunkt från bst. sg. månen till mån, så att man där-
emellan har man'n; ock likaså gran'n grannen, än'n ändan. 
Sådana former tillhöra säkert N. Möre; kanske höra hit någon 
eller några af de uppgifter, som jag trott antyda cirkumflex (s. 
146). Möjligen har man i Västm. n med vokalfunktion i nammen 
namn, jämmen jämn, rängen regn, dyngen. dygn o. s. v., ehuru 
»ett tydligt e» i dem säges förekomma. I Nyl. regn, vagn med 
gn (s. 69) »hör man stundom ett slags halfljud, ett kort e, mel-
lan g ock n» i utljud, hvilket jag finner antyda -g'n. För lands-
målen ,särskildt fäster jag uppmärksamheten på förekomsten 
af stafvelsebildande konsonanter så ofta genom bortfall af 
slutvokalen i tvåstafviga ord (med eller utan cirkumflex på 
rotvokalen, s. 136 o. 146) ordet skulle komma att sluta på 
en konsonantförbindelse, som enligt svenskt språkbruk ej kan 
sluta ord'). Antingen måste i sådant fall en vokal (e a) inskju 
tas, eller den senare konsonanten tjänstgöra som vokal. 

I det sammanhängande talet invärka ordens begynnelse-
ock slutljud, så vidt de icke skiljas af paus eller uppehåll, på 
hvarandra ej mindre än vid sammansättning, ock ettdera eller 
bägge förändras. I sanskrit smyger sig skriften tätt efter 
dessa förändringar, ock lagarne för dem sammanfattas under 
benämningen yttre sandhi (synthesis, förening). Vid upp- 

1) jfr J. A. A[uubT], Bidr. t. svenska språkets ljudlära. Link. 1869. 
S. 51 if. 
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teckning af landsmål böra dessa sandhiföreteelser också i skrif-
ten noga återgifvas: vår afsikt är ju att så troget som möjligt 
stereotypera talet ock magasinera det för vetenskapens tjänst. 
Till lättnad vid uppfattningen af en text utmärka vi meller- 
tid sandhi med 	mellan orden; hvilket tecken altså gör lä- 
saren uppmärksam på att ettdera eller båda orden, mellan 
hvilka det står, icke har det utseende, som enligt ordbok ock 
grammatik skulle tillkomma det. Vissa. sandhiföreteelser förstås 
af sig själfva ock ätergifvas därför icke i skriften (jfr s. 17). 
Uti kom med finnes blott ett m; ock så försvinner alltid en 
kons. före en annan identisk, k före k, t före t o. s. v. Före 
1 blifva t ock cl laterala explosivor: med lust som hand7; före 
homorgan nasal blifva alla explosivor nasala: köp mera, god 
natt. Efter kons. försvinner, åt minstone i mitt mål, h i det 
närmaste, så att våt höst blir likställigt med uthus ock tak: 
våtöst, utaus, bak (s. 81 f.); likaså kom,dit för kom hit o. s. v., 
stundom rentaf kom_it. Jag har mellertid ej hittils utmärkt 
denna förändring i skriften. Vanliga förändringar äro t. ex. 
käm,på känn på, migicatt min katt, jogicaxlsson Jon Karls-
son, liksom jag har timby, jomby för Tingby, Ljungby; i mål 
med supradentaler (ock kakumin.): lät,c/ig lärt dig, svät_nog 
svårt nog; fö_tunt för tunt, hö,lu hör du, vain hvar sin, 
höge hör inte, ma_gu (1. raa_nu) för ma 3 nu o. s. v. I mål 
med 4-vokaler (s. 73) kommer h fram i slutet af ord, när det 
följande börjar med vokal, t. ex. fcpo ~e far ock mor, väneh,om 
vänder om; men gete_nte går inte. Af sammanträffande vokaler 
faller ofta den ena bort: ta_nte tag inte, jeat gif honom o. s. 
v., häld_ut hälde ut, näs_o mun näsa ock mun; liksom bortfall 
af inf. ock imp. -a hör hit i de mål, där det blott sker före 
vokal, t. ex. stopp_opp stoppa upp, vän_ut vända ut (jfr s. 136). 

Med dessa företeelser i någon mon jämförliga äro de för-
ändringar, som i vokalerna vållas af sats- eller ordtonen: ljud-
svaga stafvelser utbyta tyngre vokaler mot sådana med lät-
tare bildning, eller förlora dem alldeles, om vokalens funktion 
kan uppbäras af en konsonant. I synnerhet e ä ö u, kunna 
sålunda sjunka ned till E-e, hvad nu detta i olika mål för 
öfrigt må betyda: vänd dig! blir vänd de med samma vokal i 
sista stafvelsen' som i impf. vände. Så sjunker ö ned i för 
hvem? u i hör du inte! i det kan v't hända har ä alldeles bort- 
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fallit; likaså e i 'kruka en kruka. Då mellertid vokalernas 
beskaffenhet sålunda blir i hög grad beroende af det sätt, på 
hvilket en sats utsäges eller ett stycke läses, ock således är i 
någon mon godtycklig, bör det åt minstone vara tillåtet att 
skrifva vokalerna så, som de skulle skrifvas, om stafvelsen ägde 
tonvikt; medan det likväl alltid är en förtjänst hos skriften, 
om den äfven återgifver dessa ostadiga skiftningar. 

Landsmålsalfabetet ,skall, så vidt på dess upphofsmän beror, 
vara blott ett, under det man för andra ändamål brukar många, 
nu mera delvis ganska olika alfabet. Jämför man blott de i 
dagligt bruk varande bokstafsraderna: 
Qi 2 	C9 	,5 3 k 	9t5j9.)Z 
abcbefg bijf1 	nopq r6ft 
AB CDEF G HIJKL MNOPQRST 
abedefghijklmnopqr s t 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
abcdef g hijklmnopgrst 

JIM Ye,,yy,,,A19~9:2Me5°Y 
aleele/y dej i im 9z a/ y d 

finner man i bruk åt minstone 5 a, 5 d, 7g o. s. v., utom de 
vanliga dubbla skriftformerna för d rs v ock flera andra; i 
medeltal 5 former för hvarje bokstaf, sins emellan lika skilda 
som bokstäfver med olika betydelse. En dylik mångfald vore 
för vårt ändamål lika olämplig som öfverflödig. Vi äro nöjda 
med ett tecken för hvarje språkljud. Vi vilja sålunda icke 
veta af någon annan skillnad mellan »små» ock »stora» bok-
stäfver än storleken, ock använda, åt minstone tils vidare, af 
ekonomiska skäl blott »små». För att bringa tryck ock skrift 
så nära hvarandra som möjligt bruka vi blott kursiva stilar, 
ock de skrifna bokstäfverna böra göras så lika de trykta som 
med deras bekväma formande för hand är förenligt. Naturligt-
vis måste våra bokstäfver skrifvas med något mera omsorg, 
än som eljes vid skrifning brukas, enär intet nu förstås af sig 
själft, såsom då man har att göra med tusen gånger hörda 
ock sedda ord. För öfrigt har man att märka, att tecken, som 
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eljes .betyda det samma, nu hafva olika funktion: d-d, g-g, r-h, 
s-f, v-w, a-a; att själfsvåldiga varianter till bokstäfverna icke 
äro tillåtna: man kan då lätt skrifva något annat än man vill, 
något som antingen blir vilseledande eller i bästa fall obegrip-
ligt, t. ex. förblanda »z,  y-y, y-y, t-t, p-P o. s. v. 

Användningen af en enda stilsort (kursiv) för tryck erbjuder 
en annan fördel. Bredvid landsmålsalfabetets noggrannare upp-
fattning af språkljuden kan ställas en gröfre beteckning. Man 
har nämligen öfverenskommit att med upprättstående bokstäfver 
(antikva) eller också med bokstäfver ur stora alfabetet (kapi-
täler) utmärka sådana språkljud, för hvilkas noggrannare ut-
märkande man ej vill ikläda sig ansvaret. Man kan sålunda 
använda utan närmare bestämning: 
aför aamaa 	mför 	722 	å för a m o 
o » jjgg" 	n » nnnnYgP ä » cee,axa 
d » da/dd 	o » ooeetii » 0080W9 

e » e 	(ce a) 	r 	» r '7 hl,R71 lt rt för t 
g » g g y (j) g 	s » szp2,j 	ld rd » 	d 
h » h.2,nang1vo 	J sf5 	ls rs » 
i » zwp 	t » ttf 	rl » 
j 	» 3 g § 	u 	u u 	ln rnn, n 
k » leb• (1,9 o. s. v.) v » v 6 w 	ng » g y gg 
1 » 1.2,1ZA1 y >  Ylott9 	oh » 

samt vokal + resonant för nasalerad vokal, 
e e för ändelsevokaler; 

eller, om man häldre vill, AB dDE o. s. v. I skrift får man 
använda stora alfabetet, om man ej vill fålla bokstäfverna 
bakåt eller bruka någon särskild slags understrykning (rödt). 

1 denna afhandling är upprätt stil (antikva gyptienne) 
dessutom använd för två andra ändamål. Först ock främst 
har jag, för att undvika en besvärlig transskription, när jag 
hämtat ex. från trykta källor med annat (eller als intet) be-
teckningssätt, där sådan omskrifning var mindre nödig, i all-
mänhet i min afhandling infört ex.ii samma form, som jag tagit 
dem, med utlemnande af diakritiska bitecken, som lafidsmåls-
alfabetet brukar för andra ändamål, i synnerhet aksenter, ock 
blott införande vår beteckning för det ljud, som hvarje gång 
är i fråga, samt dessutom vanligen i de fall, då omskrifningen 
af beteckningar utanför det vanliga alfabetet var synnerligen 
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lätt ock ingen tvekan kunde välla, såsom vid ock supDaden-
talen Att mellertid i fråga om värkställande eller underlåtande af 
transskription af senare slaget konsekvent följa bestämda regler 
har jag icke ansett vara af någon vikt. Det kan sålunda t. o. 
m. mycket väl hända, att samma ord från samma trakt på olika 
ställen bär olika dräkt. Så ofta mellertid ett ord utanför det 
ljud, hvarom för hvarje gäng är fråga, är skrifvet med lands-
målsalfabetets tecken, är det i allmänhet omedelbart hänitadt 
ur mina anteckningar. För det andra har jag brukat samma 
upprätta stilar, när jag uppgifvit ex., som med hänsyn till det 
ljud, hvarom för ögonblicket är fråga, men ej för öfrigt, skulle 
gälla för flera olika mål, ock har då utanför detta ljud anfört 
orden i skriftspråkets form. 

För öfrigt är här snarast tillfälle att anmärka, att jag 
någon gång infört ett ex., innan en närmare undersökning 
hunnit gifva vid handen, att ett vist ljud däri möjligen kunde 
vara tvifvelaktigt ock bort skrifvas »upprätt». Ex. skall natur-
ligtvis det oaktadt gälla med afseende på den punkt, som det 
för hvarje gång är afsedt att belysa. 

Tillägg. 
Sedan förordet till denna afhandling (s. 13) skrefs, har 

planen till den samma, i anledning af den tidsutdräkt de nya 
typernas tillvärkning vållade, blifvit något utvidgad, hvarigenom 
en större del af det tillgängliga materialet i hänne inrymdes, 
än som från början var ämnadt. Därigenom är den större af-
handlingen f. n. undanskjuten, ock i stället skall under när-
make tiden lemnas dels en redogörelse för de olika ljudbe-
teckningar, som hittils för svenska landsmål i tryck förekommit, 
dels en historisk-kritisk motivering för landsmålsalfabetet ur 
grafisk-teknisk synpunkt med öfversikt af ett par femtiotal 
olika förslag till förbättring, utvidgande eller ersättande af det 
vanliga alfabetet, som blifvit sedan boktryckerikonstens upp-
finning i Europa ock Amerika. för olika ändamål framstälda 
ock om hvilka jag lyckats skaffa mig kännedom. 
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Till s. 14: 
Mot 8 svarar hos SUNDEVALL 9, hvadan 8 hade bort stä 

bland tecknen för de ljud, som SUNDEVALL känner, men be-
tecknar olika (r. 19). 

Till d s. '25, 26: 
Jag har först senare varit i tillfälle att höra värkligt Mora-

mål 1) från Ona. Efter vokal, i alla de ställningar i hvilka 
Vånih. gifvit mig 0, fann jag ett egendomligt formadt, tämligen 
lågt bildadt r, som i utljud var tonlöst, men mellan vokaler 
betonadt. Det stod dock ännu på öfvergång från d, hade blott 
några få vibrationer jämte i någon mån frikativa egenskaper. 
Som närmast föregående ståndpunkt, ännu icke fult öfvervunnen, 
bör man tänka sig ett 0 bildadt icke inter-, utan åt uainstone 
postdentalt. Den interdentala bildningen af d är kanske något 
jämförelsevis tillfälligt, ock denna kons. borde möjligen snarast 
uppställas som d:s frikativa, hvarvid sibilanterna finge bilda en 
grupp för sig: Nu anförda öfvergång förklarar så väl NÄSMANS 
ock SÄVES wir vi, ir avir i hafven (Mora), latid ock latir låten o. s. v. 
ock Kalixmålets r för d (s. 47), som 2 pl. irap. -er i våra biblar 
(RyDQv. I. S. 379-383) 2). Jag hade ingen annan utväg än 
att i mina ex. skrifva r ock 7: broira bruden, wuro vada,' 
rom rida, kcenwr kommit, btsar folket; ro7 röd, men ror, 
uksar. För rå hörde jag re bol,  orl hård o. s. v.; men 
för öfrigt sivart, fast, oon horn o. d. 

Till t s. 26, 27: 
Pta. pass. på -at är äfven angifvet för n. Angrn.: homyrat 

munter o. s. v.; ock När.: besviradtr, pookadtr, sinkatr. 
2 sg. på -t med efterhängdt subj. skall också stundom 

förekomma i S. Möre: sist 1. sis ser du, vägst 1. väiss vet du. 
Adj. på -et(er) äro äfven vanliga i n. Anglia.: bahlet ogin, 

briket envis, etret ondsint, butet klumpig; i Östra h. i Smål. ock 
i Vgötl.: grimeter, toppeter, kolleter o. s. v.; ock med dem lik- • 
ställiga i Sk.: stomred, grimed, klumsed, slinked m. fl. Närpes 
har dem på -at -ut: bryntot backig, Mint hafvande, fnurrot för-
argad, krokut krokig • o. s. v. 

Studenten, om hvilkeu talas s. 25, var i själfva värket från Våmhus. 
Till förklaringen af 2 pi. .411 kunde möjligen ur landsm. anföras 

namnen Gert11111, Ingrin, Sigrin från Delsbo. 
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Till d s. 28: 
id skall finnas, liksom mb, äfven i Persnäs ock Källa på 

Öl.: sild, kvä/d, sä/da sålla, få/d. 

Till n s. 32 ff.: 
Bst. sg. f. på -na (gammal ack.) finnes äfven i S. Möre, 

hvarifrån uppgifvas som regel: törvan 1. törvna, ock på samma 
sätt t. ex. böjdna, tjänstna, jorna jorden; t. o. m. gräbbna. Samma 
ändelse finnes i Vgötl. efter vokal: brona, kona, tåna, öna m. fl. 

Bland förluster af n borde upptagits, utom r för rn (s. 
35), jämväl bortfall af n efter y, förmodligen h, i Hall:: bar, 
gar o. s. v. 

Till n s. 44: 
Oberoende n  efter lång vokal finnes äfven i Vbott., som 

synes af de från Nysätra anförda: dona döna, ram blifva fattig. 
Till j§ s. 56, 57: 

Höga dentipalataler föreställas utan tvifvel af t t i Dalby-
målet i Värml. uti futtyal sällskaplig, hatyal rädd, som förut-
sätta fakjall-fajyal, harkjall-harjyal; möjligen också i samma 
måls matti märka märke, votti virke, ygti kyrka med t för 
rk-r3.-rj. 

49w- uppgifves växla med kw- för tv- i Halmst. ock Arst. h. 
af  Hall. 

Till x ock y s. 70, 71: 
I de från Vgötl. uppgifna drog, låge o. s. v. skall enligt en 

genom LEFFLER (Kons. s. 46) meddelad upplysning finnas y. 
Till vokalerna: 

Genom författarens välvilja har en helt nyligen utgifven af 
handling: Sounds and forms of spoken swedish. By HENRY 
SWEET. (From the trans. of the philol. soc. for 1877-9) 
kommit mig till handa. Mr SWEET, som på det fonetiska om-
rådet är en framstående auktoritet, har något öfver ett halfår 
vistats i Uppsala för studiet af svenska språket ock gifver 
i denna aflaandling en analys af svenskans språkljud, sådana 
de förekomma i det bildade talspråket i Södm., Stockh. ock 
Uppl. Jag sammanrör här hans bestämningar af vokalerna i 
en tabell med tillhörande anmärkningar ock bifogar landsmåls-
alfabetets tecken enligt min föregående framställning. 
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Anmärkningar: 

Kvalitativt identisk med eng. father, men kort. 
Varierar mellan »medelhög bakre vid» (a) ock »låg bakre 
trång» (co?). 
Regelbundet i ljudsvaga stafvelser i alla germaniska språk, 
utom isl. ock eng. 
SWEET anser i utan fråga »trångt» öfver alt i Södm., ock 
öfver hufvud i Mälarprovinsernas språk; men anser »vidt» i @) 
med säkerhet förekomma i bildadt tal. 
1 Stockh. råder en böjelse att utbyta denna vokal mot i 
eller ce. 
Närmar sig i Stockh. ock Uppl. till e, förmodligen genom 
partiell vidgning. 
Före r synnerligen låg ock bred; före supradentaler möj-
ligen påvärkad af dessa. Den långa vokalen förekommer 
blott före r ock af det samma framkallade supradent. 
I Södm.; men i Stockh. ock Uppl. sammanfallande med 
den »trånga» formen. 

0) Med svag rundning; skiljer sig därigenom från allmänt 
europ. u, som är starkare labialiseradt. 
Norskt (ock norrl.) långt u liknar något mera europ. u 
(hög bakre), ock står antagligen midt emellan detta ock y, 
under det sv. u är bildadt något längre fram. Norrmännens 
korta u är blott till kvantitet olikt deras långa. 
Med stark rundning som vid europ. u (u). Synbarligen det 
samma som danskt ock norskt. Samma vokal med medel-
rundning står i ändelser: voro, varor, ock är identisk med 
tyskt ock ital. o (hvaremot fr. o i homme är »medelhög 
blandad»). 
Med medelrundning, mera slutet än eng. o (top), mindre än 
nordtyskt (volk). 
Tyckes, jämfördt med fr. u, närma sig i, antagligen bero-
ende på svag rundning. Om den »vida» formen (y) gäller 
hvad som är sagdt vid i (om 2»). 
Rätteligen midt mellan »trång» ock »vid». 
»Trångheten» ofta tvifvelaktig. 

13) Blott före r ock r-supradent. För öfrigt gäller om denna 
vokal det samma som om motsvarande utan rundning (a, 
anm. 7). 
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Jämför man denna tabell med den jag för mina vokaler 
lemnat (s. 84), så äro afvikelserna delvis ganska betydliga. Å 
ena sidan är det naturligtvis ej mycket sannolikt, att en så 
noggrann ock van iakttagare, som SWEET är, skulle misstagit sig. 
Å andra sidan kan jag omöjligen medgifva, att t. ex. a är lägre än 
a, o ock a lägre än u, eller öfver hufvud låga. Snarare kunde 
det vara möjligt, att jag ej bar några värkliga höga bakre 
vokaler, utan de, hvilka jag uppfört som höga, i själfva verket 
äro en något förhöjd form af medelhöga (jfr a s. 109, u s. 117). 
Jag antager sålunda, att här föreligger polymorfism (jfr s. 83). 
Om förhållandet mellan e oui mitt uttal har jag yttrat mig 
s. 99, 105. Att Mälarlandskapens e ock ä efter mitt öra afvika 
från större delen af det öfriga Sveriges är anmärkt s. 95. 
Senare undersökningar, dem jag hoppas kunna utsträcka äfven 
till vokalernas akustiska sida (de karaktäristiska öfvertonerna) 
skola troligen gifva närmare förklaringar. 

Till d s. 86: 
Det vore väl ej alldeles omöjligt, att i Pargasmålets komih 

kommit, vineh vinet, vatneh vattnet, vah hvad, meh med, tih till 
h kunde stå med samma betydelse som vårt d. 

Till y s. 89: 
Sup. med u på Öl. lär blott finnas af verb med u i prxs.: 

5tict o. s. v. Man har eljes o eller y. 
Till u. 

Enär det kan vara af något intresse att känna utbred- 
ningen af adj. på -ug, anmärker jag här, att sådana adj. utom 
i nyl., delboskan ock dalm. (s. 33) jämväl äro mer eller mindre 
vanliga på Gotl., Al., i Leks. i Dal., Södm. (Äkers h., Rekarne, 
Vingåker, Södt.), När. ock v. Västrn. (Norb.); på -im i dalm. 
ock öfre Fryksd.; på -tt i Nyl., Nbott., Rag. i Jämtl., Rättv. i 
Dal., Västm. ock Värtul. Ålfd.; på -ot -ut i Öbott. (se tillägg 
till s. 27). 
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Den dialekt, som utgör föremålet för följande undersökningar, 
talas i Dalby socken af öfre Älfdalen, belägen i nordligaste 
delen af Värmland. Materialet till denna afhandling har jag 
hufvudsakligen samlat under den resa jag sommaren 1876 med 
understöd af Värmlands naturhistoriska ock fornminnesförening 
företog i ock för språkliga undersökningar inom Fryksdalen 
ock Alfdalen; men sedan dess har det i betydlig mån utvid-
gats ock förbättrats genom de värdefulla upplysningar jag 
erhållit af studenterna B. J. BERGENHEM ock M. MODEN, 
hvilka det är mig en kär plikt att därför tacka. Emedan 
Dalbymålet i mångt ock mycket liknar dialekten i den nära 
liggande Fryksdalen, har jag vid redogörelsen för företeelser 
inom ljudläran, som för de båda dialekterna äro gemensamma, 
här ofta åtnöjt mig med en knapp förklaring ock för öfrigt 
hänvisat till mitt arbete Fryksdalsmålets ljudlära (i Up-
sala universitets årsskrift för 1877). För vinnande af grund-
ligare kännedom om Dalbyspråket är det likaledes nödigt att 
med förevarande afhandling jämföra den Ordlista från Värm-
lands Älfdal, som finnes bifogad den af mig i början af 
förra året på bekostnad af Värmlands naturhistoriska ock 
fornminnesförening utgifna Ordbok öfver Fryksdalsmålet 
(Upsala, E. Edquist), en ordlista som till största delen för-
skrifver sig från Dalby socken. 

Detta mål har ej förr varit behandladt. De enda upp-
gifter om älfdalsmål vi i tryck påträffat, utgöras af några få 
uttryck i P. BJÖRKMANS Beskrifning om Wermland (Karlstad 
1842), s. 39, samt några spridda uppgifter i M. AXELSSONS 
Vandring i Wermlands Elfdal och Finnskogar (Stockholm 1852). 



Förkortningar: 

Aasen, Gramm. = Norsk Grammatik af I. AASEN. Christ. 1864. 
Aasen, Ordb. = Norsk Ordbog af I. AASEN. Christ. 1873. 
Blomberg = Ångermanländska bidrag till svenska allmogemå- 

lens ljudlära af C. J. BLOMBERG. Hernösand 1877. 
Delsbom. = Upränning till en grammatik för Delsbomålet. 

Söderhamn 1862. 
Freudenthal, Nyl. = Om svenska allmogemålet i Nyland. Af 

A. 0. FREUDENTHAL. — I Bidrag till kännedom om Finlands 
natur och folk, 15 häftet. Helsingfors 1870. 

Freudenthal, Närp. = [feber den Närpesdialect von A. 0. FREU-
DENTHAL. Helsingfors 1878. 

Freudenthal, RWm. = Upplysningar om Rågö- och Wichterpal-
målet i Estland. Af A. 0. FREUDENTHAL. — 1 nyss-
nämda bidrag, 24 häftet. Helsingfors 1875. 

Fr. 1j. = Fryksdalsmålets ljudlära af ADOLF NOREEN. — I Up-
sala universitets årskrift för 1877. 

Jessen = Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland af E. 
JESSEN. Christiania 1872. (Äfven i norsk Historisk Tid-
skrift, Band III.) 

Leffler, Konsonantljuden = Om konsonantljuden i de svenska 
allmogemålen. I. Af L. F. LEFFLER. Upsala 1872. 

LI1 = Det svenska landsmålsalfabetet af J. A. LUNDELL. 
— I Nyare bidr. t. känned. om  de sv. landsmålen o. s. v. 
I. Stockholm 1879. 

Rydq. = Svenska språkets lagar af J. E. RYDQVIST. I—V. 
Stockholm 1850-74. 

Sievers = Grundztige der Lautphysiologie von E. SIEVERS. 
Leipz. 1876. 
dial. = dialekt. 	 nysv. ---= nysvenska. 
eg. --= egentligen. 	 ob. = obestämd. 
fsv. = fornsvenska. 	rsp. = nysvenska riksspråket. 
koll. = kollektiv. 	 ss. = såsom. 
1. = eller. 	 sv. = svenska. 
motsv. = motsvarar. 	t. = tyska. 
n. = norska. 	 v. = verb. 

Öfriga förkortningar torde med lätthet förstås af sig själfva. 



LJUDLÄRA. 

A. Ljudfysiologisk öfversikt. 

I. Vokaler. 
§ 1. Dalbymålet äger 15 vokalljud, ock om vi ordna 

dessa efter deras likhet i afseende på bildningssätt, erhålla vi 
följande skema: 

Tunglägen: 
e a ce a. a 	Af dessa vokaler äro 	e, a, (e, a, 

Cl> 
4 i 	x 	a o a bildade med tillbakadragna eller åt- 

• 
E2.  y ø 	& u minstone alldeles passiva läppar, alla 

;c3 de öfriga mer eller mindre labialise- 
rade: x, a, o hafva något mindre öpp-

ning än rsp. slutna a (a); y, 53, a, it hafva samma grad af 
labialisering som rsp. slutna y, ö, å (y, (3, a); u ock o öfver-
ensstämma äfvenså i labialisering med rsp. slutna u ock o 
(u, o). 

Granska vi särskildt hvar ock en af dessa vokaler, finna 
vi, att: 

i bildas genom tungspetsens närmande mot gommen vid 
eller något framom läget för konsonanten j. 
y bildas genom samma tungläge, förbundet med andra 
graden af labialisering. 
e bildas genom att närma främre delen af tungan mot 
gommen något bakom läget för konsonanten j. 
ø bildas genom samma tungläge, förbundet med andra 
labialiseringsgraden. 
u bildas genom samma tungläge ock tredje labialiserings-
graden. 
a bildas genom att närma midten af tungan mot gommen 
något framom läget för konsonanterna g ock k 
x bildas genom samma tungläge i förening med första 
labialiseringsgraden. Denna vokal tyckes vara sällsynt i 
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nordiska språk. Åtminstone har den ännu icke påträffats 
mer än i Dalbymålet. Det akustiska intrycket är närmast 
likt.  det af ett öppet ö (e). 
ce bildas genom att närma midten af tungan mot gommen 
vid läget för konsonanterna g ock k. 
a bildas genom att närma bakre delen af tungan mot 
mjuka gommen, hvarigenom tungspetsen drages tillbaka 
från tänderna. Akustiska intrycket sammanfaller mycket 
nära med det af rsp. öppna a. 
a bildas genom samma tungläge i förening med första la-
bialiseringsgraden. 
a bildas genom samma tungläge ock andra labialiserings-
graden. 
o har samma tungläge ock tredje labialiseringsgraden. 
a bildas med tungan i indifferensläge, så att spetsen vidrör 
nedre tänderna, ock hela ytan ligger platt ock sänkt så 
väl framtill ock på midten som baktill. Akustiska in-
trycket är närmast likt det af ett mycket öppet ä (a). 
e har samma tungläge i förening med första labialiserings-
graden. Akustiska intrycket påminner närmast om det 
orena o-ljud (e), som i många dialekter bildas med tungan 
i a-läge ock läpparne i e-läge. 
u har samma tungläge ock andra labialiseringsgraden. 
Akustiska intrycket närmar sig mest det öppna u-ljud (a), 
som rsp. bildar med tungan i a-läge ock läpparne i a-läge. 
Jfr för öfrigt i afseende på vokalerne ock deras beteck-

ning L11 s. 82 if. 
Hos vokalerna hafva vi vidare att märka: exspiratoriska 

aksenten (ljudstyrkan), musikaliska aksenten (tonhöjden) ock 
kvantiteten (uttalstiden). 

§ 2. Den exspiratoriska aksenten är i målet an-
tingen enkel eller sammansatt. 

1. 	Den enkla aksenten, då vokalen (rättare st afv els en) 
uttalas med en enda exspirationsstöt, är åter af trenne slag: 

Fortis, stark, betecknas här med ' öfver vokalen; 
Levis, medelstark, betecknas med ' öfver vokalen; 
L en is, svag, betecknas med öfver vokalen. 
T. ex. fra jacka, hårt' harkla, lukyi' hänga, hi helg, 

v&Zi välj, sitå,na's sittande. 
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2. Den sammansatta aksenten, då vokalen (stafvelsen) 
uttalas medelst tvänne exspirationsstötar, är i målet endast af 
ett slag ock är sammansatt af N-1.6s ock lenis, hvarför vi 
ock beteckna den med A  öfver vokalen. T. ex. d -dp dimpa, 
hsk gunga, kö s skopa, nås näsa. 

I det följande betecknas aksenten i enstafviga ord endast 
då den är sammansatt, enär den i alla andra fall utgöres af fortis. 
I flerstafviga ord betecknas endast hufvudaksenten (här alltid 
fortis), emedan, sedan dennes plats är gifven, levis ock lenis 
inträda efter ungefär samma regler som i rsp. (jfr § 86 i 
det följande). 

§ 3. Den musikaliska aksenten är likaså antingen 
enkel eller sammansatt. 

Den enkla aksenten, då vokalen (stafvelsen) under 
hela uttalstiden bibehåller samma tonhöjd, är af tre slag: 

Gravis, 	öfver vokalen, anger den lägsta tonhöjd, af 
hvilken man i normalt tal begagnar sig, ock under hvilken 
man ej sänker rösten; för så vidt man ej vill gifva den ett 
särskildt uttryck, t. ex. hot. 

Hög gravis, 4-  öfver vokalen, ligger en liten ters öfver 
gravis. 

Akut, 	öfver vokalen, ligger en kvint öfver gravis. T. 
ex. hie' st häst, hiestå hästar, bökån bocken, &kånås åkande, 
frabseirc frukosten. 

Den sammansatta aksenten, då vokalen (stafvelsen) 
under uttalandet växlar tonhöjd, är i målet af endast ett slag, 
stigande cirkumflex, sammansatt af hög gravis ock akut, 
hvarför vi ock borde beteckna den med + öfver vokalen; men 
då den tillkommer blott de stafvelser, som hafva sammansatt 
exspiratorisk aksent, så kan den i ock med denna vara till- 
räckligt betecknad, t. ex. diep dimpa, hiisk gunga, tiek tacka, 
får. Afven de enkla musikaliska aksenterna kunna vi i 
det följande lemna obetecknade, enär det med ledning af de 
regler, som lemnas i § 88 i det följande, är lätt att bestämma 
hvarje stafvelses musikaliska aksent, sedan man väl vet fortis' 
plats i ordet. Endast beträffande tvåstafviga ord med fortis 
på penultima ock trestafviga ord med fortis på antepenultima 
lemnas vi i okunnighet om tonföljden, enär den i dessa båda 
fall kan vara såväl stigande som fallande (se § 88). Men som 
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den förra är den ojämförligt vanligaste, lemna vi den obetecknad, 
men utmärka fallande tonföljd genom att utsätta den musika-
liska aksenten (gravis) å de exspirationssvaga stafvelserna. 
Således har hc'esta hästar aksentföljden hög gravis—akut, men 
jarå har hög gravis—gravis. 

I afseende på kvantiteten kan en vokal vara an-
tingen lång eller kort eller ock reducerad, detta senare 
då han uttalas med ett minimum af tidsutdräkt ock med där-
med sammanhängande mindre energiskt bildningssätt. Som 
emellertid alla vokaler i målet vid reduktion öfvergå till a, er-
hålla vi endast en reducerad vokal i målet, nämligen a, men 
denna förekommer också endast reducerad. I det följande 
lemna vi därför så väl vokalens reduktion som korthet °be-
tecknad, dess längd uttryckes med _ under vokalen, t. ex. kat 
katt, gryn spenslig, åtflk otäck, vxZ väl, eik åka, O:t äta, &kår 
åker (subst.), digår haSvande. 

II. Konsonanter. 

Målet äger 25 konsonanter, hvilka, ordnade efter sin 
fysiologiska frändskap, gitva oss följande skema: 

Labiala: 	Lingvo-palatala; 
Oral artikulation. 	Dorsal art. 

Härtill kommer h, som strängt taget icke är någon konso-
nant (se Sievers, s. 78). 
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Anmärkningar: 
p, b, m, f, v, d, n, 1, r, j, k, g ock h utmärka samma 

ljud, som i rsp. betecknas med dessa bokstäfver, då de före-
komma i ordens uddljud. 

t utmärker i regeln rsp. t-ljud, men före y ett något 
mera dorsalt bildadt (j, se L11 s. 21, 51 if.). Som emellertid 
detta senare bildningssätt endast förekommer i förbindelsen 
ty, så hafva vi här ej uttrykt detta t-ljud med särskild typ, 
hälst det akustiska intrycket föga eller intet skiljer sig från 
vanligt alveolart t. 

s utmärker i regeln rsp. s-ljud, men före 1 ett s-ljud, 
som bildas med unilateral i stället för oral artikulation, hvilket 
utbyte af artikulation naturligtvis beror på det angränsande 
l:s laterala bildning. Det synes sålunda i. det närmaste samman-
falla med det hos Sievers s. 74 beskrifna unilaterala f-(»sche»-) 
ljudet, men som det akustiska intrycket föga skiljer sig från 
vårt vanliga s, hafva vi icke i beteckningen skilt det från det 
senare. — Det förtjänar att påpekas, att den nära besläktade 
Fryksdalsdialekten ofta låtit s före 1 öfvergå till cerebralt 
f-ljud (s) (se Fr. 1j. § 179,1), hvadan det är att förmoda, 
det Dalbymålets unilaterala s-(f-?)1jud utgör ett öfvergångs-
stadium mellan s ock s. 

t, d, s,, r, ock utmärka t-, d-, f-, n- ock 1-ljud, bildade 
med, tungspetsen böjd rätt uppåt ock riktad mot den vinkel öfre 
tandgårdsvallen bildar mot gomtaket. Dessa »cerebraler» (kaku-
minaler) äro sålunda här bildade något längre fram än cerebra-
lerna (eller, som de ock kallas, de »tjocka)) t-, d-, f-, n-, 1-ljuden) 
i andra svenska dialekter, där de bildas med något tillbaka-
böjd, mot gomtaket riktad, tungspets. 

A, g äro rsp. k, g i kisse, gitarr ock bildas med midten 
af tungan trykt mot hårda gommen. Dessa ljud äro i målet 
liksom i rsp. sällsynta. 

y utmärker en stum spirant bildad på samma ställe 
söm y ock utan tvifvel samma konsonant som i rsp. betecknas 
med tj, kl eller k före len vokal ock i tyskan med oh efter 
len vokal. I målet förekommer den endast i förbindelsen ty 
(rättare fy, se ofvan 2). 
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y är ett n-ljud, bildadt med tungans midt trykt 
mot hårda gommen. Akustiska intrycket påminner fult ut 
lika mycket om g (se nedan 8) som om n. 

g betecknar det ljud, som i rsp. skrifves ng. 
Liksom vokalerna kunna konsonanterna i afseende på 

kvantiteten vara antingen långa eller korta. Vi utmärka 
emellertid i det följande hvarken längd eller korthet hos konso-
nanten, emedan denne alltid är lång efter kort vokal med fortis, 
kort däremot i alla öfriga ställningar. — Det förtjänar anmär-
kas, att y ock h aldrig förekomma långa, g ock y aldrig korta, 
ock b, f; j aldrig korta efter en till samma stafvelse hörande 
vokal. 

Bland konsonanterna kunna n ock 1 fungera såsom 
vokaler, d. v. s. vara stafvelsebildande, ock äro då i någon 
mån labialiserade. Vi beteckna i det följande denna vokaliska 
funktion, som särskildt efter homorgana konsonanter är regel, 
med en apostrof (') före n, 1, t. ex. mien vattna, st&t'n storkna, 
ks'n ledsna, 4d'l odla, b4'1 betsla, b6n'n bonden. Efter icke 
homorgan konsonant är det ofta svårt att afgöra, huruvida 1, 
n äro stafvelsebildande, eller om de före sig hafva en redu-
cerad vokal (a). I dessa fall utsätta vi alltid a. 

B. Etymologisk öfversikt. 

I. Vokaler. 

motsvarar regelbundet rsp. i, då detta är isl. i, 
ofta äfven då det är isl. i, e, t. ex. bit bita, smi, smida, h skogs- 
backe (isl. 	krm snufva (isl. krira smuts), tjejs, ijåns, clitp 
dike, sit sitta, fin finna, tip tigga, ng ring, bitp hynda (isl. 
bikkja), sinu vred, kvinftak kvinnfolk, brin brinna rn. m. 

i inträder regelbundet för j, så ofta detta stått eller 
genom bortfall af vokal (se §§ 38 ock 53) skulle komma att 
stå efter en annan konsonant i samma stafvelse. Detta gäller 
såväl då j uppkommit af äldre g (gh), t. ex. vårå varg, 8494 
sorg, bin korg, fciei (taktäckningsspjälor koll., isl. farg), tc“-
bon talför (jfr isl. birgr), skZi sälg, b&Z`i bälg, h634 hälg, tciri 
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talg, som då det är gammalt j, t. ex. tAZ`f, välj, v&4t välja, 
kv&h kvälja, sidt sölja, 8,9;gi skölja, si sälja, mått malja, 
snår% snärja, smhn smörja, t&yi tänja, vdyi vänja, Wenn tämja, 
strbt stödja, stc'ep städja, gWeit glädja, smit smedja o. s. v. 
Äfven i de talrika fall, där rsp. förlorat ett gammalt afled-
nings-j, har målet •troget bevarat detsamma, vokaliseradt till 

t. ex. hc'ept hänga, slc'eyi slänga, tryt tränga, spr&vi spränga, 
sldtp, släcka, sktal steka, tc'etyi täcka, dr6etyl, dränka, kr4tyz 
kröka, bZgtyi bleka, skrityz skrika, Myt röka, Antyi skänka, 
sc'evtri sänka, vc'etyz väcka, titan tycka om, esytyt enka, viot 
viga, Up, tigga, krdva kräfva, vdmtmcig kräsmagad person, 
mått märka, tyg* kyrka, såtrned'i nedre delen af en särk o. 
s. v., där j:s forna tillvaro bevisas af fsv. hEengia, slEengia o. s. v. 

Undantag från denna regel utgöras endast af leag lägga, 
flOt flytta, sed sätta, sej säga, tig tiga, bk böja ock vacklande 
tig (jämte iiji) ligga samt möjligen något ytterligare verb; jfr 
härmed fsv. heggia, flytia, stia o. s. v. 

Om de fall, då y inträder i stället för detta af j upp-
komna i, se § 14. 

Ofvannämda vokalisation af j torde vara en inom svenska 
dialekter mindre vanlig företeelse. Vi hafva endast sett den 
uppgifvas såsom förekommande i Närpesmålet i Österbotten, 
som har t. ex. bydi bedja, siti sitta (Freudenthal)  Närp. s. 
106), i Rågö- ock Wichterpalmålet i Estland, där man finner 
former såsom biggi bygga, bin i börja, liggi ligga o. d. (Freuden-
thal, RWm. § 30), i Västerbotten, hvarifrån siti sitta, seti sätta 
krevi kräfva m. fl. verb anföras af WIDMARK (Bidrag till känne-
domen om Vesterbottens landskapsmål, Upsala 1863, s. 18), samt 
i Jämtland, där siti sitta, spöni spörja, smöri smörja m. m. enligt 
Jessen s. 34-5, 45 förekomma. Bland likartade företeelser inom 
andra språk vilja vi endast påminna om got. kuni för kunj(a), 
hari för harj(a), o. d. 

§ 10. i motsv. rsp. e i ett ock annat ord såsom ch de 1), 
ht hed ock biltg benling, där det står för äldre ei (jfr härom 
Fr. Lj. § 10,2); ihn ekorre, där målet behållit det äldre i 
(isl. ikurni); spisla kappsläde, eg spetssläde, bins% kanske, 
mcirit Margareta. 

1) Det förtjänar anmärkas, att redan VGL. I. har pir, pi jämte POT. 
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Dessutom har målet i motsats mot rsp. bibehållit ändel-
sens -i hos neutrala ja-stammar med lång rotstafvelse, så ofta 
en palatal föregår eller föregått i, t. ex. dftyi dike, rftyz rike, 
mått märke, måta virke (om t för rb• se § 129) m. fl. 

z motsv. rsp. y i stu styf, jfr d. stiv. — F4/ öfver-
lemna, räcka har visserligen i fsv. formen flya, men är ordet, 
såsom Aasen, Ordb. s. 167, förmodar, lånadt från plt. flijen, så 
kan målets z vara den ursprungligare vokalen. 

i motsv. rsp. ä i tyin (smör)kärna (subst. ock v.), 
där målets form öfverensstämmer med isl. kirna, n. kinna, kirna; 
vidare i det obetonade di det jämte det betonade dcp. 

§ 12%. z har bortfallit i erk Erik, mcitas Mattias. 

y. 
y motsv. i allmänhet rsp. y, då detta är isl. 

jö, ofta äfven då det är isl. y (jfr § 25), t. ex. ny ny, nyt 
nytt, dryp drypa, frys frysa, brgy brygga, tgtyy tycka, dgyy 
dynga. 

y inträder i stället för ursprungligt eller genom 
vokalisation af slutande j (se § 9) uppkommet slutande i, så 
ofta föregående stafvelse innehåller y, t. ex. kw bygga, brgiy 
brygga, tgyy tynga, d§vy dynga, tgtyy tycka, mgtyy mycket, 
stgtyy stycke, brgyglnpr hallon (jfr n. brin.geb33r). — Vi hafva 
här ett märkvärdigt fall af framåtvärk ande omljud (voka-
lisk assimilation) i yngre nordiska språk, närmast jämförlig 
med sådana fsv. bildningar som nijdr, akar (se Fr. 1j. s. 27, 
not 1), °Pol-, sundur, kombor, bröhör, systyr (Rydq. IV, 164). Om 
andra fall af framåtvärkande omljud i nordiska språk se min 
Fryksdalsmålets ljudlära §§ 10,3; 42,2; 83,2; 99; 100,f. Jfr 
ock Aasen, Gramm. s. 97-8 ock Jessen s. 44-5. 

Dessutom står y för rsp. i uti några enstaka ord såsom 
dggår diger, hafvande, Idgv klifva; äfven brgypbcer hallon har 
y för äldre i, såsom syns af n. bringeker in. fl. former af 
samma ord. 

y motsv. rsp. u i g4yy glugg. 
y motsv. rsp. ö i hy hö. 



13 	 ETYMOL. ÖFVERSIKT: VOK. y e 0. 	 171 

e. 

e motsv. i allmänhet rsp. e i betonad stafvelse, t. 
ex. saya sedan, net nedåt, sMnol stengrund i älf, bre bred. 

e motsv. synnerligen ofta rsp. i, då detta är isl. i 
(eller e), t. ex. fesk fisk, sktyi slicka, klet klint, rayu riktig, 
salvår silfver, .9/dn sliten, bt_en biten, sTaZ dregel (n. sikl), 
tg-apal sätta en pinne i munnen på en killing för att hindra 
honom att dia (n. kipla), Mn näfversäck (sv. tina). Jfr för 
öfrigt härom Fr. 1j.. § 17. — Om e i Nej klia se Fr. lj. § 28. 

vk vi ock ne ni hafva e i öfverrensstämmelse med isl. 
vår, år. 

e motsv. rsp. ä i blek bläck, der där, dana den 
där, knap knäppa med fingrarne (men kneep knäppa en knapp; 
detta antyder, att det förra knäppa står för knippa, frekventa-
tivum af knipa), grad grädde, gret grät, et ätit, h6) häft, dr -ep 
dräpt, e är. I kne knä ock her här ansluter sig målet i afse-
ende på vokal till isl. knå, hår. 

e motsv. rsp. a i ta) tagit, si0 slagit, dr'aj dragit 
ock två) tvagit, där målets former öfverensstämma med de isl. 
tekit, slegit, dregit, Dvegit. — 'e jag har väl e för a i anledning 
af det föregående j:s assimilerande inflytande. 

e motsv. rsp. å i grat gråtit, hal hållit, beroende 
på analogibildning efter pret. gret grät, hel höll. 

e motsv. rsp. ö i fel föll, hel höll, öfverensstäm-
mande med isl. fell„ helt. 

e motsv. rsp. a i fal fallit genom analogibildning 
efter pret. fel föll. 

§ 231/2. e har bortfallit i /mimat evangelium, lisbåt -Eli-
sabet. 

0. 
o motsv. i allmänhet rsp. ö, t. ex. stafyi stödja, n0 

nöd, Oms ömsom, tykr åka, dg dö, bro bröd, ny0s nös. 
o motsv. rsp. y mycket ofta, då detta är isl. y (ej 

y) eller i, t. ex. båt bytta, grom högfärdig, fimt idisla (isl. ymta), 
son synd, tykilz kyrka; dock är denna öfvergång ej så vanlig som 
i fryksdalskan, där den med få undantag inträdt öfveralt, se 
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Fr. lj. § 82. — nestug grannlåtsrum i envåningsbyggning har 
0, ehuru motsvarande is!. 	(eg. nystuga). 

o motsv. rsp. u regelbundet i part. pret. af  verb, 
som i rsp. hafva samma afljudsserie som bryta, bjuda; således: 
bin bjuden, breen bruten, leg ljugit, sk sjudit, tt tjutit. 0 
beror tydligen på analogilbidning efter pret. bg, brgt, leg, sg 
o. s. v. Jfr för öfrigt Fr. 1j. § 83,i. 

Dessutom har o inträdt för u i några enstaka ord, såsom 
Ana sunnan, som skum, Mån sjutton, rest rusta, &nit mjöl-
dam (n. dumt), Or glugg på taket i uthus (fsv. huri). u har 
här öfvergått till y, hvilket sedan enl. föregående § blifvit 0. 
Jfr Fr. 1j. § 83,2. 

0 motsvarar rsp. i uti som simma, sena skilnad, 
Nep klippa, tentar timmer, netån nitton; likaså står 0 för 
äldre i uti tgbori, talför, c'enasbori duglig att uträtta ärenden 
(n. aarendsbyrg, jfr isl. birgr), 9,:tborot olycka (jfr n. ubyrg »ubjwrge-
lig»), tyhmsl?. ett slags gammaldags släde med smal medgång 
(jfr n. kiraa vagga). Utvecklingen har varit, att i öfvergått 
till y (jfr ofvan § 14 och Fr. lj. § 99), som sedan enl. § 25 
blifvit o. Jfr Fr. lj. § 84. 

05 motsv. rsp. ä i binål Bernhard. — 4tok otäck 
motsv. direkt det is!. irtcekr ock har således gammalt ö. 

o motsv. rsp. e uti stOos stenbitare (jfr sv. gers), 
mesmår mesost (eg. mes-smör). 

o motsv. rep. slutna o i bkm blom, bZkm blomma 
(subst. ock v.). 

u. 
,§ 31. u motsv. regelbundet rsp. u, då detta är isl. 

(I. ö), ock dessutom ej sällan, då det är is!. u (1. o), t. ex. 
ji:kg ljuga, bp g bjuda, ty4t tjuta, tr4ga skarbågar (is!. prtgur), 
Atinu kunnig, stig stuga, gul gull, NO tokig, rglu riktig m. 
fl. adj. på -u för gammalt -ugh, dum dum, gikb gubbe, håvu 
huf vud. Jfr § 80. 

§ 32. u motsv. rsp. slutna o i prefixet u- (privativum), t. 
ex. åtyynt okynnig, imuliu trånsjuk (eg. onådig), 4vetu otidig, 
14.tqk otäck, gest oregerlig sälle. — Dessutom i hälsningarna 
gud å god dag, gudfta god afton m fl. samt i lyag bod, där 
målets form öfverensstämmer med is!. häb. 
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u har bortfallit uddljudande uti tt uti, ta utaf, tur 

utur, in (upp)i, pa (up)på (som äfven i rsp. mistat u), pun 
(upp)under; samt midljudande mellan a ock g 1. k, t. ex. 
(kust August, agåsta augusti, aksdn auktion. Jfr Fr. lj. § 96, b. 

a motsv. regelbundet den reducerade vokal, som i 
rsp. tecknas med e, då detta ej står slutljudande (hvarom se 
§ 38, 1) t. ex. eikår åker, clfgar hafvande, tnan tecken, hhval 
hyfvel, tägt,4 tagel, eikark, åkern, spOaln spegeln, tOM tegel. 

a motsv. rsp. öppna a i ändelserna -as, -ats, -ande(s) 
ock -ast, t. ex. kåpas hoppas, hdpas hoppats, stivas täfla (eg. 
styfvas), gikanas åkande, grövast grofvast, lkast lägst, nårma,st 
närmast, s4bast senast. — Dessutom i något enstaka ord, så-
som g‘inta4 gammal. 

a inträder för öfrigt i stället för hvilken som hälst 
vokal, som undergår reduktion, t. ex. (biktar doktor, 4rat lärft 
(fsv. lanift), 0.lan ärlig, mhsmar mesost (eg. mes-smör), krökat 
krokig (fsv. krokutter), stfjle,t stollig. 

a utan motsvarighet i rsp. förekommer, så ofta 
genom bortfall af en slutljudande vokal ett ord skulle komma 
att sluta på 1, n eller r, föregångna af icke homorgan konso-
nant, hvarvid ett a inskjutes mellan de båda konsonanterna, 
t. ex. dpaZ äple, dånar dundra, kivar hafre, cinar andra, 
selmal somliga (jfr Fr. lj. § 79). — Var den före 1, n gående 
konsonanten homorgan, blir i stället 1, n stafvelsebildande (se 
§ 7), t. ex. reeken räkna, mien vattna, ifjs'n lossna, nhl'l under-
del, Usil betsla. 

a har bortfallit: 
1. slutljudande i alla de fall, där rsp. har reducerad slu-

tande vokal (tecknad e), t. ex. knW knyte, hår hare, clean 
dalarne, fUa(r) fiskare, nårma närmare, gröva grofvare, kål 
kallade, fiid följde, feelt fälde, (ht ute, in inne; så ock då a 
genom bortfall af ett eller flere ljud kommit att blifva slut-
ljudande, t. ex. tok taket, knyt knytet, ba bitit, lit litet, kål 
kallade. — Likaså är det väl -närmast ett af a uppkommet a, 
som bortfallit i de nedan § 53 angifna fall. — Jfr härmed 
Fr. 1j. § 80, 1-6. 
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Undantag härifrån utgöras af de fall, då rsp. slutande e 
är äldre i, föregånget af en palatal, enär palatalen i dessa fall 
åt målet skyddat det gamla i (som sedan stundom utbytts mot 
y enl. § 14, t. ex. naptyy mycket, st)tyy stycke), t. ex. dityi 
dike, må4a märke, v64% virke,-  rityi rike. 

2. midljudande mellan 1, n ock en röregående homorgan 
konsonant eller r, t. ex. dgn dalen, kan kullen, spOaln spe-
geln, bön'n bonden, pin'n pinnen, bur? buren (subst.), biin 
buren (part.), bån'n bunden, bgen biten (part.), lit'n liten, Ws'it 
ledsen, 6cl'l odla, n4l'l underdel; så ock då a genom bortfall 
af mellanliggande ljud skulle sammanstöta med en föregående 
vokal, t. ex. vrir vrider, gnir gnider, Mir blifver, bjgr bjuder, 
jIr gifver, is ides. — Jfr Fr. lj. § 80, 7-10. 	Dessutom 
har a ofta tillsammans med ett slutljudande r bortfallit (jfr § 
127), t. ex. ov öfver, et efter, estt åter, hel häller, isc'en isän-
der, pun under m. m. 

x. 

§ 381/2. x motsv. regelbundet rsp. ö före r, t. ex. smxr 
smör, fr för, dr dörr, snr snöre, bjxn björn, t'Xr töras, 
st&ra större, f&ra förre. Rsp. ö är här tvifvelsutan den äldre 
vokalen, ock inträdandet af det betydligt »öppnare» x beror 
på r:s benägenhet att före sig hafva öppna vokaler, hvarom 
jfr Fr. 1j. § 64. — Undantag härifrån äro sällsynta, t. ex. tykr 
åka, smkt smörja. 

Vidare motsv. x rsp. ö i pluralerna f&trå fötter, r&trå 
rötter, bktrå böter, bktrå böcker, b‘inrå bönder, ty&nrå kor, 
kl&nr`§ klor, br*rå bröder; men nhtrå nötter har ff, emedan 
det är lånord från rsp. 

Ändtligen står x rör ö i några enstaka ord, såsom m&t 
möta, stt) stöpa, st söt; rxv röf, trkj långrock, bifet bar-
fota (fsv. barfötter; jfr ofvan fitrå fötter), lp sluttning, utför 
hvilken timmer nedsläppes (isl. laup). 

§ 39. x motsv. regelbundet rsp. ä före 1, då detta senare 
enligt målets lagar öfvergått till Z, t. ex. xh; älf, t&Zi tälja, 
s&ri sälg, si sälja, vkZz välja, b&Z'f, bälg, &Vi älg, hkli helg, 
itk4i Helga, vkZv hvälfva, st X4 stjäla, thX4 ihjäl, semmxl sand- 
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brant (isl. melr), txr/ tilja (n. telna), vxZ väl, ha t hälft. Äfven 
i vxZp hvalp står x för ä, såsom synes af fsv. hvx1per, isl. hvelpr. 

ä är här den äldre vokalen, ock inträdandet af x beror på 
det följande Z, som i många landsmål ombildar ett omedelbart 
föregående ä till ett mer eller mindre öppet ö--ljud eller till 
ock med e-ljud. Så hafva t. ex. i ångerml. orden väl, ihjäl 
formerna vöZ, hö Z (Blomberg, s. 5); älg, helg heta åkj, håkj o. 
s. v. Om samma företeelse må för öfrigt jämföras Freuden-
thal, Nyl. s. 33 ock RWm s. 164, Delsbom. s. 7; Fr. lj. § 65,1. 

x motsv. rsp. öppna o i (5plgt öfre delen af en särk 
(eg. upp-lott). I stit'n storkna har väl utvecklingen varit: stort'n 
(för storkt'n, se § 159) > stort'n (jfr d. storkne) 1. stxrt'n (enl. 
§ 381/2) > stxt'n. spgl svans på får, get 1. svin (isl. sporår) står 
väl närmast för spcp4 (enl. § 39), såsom ordet heter i norskan 
(Aasen, Ordb. s. 741) ock i åtskilliga sv. diall. (jfr det fryks-
dalska brietspol öfversittare). 

x motsv. rsp. slutna o i sngr snor (n. snor, Aasen, 
Ordb. s. 722), närmast för snfy (så i fryksdalskan, se Fr. 1j. § 66,2). 

x motsv. rsp. e i st xZ stel, som dock väl genomlupit 
utvecklingen stirör (så i isl.) > styrd (så i norskan) > störd, 
st9Z (så i norskan) > st xZ (enl. § 381/2), under det att rsp. stel 
utvecklats genom stirr > sterd (så i sv. diall., Rietz s. 679) 
> st eZ (så t. ex. i fryksdalskan) > stel (med 1 för Z, såsom i 
hin håle, fy vale, vulen, svål, m. fl. ord). — I svep  mjöllager 
omkring kvarnstenen står x däremot värkligen för äldre e, ej 
(isl. sveipr veck), så framt ej ordet är lånadt från den norska 
formen svoyp (Aasen, Ordb. s. 778). 

x motsv. rsp. u i stxn stund. Jfr. Fr. lj. § 83,2. 

motsv. regelbundet rsp. ä, utom före 1 (Z) enl. § 
39 ock r enl. § 67; t. ex. cej (knifs)agg, cet efter, hcenrå hän-
der, tc'egrå tänger, vigs växa, sej säga, blc'evi blänga, ck äga. 

e motsv. rsp. i i några enstaka ord. I fn fick, 
spreet spritta, sWep slippa är väl malets ce (isl. e) den äldre 
vokalen; däremot är den i die'p dimpa, tO1 kidla, sprn 
spricka, tc'ena notrep (isl. 'hull), Web' tacka, färhona (n. tikka), 

Sv. landam. N. B. I. 	 12 
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mcej mig, dcej dig, s -ej sig utvecklad ur det äldre i genom 
mellanstadiet e. 

ce motsv. rsp. e i tcbyek tecken. 
te motsv. rsp. ö i mjce/bot mjölkbytta, som förut-

sätter ett mjce/k mjölk, som dock ej finnes i målet (men väl 
i norskan; jfr gotlandslagens mielk), där ordet både i andra 
sammansättningar ock såsom enkelt heter ntjak. 

a. 
a motsv. i allmänhet rsp. öppna a i betonad staf-

velse, dock icke före r (se § 68), t. ex. fan fann, skalv skalf, 
stak stack, sprak sprack, stalp stjälpte, gnal gnälde, dap damp, 
al trött, kat katt, last last, kast kasta, fast fast, hast hast, frak 
jacka; slutljudande motsv. a rsp. a knappast annat än i fem. 
nom. propria, t. ex. kcijsa Kajsa, /ena Lena, bfilå Bolla, stina 
Stina (jfr § 53). 

a motsv. rsp. slutna a i många ord utan någon be-
stämd regel, t. ex. glas glas, Mo blad, art aln, ban barn, drap 
drap, kvan kvarn, gat gat, iddes, grddstek termometer (eg. 
grad-stock), trås trasa, filen farlig, svår, svalna, ra vceg raka 
vägen (is!. hraär), slcdpals manslem (eg. skapelse), håvlag betsel 
(eg. hufvudlag), tal tal, tcinAut fyrsprång (n. tan språng), svcili 
svale, vdran i godt stånd (eg. varig), hey hare, står stare, svar 
svar, drag drag, sktg slag, sta stad, mdratra malört, Og jaga m. fl. 

a motsv. rsp. ä före rå (d. v. s. I, i målet Z) ock rt (d. 
v. s. t, i målet t), dock icke när I ock t uppkommit af r + böj-
nings-d 1. -t eller är på annat sätt i yngre tid bildadt; således 
va/ värd, inct/ Ingegärd, j4/ gärde, jett hjärta, ciVr ärt, men 
däremot snkl snärjde, /9.4 lärt, mått märke o. d. Jfr Fr. 1j. 
§ 34. 

Dessutom i några enstaka ord, såsom nds näsa, nt näsla 
(af nät-la), nåv näfve, trcitan tretton. 

a motsv. rsp. öppna o i räkneorden 13-19, t. ex. 
trdtan tretton, sbtån sjutton, n4tån nitton, där målet bibehållit 
det fsv. a, ehuru förkortadt. — Däremot hafva namn på -son, 
som i det öfriga Värmland liksom i många andra landskap 
ändas på -sa, här behållit den äldre formen -on, t. ex. 6sen 
Olsson, Ideon Larsson, dnasen Andersson, nilsen Nilsson. 
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a motsv. å i hål hålla, val våld, vål vålla, fal fåll, 
ålår ålder, at åt, da då. Målet har här öfveralt den äldre 
vokalen; jfr fsv. halda, vald, valda, ålder, alder, at, Da. 

a har bortfallit öfveralt där det i rsp. står slut-
ljudande, utom i nom. propr. på -a, t. ex. kål kalla (inf.), kal 
kalla (imp.), bit bytta, måg många, åt åtta, men Må Bolla, 
kåpa Kajsa, ina Lena. 

Dessutom har a bortfallit, sedan det i pret. ock sup. kommit 
att blifva slutljudande genom bortfall af -de ock -t; således 
kål kallade, kål kallat. — Jfr för öfrigt Fr. lj. § 39. 

Midljudande har a bortfallit endast i några enstaka ord: 
Unna Katarina, lisbåt Elisabet, mdrat Margareta. 

a. 

a motsv. i allmänhet rsp. slutna a, t. ex. tak tak, 
far fader, 44 dal, la lade, gg gaf, va var. 

a motsv. rsp. öppna a före ng, nk, gn (d. v. s. g-
ljud), gd, kt, ks, mp (jfr Fr. lj. § 41) ock före nd, t. ex. sprag 
sprang, hak hank, vag vagn, lagd lagd, lakt lagt, aks ax, 
låmp lampa, ban band, stran strand, ran rand, han hand, 
san sand, ånår and, åns Anders, åntå lille Anders, hån'l 
handla (men fan fann, tan tand, fsv. tan o. s. v.); dessutom 
i åtskilliga ord utan någon bestämd regel, t. ex. skam skam, 
gåmaZ gammal m. fl. 

a motsv. regelbundet rsp. å före g-ljud, t. ex. lag 
lång, trag trång, gag gång, skak skånk. Målet har här bibe-
hållit den äldre vokalen i fsv. langer, ranger o. s. v. — Äfven 
i några andra enstaka ord har målet behållit det gamla a, då 
rsp. af  en eller annan anledning låtit det öfvergå till Ct: hg,Z 
hård, gca gård, mg4 mård, vin besvär, våt vårta. Jfr fsv. 
harpor, garper, marper, vandi, isl. varta. 

a motsv. i allmänhet rsp. å, t. ex. ga gå, at åter, 
åk 	åka, ar åder, bl g blå, eis,tvcer åskväder, mg måka, vrdt 
vråla, skrqd skrål. 

a motsv. rsp. slutna o 1 teisdei torsdag. 
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a motsv. rsp. öppna o i ked kort, hgtv (kunga)hof, 
vilka? vilkor. — kb litet rum bredvid hvardagsrummet motsv. 
fryksd. kv, isl. kol 

a motsv. rsp. öppna a i a att (före inf.) ock heike'i 
Håkan, i hvilket senare ord målet har det ur äldre å regelbundet 
utvecklade ljudet (jfr isl. &kon, fsv. Hakun). 

a motsv. rsp. ö i drqg drög, timmerkälke (jfr n. drog). 
a motsv. rsp. slutna a i 	tqt af, utaf. Jfr Fr. lj. 

§ 44. 

o. 

o motsv. i allmänhet rsp. slutna o, t. ex. gQ god, 
In bo, 6ks oxe, 6s,dtt onsdag, nugal motbjudande. 

o motsv. rsp. u före g-ljud ock före mp, t. ex. og 
ung, tog tung, l6gk lunka, lon lugn, Nomp klump, pomp 
pump. Jfr Fr. lj. § 54. — Dessutom i göm 1. gömå mormor 
I. farmor (eg. gudmoder), om kakelugn (fsv. omn.). 

o motsv. rsp. å i några fall, där o visar sig bero 
på u-omljud af det långa a, som ligger till grund för rsp. 
å: sinn spån (isl. spänn ock spänn), von vån (isl. vön ock vån), 
ot åt (isl. pret. pl. ötu ock åtu; t beror således på analogi-
bildning efter pret. ötu, på samma sätt som isl. pret. sing. 
åt tvifvelsutan är analogibildning efter åtu), drop (jämte drep) 
drap (is!. pret. pl. dröpu ock dråpu; efter förra formen är drop 
analogibildning, liksom Qt efter äta). log låg ock sog såg 
kunna på samma sätt förklaras ur de omljudda pluralerna lögu, 
sög; men äro kanske snarare analogibildningar efter tog tog, 
slog slog, stog stod; kanske hafva båda orsakerna samvärkat. 
Att tillämpa denna senare förklaring på ot ock drop låter sig 
däremot svårligen göra. — f4rvona förvånad ock 24n sa vänja 
sig bero väl på någon sammanblandning med det ofvannämda 
vot vån. 

Andra exempel på u-omljud af å i svenskan anföras af 
BUGGE i hans tolkning af runskriften på Rökstenen s. 18, 
noten. 

Dessutom står o för o i bok bock, NO flock. 
§ 66. o motsv. äldre au (rsp. ö) i frkran gran med ljus 

ock lös ved (n. fraudgran af isl. frau8). 
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a. 
a motsv. regelbundet rsp. ä före r, ra (d. v. s. ; i 

målet n, se § 115), rl (d. v. s. 1; i målet 1) ock rs (d. v. s. 8), 

t. ex. bk bära, mån snärja, sark särk, tvar tvär, sk skära, 
arm ärm, hårbar visthusbod (sv. härbärge), jr göra (fsv. gsera), 
iårp järpe, mått Märka, kat lärft, sar klippa (sv. skär), vk 
vara (fsv. nara), våra värre, nårma närmare, hår herre, biark 
björk (jfr fsv. Bia3rk-ö), bd8fron bolstervar (eg. -värn), kvårka 
kvarkan (jfr isl. kverkr; rsp. har väl fått a i stället för ä i an-
ledning af det följande r, liksom i vara, varda, kvar, kvarn, hvar 
o. d.), pn järn, An gärna, sQn stjärna, .lan ärlig, vas vers; 
äfven park ställe, punkt ock på4 takspån torde hafva a rör ä. 
Undantag äro sällsynta, såsom sub- svära, feerY, färg, beeri 
bärg, bor bär, dn ärende, por Pär, heera härad. — Orsaken 
till ä:s öfvergång till a är tydligen att söka i det följande r, 
för hvars bildning tungspetsen måste närma sig främre delen 
af gommen, hvarigenom den vid bildningen af ä mot gommen 
höjda midten af tungan måste sänka sig; den förut befintliga 
höjningen på tungans midt kan då antingen utbytas mot en 
höjning längre tillbaka, hvarigenom uppkommer a (ett mycket 
öppet ä; så i många sv. landsmål), eller, då höjningen förlägges 
än längre tillbaka, a (så t. ex. i fryksdalskan, se Fr. lj. § 34), 
eller ock kan den alldeles utan ersättning försvinna, hvari-
genom just a uppkommer. Att detta äger rum före ursprung-
ligt ra (nu n), rl (nu 1) ock ra (nu 8), men ej före ursprung-
ligt rd (nu Z) ock rt (nu t) — se § 50 — synes oss antyda, 
att r i de senare fallen förr upphörde att vara ett själfständigt 
ljud än i de förra fallen. 

Dessutom står a för ä i några enstaka ord, såsom Qt äta, 
dra'p dräpa, fam fem, sl släde, a interj. äh, åh, samt i ma mig, 
da dig, sa sig, jämte mcey, dcej, scey. 

a motsv. rsp. öppna a regelbundet före r, t. ex. skarp 
skarp, varm varm, barm barm, ark ark, stark stark, karm karm, 
svårv svarfva, bark bark, varp varp, arv arf, slarv slarf, hcimar 
hammare, hcimar kammare, ffisara fiskare (pl.); undantag häri-
från äro sällsynta, t. ex. mark mark. 

Äfven om r, i yngre tid försvunnit (så särskildt i ändelser), 
kvarstår a, t.. ex. 2,24 varmt, c/44 dalar, cl&ra dörrar, Msa 
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fiskare, snaa snickare, skåla skoj are, ktga bagare, gröva gröfre, 
nårma närmare, spela spelar, kcila kallar. 

Anledningen till a:s öfvergång till a är ungefär densamma 
som till den i förra § ornnämda öfvergången från ä till a. 
Tungan, som vid bildandet af a är tillbakadragen ock höjd 
baktill, måste för bildningen af r skjutas framåt ock höja spetsen, 
hvarigenom den bakre delen sänkes ock a uppkommer. Jfr 
härmed den i svenska landsmål långt ifrån sällsynta öfver-
gången från a till ä före eller efter r, t. ex. grän gran, träna 
trana, träsu trasa, kär karl m. m., där ä kanske mångenstädes 
får beteckna just a. 

§ 681/2. a motsv. rsp. slutna a i några fall före r, t. ex. 
Nr karl, gm, garn, (men kvart kvarn, ban barn). Jfr Fr. lj. § 33. 

a har i målet inträdt regelbundet i stället för o ock 
redueeradt e, då dessa i rsp. förekomma framför r i en obe- 
tonad slutstafvelse. Detta är företrädesvis fallet i pres. på 
-er af svaga verb (starka verb sakna i målet vanligen all än-
delse), t. ex. b4ja böjer (om bortfall af det slutande r i målet 
se § 127), typa köper, brcbna bränner, stra styr(er); samt pl. på 
-or, -er af subst., t. ex. stuga stugor, soåsa syrsor, v&na vänner, 
knyta knyten (målets grundform "knyter), f&trå fötter (målets 
form ur en grundform *fiStr-er). I alla dessa fall står a närmast 
för -ar ock detta genom analogibildning för -or, -er. 

a motsv. rsp. e i 4/ sele. 

e. 

e motsv. rsp. öppna o i många fall, utan att man 
kan finna den regel, enligt hvilken målet låtit rsp. öppna o 
företrädas än af e, än af n,, hvilket senare också är ganska 
vanligt (se § 	hisgm holme, som som, sålnaZ somliga, kep 
kopp, ger innehållet i tarmarne, korv korf, skQt skott, dreprcen 
takränna, bret sandbrott, kånstru konstig, sk6ya skojare, Lång); 
konung, loft loft, st64etu anspråksfull (eg. stor-torftig), sårä sorg, 
kårä korg, spQr spår, men mån, 43 tåla, kån kona, tre tråda, 
lek låge, lv lof, sv sofva, s03 såla, sen son, hånog honung, 
fij.4 fåle, Ng båge, Ms påse, bråt bråte, hög, strijk stråke, 
pe't påta, kg kåta, non någon, rk råge, kne knåda, skår skära, 
vi).Z vårda, skev skof, mål morla, s/Q slå rn. fl. 1 rätt många 
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af dessa ord har väl dock rsp. (såsom i skriften) å, ej öppet o; 
jfr Fr. Ij. § 62. 

e motsv. rsp. ock fsv. ö i net nötkreatur, !Må 
lördag, tret sömnig (sv. trött), Mta (pl.) sur grädde (isl. flautir), 
ri4t råma (isl. rauta), migk mjölk, hen hörn, Omerk chamEene- 
rion angustifolium (n. ellmorkje). Här är väl öfveralt o det 
yngre ljudet. Då vi i alla exemplen utom det första finna 
ett r eller 1 (4) i e:s omedelbara grannskap, ligger det nära till 
hands att antaga, att öfvergången ö> e vållats af det angrän-
sande r, 4, hälst en dylik öfvergång är i sv. diall. rätt vanlig 
(jfr Fr. Ij. § 64) ock förklaras däraf, att uttalandet af r ock 4, 
som fordra höjd ock något tillbakadragen tungspets, nödgar 
det vid uttalandet af ö framtill upphöjda midtelpartiet af tungan 
att sänka sig. Förlägges då höjningen till bakre delen af 
tungan, uppstår å (så t. ex. i Angerm. mjå.Ak mjölk, få4je 
följa o. d., Blomberg s. 6); försvinner den utan ersättning, upp-
står o såsom här, i fryksdalskan ock äfven annorstädes. 

o motsv. rsp. u i mol mull, ep upp, av ulf. Redan 
i fsv. vacklade många ord mellan u ock o; men under det att 
rsp. än behållit den ena, än den andra vokalen, har målet 
nästan alltid låtit u (målets u) segra (jfr § 80). 

e motsv. rsp. ä i s,av skälfva, sav själf, stMp 
stjälpa, stolk stjälk, jap hjälpa. Här har 4 vållat öfvergången 
från ä till e af samma skäl ock på samma sätt, Som det vållar 
ö:s öfvergång till e (se § 72). Samma öfvergång förekommer 
t. ex. i fryksdalskan (Fr. Ij. § 65), i norskan (Aasen Gramm. 
s. 103) m. fl. diall.; öfvergången till å (jfr § 72) finnes i'Ångerml. 
(se Blomberg s. 6). — 1 ner när motsv. e d. å, fsv. a (jfr Fr. 
1j. § 46). 

e motsv. rsp. å i frk fråga, stek stock, Råk klocka, 
nolo nock, cl'ff+n dåna, dundra, där e, utom i &n (isl. duna), är 
yngre än a ock därur utveckladt. — Jfr för öf'rigt många af 
de i § 71 anförda orden. 

o motsv. rsp. slutna o i orm orm, ken korn, hen 
horn, ten torn, ten spänntorn, där målet bevarat den äldre 
vokalen (jfr isl. orrar, korn, horn). 

o motsv. rsp. va  i sep svamp, her hvar, her hvarje, 
hgaslqg hvardagslag, hent 1. het hvad. Detta sist nämda ord 
har genomgått en lång utveckling, i det att först till hvad lagts 



182 	NOREEN, DALBYMILETS LJUDLÄRA. 	24 

det förstärkande suffixet -na, (se härom Fr. 1j. § 153), hvarpå 
*hvadna genom kontraktion ock assimilation blef hena (så i 
fryksdalskan), hvilket i analogi med neutrala former på -t 
kunde få formen henat (så äfven i fryksdalskan, se Fr. lj. § 
136); detta sammandrogs i Dalbymålet till kont eller, med bort-
fall af n, het. — I sydligare socknar af Älfdalen finnas äfven 
hes huru (eg. hvarledes > Mes > hols > hes, jfr Fr. Ij. § 25, b) 
ock het präktig, duktig (is!. hvatr). 

e motsv. rsp. vi  i åkan hvilken, som närmast utgår 
från fsv. holkin. På samma sätt står målets taan dylik, sådan 
för fsv. tholltin  af äldre .pviliker. 

e har bortfallit i ändelsen -onde (målets 'n) uti räk-
neord, t. ex. nfn nionde, ti'n tionde, sdkst'n sextonde, eit'n 
åttonde. 

u motsv. i allmänhet rsp. u, då detta är isl. u, o 
(jfr § 31 ock 73), t. ex. luft lukt, burk burk, sprun sprund, 
den duga, pas puts, pår narra, purra, fi3r torr fura, tånar 
svart björkkåda (sv. tunder), skråmal skymmande (jfr isl. skralna), 
gånmår gudmor, gåsfeir gudfar, 'tima fubbla (n. knuvla), but 
ett slags bytta (n. butt), dåbal dubbel, ritmp rumpa, tåp tupp. 
Särskildt äro att märka part. pret. af  starka verb med samma 
afljud som finna-fann-funnit I. bära-bar-burit, t. ex. såg sjungit, 
sik sjunkit, bån'n bunden, dråkan drucken, tvågan tvungen, 
bejr burit, stftn, stulen, svetr svurit, vut blifvit (eg. *vurdit af 
varda), On vulen. Part. fr farit, vår varit, ge _c gifvit bero 
på analogibildning efter denna alljudsklass. 

u motsvarar ej sällan, men utan bestämd regel, 
rsp. öppna o, fornspråkets o, u, t. ex. gull) golf, kurk kork, tufs 
tofs, as oss, dusk modig (sv. dolsk), håpas hoppas, suv sof 
(pret.), sijv sofvit, svulk vidja (jfr isl. svoli), fitVal folkkär 
(om djur; eg. folkjall), fidk folk, ktd kol, tgg tåg, hug håg, 
Ittd hål, trug tråg, rgg råg, stt sod, tygg tjog, sitvå/ sofvel, 
mur, moln, prum pråm m. fl., af hvilka dock många i rsp. 
torde hafva rent å ock ej öppet o (jfr § 71). 

u motsv. rsp. å i bta brunstig (om svin; sv. båld), 
hulk hålk, dåktar doktor. — Jfr föregående §. 
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§ 83. a motsv. rsp. ö i fidi följa, diat dölja, sidt skölja, 
där a väl inkommit genom analogi efter pret. fåd (fsv. fulghPi), 
dåd (sv. dolde), sid. Dessutom har målet a för ö i run rönn. 

§ 84. u Totsv. rsp. slutna o i tryt tro, kåskalv kviga, där 
målet ansluter sig till isl. tita, n. ku (isl. kr, d. v. s. 

§ 85. u är af oviss härkomst i många ord, såsom skurk 
rumex acetosa, hålkrak spillkråka, fåt afbarkadt ställe på 
trädstammen, som åter börjar täckas af bark, mgs,utar liten 
myr, /20. tritZ stor myr (n. myrkjol 1. -kil), sak insjunket ställe 
på en yta. 

Exspiratorisk aksent. 

§ 86. I användningen af de enkla 'aksenterna (se § 2) 
öfverensstämmer målet i allmänhet med rsp., om hvars aksen-
tuering jfr A. ROCK, Språkhistoriska undersökningar om svensk 
akcent (Lund 1878). I åtskilliga fall skiljer sig dock målet 
från rsp. i afseende på platsen för fortis, bland hvilka fall vi 
här anföra några af de vanligare. 

Fortis är flyttad närmare ordets början uti: kåstrul 
kastrull, måtas Mattias, fcist'n fastän, jciman ja män, ndman 
nej män, påt'l butelj, mångt Maria, låsarcet lasarett, kåtrzna Ka-
tarina, mcirit Margareta, vcinjeli evangelium, mårAuri arsenik, 
merkurium, fisk° försko, 0/tana Johanna, miintas mustasch. 

Fortis är flyttad närmare ordets slut uti: fxrmgndar 
förmyndare, pasAya persilja (men br&'l bresilja). 

§ 87. Sammansatt aksent användes i målet, då genom 
bortfall af ett eller flere ljud (jfr t. ex. § 38 ock § 53) ett två-
stafvigt ord, som hade aksentföljden fortis-levis, blir enstafvigt, 
t. ex. t äta, bit bita, jik ljuga, nåv näfve, Arp järpe, låg låge, 
jet4 hjärta; dock märkvärdigt nog som simma i stället för *s0m, 
såsom man skulle vänta sig. Däremot inträder ej sammansatt 
aksent i ord, som haft aksentföljden fortis-lenis, t. ex. tak 
taket, kon kornet, ban barnet; liksom ej häller i ursprungligen 
trestafviga ord, hurudan än aksentföljden varit, f, ex. betgg 
betyget, beta betala. 
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Partiklarne ya ja ock no nej kunna stundom, ehuru ur-
sprungligen enstafviga, erhålla sammansatt aksent, hvarigenom 
de erhålla en kraftigare betydelse; således jd n. — Däremot 
beror aksenten i /å& Lars, fån fan på gammal kontraktion af 
Laurens ock fanden, ehuru här äfven rsp. har de förkortade 
formerna, af hvilka fan äfven där icke sällan kan få samman-
satt aksent. 

Musikalisk aksent. 

§ 88. En stafvelse med fortis (se §§ 2 ock 86) har hög 
gravis (se § 3), så snart ingen föregående stafvelse finnes i 
ordet, t. ex. hcest häst, hc'esta hästar, hc'est'A hästen, Umana 
hemman (pl.). Går däremot någon annan stafvelse förut, för-
bindes fortis med akut, ock alla föregående stafvelser erhålla 
hög gravis, t. ex. betgg betyg, betcffig betalning, magasin maga-
sin. — Hvad åter de stafvelser beträffar, som följa på en stafvelse 
med fortis, så kunna de ligga både högre ock lägre än denna, 
ock vi få sålunda tvänne tonfall i målet: det stigande ton-
fallet, då på den med fortis försedda stafvelsens höga gravis 
följer akut eller, om de efterföljande stafvelserna äro tvänne, 
två akuter; ock det fallande, då på hög gravis följer gravis 
eller, om två stafvelser följa, först hög gravis, sedan gravis. 

Det stigande tonfallet är det ojämförligt vanligaste ock 
tillkommer i regeln ord, som i rsp. hafva i exspiratoriskt afseende 
aksentföljden fortis-levis, i musikaliskt afseende s. k. grav be-
toning. T. ex. hc'esta hästar, sina vred, sn4di behändig, mdtal 
motbjudande, mjtyan mycken, ndma nära, n& nedan, Aanas 
åkande, låkana lakanen, himana hemman (pl.), frc'emenas främ-
mande (adj.), frOmat'n de främmande (subst. sing. koll.), kåst-
rula kastruller o. s. v. 

Det fallande tonfallet är mindre vanligt ock tillkommer 
i allmänhet de ord, som i rsp. hafva i exspiratoriskt afseende 
aksentföljden fortis-lenis ock i musikaliskt afseende s. k. akut 
betoning. Sålunda träffas detta tonfall hos: 
a. Ord, som i fornspråket ändades ock delvis ännu ändas på 
stafvelsebildande 1, n, r, t. ex. bUT-  betsel, våt'A vatten, sbyån 
socken, digår hafvande, Ufmår timmer, savår silfver. Särskildt 
äro här att märka pluralerna af ord, som i fornspråket voro 
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enstafviga konsonantstammar, hvilka bibehållit samma tonfall 
som nyssnämda ord, ehuru deras former numera bero på ny-
bildningar på -ar, t. ex. jarå getter (utgår från en form *gettrar), 
ritrå rötter, fitrå fötter. Däremot hafva alla svaga verb nu-
mera i presens stigande tonfall, i det analogibildning efter 
svaga A-konjugationen här genomförts, under det att i rsp. ock 
många dialekter en analogibildning i motsatt riktning gjort sig 
gällande, i det svaga verb med lång rotstafvelse antagit s. k. 
akut betoning i likhet med de starka ock dem med kort rot-
stafvelse. Således har man här snår» snärjer, krckvja kräfver, 
tc'enva tämjer, lika väl som fc'ele fäller, tyba köper, Mia böjer. 

Ord, som blifvit tvåstafviga genom tilläggandet af suffigerade 
artikeln, t. ex. hcksai hästen, böyån bocken. 

I senare tider i målet upptagna utländska ord, t. ex. 
stöfvel, simpal simpel, lcisaret lasarett. 

Komparativer, som i fornspråket ändas på -ri, icke på -an, 
hafva i rsp. vanligen s. k. akut betoning. I målet är det endast un-
dantagsvis fallet, att de hafva det mot denna »akuta» betoning 
svarande tonfallet (det fallande), t. ex. &trå äldre, gr å yngre, 
Ogrå tyngre, men däremot t. ex. fira förre, stira större, nårma 
närmre, filemra främre, gdmZa äldre, sbia senare, simra sämre, 
fråga trängre o. s. v.; hvilket förklaras däraf, att dessa kom-
parativer numera bero på en analogibildning efter dem på -are. 
fira, stila o. s. v.; stå sålunda enligt målets ljudlagar i stället 
för *förrare, *stönar° o. s. v. 

Dessutom i många ord utan någon bestämd regel, t. ex. 
cbEiltin lilla Askil, 46g,t" Kerstin, h,eilciz Håkan, fråkest frukost, 
intUr Ingeborg, fagiis Mus, gi2sig gud signe, gömö mormor 
1. farmor, gåsfår guffar, någgan någonsin, tgtbc'br lingon, brhY-
bier hallon, 6s,dtt onsdag, tds,då torsdag, lati lördag, dics'ii 
dussin. 

3. Har den med fortis försedda stafvelsen akut, så har den 
följande stafvelsen också akut, t. ex. betcffig betalning, pasAlja 
persilja. 

§ 89. En stafvelse med sammansatt exspiratorisk aksent 
(se § 87) har stigande cirkumflex (jfr § 3), t. ex. åt äta, 
ejkk åka, blå» bonde, sit sitta, b4 bjudit, såg sjungit o, s. v. 
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Kvantitet. 
§ 90. Lång vokal, där rsp. har kort, förekommer hufvud-

sakligen i följande fall: 
Om mellan r eller 1 ock t en konsonant bortfallit, förlänges 

vanligen den före det sålunda uppkommande t stående vokalen, 
t. ex. ifjt hjälpte, skg skarpt, vt varmt, v..T4 hvälft, hat halft, 
ftct följt; dock med kort vokal tet tolft, ha t hälft, va t värpt, 
ye4 hjälpt. Framför ett på liknande sätt uppkommet d för-
länges icke vokalen (jfr Fr. lj. § 105,1), t. ex. nid hvälfde, 
fiod följde, ved hvälfd, fnd följd. 

I några fall har målet bibehållit en ursprungligen lång 
vokal, som i rsp. förkortats, t. ex. de feminina pronominalformerna 
hQ hon, mik min, di din, st sin, e en; vidare i brdlep bröllop, 
fra från, (5s,då onsdag. 

I åtskilliga ord, där fornspråket hade kort vokal före kort 
konsonant, har målet förlängt vokalen, under det att rsp. i 
stället förlängt konsonanten, t. ex. skQt skott, drijp droppe, 
brQt sandbrott. 

Någon gång har äfven kort vokal före lång konsonant eller 
två konsonanter förlängts, där rsp. bibehållit den kort, t. ex. 
va'n besvär (sv. vånda), buZ brunstig, om svin (sv. båld), ds'it 
dussin, ty44i kyrka. 

§ 91. Kort vokal är i målet vida vanligare än i rsp. ock 
uppträder i följande fall motsvarande lång vokal uti det senare: 

Alltid före tvänne konsonanter (jfr Fr. lj. § 104,1), t. ex. 
rc'ey'n räkna, spelt spelt, tpft köpte, krie'vd kräfde, krceft 
kräft, brunt brunt, groft groft. Äfven före n, n ock 1, då dessa 
stå för respektive ln (enligt § 139), rn (§ 115) ock rl (§ 121), 
äger denna förkortning rum, t. ex. mun moln, ar, aln, svår, 
svalna, st&r, stelna, tyin kärna (smör), bgfnIrd Bernhard, ml 
morla; hvilket visar, att denna förkortning är af jämförelsevis 
gammalt datum, eftersom man väl får antaga, att den inträdde på 
en tid, då man ännu här hade två konsonanter, ock i följd af dessa. 

Alltid före passivets -s, t. ex. byus bjudes, tas tagas, yis 
gifves, gas gafs, fas fås, ses ses. 

Hvarj e vokal, som i följd af en eller annan ljudlag kommit 
att stå före y eller y, förkortas, t. ex. NO klia, /6) legat, strbt stödja, 
gZdp, glädja, stdp, städja, s0a sedan, vdyz vänja, kem tänja. 
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Före g förkortas o nästan alltid, t. ex. Nog blod, stog 
stod, drog drog, tog tog, slog slog, tvog tvådde, log låg, sog såg. 

I åtskilliga ord, som i fornspråket hade kort vokal före 
kort konsonant, har målet bibehållit den korta vokalen ock 
förlängt konsonanten, under det att rsR. i stället förlängt vo-
kalen, t. ex. krc'evi kräfva, On töre, torrved, gat gat, gittade, 
tvar tvär, sar klippa, skär, svcili svale, netgal nagel, sitv'M 
sofvel, dggår (jämte dyår) hafvande, diger, tOal tegel, tågål 
tagel, (War åker, hhvgl hyfvel, ov öfver. 

Någon gång har en både i fornspråket ock rsp. lång vokal 
förkortats, t. ex. heika Håkan, Vet låta (fsv. lata), 'iv ljuga, sliygn 
slik, nok nog, prum pråm (isl. pråmr), lit'n liten, ikon ekorre 
(isl. ikurni), rxv anus, kr63at krokig (fsv. krokotter), yeet valla 
(isl. gata), b,itrå böter, s4tast senast. 

Af reducerade vokaler finnes i målet endast 4, 
om hvars användning se §§ 34-38. 

II. Konsonanter. 

p. 
p motsv. regelbundet rsp. ock fornspråkets p, t. ex. 

pg uppi, i, pal spis (sv. pall), pog pung, deep dimpa, kop kopp. 
p motsv. rsp. b i pita butelj, 24kop Jakob. 
p har bortfallit mellan r ock t, 1 ock t, t. ex. Ot 

hjälpte, skat skarpt, vat värpt. Jfr Fr. lj. § 112. 

b. 
b motsv. regelbundet rsp. b, t. ex. bett båt, As bjuda, Va 

blad, gt2b gubbe. 
§ 97. b motsv. rsp. v i bra (jämte vretn) vrå. Denna 

form är väl från annan dialekt lånad, enär öfvergång af v till 
b före r är för målet främmande, liksom öfverhufvud i nordiska 
språk sällsynt. I Närike förekomma brå vrå, bria vrida (DJuRimou, 
Ur Nerikes folkspråk, s. 8); i Nyland brinska vrenska, brida vrida, 
brist vrist; i Fårömålet enligt C. SÄVE : bral vrål, brzd'n vriden; 
åtskilliga andra exempel se 1,11 s, 24; i norskan sällan (se Aasen, 
Gramm. s. 110). Jfr gr. /40iga för feta, fr. brebis af vervex o. d. 
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m. 
m motsv. regelbundet rsp. m, t. ex. maZ mård, mo 

bärglera (sv. mo), mått märka, skam skam, dtim dum. Äfven i 
mcistug badstu är m ursprungligt, ty ordet är, trots den numera 
vidt skilda betydelsen, eg. matstuga (n. matstova »Haus tu Kog-
ning eller Madlavning; Ildhuus»). 

m har bortfallit före p i cl -cbp dimpa, sep svamp, 
samt mellan r ock t i vat varmt. Jfr Fr. Ij. § 121. 

f. 
f motsv. regelbundet rsp. 4 t. ex. fr:nus fähus, 

fu4k folk, Nyi flänga, skaft skaft, left loft. 
f motsv. rsp. p regelbundet före t, t. ex. knaft 

knapt, 'doft klipt, tyoft köpt, knceft knäpt. Öfvergången pt > 
ft är mycket vanlig både i äldre ock yngre nordiska språk. 

f motsv. rsp. k i luft lukt. Om förhållandet mellan 
dessa former se Fr. 1j. § 124. 

f har bortfallit mellan 1 ock t i vgt hvälft, hxt 
hälft, hat halft, tet tolft o. d., samt i cet efter, lkat lärft. 

v. 

v motsv. regelbundet rsp. v-ljud, t. ex. vcit'k vatten, 
vm vån, vaj vägg, vcbnkerv kullerbytta (eg. väaadkorf), arv arf, 
slarv slarf. 

v bortfaller mellan 1 ock cl, t. ex. vd hvälfde. 

t. 
t motsv. regelbundet rsp. t, t. ex. tkr töras, tarm 

tarm, ten torn, vcest jacka, stor stor, net nedåt. 
t motsv. rsp. tje-ljud i tet tjöt, där målets form är 

den äldre (isl. pant), samt i tika kikare, som väl utvecklat sig: 

	

*bikar 	*tylkar (se § 147) > tika (jfr Fr. lj. § 134). 
t har inskjutits mellan k ock n i viken vakna, 

saått'n sjukna, rnt'n räkna, stxt'n (för *stxrt'n, *stxrkt'n) storkna, 
stelna, samt mellan p ock n i gr4ft'n göpen ock itift'A djup, 
djuphet (utgående från ett *djupn), i hvilka båda sistnämda ord 
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det ursprungliga p måst före t öfvergå till f enl. § 101. Jfr 
vidare Fr. 1j. § 136. 

§ 109. t har bortfallit: 
framför ett till samma enkla ord hörande s, t. ex. sus 

skjuts, Ms'l-  betsel; 
i suffigerade artikeln, t. ex. tåk taket, M bordet, Myt 

diket; 
i neutrum af adj., pron. ock part. pret. på -en ock -ad (i 

målet på -n), t. ex. lit litet, 4b4 hvilket, rev rifvit, rifvet, ban 
bundet, bundit, tei taget, tagit, lcdla kalladt, kål kallat, CM 
kärnat, bOm blommat. 

Om t före g- se § 5,2. 

d. 
§ 110. d motsv. regelbundet rsp. d, men förekommer 

nästan uteslutande i uddljud ock efter kort betonad vokal, 
enär det för öfrigt vanligen bortfallit, t. ex. der där, d(ps'A 
dussin, drcbtri dränka, dicli dölja, ed udd, Nced klädd._ 

§ 111. d har bortfallit: 
efter lång vokal; t. ex. gp_ god, sto stad, byg bjuda. 
efter kort obetonad vokal, t. ex. kål kallade, kcila kallad, 

lackra härad, shan skillnad, sira Sigrid. 
efter ett till samma enkla ord hörande n eller 1, t. ex. 

hun hund, stwn stund, bin binda, el eld, alar ålder, val våld. 
Efter n bortfaller d till ock med om det är tempuskarakter, t. ex. 
brien brände, vcbra vände, tyeen kände (jfr Fr. lj. § 142, slutet). 

mellan kort betonad vokal ock en följande konsonant, 
t. ex. jirs'/".  gödsel, as ids, ladyn klädning. Jfr. Fr. lj. § 142. 

s. 
§ 112. s motsv. regelbundet rsp. s, t. ex. sån sorg, son 

son, .23(js påse, sta2g stuga, as ids, sprcbyt spränga. 
§ 113. s har bortfallit i c'e4altin lille Askil. 
Om s före 1 se § 5,a. 

n. 
§ 114. n motsv. regelbundet rsp. n, t. ex. ne ni, aa6tån 

nitton, han han, tyie'n känna, snwr snor. 
§ 115. n motsv. regelbundet rsp. rn (d. v. s. 2/), t. qx. 

jan järn, hen horn, ken korn, ten torn, bjwn björn, gan garn, 
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yva värn, (bolster)var, hy barn, ihn ekorre (isl. ikurni), jn 
gärna, sn stjärna, tyin kärna (smör), o. s. v. r har sålunda 
här bortfallit, innan det hann att såsom i rsp. sammansmälta 
med det följande n till n. Detta bortfallande af r före n är i 
nordiska språk ingenting mindre än sällsynt. Se härom sär-
skildt Leffler, Konsonantljuden, s. 69. 

§ 116. n motsv. rsp. d såsom tempusmärke efter nasal 
(m, g; efter n blir i följd häraf tempusmärket icke synligt, jfr 
§ 111,3), t. ex. tiemn täm(j)de, Neemn klämde, Wegn blängde, 
veegn vänjde, kkemn klämd, tcegn tänjd. Dessutom före m i 
det enstaka ordet gånmar gudmoder. 

Vi hafva här ett märkvärdigt exempel på en ljudöfvergång, 
som icke är så synnerligen vanlig, nämligen att en nasal om-
bildar en omedelbart angränsande explosiva till en homorgan 
nasal. Gick explosivan före nasalen, såsom i det nyss nämda 
gånmar är fallet, så saknar denna öfvergång icke exempel: 
lm, pn blir mn, t. ex. gr. aepvåg af aiflopat, lat. Samnium jämte 
Sabini, soamnum jämte scabellum, somuus jämte sopio, fsv. ramh 
för äldre harabanaR (där dock b möjligen är tecken för en spirant); 
gn blir gn i sv. regn, vagn o. d.; gm kan stundom i svenskt 
hvardagstal uttalas såsom gm, t. ex. i dogm, flegmatisk, ock 
detta genomgångstadium gm förutsättes väl äfven af den itali-
enska assimilationen gm > mm, t. ex. domma, Nunna; dm har 
blifvit nm i det fryksdalska ~mun Gudmund (så redan i 
kyrkoböcker från år 1707). Men då explosivan går efter na-
salen, såsom i ofvan anförda ord ur Dalbymålet, är detta förfa-
ringssätt ovanligt, ock vi hafva funnit endast få enstaka exempel 
därpå inom nordiska språk, såsom i de fryksdalska legn längd, 
tygn tyngd, hcemn hämd, nemn nämd1). Den vanliga utvägen är 
nämligen i detta fall den, att nasalen utbytes mot en med den 
följande explosivan homorgan nasal. På så sätt har is!. ock fsv. 
ng blifvit dial. gg (hvaraf sedan i rsp. g genom g:s bortfall); 
nk blir i rsp. gk, t. ex. stänka, vanka; mk får äfvenså ofta ut-
talet gk, t. ex. samka, jämka, ynklig jämte ömklig; nb blir inb, 
up blir mp, jfr sv. ämbete med got. andba,hti, sv. hampa med 
ags. hanep m. 

i) Denna förklaring af formerna anse vi nämligen sannolikare än 
den i Fr. lj. förut framstälda. 
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§ 117. n utan motsvarighet i rsp. förekommer i tan tå, 
yran (jämte bra) vrå, em å, där väl den bestämda formen an-
vändts för den obestämda, eller -n inträngt i sing. från pl. 
«ma, vrajna, gi.na ; jfr Aasen, Oramm. s. 108, Rydq. IV, 443. — 
I pron. poss. Hr eder beror n på analogibildning efter ne ni, 
på samma sätt som det i flere sv. dial. förekommande voss oss (se 
Rietz) beror på ombildning efter vi. Jfr för. öfrigt isl. pit, 
Får för it, år, där nog analogien med Ft, pin, Fik varit åtmin-
stone bidragande orsak till antagandet af p. 

§ 118. n har bortfallit midljudande: 
1. före t i Idet klint, spret i uttrycket spret sprögtanhs ny för 
sprint språng-ande ny (jfr NOREEN, Ordbok öfver Fryksdalsmålet, 
s. 143-4), hot (biform till /tont se § 77, 183) hvad. Om denna 
»assimilation» jfr bland annat Rydq. IV, 341 f. 
2. före k,b. i spg• sparf (sv. diall. spinke, engl. spink), svak sänkning 
(jfr sv. svank-ryggig), dr&tal dränka (närmast för drekkja). Jfr 
t. ex. Leffler, Konsonantljuden, s. 62 f. 
3. i åtskilliga enstaka ord, såsom bilig benling, yds ijåns, 68,dit 
onsdag, has hans, n4sigån någonsin, ygsig gud signe; 

samt slutljudande: 
i partikeländelsen -a, rsp. -an, t. ex. tina undan, Ona sunnan, 

scima samman; 
i pron. ho hon, 9n1 min (f.), di din (f.), si sin (f.), g en 

(f.), samt namnen 	Elin, j(2 Jon, Met Håkan, ys,4e Kerstin; 
dessutom i fra från. 

Däremot bortfaller n hvarken i namn på -son eller i best. 
art. hos subst. på -n ock -1 (i hvilka fall n i större delen af 
Värmland förloras), t. ex. nilson Nilsson, bån'n bonden, ska'n 
skallen. 

§ 119. n har vokalisk funktion (d. v. s. är stafvelsebil-
dande) efter en alveolar konsonant, t. ex. vcit'ỳi vatten, li&st'Å 
hästen, is'k isen, bån'n bonden, skcil'n skallen, pin'n pinnen. 

/. 
§ 120. 1 motsv. i allmänhet rsp. 1 i alla andra ställningar 

än de § 140 angifna, där rsp. 1 representeras af 	således t. 
ex. /gå lördag, l&nz länge, hcel häller, el eld, stag slag, &lav 
älfva, ml mil. Jfr för öfrigt Fr. 1j. § 156. 

Sv. landsm. IV. B. 1. 	 13 
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1 motsv. regelbundet rsp. rl (d. v. s. i, supraden-
talt 1), t. ex. ma  morla, kl Karl, tyg kärl. Här har natur-
ligtvis r bortfallit före 1, innan det hann att med detta samman-
smälta till /, såsom i rsp. skett. Jfr Fr. Ij. § 157, samt rsp. 
Fälle af Pär ock Kalle af Karl. 

1 har bortfallit i öb•an hvilken, t64e,n dylik (jfr 
Fr. lj. § 162), kr karl, skg, skall, te till. 

1 har vokalisk funktion (är stafvelsebildande) efter-
en alveolar konsonant, t. ex. Od'l odla, bU'l betsel, trds'1` trassel. 

r. 
r motsv. regelbundet rsp. r i udd- ock midljud, t. ex. 

r«11,4 riktig, rg.t'n räkna, drag draga, spKeyt spränga. 
r motsv. rsp. d i bryr brud samt i ram dem, rin 

din, Hna denne, raa dessa, hvilka former användas (i stället för 
de annars vanliga dam, din, (låta, daa), då pronominet står obe-
tonadt näst efter ett på vokal slutande ord, t. ex. tet ram af din, 
h raa i dessa. — Vi hafva här att göra med öfvergången 5 > r. 
De här anförda pronomina hafva nämligen äldst haft begynnande 
5 (se härom WIMMER, Fornnordisk grammatik, § 94, anm. 2 ock 
§ 96, anm. 3). Öfvergång från 5 till r (utan tvifvel förmedlad 
af z, ljudande s) är icke sällsynt inom de nordiska språken 
(se t. ex. Rydq. IV, 328-9, Aasen, Gramm. s. 106) ock visar sig 
redan i fornisländskan genom skrifningen heihnir för heiänir, Här-
semd för li5semd o. d. På samma sätt tro vi oss nu äfven kunna för-
klara sådana i Delsbomålet förekommande former som betalar°, 
betalade henne, för beta1a5(e han)a (Delsbom. s. 12, där formen 
antas hafva ett »tillsatt» r). — Före k plägar annars öfvergången 
5 > r företrädesvis äga rum (se Fr. 1j. § 165). Äfven härpå har 
målet ett par exempel i mark mask (isl. ma5kr) ock bark 
menyanthes trifoliata (eg. koll. blad, isl. blahr; jfr sv. diall. 
blaoka stort blad). Jfr för öfrigt L11 s. 153 ock 47. 

r utan motsvarighet i rsp. förekommer i ånår and, 
cit'r-  ärt, tycbgår käng, jc'egår skrufgänga, vr&går spant (isl. rong), 
där väl -r inträngt i sing. från pl. dnrå, åtrå, tycbgrå, ycbgrå, 
vrc'egrå (jfr § 170),, liksom i rsp. nöt, bryn, stöd omljudet in-
trängt i sing. från pl. nötter o. s. v. 

r har bortfallit: 
1. regelbundet före n, se § 115. 
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regelbundet före 1, se § 121. 
nästan öfveralt såsom slutljudande i obetonad stafvelse, 

t. ex. et efter, gv öfver, ett åter, hel häller, isc'en isänder, iptin 
under, göm° mormor 1. farmor, bit biter, flyg  flyger, bila kallar, 
brcbna bränner, dra dörrar, s6nya söner, Ms,a fiskare (sing.), 
gröva gröfre, e är. I afseende på bortfall af slutande r i nor-
diska språk jfr Rydq. IV, 428 if., L11 s. 45-6. 

t. 
t motsv. regelbundet rsp. rt (d. v. s. t), t. ex. våt 

vårta, kat kort, styt styrt; äfvenså då r ock t först genom 
bortfall af mellansfående ljud sammanstött, t. ex. v@4 varmt, 
.944 skarpt. 

4 motsv. rsp. rk, så ofta detta är äldre rh.% d. v. s. 
så ofta efter k följt en len vokal eller j, t. ex. t9'.44, kyrka, 
mått märke, mått märka, vhtz virke, 4tyån särken. Utveck-
lingsgången har väl varit rA > rj > rt (i anledning af det före-
gående supradentala r:s assimilerande invärkan) > t (med bort-
fall af r före det supradentala t, samma utveckling som vid 
öfvergången rt > rt > t) > 4. 

130. 4 motsv. rsp. it, så ofta 1 enligt de i § 140 anförda 
reglerna skulle i målet blifva 	t. ex. ti24 tålt, stTt stelt, getmas 
gammalt; äfvenså då 1 ock t först genom bortfall af mellan-
stående ljud sammanstött, t. ex. jet hjälpt, vgt hvälft, fet följt, 
no3 norr ut, eg. nord (målets 7t9Z) ut. 

4 motsv. rsp. lk, så ofta detta är äldre 91) (d. v. s. 
om efter k följt en len vokal eller j), ock tillika 1 enligt målets 
lagar (se § 140) öfvergått till 	t. ex. fedi folket, fåtyal (för 
*folkjall) folkkär: Öfvergången har väl här varit /4 > > 

d. 
d motsv. rsp. rd (d. v. s. ci) endast sällan då cl 

är böjningskaraktär i prxt. eller part. af  verb på r, t. ex. styd 
styrd (jfr § 141); dessutom då r ock d genom bortfall af mellan-
stående ljud sammanstöta, t. ex. snad snärjd. 

1) LUNDELLS förmodan (L11 s. 154), att 4 här är hög dentipalatal, 
torde vara riktig, hvad angår 4 i förbindelsen 49^, men knappast beträf-
fande det isolerade 4 i 4g-ijti o. d. 
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§ 133. d motsv. rsp. id, så ofta 1 enligt målets regler (se § 
140) skulle blifva 4. öfvergåugen har väl således varit ld > 

> 464 > d (jfr öfvergåugen it> Zt > Zt > t § 130). T. ex. 
dicd dolde, våd valde, tbd tålde, secd skilde, sud skild. Likaså 
uppkommer d, då 1 ock d först genom bortfall af mellanstående 
ljud sammanstött, t. ex. fad följde, &tid sköljde, sud sköljd, 
vd hvälfde, ?med hvälfd. 

5. 
§ 134. s, motsv. regelbundet rsp:s båda f-ljud, såväl 

det som tecknas sj, sk, stj, skj, soh, som det med rs beteck- 
nade (d. v. s. 	t. ex. .94 sju, &gg skör, sig skida, sn stjärna, 
såt skjuta, kis Lars, dinas, Anders, vas vers. 

§ 135. s, motsv. rsp.. is, så ofta 1 måst inom målet (enligt 
§ 140) utbytas mot 4. öfvergången har väl här varit ls > 4s 
> s> s, (jfr § 133). T. ex. dusk modig, orädd (sv. dolsk), 
anas males, fas, följes, sus skils. Af exemplen synes, att s 
äfven inträder, då 1 ock s först genom bortfall af mellanstående 
ljud sammanträffat. 

§ 136. s, motsv. rsp. s uti några fall: 
6s,då, onsdag ock tis,dtt tisdag kunna tänkas hafva s, på grund 

af analogin med tg.isdli torsdag; men man kan också för 4sdå 
tänka sig utvecklingen *Onsdag > "Qrnsdag (se § 125) > *ons,da 
> ds,dtt, ock tfs,då kan utgå från ett *timing (jfr d. tirsdag, isl. 
Vyrsdagr). 

Os, syrsa, sasdnt sergeant ock sils,'» syskon hafva det första 
s, i följd af assimilation med det senare (jfr Fr. lj. § 179,4). 

?Os, ijåns står närmast för *veks,. 
§ 137. s motsv. rsp. sk  i eiså åskan, eiswor åskväder, 

&sal Askil, ss' n syskon, där sk fult regelbundet blifvit s, före 
den lena vokal, som i fornspråket följde eller som ännu följer 
efter sk. Jfr Fr. lj. § 180. 

n. 
§ 138. n, motsv. rsp. rn (d. v. s. 11,) endast i de fall, då r 

ock n först genom mellanliggande ljuds bortfall kommit att 
sammanstöta (jfr däremot § 115), t. ex. hår, haren, bur, buren 
(subst.), bitr, buren (part.), k2n karlen. 

§ 139. n. motsv. regelbundet rsp. In, så ofta 1 enligt målets 
ljudlagar skall öfvergå till 4 (se § 140), t. ex. st&r, stelna, an 
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aln, svår, svalna, någar, nageln, mur, moln; likaså då 1 (4) 
ock n först genom mellanliggande ljuds bortfall kommit att 
sammanträffa, t. ex. ston stolen, dan dalen, står, stulen. 

4. 

§ 140. 4 motsv. regelbundet rsp. 1 i följande ställningar: 
efter labialer ock gutturaler, äfven om a står emellan, 

t. ex. Weyt blänga, fic'evz flänga, gZyg glugg, Idet klint, (hpeÄ 
äpple, s4mM somliga, tprevaZ käbbla, t06,Z tegel. — Till ock 
med i det sammansatta ordet 4p4gt öfre delen af en särk 
(eg. upp-lott) har 1 utbytts mot 4 i anledning af det föregå-
ende p. 

mellan kort vokal ock en följande labial, guttural eller 
ett genom vokalisation af j (se § 9) uppkommet i, t. ex. 
vxZp hvalp, gtav golf, hav half, kcal; kalf, w41) älf, fyak folk, 
mye4k mjölk. 

efter alla långa vokaler utom i ock e, t. ex. m44 mala, 
g44 gala, keiZ kål, fe färdig, ilz,t4 ihjäl, gi.t4 gul, bu brunstig, 
)5(4 öl. 

Om sammansmältandet af ett på detta sätt uppkommet 
med ett följande t, d, s, n till t, c , s, r, se §§ 130, 133, 135, 
139. 

	

§ 141. 	motsv. regelbundet rsp. rd (d. v. s. 4), t. ex. ha4 
hård, gc34 gård, mc Z mård, bo.4 bord, hcilvca Hallvard, vca värd, 
ing4 Ingegärd, jt2t4 gärde, 44 vårda; till ock med då d varit 
tempusmärke eller börjat senare delen af ett sammansatt ord, 
inträder mången gång 4 för rd (jfr däremot Fr. lj. §§ 173, 188), 
t. ex. sineg smorde, spM sporde, j "e)4 gjorde, t(3.4 tordes, 10å 
lördag, hfgaskg hvardagslag. 

	

§ 142. 	motsv. rsp. 1, fornspråkets r i några få ord, så- 
som Niga trissa för *laigra (jfr det fryksdalska laigre rund), 
ock detta genom metatesis för kringla; sug skör, g sandgrund 
i älf (isl. eyrr), rc'evhZ koll. störar till taktäckning (isl. reefr), 
rcilig ovanlig tingest (jfr sv. rar). 

§ 143. 4 motsv. rsp. rt (d. v. s. t) i alla sammansättningar 
med bat bort, där partikeln är obetonad, t. ex. bea6m bortom, 
beamh bortmed. 
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b. 
A är målets k-ljud näst före eller efter ett till 

samma stafvelse hörande t, y, e, o, u, a, x eller ce. Uddlju-
dande före »len» vokal förekommer A knappast mer än i Ais 
lockord till kattor ock 7ése Kerstin, emedan det annars öfver-
gått till ty (se § 150, 151); men mid- ock slutljudande är det van-
ligt, t. ex. /i.A lik, rtt rik, V1j blek, kl/ lek, stry4 stryk, 44an 
hvilken, reey'n räkna, shtt'n sjukna o. d. 

A motsv. rsp. j, där detta står före t ock uppkom-
mit af äldre g, t. ex. boy böjt (isl. beygt), toAt töjt (isl. teygt), 
noAt nöjt (isl. ncegt), droy dröjt (isl. drYgt), .29494t plöjt (isl. 
piffig). Det forna g har naturligtvis här öfvergått till k i an-
ledning af den följande tenuis t. 

A motsv. gammalt k i pret. st  sköt (Skott), 
sAgy sköt, makade (fsv. sköf), där rsp. haft utvecklingen sk> 
sA (i anledning af det följande ö) > sby (genom affrikation) 
< sly <sg < -ljud (jfr uppkomsten af f-ljud ur äldre stj 
ock sj). 

g. 
g är målets g-ljud näst före eller efter ett till 

samma stafvelse hörande i, y, e, o, u, e„ x eller ce. Uddlju-
dande före »len» vokal förekommer g knappast mer än i 0..sti 
lockord till grisar (om ordets bildning se Fr. 1j. § 207), men 
mid- ock slutljudande är det vanligt, t. ex. stig stiga, steg steg, 
nig niga, tigd tigde, Ng flyga, smpy smyga, netgal nagel, vog 
väg, ståg stuga. 

g motsv. rep. j i några ord, där detta uppkommit 
af gammalt g, t. ex. get gök, gbfek göpen (jfr gdp lodjur, isl. 
gaupa), särskildt i alla fall, då rsp. j står före d ock uppkommit 
af g, t. ex. nogd nöjd, /toga höjd, bogd böjd, b4gd böjde, drOgd 
dröjde, pOgd plöjde. 

g motsv. rsp. h i ftigus fähus (isl. fjös). Målets g 
är naturligtvis att förklara ur den forna spiranten h ock icke 
ur rsp:s nuvarande spiritus asper h. Jfr den i sv. diall. ej 
sällsynta utvecklingen af gv ur gammalt hv (se Leffler, Kon-
sonantljuden, s. 49). — Om öfriga mångskiftande värmländska 
former af detta ord se Fr. lj. § 102. 
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§ 149 1/2. Om g i sie, sngg, s4g, sig se § 163; om bort-
fallet g i adj. på -ig ock några andra ord se § 164. 

r. 
g- förekommer endast i förbindelsen ty (noggrannare 

uttrykt fy, se § 5,2), hvilken regelbundet motsvarar rsp. tje-
ljud (tecknadt tj, k, kj), t. ex. tyåg tjugu, tygr tjur, tyg`r åka, 
typnu okynnig, tyfjtz kyrka, ty&va,Z käbbla. ty utgår här när-
mast från den äldre affrikatan 4y, som i sin ordning upp-
kommit af t (om affrikator ock affrikationsprocessen se Sievers 
s. 97 ock 141). Fryksdalskan har här hunnit ett steg längre 
i utveckling än Dalbymålet med sitt fy, enär den begynnande 
explosivan f bortfallit (se Fr. 1j. § 7,6). Ett alldeles analogt 
förhållande äger rum mellan många sv. diall:s f,,s ock andras 

(se L11. s. 51 if. ock 57). Jfr också med denna utveckling 
de analoga öfvergångarne i tyskan, som låtit de forngerman. 
p, t, k genom pf (så ännu i uddljud), ts (så ännu i uddljud, 
tecknadt z), kx (i uddljud nu återgånget till k) öfvergå till f 
(så i midljud ock dialektiskt äfven i uddljud), s (så i midljud, 
ock dialektiskt äfven i uddljud), x (så i midljud, tecknadt oh). 

ty motsv. regelbundet rsp. tjo-ljud, där detta står för 
äldre A, d. v. s. så ofta efter k fordom gått en len vokal eller 
j, t. ex. drc'etyl dränka (isl. drekkja), krfjtyt kröka (isl. kro3kja), 
sktyi steka, bYtyi bleka (isl. bleikja), slcktyz släcka (fsv. sla3kkia), 
tjtyy tycka, cbytyz enka (fsv. £enkia), bityi hynda (isl. bikkja), 
(6ytyele högligen (n. enkjeleg; sv. enkannelig för *einkan-lig beror 
väl på folketymologi, såsom ordets betoning gör troligt), b&tyån 
bäcken (isl. bekkin  ack.), mPtyan mycken (fsv. mykin), dftyi dike 
(fsv. diki), rityz rike (isl. riki). Målet har här endast en konse-
kvent tillämpning af den lag, som i rsp. skapat »tje» i uddljud. 
— Ett undantag från öfvergången b >  ty utgöres af de fall, 
då före t gick r eller Z, i hvilka fall af rh., 9 uppkommer t 
(se §§ 129, 131). 

y motsv. i allmänhet rsp. y (tecknadt j, g, gj, hj, lj, 
dj) näst före eller efter vokal (om motsvarigheten till rsp. j efter 
konsonant se § 9), t. ex. je jag, fin gärna, pn järn, yk göra, 
»g ljuga, jtifekt djup (subst.), )ur djur, företrädesvis älg, bi42 
böja, gWejt glädja, sthp, stödja, stcep, städja, 
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y motsv. rsp. g, så ofta detta står eller stått före 
en len vokal eller y, t. ex. vckja väggar (fsv. vEeggiar), &ya 
(knifs)äggar, hcbyhn häggen, lc'efan läggen, benet, ra ryggar, 
inggn myggen, bg» bygga (isl. byggja), hrgjy brygga, tiyi 
tigga, gneji gnägga, /iyi ligga, My legat, éjan egen, My tagit, 
drej dragit, sie) slagit, tve,' tvagit, sie, säga, mej mig, de) dig, 
scej sig. Från former sådana som v&ja, c'ep, hcbjås o. d. har 

utsträkts till de former af böjningen, som i fornspråket icke 
hade j eller i efter g; således får man vcey, ej, hcey, lej o. s. v., 
ehuru former med g i de flesta ord brukas vid sidan af dessa 
med y ock stundom äro de vanligare, t. ex. veg, lceg o. d. 
Däremot är g oregelbundet bibehållet i 14 lägga samt i best. 
form af neutra, t. ex. &get äggen, sc'eg'ci skäggen, ceg ägget, 
.seg skägget. 

y motsv. rsp. i uti mcirya Maria i följd af omflytt-
ningen af fortis, samt i kcijsa d. v. s. *karjsa, *karin-sa; jfr Fr. 
lj. § 195. 

y synes motsvara rsp. 1 uti hajs hals. Har icke 
här j uppkommit ur 1 genom mellanstadiet palatalt 1 (J), om 
hvars förekomst i nordiska språk se Lll s. 67, KOK, Det danske 
Folkesprog i Sonderjylland, s. 102, Aasen, Gramm. s. 30, Freu-
denthal, Närp. s. 73-5 m. fl.? Öfvergången 1 >y förekom-
mer enligt Kok anf. st. s. 101 ej sällan i Sonderjylland, ock 
tro vi, att äfven här den skett genom mellanstadiet J. I danska 
rsp. föreligger väl samma öfvergång i siaske slaska, siuske »slu-
ska», piuske jämte pluske, piaske plaska, piaddre jämte pladdre. 
Jfr härmed italienskans i för äldre 1 ock den franska öfver-
gången från mouilleradt 1 till j i nuvarande uttalet. — Står 
kanske på samma sätt målets pycitar pladdra för *pfatra, *pladra? 

y utan motsvarighet i rsp. förekommer uti: 
feja fiol, lfj lie, NO klia, reycbl reel, pålitlig, se» sedan. 

Här har ett parasitisktj utvecklat sig mellan i, e ock den vokal, 
som följer eller en gång följt på z, e. På samma sätt har det i 
nedre Älfdalen (Ekshärads socken) förekommande pc'efar Pär 
uppkommit af *pe'er, Peder. Jfr härom min utförligare fram-
ställning i Fr. lj. § 196, 1. 

nojs nös, sin» söner. I båda dessa ord är y svårförklar-
ligt. Jfr med shnja den i Jösse härad af Värmland förekom-
mande formen svcenjar svenner, ynglingar. 
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§ 157. y hår bortfallit: 
mellan r eller 1 ock ett följande d, t eller s, t. ex. snad 

snärjd, fiid följde, &tid sköljde, sna4 snärjt, fis4 följt, fiks följes. 
I bd bjöd, sg sjöd, /gg ljög, tgt tjöt, sa g sjöng, sak sjönk 

har målet bibehållit de gamla formerna utan j (fsv. böl), söt, 
lögh, Döt, sang, sank), under det att rsp:s former äro yngre ana-
logibildningar. 

I st 'V stjäla, stö/p stjälpa, stek stjälk utgå målets for-
mer från de obrutna fsv. stEela, 'stffllpa (förutsättes af sv. 
diall. stälpa), stelker, under det att rsp:s former utgå från de 
brutna stila, stiaäpa, stiffllker. 

I ma mig, da dig, sa sig (obetonade; betonade heta 
orden mcei, dcey, scey); bKs'i bresilja, påt'l butelj har y bort-
fallit, emedan den stafvelse, där det förekom, var obetonad. ---
Mån sjutton har kontraherat ju till y, hvilket sedan öfvergåtf 
till 0 (jfr § 25). 

§ 158. g motsv. regelbundet rsp. ock fornspråkets uj, t. 
ex. teegi tänja, veeyt vänja, spya/ tröttsam (nedre Alfdalen syn-
jat, här med betydelsen besynnerlig, egendomlig), gdyi 
(pl. g:dn)a) gäl. 

Ofvergången nj > y är ett fall af regressiv assimilation. 
Palatalen j ombildar den föregående dentala nasalen n till pa-
latal nasal y, ock efter denna bortfaller y. Mellanstadiet gy in-
tas af det s. k. mouillerade U. i franskan, spanskan, portugisiskan 
ock italienskan (se Sievers, s. 105; H. SWEET, Handbook of 
phonetics, s. 46). — Fryksdalskan, som (åtminstone numera) ej 
äger palatal nasal (y), har i stället låtit guttural nasal (g) in-
träda, t. ex. te g tänja, veeg vänja, greeg grina (fsv. graania), 
brOdl Brynjulf (se Fr. lj. § 217); förmodligen har man här 
att förutsätta mellanstadiet y; jfr det italienska tengo af teneo, 
vengo af venio o. d. 

§ 159. y motsv. rsp. g (tecknadt ng), så ofta det gamla 
ng, från hvilket det utgått, måst enligt målets lagar blifva ny, 
d. v: s. så ofta efter ng följt eller följer en len vokal eller j, 
t. ex. kbm länge, heeni hänga, sldni slänga, dckyi dänga, slå, 
bkeni blänga, Nem flänga, ina4 Ingegärd, intbdr Ingeborg, 
4yy dynga, spr.iyi spränga, cbyå ängen, c'evan ängarna, sdvei 



200 	NOREEN, DALBYMÅLETS LJUDLÄRA. 	 42 
sängen, sc'enan sängarna, dr&van drängarne, strdyan strängarne. 
Däremot heter det sprcegt sprängt, ceg äng, scen säng, drceg 
dräng, strceg sträng, ock hos maskuliner har man genom 
analogibildning efter den obestämda formen fått dr/en drängen, 
stilegån strängen, i stället för det regelbundna *drcbgån, * str&ykn 
(jfr § 1533. 

k. 
§ 160. k motsv. rsp. k (tecknadt k, g) näst före eller efter 

ett till samma stafvelse hörande a, a, a, o, a, e, vt eller konsonant, 
t. ex. kne knä, ken korn, kvåmn kväfvas, kr karl, tak tak, 
lakt lagt, sakt sagt, fvdk folk. 

§ 161. k har bortfallit mellan r eller s ock följande t 
samt mellan g ock följande s eller t, t. ex. sk,t starkt, frest 
friskt, best beskt, 6mtcegsam omtänksam, tcegt tänkt, scegt skänkt; 
dessutom i a ock, som väl dock närmast står för a g med 
till g försvagadt k (jfr A. KOCK, Ljudförsvagning i akcentlösa 
ord, s. 249, i Tidskr. f. Filologi, Ny Rwkke III). Formen 
ag förekommer i fryksdalskan i betydelsen etiam, under det 
att ordet äfven där har formen a i betydelsen et (se Fr. lj. 
§§ 210 ock 206,5). 

g. 
§ 162. g motsv. rsp. g näst före eller efter ett till samma 

stafvelse hörande a, a, a, o, a, e, a eller konsonant, t. ex. gks 
glas, gnk gnaga, ger innehållet i tarmarne, grom högfärdig 
(sv. grym), frk fråga, tog tog. 

§ 163. g, g utan motsvarighet i rsp. förekommer: 
I de slö, snog snö, so sjö, 4.g roa beror målets g, g på 

gammalt w (bilabial ljudande spirant); jfr isl. pl. sljövir, snjövar, 
sjövar, fht. ruowen. I de trenne första orden har väl g från 
pluralen, som längre behöll w, inträngt i sing. — Om öfver-
gången tv > g jfr för öfrigt Fr. 1j. § 208,2. 

I stog stod, Nog blod, s,ig skida får man ej anse g, g hafva 
uppkommit ur det äldre d, utan detta har (enligt § 111,1) bort-
fallit, hvarefter g i följd af någon analogibildning tillkommit. 
Hvad särskildt g i stog beträffar, så beror det tydligen på en 
analogibildning efter pret. tog tog, slog slog, drog drog, log 
låg, tvog tvådde, sog såg. 

§ 164. g, g har bortfallit; 
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i alla adj., som i rsp. ändas på -ig, t. ex. de (1. -en) då-
lig, fge farlig, fe färdig, tygnu okynnig, kr6Au krokig, NO 
tokig, tight törstig; 

dessutom i je jag, krQ krog, ta taga, ty tyg, 1(.2 loge, kr1 
krig, sir?, Sigrid, mcirit Margareta, iyiber Ingeborg, vcilbar 
Valborg. 

g• 
g Motsv. rsp. g (tecknadt ng, n, g), t. ex. lag lång, 

og ung, heilog hulling, sliegn slängde, bak bänk, shagk skånk, 
rcegn regn, iogn lögn. 

*h. 

h motsv. rsp. Ii, t. ex. hajs hals, her här, h hed, 
hcel häller, hxt hälft. 

h har bortfallit i 64a,n hvilken (dock stundom 
h6gan), samt oftast i ack. o hänne (förkortadt af hQn). 

På folketymologi (jfr Fr. lj. § 226) bero följande bild-
ningar: tygrArbåst tibast, ml:Antas mustasch (vore i rsp. ett mun-tass), 
mdratra malört (vore i rsp. mar-ärter), rigaks'l sädesärla, ringärla 
(vore i rsp. ring-axel); Umcer upprättstående sidostång med hål, 
hvari stängerna i ett gärdesgårdsled inskjutas, tyckes till senare 
sammansättningsled hafva mcer märr, men detta är ombildning 
af äldre -mara (jfr sv. diall. liraaru i samma bet., is!. maxi, n. 
mara stolpe), som genom en annan folketymologi uppträder 
under formen -mor i den i Värmlands finnskogar förekommande 
formen Mmor, n. lidraor; spret sprögb•anås ny (vore i rsp. sprint 
sp(r)ängande ny) står för splint spån ny (jfr is!. spån-ur). — I 
Ekshärads socken af nedre Älfdalen hafva vi på samma sätt 
åsce/ usel (vore i rsp. osäll), gojrvrce grobian (ombildadt efter 
ger gorr ock vrce: häfstång) ock 16mkts spasmer i ögonbrynen, 
som eg. är lif-mus (n. liv-mus jämte lemus, Aasen, Ordb. s. 
444), d. v. s. muskel som lefver, men som sedan är ombildadt 
efter le led. 



BÖJNINGSLÄRA. 

1. Substantiv. 

§ 169. Pluralbildningen sker i Dalbymålet på tre olika 
sätt. Det första ock ojämförligt vanligaste sättet är, att man 
lägger -a (d. v. s. ursprungligen -ar, -er eller -or, se § 68, 69) till 
sing. Så böjas de flesta ord, som i rsp. hafva eller, om de 
funnes, skulle hafva pl. på -ar, -er, -or eller -en, således de 
ojämförligt flesta mask. ock fem. samt tvåstafviga neutr. på -i 
(rsp. -e), hvilka senare sålunda förete samma pluralbildning, 
som i gammalsvenskan hos dylika ord ofta påträffas, t. ex. i 
Gust. 	bibel: klädher, stykker o. d. (Rydq. II, 127 if.). T. ex. 
mask. hest häst 	 pl. hc'esta 

dgz dal 	 «da 
gZyg glugg 	 gZjga 
g-0 gård 	 0.4 

näfve 	 näva 
jik glugg på taket i uthus 	 jra 

sättes i munnen 
att hindra dem 

ty4aM pinne, som 
på killingar för 
att dia 

fjc'etgr järnfjätter på 
ånt,cr den kortare af 

fem. sk  sak 
j&nt jänta, flicka 
dr dörr 
citY ärt 
yran vrå 
tczn tå 
ht hed 
hcej hägg 
'pit sugga 

hästar 
snöskidorna 

tg- .2)4 
fjc'etgra 
etnura 
scika 
jc'enta 
dira 
åtra 
vrOna 
Mata 
Ma 
hcbja 
Olta. 
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Anm. 1. Tvåstafviga ord på -t, -y förvandla i regeln sin 
slutvokal till j före pluralens -a (jfr §§ 9, 14). Är den före-
gående konsonanten y eller t, bortfaller slutvokalen mellan 
dessa ock pluralens -a, t. ex. 
mask. b.i4, bälg 	 pl. b&ja 

slugt svale 	 svciZja 
fem. himla-, dörrhake med gångjärn 	 lcimja 

hkU helg 	 hk4ja 
gcivå gäl 	 gyinya 
shregi slunga 	 slcbyja 
ty,4ti kyrka 	 444 
bityt hynda 	 bita 

neutr. dityi dike 	 ditya 
ritp rike 	 ritya 
stjtyy stycke 	 sOtya 
mått märke 	 ma. 

Anm. 2. Rsp:s subst. på -are ändas i Dalbymålet på -a 
(stundom -ar), pl. -ara, hvadan det kan tyckas, som om dessa 
ord bildade sin pl. genom tilläggande af -ra, hvilket dock ej 
är förhållandet, enär pl. är bildad af den sällsyntare sing. på 
-ar, af hvilken den yngre formen på -a uppkommit genom 
bortfall af -r (se § 127). T. ex. 

Na fiskare 	 pl. Nara 
snaa(r) snickare 	 snOcara 
hånla handlande 	 Umbra 
skomaar skomakare 	 skomaara. 

Dessa pl. på -ara motsv. de fsv. på -arar (enl. § 68). Rsp:s 
PI- på -are skulle däremot i målet uppträda såsom en pl. på 
-a 1. -ar, lika med sing. 

§ 170. Ett mindre antal mask. ock fem. bilda sin pl. 
genom att lägga -ra till sing., hvars rotstafvelse dessutom an-
tar i-omljud, där så ske kan. Vidare karakteriseras dessa pl. 
af sitt fallande tonfall. Hithörande ord, motsvarande dem, 
som i rsp. hafva pl. på -er med s. k. akut betoning, hafva eg. 
dubbelt pluralmärke; ty till den gamla pl. på -r (isl. -r) har 
lagts -a (äldre -ar) genom analogibildning efter de i föreg. § 
nämnda pl. Detta har haft till följd, att i några hithörande 
ord det ursprungligen plurala r, som nu står före -a, uppfattats 
såsom tillhörande sing., ock man har fått sing. anår and, 
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vr&går spant, yc'egår skrufjänga, cif r" ärt, tycbgår käng. — På 
ofvannämda sätt böjas: 

mask. fot fot 	 pl. fktrå 
bog bog (på kreatur) 	bkgrå 
bön bonde 	 bknr`å 
bror broder 	 brrå 
sto stad 	 skerå 
tycbgar käng 	 ty&grå 

fem. bok bok 	 b.erå 
rot rot 	 r&trå 
bot bot, lapp 	 btr 
nat natt 	 n&trb 
han hand 	 hcbnr`å 
ran rand 	 rc'enrå 
dnr and 	 cbtrå 
tan tand 	 tcbnrå 
stag stång 	 stcbgrå 
spagg spång 	 spc'egrå 
tag tång 	 tiegrå 
vrdgår spant 	 vrc'egrå 
tag tåga 	 tcbgrå 
lag kullfallen trädstam 	lcbgrå 
jet get 	 jarå 
gnet gnet 	 gnarä 
ngt (hassel-)nöt 	 nOtr`a 
Mar (skruf-)gänga 	 jc'egrå 
hak hank 	• 	 h&gkr`å. 

Hithörande, ehuru mer eller mindre oregelbundna, äro: 
mask. någhl nagel 	pl. ndgZ5-  (jämte någla) 

mark skålpund 	mdrk`a 
MY-  ärt 	 dr å (enl. § 50) 

fem. lus lus 
mus mus 	 mifså 
gas gås 	 jces, 

hvilket sistnämda ord ännu icke antagit analogibildningen på -a. I 
ko ko, pl. tyknrå ock klo klo, pl. 1c4åtrå har detta -a lagts till 
den gamla pluralformen med best. artikel. — Det förtjänar att 
anmärkas, att orden span spann,' bran brand, timstav tunnstaf, 
far fader, mor moder, bror broder, &Står dotter, hos hvilka man 
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skulle kunna vänta sig pl. med omljud i likhet med förhållandet i 
rsp., dock bilda pl. fult regelbundet efter § 169 (bror har 
dock vanligare pl. brr). stran strand ock man man, af hvilka 
man äfvenledes skulle vänta omljudd pl., förekomma blott i 
sing. — Pl. med omljud, men utan fallande tonfall, förekommer 
i sen son, pl. sn», där det påfallande y kanske beror på 
analogibildning efter de i § 169, anm. 1 nämda orden. 

Alla neutra, utom de i § 169 nämda, antaga i pl. 
ingen ändelse, t. ex. yur djur (företrädesvis älg), snar snöre, 
&n ärende, kne knä, htivu hufvud, alla lika i sing. ock pl. 

Suffigerade artikeln är i sing.: mask. -an, -n, fem. -a, 
neutr. ingen ändelse; samt i pl.: mask. ock fem. -an, neutr. -a; t. ex. 

mask. gZggan gluggen 	 pl. gggan 
nåvan näfven 	 nåvan 
årmås armen 	 rman 
non hon 	 n6an 

fem. bfirkå björken 	 bjårkan 
dr å dörren 	 dkran 
vreinit vrån 	 vrånan 

nta flickan 	 ydntan 
hia heden 	 Man 

neutr. hen hornet 	 hånå 
sn&r snöret 	 snkra 
cht ärendet 	 cpna 
kne knäet 	 knM. 

Anm. 1. Ord på alveolar, supradental ock cerebral tillämpå 
vid mask. sing. art:s tilläggande de i §§ 7, 138, 139 gifna regler, t. ex. 

kdt'A katten 	 ketVnI-  karten 
hciys'ii halsen 	 stOos'rk sten bitaren 
bön'n bonden 	 gan gården 
ON kullen 	 dar, dalen. 
bIgn buren 

Anm. 2. Ord på g förvandla, i händelse de äro gamla 
JA-stammar, före art. -a -an (men icke -an), sitt g till y, t. ex. 
mask. drdgan drängen, ynglingen 	 pl. drc'eyan 

strdgån strängen 	 strc'eyan 
fem. (bytt ängen (ob. ceg) 	 c'eyan 

da dyngan (ob. dgyy) 	 pl. saknas 
slckya slungan (ob. slc'eyt) 	 sl&yan. 
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Anm. 3. Tvåstafviga ord på -y tillämpa vid antagandet 
af art. de i § 169, anm. 1 för pluralbildningen angifna regler, t. ex. 
mask. bkklån bälgen (ob. b) 	 pl. biZjan 
fem. 	dörrluckan (ob. 	 ldmjan 

tydec kyrkan (ob. tyg‘ti) 	 tran 
bitya hyndan (ob. bityi) 	 bityan 

neutr. Mya diket (ob. =) 	 ditya 
stgtyy stycket (ob. =) 	 stytya. 

Anm. 4. I afseende på uppkomsten af arts nuvarande 
former uti målet är följande att anmärka: 

Sing. mask. -an, -n motsv. naturligtvis direkt rsp. -en, -n. 
Sing. fem. -a, en i sv. ock n. diall. mycket vanlig form 

för art. i sing. fem., tro vi icke vara att i likhet med Rydq. 
(II, 258; IV, 412) förklara ss. utgånget ur den gamla ack.-än-
delsen -ena. Ty enligt målets ljudlagar måste t. ex. af  ett bo-
kana blifva med förlust af slutvokalen *bohn (i händelse af 
synkope *bokna > *bokn > *bohn, enl. § 37); af kona åter *kn. 
Ej häller tro vi detta -a vara att med LYNGBY (Antiq. tidskr. 
1858-60, s. 271 ock '254) förklara ss. uppkommet ur den gamla 
nom.-ändelsen -in genom mellanstadierna -en, -cen, -an; ty liksom 
af fsv. systkin blifvit i målet Ms,'" borde af bokin hafva blifvit 
*bon, ej bc_Ska. Däremot anse vi AASENS förklaring fult riktig, 
att -a från svaga fem. best. form utsträkts till äfven starka fem. 
(Aasen, Gramm. s. 158). Detta kunde så mycket lättare ske 
i Dalbymålet, som här i följd af slutvokalernas bortfall svaga 
fem. i ob. form s.å. när som på aksenten sammanföllo med de 
starka. Likasom man sålunda af gåt gata fult regelbundet 
hade best. formen gata för äldre gatan, så bildade man äfven af 
bok bok en best. form bOkiz, ehuru man här äldre hade bokin. 
Ett slående bevis rör riktigheten af denna förklaring lemnar 
best. formen af forna fem. JA-stammar; ty under det att af 
mask. dneg dräng bildas drc'egån (för äldre dra3ngin), så bildas 
af fem. ceg äng icke *tegen 1. *tega (för äldre ngin 1. ngina) 
utan ca (som endast kan förklaras ur ett *ffingjan, se § 155) i 
analogi med dgya af det svaga dgyy. 

Sing. neutr., som nu saknar all art., har förlorat denna så 
tidigt, att den till ock med numera ej genom sammansatt ak-
sent i ordets .rotstafvelse lemnar något spår af sin forna tillvaro, 
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hvilket ännu i Fryksdalsmålet är fallet; jfr Dalbymålets ris 
riset med Fryksdalsmålets ris (se Fr. 1j. § 107,9). 

Pl. mask. ock fem. -an står närmast för -am, -ana ock 
detta för fsv. -anir, -anar. Det är sålunda A-stammarnes best. 
pi.-form, som hos alla mask. ock fena. pl. gjort sig gällande. 
Afven här har slutvokalen så tidigt bortfallit, att den till er-
sättning en gång inträdda sammansatta aksenten på -an nu-
mera hunnit försvinna. Jfr målets &Utan med Fryksdalsmålets 
hc'eskin (se Fr. lj. § 107,7,c). 

Pl. neutr. -a, en i sv. ock n. diall. vanlig form för art., tro 
vi, i likhet med AASEN, bero på den sträfvan, som från gammalt 
visar sig inom de nordiska språken, att låta neutr. pl. i form 
öfverensstämma med fem. sing. (Aasen, Gramm. s. 152). Jfr 
för öfrigt hvad ofvan under mom. 3 yttrats. 

I afseende på kasus är numera substantivet oböj-
ligt, i det att, liksom öfriga kasus, så ock genitiven omskrifves 
medelst en preposition, hvilken i fråga om lefvande varelser 
vanligen utgöres af at (rsp. åt), t. ex. tyur at hcbst'ii hästens 
tjuder, köå at stiiia Stinas ko, smwr at ho inaZ Ingegärds smör, 
.9,64a at 'n bcegt Bengts skjorta. Vid personnamn kan genitiven 
uttryckas på ännu ett annat sätt, hvilket till ock med torde vara 
det vanligaste, nämligen genom genitiverna has hans ock hdn's 
hännes, efter hvilka substantivet följer oböjdt, t. ex. söta has 
bcegt Bengts skjorta, smwr hcbn's inaZ Ingegärds- smör. — En-
dast då ett subst. styres af för-skull, förekommer genitivbild- 
ning, då på -s, t. ex. fxr 	sbul för hästens ,skull, fffir 
kötts s4ul för kons skull. _ 

Beträffande genus afviker målet föga från rsp. Vi hafva 
endast antecknat några få ord med annat kön än i rsp., nämligen: 
mask, stal stall, fsv. staller mask. 

veiii besvär, svårighet, fsv. vandi mask., nysv. vånda fem. 
tyilrbcist tibast, daphne mezereum 
tal tall 

fem. kro krog, i rsp. vanligen mask. 
tir i töre 

neutr. mil  mil 
tinbur rum i undre våningen af ett s. k. loft. Simplex bur 

är mask., fsv. bur både mask. ock neutr. 
landsm. N. B. 1. 	 14 
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neutr. pit'l butelj. 
kram snufva är mask., ehuru ordet i norska diall. är neutr., 

liksom det isl. krim smuts. 

II. Adjektiv. 

§ 175. Genus betecknas hos adjektivet endast i sing., 
hvarvid fem. bildas genom tillägg af -a, neutr. genom tillägg 
af -t till mask. I neutr. förkortas dessutom hos enstafviga ord 
vokalen, i händelse han i mask. är lång, dock icke i ord på 
4 ock r. Ex.: 
mask. lag lång 	fem. låga 	neutr. lagt 

grov grof 	 grO.va 	 groft 
go god 	 gOa 	 get 
hg hög 	 hdga 	 høt 
gåme,4 gammal 	gåmaZa 	gåmat (se § 130) 
tcipitr tapper 	tåparå 	 tcip`at (se § 128) 

stegata 	 stålat stöld stollig 
gZ gul 	 gga 	 gtit 
stor stor 	 stdra 	 sto. 

Anm. 1. Då ett adj. står såsom predikat, har det alltid 
i fem. samma form som i mask. Äfven såsom attribut har 
adj. ofta, jämte formen på -a, en annan lika med mask., ock 
särskildt är detta alltid fallet i adj. på -u (fornsv. -uger) ock 
-al (fsv. -al), såsom b•t'cnu okunnig, tyjnu okynnig, ler6Au kro-
kig, k4nstru konstig, HAN riktig, NO tokig, si nu vredgad, 
.9164e4u anspråksfull, tås,tu törstig, Il nu trånsjuk, ?'Avetu otidig; 
ffityal folkkär, måtal motbjudande, skrional skrymmande, sksal 
slösaktig, snuetyal äcklig, mäktig (om mat), spya/ tröttsam 
m. fl. 

Anm. 2. Adj. på -e (rsp. -ig) hafva både i fem. ock neutr. 
samma form som i mask., t. ex. fåle farlig, &Ve dålig. Men 
då dessa adj. vanligen i mask., jämte formen på -e, hafva en 
annan, till ock med oftare förekommande, på -en (utgående 
från den gamla ack. på -igan), så äga de äfven ett af denna 
form bildadt fem. på -ena, t. ex. fdlena, clddena. —  Part. ock 
adj. på ursprungligt -en (i målet -an, -n) hafva i fem. samma 
form som i mask., men sakna i likhet med föregående ord -t 
i neutr. Således: 
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mask. bgn biten 	fem. ba'n 	neutr. Ute, 
sipan drucken 	Opan 	 s4pa 
tr6gan trogen 	trögan 	 tröga. 

Anm. 3. Ursprunget till ändelsen -a i fem. är tvifvelsutan 
icke att söka i den gamla ack. sing. fem. på -a, hvars -a 
borde hafva i målet bortfallit, utan, såsom af de ofvannämnda 
formerna på -ena af adj. på -en göres troligt, i en nyare analogi-
bildning efter fem. subst. i best. form, hvarom se § 172, anm. 4,2. 

Pluralis har egen form endast hos enstafviga 
adj., där vokalen i pl. får sammansatt aksent, hvilket visar, att 
ändelsen en gång varit en vokal, som bortfallit, t. ex. go god, 
pl. 0 gode, goda; lag lång, pl. låg länga. Tvåstafviga adj. 
hafva i pl. samma form som i mask. sing., dock hafva adj. 
på -e, -en endast pl. på -e; t. ex. gåmal gammal, gamle, gamla, 
blinu kunnig, kunniga, slOsal slösaktig, slösaktiga, trågan tro-
gen, trogna, de dålig, dåliga, st4lat stollig, stolliga. Möjligt-
vis föreligger en rest af den gamla ändelsen -fr (nom. pl. mask.) 
uti det stereotyperade uttrycket sitel'r-  at skilde åt, åtskils. 

Adjektivets bestämda form skiljer sig endast i 
sing. af  enstafviga ord från den obestämda, ock bildas af ob. 
mask. därigenom att vokalen erhåller sammansatt aksent, hvil-
ket visar, att vokalisk ändelse funnits, men bortfallit, t. ex. 
don stör den store, stora, do låg det långa. 

Adjektivets komparation sker i regeln sålunda, 
att till positivens form lägges för komparativen -a (för äldre 
-are; jfr fYs,a fiskare o. d.) ock för superlativen -ast (rsp. -ast), t. ex. 

gro, grof 	grdva 	 grOvast 
hgg hög 	 hdga 	 hgrgast 
tg.ok tjock 	ty6ka 	 ty6b•ast 
letg låg 	 /giga 	 lgi.gast 
trag trång 	tråga 	 trågast 
go god 	 0.a 	 gast 
on ond 	 6n9 	 6nast 
gåmal gammal 	gåmla 	 gåmlast 
ddlen dålig 	deiZena 1 ) 	dVenast 
Nbc färdig 	Rama 	 fdluast. 

1) Äro ej fsv. kornparativer ss. ra3ttane, dyrane ra. fl. (Rydq. IV, 
449) uppkomna på samma sätt, genom läggande af -er (med nyare 
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Ett mindre antal adj. kompareras på ett sätt motsv. rsp:s 

komparation på -ro, -st. I superlativen hafva dessa ord såsom 
i rsp. -st, men i komparativen, som har fallande tonfall, är endast 
sällan den gamla ändelsen -r (rsp. -ro) bruklig, utan hafva de 
flesta hithörande ord till den gamla ändelsen -r lagt den an-
dra komparativändelsen -a (rsp. -are) i analogi med flertalet 
af adj., hvadan man sålunda fått komparativer på -ra, som så-
ledes hafva dubbelt kornparativmärke (jfr den dubbla plural-
ändelsen hos vissa substantiv, se § 170). På detta sätt kom-
pareras: 

stor stor 	strå 	 stx.s.4 
tog tung 	tggrå 	 tyst 
og ung 	 ggrb 	 ygst 
(vd/jur vacker) 	vc'enrå 	 vcenst 
(lit'n liten) 	minrå 	 minst 

sc'emrå sämre 	semst 
c'elrå äldre 	celst 
frc'emrå främre 	 fremst ock frcbmast 
fra förre 	bast 

Den gamla komparativen på -r är bibehållen uti: 
lag lång 	 Wer 	 test 
(bra bra) 	 bc'etår bättre 	best bäst 
mytyan mycken 	mer mer 	 mcest mest 
(måg många) 	Nr flere 	 meest flesta. 

Defekta eller på annat sätt oregelbundna äro utom ofvannämnda 
äfven: 

vårk, värre 	 vas 
eita bakre 	 åtast 
hitrå 	 hitas4 hiterst 
inrå inre 	 mast innerst 
bei4ra 	 bei4rast borterst 
Mnar senare 	 s6tast ock sist 
mcblra 	 mdlas,4 mellerst 
nb nedre 	 nMst 
nårma närmare 	 nårmast 
plina undre 	 ptinast 

bortfall af det slutande /9 till positivens ack. sing. mask.? BLOMBERGS 
förklaring (s. 17) af fsv. -ane ur det äldre -aren synes oss betänklig; 
ty bvadan det slutande -e i -ane? 
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&va öfre 	 eivast 
åta yttre 	 åtast. 

III. Pronomen. 

De personliga pronomina böjas på följande sätt: 
sing. nom. je jag 	 du du 

ack. mcei (obet. ma) mig dcey (obet. da) dig sej (obet. sa ) sig 
pl. 	nom. ve  vi 	 ne 1, Ni 

ack. fts (obet. as) oss 	ne eder 	sej (obet. sa ) sig 
sing. nom, mask. han han 	fem. ho hon 	neutr. dc_e (obet. di) 

gen. 	has1.has hans 	hdn' s hännes 	det 
ack. 	hånem (obet. 	ho (obet. ho, 	de (obet. 

-an,'n)honom 	o) hänne 	di) det 
pl. nom, mask., fem., neutr. di de 

gen. 	 ds deras 
ack. 	 di (obet. dam, efter vokal ram; se 

§ 125) dem. 
Possessiva pron. äro: 

mask. min min fem. mi neutr. met pl. min 
din din di det din 
sin sin si set sin 
van vår var vat 
nk eder når når 

Formen van utgår från äldre 'vetrn (jfr hen horn, ken korn o. 
d. § 115), fsv. ack. varn; nr (för *nådar, såsom den samman-
satta aksenten ger vid handen) beror på analogibildning efter 
pron. ne  I, Ni. 

Demonstrativa pron. äro: 
mask. den den 	fem. den 	neutr. dce 	pl. di 

dåne den här 	dåne t 	dåse 
dåna den där 	dåna 	

dc i t ae 
dåsa. 

Af dessa pron. brukas den blott ss. adj., dåna både ss. adj. 
ock subst. Detta senare ord har, då det är obetonadt ock 
står näst efter ett på vokal slutande ord, formerna rUa, råta, 
råsa (se § 125) samt är uppkommet genom att till dån (rsp. 
denne) lagts den demonstrativa partikeln -na (is!. -na i likna, 
j,arna, råna, svåna m. m.), hvarefter det slutande -a från mask. 
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sing. utsträkts till öfriga former af ordet. Jfr vidare härom 
Fr. 1j. § 153 ock Aasen, Gramm. s. 185. 

Relativa pron. saknas ock ersättas af partikeln 
som som. 

Interrogativa pron. äro: 
mask. 64an hvilken 	fem. åka neutr. 6Aa 	pl. 6Ae,r 

hent 
Af Can förekomma äfven former med begynnande h, sålunda 
h63.8,n, h4ka o. s. v. En genitiv 6Aans (h6Aans) brukas någon 
enda gång. — Det neutrala subst. pron. hent har någon gång 
formen hot. Om ordets bildning se § 77. 

Bland obestämda pron. äro att märka: 
mask. 	fem. 

adj. 	t6b•an dylik 
	

t6ka 
subst. 	tåb'an'n 	t6kana 
adj. 	sliAan slik 	slika 

sliAan'n 	slikana 
adj. 	cin'n annan 	dna 
subst. 	dn'nen 	dn ana 
adj. 	her byar 	hor 
subst. 	her a en 	hor &e 
subst. o. adj. hejsan hvar sin 	hås,i 
subst. 	hf6cZkr hvardera heicCgr 
subst. 
subst. 	sov själf 	Sav 
subst. o. adj. 

neutr. 
lekt 
	t4Aar 

tåktnat 
slikt 	slgar 
sliynat 
ån 	cinar 
cin'nat 
ho4 
he4 (st et 
håset 
h6War 

aeZv 
somt 

hås,in 

hordnar hvarandra 
sdikv 
sånia,4 somliga. 

IV. Verb. 
Ett verb äger i Dalbymålet endast följande former: 

pres. inf., pres. id., pres. irop., pres. part., pret. id., pret. 
part. ock sup. Bonjunktivformer saknas. Mellan olika per-
soner ock numeri göres ingen skillnad. 

Starka verb äro i målet följande: 
1. pret. a, a — sup. a: 

inf. bin binda 	pret. ban 	 sup. biin 
brin brinna 	bran 	 brån 
dréb.  dricka 	drak 	 dråk 
deep dimpa 	dap 	 dåp 
fin finna 	 fan 	 fån 
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inf. fxs,vin försvinna pret. fxs,vån 
gat gittade 

gleht slinta 	 glat 
gn&l gnälla 	gnal 

klak klack 
kneet kny 	 knat 
rin rinna 	 ran 
sit sitta 	 sat 
deep slippa 	slap 
smibi, smälla 	smal 
skveetsprittatill,skyggaskvat 
smedt smälta 	smalt 
spin spinna 	span 
sprieb• spricka 	sprak 
sprcU spritta 	sprat 
ste7y sticka 	 stak 
stålp stjälpa 	-  stalp 
sved svälla 	 sval 
ree4 räcka 	 rak 
speen sparka 	span 
svidt svälta 	svalt 
som svimma (se § 87) sam 
sAlv skälfva 	skalv 

sup. fx&vån 

glåt 
gnål 

knät 
rån 
såt 
slip 
smål 
skvåt 
smålt 
spån 
språk 
sprit 
stiik 
stålp 
svål 
råk 
spån 
svålt 
sånt 

part. tvågan tvungen 
sup. vån 

vålt 

håg 

slåg 
språg 
tråg 
såg 
sik 
viks 

vin vinna 
veelt välta 

hc'eyi hänga 
klig klinga 
sleeyi slänga 
spri g springa 
tri behöfva 
såg sjunga 
sök sjunka 
veeb's växa 

blifva) 

be bedja 
bk bära 

van 
valt 

hag 
idag 
slag 
sprag 
trag 
sag 
sak 
vaks 
va 4 vardt, blef 	vid 

2. pret. 	— sup. tt (e, 0): 
ba 
bar 	 bår 
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inf. )1 gifva 	 pret. gq, 	 sup. ga_ 

kr e krypa 	 krak 	 kria 
lcts läsa 	 las 	 lcts 
st.k1 stjäla 	 st aZ 	 81.41 
Or skära 	 skar 	 skar 
vår vara 	 va 	 var 

3. pret. Q (o) — sup. e e (g, G, cp, a, g): 
dreAp dräpa 	 drQp (1. drap) 	drep 
dg dö 	 dQg (1. död) 	dg . 
far fara 	 br 	 fr 
ga1 gala 	 gPi 	 g .e.a 
grctv gräfva 	 grQv 	 grav 
hckv häfva 	 hQv 	 hi'3v 
med mala 	 mo1 	 ma.1 
sv(år svära 	 svor 	 svar 
yre vräka 	 vrok 	 vKak 
vc,tg väga 	 mg 	 vag 
vch väfva 	 vov 	 0.12 
0 äta 	 Qt 	 'ä 
eck åka 	 ok 	 eik 
drag draga 	 drog 	 dr0 
gnåg gnaga 	 gnog 	 gn0 
10 (1. lip) ligga 	log 	, 	 10 
se se 	 sog 	 (set) 
s19. slå 	 slog 	 810 
sta stå 	 stog 	 (stat) 
ta taga 	 tog 	 te) 
tv a två 	 tvog 	 tve, 

4. pret. e —  sup. e: 
bit bita 	 bet 	 be't 
drit eaeare 	 dret 	 dr6t 
driv drifva 	 drev 	 dHv 
fis fisa 	 fes 	 R's 
knip knipa 	 knep 	 knep 
lt lida 	 le 	 M 
mig pissa 	 meg 	 meg 
Phi Pipa 	 pep 	 PeP 
ri rida 	 re 	 H 
riv riva 	 rev 	 riv 
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inf. skri4 skrika 	pret. skre4 	sup. skre 
skriv skrifva 	 skrev 	 skrev 
slit slita 	 slet 	 slet 
smit smita 	 smet 	 smet 
s tig stiga 	 steg 	 steg 
svt svida 	 sve 	 sve 
sviA svika 	 sve4 	 sve 
sin skina 	 sen 	 sen 
sit eaeare 	 ut 	 set 
tig tiga 	 teg 	 teg 
viqj vika 	 ve_b. 	 ve 
vin hvina 	 ven 	 ven 
yrt vrida 	 vre 	 vre 
vrin gnissla 	 vren 	 vren 

Mds blåsa 	 bes bzes 
grelt gråta 	 gret  gr'« 
lejt ge ljud, låta 	ict 	 kt 

5. pret. g — sup. 0.: 
bytt bjuda  
bryt bryta 	 brot 	 br4t  
drYp drypa 	 drop 	 dr4p 
RO flyga 	 Ng 	 fkg 
Kyl flyta 	 f,gt 	 fkt 
fnys fnysa 	 fng's 	 inks 
frys frysa 	 frgs 	 fr& 
Ok ljuga 	 log 

kv NO klyfva 	 Nov 
NO klifva 	 kZov 
kryp krypa 	 kro 	 krgp 
nyp nypa 	 920 	 nep 
nys nysa 	 n. 1 gs 	 (nyst) 
rY t ryta 	 rtzs.t 	 ret 
smyg smyga 	 smog 	 sm'Og 
snyt snyta 	 snot 	 sn0 
strA stryka 	 strö stre 
$i» suga 	 sog 	 sk g 
si_i p supa 	 sop 	 sep 
&g koka sjuda 	 So 	 SI).  

Sv. Landsm. N. B. 1. 	 15 
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inf. såt skjuta (skott) pret. st 	 sup. syt 
sCirv skjuta, »schieben» 	sAgv 	 spv 
ty4t tjuta 	 tgt 	 tt 

6. Oregelbundna äro: 
fål falla 	 fel 	 fel 
fet få 	 fceA 	 (fat) 
gq gå 	 jeb• 	 (gat) 
hål hålla 	 hel 	 hel 
håg hugga 	 hog 	 Mg 
Min komma 	 kam 	 Mon 
vis hvina 	 vis 	 vis 
sv sofva 	 suv 	 stiv. 
Såsom häraf synes, kunna ännu samma afljudsklasser ur- 

skiljas som i fornspråket, ehuruväl afljudet är på mångfaldigt 
sätt förändradt (såsom redan i ljudläran på sina ställen blifvit 
uppvisadt), ock månget verb öfvergått från den klass, det ur-
sprungligen tillhört, till en annan. 

§ 187. Öfriga former af ett starkt verb bildas på följande 
sätt: 

Pres. in d. har hos vokaliskt slutande verb ändelsen -r, 
hos konsonantiskt slutande ingen ändelse (se § 127), men än-
dock ej sammansatt aksent. 

Pres. im p. liknar pres. inf., men har icke sammansatt 
aksent, emedan här ingen slutvokal bortfallit. 

Pres. part. förekommer endast af verb, som utmärka 
rörelse, ock ändas på -an (rsp. -ande) eller, kanske ännu vanli-
gare, -anas (rsp. -andes). 

Pret. part. ändas på -an, -n. Om dess böjning se § 175, 
anm. 2. 

Paradigm för starka verb: 
Pres. inf. bin binda p gifva drk draga driv drifva bith bjuda 
Pres. ind, bin 	 drk 	driv 	byty 
Pres. imp. bin 	 drk 	driv 
Pres part. 	 drkan 1. drtvanas 

drkanas 
Pret. ind. ban 	gg.t 	drog 	drev 	bg 
Pret. part. bån'n 	 drOan 	dr4van 	b4n 
Sup. 	bin 	g 	dr0 	dresv 	b. 
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De svaga verben förete olika böjningssätt. 
Första konjugationen, till hvilken höra verb motsvarande 

rsp. kalla-kallade-kallat, saknar ändelse både i inf., pret. ind. 
ock sup.; men till ersättning för den bortfallna ändelsevokalen 
inträder i rotstafvelsen sammansatt aksent. Pres. ind. har än-
delsen -a (rsp. -ar), pres. part. -an 1. -anas. Pres. imp. saknar 
ändelse ock äfven den sammansatta aksent, man skulle vänta 
sig i följd af ändelsens bortfall, hvilket visar, att formen är 
att betrakta såsom uppkommen genom analogibildning efter 
imp. af  starka verb ock verb efter andra svaga konjugationen, 
där den enkla aksenten är ursprunglig. Pret. part. ändas på 
-an, -n i följd af analogibildning efter de starka verben. • 

Paradigm: 
Pres. inf. kål kalla 	slctp släpa 	 fri fria 
Pres. ind. kcila 	 skepa 	 fria 
Pres. imp. kal 	 slcep 	 fr?. 
Pres. part. 	 slcepan 1. slcepanas 
Pret. ind. kål 	 slctp 	 fr 
Pret. part. kcil'n 	 slcepan 
Sup. 	kål 	 slctp 

Den andra konjugationen, som omfattar alla öf-
riga svaga verb, har i pret. ind. ändelsen -d (rsp. -de) 1. -t 
(rsp. -te) ock i sup. ändelsen -t. Vid läggandet af dessa än-
delser till konsonantiskt slutande verb komma åtskilliga ljud-
lagar till användning, om hvilka se §§ 95, 101, 103, 105, 111,3, 
116, 128, 130, 132, 133, 141, 157,1, 161. Den förkortning i pret. 
ind. ock sup. af  en i inf. lång vokal, som rsp. låtit inträda endast 
hos vokaliskt slutande verb (rsp:s tredje svaga konjugation), äger 
här rum hos alla verb. Pret. ind. måste naturligtvis, till ersätt-
ning för den bortfallna ändelsevokalen, hafva sammansatt aksent. 

Pres. inf. saknar här ss. hos andra verb den ursprungliga 
ändelsevokalen -a, men har i stället sammansatt aksent på 
rotstafvelsen. Gick före -a ett j, så vokaliseras detta vid a:s 
bortfall till -i 1. -y enl. §§ 9 ock 14. Pres. id., imp. ock part. 
öfverensstämma i bildning med motsvarande former i första kon-
jugationen. Dock har pres. ind. hos vokaliskt slutande verb än-
delsen -r, ss. hos motsvarande starka verb. Pret. part. ändas 
på -d 1. -t (sällan ss. i föregående konj. på -an, -n), vid hvars 
läggande till konsonantiskt slutande verb samma ljudlagar till- 



pres. d g 
gZcbp 
is 

pr 
lcbga 
snirjrp 
spbria 
stckp 
s c'ep 
s&Zp 
te4 
tgr 
vet 
viZp 

pret. dågd 
gZti.  d 
ist 
j 63 
lå 
sm63 
sp (a3 
stå d 
set 
sålt 
tad 
te2Z 
vest 
våd 

sup. dukt 
gZat 
ist 
o4 

lakt 
smo4 
spQ4 
stat 
sakt 
salt 
t.gt 
tc24 
vest 
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lämpas som i pret. id., liksom förkortningen af rotstafvelsens 
länga vokal äfven här regelbundet inträder. 

Paradigm: 
Pres. inf. tru tro 	spel spela fes/ fålla 34 löpa 
Pres. ind. trur 	spe:la 	feela 	kpa 
Pres. imp. tru 	spel 	fcel 

	
lp 

Pres. part. 	 1.4 anas 
Pret. ind. trå d 	spalt 

	feelt 
	lkft 

Pret. part. trud 	s p elt 
	fcelt 

Sup. 	trut 	spelt 
	fcelt 
	lwft 

Pres. inf. jgp hjälpa 	sctt sätta 	brchi bränna 
Pres. ind. jaZpa 	sta 	brdna 
Pres. imp. jap 	scet 

	brcen 
Pret. ind. jo:t 	s'et 

	br 
Pret. part. jet 	scet 

	br en 
Sup. 	JO 	scet 

	brant 

v.04v hvåliva 
4va 

vv 

ve'd 
ved 
vxt 
Wein klämma 
lad,» 
Wem 
Wemn 
idemn 
kZcemt 
bleeyi blänga 
Wya 

b4eegn 

Pres. inf. tji tigga figi följa 
Pres. ind. up 	ffiya 
Pres. imp. t i fi 	få 
Pret. ind. tigd 	feta 
Pret. part. tigd 	fud 
Sup. 	tzb.t 	fg4 

§ 190. Mer eller mindre 
jugationen äro: 
inf. dik duga 

gc'ep glädja 
is idas 
jQr göra 
hg lägga 
~gul smörja 
sphil spörja 
stckji städja 
sik) säga 
s&Zi sälja 
te34 tåla 
ttr töras 
vet veta 
/Ab välja 

kr &vi kravs tytg-y tycka 
krd vi a 	tytra 
kreed 	tYtyP 
kr eev d 	034 
krcevd 	tytt 
kreft 	tytt 	bet. 

oregelbundna verb af andra kon- 
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§ 191. Några verb vackla mellan de båda svaga konj., t. ex. 
Pres. inf. star styra 	snart snärja 	tdat tänja 
Pret. ind. st-or 	 &tvi 

Så gå ock t. ex. spa spela, fc'el fälla. 
§ 192. Hjälpverben hafva följande former: 

vår vara 	 On kunna 
e 	ska skall 	kan 
Var 
va 
vår 	sycl 	Aehn 

vii vilja 	bi blifva 
vi/ 	 bZir 

bli 
vii 	 va4 

ved. 
va, ved 

mera vanlig, t. ex. 
sup. funs 

hlipaS 
minas. 

Språkprof. 
Gåta: tv4f9t'n steg pa f64tfot'n aaröft: vinsplel, 

ikrban! dce kam tva nc_ivaskaft zfra no aOstancet a at 6p ål 
va'r rcjtmosa. 
Öfv ersättning: Tvåfoten (mannen) steg på fyrtiofoten (harfven) 
ock ropade: Vindspjäll (namn på drängen), lös Urband (namn 
på gårdvaren)! Det kommer två näfverskaft (vargar) ifrån norr 
ock östanefter ock äter upp alla våra rotmöss (svin). 

Gåta: dce slog e grgt pa e ren, mce fgr ftr a igar 
ben. der va bryr, mcen intna brdlep ; der va bon, mcen intna 
fot; der va 4,4, a intna dot. 
0 fv ersättning: Det stod en gryta på en (åker)ren, med fyra 
fötter ock inga ben. Där var brud, men intet (eg. inte något) 
bröllop; där var barn, men intet födt; där var lik, men intet dödt. 
Uttydning: kyrkan. 

Pret. part. styel 	 tcegn 
Sup. 	styt 	 tcegt 1. tcyt. 

snart 
snad 1. snåryan 
sna4 1. snår% 

Pres. inf. ho hafva 
Pres. ind. har 
Pres. imp. 
Pret. ind. håd 
Sup. 	hat 
Pres. inf. 
Pres. ind. 	ma må 
Pres. imp. 
Pret. ind. 	måt 
Sup. 	 vii 

§ 193. Passivum omskrifves vanligen 
Blott af några deponentia är bildningen på -s 

inf'. fins finnes 	pret. fans 
Iiiipas hoppas 	kåpas 
minas minnas 	minas 

med • 
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF. L & 

ETT JULKALAS. 
FRÅN FÄRS HÄRAD I SKÅNE MEDDELADT AF 

DR L. P. HoimsTRöm. 

Efterföljande teckning ur Färs härads folk- ock språklif är författad 
af ynglingen ANDERS JOHANSSON från Silfåkra, som vintern 1876-77 
var lärjunge vid folkhögskolan på Hvilan, ock sedan öfversedd af fröken 
AMALIA NORDSTRÖM från Vombs Nygård, som i fråga om folklifvets egen-
domligheter äger en synnerligen fin ock säker blick. Efter hännes an-
visningar är också uttalet återgifvet. Målet tillhör i sin här gifna form 
Vombs socken i Färs härad samt Silfåkra ock närliggande socknar af 
Torna härad. Ur Färsmålet äro prof förut meddelade i Samlingar till 
Skånes historia, fornkunskap och beskrzfning. Tidskrift utg. af  Före-
ningen för Skånes fornminnen och historia genom M. WEIBULL, 1873. 
Lund 1874. S. 86-100. Men det mål, hvarpå »tjärinasnakk» är åter-
gifvet, skiljer sig ej obetydligt från det här meddelade, i synnerhet däri-
genom att i Vomb ock Silfåkra diftongerna mindre framträda. 

Med hänsyn till uttalsbeteckningen böra några ord tilläggas. Den 
fonetiska omskrifningen är gjord mest efter örat, utan att språkljudens 
bildningssätt därvid kunnat tagas under nogare granskning. Detta gäller 
åt minstone vokalerna. c0 kan anses för ett a (som i sv. hat) med mindre 
öppnad mun. 0 närmar sig något åt 0. izu kommer stundom o täm-
ligen nära; för öfrigt äro alla långa vokaler i någon mon diftongiska. 
Till de kvalitativa ändringar hos vokalerna, som värkas genom sats-
tonen, är öfver hufvud hänsyn tagen blott så till vida, som diftonger 
utan tonvikt förenklas (au-u, 00-0). För utmärkande af halflång kvan-
titet G) hafva typer ännu icke hunnit anskaffas. Rätteligen borde 
hade, skulle, kunde, hänn.e, hette, middag, haft i st. f. _. Af brist 
på typer har man också i ett par fall nödgats utmärka tonvikten vid 
sidan af i st. f. öfver vokalen. Den starkast betonade stafvelsen i ett 
ord är utmärkt med ' (fortis) vid afvikelse från riksspråket. 
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j§ = -1d, 	= d,j, t = r, 5 = sj sk, y= ni (n mouilMe), g= ng. 

et julakala5. 
fohefjuuk sthwis ate jul va jco bn po julakald hus 

fheclhd§ jins 1 ), o dah,2 ) va ju bona ncehapo hela dohas 
slcejt, bo oga o gamla. o atesom da va gront 
vceh, o vcejalciv, so kum di ncestan au huba. stkwis vi kum, 
fe vi fost bejen o taka hiyondka fok sistan. sin vcog-
ka dak ~fan kafe o kcogek. ltde ghon dahate fe 
vi mida. di som') deo va celst o mest i slcejt, di skule 
ju seda fok butt,dn'n; sin sate va onhe vos a,tesom vi va 
gamla bekonta te. da va nod, som sa) sa sa, ad 
fkuentomehna o di gamle manana skule seda i stuan; vi 
onke fe vota plasa i kamehsed. 

ni ve do hade sat vos, tuu fkedhgs jinsen op flaj'an 
sco: »skeol o velkånina te butiks!» o so bokja vi 

ada eo al dcen gime mcod'n, som di hade lavad te o som 
smoga mied 4 ) bhco. fok om jco ska si eo ed, so hade 
jco vest 'nte aded mied, iyan jco tuu 5 ) fheo homed. o so 
bohja vi o snaka om ala slav. tcoled kum sncoht te kilts-
dco'en, foh, den va nylians beiyint. »jco kan oghas,huna da 
ska geo ma dine hamlade vahneplektsfheogan», sco anehs finsen, 
som va en »ned klog man; »da geok mon thu,nte so lcet 
i »man. da a6) ju ose en skur galenskco'b, om alt da bcesta 
folked ska li§ga bohte o akseha en son tt!» — »jco, som 
nu hcok mina peogah, va skule jco tco ma te ma mit 
juhbkik?» sco en an. — »ja, jco ved ahh, va jco 
ska sa om ed», va dceh, non o sco; »dcen som be-
hovet, o forkana, foh,stgh, ju sin bceste tå.» —»j4 man», sco 
anehs 5insen, »da a do vah4selten inte bkca som dad e. 

som inte hcok maken the fjcehigs lieman, ska hola 
Äfven 'inses. 
Där = ibi heter dar, där = det heter dcer. 
Man säger också: da so som, t. o. m. da so som at. 
med = danskt meget, mycket; heter äfven mat. 

mellan i ock e, y mellan y ock ö, a mellan e ock ä, a mellan å 
a = öppet a som uti hatt, co = a uti tal åt å till, 0 öppet å, 
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= ti 	 r, = sj sk, y = nj (n mouilMe), = ng. 

Ett julkalas. 
I förfjor strax efter jul var jag bjuden på julkalas hos 

Fredrik Jönsson, ock där var ju bjudna närapå hela deras 
släkt, både unga ock gamla. Ock eftersom det var grant 
väder ock väglag, så kom di nästan allihop. Strax vi kom, 
fick vi först besken ock tackade hvarandra för sist. Sen van-
kade där minsann kaffe ock kakor. Litet grand därefter fick 
vi middag. De som då var älst ock mest i släkt, de skulle 
ju sitta för bordsänden; sen satte vi andre oss eftersom vi var 
gamla bekanta till. Det var något, som sade sig själft, att 
fruntimren ock de gamla männen skulle sitta i stugan; vi 
andre fick våra platser i kammaren. 

När vi då hade satt oss, tog Fredrik Jönsson upp.  flaskan 
ock sade: »skål ock välkomna till bords!» Ock så började vi 
att äta af all den goda maten, som de hade lagat till ock som 
smakade mycket bra. För om jag skall tala om det, så hade 
jag vist inte ätit mycket, innan jag tog 5) från hemmet. Ock så 
började vi att snacka om alla slag. Talet kom snart till riks-
dagen, för den var nyligen begynt. »Jag kan undra, hur det 
skall gå med den här värnepliktsfrågan», sade Anders Jönsson, 
som var en mycket klok man; »det går mon tro inte så lätt 
igenom. Det är ju också en stor galenskap, om alt det bästa 
folket skall ligga borte ock exercera en sådan tid!» — »Jag, som 
nu har mina pojkar, hvad skulle jag taga mig till med mitt 
jordbruk?» sade en annan. — »Ja, jag vet aldrig, hvad jag 
skall säga om det», var det någon, som sade; »den som be-
höfver att förtjäna, förstör ju sin bästa tid». — »Ja, men», sade 
Anders Jönsson, »det är då värkligen inte bra, som det är. 
Jag, som inte har mer än tre fjärdedels hemman, skall hålla 

tog = begaf mig. 
Med tonvikt e, utan sådan a. På samma sätt växla mg, de, 

se mig, dig, sig med Ma, da, sa, så att de under inflytande af sats-
tonen få den förra, eljes den senare formen. 

ock a uti hatt, 0 slutet Ö, O öppet ö, u = slutet D. som uti hus, 
= fr. ou, o = slutet 0 som uti bo, e = a + e, ,a-= öppet u som uti Ull, 
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p = tj, gg = cl,j, h = r, 5 = sj sk, y = nj (n mouillfåe), = ng, 

bo hcest o kak; en an holek bcoka soldcit, som kan hco 
et o et halt mantcol da a ju en stumt, urcbt. nod for 
hak yokas. di mceste onke lanskalben hcpt ju vakneplekt». 
»ja, en ska ha vcel fo se, ad ma hen gook da; for alti nok 
et fokslciv blek vwyt, so kkoglak di ma ed, te da gook 
yoman». — ya, som sceyt va, hak, ble ju snakad mied om 
ded, o ico tkuuk, vest, ad di manana skule yuukt mied got 
po 	om di bcoka hade kumed did. 

man nu va ju midan d'n, o ya), som inte fokstuu 
ma mied po da daknade, tcente: yco gook, iy i stuan o 
va di tcok sa te dak,. fok, dak, va ju en helan huub ma tosek 
ose; o da va ch, som yco hade fokade7 ) poo. di sid o 
snaka bcoka om dokas fastemana, te spileman'n hade fod 
sa lila mcod. for han spila, nok vi eod. so  je vi ud o 
ske dconsa, som vi ose yuuke hela atemidan, o 
so vi bl e so sveta, so da kcende eo vos. kcet som yco sid en 
go g o snaka, sco ya) te min dcons8 ); »ska viJnte goo ud o 
svcola vos?» »yco e,nte fot vakm», sco hun. »do feok vi vcel 
dconsa i yen!» man not vi do kum han mit for doken, smycle 
vi vos so ncet ud o yek udom puuken, fok da va ju mot, 
so dan, kune gen se vos. dat snaka vi om gamla fon,-
fakenhedek. te sistans so san ya): »ska du inte sncokt yuta da, 
hana?» — »yco? nct, dkonan9 ), yco hcok yu inte non fasteman. 
sin so e da tis nok rna ded so lave. man du ska ina te 
ed sncokt?» — »CO dcek, a igen o vel hco me hcelek; ose 
a hak tya tosek, som dcek, a non ta ma. di luek 
so ma en o so ma en ån, so yco tkuuk, da a so got o 
inte bry sa om ed so 	— »ja, man da kan du vcel inte 
si om me? yco kok ju ali lued o dkcoQd ma 
nonN — »co ne,, dceine so hcok ya) alti ty)ts so ~cl om 
de ose. Joo hcok sceit so tit dan, ht9ma: neljens hana, 
da a lia mei en fekelz 	tgS. om  yco veste, da yuuk,e nod, 

Hafva förvett på = vara nyfiken efter. 
flickan, med hvilken han dansade. 

mellan i ock e, y mellan y ock ö, a mellan e ock ä, a mellan ä 
a -= öppet a som uti hatt, co 	a uti tal åt å till, 0 öppet å, 
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fig = ti, 	= dj, h = r, 5 = sj sk, y ---- nj (n mouilMe), g:= ng. 

både häst ock karl; en annan håller bara soldat, som kan ha 
ett ock ett halft mantal. Det är ju en stor orätt. Något får 
här göras. De mesta andra landskapen har ju värneplikt.» — 
»Ja, en skall likväl få se, att med tiden går det; för alltid när 
ett förslag blir väkt, så krånglar de med det, till det går i-
genom». — Ja, som sagdt var, här blef ju snackadt mycket om 
det, ock jag tror vist, att de männen skulle gjort mycket godt 
på riksdagen, om de bara hade kommit dit. 

Men nu var ju middagen äten, ock jag, som inte förstod 
mig mycket på det där, tänkte: jag går in i stugan ock ser, 
hvad de tar sig till där. För där var ju en hel hop med töser 
också; ock det var de, som jag hade förvett7) på. De satt ock 
snackade bara om deras fästmän, till spelemannen hade fått 
sig litet mat. För han spelade, när vi åt. Så gick vi ut ock 
skulle dansa, som vi också gjorde hela eftermiddagen, ock det 
så vi blef så svetta, så det rann af oss. Rätt som jag satt en 
gång ock snackade, sade jag till min dans8): »skall vi inte gå ut ock 
svala oss?» »Jag är inte för varm», sade hon. »Då får vi väl 
dansa igen». Men när vi då kom hän midt för dörren, smög 
vi oss så nätt ut ock gick utom porten, för det var ju mörkt, 
så där kunde ingen se oss. Där snackade vi om-gamla för-
farenheter. Till sist så sade jag: »skall du inte snart gifta dig, 
Hanna?» — »Jag? nej, drånan 5, jag har ju icke någon fästman. 
Sen så är det tids nog med det så länge. Men du skall väl till 
det snart?» — »A, det är ingen, som vill ha mig häller; också 
är här inga töser, som det är någon reda med. De springer 
så med en ock så med en annan, så jag tror det är så godt att 
inte bry sig om det så länge». — »Ja, men det kan du väl inte 
säga om mig? Jag har ju aldrig sprungit ock dragits med 
någon». — »Å nej, därmed så har jag alltid tykt så mycket om 
dig också. Jag har sagt så ofta där hemma: Nils-Jöns' Hanna, 
det är likväl en skicklig 10) tös. Om jag viste, det gjorde något, 

Förstärkande: lut dk,(2nan ----- vist icke. 
snäll. 

ock a uti hatt, 0. slutet ö, tsk öppet ö, u = slutet u som uti hus, 
u = fr. OU, 0 = slutet 0 som uti bo, o = a + 0, a = öppet tt som  i ta 
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= tj, 	= dj, t  = r, 5 = sj sk, y = nj (n mouill6e), g= ng. 

so skule yco, tco ma dcolesn, fsia te hine.» — »ya du kan 
do lwdsci din kolan! clic e gicu! nu vel yakste ble hus da 
la,yes; nu geos vi ty.» o so ye vt so not iy, fos da ad 
igen sic le se, ad vi hade vad ude. o so gco vi vos te 
o dconsa i yen, so ma en o so ma en ån. nos vt do 
hade dconsad et bede"), so kum fsedsgs yinsen ud o sco: 
»nu feos i kuma ty, &bana, o feo yas en todi o styska 
yas ma». man nos vi deo hade dsuked todi, so ble vi so 
keda, so dces va mena, som mote ud o svcola sa; o va 
tosesna hade fod t  sa, da ved ico,nte, fots dg, ble ose 
med fos vas,ma. 

oges tien man vi dconsa, spila manana kost. 
man kviyesna di skule ju se po alt Dont, som »KWh hade o 
visa i kamessed. das va yu vovnadeih  som va gsana: 
auandynes 12),  diael o se,yatake, som va spont spscogane 
nya. -»da va sent uthime/ed va da hcos god tcet!» sco meta-
pce-  s-lcoss 13). hofosen 5  hcos du hat po dom, kassa?» — 
fos seo hede kviyan po stceled. »yco hade en tveo-o-kyve-
tcola 14), man hun va ncestan foto fin15 ); dceskune yasna-god 
lita mes i dom, da hade,nte skcot.» — »ha sies du, ~ep! 
dt e yik so koka, so di hcos asli bo o va 16 ) po non ån 
le./17 )» — »ja, di e vcel ose ded», sco en cln. »coya, da 
feos yu va so fos dane gogen; en feot u vava bceteshasncest». 

nos do muus hade vist dom so mied das va, o da 
va besymt, yek hun ty o seo ate kvcelsmcp'd'n, so dan 

Bete = stycke, stund; här det senare. 
öfverdyna är ett bolster, som allmogen i Skåne begagnar i 

stället för sängtäcke. 
Per Larssons hustru Mätta; ock på samma sätt nedan Lars 

Larssons hustru Anna o. s. v. 
Antalet tänder i en väfsked räknas i Skåne i »tal»; 

hvart tal innehåller 30 tänder, en 22:tala altså 660 tänder. I 
Småland räknar man däremot i »bund», hvart om 48 tänder; 
en 15-»bunna» t. ex. innehåller altså 15 X 48 d. v. s. 720 

mellan j ock e, y mellan y ock ö, a mellan e ock ä, a mellan ä 
a = öppet a som uti hatt, w = a uti tal åt å till, o öppet å, 
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J§ -= tj, 	= dj, i  = r, 5= sj sk, y = nj (n. mouilMe), g = ng. 

så skulle jag, ta mig dalern, fria till hänne». — »Ja, du kan 
då lägga din talan! Du är god! Nu vill jag inte bli hos dig 
längre; nu går vi in». Ock så gick vi så nätt in, för det att 
ingen skulle se, att vi hade varit ute. Ock så gaf vi oss till 
att dansa igen, så med en ock så med en annan. När vi då 
hade dansat ett bete 11), så kom Fredrik Jönsson ut ock sade: 
»nu får ni komma in, drängar, ock få er en toddy att styrka 
er med». Men när vi då hade druckit toddy, så blef vi så 
heta, så det var många, som måste ut ock svala sig; ock hvad 
töserna hade fått i sig, det vet jag inte, för de blef också 
mycket för varma. 

Under tiden medan vi dansade, spelade männen kort. 
Men kvinnorna, de skulle ju se på alt grant, som mor hade att 
visa i kammaren. Där var ju väfnader, som var granna: 
ofvandynor 12), dräll ock sängtäcken, som var sprint sprakande 
nya. »Det var orimligt, hvad det har gått tätt!» sade Mätta-
Per-Lars 13). Hvad för en sked har du haft på dem, Karin?» — 
för så hette kvinnan på stället. »Jag hade en två-ock-tjugu-
tala 14), men hon var nästan för fin 15; där kunde gärna gått 
litet mer i dem, det hade inte skadat.» —»Hvad säger du, människa! 
De är ju så tjocka, så de behöfver aldrig vara på någon annan 
led! 17)» — »Ja, de är väl också det», sade en annan. ))Åja, det 
får ju vara så för denna gången; en får ju väfva bättre här näst». 

När då mor hade vist dem så mycket där var, ock det 
var berömdt, gick hon in ock såg efter kvällsmaten, så den 

tänder. I fråga åter om »varpen» (uppränningen) räknas ett »bund» 
innehålla 48 par trådar. 

Till »ofvandynor» brukas ull som »islätt» (väft) med varp af lin 
eller bomull.. Ju finare skeden är, d. v. s. ju tätare trådarne i varpen 
ligga, desto svårare är det att få »islätts»-trådarne att ligga tätt; ock 
dessa bestämma genom sin betydligare tjocklek tygets tjocklek Således 
ju finare varp, ju mindre »går där i dem». 

ha aldrig behof (?) att vara = behöfva aldrig. 
Led = vis, sätt. 

ock a uti hatt, 0 slutet Ö, 	öppet ö, u = slutet u som uti hus, 
u =  fr. 0u, o  =  slutet 0 som uti bo, e = a + G, a = öppet u som i ull. 
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i§  = 	=  dj, i =  r, 5=  sj sky  = ni (n mouilMe), g = ng. 

ble i osig. dt ofine ble sedanes o snaka. »da 
a do 'tent uvandet, va han a tystopad eo ala slav!» — 
»ja, en kan se, ad da a val.x,j§eled") folk». — »ja, da a min-
yan snela tosen te o pta conb0». — »ja) oas, om da 

scont, som di sie, ad dan ena ska yuta sa nu?» sco 
ana-lcohs-lcoh,s. »da ved ico_nte, da kon yco 'nte hot. 
hon skule hun hen?» sco mata-jins-nels. »co, di hcon ju 
stont om, ad hun skule hao en eo di stuune nels-nels-peogana». 
— »da kon ico ali højt. man da kune ju got bena sa. 
dt a ju ose so nt§ga Sol)) — »yet, yco ved inte men, an dt 
sco so i hindcoen hane te uules, yco va dan hane et 
cenane. 

man nu va ju mcod'n fceni. oso eod vt. o da be-
hovdes got; fon, vi hade dconsad, so vt va bnco sylina"). non 
vi deo hade ded, so va da . te o taka o bo gu-nat 
ma bo gamla o oga. o don va en, som ya) bco 
gu-nat ma ide po geonen, noh, hun skule sceta sa op po 
voinen — man ad yco vel »de si, hem da va. 

18) Värkligt = värksamt, sträfsamt ock duktigt. 
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J§ = tj, 	= dj, A = r, 5 = sj sk, y = ni (n mouillU), g= ng. 

blef i ordning. De andre blef sittande ock snackade. »Det 
är då rent ovärdigt, hvad här är instoppadt af alla slag!» — 
»Ja, en kan se, att det är värkligt18) folk». — »Ja, det är min-
sann snälla töser till att sköta arbete.» — »Jag undrar, om det 
är sant, som de säger, att den ena skall gifta sig nu?» sade 
Anna-Lars-Lars. »Det vet jag inte, det har jag inte hört. 
Hvart skulle hon hän?» sade Mätta-Jöns-Nils. »Å de har ju 
glunkat om, att hon skulle ha en af de store Nils-Nils-pojkarne.» 
— »Det har jag aldrig hört. Men det kunde ju godt bära sig. 
De är ju också så rika så!» — »Ja, jag vet inte mer än de 
sade så här om dagen borta hos Oles, jag var där borta ett 
ärende». 

Men nu var ju maten färdig, ock så åt vi. Ock det be-
höfdes godt; för vi hade dansat, så vi var bra sultna 19). När 
vi då hade ätit, så var det till att tacka ock bjuda god-natt 
med både gamla ock unga. Ock där var en, som jag bjöd 
god-natt med ute på gården, när hon skulle sätta sig upp på 
vagnen — men att jag vill inte säga, hvem det var. 

19) sultna -= svultna. 



r 	1 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF L 5. 

HELSINGESÄGl\ER 

BERÄTTADE 

AP 

V. E. 

STOCKHOLM, 1879. 
P. Ä. NORSTEDT & SÖNER. 

KONOL. BOKTRYCKARE. 





1. Trollbruden. 
Att det är händt längesedan, är vist; men hur längesedan, 

vet ej jag. Hvad jag kan säga är, att brudens slöja, som 
förvarades i sockenkyrkan, murknat ock fallit till stoft redan 
för så långt till baka, att nu ingen är, som minnes sig hafva 
sett hänne. När det hände, var här en annan religion än nu. 
Men så lyder sägnen. 

På Hofsbärg i Ljusdal, just på det hemman, som nu är 
deladt i två, men då var ett, bodde en bonde, hvars namn 
längesedan är grömdt, ehuru han var både rik ock ansedd. 
Men namnet på hans dotter mins man än. Ingärd hette hon 
ock var huslig som vårsolen med bärröda kinder, glad ock 
kvick som lärkan, händig ock snäll i arbete ock sysslor. Där-
före var hon ock en grannyttja 1), som hvarje gosse önskade 
till brud. Ingärd hade dock gått förbi alla kaksarne 2) ock 
fäst sitt tycke vid en fattig husmansson. Hvad namn han 
hade, vet ej jag, men anständig var han med goda seder, 
stark som tallen, mild som björken ock seg som enen. Att 
husmanssonen skulle få Ingärd, som till på köpet var land-
ärfva 3), var vist att tänka! Nej förr skulle hon få gifta sig. 
med trollet där borta på Skånskogen. 

Där vallades om somrarne bondens i Hofsbärg boskap. 
Men dess emellan huserade trollen där. Som hvar man vet 
ock vi med, intaga alltid trollen vallarne, så snart skogjän-
torna lemnat dem med kyn 4). De vilja då vara ensamma där 
ock äro otåliga vid besök. Men trollen på Skån voro af ett 
eget slag. 

Bland alla socknens kaksar , var sonen till bonden i Horne 
den styfvaste i rikedom, men det var en svartmuskig en med 

flicka, värd att eftersträfvas till hustru. 
gosse, god att få till man. 
ensamt barn, som ärfver gården. 
korna: ku = ko; best. kua, pl. kyl'. 
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stygg uppsyn. Honom ville Hofsbärgsgubben hafva till måg; 
men Ingärd ville inte hon, som väl underligt var. Men tänkte 
hon väl: »gods ock penningar kan rost förtära, ett troget 
hjärta bör man ära». Det halp inte, att Ingärd sade nej; på 
hösten, sedan hon kommit hem från vallen, skulle bröllopet 
med Hornegossen stå. 

Det var på våren, ock Ingärd rustade sig att boföra 1). 
Farn ock drängen hade gått förut med hästen, som bar en 
stor skruck 2) med hvarjehanda bonad samt bröd ock sofvel; 
efter kom Ingärd med kyn, ock sist gick skogjäntan, en 
gammal en. Ingärd tutade i luren så vackert, att det klang 
hän omkring väl på en mil, ock dess emellan sjöng hon lustigt 
ock gladt, ty hon var ej den, som tog sorgen tung. Nu 
var det väl också en så ljuflig vårmorgon, som mången är väl 
det, då bäckarne sjunga ock foglarne sjunga ock till ock med 
små bladen sjunga, ock den som då kan vara i skogen ock 
ej sjunga med, den har hvarken röst eller lag, men det hade 
Ingärd, ock därföre sjöng hon. Farn var långt förut, det 
kan en tänka, när det är annat att klöfja än gå med kyn. 
Än drar Strimla, än Gullstjärna till skogs, ock så är det att 
kuta 3) efter dem, ock kommer man väl till baka, är det små-
fäskrakje 4), som sätter i väg. Så var det ock här, ock där-
före hade de båda skogjäntorna blifvit efterpå. 

Då det led på dagen ock de hunnit upp mot Västeråsen, 
tillsade Ingärd den gamla att gå förut, så skulle hon drifva 
på. Ingärd stannade, sedan hon drifvit på kräken; ock nu 
hände det sig så, att just i det samma kom han fram, hus-
manssonen, åtföljd af en lurfvig hund. »I ska i vallskog?» 
sade han. -- »Ja det är den tiden nu», svarade Ingärd. — 
Det är otrygt på skogen», sade han vidare. — »Otryggare är 
det på bygden», svarade Ingärd; ock så tego de. — »Skulle 
du ej vilja taga den här med dig?» sade husmanssonen ock 
visade på hunden; »bind din halsduk om honom ock låt honom 
löpa, om du kommer i nöd af hjälp», tillade han. — »Tack», 
sade Ingärd; ock så skildes de åt, ock hunden följde med 

flytta till vallskogen. 
bärkorg. 
springa. 
får ock getter. 
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hänne. Nu är det alltid så, att när två hålla hvarandra kära, 
hafva de lättare att komma till tals, när de inte se hvarandra, 
ock så var det här. 

»Jag äger ej gods, jag äger ej gård, 
du vill väl inte ha mej; 
men åker jag bryter ur stenmarken hård, 
så, kära du, ta mej! 
Hå-å-å-hå — det är ljufligt i skogen», 

sjöng husmanssonen, ock Ingärd svarade: 
»Ock bryter du åker ur stenmarken hård, 
åh, gosse, skall jag tro det, 
så får du väl också din egen gård, 
så mist inte modet! 
Hå-å-å-hå — det är ljufligt i skogen». 

Ock så sjöngo de ömsevis både länge ock väl, ock alt gladare 
ljöd det; men till sist kunde de ej höra hvarandra, då de 
drogo byar sin väg. 

Nu gick Ingärd förut igen. Då de kommo till vallen, 
voro farn ock drängen längesedan där, ock all bonan var af-
lassad. Kesseln hängde på vinnen I), ock tråg ock byttor 
stodo i källarn. Fara skulle vända åter, ock det var bara att 
säga farväl. Men innan dess kommo Ingärd ock han ännu 
en gång till tals om Hornegossen, ock då lär Ingärd hafva 
gråtit ock bedt, att hon skulle få den hon höll kär; men farn 
sade som förr, att hällre skulle han gifva hänne i trollsläkten 
på Skån, ock så skildes de. 

Nu voro de båda skogjäntorna ensamma på Skån. Det 
var ej så godt den tiden, som nu, att vara på skogen. Guffarn 2) 
var ofta framme, men värre ändå var gråben 3). Då fingo 
ofta skogjäntorna begagna spjuten, ock mer än ett vargskinn 
hade de med sig hem på hösten. — Ingärd gätte 4), den gamla 
stökade där hemma. Det är underligt att vara ensam i öde 
skogen. Har man ej en hjärtanskär, komma allahanda tankar 
farandes, ho vet hvarifrån; men har man det, då tänker man 
allenast på denne, ock så gjorde Ingärd. Gåfvohunden följde 

lyftarm af trä eller järn, på hvilken kitteln hänges öfver elden. 
björnen. 
vargen. 
vallade kreaturen. 
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hänne troget ock hjälpte hänne gäta. Tisdagsgässle 	var 
längst bort vid en liten tjärn med stora stenrösen kring. Under 
dem bodde trollen, ock när de kokade sin mat, såg man, hur 
röken smög upp mellan stenarne. Dit ville ej gärna hunden 
följa hänne; han stannade då på afstånd, såg stort på hänne 
ock började tjuta. 

Där satt hon nu, ock som hon ingen annan hade att tala 
med, så talade hon med sig själf, ock det var om Hornegossen 
ock den andre. »Skulle jag ej få den jag håller kär, må jag 
så gärna taga trollet, ty aldrig sätter jag krona på mitt hufvud 
för Hornegossen. — Nej, hällre trollet än Hornegossen,» Hon 
hade knapt talat ut, förrän det dånade till i stenröset, ock 
framför hänne stod en liten man, klädd i grå kläder ock röd 
toppmössa. Han såg blidt på hänne ock sade: »Rätt att du 
vill blifva min brud; gäfvare man får du aldrig där borta på 
storbygden. Fun har också sagt ja, ock nu fattas intet annat 
än bröllop, ock det skall stå i din stuga nästa fredagsnatt. 
Gods äger jag ock guld. Se blott!» sade han; ock så liten 
han var, sköt han med en hand bort den stora stenen, på 
hvilken Ingärd suttit. Rädd blickade Ingärd in i trollets bo-
ning; där glänste alt af guld. Små män höggo det ur bärg-
väggen ock hamrade det till tackor. Hade Hofsbärgsgubben 
varit där, hade han väl för en enda af dem hällre gifvit Ingärd 
ditin, än till Hornegossen, som väl aldrig ens drömt om en så-
dan rikedom; ty Hofsbärgsgubben var en girig en, men det 
var icke Ingärd. Hon vardt häpen, då hon såg det myckna 
guldet; men hon tog snart mod till sig, ock så började hon 
tala förstånd med gubben, ock slutet på deras samtal blef, att 
om ingen från bygden skulle komma till vallen dessförinnan, 
skulle bröllopet stå under fredagsnatten därpå. Det kunde 
gärna gubben gå in på; han viste nog ställa så, att ingen 
skulle komma dit, ock så skildes de. 

Så snart Ingärd kom ett stycke därifrån, band hon hals-
duken om hunden, ock denne satte genast i väg. Husmans-
sonen stod just ock trafvade vinterveden utanför stugan, då 
hunden kom rusande till honom; ock så hårdt hade han 
sprungit, att han föll ned ock låg nästan andlös. Gossen tog 

4) gätställe. Vallskogen är indelad i »gässler», hvilka få namn 
efter dagen, då de betas. 
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genast ock satte knifven i bältet, ock med yxan på axeln be-
gaf han sig af När han kom uppåt skogen, låg där en dimma 
så tung, att han ej kunde se handen för sig, men bakom honom 
var det alldeles klart. Han gick ock gick; men rätt som det 
var, stod han åter vid skogsbrynet igen, ock nu kunde han 
förstå, att det var trollen, som lekte med honom. Nu var 
här på den tiden en from man, som lärde kristendom. Hus-
manssonen hade hört honom läsa ock sjunga, ock tänkte han 
nu: »har någon makt med trollen, så är det han.» Till 
honom begaf han sig. Väl blef han mottagen, ock presten 
skulle nu följa honom åter till skogen. Han tog en stor kappa 
på. Ett kors af guld bar han i ena handen ock en stor bok 
i den andra. Den svarta dimman låg ännu öfver skogen; 
men så snart den fromme mannen trädde därin med korset, 
vardt det klart som ljusaste dag, ock så gingo de framåt. 
Långt var det att gå, ock innan de kommo åt vallskogen, 
var det långt lidet på kvällen. 

Ingärd hade väntat ock väntat: ingen kom. Trollen rus-
tade till bröllopet. Stugan pryddes med granna röda tyger, 
iväfda med guld; på bordet stodo flere bägare af guld, ock 
ölet, som trollen brygt, bars upp i stora kinkar af silfver. 
Till sist skulle bruden klädas. Hännes -vallkläder togos af 
hänne, ock hon ikläddes endast en tjock, svart slöja, ock så 
stod hon nu rustad. En kan lätt tänka, huru hon skulle vara 
till mods. Rätt som hon nu stod där, började trollen bli! va 
oroliga ock sprungo af ock an i stugan. Dörren gick upp, 
presten ock gossen stego in. Korset glänste i stugan, ock i 
ett fdrsvunno alla trollen, somliga genom skrufven 1), andra 
genom källarluckan. Så mycket af guld ock silfverkärlen de 
kunde rycka med sig, togo de; men mycket blef kvar, ock 
däraf togo presten ock husmanssonen livar sin del. Men nu 
sedan husmanssonen var vorden så rik, hade Hofsbärgsgubben 
intet emot att taga honom till måg, ock så firades bröllopet 
på hösten med all ståt. Länge lefde därefter husmanssonen ock 
Ingärd till samman i fröjd ock gamman, ock släkten lefver 
än — men inte är det jag, som säger hvilken han är. 

Slöjan förvarades länge i släkten, kom så i sockenkyrkan, 
ock murknade hon som alt annat ock jag med. 

5 skorsten. 
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2. Hårgadanseu. 
(Hanebopolskan). 

I Segerstad vid gränsen tu l Hanebo reser sig Hårgabärget; 
där uppe på toppen ligga flera flata hällar, på hvilka fordom 
människor offrats. Där är ock en väldig vårdkas, ock ännu 
är hvar ock en, som bestiger bärget, skyldig att öka den med 
ett trä eller en sticka. När den sist lyst för att kalla folket 
till samman vid någon gemensam fara, vet ingen; men så farligt, 
som det skall se ut, när den åter en gång tändes, har det 
aldrig varit. Skråmtar I) gör det än där uppe, ock i nattlig 
stund hör man stygga läten därifrån. Såg inte »69» vid lif-
kompaniet en dödskalle kullra ned för bärget, hoppande från 
trädtopp till trädtopp, alt under det ständigt upprepade hemska 
ropet: uj hi—uj hi! — Ja hemskt är det där; men det är ej 
underligt efter hvad som hände där i forna dar. Så är berät-
telsen därom. 

I Hårgabyn nedanför bärget hölls ett okristligt lefverne 
med dans ock dryckeslag. Där var dans en lördagskväll. 
Klockorna, som ringde in sabbaten, varnade högtidligt: »Helga 
din själ! — Sabbat går in!» Men ingen af den vilda skaran 
i dansstugan brydde sig om att lyssna därtill. Alt vildare 
vardt dansen, alt högre ljödo ederna, ock alt djupare tömdes 
ölkrusen. — Till sist trädde in i stugan en främmande man 
ock erbjöd sig spela för dem. Ja, det ville de alla, ock han 
stämde upp en polska, hvars make ingen hört förr, ock ve 
den, som får höra den. Han spelade ock spelade, de dansade 
ock dansade, ock till sist sjöng° de alla med: 

Där dansar den blå, 
där dansar den grå2); 
på Hårgabärget skall dansen stå. 

Dagen grydde: ännu fortgick dansen med samma vildhet. 
Åter ljödo klockorna manande: »Kom till Guds hus! — Kom 
till Guds hus!» Men ingen mer än en flicka lyddes därtill. 
Hon slet sig ur ringen ock kastade sig nästan andlös ned på 

spökar. 
Segerstadsborna voro fordom blåklädde, Hanbyggarne gråklädde. 
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bänken. Då ringen rusade förbi hänne, sökte hon rycka sin 
fästman därifrån, men hans arm slets af ock stannade i hännes 
hand — ock nu rusade hela skaran med spelmannen i spetsen 
ut ur stugan, bort öfver bäcken, uppför bärget — det var en 
förfärlig dans — ock där uppe dansade de, till dess köttet 
multnade från benen; ännu dansade benranglen, till dess benen 
föllo i sär; ock till sist var det endast de hvitnade skallarne, 
som hoppade där uppe — omkring i ring: uj hi! — uj hi! 

3. Tröne. 
Tröne sättes af allmogen i förbindelse med Tor: Tröne 

skall vara Torön, emedan här fordom funnits ett Torstempel, 
kringflutet af ån, som nu blott går förbi kyrkan. Kring Tröne 
sluta sig sägnerna. om  den helige Staffan, helsingarnes apostel. 
Han kom först till Tröne ock hade där sin bostad, från hvilken 
han drog ut på färder kring landet, ock red efter solens lopp 
till Arbrå, Järfsö, Ljusdal ock Nordanstig ock därefter hem 
igen, samt vardt ihjälslagen vid Mordbäcken på gränsen mellan 
Helsingland ock Gästrikland. Hans lik bands på en otamd 
fåle, som förde det till Norrala, till det ställe, där hans ben 
ännu hvila under golfvet af det lilla grafhus, som Norrala 
socken i senare tider bygt öfver det gamla forna träkapellet. 
Så är sägnen, att :när detta kapell ramlar, är värdens sista 
dag snart för handen. 

I Tröne åter berättas, att",  S:t Staffan, sedan han länge 
predikat i det öfriga Helsingland, till sist begaf sig till Tröne, 
själfva härden för den gamla Torsdyrkan. Där var ett stort 
offer. Han inträdde i offerhuset, ock sedan han predikat om 
Kristus, utsträkte han sin hand mot Torsbelätet, som genast 
krossadt föll ned från sin ställning. De församlade blotarne 
grepo nu den helige mannen ock slogo honom ihjäl. Hans 
lik fördes utom den åt Tor helgade platsen ock kom så till 
Norrala, där hans lärjungar togo hand därom. 

Tröne kyrka är efter sägen den äldsta i Helsingland ock 
var länge den enda. Då samlades här från hela landet kyrko-
besökare, ock byarnes namn kring kyrkan bevara ännu minnet 
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af denna tid. Så skall Tygsta hafva sitt namn däraf, att vapnen 
här aflades; i Glamsta samlades folket från skilda trakter, 
samtalade om hvad som händt i de olika bygderna ock afgjorde 
gemensamma angelägenheter. Till Daglysa ankommo vanligen 
Söderalaborna i dagbräckningen, o. s. v. Måhända hafva dessa 
sägner sammanhang med de vallfärder, som under katolska 
tiden helt säkert skedde till S:t Staffans graf ock till den 
kyrka, som var helgad åt honom. Kyrkan, som tvänne gånger 
blifvit tillbygd ock utvidgad, var ursprungligen, som ännu på 
de orappade gråstensmurarne kan synas, endast 31 alnar lång 
ock 18 alnar bred, ock var föga egnad att rymma en så stor 
menighet, som Helsinglands äfven vid denna tid var. Aldrig 
ock vördnadsbjudande ser hon ut med sina gråa murar, sitt 
spetsiga tak, från hvilket likväl kammen nu är nedbruten; ock 
genom den öfverbygda kyrkogårdsporten med gluggen, från 
hvilken presten öfver folket stänkte det vigda vattnet, gifver 
hon till känna sitt ursprung frän den katolska tiden redan genom 
sitt yttre, men ännu mera i sitt inre genom sitt korshvalf ock 
sina målningar, afiatsskrin m. m. De många helgonbilder, som 
ännu för några tiotal af år sedan prydde väggarne, äro nu ut-
flyttade ock ligga väl i någon skräpbod, likaså den gamla dop-
funten af sten, som sönderslagen återfinnes på bottnen af klock-
stapeln. 

På den tiden, då Tröne kyrka var den enda i landet, lefde 
i Bollnäs tre bröder: Erik, Rike ock Flake, efter hvilka går-
dame Eriksnäsbo, Rikbo ock Flaknäs ännu hafva namn. De 
voro alla mäktige ock redo i lysande kläder på silfverskodda 
hästar. Den förnämste af bröderna var Flake. Han hade för-
bjudit presten i Tröne att ringa till sammans, förrän klangen 
af hans silfverbetsel hördes till kyrkan. En söndag, då Flake 
dröjde längre än vanligt, lät presten sammanringningen ske, 
innan den mäktige mannen anländt. Gudstjänsten var börjad, 
presten messade framför altaret, då hastigt Flake inträdde, gick 
rätt uppför gången ock stötte sitt svärd i prestens bröst, så 
att han nedföll död vid altarfoten. Men ångern öfver detta för-
färliga brott kom öfver Flake, som ingenstädes hade någon frid 
eller ro. Så beslöt han att draga af på pilgrimsfärd. Sina 
skatter nedgräfde han under de båda källorna på Källängen, 
men själf kom han aldrig åter. Mången har sökt att upptaga 
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skatterna; men alla hafva blifvit skrämde från företaget af en 
stor svart höna, ock så ligga de där ännu i dag som är. Tage 
dem den som kan! 

4. Kårböle 
är beläget på skogen mellan Färila ock Hogdal på vägen till 
Jämtland. Här, säger man, var af ålder hvilställe för färd-
männen, ock här stod fordom ett kors, vid hvilket de resande 
gjorde sin andakt ock offrade; ock hette stället därföre Kors-
böle eller Korsgården, hvilket under tidernas längd blifvit Korr-
böle, som namnet uttalas. 

Man berättar eljes också på annat vis, att stället fått sitt 
namn af' kål ock börda, som här heter böla.') En man i Ljus-
dal hade här sin jakt- ock fiskeplats. Han bar engång med 
från hemmet en stor börda kål för att njuta af under sin vis-
telse där. Då han kom dit upp, kastade han kålen ifrån sig 
utanför stugan ock gick in. Under tiden kommo getterna ock 
åto upp all kålen. Då mannen åter kom ut att taga vara på den 
dyrbara maten, fans ej spår därtill, ock han utropade förargad: 
»Jag menar Håken tog vid kålböla» — ock däraf vardt namnet. 

Färdmännen brukade för att vinna en lycklig resa offra en 
gåfva till Kårböle kapell, ock för den kassa, som häraf bildades, 
är kapellet till en del bygdt. Resorna här förbi voro ej alltid 
i det ärligaste ärende, då det ofta gälde att från Norge 
smuggla tobak ock andra förbjudna varor, ock under den tiden 
föreföll° ofta strider mellan kronobetjäningen ock smugglarne. 
»Lars Frössing» heter ett ställe vid denna väg. Här upphann 
fogden Lars trenne färdmän med kontrabandsvaror. Han äm-
nade gripa dem, men i stället grepo de honom ock bundo honom 
vid en tall, där man sedan fann honom ihjälfrusen. 

Ej långt från Kårböle ligger Kerstabärget. Brant stupar 
det ned i Kerstasjön. Här nedför åkte en gång på skidor lapp. 
eller finnflickan Kersta. I ena handen höll hon en tenntallrik 
med ärter ock i den andra skidstaken. Folket stod där nere 
på sjön, såg hur hon uppe på toppen af bärget svängde tall- 

1) d. v. s. thga. 
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riken i handen, ock så bar det af i hvinande fart. Inom 
några ögonblick stod hon där nere ibland dem: ej en ärta var 
spild af tallriken, vågstycket hade lyckats. Men det kostade 
också den unga flickans lif, ty ett blodkärl hade sprungit i 
bröstet, hon vacklade ock föll. Det jubel, som nyss hälsat 
hänne, byttes i sorg, ock tysta buro de hännes lik från platsen, 
som därefter bär hännes namn, som sagan hännes minne. 

Om du ej är trött, klättra med mig dit upp till toppen — 
dock, vill du endast se en leende tafla med grönskande tegar, 
skuggiga lunder, hvitmenade kyrkor, vänliga boningar, som 
spegla sig i sjön, ock lekande barn: gå då framåt bygden. 
Den tafla, som här uppe möter ditt öga, är allvarsam, dyster 
om du så vill; men den har sin storartade skönhet. Är det 
klart, kan du se någon fjälltopp med sin snö glänsa vid ho-
risonten, annars blott skogen ock bärgen, mellan hvars vågiga 
åsar Ljusnan ibland lyser blå. Där borta sänker sig mot älfven 
Huskölsbärget, vid hvars fot, som dock ej din blick kan nå, 
kornet ock rågen gro, bärande goda skördar åt dem, som där 
bygga ock bo. Hvilka äro de? Sitt ned där i mossan vid det 
fallna trädet, skall jag tälja deras saga: den är enkel ock all-
daga. 

På fjortonhundratalet kommo hit tvänne unge finske män, 
från Rautalampi socken i Savolaks. Där trängde på alt sätt 
af fiender, som med våld ock rof foro fram, drogo de unge 
männen ut för att i Sverige söka nya boningsplatser för sig 
ock sina hustrur, med hvilka de nyss blifvit gifte. De kommo 
först till Björnbärget, ett stycke söder om Huskölen — du ser 
det där: det mörka med det ljusa molnet simmande under 
toppen — ock började arbeta med svedjning. En dag hörde 
de en kvinna, som lålade i ett närbeläget bärg. De lyssnade: 
det lålandet kände de igen. Med tårade ögon vände sig den 
ene till den andre ock sade: »Vore det ej här i främmande 
landet, skulle jag tro, att det var min Kan, som lålade.» På 
nytt förde vinden valltoner dit bort till de båda männen. »Nej, 
det är väl en dröm,» sade den andre; »men hörde du nu min 
Kersta?» De begynte nu hoja till baka. Det var väl blott en 
lek, men i hvilken för de båda männen hem ock fosterbygd 
speglade sig i lefvande drag. Alt gladare ock alt närmare 
följde svaren. Snart syntes tvänne kvinnor, den ena på sin 
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rygg bärande ett rosenkindadt barn. Ej länge dröjde de båda 
männen att skynda dem till möte. Hustrurna hade återfunnit 
sina män. Längtan hade gripit dem med makt, ock så hade 
de båda till sist ej kunnat motstå hänne, utan till sammans 
dragit ut att söka de käre, hvilkas spår de följt från bärg till 
dal, från dal till bärg. Aldrig sökte kärlek utan att finna. 
Ock nu täljer sägnen vidare, att de båda kvinnorna samma 
dag togo till yxan, ock så gick arbetet med lust ock fröjd. 
En dag, då de kommit högre upp på bärget, sågo de på den 
andra sidan Huskölsbärget, som såg fruktbärande ut, där det 
satte sin fot i älfven; ock så drogo de eöfver, ock där bygde 
de bo, nybyggen först, så torp, nu rika bondgårdar. Men i 
rak linje nedstamma ännu de, som bo där, från de båda Rau- 
talampimännen. 	- 

Där österut höjer Sorgbärget sin hjässa öfver skogen, ock 
den blå fläcken där nedanför är Sorgsjön. Jag vet, hvarföre 
stället fått sitt dystra namn. Det var tvänne vallflickor, som 
gätte där uppe. Den ena, den fagraste ock den käraste, var 
borta, då de på kvällen skulle drifva kyn till vallen. Den 
andra sökte ock ropade — intet svar. Då kommo de från 
bygden ock sökte äfven, men utan att finna den förlorade. 
Borta var hon, kanske till sin eviga ofärd, hos trollen. Nu 
viste de ingen annan råd än att taga den minsta kyrkklockan 
ock föra dit upp i bärget. Där bygde de nu en ställning, 
klockan hängdes där upp, ock dess heliga ljud dånade med ekot 
från bärgen fjärran omkring. Då såg mången, som har öga för 
sådant, hur trollen med händerna för öronen hastigt skyndade 
sig undan ur klyftorna. Ock nu måste de också återlemna 
sitt rof. Den väna Margit återfans framåt bygden, men hon 
var död — låg där med hopknäpta händer, ock de brustna 
ögonen sågo ännu mot himlen. 

Där borta ser du såsom en rödlett dimma stiga ur älfven. 
Hon skiftar iblånd i regnbågens färg: det är stänket från 
Laforsen, eller, som det påstås, rättare Loforsen af det att han 
faller lodrätt ned. Där invid, ett stycke ned, är en grotta, som 
kallas Röfvarhålan. Är älfven låg, kan man komma in däri. 
Det är en rymlig håla, som väl kunde vara lämplig till bostad 
åt stigmän; ock sådana bodde där äfven enligt sägen i fordom-
dag. En gång hade de röfvat en flicka från bygden, som 
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sattes att sköta deras hushåll. Då hon varit där i hela sex 
år, återkom hon hem. Förgäfves sökte hännes anhöriga att få 
reda på, hvar hon befunnit sig; ock häpna voro (le, när de 
förnumna°, att hon åter skulle begifva sig dit. Tidigt på 
morgonen innan hon skildes från hemmet, fattade hon med 
handen spiselstolpen ock sade: »Svurit har jag att ej för någon 
människa omtala, kvar jag är; men för dig kan jag säga 
det». Ock nu berättade hon, hur hon var fången hos röfvarne 
ock talade om, huru de lättast skulle kunna gripas; ock det 
dröjde ej länge, innan de alla blefvo tagna i sin kula ock be-
fordrade till straff. 

Bärget där straks bortom Kärböle heter Skansbärget, ock 
nedanför det samma ligger Kårböle skans med sina nu skog-
bevuxna vallar ock grafvar, ett minnesniärke från striderna 
med Norge eller rättare Danmark om Jämtland ock Härje-
dalen. Tvänne gånger, berättar man, har skansen varit besatt 
med krigare, men ingendera gången kommo norskarne så långt 
ned. Sista gången drogo de sig till baka, sedan de bränt upp 
Kolsätes by, som fick namnet däraf att intet annat än ett till 
hälften koladt säte eller bänk undgick lågornas rof. — Ock 
nu börjar dimman höja sig ur dalen ock klättra uppåt bärget, 
ock vi gå ned, innan den hinner hit upp. 

5. Gossen som slogs med trollet. 
Nu skall jag tala om det alldeles som det var. Det var 

vid Båsmess 1). De hade lekstuga i Sillerbobyn i gården där 
västpå. Lustigt gick det till. Han, Rångstrapojken, gned 
fiolen ock hann ej mer än som hastigast taga en klunk ur 
stånkan mellan polskorna. Nu var dock ett kort uppehåll. 
Kruta-Anders gick ock svängde sig på golfvet, stampade än 
med ena, än med andra foten, slog med armarne ock ropade 
emellanåt: tjo! så det sjöng i fiolen. Nu var han morsk, det 
var ej godt att nappas med honom nu. Emellanåt knöt han 
handen under näsan på någon af de andra pojkarne ock sade: 
»Vore dä så en kalfhage full ock tie på le2) tockna som du, 

Då vallhjonen komma hem från skogen, söndagen efter Mosedag. 
på ledet eller stättan. 
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gosse, så vore inte jag bang — tjo !» — ock så slog han 
händerna till samman, att det small som en herrpiska — tjo! 

Nu tog han på sig en sedig min ock slog korsben dit bort, 
där hon satt, Rosa-Kirsti. »Jag tänker dansa med dig nästa 
gång det spelar upp, Kirsti,» sade han. »Jag tycker du har 
göra stå, långt mindre dansa; inte må du tro jag låter sätta 
krokben för mig,» svarade hon. Det syntes nog, att Anders 
vardt både harmsen ock skamsen; men det gitte han inte visa, 
utan svängde sig på klacken, hukade ned, stampade i golfvet, 
slog händerna till samman ock sade: tjo! — Rångstrapojken 
kom fram till Rosa-Kirsti ock Karstra-Kari ock sade: »Tack 
för sist.» »Tack själf, »sade Karin. »Välkomna hem», skulle jag 
väl säga.» »Tack,» sade Kirsti. »Det har varit åtigt 1) på 
skogen i år,» sade Rångstra-Pelle, ty han var så språkför ock 
lätt att komma till tals med. »Värre har jag varit med om,» 
svarade Kan. »Nu måtte det inte vara tökt2) komma på 
skogen,» sade han, ty språka kunde han. »Nej,» sade Kirsti, »nu 
rusta de sig att boföra där uppe, ock de skyndade nog på oss 
också, innan vi kommo af». »Ja så, de hade brådtomb»),To,» 
svarade Kirsti, »tre gånger löste de korna sista natten». »Ock 
hur de väsnades sen!» sade Kan. Nu kom han, Kruta-
Anders, igen. »Hvad åller3) ni om?» sade han. »Jo,» sade 
Rångstrapojken, »jag sade, att skulle någon töras gå till Snesa-
vallen i natt, så vore det Kruta-Anders, men ingen annan 
häller.» — »Ja, det kruser jag inte för,» sade Anders. »Ock 
du skulle töras gå till Snesavallen, du Anders? Du ser mig inte 
så ut,» sade Rosa-Kirsti. »Jo,» svarade Anders, »var du viss, 
att jag tör; ock först går jag upp på Skinnlippasten 4) ock 
frågar, om någon af småfolket vill taga ett kragtag med mig.» — 
»Stor i ord ock liten på jord!» svarade Rosa-Kirsti. »Säger 
du det, Kirsti; skam mig, om inte jag sofver på Snesavallen 
i natt ock ajös med er!» sade Anders, svängde sig hastigt om 
ock gick mot dörren. Rosa-Kirsti stod upp, gick efter Anders 

besvärligt genom brömsar ock mygg. 
behagligt. 
pratar. 
Skinnlippa 	kvinnoförkläde. En jättekvinna bar stenen i sitt 

förkläde att därmed krossa kyrkan, då förklädet brast, ock stenen blef 
liggande där.  
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ock sade: »Du må väl aldrig gå, Anders?» — »Jo säkert som 
sex, Kirsti; ingen rädder här» — tjo! — ock så sprang han från 
Kirsti på dörren; ock borta var han, borta för långa tider. 

Anders var en duktig pojke; farn hans hade varit soldat, 
men Anders var bara dräng han. Stark var han, morsk ock 
gladlynt, men stormodig, då han någon enda gång fått för 
mycket till bästa. Kirsti var dotter i gården, där Andeis 
tjänte. Hon var spräg 1) om kinderna som en pioneros, hade 
ljust hår ock vänliga ögon. Försten hade hon, liksom Anders, 
stått på gången, så förstånd hade hon nog af. Farn hännes 
var ingen storbonde, ock inte såg det så omöjligt ut, att ej 
Anders kunde få hänne. Inte hade han sagt ett ord om det, 
förstås, men nog tykte han om hänne. När Anders sprang ut, 
skyndade Kirsti efter honom ut på gården, ock ropade: »An-
ders! Anders!» men där vardt intet svar. Hon sprang dit bort 
till gärdesgården, klef upp på den, ock nu kunde hon se, hur 
han snodde af uppför backen bort mot skogen. Gärna hade 
hon sprungit efter honom, men det skämdes hon för. »Gud 
hjälpe oss!» sade hon, ock så vände hon åter in i dansstugan, 
men någon dans vardt det ej för hänne den kvällen. 

Dagen därefter ock sen många dagar gick Rosa-Kirstis far 
ensam till arbetet. Anders syntes ej till. Borta var han, borta 
vardt han. Det kom en ny dräng i hans ställe till gården. 
Men han var en senfärdig en; ock då gubben var gammal, 
vardt det ej den skötsel som borde, ock så bar det alt mera 
nedför, till dess till slut det var fråga om att gården skulle 
säljas för att betala skatterna. Ock Rosa-Kirsti hade inte haft 
en glad dag, sedan Anders drog af. Hon tykte likasom hon 
narrat honom åstad. På två år hade Kirsti ej varit med på 
vallen. Nu, tredje året, måste hon dit, då de ingen piga hade. 
Våren var vacker, alt såg så lofvande ut, ock glada drogo 
jäntorna uppåt skogsstigarne: 	 — kom kyna mina, 
Rosa-hl!, Strimla, Gullkrona!» ljöd det öfver alt i skogen. 
Med tungt sinne drog ock Kirsti upp åt Snesavallen. Ingen 
hade någonsin hört hänne skratta, sedan Anders satte i väg. 
Se det är två slags glädje i ett människohjärta. Det ena 
slaget vill bo där för jämnan, som blåblomstret i kornåkern; 

i) röd. 
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det andra kommer ock far, som vinden i talltullen'): mister 
man det första slaget, far det andra med det samma. 

Rosa-Kirsti hade mist sitt hjärtas glädje, därför log hon 
ej mer. Men tänk, hur underligt Gud styr. En kväll, då Kir- 
sti, sedan hon stökat med kyn för dagen, trädde in i sin stuga, 
satt han där vid bordet lifslefvande, Anders, likasom han blott 
kommit från bygden att hälsa på. Ock det var likasom Kir-
sti väntat honom, ock så talades de vid, som intet händt. 
Till sist sade Kirsti: »Mycket underligt har väl du varit med 
om, sedan vi sist sågo hvarann?» — »Jag har så,» svarade 
Anders; »skall han flytta, drängen er, till Mickelmess?» — 
»Hemmanet skall säljas,» sade Kirsti sorgset; »vi behöfva ingen 
dräng mer.» — »Tror intet det,» sade Anders; »hur är han, 
gubben, nu? är han modfäld?» — »Ja det kan en väl tänka, 
när så illa går,» sade Kirsti. -- »Han blir väl glad igen,» 
svarade Anders. »I morgon går jag fram till honom.» — Så 
gjorde Anders, ock det vardt intet af att sälja hemmanet. 
Skatter ock skulder betalades, ock på hösten flyttade Anders 
som bonde in i gården. Det vardt bröllop af, Anders var brud-
gum ock hon, Rosa-Kirsti, var bruden. En sådan kappridning 
som den gången hade de ej sett förr. Då brudsvennerna med 
Anders redo från kyrkan, gick det till en början så sakta; 
men alt ökade Anders farten, ock de andra följde med. Rång-
stra-Pelles Svarten vardt första gången efterpå; ock fastän 
sadelgjorden sprack för Anders vid Norebron, var han dock 
långt före de andra i bröllopsgården. 

Snart märktes det nog, att Anders hade hvad andra 
tittade efter, både gods ock guld, ock huru hade han fått 
det? Därom sades både ett ock annat. Somliga sade, att 
han varit hos trollen ock tjänat för lön, ock somliga sade, 
att han tjänade där än; men jag vet, hur det var. Anders 
talade om det själf för Rångstra-Pelle, ock han för son sin, 
ock så gick det hela raden utför till mig, ock det var så. 
Den kvällen, då dansen stod i Sillerbobyn, gick Anders å 
stad åt Snesavallen, ty rädd var han inte, ock alt emel-
lanåt slog han händerna samman ock sade: tjo! Nu fick 
han framför sig på vägen eller gadden se en man, som gick 

1) tull =  topp af ett växande träd. 
Sv. landsm. N. B. 1. 	 17 
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där ock bar tungt. Kommen närmare såg han, att han hade 
röd toppmössa på hufvudet, ock tänkte det var en Järfsökarl. 
Nu gick han hastigt på ock hann opp honom. Då han nu 
kom in till honom, såg han, att han var en liten gubbe: liten, 
men bred ock stark såg han ut. »Goder afton ock god kväll!» 
sade Anders; »hvad kan Järfsökarlar göra på skogen så sent?» 
allvar sin väg,» svarade gubben; »men .goder afton igen b»)Vi 
hafva samma väg, tror jag?» sade Anders. Det var klart mån-
sken ock frost, det glittrade i de vissnade björklöfven, det sken 
i grantopparne, ock det risslade ock rasslade i skogen. »Må 
det?» sade gubben. Nu kommo de fram till en liten glänta 1) 
i skogen. Anders såg på gubben ock tykte det kunde vara 
roligt att taga ett liftag med honom. »Ni är nog styf ni, fast 
ni är liten?» sade han. »Säg då det!» svarade gubben. »Skall 
vi fresta ett liftag?» sade Anders. »Fresta duger,» sade gubben 
ock lade säcken han bar ett stycke ifrån sig. Anders hoppade 
till på benen, krökte ryggen som en katt ock fattade den lille 
med båda armarne om lifvet, jänkade benen litet, ock den lille 
grep Anders om lifvet med långa armar. Så stodo de en stund 
ock likasom kände efter. Den lille böjde till sist Anders så 
att han måtte släppa med ena benet. Anders sökte mota, men 
det gick ej. Han vägde en stund — ock så låg han i backen, 
så att det skvall. Den lille oppå ock höll honom fast. Han 
släpte dock snart. Anders upp igen, slog i hop händerna ock 
sade: »Vi fresta ett tag till!» Nu flyttade han benen längre 
ifrån sig, men det hjälpte inte. Rätt som det var, låg han 
där igen. Då böljade Anders förstå. »Jaså, du är af det 
slaget,» sade han; »då fresta vi en gång till,» ty nu var han 
sint.2) Ja, de togo tag igen, ock nu låg han (lär, Anders, för 
tredje gången, ock den gången tog slaget så hårdt, att han 
domnade af ock vardt liggande där han låg. Hur länge han 
så låg, kan jag inte veta; men när han vaknade, satt solen 
i bärgen. Han steg upp ock kände, att det värkte i sidbenen. 
Snart märkte han, att knifven farit ur slidan, ock han till att 
leta. Då fick han se gubbens påse, ock kom nu i håg alt som 
händt kvällen förut, ock rätt på påsen låg knifven. Nu för-
stod han, att knifven farit ur slidan i det samma han hoppade 

1) öppen plats. 
.2) ond. 
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till för att taga liftag med gubben, ock han, gubben, hade för-
stås inte kunnat komma åt påsen, när det låg stål på den. 
Anders, som viste, att solen skulle skina på jordagods, innan 
man var säker därom, lät knifven ligga kvar, satte sig ned 
ock väntade, till dess solen stack öfver skogstopparne ock lyste 
på knifven ock påsen. Då gick han dit, löste upp säcken. 
Jo, det glänste där inne, skall jag säga. Han lyfte på den, ock 
inte var den lätt. Nu tog han påsen på ryggen för att åter-
vända hem; men hur han gick ock gick, kom han ej ur skogen. 
Han stillade sin hunger med frusna lingon ock gick igen. 
Flera dagar gick han så, ock nätterna hvilade han på mossa un-
der granarne. Till sist kom han dock fram ur skogen; men då 
hade han kommit så långt, att han var ända ini Norge. Där 
kom han till prestgården i en socken ock tjänade där, till dess 
längtan dref honom att åter söka sig hem till sin bygd ock 
till Kirsti, som han aldrig kunde glömma. Guldet sålde han 
för penningar, ock så kom han till Snesavallen den där kvällen 
ock fann där den bästa skatten bland alla: trogen kärlek. 

6. Stor-Gumjan. 
Han bodde på Hammarby gård i Ytter-Hogdal. Där 

synas ännu märken efter hans bostad i tre innanför hvarandra 
liggande källarhvalf, i hvilka rappningen är hård som sten 
ock svart. Stor-Gumjans mor var en kristen kvinna, som vardt 
bortröfvad af en bärgjätte. Men efter någon tid återkom hon 
till bygden medhafvande sonen, som växte upp ock i mycket, 
så ock i sin jättelika storlek bråddes på fadren. Han var 
dock af ett godmodigt sinnelag ock gjorde ingen för när, om 
han själf fick vara i fred. Vanligen åkte han om vintern i en 
mässingssläda, ett arf af fadren, ock med den körde han ned 
på kyrksjöns is, ock vardt kvar. Länge sågo de, hur slädan 
glimmade där nere på bottnen. Nu synes hon ej mer. Ehuru 
Stor-Gumjan fick sin graf i Kyrksjön, kallas emellertid en grop 
i Vallåsbärget, som förr varit ett muradt rum, innan stenarne 
därifrån togos till Hogdals kyrka, för Stor- Gumjansgraf. 

Var Stor-Gurnjan stor, så var Kuttingsgubben liten, ock han 
är det väl än. Han bor på Kuttingen, ett bärg mellan sjöarne 
Rosången ock Lången vid Hogdalsgränsen. Där har han fått vara 
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i fred, ända till de började med timmerdrifning där uppe ock 
bygde en smedja. Det tålde han ej, utan hyfvade stenar mot 
väggarne nätterna igenom, så folket hade möda sofva där. 
»Men,» sade Olof Pålsson, »var det inte märkvärdigt, att jag 
inte såg Buttingsgubben en enda gång, fastän jag var där i 
tolf veckor; ock ändå var jag många nätter ute där vid vatt-
rännan ock lätta' på timret. Men det är inte alla, som se tocket.» 

7. Hur det kom finnblod i släkten. 
Hemmanen lågo bredvid hvarandra, Lars Pers' i Öst ock 

Strand-Erskers i väst, men Lars Pers hade en äga, som sköt 
rakt in som en kil mellan Strand-Erskers. Det var en märk-
värdig äga, den; ty fastän det var samma jord, svartmylla på 
lerbotten, ock Strand-Ersker skötte sin jord så godt som Lars 
Pers med både dikning ock annat, så stod alltid rågen jäm-
nare ock gaf bättre skörd på Lars Pers' skifte än på Strand-
Erskers. Ock lade de båda igen till gräs, så fick Lars Pers 
två såtar, när Strand-Ersker fick en. När våren kom ock 
Strand-Ersker gick ut ock såg på marken, sin ock hans, ock 
tänkte: »I år skall väl jag hafva så godt som han, efter som 
jag har arbetat;>) — ja, så-var det på samma vis: där sköt 
rågbrodden på Lars Pers' äga så vackert upp ock stod där 
så grön ock jämn, ock på Strand-Erskers var det stora brand-
fläckar, ock alt i hop såg tynigt ut. Så gick det år för år, 
ock till sist vardt Strand-Ersker så arg på Lars Pers, att han 
inte gitte se åt honom; ock fast de bodde ända in i knutarne 
på hvarandra, voro de så skilda, som de skulle bott i byar 
sin socken.. Lars Pers viste rakt inte, hvad de gjort Strand-
Erskers, ty de tänkte aldrig på den der ägan — men »en 
ann så god sona en ann,» tänkte de; »krusar inte du för mig, 
så inte krusar jag för dig,» tänkte Lars Pers. Ock så gingo 
de hvar sin väg, ock alt längre vardt det mellan de vägarne. 

Strand-Ersker hade en son; honom kallade de Pynten — 
hvarföre vet jag ej, om inte därföre, att han var så fin af sig. 
Nog var han duktig i arbete, viller i) än många andra; men 
alltid klädde han sig så fint, ock var aldrig som de andra poj-
karne. Han kunde läsa hvad som hälst i bok, ock det var för. 

5 bättre. 
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honom det samma, om han läste latinstil eller ej; ock så läste 
han romanböcker. Händig var han att ställa till med h varje-
handa ock funderade ut konstiga maskiner, ock gjorde en orgel, 
som han spelade så vackert på, att det lät som de finaste positiv. 

Nu var det så en dag, att morn hans höll på att brygga 
dricka till jul. Hon gjorde nu alt riktigt, men det ville inte 
jäsa. Pynten läste i en bok ock såg efter, hvar felet var. Nej, 
det funno de ej på. De hade gjort alldeles som det stod i 
boken. Lill-Margit, Pyntens syster, sprang på golfvet ock lekte 
ock var lika glad för det, men morn var inte något glad, hon. 
När som hälst kunde Staffanspojkarne 1) komma — ty nu för 
tiden foro de inte som förr, just på annandag jul, utan som 
andra vettvillingar i själfva julveckan. När nu morn såg, att 
drickat inte på något vis ville jäsa, vardt hon ond på Margit, 
gick bort ock tog hänne i armen, ock förde hänne mot dörren. 
»Du kan låta bli ock gå här i vägen; ut på gården ock lek 
där!» Margit kom med fart ut, ock for rätt i famnen på en 
fjorton års pojke, som stod där just färdig att stiga in. Det 
var en mörk en med lifliga svarta ögon, spenslig ock smidig var 
han; ock när Margit kom dansandes emot honom, tog han hänne 
med båda händerna om lifvet ock lyfte hänne högt upp. Det 
tykte hon var roligt, ock så steg han in, ock Margit smög sig 
efter. Gossen strök håret till baka med ena handen ock 
hälsade. Morn såg på honom, kände igen slaget, ock tänkte 
på drickat. Inte tordes hon skicka af honom genast, förstås. 
»Se där,» sade hon ock satte fram drickskannan; »tag en gång 
dricka!» Gossen tackade, drack ock sade sedan: »Kunde jag 
kanske få arbete här?» Morn såg förvånad på honom. »Hvad 
kan du för arbete?» sade hon. »Alt som är, både ute ock 
inna, för karl ock för kvinna, ock inte nå fel med det.» Lill-
Margit stod där ock storbligade på honom — så gick hon fram. 
«Kan du få dricka att jäsa också, när det inte vill?» sade hon. 
»Liten är den konsten,» sade han, »ock kunde jag inte annat 

1) En skara lustigt utstyrde pojkar, däraf en förklädd till bock, 
drogo omkring i gårdarne, ock uppburo mat ock dryck för Staffans 
gille, som firades annandag eller tredjedag jul. De hade då många upp-
tåg för sig, ock där det åskade ej godvilligt lemnades, stångade sig 
bocken därtill. Ett vid dessa tillfällen begagnadt bockhufvud af trä 
från Huskölen är öfverlenmadt till Skandinavisk-Etnografiska samlingen. 
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än det, så gitte jag väl inte söka tjänst i tocken storgård som 
här.» — »Ja så laga så det jäser då!» sade morn, pekade på 
karet, ock så gick hon ut. Gossen gick fram till karet, tog 
opp täcket, som låg öfver, ock mumlade något, som Pynten 
ock Margit tykte lät som kolimaff. 

Efter en stund kom morn igen ock titta' i karet. Jo, 
det jäste det. Morn såg på gossen, ock gossen såg på morn. 
»Nå, kan jag få arbete här?» sade han. Det var inte att tänka, 
att morn ville ha en finnpojke i huset, men hon ville inte säga 
det rakt ut förstås; därföre svarade hon: »Ja, jag kan då inte 
säga det, jag, ty farn är inte hemma, han.» — »Kommer väl,» 
sade gossen. »Ja inte förrän lördagen häller,» svarade morn; 
»han är till skogs på hygge.» — »Är det inte han, som kommer 
där?» sade gossen, ock tittade ut genom rutan; »den där, som kör 
halta hästen?» — »Hjälpandes mig,» sade morn, »är det inte 
farn ock Svarten!» Nu började hon tänka både ett ock annat. 
Gossen sprang ut; morn, Pynten ock Margit efter; men morn 
tog ett eldkol ur spiseln ock släpte helt oförmärkt ned det utan-
för farstukvisten. »Tocket läder skall tocken smörja ha,» tänkte 
hon. *Ja, hästen var vorden halt där uppe på skogen, ock nu 
skulle farn till hästbotarn med honom. Det var bästa hästen, 
ock där stod gubbstackarn nu ock ref sig i hufvudet ock fun-
derade, om han skulle gå till Boggen eller till Rinaldo. Finn-
pojken tittade på hästen. »Måtte väl snart vara lagadt, det där!» 
sade han. »Du kanske kan, du?» svarade Strand-Ersker ock 
såg argt på pojken. »Ja, kunde jag inte det, kunde jag väl 
inte mycket,» sade denne, tog upp knifven ock strök med blad-
baken nio gånger rättsols kring benet; så klämde han det ock 
strök litet här ock hvar med handen. »Skall vara bra nu, tror 
jag,» sade han. Jo, benet var bra, Svarten haltade inte ett fnyk. 
»Jö, den där kan mycket han,» tänkte morn; farn vardt så glad, 
att han gick in efter en ny silfverplåt, räkte den åt gossen ock 
sade: »Tack skall du ha, litet bjudet!» — »Tocket vill jag 
inte ha,» sade finnpojken ock sköt till baka handen, men kan 
jag få arbete hos er?» »Tag en, ni far; han kan få dricka att 
jäsa också,» sade Margit. Farn ock morn ock Pynten till att 
rådgöra. Men då finnpojken tykte det dröjde för länge, sade 
han: »Ja, är det så, att jag inte får plats här, så får jag väl 
hos Lars Pers.» Nej, nog kunde han få stanna där, det var 
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inte frågan om det. Ock så vardt finnpojken stannandes hos 
Strand-Erskers. 

Det var en konstig figur, den finnpojken; allting kunde han, 
rolig var han ock gladlynt, ock det var svårt att se, hvilken 
var mest road af honom: farn, morn, Pynten eller lill-Margit. 
Full af visor ock historier var han. Pynten läste med honom, 
ock han hade inte svårt att få i sig hvad det var. Så kom 
farn en dag att tala om det där Lars Pers' skifte. Då sade 
finnpojken: »Blir det råd med annat, blir det väl med det ock-
så.» Ock när vårn kom, stod Strand-Erskers skifte lika vackert 
som Lars Pers'; ock när hösten kom, vardt det än bättre. Jo, 
den finnpojken var inte dum att ha i huset. Våren derpå läste 
han sig fram, ock nu var han som en annan kristen människa. 
Josse hette han, ock de andre pojkarne i byn tykte han var 
rolig att ha med; ock när de redo Staffansfärd, var ingen så 
morsk att sjunga som han. Ock det var just han, som diktade 
visan där: 

Lustig knoppa, 
kullri hoppa, 

ock alla 'pojkar i en rad! 
Alla Staffanspojkarne voro klädde till sockenlappar den gången, 
ock Mickel i Husköln var bock. 

Nu hade Josse en dyster där uppe i finnbygden, ock om 
hänne talte han med Pynten ock Margit. Hon var yngre än 
han, men äldre än Margit. Båda tykte de ville bli bekanta 
med hänne, Mirjam, där borta. Nu är det så, att läser man en 
romanbok, så drömmer man sen om det, som står där, ock om 
mycket annat också. Det är just som att äta saffran, när man 
går till sängs. Ock Pynten, som läste så ofta han hade tid 
därtill, drömde byar enda natt, ock alt var det hon, finnfiickan 
där på Fansentorpet, som låg honom i hågen. De hade just 
varit på r,nyrslått där uppe på skogen. Det är inte tökt det, 
skall jag säga, när det drar långt in på hösten. Då händer, 
att man får gå där i isvattnet hela dagen. Men nu skulle både 
Margit ock Pynten få följa med Josse hem öfver skogen till 
Fansentorpet, rätt ifrån slåttern. Alla tre följdes åt, ock inte 
hade de tråkigt under vägen, ty aldrig Lade Josse varit så 
rolig förr som nu. Alla genvägar hittade han, ock så kommo 
de fram, innan solen gick ned. Torpet låg vid en tjärn rätt 
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under bärget åt söder; det var en lång ock låg byggning med 
farstukvist på ena gafveln, ock öfver farstukvisten satt en väder-
stjärna, som var målad röd ock blå. Den klipprade ock klapp-
rade, ock när den snodde, var det liksom en röd ock en blå 
orm slingrat sig om hvarandra. Margit vardt nästan rädd, men 
Josse skrattade, tog hänne i hand, ock så gingo de in i stugan. 
Det var inte mycket bonad där: en bänk var det då kring 
väggen, men ingen stol; säng var det med skåp, men ingen 
klocka; ock på spiseln var bara stenhäll ock vinnen var 
af trä. Morn satt på en kubb vid spiseln ock stickade på en 
tröja. Mirjam var inte inne, hon. Josse gick fram till morn, 
hon stod upp, ock de hälsade hvarandra kärligt. »Se mor, det 
här är Pynten ock Margit,» sade Josse. »Guds fred!» sade 
morn; »är så fint folk ute på skogen — men sitt ner på bänken 
ock hvila.» Hon ock Josse gingo ut. Där sutto de nu. Pynten 
kände sig underlig till mods. Hjärtat slog i honom, han hade 
så mycket drömt om hänne, finn-Mirjam där, ock nu skulle han 
ju få se hänne lifslefvande! Ock så tänkte han: »men kanske 
jag drömmer nu också?» Rätt som det var, fick han höra Josse 
skratta med full hals, ock så en annan röst: »Vill du låta bli 
du, vill du släppa mig, du!» — Dörrn slogs upp, ock han, Josse, 
kom in ock bar i armarne en flicka, som inte var stort större 
än Margit, men smal om lifvet som en geting. Hon hade långt 
svart hår, som rann ock ringlade om halsen, ock små svarta 
ögon. Med ena handen luggade hon Josse i håret, ock med 
den andra slog hon honom, alt hvad hon kunde. På ena foten 
hade hon en fin näfversko, på andra bara den röda strump-
lästen. Josse satte hänne på bänken bredvid Pynten. »Där 
har ni hänne nu, Mirjam; hvad tycker ni om häpne?» Margit 
bara såg förvånad ut. Pynten var myten') ock tordes knapt 
se på hänne. När Mirjam fick se Pynten ock Margit, vardt hon 
så förvånad, att hon tappade både handskar ock vantar ock 
bara stod ock såg på dem. Då steg Pynten upp, röd i ansiktet, 
strök håret till baka ock skrapade med foten, räkte fram handen 
ock hälsade. Mirjam lade en så liten hand i hans, att han 
alldeles kom af sig ock kunde inte säga ordet. Men nu sprang 
Margit fram, tog Mirjam om lifvet ock sade: »Du kan inte tro, 
Mirjam,  hvad  jag längtat se dig. Josse har talt om dig.» Nu 

15 blyg, så att man ej vet hvar man skall göra af sig. 
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vände sig Mirjam till Josse: »Ja, vänta du, du skall nog få 
betaldt!» sade hon ock hötte med sin lilla hand. »Hött är med 
ingo bött,» tänkte väl Josse, ty han bara skrattade. Morn kom 
in ock dukade upp: det var inte ondt om mat i Fansentorpet, 
ock dricka var det i silfverbägarn. När de blifvit litet bekanta, 
frågade Mirjam Pynten, om han ville lära hänne läsa. Jo, det 
kunde han nog ha lust med; men hur skulle det gå till, hon 
på skogen, han i bygden? Åjo, bara det vardt skidföre, kunde 
hon väl ränna ner en gång i veckan. Så kornmo de öfver ens. 
När de skulle begifva sig af', följde Mirjam till vägs långa stycket, 
ock när hon skilts vid dem, tykte Pynten det var bara ledt. 

När Pynten, Margit ock Josse kommo hem, var farn inte 
hemma. Strand-Ersker hade börjat tänka efter, hvad det var, 
som låg mellan honom ock Lars Pers; ock ju mer han tänkte, 
ju mer fann han, att det var ingen ting. — Ock när han så 
en dag trädde ar kyrkan, gick han fram till Lars Pers ock 
sade: »Tack 'ock tack för längesen!» »Tack själf!» svarade 
Lars Pers, ock så följdes de åt hem. Från den dagen voro de 
vänner igen. — Nu låg Lars Pers sjuk, ock farn var där. 
Den sjukdomen räkte länge. Emellertid kom hon ned, Mirjam, 
på första skidföre. Både farn ock morn tykte hon var händig 
ock snäll. Pynten ock hon läste, de, ock hon lärde sig snart 
både svensk stil ock latinstil. Hon hade så godt för sig. 
Till sist en dag sade morn, att hon kunde taga-  något kläder 
med sig ock vara där någon tid. »Ja,» sade flickan, »det skall 
ni ha tack för, ock det kan då vara så godt det ock, när jag 
ändå skall gifta mig med Pynten.» Mora lade inte märke till 
hvad hon sade: den flickan kunde nu prata så mycket tok. 
Nå, hon kom ned, hon, ock vardt stannandes där. Året efter 
skulle Margit gå ock läsa; ock då hon ock mora gingo till 
presten, följde Mirjam med. Hon var så fint klädd, ock näsduk 
hade hon lindad om psalmboken. När pastorn fick se hänne, 
viste han inte, hvilken hon var; men hon gjorde reda för sig, 
ock när han såg efter i dopboken, så stod hon där. Hon sade, 
att hon nu önskade läsa sig fram. Ja, men kunde hon läsa 
något? Ja, det gick an att höra efter. Pastorn till att höra 
hänne, ock alt kunde hon svara på; ock innantill kunde hon 
både i psalm- ock vangeliboken. Pastorn vardt rent förvånad, 
han, ock så tog han till sist fram en latinsbok, ock så kunde 
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hon läsa det också. Margit behöfde han inte höra förstås, hon 
hade ju gått i skola, hon. 

Så kom hon i nattvardsskola, ock till pingsten gingo de 
fram, hon ock Margit. Margit stod försten, hon, förstås, men 
anten stod Mirjam, så finnflicka hon var — ock så gick det 
något år. Ja, Lars Pers han kom aldrig mer ur sängen, han, 
utan dog, som alla göra väl det. Nu skulle hemmanet säljas, 
ty det var intet barn där i gården, som värre var. Strand-
Ersker viste sig ingen råd, hur han skulle få hemmanet. Blef 
det lagdt i hop med hans, så var väl ingen sådan storgård i 
socknen. Han tänkte ock tänkte. En dag stodo han ock 
Josse vid smedjan ock lade nya järn under kyrkkärrhjulen. 
»Hör far,» sade Josse, »det är just som väl mellan mig ock 
Margit, ock vill ni sora jag, så kunde vi taga ut lysning åt 
söndan.» Farn höll rakt på att släppa tången han höll, så för-
vånad vardt han, ock gitte inte svara. »Hörde ni far, hvad 
jag sade? Jag är väl inte så oäfven karl häller?» Nu vardt 
farn så sint, att han höll på att kasta tången i hufvudet på 
Josse; men så såg han på Josse, där han stod ock var så 
lugn ock allvarlig, som farn aldrig sett honom förr, ock så 
lugnade han sig också ock sade: »Josse, jag trodde du hade 
bättre förstånd; har du hört ordspråket: Lika barn leka 
bäst?» — »Ja,» svarade Josse, »just därföre söker jag till 
Margit ock hon till mig.» Nu vardt farn sint igen. »Har du 
nånsin hört, att en sockenlapp blifvit gift med en storbonds-
dotter?» »Inte är jag sockenlapp, ock inte är ni någon stor-
bonde,» svarade Josse; »ock hade jag inte bättre att bjuda 
Margit på, så inte stod jag här ock bad om hänne.» Nu släpte 
gubben tången ock bara bligade på Josse. »Det skulle passa 
vår Margit att sitta där uppe på Fansentorpet — nej, pass du! 
Har både Margit ock du mistat förståndet, så har Strand-Ersker 
det kvar, ock nu kan du draga på skogen igen; lön skall du 
få.» »Det stundar jag inte till,» svarade Josse; »men kanske 
Lars-Pers-hemmanet duger åt eran Margit?» — »Ja, det kunde 
duga, det,» sade gubben. »Ja, då kan vi ju taga ut lysningen 
om lördag, ty Lars-Pers-gården är min,» svarade Josse ock slog 
hammarn i hjulet. Farn vardt nu så förvånad, så han viste 
hvarken fram eller bak, ock inte trodde han häller, förrän 
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han såg klara handlingar, att Josse var ägare till Lars-Pers-
gården; ock då kunde han inte säga nej längre. 

När Pynten fick höra, att de tänkte gå att taga ut lysning, 
kom han fram. »Ja, det kunde nu ske på samma gång mellan 
mig ock Mirjam.» Nu blefvo de förvånade igen, både farn ock 
morn. Hvad hade Mirjam då för brudgåfva? Jo, hon var inte 
utan hon häller: två kor, åtta getter ock en gammal koffert. 
Det tykte både farn ock morn var klen brudgåfva. Men då 
de öppnade kofferten ock sågo, hvad som var i den, sade de 
ja till det också, ock så k ommo finnarne in i vår släkt. »Ja, 
men tockna finnar växa inte på trän,» sade fara. »Nej, men 
i skogen,» sade Josse. 

8. Kungens tjänare. 
Vid nordöstra hörnet af Storsjön låg Strandtorpet, långt 

från vägen. Det utgjordes af en liten inhägnad om två tunn-
land, som syntes vara väl skötta. Det behöfdes också, då 
de skulle lemna bröd åt far; soldaten i roten no 72 af 3:e 
kompaniet Erik Strand, mor; fyra egna barn ock en foster-
son — summa sju friska magar. Det var vackert där vid 
Strandtorpet. Stugan, gammal ock grå, lutade sin rygg mot 
skogen; framför den var en liten gårdsplan, den vackra åkern, 
björkdungen ock Lars Ols' strandskifte; så kom sjön med sina 
skuggiga stränder, uddar ock bolmar, ock rundt om alt sam-
mans bärgen. Det var vackert, men hvilken af de sju i stugan 
hade väl tid att tänka på det? Kanske lill-Brita, .som ännu 
ej räknat fyra somrar af sitt lif; men hon hade ej öga för 
det storartade. Pojkarne hjälpte farn vid nyodlingen, stintornal) 
morn. Det var att hålla i från morgon till kvälln. 011e, 
fostersonen där, var trumslagare vid samma kompani som farn, 
ock hade 15 till nummer ock Skytt till namn. Han var under-
lig, den pojken. Alltid var det kungen han hade i tankarne. 
Om kungen talte han om dagen ock drömde han om natten 
— ock så var hans dröm. Han skulle en gång blifva kungens 
tjänare ock lefva ock dö för honom. Han skulle en gång 

1) flickorna. 
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göra honom en riktigt stor tjänst, ock då när kungen skulle 
komma för att belöna honom, skulle han hafva ett stort sår i 
bröstet, som han fått just då han gjorde kungen den tjänsten. 
Då skulle kungen böja sig ned ock stryka honom öfver pannan, 
som morn brukade göra, då han var liten, ock säga just som 
hon: »Gud sinne däg, 011e, du har vari snäll i dag, glöm int 
borst läsa aftonbön, ock sof så godt!» Ock då skulle farn stå 
bredvid, ock så skulle han, 011e, dö, ock farn skulle få be-
löningen. 

Nu var det vårn åttiåtta. Inga mötesorder hade kommit, 
fastän det var ini maj. Det hade talts om krig, ock kapten 
Gyllengahm, som var chef för kompaniet, hade vid sista kyrko-
paraden sagt, att knektarne skulle rusta sig, att de, i fall 
order skulle komma, snart kunde vara i ordning. Det var 
inte roligt där i Strandtorpet nu. Både farn ock 011e hade 
alt klart till afmarsch, ock morn gick med tårar i ögonen 
hela dagen. Men 011e var glad han: nu skulle han nog ändå 
blifva kungens tjänare. Ock så sutto de där i stugan om 
kvällen. Då steg korporal Stursk in — det var karl hela 
dagen det, skall jag säga. Nu klack det till i alla där inne 
i torpet. Jo, det var order: regementet skulle samlas, så snart 
ske kunde, ock marschera till Stockholm. Kompaniet skulle 
vara samladt vid Kramsta två dagar därefter. Ja, nu viste 
man, hur det var. Morn började torka sig i ögonen, ock det 
var ingen tid att gråta häller. Morn ock barnen — till ock med 
lill-Brita var med — följde till samlingsplatsen. Kapten Gyllen-
gahm talte vackert till soldaterna ock lade sedan rotehållarne 
på hjärtat att hjälpa till med slåtter ock skörd på torpen. 
Så kommenderade han »vänster om!» ock »marsch!» — »Kungens 
tjänare», no 15 Skytt, gick med långa steg i teten ock slog 
trumman, att det dånade, bet ihop tänderna, ock föll det 
emellanåt en tår på trumman, piskade han bort den med pinnen. 
Pojkarne sprungo med, långt förut, stannade så på sidan af 
vägen ock hurrade, sprungo igen ock hurrade igen, ock så voro 
knektarne borta. 

Det gick en hel månad, innan det kom något bref till 
Strandmor; men då fick hon det vid kyrkan af prosten Linder. 
Det var 011e, som hade skrifvit, farn kunde inte han, förstås, 
ock så löd brefvet: 
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»Kära mor! Nu vill jag med några ord underrätta, att vi 

hafva hälsan ock må bra intill skrifvande dag ock önska, 
att dessa enfaldiga rader måtte träffa eder vid samma goda 
förmon. Jag vardt sårfotad första milen, men det vardt bra; 
farn vardt inte han. Trumman bar jag hela vägen, fast 
kapten sade jag skulle få slippa. Nu har jag sett kungen. 
Han var blidlig ock godslin, ock såg inte något morsk ut som 
fara. Krona hade han inte på. Han såg på mig, när vi 
paraderade för honom. — Ock så ha vi fått nya skor — ock 
så ha vi fått nya gevär. Da'n för midsommardagen skola vi 
åka på sjön till Finnland; — men farn säger, ock jag med, 
att kära mor ock de andra inte skola vara ledsna, för ryssen 
är inte farlig — en svensk karl tar tio ryssar ock en tocken 
som jag fem, ock så springa de, bara de höra vi komma. Vi 
ha god mat, ock så har vi exercis sju timmar om dagen. 
Farn ock jag komma med löjtnanten på ett fartyg, som heter 
Valkyrian. Ock så får Lasse boken där om Markolfus — 
ock väderstjärnan, ock Pelle får lillkälken ock klockhjulet — 
ock så får Stina ock lill-Brita skrinet där ihop, ock så skickar 
farn 3 daler ock jag 3 daler, för vi göra inte något med dem, 
ock så har väl Lars Olsson hjälpt er att så. Nu får jag sluta 
dessa rader med kära ock flitiga hälsningar till er alla från 
farn ock mig. Skrifvet i Stockholm ock Djurgården, för vi 
ha läger där, den 20 juni 1788. 

No 15 Olof Skytt 
No 72. 

Farn har skrifvit 72 själf.» 
Det brefvet gjorde inte lite glädje i Strandtorpet där; 

men nu skulle de ju blifva än längre skilda från de käre! 
Ja det kunde nu inte hjälpas, ock så gick tiden. — Tre år är 
ju ej så lång tid, ock efter tre år kom han åter, Strand där, 
till torpet. Olik var han sig alt, mot när han gick ut: han 
hade åldrats, var blek ock skarp, ock högra benet var för-
därfvadt af en muskötkula i höften, ock nu satt det i krok. 
Ensam kom han hem till Strandtorpet, »kungens tjänare» vardt 
stannandes där ute. Farn hade blifvit tyst ock allvarsam ock 
talte inte just så mycket om hur det varit där borta i kriget. 
Korporal hade han blifvit, ock han som de andre där på kompa-
niet, Stursk ock Borg ock Lind m. fl., fått tapperhetsmedalj. 
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Det dröjde flera dagar, innan han sade något om hur det 
varit med 011e, ock hur han haft det i det sista. Men en 
kväll, då förar Stursk — ty han hade blifvit befordrad till 
underofficer — var där på besök, föll talet på en ock annan 
krigshändelse; ock så vardt ock reträtten från Valkiala nämnd. 
Helsingarnes båda bataljoner hade köen ock voro närmast 
fienden i nära två dagar. Det gick hett till, ock endast steg 
för steg eller sten för sten lemnade de fienden rum. Kapten 
Gyllengahm fick en kula genom ryggen. Borg fick båda 
armarne afskjutne. Då höll kompaniet stånd vid en liten bro. 
Strand ock Skytt, som hade no 26 gevär, lågo bredvid byar-
andra ock sköto. När kaptenen föll, rusade de båda fram 
för att hjälpa honom; men där kom en muskötkula, som gick 
rätt genom bröstet på Skytt ock stannade i höften på Strand. 
Stursk lagade, att de sårade fördes undan till doktor Rudolfi, 
ock sedan de där blifvit förbundne, fördes de på vagn till 
Elimä sjukhus; Borg, Strand ock Skytt på en. Strand satt 
hela tiden ock höll med högra armen om 011e, så att han ej 
skulle känna skakningen; ty oaktadt vagnen var fyld med 
halm ock de endast körde sakta, såg nog Strand, att han, 
011e, led af rörelsen, fastän han ej sade något, utan bet ihop 
tänderna, liksom när tårarne föllo där på trumman, då de 
gingo hemifrån. Nu låg han liksom i en dvala. Hastigt ljöd 
det ropet: »Kungen kommer!» 011e slog upp ögonen, såg på 
farn ock sade: »Tack far! Hälsa morn ock de andre, kungens 
tjänare var jag ändå, ock nu dör jag för honom!» — »Gif 
akt!» kommenderades af korporalen, vagnen stannade. Fram 
kom han, kungen: blid var han som en Guds ängel, ock talte 
med Strand ock frågade sig noga för, hur ock livar de blifvit 
sårade. Så böjde han sig ned mot 011e där, ock då föll en 
tår ned på hans panna. Då reste han sig, 011e, ock ropade: 
»Gud bevare kungen!» — föll så ned i vagnen, ock slut var 
det. Kungen strök honom öfver pannan med vänstra handen, 
ty den högra hade han i band, ock sade: »Så dör en kungens 
tjänarffi; Gud signe dig min gosse, sof i ro!» — ock så hade 
kungen själf sagt, att han var hans tjänare, ock det var han. 
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9. Tocken kar ville o ha. 
Hvar hon var, Hammar-Ella, där skulle han, Nagg-Jon, 

vara, det var säkert som sex, antingen i lekstugu eller i 
arbete; ock knappast hon såg åt honom ändå! Storväxt var 
hon, gpräg ock glalin I), snabb i händerna. Hon kunde ensam 
banda säd efter två, ock ej många kvinnfolk kunna det. Nagg-
Jon var klen till växten, men kvick ock liflin ock kunde spela 
fint fiol, ock det på två strängar. Morsk var han, ock undan 
gick det för honom i arbete, lek ock slagsmål. Slog han där, 
Snar-011es-pojken, ett slag, slog Nagg-Jon två; munvig var han 
ock inte god byta ord med. 

Att Ella var så stursk mot honom, gick honom nog till 
sinnes; men inte var han den, som satte insidan ut: »bäst lida 
det en inte kan vrida», ock: »växer råg, växer håg», tänkte han. 
En gång var dans där hos Älgen, soldaten, som hade största 
koläu 2) i socknen, som Nagg-Jon sade. »Hon är, kan en tänka, 
nio fjärndelar lång ock en fjärndel bred», sade han. Det kunde 
nu ingen förstå; men alla skrattade däråt, ty det var slögt 3) 
sagdt. Men så var det, att Älgen, som hade torpet sitt invid 
Hännan 4), tröskade sin säd på isen där. Men det var inte på 
Älgens kornlada, som de dansade, utan inne i stugan. Inte 
var rummet stort, men roligt var där ändå. Nagg-Jon ömse 
spelade, ock ömse dansade han. 

Så skulle jäntorna säga, hur de ville ha sin karl, då de 
skulle till att gifta sig. Den ena sade så ock den andra så, 
ock så kom tum till häniie, Hammar-Ella. »Han skall ha 
skjutit sju björnar på en dag», sade hon; ock så teg hon. 
Nu var det så, att då Ella var på vallen, hade björnen rifvit 

glädtig. 
kornlada, loge. 
fyndigt. 
Rännan har fått sitt namn däraf att en gång, då norrmännen 

kommit till sjöns norra strand för att göra ett fiendtligt infall i Hel-
singland, de frågade en gumma, som klappade kläder vid sjön, om 
vägen, emedan de till natten ämnade fodra sina hästar i Ljusdals kyrka, 
ock gumman svarade: Ocken vet va häpna kan? (hvem vet livad som 
kan hända). Hon viste nämligen, att helsingarne, som sågat sönder 
isen, lågo i försåt, ock de lyckades också nedgöra fienden. Liken flöto 
sedan i land vid Huf vudskalle- nu Huskasviken. 
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käraste kon, så att de just inte undrade, att hon ville ha sådan 
en karl. »Går det inte med sex?» sade Nagg-Jon, där han satt 
ock kvintade på fiolen. »Sju,» sade Ella, ock så skrattade de 
alle sammans. »Nu har du fått arbete,» sade Smäll-Anders till 
Jon. »Tocke det är!» svarade han. 

Hemma i stugan låg Elias far. Han hade inte varit ur 
sängen på fjorton år. Sjuk var han inte från början, bara 
trilsk. Det var en som haft sina egna fundamenter för sig. 
Alt möjligt hittade han på, som ingen kunde bli slug på, ock 
som väl kostade pengar, men ingen nytta var till. Så satte de 
honom under förmyndare, innan han hunnit stöka af med alt 
i hop. Men så förtretad var han däröfver, att han lade sig till 
sängs ock lofvade att aldrig mer stiga upp, ock det höll han. 
Nu var han lam i både armar ock ben; men rolig var han i 
tal ock svar. Han ock Nagg-Jon kommo godt omsams. 

Gammel-Kari, som skötte om gubben där, hade bränt 
kaffet, som stod kvar i brännarn. Kvällsgröten stod färdig i 
grytan; men nu tänkte Kan i som så, att hon väl, medan hon 
väntade på mor, kunde taga ett kutande till Snar .011es. Där 
vardt hon länge dröjandes, kan en tänka, då det var mycket 
att ålla om. Nå, där låg gubben ensam, ock ju längre det led 
på tiden, ju sinnigare') vardt han. Nu öppnades dörrn, ock in 
kom han, Nagg-Jon. »Go' kväll!» sade han ock gick fram till 
sängen, där den gamle låg; »I lefver, ser jag.» — »Go' kväll 
själf! ute ock jaller 2)?» svarade gubben. »Jag gick hit för att ålla 
med er, gammelfar, ock så tänkte jag I kunde hitta på råd, 
där ingen råd är.» — »Inte var man rådlös i min ungdom, ock 
inte har jag varit det än; men gör nu som jag säger: gack 
först ock slå upp en tallrik gröt åt mig ock en åt dig!» Jon 
gjorde som sagdt var. »Slå nu bönorna ur kaffebrännarn i 
grötgrytan ock rör om!» Jon gjorde som sagdt var. »Det blir 
godt kvällsmål det här,» sade han. »Det blir det,» svarade 
gubben ock började äta. Sedan de ätit, diskade Jon tallrikarne 
ock satte dem till baka på hyllan. 

»Hur är det med råd där?» sade gubben; »klämmer skorna 
dig?» — »Ja, kan ni, garåmelfar, säga, hur man skall komma 
åt  att skjuta  sju bjö.nar på en dag?» — »Inte värre än det?» 

ondare. 
ute ock joller ute ock går. 
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sade gubben; »inte värre än det!» — »Jag tycker det är svårt 
arbete nog, jag.» — »Inte värre än det», sade gubben åter; 
»är det hon där, som satt det för?» »Ja, det är», sade Jon; 
»men säg mig nu, hvad jag skall göra.» — »Du skall töfva till 
korsmess; förr går det inte,» sade den gamle; »ock gack nu 
din väg, jag svarar för råd, jag.» — »Tack ock go kväll!» sade 
Jon ock gick. Nu kom morn hem ock strax efter gammel-
Kari. Hon slog upp gröten ock satte på bordet, ock så skulle 
de till att äta. 

»Hasse hunnane! tocken gröt!» sade morn, som tagit sig 
en 	sked. »Är 'en inte bra kanske?» sade Kan i ock munnade 
in. ))Tvi valenes!» sade hon ock gick bort ock spottade ut. 
»Det är trolltyg!» sade Karin. »Det är kaffebönor,» sade morn. 
»Kaffebönor?» sade Kan i ock gick bort till brännarn. Ja, den 
var tom. Farn snarkade ock sof. Han kunde inte röra sig 
ur sängen, så inte var det han, som gjort spektaklet; men 
hvilken var det då? »Trolltyg är det ändå,» tänkte Kan i ock 
brände kaffe på nytt; men den gången lade hon ett eldkol i 
brännarn ock spottade tre gånger, innan hon for med honom 
öfver elden. 

Vintern gled undan, ock det lade folket märke till, att det 
var annorlunda med Nagg-Jon nu än förr. Ty hvar hon, 
Hammar-Ella, nu var, där var inte Jon; ock såg hon inte åt 
honom förr, så tittade hon efter honom nu, men inte ville hon 
fråga efter honom, förstås. Älgens-pojken ock Jon hade blifvit 
goda vänner, ock alt med ett voro de i hop. Så kom våren. 
Dagen före korsmessa drogo pojken där ock Jon till skogs, 
ock Jon hade lånt Älgens studsare. Den kunde man inte 
skjuta bom med, en finnstudsare var det. På kvällen kommo 
de fram till Trolltjärn. Stormen for fram i skogen med ylande 
ock tjut. Det var ett väsen, som alla troll i skogen varit på 
benen, ock de voro så också. »Här ska' vi ha nattkvarter», 
sade Jon. »Det var stygt»;  sade Älgens-pojken ock skalf. 
Jon slog eld mot stålet, ock snart brann en duktig brasa. Då 
den brunnit ner, lade de sig på mossan. Det dånade ock for, 
råmade ock tjöt, så inte fick Älgens-pojken en blund i sina 
ögon; men Jon sol, han. När dager vardt, drogo de å stad åt 
Blisterbärget. »I dag», sade Jon, »händer oss antingen en stor 

Sv. land" N. B. I. 	 18 



264 	 V. 5.: HELSINGESÄGNEU. 	 34 

lycka eller en stor olycka.» Men pojken bara skalf. Så komme 
de fram till en stor bränna)). Midt på den stod ett gammalt 
träd, som åskan slagit ned i. Nu hördes ett tjutande ock ett 
grymtande, som lät så illa, att hvilken som var kunde bli rädd. 
»Ställ dig här i bredd med mig,» sade Jon, »skall du få se på 
roligt.» Rätt som det var, kom en björnhona fram ock sprang 
mot trädet. Pang — där låg hon. Efter kommo sju björn-
banar, ock pang, pang — låg den ene efter den andre, till 
endast en var kvar. »Den gör jag inte något», sade Jon; »han 
får gå ock ålla om, hur det gick de andra;» ock det gjorde 
han. Nu vardt Älgens-pojken glad, ock så gingo de efter 
hjälp att släpa hem. 

Dagen efter kom han, Nagg-Jon, till Hammarn. Han var 
klädd som till helg. Där stod hon, Ella, ock lade fram bröd på 
frukostbordet. Gubben låg i sängen ock räknade silfver-
pengarne i träasken, som han annars hade i sänghalmen. 
»Guds fred!» sade Jon; »jag är här med dem nu.» Ella vardt 
illande röd 2), men sade inte ordet. »Ta' in dem i stugan», 
sade gubben, »så hon får se dem på nära håll; död björn biter 
ingen». Drängarne ock Nagg-Jon till att släpa ock draga, ock 
inom kort lågo alla sju björnarne i en rad på stugugolfvet. 

»Hvad säger du nu?» sade gubben. Ella sade inte ordet, 
men hon gick bort till Nagg-Jon ock tog honom i hand. Ock 
hvar Nagg-Jon var, där var sedan Hammar-Ella i arbete ock 
hvila, i lust ock nöd. 

Gammel-Kari kom ur fäjset 3). Hon slog sig framstupa på 
björuarne : 

»Hjälpanes mäg, tocke trolltyg!» sade hon. 

11 svedja. 
röd som eld. 
fähuset. 



NYARE BIDRAG TILL RANNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF, I, G. 

SMÄRRE MEDDELANDEN. 

Maj 1879. 

Svensk landsmålslitteratur 1872-78. 
För tiden före 1872 finnes litteraturen nästan fullständigt förtecknad i 
LEFFLERS här nedan upptagna afhandling Om konsonantljuden s. 	En 
så vidt möjligt fullständig förteckning öfver hela den svenska landsmåls-
litteraturen skall senare meddelas. 

A) Allmänt. 
Några ord om de i Upsala bildade landsmålsföreningarna. 

TJndert. G. NORLANDER. Svensk tidskr. f. politik, ekon. o. lit. 1875. 
S. 225-233. Sthm 1875. 8. 

Om westgöta landmålsförening. Undert. H. ODHNER. Vester-
götl. fornm.-fören. tidskr. 3:e h. Lund 1877. S. 70-72. 8. 

B) Grammatik. 
Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen. I. Ak. 

afh. af  L. F. LEFFLER. Ups. 1872. VIII + 74 s. 8. 
Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland af 

A. 0. FREUDENTHAL. Bidr. t. känn. af  Finl. flat. o. folk, utg. af  
Finska vet.-soc. 24 h. Helsingf. 1875. S. 151-195. 8. 

Ueber den Närpesdialect. Acad. abh. von A. 0. FREUDEN-
THAL. Helsingf. 1878. 160 s. 8. 

Anm. i Finsk tidskr. f. vitt., vet., konst o. politik utg. af  C. G. Est-
lander. 1878. II. T. V. S. 143-147 af A. NOREEN. Svar s. 244--246 af A. 0. FREUDENTHAL. 

Ångermanländska bidrag till de svenska allmogemålens 
ljudlära af C. J. BLOMBERG. Hernösand 1877. VII A- 40 s. 8. 

Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland. Af E. JESSEN. 
Hist. tidskr. udg. af  Den norske hist. forening. 3:e bind. Christiania 
1875. S. 1-57. [1873]. 8. 

Anteckningar om Västmanlands folkspråk. Af L.F.LEFFLER. 
Sv. fornm.-fören. tidskr. 2 B. Sthm 1875. S. 32-57. [1873]. 8. 
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Fryksdalsmålets ljudlära. Af A. NOREEN. Ups. 1877. 
VII + 90 s. 8. Ups. univ. årsskr. 1877. Philos., språkv2t. o. hist. vet. III. 

Bidrag till kännedomen om folkspråket på Oland. Åk. db. 
af  J. V. BODORFF. Sthm 1875. 84 s. 8. 

C) Ordförråd. 
Bidrag till ordbok öfver Närpesmälet af A. 0. FREUDEN- 

TFIAL. Helsingf. 1878. 110 s. 8. 
Anm. i Finsk tidskr. f. vitt., vet., konst o politik utg. af  C. G. Est-

lander. 1879. I. T. VI. Helsingf. 1879. S. 255-256 af A. 
NOREEN. 

Ordbok öfver allmogeord i Helsingland utgifven af Helsing-
lands fornminnessällskap (genom F. WENNBERG). Hudiksvall 
1873. 88. s. 4. 

Ett blad ur Helsinglands kulturhistoria, af adj. J. A. 
WISTRÖM. Hudiksvalls h. elem.-lärov. inbj. t. årsex. 1874. Hudiksvall 
1874. S. 1-14. 4. 

S. 8-14 djurs namn, växters namn ock terminologi på landsmål. 
Bidrag till ordbok öfver folkspråket i Dalarne. Dal. fornm.-

fören. tidskr. II. Falun 1873. S. 65-90. 8. 
Inneh. Mora-dialekten (af kronofogden PH. KJELLIN). 
Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en 

ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne. I. Gefle 
1877. 15 s. 8. 

Förteckning öfver egendomliga ord och uttryckssätt i 
Norbergsmålet. (Af kommin. R. BLUMENBERG.) Vestm. formn.-
fören. årsskr. Utg. af J. E. Modin. I. Vesterås 1874. S. 46-54. 8. 

Korsta-mål (af H. G. BLUMENBERG). Upp!. fornm.-fören. tidskr. 
Utg. af C. A. Klingspor. IV. Sthm 1875. S. 43-50. 8. - Rättelser 
och tillägg. V. Sthm 1876. S. 127-130. 

Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarnes härads folkspråk, af 
G. ERICSSON. Bidr. t. Söderm. äldre kulturhist. utg. af  Il. Aminson. 
I. Sthm 1877. S. 39-69. 8. 

Härtill utan särskild titel s. 69-115 ordspråk, gåtor, ordlekar ock 
vidskepelse. 
Beskrifning öfver Vestra Vingåkers socken af N. A. LUND-

GREN. Orebro 1873. 8. 
S. 203-211 allmogespråket. 
Orslbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värm-

lands Alfdal af A. NOREEN. Ups. 1878. VIII + 148 s. 8. 
Tillägg till d:r P. A. Säves i Antiqvarisk tidskrift för 

Sverige I upptagne ordlista öfver östgöta allmogemålet. Östergöt!. 
fornm.-fören. tidskr. I. Sthm 1875. S. 105-108. 8. 

Förteckning på en del ord, hvilka i dagligt tal af westgöta-
almogen begagnas och i fornnordiskan återfinnas, men hvilka 
antingen sällan eller och aldrig förekomma i svenska skrift-
språket, uppsatt af C. J. LJUNGSTRÖM. Vestergötl. fornm.-fören. 
tidskr. 1 h. Lund 1869. S. 25-36. 8. 
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Ordlista från Flundre härad meddelad af stud. N. M. 
ANDERSSON. Vestergötl. fornm.-fören. tidskr. 3 h. Lund 1877. S. 
48-59. 8. 
_ Finnes i vestra Sveriges folkspråk och ortnamn något 

spår deraf, att ett icke germaniskt folk en gång bott i denna 
del af vårt land? [Af P. VON MÖLLER.] Lund 1875. 8. s. 8. 

D) Texter. 
Anteckningar från Medelpad af - -g [= J. P. SELLBERG]. 

Sundsvall 1876. 35 s. 8. 
- Svenska sagor i svenskt landsmål. Af G. DJURKLOU. Sv. 

fornm.-fören. tidskr. 2 b. Sthm 1875. S. 147-157. [1874]. 8. 
Sagor i svenska landsmål. 1-4. Undert. G. DJURKLOU. Nu, 

månadsskr. utg. af  J. Grönstedt. I. 1874-1875. S. 220-223, 291-
292, 355-357. II. 1876. S. 41-45, 68-71. Sthm. 8. 

Ett vittnesmål. Folklifsbild från Närike. Undert. G. DJUR-
KLOU. Nu, månadsskr. utg. af  J. Grönstedt. I. 1874-75. S. 162-
164. Sthm. 8. 

Min första skjutsfärd. Ett barndomsminne. Undert. G. DJUR-
KLOU. Nu, månadsskr. utg. af  J. Grönstedt. II. 1876. S. 179-194. 
Sthm. 8. 

Gubben å gumma, som gjole arbetsbyte. Skämtesaga från 
Närike. Undert. G. DJURKLOU. Förr och nu utg. af  A. F. Stjern-
stedt. B. IX. 1878. Sthm. S. 31-34. 4. 

Viser på varmlanske tongmåle deckta åttå Fredrek på 
Rannsätt [= F. A. DAHLGREN]. Sthm 1875. 60 s. 8. 

Speller nye viser på varmlanske tongmåle deekta åttå 
Fredrek på Rannsätt [= F. A. DAHLGREN]. Sthm 1876. 45 s. 8. 

Prof på allmogemål och folkvisor från Sörbygden. Af N. 
F. NILåN. Bidr. t. känn. om  Göteb. o. Bob. fornm. o. hist. H. 3 o. 4. 
Stinn 1877. S. 518-534. 8. 

Visor på Åtradalens bygdemål af A. BONDESON. Ups. 1878. 
54 s. 8. 

Anm. i Finsk tidskr. f. vitt., vet., konst o. politik utg. af  C. G. Est-
landen 1878. II. T. V. Helsingf. 1878. S. 498-499 af A. 
N OREEN. 

Prof' på folkspråket i Färs härad i Skåne. (Meddeladt af 
d:r L. P. HOLMSTRÖM). Saml. t. Skånes hist., fornk. o. beskr. utg. 
genom M. Weibull. 1873. Lund 1874. S. 86-100. 8. 

Skånska dialekten. Af HUGO och HJ. V. Svpow. Veners-
borg 1874. 16 s. 8. 

Sme' pågen, eller hur anlag uppmuntrades i en viss lands-
ända för en tretti år sen, efter en muntlig berättelse uppteck-
nadt af' THORBORG VIDE. Svea. Folk-kal. för 1876. Sthm 1875. 
S. 99-104. 12. 	 LLL. 
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Est- ock finnländska mål. Prof. A. 0. FREUDENTHAL 
i Helsingfors bar till sammans med filos. mag. HERMAN VENDELL 
under julferierna varit sysselsatt med utarbetandet af en ordbok 
öfver de svenska dialekterna i Estland på grundvalen af de 
ganska rikhaltiga samlingar, som gjorts (på 1850-talet) af brö-
derna CARL ock P. A. SÄVE, samt de ännu långt digrare ord-
förteckningar, som VENDELL upprättat under sina forsknings-
resor i Estland somrarna 1877 ock 1878. »Vi hafva,» skrifver 
prof. F. i jan. 1879, »hunnit t. o. m. F (in summa omkr. 1500 
ord), men måste nu afbryta arbetet för andra göromåls skull.» 

Till sin afhandling Ueber den Närpesdialeet har prof. F. 
meddelat rättelsen: s. 145 r. 7 uppifr. står deras, toras läs doras, 
toras; samt till ordboken: s. 7 r. 13 uppifr. står Aksel skuldra 
läs Axel; s. 47 r. 13 nedifr. står Härjeklalen. läs Härjedalen. 

Allmogemålet i Alsike socken. Uppl. fornm.-fören. tidskr. 
VII. Sthm 1878. S. XXV—XXXIII. Undert. J. BJÖRK. 

Upplandsmålet hör till de litterärt minst kända af Sveriges mål. 
Alt hvad man har att tillgå är WARLSTRÖMS disputation från 1848 på 
fjorton oktavsidor samt ett par förut af Upplands fornminnesförening 
trykta ordlistor från Korsta på till samman tio sidor. Uppland äger, 
efter hvad man tror sig veta, många betydligt olika mål. Framför annat 
vore det af intresse att få en utförlig ock noggrann redogörelse för 
Roslagsmålet, som synbarligen från de andra är mera skildt, än som af 
geografiska förhållanden är förklarligt, ock visar åt öster. Då så mycket 
i detta ock andra landskap, med hänsyn till folkmålet, är »outforskadt 
land», måste man vara tacksam för äfven de minsta bidrag. Man kan 
alltid af dem få lära något, äfven om i flertalet fall ens vettgiriga 
frågor lemnas obesvarade. 

Alsike ligger i Erlinghundra härad, ock järnvägen går ett stycke 
på socknens gräns mellan Knifsta ock Bärgsbrunna. Utom hvad målet 
äger gemensamt med norra ock mell. Sveriges munarter i allmänhet, såsom 
impf. ock sup. i 1:a konjug. utan böjningsändelse, pl. = sg. hos verbet, 
bst. n. sg. utan -t, pl. i sv. fem på -er, visar Alsikemålet, efter hvad man 
finner af hr Björks upplysningar, lika med några andra sveamål, stundom 
deplacering af It, j före e ock ä, nybildade st. sup. af  sv. I-konjuga-
tionens verb: bygg-, res; en nybildning hvilken i Mälareprovinserna, 
särskildt Västm., ock på Öl. är mycket vanlig. Med omskrifver an-
mälaren då ett öf-verpunkteradt e, »mellan e ock i», som förmodligen 
uppträder jämväl i en del andra ställningar. Anmärkningsvärd är öfver-
gången från r — kanske genom ,y — till 4 i Ona grina, rona mörja, 
ha4ijertad harhjärtad. Subst. på -n synas hafva sammansatt aksent i bst. 
sg., så vida de icke möjligen få -n'n. Öfver hufvud äro dessa subst. i målen 
de första, som förlora ändelsens försvagade vokal (a). Någon noggrannare 
kännedom om uttalet står för öfrigt icke att vinna. Ff. utmärker icke 
ens »tjokt» 4 i ord sådana som jäla, hannval, rul, ovalkad, jåll- 
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mig, blekfis, flo, glup, gaffla, grimla, tävla 0. s. v.; för att icke tala 
om byla, myla, yla, i hvilka ord det emellertid hade varit så mycket 
viktigare att få upplysning om 1-ljudet, som 	i dem kan vara tvifvel- 
aktigt. Blott i båk börda ock vid öfvergången r-Z är uttryckligen an-
gifvet (i). I ärta, skörsla, ()karsk, harsa, ormkrla, ärn.sman måste 
man naturligen förmoda supradentaler, ehuru sådant icke på något sätt 
är utmärkt; äfvenså i aln-. Enligt de antydningar till en ljudlära, 
som stå framför ordlistan, »blir d oftast underkastadt ombildning eller 
utstötning»: heter det då öda, buda, dödelja, med eller utan d? »g 
bytes ofta till j»: heter det dårga, långa, sarga med g eller j? källsog, 
lega, sega? byskig, grimlig, hyppjig 0. s. v.? Förmodligen är i öppet 
() uti diskvaska, bleka, stieksla, slimpa 0. s. v.; y öppet (y) uti 
blyksta, hyppja, lyksna, skryeka m. fl. 

Ordförrådet växlar öfver hufvud icke från socken till socken, på 
sin höjd från härad till härad. Hvad som däremot vore af största vikt 
i sockenmonografier vore just ordböjningen ock ännu mera uttalet. 

LLL. 
Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden [i Bohus län] af 

N. F. NILÅN. Stockholm 1879. P. A. Norstedt & Söner. Bidr. 
t. känn. om  Göteb. o. Bob, fornm. o. hist. Bih. 1879. VIII + 172 s. 8. 

Vi skola senare återkomma till detta arbete ock vilja för tillfället 
blott göra den rättelse till tab. s. V., att i st. f. g ock y öfver alt 
skall stå g ock g. 

Ljudbeteckning för småländskan ock öländskan ur det 
af landsmålsföreningarnes i Uppsala samfälda utskott antagna 
allmänna landsmålsalfabetet utbruten ock utgifven af Smålands 
samt Ostra Smålands ock Olands landsmålsföreningar i Uppsala. 
Stockholm 1879. P. A. Norstedt & Söner. 8 s. 12:o. 

ändamål att lätta tillgången till landsmålsalfabetet hafva några 
landsmålsföreningar i Uppsala varit betänkta på att titk ifva smärre lätt-
fattliga redogörelser för alfabetet i de delar byar ock en för sig behöfver. 
Tecknens antal blir därvid naturligtvis mycket reduceradt. Början är 
här gjord af de båda på titelbladet nämda föreningarne, hvilka i det 
hela funnit sig behöfva samma bokstäfver. För den eg. småländskan 
behöfvas:aabdefghijk/Mngoopits§ 5tfun 
vwyaccoo, summa 33 st.; samt dessutom inom inskränktare om-
råden n g it a a eu o. För öl. ock de delar af Småland, som mer 
eller mindre sluta sig till götamålen, tillkomma r t 	i n samt 

4 d s, 	— de s. k. tjocka ljuden —, därjämte f y; hvaremot 
naturligtvis några andra bortgå. Då man ej 'äger någon säker känne-
dom om kakuminalernas (utom Z) förekomst på öl., kan antalet af 
målets språkljud icke bestämdt uppgifvas. — Som inledning förekommer 
en kort karaktäristik af Smålands ock Ölands folkmål. Det lilla häftets 
format är beräknadt för plånboken. 
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Några ordspråk från Härjedalen, 
ur en samling, hufvudsakligen från Linsälls socken. Det första 
är från Älfros. 
sent tce korna ma he, san mara, ce de = sent att komma med hö, 

sedan märren är död. 
ce mat'n 	I so ce vcenskapen 	=  är maten uppäten, så är vän- 

skapen sliten. 
dcey som vide vaogke, 1 han ~tigg saogke = den som vida van-

kar, han någonting samkar. 
dey som ha no, so spar 'n no =  den som har något, så spar han något. 
smiaur e o bro, 1 e spana e o 	= smulor äro ock bröd, spånor 

äro ock ved. 
beat'r te ga ,g, krok i cey tce bZoto sa brok =  bättre att gå en 

krok än blöta sin brok (sina byxor). 
&ko rake moko = hake råkar make (man får slutligen det man söker). 
stol e 12013 I kom ta lien bop =  stort hopp kommer i liten kopp. 
je,clu no mer, cey gu ha skop°, I so fr  du ha g4se o gopo =- 

ser du något mer än Gud har skapat, så får du både skratta ock gapa. 

'g_ krit'l tcv ata ce 'g, krit'l tce bara = en stackare att äta är en 
stackare att bära. 

f6Vt z )24,42tm o senast a buum ce lakens = i början af julhelgen 
ock i slutet af vistelsen i fäbodarne är likadant (lika tillgång på mat, 
lika högtidligt). 

tyof§e tant ale sam eot, so bh al mat it'n o aje laea slitne = 
tycka ej alla om ett, så blir all mat äten ock alla kläder slitna. 

e j§cerigg kay tont treote o e Wie kay tont brine = en kärring 
kan inte träta, ock ett vedträ kan inte brinna. 

dcey som vd ho stol e bo, hav vaj ho stor e ree = den som vill 
hafva stort bud (låter bedja sig mycket), han vill haf va stora an-
rättningar. 

e fafiegt tca lag 2972i no tswar = ett fåfängligt tal kräfver icke något svar. 
ju flere koka, ju genier 	e  =  ju flere kockar, ju sämre soppa. 
'n elak vom) gr Scefttn, boot = en elak vana går sällan bort. 
grate ha s t , o lce ha si ta = gråta har sin tid ock le har sin tid. 
beder ey fuga i ha'n cey J,svo pa kwista = bättre en fogel i 

handen än två på kvisten. 
gu mor'n, sa brura sam medan = god morgon, sade bruden om middagen. 



Rättelser. 
I: Det svenska landsmdlsalfabetet af J. A. Lundell. 

24 r. 11 
» 38 

25 » 
27 » 
34 » 
37 » 

» 
44 » 
46 » 
48 » 

» 
55 » 
56 » 
62 » 
63 » 

» 8 
64 » 36 

» 39 
79 » 12 
93 » 18 

» 25 
» 27 

94 » 34 
» 36 

96 » 5 
» 6,7 
» 22 
» 26 
» 39 

98 » 32 
114 » 
124 » 
126 » 
128 
137 
139  

står -VT 
ufnnit 
lovad 

- ja 
ltvum 

ae 
flats'n 
sandze 
113 f. 
101 
98 
Sola 
ut 
138  

läs yr-
funnit 
Zatvad 
r4 
r-läget 
-011 
hanwena 
O för 0 
er 

läs rti§a 
Rats'n 
mjgsa 
bydzad 
Åta 
kjöpä 
2 för gg 

» 
fivum 

ei 
» 

ete 
Rats'n 
sandzt 
114 
100 
97f. 
103a 
uti 
139 

3 » 
28 » rø 
2 » -läget 

5,11 » -811 
33 »  hahwena » 
5 	ijjsiA.9 skall stå 

33 står -8r 	läs 
25 utgår härj., 
5 står nto 

35 » flcets'n 
21  •  mig» 
8  •  bydzad 
1  •  h•uskt 

kiöpa 
y för gg 

18 st, bob shit skola hafva öfver o 
17 står sktauta läs sbututa 
30 » staga » staega 
3 »1 	» i 
3 » §j§gto  »  §f§grto 

12, 16, '20 står rotvokal läs rotstafvelse. 
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Rättelser 

1: Dalbylndlets ljud- ock bOnkkgslära af Å. G. Noreen. 

§ 	5,5 utgå orden: Dessa .... sällsynta. 
19 r. 1 	står blek 	läs Ueb. 
28 » 1 	» åtgfjc 	» 4614 
31 » 3 	»  tr4ga » trind 
» » 5 » g 

	

iib 	» giAb 
32 »3 	»  4tti11 	» 2.".494 
34 »3 » dkår »&r 
» 	» 4 	» dkån 	»  d hrt, 
35 » 3 	»  dkanas » d anas 
» » » 	» &kast » ld_gast 
36 » 3 	»  krökat » kreat 
37 » 8 	»  rdkt'n » rc'eAt'n 
38,2 » 2 	»  kål'n » 01'n 
51 » 5,6 bör stå ' öfver e i de fyra orden på -on. 
78 »  1 står 6kan 	läs 648n 
» » 2 »  &gan » t(5Aan 
79 » 2 »  sc'eksen » sdAsen, 
80 » 9 »  drickan » driib•an 

100 » 1 skall i faigus stå ' öfver det senare u 
107 » 3 står § 147 läs §§ 150, 151 
111,2 »  1 utgå orden kala kallad 
118 » 19 skall stå ' öfver 0 i nilsen 
126 » 2 står ron.g läs rpg 
149 » 1 skall det andra u i fgcgus hafvå ' 

S. 204 » 7 står skrå* läs stckra 
205 »23 »  (ena 	» dna 
208 »27 » sm.dtg-al» smcktyal 
217 » 15,17,19 skepa o. s. v. läs sld,pa o. s. v. 
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I nästa häfte, som redan börjat tryckas ock som torde 
blifva färdigt på nyåret, skola bl. a. ingå: 

Ordet eld belyst af de svenska landsmålen. Af Doc. L. F. LEFFLER. 
Fårömålets ljudlära med ledning af C. &SNES ock P. A. SAVES 

ordsamlingar utarbetad af ADOLF NOREEN. 
Husdjursnamn samlade företrädesvis från Norrland af Stud. J. 

NORDLANDER. 
"Lärdom ä bra, men lagum ä bäst". Saga af Fåll. G. DJURELOU. 
Ordspråk ock ordstäf från Filipstads bärgslag. Af Fil. Kand. 

E. H. LIND. 
Redogörelse för de Svenska landsmålsföreningarnes värksamhet 

1872-79 af C. G. STJERNSTRÖM, H. A. VENDELL, N. °LAN' m. fl. 

För följande häften af denna tidskrift äro färdiga eller 
under utarbetning följande uppsatser: 

Folkmelodier, upptecknade af Stud. G. BLADIN. 
Multråmålets ljudlära af Lektor C. J. BLOMBERG. 
Anteckningar öfver Vörå-målets ljud- ock formlära, jämte språk-

prof. Af Prof. A. 0. FREUDENTHAL. 
Upplysningar om Gamla-Karleby-målet i Österbotten, jämte språk-

prof. Af Prof. A. 0. FREUDENTHAL. 
Sagor ock 'skrock från östra Öland. Af Fil. Kand. A. KEMPE. 
Bittils använda beteckningar för de svenska landsmålens språk-

ljud. Fonetiska kornmentarier till landsmålslitteraturen af Fil. Kand. 
J. A. LUNDELL. 

Ordbok öfyer Multramålet i Ångermanland af Stud. J. NORD-
LANDER ock Lektor C. J. BLOMBERG. 

Luggudemålets ljudlära af Fil. Kand. N. Orstm. 
Om verbalböjningen i nordöstra Skånes landsmål af Fil. Kand. 

N. OLSHNI. 
Fägnekväden på landsmål från 1700 :talet. 

Stockholm, 1879. KongOrry ek eriet. 


