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Företal. 

Bland andra kvarlefvor från gångna tider, hvilka vi böra 
taga tillvara, kunna snart våra allmogedialekter räknas. De 
försvinna numera småningom: inom ett par mansåldrar äro 
många af dem borta, och man skall i framtiden endast i de 
mest aflägsna bygderna återfinna några spår af dem, De böra 
därför, medan tid är, bevaras åt minnet. Utom det värde, som 
landstitålsuppteckningar hafva såsom minnen, måste de äfven 
ur språkvetenskaplig synpunkt anses såsom ett värdefullt mate-
rial. Hvar och en, som åt sådana anteckningar kan offra någon 
tid, gör således därmed ej blott sin orts historia utan äfven 
vetenskapen en tjänst, huru ringa hans arbete än må vara. 

Värdet af anteckningarna höjes, i samma mån som de 
— bland annat i afseende på ljudbeteckningen — äro nog-
granna. Att endast med det vanliga alfabetet vinna någon 
noggrannhet i detta hänseende är, som hvar och en lätteligen 
inser, omöjligt. Med användande af detta måste man, utan att 
ändå lyckas riktigt, dels låta en bokstaf beteckna flera, Livar-
andra ganska olika ljud, dels genom bruket af flera olika stil-
sorter utmärka .skiftningarna af ett ljud. En sådan skrift är 
emellertid otreflig, otydlig och ofullständig; för att ej nämna 
den olägenheten, att snart sagdt hvarje skriftställare har sitt 
särskilda, för andra svårbegripliga eller obegripliga system 
(om det ens blir ett system) för stafning och ljudbeteckning. 

För att afhjälpa dessa olägenheter hafva män, som mycket 
sysslat med landsmålsuppteckningar, uppgjort det s. k. lands-
målsalfabetet, d. v. s. ett alfabet som utom de vanliga bok-
stäfverna innehåller tecken för de hufvudsakligaste skiftningarna 
och egendomligheterna i deras uttal eller, med andra ord, för 
en mängd ljud, som i det vanliga alfabetet sakna tecken. De 
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böcker angående landsmålsalfabetet, hvilka af dessa personer 
utgifvits, äro emellertid dels ur bokhandeln utgångna, dels torde 
de vara svårbegripliga för dem, som ej känna betydelsen af de 
i dem använda, från latinet hämtade, lärda benämningarna, 
som för den med dem bekante fullkomligt ersätta långa beskrif- 
ningar. 

Till tjänst för dem bland länets innebyggare, hvilka vilja 
lära sig landsmålsalfabetet, har Jämtlands Fornminnesförening 
beslutit att låta ur landsmålsalfabetet utbryta och beskrifva de 
bokstäfver, som beteckna de i länets dialekter befintliga ljuden. 
För detta ändamål tillsattes en kommitté. Det arbete, som 
kommittén härmed framlägger, är egentligen frukten af de 
undersökningar och det arbete, som värkställts af en bland dess 
medlemmar, kaptenen H. WESTIN. Vid sina ljudundersökningar 
har han måst inskränka sig till ett fåtal personer, en eller två 
från hvarje socken, emedan ett annat förfaringssätt skulle hafva 
kräft mera tid, än han kunnat förfoga öfver, ock större kost-
nader, än fornminnesföreningen kunnat offra på detta företag. 
Ehuru han, då valet stått honom fritt, bemödat sig om att 
välja de tillförlitligaste meddelare, kan dock mången af dem 
omedvetet hafva lemnat i ett eller annat hänseende mindre 
noggranna uppgifter, och han kan möjligen också hafva miss-
uppfattat dem. 

Ännu en omständighet torde förorsaka, att en och annan 
kommer att finna vissa uppgifter ej fullt riktiga. Det är den, 
att i flera socknar ej fullt samma dialekt talas inom hela 
socknen. Sålunda talar man, för att nämna några exempel, 
i östra delen af Frösön, i synnerhet i Berge, annorlunda än 
i västra delen. Målet är på Frösön, strängt taget, icke det-
samma i två byar på grund af en mängd inflyttningar och 
stadens närhet. I byarna Räggen och Gråsjön i Bräcke 
socken talas en blandning af Hällesjö- och Bräckemål. I 
östra delen af Hallens socken har man en blandning af 
Marby- och Hallmål. I Hotagens socken bryter man på Lid- 
mål i byarna Gunnarvattnet och Vallsjön, på offerdalska i Bak-
vattnet. I Föllinge socken bryter man på Jiammerdalska i byn 
Ottsjön. I Hallens och Mullnäsets byar i Hammerdal finnes 
ännu en brytning åt Strömsmålet. I byarna Viken, Sinnberg 
och Gälorn i Näs socken skall man tala Hackåsmål. Ännu 
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större förbistring torde härska i Ragunda, att icke nämna 
Stugun, Borgvattnet, Alanäset och Frostviken (östra delen). 

Från de fyra sistnämnda socknarna har man ej haft tillfälle 
att anteckna några lämpliga exempel, utan har måst nöja sig 
med de uppgifterna, att Stugumålet delvis liknar Ragundamålet 
ock delvis »medeljämtskan», att målet i Borgvattnet i vissa 
byar är hammerdalska, i vissa Stugumål, i andra åter ångerman- 
ländskt, ock att i Alanäset de yngre tala ångermanländska, 
men de äldre Strömsmål, hvilket äfven brukas i östra delen at' 
Frostviken. Det har af flera skäl ej varit möjligt eller ens 
nödigt att få exempel från hvartenda mål. Sålunda saknas 
uppgifter, utom från de ofvannämnda socknarna, äfven från 
Gillhof, där Hackåsmålet talas, från Åsarne och delvis Klöfsjö, 
hvilka båda socknar hafva Bergsmål, samt för en del ord från 
(Öfver)Hogdal, hvars mål närmast liknar målet i Älfros. Ytter-
hogdal tillhör Helsingland och torde hafva helsingemål. Gåx-
sjö har tills nu tillhört Hammerdal. 

Äfven med de oegentligheter, som måste blifva en följd 
af ofvannämnda förhållanden, torde dock arbetet kunna fylla 
sin bestämmelse att vara en tillräcklig hjälpreda för dem, som 
för sina anteckningar önska begagna landsmålsalfabetet. Den 
fullständiga noggrannheten i ljudbeteckningen kan nämligen 
först då uppnås, när ett större antal personer, som någon tid 
umgåtts med landsmålsalfabetet och vunnit vana och säkerhet 
i dess användande, samarbeta för vinnandet af' detta mål. 

För att boken måtte blifva så lättfattlig och öfverskådlig, 
som syftet med densamma kräfver, hafva vetenskapliga be-
nämningar undvikits och, där sådant låtit sig göra, ersatts med 
beskrifning af ljuden, åtföljd af exempel, belysande deras an-
vändning och förekomst. Hvad särskildt vokalerna beträffar, 
har deras beskrifning, såsom varande svår att på samma gång 
kort och fullständigt framställa, måst uteslutas, hvadan läsaren 
för deras igenkännande blir hänvisad till exemplen. 

För att lätta öfverskådligheten för den olärde upptaga vi 
bokstäfverna i vanlig alfabetisk ordning ock så, att de nya, 
obekanta tecknen stå tillsammans med de besläktade ljud-
tecknen i det vanliga alfabetet, samt att exemplen från hvarje 
grupp af mål sammanföras. Exemplen hafva valts bland de 
vanligaste orden och, där det varit möjligt, så att ett eller 
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flera tagits från hvart och ett af sockenmålen, hvilkas namn i 
förkortning och med fetare stil stå intill exemplen. 

Grupperna, i hvilka sockenmålen indelats, hafva vi benämnt 
Medeljämtska, Sydjämtska, Östjämtska och Härje-
dalska. 

För öfversiktens skull må här lemnas en kort framställ-
ning af sockenmålens gruppering, en gruppering som i afseende 
på jämttnålen äfven förut antydts af E. JESSEN1. Jämtmålen 
kunna indelas i tre hufvudgrupper med följande allmänna 
kännetecken: 

I. Medeljämtska (= högjämtska) kännetecknas genom föl-
jande egenheter: 

Ord, som motsvara riksspråkets tvåstafviga med -a eller -e 
som utljud (svaga substantiv, infinitiver och några adverb), 
hafva förlorat den utljudande vokalen, byars ton flyttats 
tillbaka på stamvokalen, så att denna därigenom fått samman-
satt accent, cirkumflex. Ifrån denna ljudlag göra några svaga 
substantiv och infinitiver m. fl. (i regel samma ord i alla hit- 
hörande sockenmål: ord med urspr. kort rotstafvelse) undantag, 
i det de behålla den slutljudande vokalen, som vanligen därvid 
förändras (»tilljämning»). Under denna undantagslag lyda i en 
del mål äfven participen (pass.) och en del tvåstafviga ord, 
som motsvara rspr. ord på -are, -er, samt i vissa fall mask. ock 
fem. pluraler. 

Förrnjukning förekommer i pass. particip hos de starka 
verben och i vissa (i regel) starka maskuliner och neutrer 
(äfven dessa gärna desamma i alla sockenmålen). 

0 b est. plur. ändas i allmänhet hos maskuliner och femininer 
(samt några neutrer, motsvarande 4:e deklinationen i rspr.) på 
-a (-a, -a), eller ock bildas den hos enstafviga maskulina och 
feminina genom cirkumflex. Best. plur. ändas hos mask, och 
fem. på -an (-an, -an), hos neutrer på -a (-a, -a). Dativändelser 
finnas. 

Hit höra målen inom större delen af Jämtland, d. v. s. 
utom östra och södra socknarna. Lidmålet i de västligaste 

1) Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland af E. JESSEN i 
[norsk] list. Tidskr. III, 1872, sidd. 3, 4 m. fl. ställen. 
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byarna i Frostviken kan på grund af dess öfverensstämmelse 
med ofvanstående allmänna karakteristik äfven räknas hit, 
ehuru det i afseende på betoning m. m. torde skilja sig något 
från de öfriga målen (Frostviken för öf'rigt har Strömsmål). I 
Alanäset talas som sagdt Strömsmål, af äldre rent, af yngre 
med en stark blandning af (nord)ångermanländska. 

Skiljaktigheterna emellan de olika målen i högjämtskan 
inskränka sig i allmänhet till större eller mindre olikheter i 
afseende på vokaler, en och annan olikhet i konsonanter och 
ordformer, under det att syntaxen öfverallt är densamma. 

Ordnade efter den diftong, som motsvarar långt ö i rspr. 
fnord. au, kunna högjämtskans socken mål indelas i följande 

grupper: 
au, t. ex. skaut sköt, star stör, staup stöp (stupade), Huk 

hörde, pk/0 körde, eller 
au, t. ex. skaut, star, stam), MO., hstlyk. 

Hit höra målen i Mattmar och Alsen (au, det senare 
äfven au) — i Offerdal, Mörsil, Undersåker och Kall (au). 

ou,, t. ex. skeet, steyr, stogp, 	0490. Hit höra målen 
i Hammerdal (med Gåxsjö) och Ström — FIäggenås, Lit 
och Kyrkås — Ås, Aspås, Rödön och Näskott — Frösön 
och Sunne — Norderön och Marby — Lockne och Brunflo 
— Bodsjö, Refsund, Sundsjö och Nyhem. 

sy,, t. ex. sint, st8ur, stsjp, Huk, 1,,struk i Föllinge, Hotagen 
och Laxsjö — Marieby och Näs. 

(och it), alltså skot (A?), stor, stop, hear, »åk har målet i 
Bräcke. 
Emot dessa diftonger svara i Bergsmålet ou, i Lidmålet 

och i östjämskan u (här och hvar kanske äfven a). 
De dialekter, som (Lidmålet oberäknadt) mest skilja sig 

från de öfriga, äro Bräckemålet, offerdalskan och hammerdalskan 
med Strömsmålet. Det förstnämnda saknar diftonger (utom a/ 
i ett par ord och oy i några få.') och har således e motsvarande 
långt e i rspr. (isl. ei) och de öfrigas q, a, 	Samma för- 
hållande är det med offerdalskan, som utom au har (n, (a0 
och oy endast i några få ord (mab hal, sm6y, My); dess mot-
svarighet till de öfrigas q, q och ce„ är ce. 

1 ) Såsom smfty smyga eller gömma in t. ex. ändarna i en knut 
o. s. y., My tjuta, skrika (om menniskor), pokyk pojke. 
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Hammerdalskan och Strömsmålet skilja sig från de öfriga 
genom sitt spetsigare uttal af a (närmare e än de öfriga?); sitt 
mera rundade n; sitt e, som i de flesta andra målen motsvaras 
af (a), o, u, u; sitt i vissa ord, synnerligen före r + konsonant, 
mot rspr. o, å, ö svarande a (i de öfriga o eller a); en från 
de öfriga målen delvis afvikande vokalharmoni i tilljämnade 
former; slutligen genom de mot rspr. rk, rp, ra svarande rio, 
rp, s, hvilka eljest i de flesta högjämtska mål ljuda jk, bp, 
Strömsmålet skiljer sig från hamtuerdalskan däri, att det i ut-
ljud har p, t, k och j, i stället för b, d, g och 45., t. ex. ge'p 
gepan gubbe gubben, hsat .49cOn köld kölden, not nödd, styk 
stygg, vcele vce»an vägg väggen i stället för hammerdalskans 
012 geban, »ad pada, nad, styg, vceg v.ce4a,n. Dessa egen-
heter i Strömsmålet hålla dock nu på att försvinna, åtminstone 
i socknens södra del. 

II. Sydjämtskan (= Bergsmålet) är »e-mål» och saknar 
i allmänhet cirkumflex (»reduplikation», »geminering»). Utom 
öfriga diftonger finnes i vissa ord en diftong motsvarande 
(vanligen långt) å i rspr. (isl. å), hvilken diftong för de olika 
sockenmålen inom afdelningen ljuder 
ao, (=långt å), t. ex. ga2r, stapy, ba2t, i Berg, Klöfsjö, Rätan; 
ao» 	» 	gao,r, sta9r, baot, i Myssjö; 
o 	» 	» 	go9r, sto9r, boo,t, i Hackås (hos några get); 
02G » 	goyr, stoyr, boyt, i Oviken; samt 
ay (= kort å) 	» gan, lan', i Berg, Klöfsjö, Rätan; 

gam, la, i Myssjö. 
Vanliga pluraländelsen är -er för mask. och fem., som 

genom tilljämning i några ord blir -ar 1. -ar». Best. plur. -an 1. 
-an, dat. -om. Tilljämning och förmjukning (»muljering») 
förekomma, dock i ptc. pass. af  verb endast i Hackås- och 
Oviksmålen (de öfriga hafva förmjukning blott i substantiven). 

Till denna afdelning skulle målen i Berg, Rätan, Myssjö, 
Asarne, Oviken, Gillhof och Hackås höra; med den inskränk-
ningen, att de tre sistnämnda socknarnas mål i afseende på 
såväl öfriga ljud (utom å) och ordformer som ock förmjuk-
ningen i subst. sådana som t. ex. bak, fak likna högjämtskan 

1) Antecknaren, som flera år tjänstgjort på Bergs kompani vid Fält-
jägareregementet, har åtminstone hört karar m. fl. dyl. 
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(till hvilken de utgöra en öfvergång) däri, att dessa ord i 
best. nom. sg. heta be,gan, fe5,56, (i Ov.), bg.s.san, foS,3a, (i Hack.), 
bak:4%n och faVpa (i Berg), fc_dripa (i Klöfs.), felsa (i Rätan). 
Hackåsmålet har dessutom den egenheten, att dess infinitiver 
liksom i medeljämtskan äro cirkumflekterade, men ej dess 
svaga substantiv. Cirkumflex finnes eljes i målet endast i 
några få ord, t. ex. trå (Berg, Rätan och möjligen Klöfsjö) 
de öfrigas tretOn (0v. Hack. Myssjö), motsvarande högjämtskans 
tro0o, truOu, träa, traOu (trampa i en väf, spinnrock o. dyl.). 
För Oviken har antecknats ett egendomligt »tje»-ljud, 	som 
efter supradental blir (liksom i öfriga mål) U. 

III. östjämtska (= Ragundamålet) är e-m ål, ut an ei r k u m-
flektering, diftonger eller förmjukningl. Särskildt på-
fallande egendomligheter äro: dess »spetsiga» u (u), som mot-
svarar rspr. korta u, och dess betoning, samt förekomsten 
af 	(i st. f. Z) före k, p. 

u brukas nämligen i detta mål uti ord sådana som hund 
ock mun, hvilka i Rag. heta hur, mun, i Häll. hun, mun. 1 
afseende på accenten förefaller det, som om senare leden i en 
sammansättning ensam hade betoningen: dagaman beter således 
dojamein, kaffepanna kcippetn, under det att dessa ord, i medel-
jämtskan hörande till två skilda kategorier i accentväg, heta 
cayamån och k4fapein (ljuden enligt hammerdalskan). 

Tilljämning -finnes i vissa fall. Särskilda ändelser för dativ 
saknas. 

Detta mål, som kan sägas bestå af en mängd bydialekter, 
enär ej ens byarna i samma socken hafva fullt samma mål, närmar 
sig i mycket ångermanländskan och medelpadskan. Det talas i 
Ragunda, Fors, Håsjö och Hällesjö socknar, hvarjämte äfven, 
med här ofvan nämnda undantag, Borgvattnet, där »det talas 
Ragunda- eller Stugumäl och ångermanländska om hvartannat», 
och Stugun, som i flera afseenden utgör en öfvergång till medel-
jämtskan, kunna räknas hit. Infödingarna kalla själfva den 
dialekt, som talas i Hällesjö, »kälamålet» (pakameika). Detta 
lär skilja sig från målet i Ragunda, Håsjö och Stugun genom 
sin »långdragna» accent (förmodligen lik medeljämtskans). 

1) Förmjukningen är sporadisk; förmjukade former förekomma jämte 
oförmjukade, den rättar sig ej efter lagarna därför i de öfriga målen. 
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IV. Härjedalskan är ett »e-mål» (Älfros- och Ängersj-ömålen 
möjligen undantagna). Tilljämning och förmjukning i in-
ljud förekomma, båda delvis följande andra ljudlagar än i 
jänitskan. Inuti ord emellan tvenne vokaler samt i utljud före-
kommer allmänt ett joteradt (»mouilleradt») uttal af il och 
nn 	och v), hvilket uttal, som härnedan visas, åtminstone i 
mellersta gruppen sträcker sig till äfven andra konsonanter 
(undantag från den allmänna regeln härvidlag tyckes Vemdals-
målet göra). 

Härjedalsmålen synas, att döma af de uppgifter vi erhållit, 
kunna delas i tre grupper. Till den första, den västra, skulle 
då räknas målen i Storsjö, Hede och Tännäs; till den andra, 
den mellersta, målen i Linsäll, Sveg och Lillhärdal samt Vem-
dalen (för så vidt detta mål ej skulle bilda en särskild grupp), 
och till den tredje, den östra gruppen, målen i Bogdal (Öfver-) 
och Älfros med Ängersjö. 

De mest påfallande egenheterna hos de tre grupperna äro 
följande: 

Västra gruppen har tydlig utandning emellan en kort 
vokal och därpå följande konsonant, byars motsvarighet i rspr. är 
lång (tonlös vokal, a), t. ex. badke, backe, druojp,  druckit, boatn 
botten; tydligt uttal af sista konsonanten i utljudande nd och 
ng, t. ex. stond stund, gagg gång (dock, ehuru kanske ej all-
mänt)  gag från Storsjö och Tännäs). I analogi härmed får man 
äfven, ehuru ej genomgående, höra b efter utljudande m, t. ex. 
leamb kam. Liksom i jämtskan öfvergår si t3.) inuti ord till 
41, men i utljud till 	t. ex. j j9Q.Zia, kjortel, ri.?, (rissel) såll. 
»Sche»-ljudet är i uddljud cs, t. ex. ea, skilja, esine, skina. 

Mellersta gruppens mål visa de flesta för härjedalskan 
typiska egenheterna. 	förekommer sålunda äfven inom denna 
grupp, men det höres i Svegs- och Lillhärdalsrnålen mindre 
skarpt (eller hväsande, se längre fram beskrifning om detta 
ljud) •än i de öfriga. Joteradt uttal förekommer ännu vid-
sträcktare än inom föregående grupp; sålunda ej blott, liksom 
i denna brvya brinna, mg mun utan äfven beajoy botten, haojj) 
hatten, vaajoy vatten. På samma sätt äfven med si (t», t. ex. 
jpOja, r. Rspr. sv i uddljud blir fw, t. ex. liver() svara, 
fwenta, svälta. Rspr. tv blir j,sw, t. ex. j§wiya, tvinga, Lswo 
två o. s. v. Liksom i föregående grupp uttalas d och g i ut-. 
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ljud efter n. Inom gruppen förekommer allmänt (äfven i Vem-
dalen) b efter m (i utljud), således kamb, lamb, damb o. s. v. 
»Sche»-ljudet motsvaras här af Ahs, t. ex. Abekja, J9jpna, J9,1,00. 

Vemdalsmålet, som räknats till denna grupp, ehuru det 
rättast torde böra upptagas som en särskild afdelning för sig, 
afviker i flera hänseenden från föregående karakteristik. I detta 
mål heter det bete, 	rti, gay — äfven, ehuru numera 
ej allmänt, drceggan, gaggan, barga o. s. v. — svere, men ;pina, 
Maja, o. s. v. Här förekomma äfven diftonger liksom i jämt-
skan: q --. rspr. e, teu, motsvarande jämtskans w, e, ve o. s. v. 
Diftonger torde äfven i andra mål kunna påvisas, ehuru med 
mycket kort efterljud, t. ex. marg i Tännäs m. fl. 

Östra grupp en utgör ett slags öfvergång till helsingskan, 
som de olika målen mer eller mindre likna. Ingen särskild 
jotering (annat än före j o. s. v.) förekommer här. d och g 
efter n i utljud sammansmälta därmed till n och y. Förmjuk-
ning och tilljämning likna tämligen de samma inom jämtskan. 
Det utljudande e öfvergår gärna, synnerligen i Älfrosmålet, till 
a. Sistnämnda mål saknar y och ö, i hvilkas ställe resp. i-
och e-ljud förekomma. Rspr. sv blir här fy: fvara, fvce.24a. 
»Sche»-ljudet i uddljud är här liksom i jämtskan 	sakya, sana, 
seta (sköta) o. s. v. 

Följande lista, som tillika innehåller uppgift om medde-
larne, visar, hvilka mål höra till hvarje grupp' (se för öfrigt 
kartan). 

I. Nedeljämtska. 
Alanäset (Alan.): 	Bev. P. L. Litander, Siljåsen; Lars Hägg, Lidsjöberg; 

Landskanslisten 0. C. Ahlström. 
Alsen (Als.): 	Sem.-el. Anna Simonsson, Valne; Bev. Nils Olsson, 

Rönningsberg. 
Aspås (Asp.): 	Sara Andersson; Bev. N. Eriksson, Näset. 
Bodsjö (Bods.): 	Sem.-el. Petronella Pettersson, Sidsjö. 
Brunflo (Brun.): 	Sem.-el. Lina Johansson, Gärde; Hustru Jonsson, 

Östersund. 
Bräcke : 	 Sem.-el. Märta Lindell, Mordviken. 
Frostviken (Frostv.): Bev. Olof Andersson, Häggnäset ; Sem.-el. Anna Blom, 

Storvattnet; för Lidmålet (Lidm.) Bev. L. D. 
1) Inom parentes angifves den för hvarje socken i det följande an-

vända förkortningen. 
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Olsson, J. 0. Johansson, Ankarvattnet, och J. 
Jönsson, Jormlien (fr. västra delen). För målet 
i v. Frostviken (Lidmålet) ha uppgifter äfven 
hämtats från WALTMANS »Lidmål» i Sv. iandsm. 
XIII. 1. 

Sem.-el. Selma Andersson, Kristina Nilsson m. fl. 
Stud. Danielsson; Vol.-korpr. Lundin; Sem.-el. Inge-

borg Jönsson, Backen. 
Se Hammerdal. 
Fanj. Hallström; Sem.-el. Lucia Göransson, G-oje 

(östra delen af socknen); f. d. Korpr. Hallman 
(västra delen). 

Kapten H. Westin m. fl. 
Sem.-el. Gölin Aronsson, Rörvattnet; Märta Vikman, 

Bakvattnet. 
Korpr. Lindgren; Arvid Magnusson, Österåsen. 
A. Mollberg med hustru m. fl. 
f. d. Riksdagsmannen Hans Andersson, Bringåsen; 

Bev. Hans Larsson, Kläppe. 
Sem.-el. Ingeborg Olsson, Laxviken. 
Bev. Jonas Olsson, Fjäl; Kristina Eriksson, Åsmun-

gården; Emma Karlsson, Boda; Brita Sundberg, 
Nyhem. 

Arb. Erik Sundvisson med hustru, Östersund. 
Brita Olausson, Gärdsta i Bertil Nilsson, Höge. 
Kamrer A. Lindeberg, Öd, m. fl. 
Sem.-el. Katarina Andersson, Ugård. 
f. d. Korpralen, konst. Graff, Östersund. 
Hemmanseg. Paul Petterson, kista, m. fl. 
Bev. K. Andersson

' 
 Gimdalen. 

Gårdseg. Björklund, Östersund; Olof Jönsson, Bjärme. 
Magda Olsson, Kingsta. 
Pastor J. Jonsson, As, m. fl. 
Sem.-el. Engla Pettersson, Skylnäs; Skom. Jonas 

Andersson, Östersund. 
f. d. Riksdagsmannen Olof Larsson, Hästs. 
Sem.-el. Brita Lindblom m. fl. 
Bev. K. V. Karlsson, Fanbyn. 
Skom. Nils Andersson och Hustru Näs, Fanbyn. 
Anna Viksten, Mo. 
Korpr. Blome, Såå; Hilma Svärd vid Kyrkan. 
Korpr. Röst, Landsom. 

II. Sydjämtska. 
Sem.-el. Brita Molinder, Mo; f. d. Korpr., vaktm. 

Lundqvist, Östersund. 

Frösön (Frös.): 
Föllinge (Föll.): 

Gåxsjö: 
Hallen (Hall.): 

Hammerdal (Ham.) 
Hotagen (Hot.): 

Häggenås (Hägg.): 
Kall: 
Kyrkås (Kyrk.): 

Laxsjö (Laxs.): 
Lit: 

Lockne (Lock.): 
Marby (Marb.): 
Marieby (Mari.): 
Matmar (Matm.): 
Mörsil (Mörs.): 
Norderön (Nord.). 
Nyhem (Nyh.): 
Näs: 
Näskott (Näsk.): 
Offerdal (Off.): 
Refsund (Refs.): 

Rödön (Röd.): 
Ström (Str.): 
Sundsjö (Sunds.): 
Slitne (Sun.): 
Undersåker (Und.): 
Åre: 
As: 

Berg: 
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Gillhof: 
Hackås (Hack.): 

Klöfsjö (Klöfs.): 
Myssjö (Myss.): 
Oviken (Ov.): 
Rätan (Rät.): 
Åsarne: 

Fors: 
Håsjö (ns.): 
Hällesjö (Häll.): 
Ragunda (Rag.): 
Stugun: 
Borgvattnet: 

Hede: 

Hogdal (Hogd.): 
Lillhärdal (Lillh.): 

Linsäll (Lins.): 
Storsjö (Stors.): 

Sveg: 

Tännäs (Tän.): 

Vemdalen (Verucl.): 

Älfros (Ålfr.): 

13 

Ingen meddelare, se Hackås. 
Kom.-ordf. Anders Mattson, Salom; Gårdseg. E. 

Med&I, Östersund, m. fl. 
Tre meddelare, namnen obekanta. 
Sem.-el. Lucia Jonsson, Mjäla. 
Sem.-el. Kristina Larsson, Borgen; korpr. Gärd. 
Gårdseg. Sörlin med hustru från Böle. 
Ingen meddelare. 

Östjämtska. 
Meddelarens namn ej uppgifvet. 
Sem.-el. Maria Östberg. 
Meddelarens namn obekant. 
Sem.-el. Kristina Olsson, Böle; Stud. Höglund, m. fl. 
Inga meddelare. 
Inga meddelare. 

Härjedalska. 
Bev. Ask, Kyrkbyn; P. Staffansson, Viken och J. 

Persson, Näset. 
Bev. Jonas Mattson, Öf verhogdal. 
Bev. Per Persson, Sunnanå; Erik Eskilsson och M. 

Sten, Kyrkbyn. 
Bev. Johannes Johansson och Erik Olofsson, Glöte. 
Bev. Karl Olofsson, Kyrkbyn ock Lars Olofsson, 

Ljungdalen. 
Bev. Lars Anderson, Ytterberg, Joh. Larsson, Kyrk-

byn, och H. Svensson, Herrö. 
Jon Bergman, Långå skans; Bev. G. Olofsson, Ljusne-

dal, och S. Pålsson, Kyrkbyn, samt Sem.-el. 
Ida Vagenius och Erika Erikson; Jöns Busk, 
Fun äsdalen. 

Stud. Jonsson; bev. 0. J. Nordberg och G. Kilberg, 
Kyrkbyn. 

Bev. 0. Andersson och Jonsson, Remmen. 

Utom förkortningarna af dessa sockennamn och vissa af alla kända 
förkortningar (o. s. v., m. m., m. fl., i st. f., t. ex.) hafva vi användt 
»rspr.», som betecknar det vårdade uttalet af skriftspråket samt den i 
skrift förekommande svenskan. På ett par ställen hafva vi måst an-
vända »subst.» = substantiv, som betecknar, att ifrågavarande ord är 
namnet på föremål, egenskap, handling o. s. v. såsom vilja (subst.) till 
skillnad från att vilja. 
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Inledning. 
Landsmålsalfabetet skall — inom vissa, med hänsyn till 

det praktiska behofvet bestämda, gränser — bestå af tecken för 
alla de ljud, som i språket kunna frambringas. Härvid får intet 
tecken betyda mer än ett ljud, och intet ljud får betecknas på 
mer än ett sätt, d. v. s. med mer än en bokstaf. Sålunda får 
ej k som i skriftspråket betyda än k, som i kalla, än de, som 
i källa; ej häller får det finnas tvänne eller flera betecknings-
sätt för samma ljud, såsom för tje-ljudet i kyla och tjuta. Å andra 
sidan är man ej nöjd med blott en bokstaf, där skriftspråket 
betecknar tvänne eller flera besläktade ljud med samma tecken. 
Skriftspråket bar t. ex. by och mycket, stafvade med samma 
tecken för y-ljudet i båda, ehuru y låter annorlunda i by än 
i mycket. Samma är förhållandet med a i mat och matt, o i 
bok och bock m. fl. exempel. Landsmålsalfabetet får således 
flera a, o, y, 1, t o. s. v. än skriftspråket. 

Af detta följer, att man vid användandet af landsmåls-
alfabetet ej får rätta sig efter stafningen i skriftspråket: allt 
skrifves möjligast noggrant så, som det uttalas. Ingen onödig 
bokstaf får finnas; således skrifves ej hvilken med det stumma 
h, ej 1 uti ljus, ej k i betydelsen tje, ej qvinna med q (hvilket 
tecken ej finnes i landsmålsalfabetet) o. s. v. 

Allt skrifves såsom det uttalas. Häraf följer äfven, att 
ett ord i samma dialekt ej alltid skrifves fullt lika, emedan 
det i olika ställningar uttalas olika. Sålunda säges i flytande 
snabbt tal i rspr. min son med n i min, men däremot raing 
gubbe med »äng»-ljud i st. för n i min. Vidare uttalas ej s 
i son och d i dotter på samma sätt, om t. ex. orden min och 
vår komma före dem: betecknade med landsmålets bokstäfver 
skulle uttalet af son och dotter tecknas i förra fallet »an sn, 
mn dofar och i senare fallet var,,,san, retr...clotar. På samma 
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sätt förändras uttalet af en mängd ljud vid ords sammansätt-
ning .m. in. Sådan sammansmältning af ljud eller invärkan af 
ljud på hvarandra kallar man san dhi. Här torde vara till-
räckligt att nämna följande ljudförändringar, som äro vanliga 
i jämtskan: 

1) Om d, 1, n, s, t komma i början af ett ord och det före-
gående ordet slutar med ett r, så uttalas de annorlunda, de blifva 

17 917 cs, t• 
Slutar det föregående ordet med ett »tjockt» ljud (d, k, n, 

8,, 4), så blir ett d, 1, n, s eller t i början af följande ord äfven 
tjockt, d. v. s. d, 1, n, a, t. 

På samma sätt ersättes fp (tje) efter r af /j och efter de 
»tjocka» ljuden af S.g. 

n i slutet på det föregående ordet uttalas, såsom ofvan 
visats, g, om g eller k börjar det efterföljande; y, om j eller 
fp (tje) följer o. s. v. 

I det följande kommer detta att visas med flera exempel. 

Alfabetet. 

Af de ljud, som landsmålets bokstäfver beteckna, före-
komma, såvidt kändt är, i de jämtska och härjedalska dia-
lekterna följande: 

a, a, v, oo, a  
b 

e,  
8, 

g, 2' 	 f, 
a 

U, Ut, 
w 

k, b• 	 Y, Y, Y 
1, 1, 1, k, 	 0, 0, 0, et 
11 .Z9 3, 3r, 2 	 a, ce 
m, 77/ 	 0, 0, X, 8 

samt en mängd diftonger. 
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Utom dessa ljud förekomma äfven (ehuru ej i vanligt tal, 
utan såsom utrop eller fel i uttalet hos enskilda g, 	h, y, k. 

Ingen särskild af länets sockendialekter eger alla 
ofvanstående ljud. 

Då en vokal uttalas genom näsa och mun på samma gång, 
betecknas detta genom en liten »svans» under densamma, t. ex. 
g, q, 4, a2 o. s. v. Allmänt förekommer sådant uttal, som 
kallas nasalering, ej i jämtska eller härjedalska (om icke möj-
ligen i Malmagen). 

Efter t- och p-ljud få d och g vanligen något hårdare uttal 
än eljes, hvilket betecknas med " öfver bokstafven, såledesct,g. 

Till ett noggrant betecknande af uttalet hör äfven att 
före f och v skrifva 9v i st. för n, t. ex. hcovva han var, 
han) for han for. Af många uttalas dessa äfven hg va, hq fQr. 

I landsmålsalfabet gifves ingen skillnad emellan stora och 
små bokstäfver: ingen onödig olikhet i tecknen får förekomma. 

Öfriga tecken. 

För att kunna läsa och skrifva landsmål felfritt måste 
man, utom alfabetet, känna äfven en mängd andra tecken (de 
vanliga skiljetecknen oberäknade). 

Sådana äro accenterna, tecknen för ljudens förlängning 
och förkortning m. fl. Tills vidare lemnas här om dessa teckens 
utseende och bruk endast några kortare upplysningar. 

Ett långt ljud, vokal eller konsonant, betecknas med ett 
streck under bokstafven, t. ex. mat (mat, föda) med långt a-
ljud; mat (matt, utmattad) med långt t-ljud. I landsmålsskrift 
tecknas nämligen lång konsonant ej dubbel, alltså ej ek, dd, 
pp, 0. s. v.1  

Uttalas ett ljud så hastigt eller föga tydligt, att det knappt 
höres, betecknas detta med en punkt under bokstafven, t. ex. 

1) I det följande saknas i några fall längdstreck, emedan förf. i 
primäranteckningarna försummat att utmärka kvantiteten. I andra fall 
utelemnas för korthets skull kvantitetstecknet, så kunna t. ex. Isa.Z2, fos,sa, där de uppgifvas för olika socknar, betyda både paki och Mitkz, 
både fe.sa, och fo,.t.sa. 

Sv. landsm. XV. 3. 	 2 
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r i farguft (förnuft). Man kallar ett sådant ljud reduceradt. 
Punkten är reduktionstecknet. Höres det alls icke, utsättes det 
naturligtvis ej. Exempel på alldeles bortfallet r gifves i fukt 
eller bag (förstå). 

Ganska ofta händer det, att n-ljud (vanligen i slutet af 
ord) bilda egen stafvelse, som t. o. m. kan hafva accent. Ett 
sådant stafvelsebildande n utmärkes genom en liten cirkel under 
detsamma (,, g, e), t. ex. fögclv, (fogden, rspr. uttal), fant (fadren). 
Likaså heter det än an svcen, än 12, svcen (Sven, namnet). 

Orden jag, du, han, hon, det, sig, vi, I, de (de jämtska 
naturligtvis) förenas, då de ob et onade stå efter det ord, 
till hvilket de höra, med detta ord genom bindestreck, t. ex. 
kasta-sa kastade jag? fara-dem ut-a buro de ut det? sa'-du-n 
såg du honom? eeti, efter henne. Hafva dessa ord däremot 
tonvikt, skrifvas de skilda från föregående ord, t. ex. kasta ya 
kastade jag? my du han såg du honom? o. s. v. Det är stor 
skillnad i betydelsen emellan 

gå-a-na-na, gaf hon honom det? 
gå-a hånem-a gaf hon honom det? 
gå hik-a-na gaf hon honom det? 
gå-a-na dc gaf hon honom det? och slutligen 
gå ht,"4 hånem dck gaf hon just honom detta? 

Accenterna på tonstafvelsen (den starka stafvelsen) äro 
tre, nämligen: 
' akut, t. ex. åst, 6ste (ost, osten). Denna accent behöfver van-

ligen ej utsättas. 
grav och högton, t. ex. fåra eller fåra fara, årti eller bry, 

orren, i hvilka •ord den första, egentligen accentuerade 
stafvelsen efterföljes af en med högre ton. Denna accent 
bör man utmärka (med s) i tvåstafviga ord för att skilja 
ord, som stafvas lika, men accentueras olika, sålunda t. ex. 
skråma, vanligen utan accent (skramaZ)= skramlande, men 
skråma = skramla; likaså balar buller och Mar bullra. 

cirkumflex, förekommer mycket ofta i medeljämtskan och 
sättes öfver en vokal, som har två accenter eller som 
tyckes stå i st. f. två vokaler, t. ex. kåst kasta, läses som 
kåast; på samma sätt dös dosa, pip pipa, sv ch sveda vb., 
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164, leda vb. Denna accent måste alltid utsättas; jämför 
t. ex. mat mat, mat matt, trött, båda med outsatt akut, 
och mät matta. 

Biaccent tecknas ' (stark biaccent) eller (svag biaccent). 

Med en liten båge nedtill i raden förenas sådana ord, i 
hvilka antingen det föregåendes sista eller det efterföljandes 
första ljud eller båda på grund af det ena eller andra undergå 
någon förändring. Exempel: nog...goe någon gång i st. f. non 
go; hay., jat han gick i st. f. han jat. Jämför om sandhi 
här ofvan i inledningen. 

En liten båge ö fy er vissa bokstäfver betecknar, att de 
uttalas med tungan närmande sig till läget för j; t. ex. "i:§en (i 
Bräcke), i hvilket ord ts uttalas nästan som J§ (tj). 



LJUDENS BESKRIFNING 
och exempel på deras förekomst. 

A-ljud. 

Af a-ljuden förekomma a, a, v, a och antagligen äfven 

1. a 
är ett öppnare, »bredare» a-ljud, som i rspr. endast förekommer 
såsom kort, men i jämtskan och härjedalskan äfven såsom 
långt. Det bör noga skiljas från a, som är ett bredt ä-ljud 
(se längre fram, s. 69 f.). Om man börjar med att säga a och 
så småningom förändrar ljudet till ä, så uppstå efter hvarandra 
ljuden a, a, a, e. 

Några sockendialekter hafva a för båda a- och vissa ä-ljud 
i rspr., andra hafva både a och a, andra åter endast a. Så-
lunda saknas a och ersättes af a i Ham. och Str. Off. torde 
däremot för båda hafva endast a. Det inträffar äfven, att olika 
personer inom samma socken i detta afseende hafva olika 
vokaler. Sålunda har under våra undersökningar det händt, 
att män använde a i vissa ord, där kvinnor brukade a, t. ex. 
i prof från Hägg. (af man och hustru) och från Sunne (af far 
och dotter). 

a 
är det djupa, »rena» a, sådant det ljuder vid vårdadt uttal af 
rspr. hat, tal, smal. I länets dialekter förekommer det både kort 
och långt, ofta motsvarande äfven andra vokaler i rspr. 
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v 
förekommer uti diftongen vyst i Lidm. 

4. a) 
är ett a med dragning åt ft. Den lyssnande tycker sig nästan 
höra å, under det den talande tror sig säga riktigt a. Man 
kan äfven säga, att a) är a uttaladt långt tillbaka i munnen. 

a 
är ett a-ljud, som ligger mellan a och o eller 8, liksom co ligger 
emellan a och o (öppet å-ljud). 

Medel jämtska. 
I alla hithörande sockenmål förekommer a i t. ex. orden 

ban eller (i vissa socknar) ban, barn, tak tak; likaså i uttalet 
af ordet »körtel», som heter j‘,90.ig öfverallt utom i Bods. Bräcke 
Ham. Refs, Str. As, där det heter petig (med kort a). 

Bort a förekommer i hithörande mål i orden at eller 
alt (i Bods. Bräcke Lidm. Off.) allt, båk backe, tak tack, 
ha tn hatten, vatn vatten, kåst kasta. »Spar(a)de» heter siretc3 
i Brun. Föll. Ham. Hot. Hägg. K3rrk. Laxs. Lit Mari. Näs 
och möjligen i Und, samt delvis i Frös., spå. i Str., spåd 
eller spå?' i Bods., svea' i Bräcke Refs. Sunds, och delvis i 
Lock., där man eljes säger spad. spad är också det vanliga 
uttalet i Als. Asp. Hall. Marb. Matm. Nord. Nyh. Näsk. Röd. 
Sun. Åre Ås och förekommer delvis i Frös. och Möns. (Om 
spad se under Ä-ljud s. 69 f.). 

a förekommer vidare i Ram. och Str. i t. ex faZk folk, 
bafn botten, gayjan gången (subst.), sag'« sången, kas kors, 
micak mjölk, stan stund, sttdp stolpe, tarp torp, sv ab svälja, 
som i Bods, heter svaka, och figh följa, som i Brun, heter faka. 

I Asp. Föll. Ham. Nyh. Refs. Röd. Str. Sunds. As och 
delvis i Sun. heter afbalkning, »balk» baZk; »aln» heter an i 
Asp. Ham. Hot. Kyrk. Röd. Str. As. I Näs. Sun. (och Hägg.?) 
torde både baZk, an och bak, an förekomma. Om ba4k, 
och cpn för öfrigt se under Ä-ljud s. 69f. och s. 46-48. 

Följande exempel visa tillika, huru växlande uttalet af 
ord är, hvilka man skulle tro sig känna alla, då man hört ett. 
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Vi välja orden »gnaga», »mala», »spara» och »stege» (med erinran 
om att a och ce äro ä-ljud). Orden uttalas: 
gnaya, maka, spara och saya i Hägg. Lit; 
gnaya, maka, spara och saya i Föll. Röd. Refs., hvilket sist-

nämnda dock äfven har gnceya; 
gnaya, mc_dra, spara, men saya i Kall Näsk. Sun., där man 

äfven får höra gnaya o. s. v.; 
gnaya, maka, spara i Asp. och Is, där man säger saya, i 

Bräcke, där »stege» heter s,ceya, samt i Und. och Åse, af 
hvilka det förra har saya och det senare saya; 

gnaya, maka, spara i Nyh. och Sunds., med s,cpya i det förra 
och saya i det senare; 

gnaya, mceka, spcera och &Tya i Bods.; 
gnaya, maka, spara i Hot. Laxs. Mörs., af hvilka de två först-

nämnde hafva saya och det sista s,aya (i Hot. säger man 
äfven spara); 

gnaya, maka, spara och saya i Off.; 
gnaya, maka, spara och saya i Kyrk.; 
gnaya, maka, spara i Ham. och Mab., hvilka hafva saya, i Str., 

där man säger s,aya, och i Näs, där s,aya och äfven spara 
förekomma; 

gnet ya, maka, spara i Brun. med saya och i Hall, med saya; 
gnaya, maka, spara i Als. Frös. Lock. Mari.. Matat.. Nord., 

af hvilka Lock. Mari, och delvis Frös. hafva saya, men 
de öfriga s,aya. 

Syd jämtska. 
»Allt» heter här aZt eller alt utom i Rät., där man säger 

Öfverallt säger man bake, backe, ban eller ban barn, 
hatt?, hatten. Alla sockenmålen hafva bak balk, svara svara. 
gnaya säges öfverallt utom i Ov., där man har gnaya. »Kasta» 
heter kasta utom i Hack., där man säger kåst. 

»Följa» heter i Berg i vissa trakter fara (i vissa trakter 
fekal i Rät. faga; »svälja» heter svaka (och syska) i Berg, svaltia 
i Klöfs., svaja i Rät.; »stolpe» stalpa i Klöfs. och (jämte steApa) 
i Berg. I Berg förekommer a vidare i falk folk, kas, kors, 
Ja d köld, tano torp m. fl., i hvilka ett mellanljud emellan a 
och e eller 8 förekommer, som vi betecknat med a (jfr 
dock a s. 29). 
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Östjämtska. 
Öfverallt säges baka backe, gnaya eller gnaga gnaga; 

kasta kasta. »Körtel» (i kött) heter palla, i Pors. Häll. Bag., 
jocUe, i Hås.; »allt» uttalas at i Pors. Hå& Häll., men &it 
i Rag. 

Vidare sta4a, stolpe, haly hälg i Fors och Häll. 
a finnes dessutom • i vissa ändelser, t. ex. krota karfva, 

tälja, öfverallt; nQsa näsa, pQsa påse i Fors. Häs. Häll. 

Härjedalska. 
»Backe» uttalas i Hede Lins. Tänn. baaka; i Stors. och 

Vemd. baka, i Älfr. baka. »Hatten» heter haatn i Hede och 
Tänn. samt enligt uppgift äfven i Lins., där hadjoy också torde 
förekomma; haak, i Stors. och Vemd. Från Lillh. och Sveg 
hafva vi fått såväl baka som hak, hvilket senare äfven lemnats 
från Hogd. och Älfr.1  »Köld» heter kala i Sveg, kala i Älfr., 
kalde, i Lillh. Lins. Stors. Tänn. Vemd., kalda, i Hede. far 
fader förekommer öfverallt. »Folk» heter i Hogd. falk, i Vemd. 
och Älfr. falk (falk?). 

I härjedalskan förekommer a äfven i ändelser af best. 
formen; sålunda heter t. ex. »alen» (trädet) oldra i Hede Lins. 
Stors. Vemd., oclea i Sveg och Täml., ad/ra i Älfr., goixa i 
Hogd.; »barnen» heter bena. bak botten säges i Hogd., batn 
(jämte bek) i Älfr. 

a finnes allmänt i uttalet af ordet »kvarn», som heter kwan 
i Lillh. Lins. Sveg, kvart i Älfr., kvan i öfriga mål. an aln 
förekommer i Hede Stors. Sveg Hogd. Älfr. »Allt» heter alt 
i Hogd., a.2t i Älfr., at  i Tänn. och Vemd., mit i öfriga mål. 

Utom redan anförda exempel på a hafva vi mana murkna, 
skapia (skorpna) stelna i Hogd. samt sta.943 stupade (föll) i 
Hogd. och Älfr. 

B-ljud. 

6. b 
är det vanliga b-ljudet, sådant det höres i bok, snabb. 1 Ström 
och delvis i Frost. och Alan. säger man stölts,  stubbe, göle gubbe 

1) Det gifves emellertid skäl att anta, det man i Lillh. säger bc0a 
och haajon, i Sveg ba9ka och haatn (jfr Il s. 32). 
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för stab och gåb; på samma sätt stepan, gepan o. s. v. Mot-
satsen är fallet inom några andra socknar i ett och annat ord. 
Så säger man i några socknar abotek apotek, babbst baptist, 
krebas kroppås. 

I Hede Lins. Sveg Vemd. Lillh. förekommer b efter m i 
vissa fall; således mb i st. f. m eller m. 

111-1jud. 

d 
är vanligt d med tungspetsen mot tänderna. 

4 
är det d, som uppkommer, om man trycker tungspetsen mot öfre 
tandlådan i st. f. mot tänderna. Detta d höres alltid strax 
efter ett r; man säger ej vörda utan vörcia. 

d 
är det »tjocka» d, som höres, då tungspetsen sättes rätt upp 
mot gommen i st. f. mot tänderna. 

Om man söker uttala d med hela främre öfre delen af 
tungan (ej blott spetsen) mot gommen, uppkommer det ljud, 
som betecknas med 

lo. I. 

11. d 
är det lena d, som uppkommer, då tungspetsen vid uttalet ej 
vidrör tänderna eller tandlådan, utan en liten öppning där 
lemnas. 

Man bör ihågkomma, att 0 i nedan anförda exempel ej höres, 
då den talande anstränger sig att tydligt uttala orden; då höres 
nämligen tydligt d i stället. Många personer (som liksom tala 
hårdt) använda ej 0, utan cl, fastän det förra är det allmänna 
uttalet. Vi skrifva exemplen i det följande med d. 

Exempel på vanligt »rent» cl äro obehöfliga. 

Medeljämtska. 
0 är vanligt emellan två vokaler; sålunda heter trampa (i 

en väfstol eller spinnrock) trea() i Als. Asp. Frös. Hall. Hot. 
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Marb. Mari. Matm. Nord. Näsk. Off. Röd. Sun. Åre 
Ås, tran i Brun. Kyrk. Laxa. Lit Lock., delvis i Möns., i 
Nyh. Refs. Sunds. Und., trgan i Föll., trtt0a i Hata. och Str., 
trea° i Hägg., tniOn, i Näs och delvis i Mörs. Från Lidm. har 
däremot erhållits trodo, ehuru eljest 0 äfven där förekommer, i 
synnerhet i början af orden »det», »de», »då» m. fl., när det före-
gående ordet slutar på vokal och är svagtonigt: so t(2.-Oam så 
togo de; dx-Ogna, det där; bon vat.-Zo &-Ogm bonden vart led 
vid det där. 

»Fördel» heter i de olika målen fso:c/e/, fot:cie0, fisvicp/ (Off.), 
forclak.1 (allt efter uttalet af e-ljudet). 

Öfverallt säger man tror-4a? for-4u? o. s. v. (ej tror-dn 
o. s. v.); 19Q2...4an den där kjorteln; g nk...4cin är risseln 
därborta? o. s. v. 

g är i jämtskan vanligast i förbindelsen dy, hvarpä exempel 
lemnas under J-ljud (s. 36-38). Men det förekommer ofta i 
andra ställningar. Sålunda säger man t. ex. vanligen ha/-a. 
hade jag (ej ha-ja.), ehuru man äfven får höra hal-a.. 	- 

Det »tjocka» d, d, förekommer exempelvis i uttalet af ordet 
»böld», som beter Ud i Bods. Bräcke Ram. Lock. Nyh. Reta. 
Sunds., båd i de öfriga utom Str., där d-ljud i slutet af ord 
ersättes af t-ljud och det således heter böl »Alen» heter ochra i 
Bods. Bräcke Ram. Nyh. Refs. Sunds., Mya i de öfriga (odara 
i Lidm. och Off.) utom Str. »Köld» heter i de flesta mål pod, 
i Bods. IseQ3, i Bräcke ige4, i Ram. pct4, i Nyh. Reta. Sunds. 
jpd eller Ised. 

d blir alltid d efter ett d, 1, 	s. Som ett exempel härpå 
(hvilket äfven gäller för Str.) kan man taga »Larsdotter», som 
vanligen heter 1.ctsdofar, i Ham. Str. lctsdatar; vidare ett namn 
såsom Ittqckan Håldalen. 

Syd jämtska. 
traOn (spinnrocks-)trampa har erhållits frän Hack. Myss. 

och Ov. 
I förekommer äfven här efter r, 	n, 	0. s. v. om g 

gäller äfven samma anmärkning som här ofvan under medel-
jämtska. Samma exempel som ofvan på bruket af d uppgifvas 
från dessa mål; sålunda: adva (alen) i Berg Klöfs. Rät., odlra 
i Hack. och Myss., adya i Ov.; bada böld delvis i Berg, boda. 



26 	WESTIN, ALFABET FÖR JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN. 	XV. 3 

i Hack., bock i My-ss., bsda i Klöfs. och delvis i Berg, bada i ov., 
bgda i Rät., hsad eller jod köld i Berg, »od i Hack. och Myes., 
IM i Ov. I Rät. har man lånat rspr. »köld», som här ut-
talas j,,sgd. 

östjämtska. 
Från dessa sockenmål hafva i allmänhet samma exempel 

som från de öfriga erhållits. Sålunda tro0o från Rag. Möj-
ligen torde d ej här vara så allmänt? 

d förekommer i ft (se under J-ljud s. 37) och före j; d 
efter r, i, n, 	0. s. v. — se exemplen under medeljämtskan. 

acZva (alen) öfverallt; likaså boda böld, j9od köld från Rag. 
Stug. och delvis Borgv. 

Härjedalska. 
0 har ej af oss påträffats i dessa mål. Här säger man 

trodo (trampa i väfstol m. m.) i Hede Stors. Tänn. Vemd.; 
trudu Lillh. Lins, och delvis Vemd. (try i Hogd., tri i Älfr.). 

d uttalas i vissa mål i slutet af ord efter n. Sålunda säger 
man stond stund i Hede Lillh. Stors. Lins. Tänn. Vemd., 
stond i Sveg. »Randen» heter randa i Hede, randa i Lillh. 
Lins. Stors. Sveg Vemd. Tänn. (hvarifrån vi fått randa). »Bonde» 
heter bond i Hede Lins. Stors., bonda i Lilih. Sveg Tänn. 
Vemd. Däremot har Hogd. resp. skol, rasa, bog, Älfr. stsg, 
rana, bog. 

Om d gäller samma anmärkning som för föregående grupper 
af mål. 

odva alen säges i Sveg och Tänn., qdva i Hogd., sdra i 
Älfr. I Hogd. säger man boda böld, i öfriga målen bgda. I 
Hogd. och Älfr. säger man hgda hörde, j§gda körde, i öfriga 
mål hgda, 

d finnes i förbindelsen 	samt antagligen i slutet af ord 
efter t. ex. y (och j): havd? hand. 

12. 
är det slutna, »spetsiga» e, som höres i ordet bref, såsom det 
uttalas i de flesta socknarna. 
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13. a 
ligger, kan man säga, emellan e och ä. Det är således ett 
bredt e eller ett spetsigt ä (samma ljud som stockholmare, upp-
ländingar in. fl. använda för e och ä i t. ex. meta och mäta). 

Såsom allmän regel gäller, att kort e-ljud i jämtskan är 
det ljud, som här betecknas med a, hvilken regel dock möjligen 
icke är undantagslös. Att a i vissa dialekter äfven är långt, 
visas af nedanstående exempel. 

Medel jämtska. 
Rent e, e förekommer i följande ord inom alla målen: 

be bedja, brev bref (möjligen äfven brev i Off.), ber bär. I 
Bräcka säger man ben, bet, sen, sten 0. s. v. 

»Skilja» heter seh i Lidm. Föll. Ham. Hägg. Kyrk. Laxs. 
Lit Mari. Näs Rafs. Str. Sunds. och delvis i Frös.; &dra i 
Bods. Brun. Bräcka Nyh. Sim. och delvis i Frös., men sa41 
i Als. Hall. Hot. Kall Lock. Marb. Matm. Mörs. Nord. Näsk. 
Off. Röd. Und. Åre, s,e1a i Asp. och Ås. Rent e torde före-
komma i veh vilja (subst.) i Als. Bods. Frös. Föll. Ham. Marb. 
Mari. Matm. Nyh. Näs Reta. Röd. Str. Sunds. Sune (om öfriga, 
socknar se under t s. 33); 

»Dricka» heter dråk i Bods. Brun. Bräck() Hall. Ham. Hägg. 
Kyrk. Lock. Marb. Mari. Nord. Nyh. Näs Reda. Str. Sunds. 

vy väg säges i Bods. Bräcka Sunds. Und. och delvis i 
Brun.; vy i Frös. Föll. Hall. Lit Mörs. 

Öfverallt (utom i Lidm., där i denna ställning äfven 
förekommer) är det a som höres i ändelser, hvilka motsvara 
rspr. e, el, en och er. Sålunda heter t. ex. »bäcken» belsan 
i Asp. Ham. Kall Kyrk. Lit Lock. Mari. Nyh. Rafs. Str. 
Sunds. Ås; baLsan i Als. Brun. Frös. Föll. Hall. Hot. Hägg. 
Laxs. Marb. Matm. Mörs. Nord. Näs Näsk. Off. Röd. Sun. 
Und. Åre; bai:§an i Bods. och Bräcke; slutligen baLsan i Lidm. 

Syd jämtska. 
Äfven här säger man be, brev, under det att ber bär endast 

förekommer i Hack. Myss. Ov. 
&eka skilja förekommer i Berg Hack. Myss. Ov. och antag-

ligen äfven i Klöfs., i Rät. säger man &dua. »Vilja» (subst.) 
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heter veka i Hack., veh i Myss. Ov. och möjligen Klöfs. samt 
delvis i Berg, vaja i Rät. och delvis i Berg. vag vägg i Hack. 
Ov. Rät. 

Hvad ofvan blifvit sagdt om e-ljudet i ändelser, gäller 
äfven här. Exempel därpå gifvas i de nyss anförda orden 
och vidare i bcej§an bäcken Berg Hack. Klöfs. Mysa. Rät., 
beeban Ov. 

Östjämtska. 
Härifrån uppgifves be, brev, ben, bet, bre bred, le led (ful, 

äfven led i gärdsgård), IT red, sten sten, skya stege o. s. v. 
ber bär ha vi fått från HU., men från de öfriga bar. 

Kort e-ljud inuti ord och i ändelser är a: bra t bredt, re4 
rissel, brma brinna, bwlsan bäcken, kasta kasta. 

Härjedalska. 
Härifrån ha såsom allmänna antecknats: be bedja, brev samt 

ben, sen, sten, i hvilka tre sista Vemd. dock äfven har ev bre 
bred, le led, re red. »Bär» heter ber i Hogd., kr i Hede 
Lillh. Lins. Stors. Sveg. 

Lillh. och Lins. hafva a öfverallt, där man skulle vänta ce: 
baapan bäcken, fum,2ta svälta o. s. v. Detta eger rum äfven i 
öfriga mål i vissa ord, t. ex. »känna», som uttalas pana i (Hogd, 
och) Älfr., pava eller »ep i öfriga mål (jfr s. 48). »Kärna» 
(smör) heter »alla i Hede Lillh. Stors. och delvis Tänn., ppia,(?) 
i Sveg och delvis Tänn. »Bredt» och »hett» heta breat, het i 
Hede Tänn. Stors. Vemd. och förmodligen äfven i Lins. Lillh. 
Sveg, ehuru från dem uppgifvits het. »Dricka» heter enligt upp- 
gift dreaka i Lins., dreab i Stors. och Vemd., kanske äfven 
Lillh. och Sveg, från hvilka vi fått dreb.a (Lulu.) och dreka (Sveg). 
Från Hogd. och Älfr. hafva vi hat och draka. 

I Älfr. förekommer e i stället för de öfrigas 0; där säger 
man Jona gömma (öfriga jen0), gr et gröt, nesa (öfriga nos0) 
nysa. 

I ändelser har man a (där ej tilljämning, såsom i gnfige 
gnaga, ngso nysa o. s. v., förekommer). Sålunda säger man 
kasta, buda, bcemban o. s. v. I Hogd. och synnerligen i Älfr. 
har man ett öppnare ljud i ändelser, hvilket vi tecknat med a 
i regeln (jfr dock a här nedan s. 29). 
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14. Obestämd (»färglös») vokal a. 
Denna vokal bildar man genom att öppna munnen, hålla tunga 

och läppar stilla i deras naturliga läge samt låta rösten ljuda. 
Vokalen liknar något a och igenkännes därpå, att den lyss-
nande tycker sig höra ett ljud »hopblandadt af å, a, ä och 
öppet ö». 

Ehuru denna vokal ej med säkerhet är antecknad inom 
de här ifrågavarande målen, upptages den dock, emedan det 
vore möjligt, att den kan förekomma. Sålunda skulle det 
kunna vara denna som förekommer i något eller några af 
orden tabakar tillbaka Lillh. Tänn., i fvara svara och sa så Lillh. 
Stors., i sama samma Sveg, i var vara, haya hållit Stors., i 
fa4k folk, sta.2pa, stolpe Vemd., samt slutligen fah, följa, svara, 
svälja ifrån Berg och i en eller annan diftong, i hvilka ord 
kommitterade trott sig höra andra vokaler, såsom e (8), a o. s. v. 

Möjligen är det denna vokal som förekommer i slutet af 
sådana ord som brom brinna, btst,sa bössa, yema »ma gömma, 
Modet körde m. fl. från Hogd. och-Älfr. och hvilken man tycker 
likna än a än a. Vi hafva i de flesta fall tecknat a i slutet 
af sådana ord. 

F-ljud. 

15. f 
är f, sådant det höres i få, straff. Det får ej användas för att 
beteckna v-ljud. I jämtskan säger man knaft, ej knapt o. s. v., 
hvadan man där bör skrifva f, ej p. Likaså förvandlas v till 
f före s och t, t. ex. /tv, men hfs, &ep) trög, treeft trögt. 
För öfrigt äro exempel på användningen af f obehöfliga. 

I länets dialekter förekomma tre g-ljud, nämligen 

16. g, 
som är det vanliga g, sådant det ljuder i god, hugga; 
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g, 

som uttalas längre fram i munnen än g. g bildas genom att 
föra främre öfre delen af tungan med nedböjd spets mot 
gomhvalfvet, g genom att trycka bakre delen af tungan mot 
bakre delen af gommen. g förekommer i Härjedalens mål, i 
Lidmålet och i öfriga mål i ett eller annat smekord. Slutligen 
hafva vi 

y, 

som skiljer sig från g däri, att y uppstår genom tungans 
närmande mot gommen, under det att vid uttalet af g tungan 
tryckes mot densamma. 

I afseende på y gäller samma anmärkning som om 0 (s. 24): 
då ordet uttalas med eftertryck eller ansträngning att uttala det 
tydligt, höres ej y utan g (eller g), ehuru y eljes kan vara det 
vanliga uttalet. 

Särskilda exempel på användningen af g äro obehöfliga. 

Medeljämtska. 

Här förekommer g (utom i Lidm.), som ofvan nämnts, 
endast hos en eller annan person i jollrande språk med små 
barn och i smek- eller lockord, hvarpå det allmänt brukliga 
lockordet till svin: gv, gl§, kan tjäna som exempel. På smek 
säger man äfven glsan i stället för gnsan. 

I Lidm. förekommer g allmännare: bga ligga, k lägga, 
hg hugga, growt gröt, bygd bygd (by), pUg plagg. 

y förekommer allmänt. I de flesta målen säges bgyd (i 
Ham. och Str. bud) bygd, bebyggd ort, dyyd (Ham. doyd) 
dygd, dg' dag m. fl. I synnerhet förekommer y i stället för 
g (enkelt g) emellan två vokaler. Exempel därpå gifvas i det 
under A-ljudet anförda ordet »gnaga», som i olika socknar 
heter gnaya, gnaya, gnaya, gnaya och gnceya (se s. 22). Detta 
ord har för Lidm. uppgifvits heta gna.go, ehuru gnoyo där äfven 
borde förekomma (åtminstone säges i Lidm. /gya laga, fyoy1,-
daya fjorton dagar, otyy e, ögat). 

»Stege» uttalas i de olika socknarna saya, saya, saya, saya 
och s,cpya (se s. 22), i Lidm. sogo eller so.yo. 
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Syd jämtska. 
Som exempel på förekomst af g gifves äfven här ggs, ggsan. 
y förekommer här i samma ställning som i medeljämtskan. 

Sålunda har man bd, gngya (i Ov. gngya). »Stege» heter 
saya i Berg och Hack., sgya i Mysa. och Ov., stoya i Klöfs. 
och Rät. day säges öfverallt, vcey väg i Berg och Ov., vax i 
Hack., vepa i Mysa. 

östjämtska. 
ggs, gan säges äfven här. 
y torde möjligen ej vara så allmänt som i rnedeljämtskan; 

dock ha uppgifvits gnaya (i Hås. gnaga?), skya stege och 
vc_ey(?) vcpyan (vcejan i Hås. och Rag.), jpgya tjuge. 

Härjedalska, 
bygd säges öfverallt utom i Älfr. (och möjligen i Hogd.), 

där det heter byyd. Vidare styg (Älfr. stig) stygg, ful. »Väg» 
heter vg,g i Hede, vreg i Stors. Tänn. Vemd., vgy i Hogd., 
vcpy i Lins. Sveg Älfr., vog(?) i Lillh. »Vägg» heter vceg i 
Tänn. och Vemd., vceg i Hede Hogd. Stors. Sveg Älfr., vag i 
Lillh. och Lins. »Gnaga» heter gnve i Hede Lins. Stors. Tänn. 
Vemd., gnceya i Älfr., gnne i Lillh. Ljuden y och g tyckas 
förekomma om hvartannat i de anförda orden »gnaga» och »väg». 

g uttalas i ljudförbindelsen ng i slutet af ord i Hede Lillh. 
Lins'. Sveg Vemd. Sålunda heta orden »gång», »sång», »lång» 
gagg, sagg, lagg i Hede Sveg och Vemd. Detta uttal gäller 
i afseende på »gång» och »sång» äfven om Linh. och Lins., 
där »lång» heter lagg. 

11-ljud. 

19. h och 20. p. 
Utom det vanliga h upptaga vi här äfven ett annat, det-

samma liknande ljud, nämligen a, som egentligen är en tonlös 
vokal. Tecknet a betyder nämligen utandningen emellan en 
vokal och den därpå följande, till samma stafvelse hörande kon-
sonanten, vanligen något af ljuden k, p, t (resp. 4, , 72, Ii, g, In. 

I de ord, där 	förekommer, tycker man sig höra, att 
vokalen ljuder liksom endast förra hälften af den tid, som åtgår, 
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innan den följande konsonanten vidtager, och rösten tystnar 
under den senare hälften, under hvilken dock utandningen 
fortfar, tills konsonanten börjar. Är denna utandning hörbar 
(liksom hväsande), anteckna vi detta med a; är den däremot 
tyst, så att endast ett uppehåll märkes, skrifva vi 9 (d. v. s. 
o med reduktionstecken). Somliga personer uttala a tämligen 
hårdt, så att ljudet nästan liknar det, som i tyskan betecknas 
med oh (landsmålsalfabetets x, se tillägget s. 81). 

Exempel på användning af h äro obehöfliga. 
a finnes endast i 

Härjedalska. 
Vi hafva i uppgifterna från Härjedalen fått a allmänt från 

Hede Lins. Stor. Tän.n. Vemd. samt dessutom i ett par ord från 
Lillh. a höres i Tänn. i vissa ställningar nästan som x, i andra 
(före m) knappast. Våra meddelare från Sveg ville ej vidkännas 
ljudet. Detta skulle antyda, att ljudet ej finnes i Sveg och 
kanske knappt i Lillh. Emellertid omnämner prof. LUNDELL i 
Lmalf. s. 86, att en dylik »aspiration» märkts äfven i Sveg.t 

»Backe» heter i Hede Lins. Stors. Tänn. Vemd. baaka, 
»bort» boa*, »botten» hak, i Lins. äfven beajoy. I dessa socken-
mål torde vidare finnas ttaapa höna, Malm, eapa eller aapa 
(jfr slita) släppa, vaagka, vaag4a o. s. v. vanka, tceagka, tagb-a, 
o. s. v. tänka, tant inte, jaamtet jämtländingen, hats, vaatti 
eller hal, vag hatten, vatten, tveata eller »imata tvätta, 
bceobsan bäcken, driaajp eller drucalsa druckit o. s. v. 

Från Lins. hafva vi endast boa 4 eller boot bort och beajoy 
botten. I öfriga ord kunde något a ej märkas hos vår med-
delare, hvilket ej hindrar, att äfven här åtminstone o kan vara 
vanligt. 

1-ljud. 
21. i, 22. i. 

Man skiljer i beteckningen mellan öppet och slutet I. t är 
det, som höres i rspr. spik, rik, bita. Det öppnare ljudet i, som 
ligger emellan i och e, höres vanligen i rspr. fick, sitta, spilla. 
1 regel är kort i-ljud i jämtskan ehuru i vissa mål äfven långt 

1) Vid senare undersökningar inom Sveg och Lilih. har d af oss 
antecknats för målen i dessa socknar. 
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2,  förekommer. I härjedalskan förekommer äfven kort z. Om t 
i stället för rspr. j se under J-ljud s. 34 f. 

Medel jämtska. 
Öfverallt säger man bi bida, ToNp nypa, rik rik, sly skina 

o. s. V. 
Långt finnes i: ittp ligga i Als. Kall Matm. Näsk. Off. 

Und. Åre, delvis i Hall. och Mörs. »Vilja» (subst.) heter vlb i 
Hall. Hot. Kyrk. Lit Lock. Nord. Näsk. Off. Und. Åre. 

Kort finnes i lita ligga i Asp. Brun. Frös. Ham. Hägg. Lit 
Lock. Marb. Mari. Nord. Näs Refs. Sun. Ås och delvis i Bods., 
där man dock äfven liksom i Bräeke och Nyh. säger liga; bqp i 
Kyrk. Sunds. och delvis i Hall. Mäns.; bya i Str.; bbsi• i Hot. 
Laxs. och delvis i Föll., där man dock äfven säger lita; slut-
ligen ligi i Lidm. Vidare heter »vilja» (subst.) vz,6 i Asp. 
Kall. Laxs. Ås, mb i Lidm. Hägg. Från Bods. har erhållits 
vilje och från Bräcke 	(?). 

»Dricka» heter drik i Als. Asp. Frös. Föll. Hot. Kall 
Laxs. Lit Matm. Mäns. Näsk. Off. Röd. Sun. Und. Åre och Ås, 
dr/i i Lidm. 

Öfverallt säger man bin binda, brin brinna, fin finna utom 
i Lidm., därifrån vi fått äfven bin , briy, fiy. 

Såsom af ofvanstående exempel synes, motsvaras rspr. än-
delse -ja ofta af .4. 
Syd jämtska. 

Här hafva vi kNpa nypa, sina skina, flita slita (i Hack. 
kip, sin, flit) samt rik. 

Vidare brina, fina, (i Hack. brin, fin), lita (i Myss. och 
delvis i Ov. 

Slutligen i; evi rifvit i Rät., fol (rodd-)färja i Berg. 
Östjämtska. 

Äfven här säger man flite,, sina, knipa (nypa, knipa), rik 
och buia, bra, Na samt liga eller li4ga. 
Härjedalska. 

la•ipa nypa är allmänt (kliva i Hogd. och Älfr.). Orden 
»rik» och »slita» uttalas öfverallt med i första stafvelsen; likaså 

Sv. landsnz. XV. 3. 	 3 
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»skina» utom i Hede och Stora., som hafva e (se vidare s. 43 
och 56 om dessa ord). 

»Dricka» heter drwb% i Hede och Tänn. »Brinna» och 
»finna» uttalas brina, fina i Flogd. Älfr.; bra, fina möjligen 
delvis i Vemd.; eljes braya, fina öfverallt. 

Vi hafva fått drukoM druckit från Lins. Lillh. Stors. (möj-
ligen drauf,sa från de två sistnämnda?), drt3ofp (drof p) från 
Sveg, ram rifvit från Lillh. Lins. Sveg, rem från Sto-ra. Det 
kan dock hända, att detta a i slutet af ord är orätt tecknadt 
och att i där vore riktigare. För y-ljud förekommer i Älfr. 
jfr ss. 11, 66. 

J-ljud. 

J kan uttalas på två sätt: antingen med tungans öfre yta 
intill främre gommen, hvilket ljud betecknas med 

j, 
eller ock så, att tungans öfre yta närmas intill öfre tandvallen 
framtill, i hvilket fall 

g. 

uppstår. Detta senare jämte 4, d. v. s. dy, är en noggrannare 
och riktigare beteckning än dj för det ljud, som i medel- och 
sydjämtskan förekommer i t. ex. ryan ryggen. Om man 
försöker att med tonande röst säga 	uppstår g (liksom z af s). 

Här torde böra anmärkas, att ej alla personer säga j, där 
det vanligen bör förekomma, utan i dess ställe använda a. 
Sålunda säger mången had-m, hade jag? var-la vann jag o. s. v. 
i stället för det mera vanliga had-ja, vaj-ja, gegs i st. f. icegs 
o. s. v. I regel förekommer dock alltid j  (där ej y brukas, 
se oy, oy o. s. v.) emellan tvänne vokaler; man får därför 
ej skrifva maj, haj, bejn i st. f. ma?„ hat, ben o. s. v. (se Diftong. 
s. 73 if.). Före riktigt j öfvergå d, 1, 	n, s, t till 4, J, b., y, p, j. 

Medel jämtska. 
För att lemna den ovane antecknaren tillfälle till jäm-

förelse mellan bruket af j och i. Q) i vissa fall anföra vi följande 
exempel. 

»Gömma» uttalas vanligen med j: det heter nämligen ,ffim 
öfverallt, utom i Lidm. Str. och Sunds., hvilka mål hafva 
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34m. Undantagsvis bör man äfven få höra ?,,pm eller Om (y -42n?). 
Likaledes torde jämte det vanliga »y ljuga ä-fven förekomma ply. 

Vanligen uttalas »mjölk» med my (liv); sålunda säges Inyeak i 
Als. Asp. Föll. Hall. Hot. Hägg. Kall Kyrk. Laxs. Lit Marb. 
Matm. Nord. (förr) Näs Näsk. Off. Röd. Sunne (förr) Ås ock 
delvis i Åre, Injak i Brun. Frös. Lock. Mari. Mörs. Sunne 
(numera) Und. Åre, myak i Bods. Bräcke Nyh. Refs., mitak 
Nord. (numera) och Sunds., Nian i Hare.. och Str. Dock 
torde man ofta fä höra ny,Mk, mak, nn,ak, mak, liksom i 
Lidm., hvarifrån mag uppgifvits. 

Ord sådana som »berg», »helg», »varg» torde alltid uttalas 
med y i slutet. Åtminstone har för oss uppgifvits, att »helg» 
heter halty i Als. Asp. Bods. Brun. Bräcke Frös. Föll. Hall. 
Lit Marb. Mari. Matm. Nord. Näsk. Off. Refs. Röd. Und., 
hal(' i Ham. Hot. Hägg. Kall Kyrk. Laxs. Lock. Mörs. Nyh. 
Str. Sunds. Både haj och haj ha uppgifvits från Näs 
Sunne Ås, haj och licay från Åre. 

»Vägen» uttalas med y i Ham. Lock. Nyh. Refs. Str. Sunds., 
där det beter vcejan, samt i Bods. och Bräcke, där man säger 
vgan. 

- »Drängen» uttalas drcewan i Asp. Frös. Hall. Ham. Hot. 
Hägg Kall Kyrk. Laxs. Lit Lock. Marb. Mari. Mörs. Nord. 
Nyh. Näs Refs. Röd. Str. Sunds. Sun. Åre Ås, drawan i 
Als. Bods. Brun. Bräcke Föll. Matm. Näsk. Und., dranyan 
I. drawan i Off. Likaså säger man i allmänhet gowan gången 
subst. (eller gewan, gawan, gawan i resp. mål) och sowan 
(resp. sojan, snos, sanyan) sången. Detta hindrar ej, att 
man äfven kan få höra drceiimn o. s. v., goiims o. s. v., sanan 
o. s. v. (Från Lidm. ha uppgifvits såväl dranan, gan som 
draan, gufuan). 

Däremot skall man finna, att y ej förekommer i uttalet 
af orden »ben», »sen», »sten» och dyl., hvilka i alla mål med 
undantag af Bräcke, byn Berge i Frös. och Off. uttalas: be?,,n, 
sen, sten (Bräcke och Berge ha ben o. s. v., Off. ba3n o. s. v.). 
Likaså är det ock icke 3 som höres it. ex. nun maj (månad), 
ha,, rädd, förskräckt, h4 (Marb.) och heh (Bods. Hall.) skrika, 
ropa, am, am, o up, aj! o! Efter ö-ljud förekommer ej heller y 
utan y, t. ex. hy eller hy skrika, ropa, pink (i Lidm. pasph) 
pojke o. s. v. Se härom under diftongerna. 
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ft förekommer allmänt såsom ett mjukare uttal af gg 
inuti ord. Sålunda uttalas »plagget» pkota i de flesta målen, 
pketa i Bods. Bräcke Lock. Nyh. Refs. Sunds., pkata i 
Ham., pbta eller pktita i Åre. Öfverallt _utom i Str. heter 
»ryggen» notan; »väggen» uttalas med 0 utom i Str., således 
metan i vissa och vatan i andra mål (vatan i Lidm.). 
»Ligga» heter la i Asp. Brun. Frös. Ham. Hägg. Kyrk. Lit 
Lock. Marb. Mari. Nord. Näs Refs. Sunds. Sunne Ås. htt 
1. lzipt säger man i Föll. Hall. Mörs., b973a 1. bp i Bods. (hga 
i Bräcke), bp i Lidm., bp, i Nyh. 

Här torde böra anmärkas, att detta ljud ej finnes i Str., 
där det ersättes af fas, och att man möjligen i Bods. m. fl. mål 
i sydöstra delen af provinsen kan få höra dz (ä) i stället för t. 
Syd jämtska. 

I afseende på Jona »gömma» i Myss., ouna i Berg Klöfs. 
Ov. Rät., Om i Hack., myak »mjölk» i Berg Hack. Klöfs. 
Myss. Ov., "vak i Rät., dreyjan »drängen» öfverallt, gsyjan 
»gången» i Berg Klöfs. Rät., goyjan i Hack., getyjan i Ov., 
gayyjan i Mysa. gäller samma anmärkning, som ofvan gjorts 
om samma ord i högjämtskan: man kan få höra i stället för 
här tecknadt j. 

»Hoja» (skrika, ropa) heter heja eller hoa i Berg, hoja i 
Myss. och Civ., hioa i Klöfs., men h6.50 i Hack., klia i Rät. 

»Helg» heter haj i Hack., My i Ov. och Rät. (öfriga mål 
hafva g-ljud: My). 

Äfven här bör man skrifva hat, nza, be,n o. s. v. (icke 
haj, maj, kin o. s. v.). Se diftongerna (s. 73). 

Öfverallt uttalas »ryggen», »väggen» med 45. : notan, vatan 
i Hack. Ov. Rät.; veftan i Berg Blöts. Myss: »Plagget» 
heter ph,ta 1. pkofta i.  Berg, Vra4a i Klöfs., 2Aota i Hack. 
Myss., pketfta i 0;., pk8fta i Rät: — la säger man i Berg 
Hack. Klöf-s. Rät., hM, f. hg& i Ov. (hia, i Mysa.). 

Möjligen torde i-Ov. då förekomma oftare än ft; sålunda 
pketo-12a, vactian, bä& o. s. v. 

östjämtska. 
Samma exempel med enahanda anmärkningar om y och 

kunna anföras härifrån. Sålunda ha uppgifvits: ja gömma, 



XV. 3 	 J-LJUD. 	 37 

haj helg, mjak mjölk från Fors. och Hän.; »nia, hak', mio,Xlc 
från Hets. och Rag. hoja (ropa) förekommer öfverallt, drceyjan 
här och hvar i Rag. (eljes vanligen dragan). 

dg förekommer ej allmänt eller regelbundet: man säger 
hga och 14ga, rygan och rs dgan om hvartannat i olika byar, 
t. o. m. familjer. Öfverallt har uppgifvits pkoga (ej pkoiga). 
Förmjukningen är här sällsynt och oregelbunden. 

Härjedalska. 
Härifrån hafva vi fått jema (gömma) från Älfr., orne, från 

Vemd., samt )(prao från de öfriga utom Hogd., som dock äfven 
torde hafva j i detta ord. »Mjölk» heter mysk i Tänn., nvaJk 
i Vemd., mjcak i Älfr., In38Zk i öfriga mål (Hogda). 

»Helg» och »berg» hafva uppgifvits heta helg, bcery i Vemd., 
haj, bara i Älfr. och förmodligen Hogd., halv, barg i Lillh. 
och Lins., hcelg, bcerg i Hede Stors. Sveg Tänn. (äfven 
Möjligen har dock Vemd. äfven hag, bcerg ; »följa» heter falga, i 
Sveg och Hogd., felga i Vemd. eller i likhet med Älfr. faba, 
samt i öfriga mål feja. 

dg är i Härjedalen ej så vanligt som i Jämtland.' Vi hafva 
fått det från Lillh. Stors. Sveg, samt från Hogd. och Älfr., 
dock icke så regelbundet och genomgående som i jämtskan. 
Enligt L11 (i Sv. landsm. 1. 2, s. 61) förekommer det äfven i 
Hede och Lins., i Lillh. äfven efter n-ljud. 

»Ligga» har uppgifvits heta hdya (-a) i Hogd., lika i Älfr., 
/tiga eller la i Sveg, 1z2a, i Lillh. Tänn. Vemd., Up i Hede 
Lins. Stors. Formen ltdga eller lip skulle dock enligt upp-
giften här ofvan kunna förekomma äfven i Hede Lillh. Lins. 
»Lägga» heter likaledes lcedga, i Hogd. och Älfr. (-a), kela eller 
lcedga i S,veg, lce2a i Tänn. och Vemd., lala i Lillh. och Lins., 
lcega i Hede och Stors. Man kunde vänta lcedge eller leda 
från Hede Link. Lins. Skillnaden emellan »vägen» och »väggen» 
uppgafs för Hede Lins. Tänn. Vemd. ligga i längden af j-ljudet, 
således vcoan och vce2an, hvaremot vcedgan väggen uppgafs för 
Lillh (med a) Stors. Sveg (jämte vce2an, va2an). Antagligen ha 

1  I allmänhet torde dessa ljud ej vara desamma i Härjedalen som 
i Jämtland. Vi hafva vid flera tillfällen varit frestade att teckna det 
härjedalska ljudet (i vissa socknar) än fjj än g (kanske rättast) i st. 
för och jämte här ofvan begagnade 4  och j. 
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lifven Hede och Lins. 	i detta ord. rydrn ryggen uppgafs 
ensamt från stors., ry-ye,n och.  ryMit från Lillh., ryan från 
de öfriga (utom Hogdi och Älfr.). Antagligen säges både 
rylan och ryan öfverallt utom i Tänn. Vemd., som endast 
hafva man, och Hogd. Älfr., som hafva det förra ryan, det 
senare rif4an. »Drängen» uppgafs heta diyegyan i Ilogd. och 
Älfr., drayan i Lins., drceyan i öfriga mål utom Lillh., hvar-
ifrån vi fingo draw«, (denna form skulle kunna förekomma 
jämte drayftan). 

K-ljud. 
Likasom två tecken gifvas för de båda olika uttalen af g, 

nämligen g och g, så betecknas också k-ljudet med tvänne 
bokstäfver. 

k, 
vanligt hårdt k, uttalas liksom g med bakre delen af tungan 
mot bakre gommen, hvaremot 

A 
liksom g uttalas med midten af tungan mot gomhvalfvet. 

Man uttalar de båda k- och g-ljuden rätt, om man säger 
k och g med t. ex. a samt 3. och g med i, d. v. s. ka, ga och 
4a, gx (hvilka då naturligtvis ej få uttalas med tje- eller j-ljud). 

Skillnaden emellan j å ena sidan, g och b. å andra är den, 
att vid uttal af j närmas tungan till gommen, hvaremot den 
vid uttalandet af g och b• tryckes emot den samma (under 
det rösten ljuder vid g, men ej vid A). t förekommer mera 
allmänt endast i Lidmålet inom Frostv. i jämtskan, för öfrigt 
(så vidt kändt är) i lockord och möjligen vid smekande tal. 

Medel-, Syd- och Östjämtska. 
Exempel på k äro onödiga. 
Det mjuka k-ljudet (ej tje), b', torde tämligen allmänt före-

komma i lockorden Mala eller b•et b'et! som man brukar åt 
getter. Före öppet i-ljud, 	förekommer knappast 3.. Före 
och efter i, e, 0 (ej al), ce torde väl hos en och annan k-ljudet 
blifva 3, fast, så vidt vi förnummit, det vanliga uttalet är k. 
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I Lidm. heter det båk backe, fak folk o. s. v. med 
hårdt 1c, men bab• bäck, drg. drick, ~kb. mjölk, poy4 pojke, 
rlb• rik, stait stark, sh•sktyt sköt med det »mjuka» . 
Härjedalska. 

»Dricka» heter dridb.a i Hede Tänn., dred4a i Stors. Vemd., 
drab i Lillh., men dredka i Lins., draka i Hogd. och Sveg, -• dra 	. ka 	Alfr. (jfr s. 28, 34). »Folk» uttalas öfverallt med k. 
»Pojke» och »rik» uttalas med 3,  i Hede Lillh. Lins. Sveg Tänn. 
Vemd., med k i de öfriga målen. Antagligen torde uttalet 
växla hos olika personer. 

L-ljud. 
L-ljuden äro af flera slag. De kunna delas i två grupper: 

sådana som uttalas under det rösten får tona., och sådana som 
blifva en hväsning eller ett fräsande, därigenom att vid deras 
uttal rösten ej tonar, utan luften endast frampressas på sidan eller 
båda sidorna om tungan. Till de förra hör det i rspr. vanliga 
1. Af de senare förekomma flera eller färre inom länets alla 
sockenmål. 

De tonande (d. v. s. med sjungande röst uttalade) 1-ljuden 
äro följande: 

Sättes vid uttalet af 1 tungspetsen mot öfre framtänderna, 
uppkommer 

1; 
sättes den mot öfre tandlådan, får man 

1; 
böjes tungspetsen rätt upp mot gommen, uppstår 

 
det rena »tjocka» 1. Vanligt »tjockt» 1 med tungslag (tungans 
spets riktas först rätt upp mot gomhvalfvet, faller därefter ned mot 
tänderna), egentligen en förening af 1- och r-ljud, tecknas med 

k. 

Om främre delen af tungans öfre yta tryckes mot gommen 
uppkommer det ljud, som betecknas med 

J. 
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Bland dessa 1-ljud torde de flesta genast igenkänna 1 och 7f. 

Af de öfriga är / det 1-ljud, som vanligen förekommer strax 
efter ett 9'; ) förekommer gärna före ett j- eller tje-ljud, åt-
minstone i medeljämtskan. 

Om man i stället för att i ofvanstående tunglägen låta 
rösten ljuda, endast frampressar luften, uppkomma de tonlösa 
1-ljuden nämligen: 

i st. för 1, 
.Z i st. för i, 
Å i st. för Z, 
.AP i st. för 
» i st. för ). 

För det vanliga rena 1-ljudet, 1, behöfvas här inga exempel. 
I följande exempelsamling tages hvarje tonande 1-ljud till-
sammans med det däremot svarande tonlösa. 
Medeljämtska. 

Det mot tonande 1 svarande tonlösa ,2, förekommer enligt 
oss lemnade uppgifter i alt »allt» i Bods. Bräcke Lidm. Off.; 
pp..2,92, kjortel, 1cv492, dynggrepe, nkr, såll, rissel, pc_63,v körtel 
i kött i Off. 

Rspr:s sl i början af ord uttalas i Off. äfven 	2,1it slita, 
not degtråg. 

Sannolikt förekomma Li och L (se nedan) omväxlande, 
ehuru det senare tyckes vara det vanligare. 

/ förekommer 
efter r: man säger oriqk (de flesta), orlesk Ham. Str. 

Lock., or/ek Bräcke, oricpk Off., gria29 örlapp, tgrient 1. tor-
lcent 1. torlent torrländt; 

efter sin tonlösa motsvarighet 	t. ex. ,Z/f,t slita, i Als. 
Brun. Föll. Hall. Ram. Hot. Hägg. Kall Kyrk. Laxs. Lit 
Lock. Man. Matm. Näs Röd. Str. Sun. »Degtråg» kallas 
4,/ok i Brun. Hall. Hägg. Kyrk. Lit Man. Näs. Sun., .Z/Qk 
i Str., .Zielp i Lock., 4,1(2k i Als. Föll. Hot. Kall Laxs. Matm. 
Röd., Uctic i Ham.; 

efter f: flit i Als. Bods. Bräcke Marb. Nord. Nyh. Näsk. 
Und. As; fiol_c i Asp. Marb. Nord. Und. As; Rek i Bods. 
Bräcke Nyh., fiQk i Näsk. 
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Från Frös. hafva vi fått både .21it, .214 och f/it, 
från Sunds. både ft, Vek och ag aels(?). Lidm. och Reta. 
ha ait, aelp, Mörs. och Åre dit, Möra. siols, Åre skkl. 

Allmännare exempel på äro pqr,i körtel (i kött) i Bods. 
Ham. Reta. Str. As, iga.k/ i Bräcka, pg.iri i öfriga mål utom i 
Off. (se ofvan) och i Lidm., där ordet saknas; »Mg kjortel öfver-
allt utom i Off. (se ofvan) Lidm. (bsiNn) samt Bräcke, där det 
heter 	Öfverallt utom i Lidm. (se nedan) och Off. (se 
ofvan) säger man kznki dynggrepe och rkpl rissel, såll. at 
allt säges i alla mål utom de här ofvan (vid au) uppräknade. 

Som exempel på att 1 i ett ords början uttalas / efter r, 
o. s. v. (se inledn.) anföra vi uttrycken ja fo...logt jag for 

långt, ko, s llsa kors Lisa! hvilket senare uttal förekommer i 
de flesta socknarna (undantag här nedan under Z). 

och k, »tjocka» 1, förekomma i samma ord i alla målen, men 
deras tonlösa motsvarigheter, Å och „k, finnas ej i medeljämtskan. 
Sålunda äro bQk bord, tak tal, kar hård (i Lidm. ha) allmänna 
uttalet. Vidare hafva vi alltefter de olika uttalen af voka-
lerna i målen fak, fa1k, fe1k, &ZIG, fs1k folk; fikl, fika, figh, 
fgh, fika, fah, faka följa; haki och hak, helg; kkfp nypa; 
WO; klocka; stOp, stop, stå1p stolpe o. s. v. 

Som exempel på förändring af 1 till kan anföras uttrycket 
»jag körde långt», som (alltefter de olika uttalen af »körde») heter 
je pijRZ 	1,,s4e4, 109,1 o. s. v.) 1ogt. I Ham. och Str. 
uttalas »kors Lisa» kas..1isa, i Lock. Nyh. Sunds. kos I. ke-sa. 

förekommer i det vanliga uttalet af »silket», som heter 
saAsa i alla mål (utom i Bods., som har salha, i Bräcke, där 
man säger s/ke[?] och i Lidm., som har 86)44 »Viljan» 
heter vajjan i Bods. Ham. 'Str., vOan i Brun. och Bräcke. 
Det vanliga uttalet af »vill jag», »skulle jag» är ni-ja, skui-ja 
Man torde dock få höra valan, van, vja, sku1.-la o. s. •v. 

har påträffats endast i Lidm. (kv 9 dynggrepe,) 14 såll. 
Sydjämtska. 

alt har uppgifvits från Klöfs., men a.it från de öfriga 
målen, utom Rät., som har a.it. »Dynggrepe» heter kv24 ;i 
Berg Myss. Ov., innU i Hack.; »rissel» (såll) r4 i Berg 
Myss. Ov, niu i Hack, r i Klöfs. och Rät. »Kjortel» heter 

1 ) si- liksom .sk- torde förekomma hos en och annan i alla mål. 
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jpgla, körtel pOla i Berg Hack. Ov., 'pila i Klöfs., Jaa 
I. paila i Rät. 

»Slita» uttalas öfverallt flata  utom i Hack., som har f/ft; 
»degtråg» kallas MA i Klöfs. och delvis i Berg, fl  g,k i Rät. 
och delvis i Berg, flak i Ov., flo  k i öfriga mål. 

»Orrlek» heter orielk utom i Rät., som har er/e/k. 
k förekommer i orden bok bord, tak tal; »hård» heter efter 

diftongens olika uttal i målen (se diftongerna) hag., ho91.r, hapjr, 
hoyk ; »följa» heter raka I. fera i Berg, fgra i Hack., laka i Myss. 
och Ov., faga i Klöfs., fakja i Rät. »Folk» heter fa1k delvis i 
Berg, faZic i Klöfs., foZk i Hack., feak i Myss. Ov., fidk i 
Rät. och delvis i Berg. »Nypa» heter kkgpa (kkfp i Hack.), 
»stolpe» staZpe i Möts. och delvis i Berg, stsZpa i Rät. och del-
vis i Berg, stsdpe i Ov., stoZpa i öfriga mål. 

Äfven här är uttalet af ordet »silke» (eller silket) sajpa, 
möjligen salta. vakan säger man i Berg och Rät., men valan 
torde väl äfven förekomma, likasom 2n?.la i stället för vaj-ya. 
Hvarken eller •i hafva påträffats i dessa mål. 

östjämtska. 
3, tyckes ej förekomma i dessa mål. 

och 	finnas: »orrlek» heter i Fors och Hås. eviek, i 
Häll. och Rag. ot.14; pOle kjortel finnes öfverallt, /49a.Ua, körtel 
i Fors Häll. Rag., bsaiia i Hås. I Pors nås. Häll, säges a‘it 
allt, kin.Z grepe, 91.i såll, i Bag. at,  ra; öfverallt fitta slita, 
flak degtråg. 

/avisa klocka, fokia följa, hetk bård, bQk bord, tak tal finnas 
öfverallt. »Balk» heter balk öfverallt, men »mjölk» har uppgifvits 
heta "90k och folk foak endast från Hås., "NU och fOk 
från de öfriga; staapa stolpe kar uppgifvits från alla utom 
Rag., där man skall hafva staZpa(?). Antagligen finnes Ä all-
mänt före k och p. 

torde vara det vanliga uttalet af 1-ljudet i ordet »skilja», 
som i Pors Häll. och delvis(?) Rag. heter sVia, i Håg. (delvis 
Rag.?) sajia. I HU. och Bag. förekommer sajpa jämte det all-
männa sal/ca silke. Öfverallt säges «lian viljan. 

har ej påträffats. 
Om förändring af 1 till 1, Z, k eller 1 gäller äfven här kvad 

ofvan sagts. 
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Härjedalska. 
förekommer före t i uttalet af orden »allt», »svälta»: i 

Hede och Stors. alt, svcelta; Lillh. och Lins. alt, fwalta; 
Sveg alt, fwcelta; Hogd. alt, fvcelta; Älfr. alt, fvcelta, byar- 
emot för Tänn. och Vemd. 	uppgifvits: at,  svce4a. För 
»slita» hafva vi från Lillh. fått 2,1ata. 

1 finnes i t. ex. ok (i Vemd. äfven orlelk) orrlek. i och 
i förekomma allmänt: elMla kjortel, som dock i Älfr. och 
kanske äfven Hogd. heter j92l; i j§cqla körtel från Hogd.(?) 
och Älfr. (ordet heter &ila i Hede Stor. Tänn. Vemd., men 
e2j5, i Lillh. Lins. Sveg). I samma socknar heter »rissel» (såll) 
r2i och n2 (i Älfr. äfven 

- »Slita» heter vidare, enligt de uppgifter vi fått, filta i Hede 
och Tänn., filta i Hogd. och Älfr., jlgta i Lins. och Stors. (i 
Sveg och Vemd. skall man hafva slita). Om Lillh. se ofvan. 

Exempel på k gifves i Mr bord, tak tal. »Folk» heter fak 
i Sveg, faZio eller f8U i Vemd., faZk i Hogd., faJk i 	 feZk 
i öfriga mål. k och finnas äfven i orden kipa,  kklpa nypa, 
»stolpe» stape i Sveg, steZpe i Hogd., stcapa i Älfr., steZpa i 
öfriga mål utom Vemd., som har skrapa. Vemd. har äfven 
uti "'allo mjölk, de öfriga "vak, inoak, iniwZ1c (se s. 37). 

Utom de ofvan anförda 912 och alla kunna vi som exempel 
på J  och dess tonlösa motsvarighet delvis ur L11 Alf. anföra: 
faia eller frie, fålla, baja förmå, geme j gammal, vej vall, be 
betsel, 14 lilla, kwq ågren från Lins. Lillh. Sveg m. fl. Vi ha 
fått satia, t. o. m. 1,911e,(?) från Lina. och Lillh., szyjsa från 
Hede, seMsa, från Vemd., sellasa från öfriga mål utom Hogd. 
och Älfr. (sansa). 

M-ljud. 

Jämte tecknet för det vanliga m-ljudet, 

m, 
som betecknar m med sjungande röst, hafva vi ännu ett, 

in, 
som betecknar luftens frampressande genom näsan med slutna 
läppar, och som kallas tonlöst ra. »Hm!» skrifves i landsmåls-
skrift inny,. 
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Exempel på bruket af m äro onödiga. 
I jämtskan förekommer m ej hos personer, som tala moders-

målet felfritt. Sådana främmande ord som rytm, sarkasm 
kunna, då de uttalas med tonlöst m, tecknas rytm, sarkasm. 
Små barn, som ej kunna säga s, säga vanligen mm, mm cel i 
stället för sma, smcel. 

Härjedalska. 
De mål, som hafva o, torde äfven bafva m. Sålunda säges 

i Hede Lins. Stors. Tänn. Vemd. jadmty, jämtländingen och 
kanske &somt dumt, Jona(?) gömt o. s. V. 

N-ljud. 

Af n-ljud finnas i målen flera stycken. Hit kan man räkna 
»ng», äng-ljudet, som är ett enkelt ljud och därför i landsmålet 
fått ett eget tecken. Likasom 1 och m kunna n-ljuden vara 
både tonande och tonlösa, och de betecknas, alltefter det läge 
tungan vid uttalet intager, på samma sätt som motsvarande 
1- 

 
 
 
 

eller d-ljud, så att 
n motsvarar och bildas på samma ställe som d och /; 
n. 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	(1» 	1; 
n 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	d 	» 	Z (k); 

9. 	» 	• 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	d 	» 	 j. 
»Ang»-ljudet tecknas i landsmålet med 

g, 
så att t. ex. »ringa», »tanke», »lugn» skrifvas nya, tagka, lugn. 

De mot dessa n-ljud svarande tonlösa bildas sålunda, att 
luften — utan att rösten får ljuda — frampressas genomnäsan, 
under det att tungan 

för 44. n intar samma läge som för n; 
» » » » » n; 

» 	46. y » » » » » y; 
» 	47. g » » » » » g. 

Dessa tonlösa n-ljud äro vanligast i Härjedalens dialekter, 
men de förekomma äfven i jämtskan. Sålunda får man ofta 
höra fnysningen n! eller ntpt såsom tecken till förakt, förvåning 
eller harm. 
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Exempel på bruket af n, äro onödiga; man ihågkomme 
endast att ej skrifva detta i stället för de öfriga. 

Man bör enligt ofvanstående beskiifning och med ledning 
af följande exempel vid hvarje fall kunna afgöra, hvilket n-
ljud det ifrågavarande är. 

Medeljämtska. 
Det mot n svarande tonlösa n förekommer utom i den 

ofvannämnda föraktfulla »fnysningen» net ej hos fullväxta, rent 
talande personer, men väl hos små barn, som ännu ej kunna säga 

och hos dem som jollra med dem. De säga nämligen oftast 
nng, nnc4 (någongång ng, ncel) i stället för slig, snce!. (1. sna). 

n, förekommer i högjämtskan alltid strax efter ett r 	q, 
g, j). Det kan därför finnas i slutet af ett ord, äfven sedan 

ett förr befintligt r bortfallit. Här nedan lemnas exempel på 
att sådant n  efter bortfallet r i somliga socknar kvarstår, i.  
andra däremot förändras till rent n, så att intet minne af r 
finnes i ordet. 

Enligt de uppgifter vi fått skulle prden »barn», »korn», 
»kvarn» regelbundet uttalas ba.n, kon, kvot i ,Frös. Föll. Lock. 
(lon) och Matm., men lika regelbundet brgn, kon, kvan i Ham. 
Str. Sun.; bctn, kon, kvan i Lit Mari. Möra. Refs. Sunds. 
Bräcke (kvcen). I Asp. Kyrk. Laxs. Näs säger man k(291,, 
men bgn, kvan; likaså heter det i Hot. Hägg. Kall Off. Nord. 
kn, men ban och kvan; i Lidm. ban och kvau. Däremot 
säger man i Röd. och Und. kvan, (Röd.) eller kvan (Und.), 
men ban och kon; i Als. Hall. Marb. Näsk. Åre kon, han, 
men ban; i Bods. och Brun. bqn och kvcen (Bods.) eller kvan 
(Brun.), men kcjw; i Nyh. bgn, km men kvan; i .å.s ban, men kon 
och kvan. Ordet »kärna» (smör) behåller ännu n  i Bods. Brun. 
Sunds. Ås, där det heter j§ch, samt i Frös. Hall. Kyrk. Marb. 
Nord. Röd., där man säger /9491. Däremot har n  öfvergått 
till n i Asp. Föll. Hot. Hägg. Lass. Lit Lock. Mari. Näs Näsk. 
Refs. Str. Sun., som hafva yein; i Ham. och Nyh., där man 
säger jpctn; i Bräcks', där det säges i§ctn. Till n (= nu) har 
det öfvergått i Kall Matm. Mörs. Als. Off. Und. Åre, som 
bafva fo.n. Från Lidm. har uppgifvits Jm (? ). 

I ord, där n-ljudet är ändelse för den bestämda formen, 
kvarstår — fast reduceradt, d. v. s. mindre tydligt — i regeln det 
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föregående r, emedan ordet förekommer omväxlande i bestämd 
och obestämd form. Sålunda säger man vanligen mir n muren 
med tydligare r-ljud än i föregående ord, emedan dess obestämda 
form mur ofta förekommer. Från Lidm. och Off. ha dock upp-
gifvits resp. migg och mgg. 

I kmU, riAg, »ok, MU (se s. 41) samt i fig fisken från 
Als. Asp. Brun. (Bräcke delvis) Kyrk. Laxs. Mari. Matm. Möra. 
Nord. Off. Refs. Åre Ås och möjligen flera mål, samt i uttalet af 
orden »murkna», skorpna», som i olika socknar heta man, 
skam; mon, skon; mon, sko-1; mon, skon; mon, skotu och 

	

moty, skoty, hafva vi exempel på g efter 7, .Z, t, 	o. s. v. 
Se R-, S- och T-ljud ss. 51, 54, 57. 

Man säger öfverallt: for-g-tt for han dit? 
n  torde knappast förekomma i något mål i högjärntskan. 
n, det »tjocka» n, förekommer oftast efter (k), som därvid 

gärna försvinner, samt efter d, s,, t, ett annat n o. s. v. »Aln» 
(måttstocken) heter an eller an i Asp. Ham. Hot. Kyrk. Röd. 
Str. Ås och delvis i Hägg. Näs Sun., cen i Bods. Bräcke 
Nyh. Sunds. och delvis i Refs., an i alla öfriga mål (delvis i 
Hägg. Näs Refs. och Sun.). »Bölden» uttalas bbdr, i Bods. 
Bräcke Ham. Lock. Nyh. Refs. Sunds., båk,, i Str. och We 
i öfriga mål. Öfverallt säger man sMn (eller ston) stolen; hide 
eller h2o01, den hårde, hin håle. 

y förekommer före y, p. Sålunda säger man vanligen drcewart 
eller drayjan (någon gång drceman, se J-ljud s. 34 f.), i Lidm. 
drayan. »Bänken» uttalas bcemt§an i Asp. Frös. Hall. Ham. 
Hof. Hägg. Kall Kyrk. Laxs. Lit Lock. Marb. Mari. Mörs. 
Nord. Nyh. Näs Refs. Röd. Str. Sunds. Sun. Åre och Ås, 
baybsan i de öfriga utom Lidm. och Off., där det heter 
bayfyan, samt Bods. och Bräcke, som hafva banan. På samma 
sätt heter änka (pyp, tighs eller ityp. 

Lidm. har y i stället för de öfrigas g i många fall, natur-
ligtvis dock ej före k och g. »Gång» heter där gmyy eller 
gsy, »ring» ny, ingen 29an, dänga dåv, känna My, med stång 
stop, lång lan. Man säger ',any kärring, men -mina kär-
ringen. Efter A och g förekommer naturligtvis y (ej n) i detta 
mål, t. ex. byp; knif, gav gnarrig. 

y förekommer ej (utom möjligen där mödrar pjollrande 
härma skratt hos småbarn). 
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hapk han gick. Jfr J-ljud s. 34. 
På g, »äng»-ljudet, behöfvas ej flera exempel än de vid dess 

beskrifning anförda (intet g behöfver tecknas, ej häller k före t): 
man säger logt långt, tt tänkte o. s. v. n blir g före g och 
k: hag or han går, hag kåst han kastar. Om lidmålet se 
ofvan. Om förekomsten af g må nämnas, att den, som ej kan 
uttala kn i början af ord, vanligen uttalar dem med gg, t. ex. 
gglv knif, ggal knall, gge knä o. s. v. 
Syd jämtska. 

Med hänvisning i tillämpliga delar till hvad som blifvit 
sagt här ofvan under »medeljämtska» anföra vi följande exempel: 

»Barn» heter bgg i Berg Klöfs. Rät., men ban i öfriga 
mål; »korn» uttalas kg öfverallt utom i My-ss. och Ov.; »kvarn» 
heter kvalt, i Ov. kvalt; »kärna» (smör) page, i Berg Klöfs. 
Rät., »ena i Ov., bsen i Hack., men »ana i Myss. myr?.  
muren säger man öfverallt, »kjorteln» (best. form) heter 
»körteln» (best. form) »Og. »Murkna» uttalas antagligen mena, 
matga, mgega, mani, mojna eller motga. 

for-.4d for han dit? b9r-g,4ar bor han där? 
Vi hafva fått 	aln från Klöfs. och Rät., an från Berg 

Hank. kyss., 4r, från Ov. »Gården» heter ga2fr, eller ga,en 
i Berg Möts. och Rät., goojr, eller go9,n i Hack., ga0r, eller 
ga9n i Mysa., gMn eller go yn i Ov. 1 Hack. har man liksom 
i medeljämtskan 12,4,q-9:, hörde han? 

y förekommer, liksom i medeljämtska, äfven här i t. ex. 
beghsan bänken; endast Ov. har ban. Öfverallt säges 
drceyyan (se J). my..ye, vinner (hinner) jag? fay,ja fann jag? 

Exempel på g hafva vi i bcegk bänk, sce-  g säng, hega 
hänga, tcegta tänkte o. s. v. 

hag„ga2r (go9,r o. s. v.) han går. 
Om g se här ofvan under medeljämtska. 

Östjämtska. 
Här säger man ban barn, kn korn, kvan kvarn, men 

jge.na kärna (smör), mgrn muren, nig/ eller rak/ (se 	best. 
form, sållet. 

cilt for han dit? 
»Aln» heter c.en eller ar, i Bag., gr, i de öfriga målen; 

»gården» ogr, eller gan öfverallt. Likaså mok, malde han? 
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y förekommer före j och p. 
»Dräng» »drängen» heter drceg drcegan, »bänk» »bänken» bceek 

bceekan, ehuru här och byar i Rag. säges drceyjan och bcemtpan. 
hagar han går; haialp han gick; hakastar han kastar. 

Härjedalska. 
De mål, som hafva (se under II s. 32), hafva äfven n 

(samt n , y och g). »Inte» heter sålunda i dessa mål ?ont, »grant» 
torde heta graant o. s. v. 

Äfven här förekomma oregelbundenheter i fråga om bortfall 
af r med därpå följande öfvergång af n  till n. Sålunda uttalas 
»barn» (i sing. eller plur.) ban i Hede (plur. bona) Hogd. Lins. 
Stors. (pl. bena) Sveg Vemd. Tänn. Älfr. (hvilka båda sista 
hafva pl. bena); från Lillh. hafva vi fått ben, (antagligen plur.). 
Ordet är i flera socknar mindre brukligt. »Korn» heter kom 
eller kn, i Sveg korg i Älfr. (och Hogd.?), kel i öfriga 
»Kvarn» heter kvog i Älfr., men kvan i Hede Stors. Tänn. 
Vemd., kwan i Lillh. Lins. Sveg. »Kärna» (smör) uttalas j,,sana 
i Lins. och Vemd., jgGne, i Sveg och Tänn., josna i Älfr., men 
»ana i Hede Lillh. Stors. »Murkna» och »skorpna» heta 
mena, skr2ma i Hede Lillh. Stors. Sveg, mena, skena i 
Lins. och Vemd., mena, skena i Hogd., meta, skena i Älfr., 
metne(-a), sketna(-a) i Tum. »Muren» heter mury, i Hogd. och 
Älfr. i öfriga mål migrn. 

»Aln» heter ar, i Hede Hogd. Stors. Sveg Älfr., ark i 
Tänn.., 01, i Vemd. och Lillh., Ufri i Lins. (för hvilket dock 
L11 Alf. uppgifver #2g). Öfverallt torde man säga stQ fr,  stolen 
och gigr, gården. 

y förekommer exempelvis i drceyan, drayftan, dinas och 
drceyjan (se J-ljud s. 38). 

Det finnes vidare i fiya finna, braya, brinna (se I-ljud s. 34). 
»Känna» har uppgifvits heta j,,seya, i Lill.h. Lins. Stors. Sveg, 
Mya i Tänn., f9aya i Hede, men jpatpa, eller ',ma i Vemd., 
paria i Älfr. 

»Änka» borde i alla mål, som hafva o, heta cedylsa; dock 
har detta uppgifvits endast från Hede och Vemd., hvaremot 
de öfriga målen hafva ceRtpa, (i Hogd. och Älfr.). 

»Gång» heter gag i Stors. och Tänn., go e i Hogd. och 
Älfr., gagg i Hede Lillh. Lins. Sveg och Vemd.. (se s. 31). 
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I målen med säger man vadgka vanka, saagka samka, tanka 
tanke, tceagta tänkte (tia i öfriga mål). Jfr s. 32. 

I afseende på n-ljudens förändringar, gäller äfven här hvad 
ofvan blifvit sagdt. 

Det slutna o i t. ex. rspr. bord, bonde, god tecknas i 
landsmålsalfabetet med 

o, 

hvilket tecken ej må förblandas med w, som betecknar ett a-ljud. 
Äfven må man ihågkomma, att o här betecknar ett öppet å, 
aldrig o (o behandlas därför under Å-ljud s. 66). 

Några fä exempel gemensamma för alla målen äro till-
räckliga. bat bord, go (i Liilh. god?) god, mok• malde finnas 
i alla mål. »Bonde» heter bon i jämtska mål samt i Hogd. 
och Ärr.; möjligen äfven i Sveg, ehuru man där kunde vänta 
bond, som uppgifvits från Hede Lins. och Stors. »Bort» heter 
bot i jämtskan och härjedalskan i Hogd. Sveg(?) och Älfr., 
bot i Hede Lins. Stors. Tänn. Vemd., boot i Lillh. »Korn» och 
»skola» heta i jämtskan kon eller kon (se N s. 45) och skeRP i 
medeljämtskan, skoka i syd- och östjämtskan. »Kjortel» uttalas 
öfverallt med o (se under L ss. 41-43). 

I afseende på Härj. anmärkes här, att dess ut ligger emellan 
u och o, samt att man där har 24c i vissa ord, där jämtskan 
har o; t. ex. jämtskans skiR, sko?ra heter här skutb.a öfverallt 
utom i Hogd. och Älfr., som hafva ska, samt i Sveg(?), lavar-
ifrån sko?ra uppgifvits. 

P-Ijud. 

För detta ljud brukas den vanliga bokstafven 

p. 

Om p i st. för b i Strömsmålet se under B-ljud s. 23. 
Sv. landsm. XV. 3. 	 4 
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Inga exempel äro här nödiga. Man jämföre p-ljudets 
tonande motsvarighet, b. 

R-ljud. 

Af r-ljuden finnas tre, nämligen det vanliga r i t. ex. tro, 
TO, for, hvilket alltid tecknas med 

r 

(ej h, som har en annan betydelse), där r-ljudet höres rent; 

51. ot, 
hvarmed betecknas det r-ljud, som uppkommer, då tungspetsen 
vid uttalet böjes •upp mot gommen i st. för mot tandlådan; 
slutligen 

 
tonlöst r, ett r uttaladt utan ljudande af rösten med stark 
frampressning af luften. Man må skilja detta r från j, som 
är ett s-ljud. Detta är desto nödvändigare att ihågkomma, som 
vissa socknar hafva ts, där andra hafva r. Jämför exem-
plen här nedan med dem under S-ljuden (j) s. 53. 

Exempel på bruket af r äro onödiga. Ovane antecknare 
varnas endast för att skrifva detta i stället för något af de 
andra r-ljuden. 

4,? förekommer alltid efter d, 1 (b), n, t, s såväl i samman-
sättningar som eljes. 

Medel jämtska. 
»Alen» (löfträdet) heter edva i Bods. Bräcke Ram. Nyh. 

Refs. Sunds., °Yra i Str., od.ra (odya) i öfriga mål. Namnet 
»Gertrud» uttalas jOru i Ram. Hägg. (äfven -a-) Str. Sunds., 
delvis Sun. och Näs, i öfriga mål jatAtu. »Gulranden» (= den 
gula randen) uttalas got,a3yarla i Lidm., gtt4rana i Bods. Brun. 
Bräcke Föll. Ram. Hägg. Kyrk. (-valla) Lit Nyh. Refs. Str. 
Sunds., Mvan,a (-a) i öfriga mål. 

ir förekommer före k, p (undantagsvis t) i några mål (i 
dess ställe hafva de flesta j, jfr s. 53 f.). Vi hafva fått stark 
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stark, sark särk från Bods. Ham. Str., stark, sark från Bräcke 
Hall. Kyrk. Lock. Mari. Nord.(?) Nyh. Refs. Sunds., start och 
salt från Lidm. 

Samma sockenmål jämte ett par andra hafva r före p; 
sålunda heter »torp» tarp i Ham. och Str., torp i Lidm. HaiL 
Kyrk. Mari. Nord, och dessutom i Marb., torp i Bods. Bräcke 
Lock. Nyh. Refs. Sunds. Brun. 

Uti nyare ord och vid vissa personers försök att åstad-
komma riktigt uttal förekommer sammanställningen rt i här 
förut (under rio och rp) omnämnda sockenmål. Sålunda säger 
man tämligen allmänt (dock ej uteslutande) kårt karta i stället 
för kk eller kåt. Vid sträfvandet efter (som han tror) riktigt 
uttal säger en och annan jon i stället för yot gjort, stort i 
stället för sto stort o. s. v. 

Om vid ordbildning det efter r-ljudet följande k eller p 
bortfallit, kvarstår r eller förändras till j eller t. »Murkna» 
och »skorpna» (blifva härd, till skorpa) heta sålunda mån 
och skarn i Ham. och Str., mön/ och skbru i Kyrk. och Mari., 
mörn och slån, i Bods. och Nyh. Se vidare s. 54. 

Syd jämtska. 
Här hafva vi fått ad.,ra alen från Berg Klöfs. Rät., oka 

från Hack. och Myss., adva från Ov. »Gertrud» heter i Rät. 
och Klöfs. jon, i öfriga mål jedva. »Gulranden» (se ofvan) 
uttalas gOtana i Berg, ggrana i Hack. Myss. Rät. Öfrigas 
uttal är obekant, men torde likna ettdera af dessa. 

Öfverallt tyckes man säga stark och mik (dock med fråge-
tecken för KIM.). 

I Berg och Rät. säger man tarp eller torp, i Klafs. tarv, 
i Ov. tarv, i öfriga mål torp. 
O stjämtska. 

Från alla målen hafva vi här fått Mya och java samt 
stark, sark, torp. 

Det kan vara möjligt, att ofvanstående uppgifter om r, i 
hvad flere sockenmål i jämtskan angår, äro otillförlitliga, då 
uttalet med r eller med j hos våra meddelare i vissa fall kan 
misstänkas vara individuellt. Antecknare böra därför söka att 
skilja dessa ljud åt på deras beskrifning. 
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H ärje dalsk a. 
Vi hafva fått Qdva från Sveg och Tänn., adva från Hogd., s.dva 

från Älfr., oldra från de öfriga målen; jaa4va från Lins. Tänn. 
Vemd., jaPtu från Stora., men jotru från Hede, jatra från 
Sveg, janro, från Lillh. »Den gula randen» heter giAvanda 
i Hede, gt_tranda i Lins. Stors. Vemd., gOramda i Tänn., 
glqvana, i Hogd., men enligt oss lemnade uppgifter (som dock 
Möjligen kunna vara osäkra) gglranda i LiUh., olratta i Älfr., 
golranda, i Sveg. 

Som exempel på förekomsten af i• hafva vi antecknat 
stark och sark från Lillh. och Tänn., starb• och salt från 
Stors., torp från Lillh. Tänn. Stors. 

S-ljud. 

S-ljuden betecknas likasom d-, 1- och n-ljuden olika, allt-
efter det läge tungan intager vid deras uttal. Likasom vid 
ofvannämnda ljud få vi således här: 

 s bildadt med vanligen något nedböjd tungspets (jfr d, 1, n); 
 » » tungspetsen mot öfre främre tandvallen (jfr 

cl, 1, C; 
 & » » » 	» 	gommen rätt upp dfr 
 » » främre delen af tungryggen mot gommen; 
 p » » något nedböjd tungspets och främre delen 

af tungryggen mot tandlådorna (jfr de motsvarande d, j, v). 
Dessa a-ljud finnas i alla dialekterna; s, (§) och ts brukas 

i de flesta dialekterna i stället för »sche»-ljudet, hvilket här 
framställes i sammanhang med dem. 

Af beskrifningen på ts och s, inses, att tungan vid deras 
uttal ej har samma läge. För att utsäga det ena strax efter 
det andra måste man därför ändra tungläget. Den som säger 
t. ex. kas„ kan utan förändring af tungläget tillfoga t. ex. ordet 
sin liksom i ett ord kas,in. Detta kan ej den, som säger 
han måste antingen ändra tungläget, eller ock blir uttalet koyin, 
d. v. s. sfu, hvilket bör ljuda ovanligt, om hans mål eljes har 
&in. Genom ett sådant försök kan man sålunda afgöra, huru-
vida »sche»-ljudet i ett mål är s, eller j (eller f, j). 
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Sehe-ljudet. 

I landsmålsskriften gifves två tecken för skiftningarna a 
det egentliga »sche»-ljudet. Det första är 

f. 

Detta betecknar det ljud, hvilket uppkommer, då tungan höjes 
både baktill och vid spetsen. Sänkes spetsen uppkommer det 
ljud, som betecknas med 

5. 

Man kunde säga, att f är »sj» och 5  »sch». Mången torde hafva 
hört en del norrmäns uttal af »sju»: de säga fe, under det i 
länets dialekter .9,/„J, möjligen fia (i Hälj. i vissa trakter?) och 
i Frostv. pgy hOres. 

f skiljes från j därigenom, att vid uttalet af ts tungans 
bakre del är sänkt. 

Exempel på förekomsten af rent s äro ej behöfliga. 

Medeljämtska. 
ts följer alltid efter ett r (r, cl, 	g, t och ett annat j). 

I ord, som i rspr. skulle sluta på rs, bortfaller vanligen det före-
gående r, och s-ljudet öfvergär i de flesta sockenmålen till j 
(i några till g, se nedan). Sålunda heter »kors» kej i Bods. 
och Bräcke, ko,s i Als. Asp. Brun. Lidm. Frös. Föll. Hall. 
Hot. Hägg. Rall Ryrk. Lam Lit Marb. Mari. Matm. Möra. 
Nord. Näs Näsk. Off. Röd. Sun. Und. Åre As, hvilka mål 
äfven för ordet »bössa», ehuru intet r där funnits, hafva b. 
Från målen i Lock. Nyh. och möjl. Refs. kan man misstänka 
samma uttal, ehuru från dem & uppgifvits. 

ts förekommer vidare i stället för rspr. r före k och p 
e andra mål r, jfr s. 50 f.). »Stark» och »särk» heta nämligen stajk 
och seksk (i Näs äfven stajk, sak) i här ofvan (för ke2) upp-
räknade mål, med undantag af Lidm. Hall. Kyrk. Mari. Nord. 
(hvilka, såsom å s. 50f. visats, hafva r). 

j uppkommer genom förmjukning af jk, sk, och i en del 
mål rk. Alla här ofvan uppräknade mål, som hafva sak, hafva 
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äfven sagan eller saesg och Asan eller fin fisken, och utaf de å s. 
50 f. uppräknade målen, som hafva sark, hafva Bods. san och 
Hall. Kyrk. Mari. Nord. sapan eller san, fan eller fin, 
under det Ham. och Str. hafva sasan, fan, Lock. Nyh. Refs. 
Sunds. sae,an (eller san') och fisan. Om Lidm. hafva vi i detta 
fall inga upplysningar. I Bräcke säges styrkan och fig eller 
fiskan. 

»Torp» heter topp i alla de mål, som ej å 8. 51 omnämnas 
hafva Tp. Före 1-ljud hafva vi antecknat uti orden aft slita 
och jiek från Lidm. Refs. Sunds. (där man dock äfven kan 
misstänka .Z). 

1 de mål, som i stället för rspr. rk, rp hafva pk, pp, före- 
kommer under de å s. 51 omnämnda förhållanden tst i 
stället för rspr. rt (= r å s. 51). Sålunda får man någongång 
höra ketpt, jon, ston. »Murkna», »skorpna» (jfr 8. 51) heta 
mon, skon med säkerhet i Als. Föll. Matm. Näsk. Off. Und. 
samt möjl. i Marb.; flere andra mål torde hafva samma uttal. 
Jfr dock s. 51 och 57. 

s, förekommer i stället för rspr. ra (de öfriga målens p, se 
ofvan) i några mål. »Kors» heter i Ham. och Str. kas, i Lock. 
kas, i Nyh. Refs. Sunds. hg,. Dessa mål halva äfven bk bössa. 
Såsom ofvan blifvit anmärkt, säger man i dem sae,an, sagan sär-
ken och fan eller fici fisken (se ofvan). 

Allmänt torde s, brukas såsom »sche»-ljud, där rspr. har 
sk, skj, sj och stj. Vi anföra som exempel orden s4n skina, 
sek skjorta, sak, sak o. s. v. stjäla. 

s är vanliga uttalet af ett s, som i sammanhängande tal 
eller ordsammansättning kommer efter Z, k, s, d, n eller s,. Man 
säger i vanligt raskt tal: he6s,ena an stem (sten, ston) hård 
som en sten, boe,me böss-smed (i de mål som hafva b&g; de 
åter, som hafva 	hafva bene) o. s. v. 

förekommer endast i förening med S i S.3 (se tje-ljuden). 
p förekommer i jämtskan vanligen i förening med j i jp 

(se tje-ljudet) samt möjligen före y och jp, då dessa börja ett 
efterföljande och s slutar ett föregående ord. En del personer 
(som »kladda») säga p i stället för s, likasom barn göra. 

Af de värkliga »sche»-ljuden torde f förekomma före 1 i 
sammanställningen d i • en del mål. Vi hafva fbk degtråg 
från Näsk., Ask från Asp. Marb. Nord. Und. As, flak från 
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Bods. Bräcke Nyh. Alla dessa mål hafva fift slita. Möjligen 
förekomma j/ och fl här om hvarandra. 

Syd jämtska. 
Vi hafva fått kaj eller ksj från Berg, koj från Haok., 

hvilka mål äfven hafva boja, bmg  och sam. -Men däremot 
ko,2, från Klöfs., ko.s, från Myss., -ka,2, från Ov., kos, från Rät. 
Af dessa mål har Ov. bag,a, de öfriga bo; alla hafva Nem 
eller figly, sams eller sa. 

Öfverallt har man s, för rspr. »sche»-ljud: sin i Haok., sina 
i öfriga mål, sota, sg o. s. v. 

I stället för rspr. si- i början af ord tyckes öfverallt brukas 
fl-: degtråg heter fiok i Hack. och Myss., fia.k i Klöfs. och 
delvis i Berg, Rak i Ov., Ras i Rät. och delvis i Berg. »Slita» 
heter flit i Hack., jilte i öfriga mål. Om förändringar af s 
till j, s gäller hvad ofvan sagts. 

Öst jämtska. 
Från HU. och Rag. ha koj, boja uppgifvits, men kos och 

bom från Fors och Häll. 
Öfverallt säges sina, J7jta, flo. 
Omväxlande med fiskan, &yrkan torde sägas fan, fis,an, 

och sajan, sasan. 

Härjedalska. 
»Kors» uttalas öfverallt kos. »Bössa» heter i Älfr. bsja, i 

öfriga mål bo.,9.a. 
»Torp» heter tojp i Sveg, tejp i Hede Lins. Hogd., tajp 

i Vemd. och Älfr. Dessa mål hafva äfven j i orden »stark» 
och »särk», som heta stajk och sak i Hede Vemd. 
(scejk), stajk, sajk i Lins. Sveg Älfr. 

»Murkna» och »skorpna» heta mena, skena i Hede Stors. 
Sveg; m9,02,a, skena i Lillh. Lins. Vemd.; mg_tsna, sksga i 
Hogd.; mena, skena i 

»Särken» heter sajbsan i Hede och Vemd., sajpan i Lins. 
och Sveg, sw,su i Hogd., sagan i AM% (saripan i öfriga mål). 

Till »sche-»-ljudet i dessa målhafva vi fått flera motsvarig-
heter. I en del mål har nämligen sk o. s. v. ännu ej öfver-
gått till »sche»-ljud. Vi hafva antecknat följande motsvarigheter, 
som dock torde böra pröfvas, innan de antagas. 
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»Skilja», »skina», »sköta» (»skjuta» i en del mål) skulle tecknas: 
s,Oja, sina, sgta i Hogd., s,akya, sina, s,eta i Älfr., Jebya, tsfna, 
tsgto i Hede Stors. och Tänn., som har esIne; Meja, gfp/na, 
pfpgto i Lillh. Lins. Vemd. och Sveg, som har ,91pena. Möj-
ligen finnes i Hogd. Älfr. och Hede f eller o(?) i stället för 
det här tecknade j och s. S torde dock i alla målen öfvergå 
till s, efter d, Z, 	t o. s. v. 

Förekomsten af p belyses såväl af föregående exempel 
som ock af ordet »fisken», som heter f2pipan i Hede Lillh. 
Lins. Stors. Sveg Tänn., fe,,span i Vemd. 5 torde för öfrigt 
alltid öfvergå till p före j och J. 

Om förekomsten af f må nämnas, att utom hvad här ofvan 
antagits som möjlighet, vi äfven därmed tecknat flata slita 
för Hede och Tänn., flata för Hogd., ehuru möjligen g vore 
riktigare. (För Lins. och Stors. hafva vi ,sta, för Lillh..2,/tta, 
för Sveg Vemd. Älfr. slita, slita). 

Vidare förekommer f före v-ljnd i en del mål. I Lillh. 
Lins. Sveg har man fwidru svala och fwere svara, i Lillh. 
Lins. fivaria svälja och fivalta svälta, i Sveg fwokia och fwcelta. 
Dessa ord uttalas i Hogd. fvce.2,ta, fvs, svg9a, fvara, i Älfr. 
fvce.2,ta, fvz_tht, fvokja, fvara. 

T-ljud. 

I 	fråga 	om 	de olika t-ljuden hänvisas till d-, 1-, n- och 
s-ljudens beskrifning. 	Sålunda uttalas 

t med tungan i samma läge som för d, 1, n, (s); 
 t » » » » » » I, 	1, 	n, 	c9; 
 4 » » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

d, 	1, &; 

64. f »» »» » » 4, 	1, 	y, §. 
För användningen af t behöfves intet exempel. 

Medel jämtska. 
t förekommer efter r i sammansatta ord och i samman-

hängande. tal (jfr t). Man säger nämligen favta förtaga, furial 
förtiga, ortup eller ortup orrtupp, furien förtenna (allt samman-
satta ord), je f@rs kvan (kvan) jag for till kvarnen. 
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Efter .2, i, n , (t) förekommer t äfven i enkla ord. Så-
lunda säges a.it allt och synt (eller svå.2,t) svälta i alla mål, 
som hafva .2, d. v. s. i alla utom Bods. Bräcke Lidm. och 
Off., hvilka hafva alt svctlt, salt, salt. »Murkna», »skorpna» 
uppgifvas heta mi2tg och s4tti (jämte niös.g o. s. v.) i Nord., 
måtg och sltåtti i sunds. Från Lidm. ha uppgifvits mbin, 
murkna och stöt storkna, stelna. Alla, som uttala »kors» 
med j (ko, ko,f se S-ljud s. 53), säga t. ex. kor e (ke,stre) korsträ 
(i haspeln). Likaså säges megrpo (may,rucv o. s. v., se dift.) 
myrstack. 

t, det »tjocka» t, förekommer öfverallt i bo bort, ,16) eller 
»4 gjort (gjordt), jOriz eller jaYru (se R-ljud s. 50) Gertrud. 
»Hört», »kört» heta het, px.4 i Als. Kall Matm. Mörs. Und. 
Åre, hat,  j,964 i Asp. Bods. Frös. Hall. Hot. Lit Marb. Mari. 
Nord. Näs Näsk. Röd. Sunds. Sun. Ås, hem, 1,,se_zst i Ham. 
och Str., jas(4 i Föll. Hägg. Kyrk. Laxs., het, jp,t i Lock. 
Nyh. Refs., hg "i§e.t i Bräcke. Från Brun, ha uppgifvits 
hat, 1,61.t och hg jr* ha., Isat i Off. I mål, där ra blir 8,, 
säger man kestyg, kostvg, kastve (se S-ljud s. 54). 

Efter Z, 	o. s. v. förekommer äfven t i stället för t. 
Man säger t. ex. 7b dr417 (ta) kar (kr, kar) en drul till karl. 

i förekommer i fp (se »tje»-ljudet) och såsom en förändring 
af t före j eller fp.  Man säger vanligen betf-ja (i Off. bcpi-ja, 
i Bräcke bef-je), fast bett-ta o. s. v. äfven förekommer, jfr sidd. 
21, 22. 

3 förekommer endast i sammansättningen 3,3 (se »tje»-ljudet 
s. 59). 

Syd jämtska. 
»Allt» och »svälta» heta i Klöfs. alt och svelta. Öfriga 

mål hafva 	at i Rät., 41' i Hack. Berg Myss. Ov., hvilka alla 
hafva svcOts, utom Hack. (svit). t förekommer i samman- 
hängande tal och sammansättningar efter r (ci, 	i, g,. 	t). 
Man säger gaor (gaor o. s. v.) ,logt går tungt, fsrta förtaga, 
mofkrtyva, myrstack o. s. v. 

För t anföra vi samma exempel som för medeljämtskan. 
Alltså b(4 jatya eller Mytt (se s. 50), hat hört, MO kört i 
Berg Klöfs. Mysa. Rät., h64, p6.4 i Hack. och ov. 

j förekommer i fp och i stället för t före j och fp. 
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Östjämtska. 
Äfven här hafva vi ct.Zt från Rag., at från öfriga mål, 

samt smita från alla målen. Vidare kunna anföras 9w/ffi:tgm 
myrstack. 

Man säger bot (möjligen här och hvar bon, bo,st, bot) bort; 
yettva; Lsgt kört och hut hört i Fors. och Häll., pe.t och hot 
i Flås. och Rag. Dessutom torde liksom i den öfriga jämtskan 
t komma i stället för t efter d, 1, J, n, s, 4. 

st förekommer i fp och före j och fp i sammanhängande tal. 

Härjedalska. 
t förekommer efter r, ci, .i, i, ts, t n} i sammanhängande tal » 	d, (J), 1, s, 	n och sammansättningar. 
J 	» 	före •  hs (§19, f?) 

Vidare exempel på t och t hafva vi i ordet »Gertrud», som 
heter jotru i Hede, ja,stra i Lillh., Java i Sveg, ,ostro i Älfr.; 
från Lins. hafva vi fått jaatm från Tänn. och Vemd. ja9tva, 
från Stors. ja4,,ru. »Allt» och »svälta» heta at och svce.ita, i 
Tänn. och Vemd. «Förtjäna» heter fartene Lins. och Tänn., 
hvilket sistnämnda ä,fven bar metna murkna, show. »skorpna». 

Från Hede Lins. Stors. Tänn. Vemd. hafva vi hat, från 
Hogd. Sveg Älfr. bot (jfr s. 2 om a), från Link. hoat (kat?). 
»Kört» och »hört» heta pgt, htc4 i Lins. Vemd. Älfr. (Hogd.?); 
möjligen hutt(?) i Lins. 

Från Lillh. har erhållits bepj3 botten, hvilket äfven skall 
finnas i Lins., liksom vaajoy vatten, haajoy hatten o. s. v. 

J kunde möjligen förekomma före w eller v i något mål 
(Lillh.? Lins.? Sveg? ni. fl.) i t. ex. iwo två o. s. v. 

Tje-ljud. 

Detta ljud är sammansatt och tecknas därför med sina 
beståndsdelar. Det ändras i jämtskan efter vissa föregående 
ljud, och man bör därför iakttaga dessa ändringar i afseende 
på beteckningen. Vanliga »rena» tjo-ljudet, som i rspr. tecknas 
än med (»lent») k än med tj, är i länets flesta dialekter 

65. fp. 
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Kommer »tje»-ljud strax efter ett r, /, 	71, 	I, blir 
det i regel 

 

i jämtmålen, men ej alltid i härjedalskan. Kommer det åter 
strax efter d, (.1r), k, n, s, t, öfvergår det i medeljämtskan till 

5,3, 

hvarvid k i regel uppgår i »tje»-ljudet. 1 sydjämtskan och 
Lidm. förekommer Is äfven efter k, hvilket förhållande eger 
rum äfven i härjedalskan, där »tje»-ljudet ej ändras ens efter r 
o. s. V. 

I Bods. Bräcke Ov. förekommer ett eget uttal af »tje»-ljudet, 
åtminstone i vissa ställningar, hvilket uttal vi beteckna med 

-0. 
Detta motsvarar i Bräcke allt »tje»-ljud, men tyckes i Bods. 

och Ov. inskränka sig till förmjukningar inuti ord. 

Medel jämtska. 
Som exempel på fp, 0, där det motsvarar rspr. »tje» teck-

nadt med k eller tj, välja vi orden »känna», »tjäna», »tjuf», 
»tjära». 

»Känna» heter My/ i Off., jp6,y i Lidm., -t§ård  i Bräcke, 
',sått i öfriga mål. 

»Tjäna» heter tgu i Lidm., 	n i Bräcke, j,,sen i «- 
riga mål. 

»Tjuf» heter tyv i Bräcke, jpyv i öfriga mål. 
»Tjära» uttalas jpgru i Föll.-  och Lidm., som äfven har 

jOrtc, jpro i Als. Asp. Frös. Hall. Hot. Marb. Mari. Matm. 
Nord. Nä,sk. Röd. Sun. Ås, jpgre i Hägg., Mora i Bods. 
Brun. Kall Kyrk. Laxs. Lit Lock. Mörs. Nyh. Off. Rots. 
Sunds. Und. Åre, jpga i Ram. och Str., »gm i Näs, i'guru i 
Bräcke. 

K (k) och ck (kk) »förmjukas» inuti ord till fp, fp (i Bods. 
och Bräcke till "ig, ..0), så vida ej ett ?/. eller r o. s. v. föregår, då 
k i förra fallet blir 5,3, s,s, i senare fallet /j. Exempel på 
sådan förmjukning hafva vi i det på s. 27 anförda uttalet af 
»bäcken» samt det å s. 46 upptagna ordet »bänken». »Pojken» 
heter poy0an i Bods. och Bräcke, pktpau i Off. 
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Som exempel på .-/j efter r (m. m.) kan anföras, att »er-
känna» uttalas ertjay i Lidm., era n i öfriga mål; »förtjäna» 
heter forUen i alla mål utom Lidm., som har forben. »Stor-
tjuf» heter öfverallt stor. 

3,3 är det »tjocka» tje:ljudet, liksom 	är »tjockt» 1 o. s. v. 
Dess uttal erhålles, om man söker säga »tje» med tillbakadragen 
tunga och så, att främre delen af tungan trycker mot högsta 
gomhvalfvet. »Folket» uttalas fe,sa i Als. Asp. Brun. Frös. 
Hot. Lit Matm. Off. Åre, fgkW, i Hägg. Kall Mari. Mörs. 
Nord. Näs Näsk. Röd. Sun. Und. Ås, fe,se, eller fec3,3a i Hall. 
Marb. K3rrk., fe,5a, i Lock., fosv, i Föll. Laxs., fej,sa, i Bods. 
Bräcke Nyh. Refs. Sunds., folese, i Ham. och Str. »Balken» 
(afbalkningen) heter be,san, baan, bMem,, baj.san, allt efter 
som a eller a brukas (se ss. 21 och 69 if.). Från Lidm. hafva vi 
fått fitja, eller foki jsa och boV§an. 

Syd jämtska. 
»Känna» heter hsåll i Hack., Mes i Ov., pay:  a i öfriga 

mål; »tjäna» heter jp-en i Flack., jone i öfriga mål; »tjuf» heter 
j jsr öfverallt. »Tjära» heter jpgru i Berg, »gm i Hack. Mysa. 
Ov., p.ty i Rät. 

»Bänken», »bäcken» uttalas bcent§an, bcePan i Ov., bcemtgan, 
bceyan i öfriga mål; på samma sätt poyt§an och poyiyan. 

Vi hafva fått stodjr från alla målen, ertjatt. och f6kn 
från Hack.; elfjcena, fo4:1jena från Ov.; ertjavja, fortjena, från 
öfriga mål. 

Endast från Hack. och Ov. hafva vi j.g, nämligen fe,sa 
från Hack., fe.sa från Ov., bctj.sen från båda målen. De öfriga 
målen hafva 419-. 

Öst jämtska. 
»Känna» heter Mäla, »tjäna» Mya, »tjuf» pr, »tjära» Jura. 

För öfrigt torde man äfven här hafva edjana, forna, stQ9:1-kv. 
Förmjukningen i inljud är, som förut antydts, ej allmän. 

Vi hafva fått både balkan och bakt,,san, från Flås. foAka och 
fo.Usa, från Fors. Häll. fake och fo,spa, från Rag. faka, foAka, 

1) Beteckningen 4& vore således ej riktig, ty det vore tjockt ts 
d. v. s. uttaladt med tungspetsen mot gomhvalfvet. 
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och fosp, likasom man åtminstone i Rag. säger bcegken, luckan 
och bceypan, bcehsan »om hvartannat» (dock alltid pNkan). 
Härjedalska. 

Såsom exempel på ,/§ i dessa mål anföres uttalet af »känna», 
som upptecknats å s. 48; af »tjäna», som heter Mya i Hogd. 
Lillh. Stors. Sveg Vemd., jpc_ena i Älfr. (i Lins. och Tänn. 
har man tena). »Tjuf» heter jyyv öfverallt, »tjära» jora i Hede, 
pgrn i Tänn., /pr i Hogd., bsgr i Älfr., Jr i öfriga mål. 

p förekommer före w och v (jfr ss. 58, 64) i Lillh. Lins. 
Sveg och kanske något annat mål uti t. ex. pwwka tveka, 
pwwata, eller bswadta, tvätta, .49wQ två o. s. V. 

Enligt våra anteckningar har man edjeya, era, edjcena 
(jfr uttalet af »känna» s. 48), stodkv samt forna, fo.rikna 
(och f60:tena, jfr uttalet af »tjäna» här ofvan). I sammanhang 
härmed påpeka vi, att p tyckes (mot förväntan) kvarstå efter 

och cs uti sarpan från Lillh. Stora. Tänn., sanpan från Hede 
Vemd., sajj§an från Lins. Sveg. 

3..3 tyckes ej förekomma i härjedalskan: man säger bakpan 
i :taft% och Hogd.?, beWan i öfriga mål; fa/;a i Hogd., fakjya 
i Älfr., fakjga i Vemd., fokiya, i Lillh. Sveg, fekjga i öfriga mål. 

U-ljud. 
Blott i ett par diftonger finnes det »europeiska» u; det 

betecknas med 
u, 

och dess uttal ligger mellan o och u (eller rättare ut). 
I länets dialekter förekomma som själfständiga tre andra 

u-ljud. Vanligt långt u, sådant det uttalas i rspr. gud, bud i 
alla jämtska dialekter, betecknas med 

u. 
I östjämtskan förekommer detta u-ljud äfven kort. 

I härjedalskan och Lidmålet i Frostv. ersättes nyss om-
talade ljud af »norskt» u; det är ej fullt så spetsigt som det 
svenska (jfr s. 49) och betecknas med 

71. tu. 
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Ett ljud, som man har svårt att igenkänna för samma ljud, 
då man jämför det som långt och som kort, är det som finnes 
i t. ex. ordet »hund», såsom ordet uttalas öfverallt utom i öst-
jämtskan. Det betecknas med 

72. ft 

och förekommer, som ofvan blifvit antydt, både långt och kort 
i dialekterna. I hanimerdalskan är det möjligen något mera 
»rundadt» än i öfriga medeljämtska mål. 

I härjedalskan förekommer ett u, som mycket liknar franskt 
u före vokal i t. ex. suis, Suåde. Det tecknas med u och är 
alltid kort. 

Medel jämtska. 
Vi anföra, delvis om hvarandra, följande af oss erhållna 

exempel, af hvilka dock ej framgår, huruvida långt u finnes 
i Asp. Lidm. Frös. Hall. Hot. Mari. Näs Sun. is. Det 
har nämligen ej förekommit i den mängd ord, där vi för-
modat det. Det torde dock finnas i en del af dessa mål. 
Man gifve akt på om i de följande exemplen ljudet är teck-
nadt långt (g) eller kort (u). 

Öfverallt utom i Lidm. säger man mur mur, lo2t springa, 
jup djup. »Tjugo» uttalas yoya i Ham. Str. Sun., j§gyvt i 
Asp. Bods. Brun. Bräcke (ihkrt) Frös. Föll. Hall. Hot. Hägg. 
Kyrk. Lass. Lit Lock. Mari. Nyh. Näs Refs. Sunds. As, 
»Nytt i Als. Kall Marb. Matm. Mörs. Nord. Näsk. Off. Röd. 
Und. Åre. I Lidm. heta orden mujr, k ikt, yfflp(?), »my eller 

1§tYgn 
Ofverallt heter »kort» stut. »Mun» uttalas mu g i Als. Asp. 

Bods. Brun. Bräcke Frös. Hall. Kall Kyrk. Lock.(?) Marb. 
Mari. Matm. Möra. Nord. Nyh. Näs Näsk. Off. Röd. Sunds. 
Sun. Und. Åre Ås; »lugg» uttalas lag undantagandes de under 
Å-ljud (e) s. 67 upptagna socknarna. I ändelser (= utljud) 
förekommer u äfven: jaleto eller java. 

Såsom exempel på u hafva vi fått: kuk eldkol från Bods. 
Brun. Bräcke Föll. Ham. Hägg. Kyrk. Lass. Lit Lock. Nyh. 
Refs. Str. Sunds., ht3k hörde, 'eSeck körde från Bräcke. »Kråta» 
(karfva, tälja små spån med knif ni. ni.), »näsa», »påse», »svala» och 
»tjära» heta krute, ngsa, pgsa, svvdra, fora 1 Ham. Str., krutu, 
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num, pgsu, svgku, ,t,,sgru i Kyrk. Laxa. Lit. Utom i dessa 
mål hafva vi påträffat svgku och jpgru i Bods. Bräcke (Uuru) 
Kall Lock. Möra. Nyh. Off. Reta. Sunds. Und., endast svgku 
i Als. Hall. Marb. Matm. Nord. Näsk. Röd., endast j‘,9gra i 
Brun. Åre. (Om de öfriga mål se under Å- och 0-ljud). 

Syd jämtska. 

Härifrån hafva 'vi: mur mur öfverallt och IciAt i Hack., 
kute i de öfriga målen; pupt i alla mål. Öfverallt säges mun 
och lag. »Gertrud» heter 'Om eller jeYru (se R, 4r s. 51). 
»Kol» har uppgifvits heta kuk i Berg Klöfs., »trampa» (subst.) 
trå i Berg Rät. Från Berg ha äfven uppgifvits syn% och 
furu. »Böld» heter buda. 

Östjämtska. 
Öfverallt säger man mur mur, kuta springa, fpuya, tjugo, 

mun 	mun, hu n hund. Vi hafva dock härifrån antecknat lag 
lugg, ehuru vi misstänka, att det oftast torde uttalas lug. 
»Hörde», »körde» uttalas huka, bsgka, »svala» svuke,, »kol» kuk, 
»tjära» jjsgre, »myra» mr, »sköt» skat, »stupade» stu, »söp» sttp 
o. s. v. Här och kvar lär man uttala sådana ord med a eller 
o; så huke Hås., kuk Hås., kQl Rag., svecke Häll. 

Härjedalska. 
Endast i Älfr. och Hogd. förekommer u i samma ställ-

ning som i jämtskan (jfr ofvan nr 72); de öfriga målen hafva i 
stället in. 

»Kuta», »hojta» (ropa), »mur» heta i Hogd. och Älfr. kuta, 
haja, mur, i öfriga mål kluta, hucja,, mr. »Skola» (subst.) 
heter i skoka i Älfr. och Hogd., skoka i Sveg, men skyke, i 
öfriga mål. 

Långt u finnes i uttalet af »hörde», »körde», som heta huda, 
Onda i Hogd. Älfr., hade, jsgda i öfriga mål. »Svala» heter 
synka i Hede Stors. Tänn. Vemd., fvhc i Hogd. Älfr., fwcht 
i Lillh. Lins. Sveg. »Böld» heter buda öfverallt utom i Hogd. 

I Hede Lillh. Lins. Stors. Tänn. och delvis Hogd. och 
Vemd. säger man lus lös, mur myra, star stör, sgp söp, skut 
sköt. I Hogd. förekommer i dessa ord äfven diftongen 9g, i 
Vemd. ttg (se dift. s. 76). 
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Vanligt v-ljud skrifves med 

v. 

Före ett i slutet af ordet tillkommet s eller t öfvergår det till 
f, t. ex. Ztv lif, men h bp till lifs. 

I Sveg m. fl. mål i Härjedalen förekommer ett annat v-
ljud, som just är det engelska w och som äfven här har tecknet 

w. 

För dem, som ej känna detta, må nämnas, att ljudet bildas 
genom att vid uttalet af v närma underläppen mot öfverläppen. 
Tryck es nämligen underläppen mot den öfre, så uppkommer 
b (eller p); närmas den mot öfre fracutänderna, fås v (eller f). 
Om u eller ut utsäges mycket hastigt, låter det som w. 

För vanligt v (bildadt med undre läppen mot öfre fram-
tänderna) behöfves intet exempel. 

Härjedalska. 

Från Lillh. Lins. Sveg hafva vi följande exempel på före-
komsten af w: 

»Svala» heter fwghc i alla tre målen, »svälja» fwekya, i 
Lillh. Lins., fwaya, i Sveg; »svälta» heter fwcata, i Sveg, fwalta 
i Lillh. Lins. »Kvarn» heter kwan, i alla tre målen. 

Enligt uppgifter i L11 Alf. ss. 57, 77 (79) har man i dessa 
mål jwQ, f oswQ två och särskildt från Lins. j§wpka, tveka,j§wcedta, 
tvätta, funka svika, finn svin, fwceja, svälla, fweir svår m. 
Där omnämnes ock, att detta uttal skall vara vanligt i Älfr. 
(hvarifrån vi erhållit v, ej w). 

Enligt nyssnämnda källa (s. 79) skall w i stället för v 
förekomma i förbindelserna kv (kw), sv (fw eller sw) samt tv 
(ju, eller j4sw). Vidare skall w användas i stället för rspr. hy, 
så att man säger wit hvit o. s. v. (vi hafva dock fått v öfver-
allt i ordet »valp»). 
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Y-ljud. 

Af y-ljuden finnas två, ett slutet, »spetsigt», och ett öppet, 
.som nästan liknar ö. Det förra tecknas med 

y 

-och höres i t. ex. rspr. by, ny; det senare är det ljud som 
förekommer i mycket, kyrka och betecknas med 

y. 

WALTMANS »Lidmål» finnes i vissa ställningar i stället för ett 
tecken 

y, 

t. ex. vy (jämte vaig) väg, jpgy (eller Muta) tjugo, soy sig, 
dryy (äfven dryg) dryg. Det ljud, som med detta återgifves, 
bildas längre bakåt än j (g:g 

Idedeljämtska. 
Öfverallt säger man by, ny, skryp odryg, styr styra, syn. 

Endast i Lidm. heter det fras frysa, Om, (äfven i Str.) gömma, 
eljes frys, »n. 

y), mer eller mindre öppet, förekommer allmänt i styg (i 
Str. styls) ful, hemsk, ryg (i Str. ryls) rygg. »Druckit» heter 
drypa i Als. Matm. Möra. Näsk. Röd. Und. och delvis i 
Hall. Åre, drybsy i Lidm. Kall Marb. Nord. och delvis i 
Hall. Åre. »Mycket» uttalas my109 i Kall Matm. Off. Und., 
myt§s, i Bods. Bräcke, myino i Als. Lidm. Frös. Hot. Hägg. 
Kyrk. Marb. Mörs. Nord. Näsk. och delvis Hall. Åre (äfven 
»ing), i öfriga mål mybsa. 

Syd jämtska. 
Härifrån hafva vi frysa (frys i Hack.), styra (styr i Hack.), 

syn och skryp. Öppet y-ljud i ryg, styg, mybsa (myba i ov.). 

östjämtska. 
Äfven här säger man frysa, styra, syn, skryp, nysa, samt 

Tyg, styg, myya eller myka. 
Sv. landsm. XV. 3. 	 5 
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Härjedalska. 
Öfverallt utom i Älfr. säger man syn, skryp, jov. Endast 

i Hogd. frysa. Äfven som kort vokal-  finnes y i t: ex. myja, 
mycket, ryian ryggen i Hede, myoj§a, ryan eller ryan i 
Lillh. Sveg Vemd., myo jpy), ryjan eller ryan i Lins., myy 
ryan i stors., »any eller mydne, ryjan i Tann. I dessa ord 
torde Hogd. hafva y. 

Från iiitsr. hafva vi däremot erhållit » för y: sn syn, ny, 
shy o. s. v. jfr ss. 11, 34. 

1-ljud. 

Till å-ljud kunna de med tecknen o, e, e och a betecknade 
ljuden hänföras. Af dessa bokstäfver betecknar 

o 
det öppna öppna å-ljudet; 

e 
det slutna europeiska o-ljudet. 

Ett »grumligt» å-ljud är det, som betecknas med 
e. 

Det motsvarar i de dialekter, där det förekommer, vanligen 
rspr. å eller u. De andra dialekterna hafva i dess ställe o_ 

a 
är det slutna ljud, som höres i t. ex. öst- och medeljämtskans 
gå, så, få. 

För att gifva en föreställning om å-ljudens förhållande till 
hvarandra och till a-ljudet må nämnas, att om man börjar med 
att utsäga a och småningom ändrar detta till a (å), så upp-
komma efter hvarandra a, co, o, & och, om man går ett steg 
längre, e. e är to, med bifärg af n. 

I många sockenmål är gränsen mellan a och o ganska 
svår att uppdraga. Då man hör ordet den ena gången, tror 
man sig höra a, men nästa gång skulle man vilja skrifva o. 
I regel är det korta å-ljudet o. I Refsunds-, Bodsjö-, Nyhems-
och Sundsjö-målen eger samma förhållande rum med o och e i 
många ord. 
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Medel jämtska. 
Öfverallt utom i Lidm. höres a i orden ga, st, krgik 

kråka, Mr spån, hak härd och skak skäl. 
Långt o finnes med säkerhet i ordet fos.se, folket från Als. 

Asp. Brun. Frös. Hot. Lit Matm. Off. Åre, samt i fitja. (eller 
foki9a) i Lidm. Af de öfriga målen hafva Föll. och Laxa. 
fos.3a; Bods. Bräcke Nyh. Sunds. fej.sa ; Refs. fosa, eller fi9,5,5a, 
Lock. f8.3.3a(?); (Ham. och Str. fa,ga.) och resten faj.sa. 

»Följa» uttalas fob i Als. Lidm. Frös. Föll. Hot. Hägg. 
Kall Laxa. Lit Marb. Mari. Matm. Mön. Off. Sim. Und., fo_ka 
i Asp. Nord. Åre As, figh i Näs Näsk. Röd., feta i Nyh. 
Ifrån Hall. uppgifves både fib och fab,. 

Öfverallt säger man Mig klocka. »Kors» uttalas (med undan-
tag för Ham. och Str., se A-ljud s. 21) med o utom i Bods. 
Bräcke Nyh. Refs. Sunds., hvilka hafva (närmast) e. 

»Lund» uttalas lon i Als. Asp. Brun. Frös. Föll. Hall. Hot. 
Hägg. Kyrk. Laxa. Lit Mari. Matm. Nord. Näs Näsk. Off. 
Röd. Sun. Ås, len i Bods. Bräcke Ham. Lock.(?) Nyh. Refs. 
Str. Sunds. (från de öfriga har tun uppgifvits). »Lugg» heter 
leg i Ham. Matm. Reta., lek i Str. 

Till jämförelse med de å s. 62 upptagna uttalen af orden 
»kråta», »näsa», »påse», »svala» och »tjära» lemnas här ytterligare 
exempel på deras uttal från andra socknar: 
kroto, noso, inso, svoko och joro ifrån Asp. Frös. Hot. Man, 

Sim. Ås, 
kroto, noso, inso, joro från Als. Hall. Marb. Matm. Näsk. 

och Röd., 
kroto, noso, poso från Kall Möra. Nord. Off. Und. Åre, 
noso, poso från Lock. och endast svoko från Brun., 
krete, nese, pt2se, svQke, Mre från Hägg., svek° från Åre, 
kreta, nesa, piga från Bods. Bräcke Nyh. Reta. Sunds., 
krota, net», pgcsu, svaku, j< pqra från Näs. 

Slutligen fästes uppmärksamheten på att här och hvar 
jämte det slutna å-ljudet, 	finnes en diftong, som kunde tecknas 
ao eller hos andra aR, o9. Se därom under diftongerna s. 79. 

Syd jämtska. 
I vissa hithörande mål är a tämligen sällsynt, då i dess 

ställe diftonger förekomma. 1 Ov. förekommer det oftast ej 
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blott långt utan äfven kort, alltid som motsvarighet till de andra 
målens o, e m. fl. Ifrån Berg m. fl. ha vi dock lama m. fl. ord. 
Ox. har nasa näsa, kak kol, bada böld, bak botten, gag gång, 
mara morra, stan stund. Af dessa ord finnas ked och nasa 
äfven i Hack. Mysa., ked. äfven i Rät. »Morra» heter i Hack. 
mör, i Berg mera, i återstående mål mora. Alla mål utom ox. 
hafva ston stund. »Orre» heter aro, i Ox., era i Rät., ora i 
öfriga mål. Från Hack. hafva vi boa, bok; från mysa. jämte 
dessa äfven go. »Bössa» heter_ bas,a i Ox., boa i Klöfs., 
boja i Hack. Berg. I Klöfs. heter »följa» faga (a i Ox. och 

i Hack.). Om ft-ljudet se vidare under diftongerna 
ss. 75, 78 f. 

Östjämtska. 
Härifrån hafva vi åter de vanliga exemplen gej, sta, hed-

hård, kraka o. s. v. samt ban barn, hvarjämte synnerligast 
i HU. a förekommer i stället för det vanligare n såsom hala 
hörde, bar kol o. s. v. 

förekommer exempelvis i bok botten, boda böld (i Rag. 
beck), fak, faya, koka, kroto (karfira). 

I Fors och Häll. heter »druckit» dreka, i HU. och Rag. 
droka. 

I Fors och Häll, har man däremot he1 hört och Jo t kört 
(i Fors och Häll. lita och hsgt). 

Härjedalska. 
Härifrån hafva vi de vanliga ga, sta, kraka (-a), som före-

komma öfverallt. »Gång» och »sång» heta gagg, sagg i Hede 
Lillh. Lins. Sveg Vemd., gas' och sa, g i Stors. Tänn., men 
got' och sov i Hogd. Älfr. 

Af o och e torde det senare vara vanligast; vi hafva näm-
ligen fått bak balk endast från Vemd. (öfriga mål utom Hogd. 
och Älfr. hafva bekb• eller ben), fak frän Lillh. och Sveg, men 
fak från Hede Lins. Stors. Tänn. I dessa socknar samt i 
Sveg säger man äfven nese näsa. »Botten» uttalas med e öfver-
allt utom i Hogd. och delvis Älfr.; likaså »klocka» med e utom 
Tänn. Vemd. »Böld» heter i Hogd. beck. Alla målen utom 
Hogd. Älfr. hafva hega hugga. 
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Ä-ljud. 
Ä-ljuden äro två: det öppna och det slutna, af hvilka det 

förra, bredare ä betecknas med 
a 

och det senare, som i flera af högjämtskans dialekter är ganska 
sällspordt, med 

e. 
Detta senare är det ljud som vid vårdadt uttal höres i är, här, 
där, bättre o. s. v. Ett användbart exempel på a torde vara ordet 
herre, som allmänt uttalas hara. Till hvad förut om a är sagt, 
kan läggas, att om man gradvis öfvergår från a till e eller 
hellre till 1, så uppkomma efter hvarandra a, a (a-ljud), a, ce 
(ä-ljud), a, e (e-ljud), 2., 	(i-ljud). Jfr för öfrigt a s. 20-23. 

Såsom ofvan vid A yttrats, är gränsen mellan a och a i vissa 
mål svår att uppdraga. För att med någon säkerhet kunna 
skilja mellan dessa ljud, bör man hafva hört t. ex. de under 
A-ljud (s. 20-23) med a och här nedan upptagna eller därmed 
jämförliga ord på flera sockenmål. 

I afseende på skillnaden mellan ce och a, hvilka en del 
jämtar, i synnerhet från Storsjötrakten torde hafva svårt att 
skilja, då de vanligen vid skrifning af rspr. förväxla ä och 
e, 	hänvisas ännu en gång till »skalan» a, a; a, ce; a, e (i. , i). 

Medel jämtska. 
a finnes ej i Ram. Str. och torde vara sällsynt i Bods., 

därifrån vi fått det endast i ordet Mvu Gertrud. ..Lifven ifrån 
Asp. hafva exemplen oftare a än a. Dock hafva vi därifrån 
jaPrzt samt mycak mjölk, sak särk, spara spara, svara svara. 

I den jämförande tabellen öfver uttalet af orden »gnaga», 
»mala», »spara» och »stege» äro de mål uppgifna, som hafva 
något af uttalen gnaya, gnceya; rneda, ma; spara, spTra; 
s,aya, sia:  se A-ljud s. 22. 

I en likadan tablå visas här ungefärligen förhållandet med 
ä-ljudet i de olika målen, på samma gång orden tjäna som 
exempel. Vi välja orden »dräng», »bäck» och »sätta», hvilkas 
uttal i olika socknar är följande: 
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dreg, bek säges i Asp. Ham. Lit Look. Mari. Nyh. Refs. 
Str. Sunds. Ås, i hvilka mål »sätta» heter sceta (Ham. och 
Str. äfven sceja), samt i Kyrk., där man säger sett. 

drceg, bals i Nord. Sun. med sata; i Hot. Lass. Näs Åre med 
sata; i Frös. Hägg. och delvis Hall. med set; i Marb. och 
delvis Hall, med st; i Kall. Röd. med sab samt i Möns. 
med sah. 

drag, bals i Föll, med st; 
i Als. Mask. Näsk. Un 
har dock Off. tt tänkt 
alla målen samma vokal 

Bods. Brun. Bräcke med sata; 
med sa4. Jämte dreg, bcegk 
Eljes hafva, så vidt vi funnit, 

t. ex. »änka», »bänk», »tänkte», 

 
 

»svälta» o. dyl. som i »dräng». 
drag, bak, såt och tt hafva uppgifvits från Lidm.; Off. torde 

hafva drag och bak; därifrån har vidare uppgifvits tåt; 
»dräng» har antecknats med a (men torde ej vara riktigt). 
Ordet »balk» uttalas bak öfverallt med undantag af de å 

s. 21 uppräknade socknar. I Off. finnes ce i st. för de öfrigas 
(q i orden bcen ben, scpn sen, stcen sten, mdn mena, 

bre bred, le led (af »lida»), ne red (af »rida»). 
Med undantag för Bods. Hall. (delv.) Ham. Näs. (delv.) 

Str. (hvilka hafva a) uttalas orden »stark», »särk» allmänt med a. 
Många, som förgäfves söka exempel här, torde finna dem 

under E, a s. 27. 

Syd jämtska. 
»Kärna» (smör) heter 1,4:n i Hack., Jana i Myss., hscpn,a 

eller Jona i Ov., Jona i öfriga mål. Alla utom Rät. hafva 
nicak mjölk. »Lägga» heter i Myss. icega, i Ov. lega, lcefta, 
2cect2e, i öfriga mål lena. »Svälta» heter svib,it i Hack., svc4ta 
i Klöfs., svceg,te, i öfriga mål. 

Östjämtska. 
a finnes i alla målen i orden adira alen, bak, balk balk, 

java Gertrud; en likaledes öfverallt i Kels, bcegk, dreg, lcega, 
svce,Ua. 

Härjedalska. 
a förekommer uti a» aln, pkg (g) plagg från Tänn., janra 

Gertrud från Lillh., »ana kärna (smör) från Lins. Vemd., »ana 
från Älfr. och i uttalet af orden »stark», »särk» (hvarom se 
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SS. 52, 55) från Lillh. Lins. Stors. Sveg Tänn. Älfr.; i sta 
eller st4ga stege från Hede Lillh. Lins. Stors. Sveg Tänn. 
»Helg» beter hd:, i Älfr., &ek eller hcekj i öfriga mål undan-
tagandes Linh. Lins. Hogd. 

Med undantag af Lillh. och Lins., i hvilka vi i stället för 
ca fått a halva de öfriga målen ce uti orden »drängen» (se s. 38), 
»svälta» (s. 43) samt »bänk», »lägga», »änka» o. s. v. 

Ö-ljud. 

Ö-ljuden äro fyra, nämligen: 
det slutna ö, som höres i rspr. bön, lön, sjö och som tecknas med 

0; 

det öppnare ljudet, som finnes i orden dörr, förr, såsom de i 
rspr. (ej i dialekterna) uttalas, bvilket ljud betecknas med 

a. 

Ett ännu öppnare ö, med dragning åt ä eller rättare a och 
som förekommer i ett par sockendialekter, är 

x, 

hvarpå exempel lemnas här nedan. Ett mycket öppet ö med 
någon färg af å förekommer äfven i några dialekter och be-
tecknas med 

8. 
IVIedeljämtska. 

Slutet ø förekommer i dgr dörr allmänt. Öfverallt säges 
äfven grgt gröt, utom i Lidm.; frk frysa, ,0m gömma sägas 
det förra ensamt i Lidm., det senare äfven i Str. Alla utom 
Lidm. Off. och kanske Åre hafva n4s nysa (från Lidm. och 
Off. samt delvis från Frös. har nämligen uppgifvits nps och 
frän Åre ntius??). sålt sköta, ansa är allmänt. »Hö; heter 
i Bods. Brun. Bräeke Frös. Lock. Mari. Nyh. Näs Refs. 
Sunds. sun. hg. I Off. betyder hg sluttning. I en del socknar 

ter »malit» Ing?ra. 
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Öppet ö-ljud finnes i t. ex. ordet »bössa», som heter båts-
eller bd & (se ss. 53, 54). »Druckit» heter dr6Va i de å s. 65 ej, 
uppräknade socknarna. Från Off. hafva vi hg hö, pk pojke. 
I en del socknar säger man hy hög (lång), skr större, i andra 
hgy och stgr. 

x hafva vi fått från Als. Kall Matm. Mörs. Und. Åre i 
orden h hört, jpx. kört. 

8 har antecknats från Föll. i orden krgtu, ngsa, pgsa, svght 
och Mya (jfr s. 62, 67) samt trgdu trampa (i en väfstol eller 
spinnrock); från Nord. i "vak mjölk; från Lock. i fidk folk, 
fg* följa, svgkg svälja, krgta »kråta»; från Lidm. i Jr tjära, 
mir morra, sår surra. 

Syd jämtska. 
förekommer allmänt i dr dörr, i uttalet af »nysa» och 

»sköta», som heta nås, såt i Hack., ngse,, sta i öfriga mål. 
»Gömma» heter jgme i Myss., men jOm i Hack., gma i öfriga 
mål. »Hö» heter hg i Hack. 

»Bössa» heter boaa i Myss. Rät. »Större» uttalas star 
Klöfs., stora i öfriga mål. Berg har äfven stura. »Sjungit». 
heter i Hack. sowa, i öfriga mål sa. 

I Klöfs. och delvis i Berg säger man bzetti botten, bgda 
böld, i Rät. och delvis i Berg krita karfva, tälja, ngsa näsa, 
pkug. plagg. Från Myss. hafva vi fått druka druckit. 

Östjämtska. 
Öfverallt säges hij hö, sgte sköta, spetpa eller spgke. 
»Gömma» heter prya i Fors Häll . »Bössa» uttalas britty.a i 

Hås. Rag., boa i Fors Häll. 
»Dörr» heter dgr i Fors Hås. Hä n. och antagligen äfven) 

delvis i Bag., hvarifrån vi fått dgr. 

Härjedalska. 
»Dörr» heter dr öfverallt med undantag af Älfr., som i 

stället för ö har e och sålunda här alltid utgör undantag, då 
frågan gäller ø eller 61 (men ej 8 och x). Vi hafva vidare 
ignoi gömma, ngsg (gIgsg) nysa öfverallt utom Hogd.? (Och 
Älfr.). Uttalet af »sköta», tsgto o. s. v. ses å s. 56. »Hö» heter 
hg i Lillh. Lins. Sveg; »pojke» pk i Stors., pgb. i Lillh. Lins. 
Sveg Tänn. 
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»Bössa» heter b6ya i Hogd., b8,ya i Älfr., bo.,,a i öfriga mål. 
I Älfr. säger man pgsa påse, n8s8 näsa, k8ta karfva, mr myra, 
hvilket sistnämnda uttal finnes äfven i svag. »Mjölk» heter 
misUe öfverallt med undantag af Älfr., hvarifrån vi fått mixZk 

DIFTONGER. 
Diftonger finnas i synnerhet i jämtskan i stor mängd, äfven 

om man ej räknar sådana, som förekomma endast hos enskilda 
personer och om hvilka vi skola nämna något i slutet. De 
allmänt inom större eller mindre områden brukliga diftongerna 
indela vi för öfversiktens skull i klasser efter deras slutljud. 

Diftonger som ändas på i. 

aj. 
hal rädd, skrämd, förskräckt. Ordet finnes i de flesta 

mål i Jämtland. Endast från Brun. (?) Bräcke Lidm. Nyh. 
Sunds. har man förnekat kännedom om detsamma. »Kavaj» 
uttalas allmänt kavaj. »Maj» (månaden) heter mat, både i 
jämtskan och härjedalskan. 1 de flesta sockenmål i Jämtland 
har man kapnan eller kcqman namne (andra hafva kajaman, 
ka2man). 

ak, aj! såsom utrop af smärta brukas med säkerhet i Kall 
Mörs. Und. Åre Rät. och antagligen i en del andra mål. 

cq. 
g aj! är utrop af smärta m. m. i Ham. Str. Hägg. m. fl. mål. 

90. el. 
Denna och följande diftonger (q och a) motsvara i medel-

och sydjämtskans mål med få undantag rspr. e. I själfva 
verket är första delen af denna diftong ej fullt så sluten som 
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typiskt e (i fr. dåt4 utan har någon dragning åt a; men står i 
i alla fall närmast e. 

»Ben», »sen», »sten», »mena», »ref» (af rifva) uttalas ben, 
sekn, sten, 9n4n, rekv i Als. Asp. Brun. Frös. (delvis äfven e) 
Föll. Hall. Ham. Hot. Hägg. Kall Lats. Lit Lock. Marb. 
Mari. Möra. Nord. Nyh. Näs Näsk. Röd. Str. Sunds. Und. 
Åre As samt i alla mål i sydjämtskan med det undantag att 
Hack. har m4n, de öfriga mekna. I Vemd. förekommer samma 
uttal. Uttalet af sådana ord som »bred», »led» (af lida), »red» 
(af rida) har i allmänhet någon dragning åt ä (se nedan), endast 
i Als. och Vemd. förekommer rent brak, lek, rek. I Ham. och Str. 
'säger man äfven bred (af hnek bred) bredt och hed (af het) hett. 

ak. 
I Bods. Kyrk. Matm. Refs. och Sun. har man ban, sam, 

stam, mgn, rar (jfr föreg. dift.). I Bods. Brun. Frös. (delvis 
äfven e) Föll. Hall. Hot. Kall Laxa. Marb. Mari. Matm. Mörs. 
Nord. N3rh. Näs Näsk. Refs. Röd. Sunds. Sun. Åre As samt 
i Myss. och Ov. säger man brak bred, /q led, ra red (jfr 
föreg. dift.). 

g. 
Denna diftong anföres efter Waltin. Lidm. I Lidm. före-

kommer sålunda ben, sen, m4),n, rev, samt brak, le och ra 
(jfr ek). gtal körtel (i kött). 

cel. 
I Asp. Ham. Hägg. Kyrk. Lit Lock. och Str. samt Hack. 

Berg Klöfs. och Rät. uttalas de ofvan anförda »bred», »led», 
»red» brcek, lcek, rcek. 

ak. 
I Lidm. säger man a,kt ett, brakt, bredt, ha 0 hett, falsk 

fläsk, sa),nt sent, ba,,nt bent, ng nej o. s. v. (efter Waltman). 
.ak eller cg kunde i ett eller annat mål vara utropet aj! 

ok. 
I Bods. Hall. in. fl. socknar förekommer ordet h61 hojta, 

skrika. Någon gång får man höra ok aj! 
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I Marb. heter hojta, skrika hål. »Pojke» heter i Rag. polk, 

i Fors, Sås. Häll. polke. q (eller eq) är ett vanligt utrop af 
smärta, förvåning m. m. 

81. 
Denna diftong harva vi endast från Älfr. i ordet pqk pojke. 

Diftonger som ändas på 0-u. 

Klo,. 
Från Myss. hafva vi antecknat gap, gå, sta9 stå, kra9ko, 

kråka, ka9ra, spån (hyfvel-, tälj-), ska9,k skål. 

09. 
Från Hack. harva vi go, sto9, kroo,ka, ko9ra, skook (jfr 

föreg. ditt.). 

au. 
Från Myss. harva vi i stället för kort å erhållit au i orden 

gaye gång, la yg lång, save sjöng, sång, sak sjönk, hayge, 
hugga, kkaylga klocka. 

I Als. och Matm. förekommer ay i stället för långt rspr. 
ö uti orden liåyj• hörde, bsetyk körde, lays lös, mayr myra, 
stayp stöp, stupade, star stör, sayp söp, skat sköt (af skjuta). 

oy. 
Från Ov. har denna diftong erhållits för långt å i rspr. 

uti orden go, sky, kroka, koyra, sko y/r (jfr a9). 

ay. 
Från Berg Klöfs. Rät. har för kort å i rspr. i vissa ställ-

ningar erhållits ay. De under au uppräknade orden heta i 
dessa mål gam, layg, sa, saygk, kkayka. Af några personer 
från samma socknar harva vi hört 0 i stället för denna diftong. 
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uy. 
I Vemd. omväxlar denna diftong med u i mur (mur) 

myra, stuur (stur) stör, saup (sup) söp m. fl. Vi hafva äfven 
i andra mål i Härjedalen trott oss en och annan gång höra 
denna diftong, men ej antecknat det, emedan den hos desse 
måls meddelare ej föreföll så tydlig, som hos dem från Vemd. 

Följande fyra diftonger (104-107) från Lidmålet äro hem-
tade ur WALTMANS »Lidmål». 

vut 
förekommer som motsvarighet till rspr. å och ö, t. ex. gnu9 
gång, Avtog hugga, hvwd hört, MO kört, bgca fågel, most 
öster, hmust höst, kvudi korn. 

ozu 
motsvarar rspr. ö i reuc röd. 

106. 0W 
motsvarar rspr. ö uti hot,aZ hörde, louts lös, samt rspr. u uti 
gou,d gul. 

ng 

förekommer jämte my och torde vara svår att skilja från 
denne. Jämte gvm,y och haywd, pvtud (se vi) förekommer 
äfven gstyy, hstyd, iptyd. 

ou. 
Förekommer i stället för rspr. ö uti Asp. Frös. Hall. Ham. 

Hägg. Kyrk. Lit Look. Nord. Näsk. Refs. Röd. Str. Sunds. 
Sun. Ås, som hafva hé , 	les, mur, step, 	mg°, 
slwt (se au). Ham. och Str. hafva äfven hoW hört och Isout 
kört. I Hogd. har man delvis seup, legs, mor o. s. v. jämte 
sup, lus, mur o. 5. v. 

au. 
Förekommer likaledes i stället för rspr. ö. I Kall Mörs. 

Off. Und. Åre säger man MO, »tie, laus, mar, staup, star, 
sagp, skaut (jfr föreg. dift. och au). 
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og,. 
Motsvarar äfven rspr. ö och finnes i Bods. Nyh. Hack., 

hvilka hafva h , hsekk samt Berg Bl». Mysa. Ov., som hafva 
hogka, joy?ra. Alla hafva los, mser, stol», stser, ssep, shet 
(jfr föreg. dift. och ag). Berg Klöfs. Myss. Rät. hafva äfven 
hogj hört, poz,0 kört. 

8. 
Denna diftong, som äfvenledes motsvarar rspr. ö, skiljer 

sig från föregående (61e) däri, att dess första del har någon 
dragning åt å och a (a). Den förefaller ligga mellan ag, och 
oe eller og. I Brun. Föll. Hot. Laxs. Mari. Näs säger man 
hbek, jOek, les, mer, step, stav., snu), skeet jfr föregående 
diftonger och au). 

Diftonger som ändas på y. 

Då beteckningen af diftongerna oy, 61/ och oy för en del 
mål ej kunnat bestämmas så noggrant, som man skulle önskat 
(emedan tillfälle till kontroll och korrigering saknats), anmärka 
vi här för antecknare, att ö-ljudet uti oy visserligen är något 
öppnare än of Men ej så öppet som o, samt att man mycket 
väl, då man får jämföra oy och 6w, kan höra skillnad. livad 
y-ljudet angår hafva vi skrifvit y, där diftongen tyckes sluta 
på ett j-artadt ljud, och y, där öppet y höres. Groft beteck-
nade skulle diftongerna således skrifves: 

Oy = öy(j) med spetsigare ö, 6w = öy(j) med öppet ö, oy = 
öy med öppet ö och y samt utan något j-artadt ljud i slutet. 
Uttalet i Ham. och Str. är t. ex. poyk gosse, skiyk skälla (om 
hundar); hy hö, troy trifvas, hafva muntert; tråg tröja, n6349 
nöje, nöja sig. Dessa mål hafva således med säkerhet alla tre 
diftongerna. 

De ord, som vi valt såsom exempel för dessa diftonger, äro 
(skrifna med vanliga bokstäfver): höya skrika, gråta öfverljudt, 
smöya smyga eller stoppa undan, höy hö, pöyk pojke, spöyke 
spöke. Vi hafva tecknat dem på följande sätt: 
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oy. 
h)4y och smOy ha antecknats för Als. Bräeke Föll. Hot. Lax. 

Matm. Sun. ; My (hö) för Als. Föll. Hall. Laxa. Hot. Matm. Mörs. 
Näsk. Dessa nu uppräknade mål (utom Bräcks) samt dessutom 
Frös. Ham. Kall Kyrk. Nord. Röd. Str. Und. Åre hafva poyk 
och oy i uttalet af ordet spöke (sphyk, spåyy). Från Berg 
Klöfs. Ov. Rät. hafva vi My (hö), från Tänn. smgyo. Alla mål 
i sydjämtskan hafva poyle, i Hede och Vemd. har man poe. 

691. 
Vi hafva My och sm6y från Asp. Brun. Frös. Kall Mörs. 

Nord. Nyh. Näs. Näsk. Röd. Und. Ås, endast sm6y från Bods. 
Åre; kw (hö) från Asp. Ham. Hägg. Kyrk. Lit Marb. Nord. 
Röd. Str. Und. Åre Ås samt Mysa.; poyk från Asp. Bods. 
Brun. Hägg. Lit Lock. Marb. Mari. Nyh. Näs Refs. Sunds. Ås; 
spgyip från Hägg. Lit Ås. Från Berg Myss. Ov. och Rät. 
hafva vi smoya, från sistnämnda mål äfven Mya (öfriga mål 
hafva j). 

67. 
My och smtly hafva vi erhållit från Lidm. Hall. Ham. 

Hägg. Kyrk. Lit Lock. Mari. Off. Refs. Sunds. Str. Hack.; 
endast sm6y) från Marb. Från Lidm. hafva vi äfven My (hö), 
poyb• och sp6y3Ä. Jfr följande dift. 

8y. 
Ur WALTMANS »Lidmål» anföra vi dåycl dog, bigpel böjde, 

h8yht högt, Myyl högtid, gn8yol enögd. 

Diftonger som ändas på å. 

cit2. 
Från Berg och Rät. hafva vi erhållit denna diftong för 

rspr. å uti orden gac2, sta2, kra2ka, kao,ra, ska91, (jfr 629, o9, ou). 
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op,. 
Från Lidm. hafva vi go2, stop, krö2k, kör, skoa,k (jfr 

föreg. dift. m. fl.). Denna diftong torde förekommma i stället 
för a äfven i andra mål här och byar i medeljämtskan. Åt-
minstone säga enskilda personer go, stop o. s. v. eller ge22,  
till och med gin, ehuru det allmänna uttalet är ga. 

Diftong som ändas på, ö. 

y2. 
Från WALTMANS »Lid mål» hafva vi bryt bryter, /yen grädde. 

Bland diftongerna upptagas äfven sådana sammanställningar 
af vokaler, i hvilka den föregående utgör endast ett kort för-
slag, under det den senare är stafvelsens egentliga vokal. 

På sidd. 34 och 35 m. fl. hafva vi anmärkt, att z kan före-
komma i stället för j. Till de där anförda exemplen drcefitan, 
drakes, mak, mtcak o. s. v. kunna vi lägga följande: 

m, a. 
Från Lidm. hafva vi «dos den där, dK46,12,6, det där, 

an kan  den här, n?aran nära, tOn tjäna, Nål bjällra (koskälla) 
m. fl. 

yo, yo, yta, yo, yo, yo. 
På samma sätt som i förekommer äfven y, y i stället för 

i Lidm. Vi hafva ur WALTMANS »Lidmål» antecknat yoro 
göra, nyok mjöl, ywk jul, styop 	styp i andra mål) stupar, 
faller, lygs ljus, by on björn m. fl. m. fl. 

cgt• 
Från Hack. hafva vi jämte den här ofvan uppgifna van-

liga diftongen o9, äfven antecknat aa, som dock ej torde före-
komma ofta. Vår meddelare sade gqa, stqa, kraka o. s. v. 
Vi hafva sedermera funnit detta uttal hos flera personer. 
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Dessutom förekommer hos enskilda en mängd olikartade 
diftonger. Vi påminna endast om att somliga i vanlig svenska 
säga: »em,  i st. f. )(gg, fetgr i st. f. får, it_kqp i st. f. yttp (djup), 
haqtA i st. f. kol (hund); i dialekter heter det sttglp, stryp eller 
stt9p i st. f. stu m. fl. 

Sådana egendomligheter böra äfven antecknas, om icke 
för annat så åtminstone för det lifliga i berättelsen och det för 
t. ex. en persons anförande karaktäristiska, som ligger i talet. 



Tecken för några andra, inom länets dialekter ej 
förekommande ljud. 

Ehuru följande tecken ej behöfvas för dem, som skrifva 
på jämtska och härjedalska dialekterna, anföras de dock här, 
emedan de beteckna ljud, som hos en eller annan förekomma 
såsom egendomligheter eller fel i uttalet och därför i historier, 
anekdoter o. dyl. äro enklare att tillgripa än långa beskrif-
ningar. 
0 är d uttaladt med tungspetsen emellan tandraderna. Som vi 

sett användes tecknet äfven för det lena d i de flesta 
målen, jfr D s. 24. 

är t eller s, uttaladt med tungspetsen emellan tandraderna. 
g är det »surrande» i, som man får höra hos personer från 

Sundsvallstrakten. 
y är y-ljudet hos samma personer. 
x betecknar ch-ljudet (ej sch.). 
g- förekommer i det veka tie-ljud, som man får höra hos vissa 

värmlä,ndingar; de säga t. ex. parka kyrka, yol kjol o. s. v. 
n och h beteckna båda skåningarnas uttal af r. Det förra är 

ett rullande r i bakre gommen, det senare ett slags mellan-
ljud mellan g \ och r. Båda äro tonande ock kunna an-
vändas för att återgiftva det »skorrande» uttalet af r. 

z och zt beteckna båda tonlösa r, uttalade z vid bakre delen 
af gommen och 'X ännu längre tillbaka med gomseglet. 
Det senare ljudet är närmast en snarkning. 

z är ett s, uttaladt med ljudande röst. Det påminner om härm-
ningen af en humlas surrande (lidza Oviken?). 

cp ett slags v-ljud, betecknar en blåsning med läpparne närmade 
intill hvarandra. Man får ofta höra cp! såsom tecken till 
förakt, ungefär detsamma som i rspr. betecknas med »pytt»! 

Sv. landsm. XV. 3. 	 6 
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