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Inledning. 
När jag för åtskilliga år sedan började planera ett ar-

bete om Medelpads folkmål, så var min ursprungliga avsikt 
att inom ramen av en gradualavhandling giva en samman-
fattande översiktlig framställning av målets både ljud- ock 
formlära. Emellertid tillväxte materialet, i synnerhet från 
min hemsocken Selånger, mer ock mer ock kunde därför icke 
utan en alltför stark beskärning få plats inom en dylik ram. 
En rent personlig känsla av motvilja mot att strypa alltför 
stora partier av materialet växte fram hos mig i samband 
med att frågor rörande »undantagen» ifrån huvudreglerna 
väckte intresset, frågor åt vilka ej kunnat beredas plats i en 
översikt. Resultatet har blivit det, som synes i föreliggande 
framställning. I stället för att spänna över ett större om-
råde av grammatiken omfattar avhandlingen endast ett mindre 
parti därav, men behandlingen har i stället sökt vinna i ut-
förlighet. Mycket• material har tagits med — mången torde 
kanske tycka för mycket. Förfaringssättet behöver måhända 
ett ord till försvar. 

Vid läsning av framställningar, där det citerade mate-
rialet, som skolat bestyrka författarens regi er eller resonemang, 
varit knapphändigt, har jag för min personliga del aldrig 
riktigt kunnat frigöra mig från den tanken, att saken ej vore 
helt bevisad; ytterligare material, om det framdroges, skulle 
kanske ställa frågan i en annan dager. Nu invänder någon, 
att för den sakens skull beh,rer ej mycket material tynga 
en framställning, eftersom man ju i någon central institu-
tion, t. ex. landsmålsarkivet i Uppsala, kan få sitt material 
förvarat, vadan kontroll på sådan plats kan värkställas. 
Mången, som sysslar med dialektala frågor ock undersökningar, 
kan dock personligen blott undantagsvis få tillfälle till dylika 
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efterforskningar. Att begära material till låns eller anhålla 
om upplysningar medför naturligtvis ett besvär, som för den, 
som ej har forskningen till huvuduppgift, ej tillgripes för 
varje uppdykande problem. Detta gäller helt naturligt ej 
blott i fråga om kontroll av andras arbeten, utan om dialektal 
forskning över huvud. Ur denna synpunkt är ett sådant 
arbete som Wigforss' över Sö. Hallands folkmål med dess 
rikhaltiga material synnerligen värdefullt, vilket väl varje 
dialektforskare torde ha haft tillfälle konstatera, då han be-
hövt veta, hur ett ord eller en form heter i denna landsända. 
Visserligen kommer vid en dylik behandling grammatikern i 
viss mån att tränga in på lexikograf ens marker, men om detta 
visar sig praktiskt, så vad mer? Härmed vill jag dock icke 
ha sagt, att i varje sockenmonografi, som kommer till, bör 
på detta sätt medtagas allt möjligt material. Dock tror jag, 
att det kunde vara mycket gagneligt för forskningen, om det 
funnes landskapsbehandlingar med ett ej alltför knapphändigt 
material, eftersom såväl översikt som ordbok för varje sär-
skilt landskap väl torde vara något som i flertalet fall ej står 
att realisera. Till en behandling av medelpadskan efter nu 
angivna linjer vill föreliggande arbete utgöra början. Det 
omfattar dels ett inledande kapitel om det medelpadska språk-
området ock dels en påbörjad historisk behandling av de korta 
vokalerna. 

Även om en grammatisk framställning i viss mån kan 
ersätta en ordbok, så kan den dock aldrig helt fylla dess 
plats. Det kan ju ej gärna falla en ljudhistoriker in att 
tynga sin framställning med mängder av t. ex. komposita, 
som ingenting visa utöver simplex, eller med redogörelser 
för betydelser ock betydelseskiftningar, som ej ha något direkt 
med framställningen i övrigt att skaffa. Därför ha ock här 
av komposita blott anförts sådana, som kunna tjäna som 
belägg från någon socken, därifrån simplex ej finnes an-
tecknat. Ordens betydelse anges i den utsträckning, som 
vanligen brukas i avhandlingar av detta slag. Om betydel-
serna hos ett ord äro flera, anges de oftast alla omedelbart 
efter ordet; dock vare härmed ej sagt, att samtliga finnas an-
tecknade ifrån alla de socknar, som ordet finnes belagt ifrån. 



INLEDNING. 	 5 
Som utgångspunkt ock bas för mina folkmålsundersök-

ningar på Medelpads landsbygd har jag alltid begagnat mig 
av min kunskap i ock mitt material ifrån målet i min hem- 
socken, Selånger. Denna sockens dialekt utgör nämligen så 
att säga mitt modersmål. I mitt föräldrahem har alltid talats 
ock talas alltjämt sockenmålet, ock själv talade jag följakt-
ligen uteslutande detta under det första decenniet av min 
levnad. Jag säger uteslutande, ty folkskoleundervisningen 
förmådde endast obetydligt skjuta modersmålet åt sidan. Det 
var också för mig vid min ankomst till Sundsvall, då läro-
värksundervisningen började, förenat med många mödor ock 
besvärligheter att antaga stadsbornas språk. Själviakttagelsen 
måste från början alltid hållas spänd, men i alla fall hände 
det ofta, att tillropet »bonntjyv» ifrån kamraterna gjorde mig 
uppmärksam på mina bockar i det lokala riksspråkets gram-
matik. Men samma inre tvång, som gör, att ett landsbygdens 
folkskolebarn gentemot sina kamrater på fristunden använder 
ett annat språk än några minuter förut inne i skolsalen gent-
emot sin lärare, har gjort, att jag alltid använt ock fort-
farande använder — helt omedvetet — landsbygdens mål vid 
umgänge med• landsbygdens folk. Detta kan ha haft vissa 
fördelar. Därigenom har förtrogenheten med målet i min 
hemsocken, där jag hittilldags vistats flera månader om året, 
hållits vid makt. Vidare har därigenom vid upptecknings-
arbete i andra socknar en otvungenhet i umgänget med med-
delarna vunnits, vilken naturligtvis varit av värde. 

Denna förtrogenhet med ett visst sockenmål har även på 
ett annat sått varit av betydelse, när det som här gällt studiet 
av mycket närbesläktade mål. Otvivelaktigt har härigenom 
blicken skärpts för vad som kunnat vara osäkert eller osanno-
likt i en meddelares uppgifter, varför kontrollen kunnat in-
riktas just på sådana punkter, där den framför allt varit av 
nöden. 

Det är nog emellertid ej alldeles uteslutet, att även nack-
delar kunnat vara förbundna med denna kunskap i ett visst 
mål, just när det gällt undersökningar i därmed mycket när-
stående. Måhända har jag just därigenom förletts till att 
alltför mycket generalisera, till att finna likheter, särskilt i 
fråga om smärre skiftningar. Jag vågar dock hoppas, att 



6 	 VESTLIIND, MEDELPADS FOLKMÅL. 

sådana av alltför stor språkhistorisk eller dialektgeografisk 
betydelse icke undgått mig. För övrigt torde det måhända 
i en framställning som denna, där materialet behandlas ur 
historisk synpunkt, vara rätt förlåtligt, om finare fonetiska 
iakttagelser ock distinktioner saknas, vilka ett öra mer käns-
ligt än mitt kanske kunde träffa bland det medelpadska språk-
godset. 

Liksom jag vid mina undersökningar i landskapet använt 
Selångersmålet som bas, så utgör även materialet från denna 
socken stommen i min behandling av medelpadskan. En 
hastig blick i avhandlingen visar också, att det ojämförligt 
mästa materialet härstammar därifrån. Det var ock med 
detta material som jag först började bygga upp systemet av 
regler. Det har sedan undersökts, om de gälla eller icke i 
övriga delar av landskapet. På grund därav att jag själv 
till största delen varit undersökare, har det dock ej varit till-
fälle till någon vidlyftigare undersökning ifrån varje socken. 
Ett dylikt förfarande tror jag ock skulle ha varit rätt onö-
digt för mitt syfte. 

Av andras uppteckningar ha använts: P. Bogren, Typ-
ordlista fr. Borgsjö, ordsaml. fr. Torp (omkr. 500 ordl.) samt 
hans akad. avh. »Torpmålets ljud- och formlära», Sthlm 1921; 
H. Geij er, Uppteckningar fr. Hässjö (omkr. 1600 ord), Ljus-
torp ock Tynderö (smärre); E. Stenbom, Njurundamålets 
formlära, Sv. Lm. 1915. Något har ock kunnat hämtas ur 
den forna landsmålsföreningens samlingar ock ur tryckta 
täxter. Förteckning över sådana finnes hos Geijer i Sjögrens 
m. fl. »Sverige» VI: 491, vartill kan läggas en del artiklar, 
bygdebrev o. dyl. på landsmål i den lokala tidningsprässen, 
isynnerhet Medelpads Dagblad. 

Den metod jag valt har varit följande. 
På grundval av material ifrån Selånger har jag gjort 

undersökningar i andra socknar, som därvid valts så, att de 
varit perifert belägna i förhållande till Selånger. På så sätt 
ha utförligare samlingar åstadkommits ifrån Tynderö, Ljus- 
torp, Liden, Holm, Attmar ock Haverö. Dessutom har jag 
för mitt syfte kompletterat Bogrens uppteckningar från Borg-
sjö ock från Torp, innan B:s avhandling utkom. Läggas så 
härtill de nyssnämnda samlingarna av Geijer från Hässjö ock 
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Stenbom från Njurunda, så är landskapet rätt väl inramat 
genom en rad socknar med någorlunda väl kända mål. Ha 
nu vid undersökningarna av dessa socknar likheter konstate-
rats med Selångersmålet, har utan vidare antagits, att dessa 
gällt även för mellanliggande område. Har olikhet däremot 
iakttagits, har mellanliggande område gjorts till föremål för 
undersökning just på denna punkt. Vi låta ett exempel be-
lysa förfarandet. Äldre ä framför mm uppträder i Selånger 
som a. Vid undersökning i Attmar visade sig detta vara 
förhållandet även där. Då antogs utan vidare, att detta gäller 
även för den mellanliggande Tuna socken. Framför bb upp-
träder äldre ä som a i Selånger, i Attmar däremot som a. 
Följaktligen måste Tuna undersökas i detta avseende. Meto-
den kan ha sina faror. Vissa lokala skiftningar kunna på 
detta sätt undgå undersökaren. Faran härför tror jag dock 
icke vara alltför stor, när det gäller ett språkområde så pass 
enhetligt som det medelpadska. 

Framställningen blir på detta sätt samtidigt en mono-
grafi över ett visst bestämt mål — Selångers — ock en land-
skapsöversikt. Den form, som först ock främst anföres, är 
Selångersformen, vilket anges med Se, ock sedan följa belägg 
från socknarna i nordost, så vidare i norr, väster ock söder i 
en kretsgång runt landskapet. Att märka är, att ett belägg 
ifrån en socken blott avser det ljud, som för tillfället är 
under behandling, i övrigt behöva formerna ej vara identiska. 
Så t. ex. skrives vid behandlingen av äldre kort a i urspr. 
kort öppen stavelse: agn adj. avig SeTyLjLiHoAt. Härav 
får blott dragas den slutsatsen, att formen i sin helhet heter 
så i Se. De övriga anförda sockenbeteckningarna avse blott 
rotstavelsens a-ljud. I själva värket heter ordet i Li -ock Ho 
etgk. I regel angives dock avvikande form, när den är av 
mer tillfällig natur än i angivna exempel. Så t. ex.: ftrkig, 

rc 	adj. ivrig i arbete SeTyLjHo, 	Li. Det material, 
som finnes i Bogrens ovannämnda avhandling över Torpmålet, 
anföres ej här som belägg efter varje form, utan jag nöjer mig 
med summariska hänvisningar. Behöver jag någon gång an-
föra ett ord ifrån Bogrens arbete, utmärkes detta genom * 
efter sockenbeteckningen, alltså To*. Saknas *, avses därmed, 
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att formen härleder sig från mina egna uppteckningar från 
socknen. 

Förkortningar. Som av det föregående framgår, be-
tecknar den efter en form anförda serien SeTyllä etc, de 
socknar, varifrån formen antecknats. Förkortningarna, som 
äro bildade av de två första bokstäverna i sockennamnet, be- 
teckna: 

At = Attmar 	Li = Liden 	Sä = Sättna • Bo = Borgsjö 	L,j = Ljustorp 	Ti = Timrå 
Ha = Haverö 	Nj = Njurunda 	To = Torp 
Ho = Holm 	Se = Selånger 	Tu = Tuna 
Hä = Hässjö 	Sk = Skön 	Ty = Tynderö. 
In = Indeal 	St = Stöde 

Mp. betyder Medelpad, mp. medelpadska(n). Citeras en form 
ifrån den forna landsmålsföreningens samlingar, anges detta 
med ett (Lmf) efter den med grov beteckning anförda formen. 
Annan grovt betecknad form är, när intet särskilt angives, 
hämtad ur tryckt täxt. 

Förkortningar rörande citerad litteratur torde förstås utan 
vidare svårighet. Om ej annat angives, citeras fornvästnor-
diska ord efter Megstad-Torp, Gammalnorsk Ordbok, forn-
svenska efter Söderwall, äldre nysvenska efter Dahlgren ock 
östsvenska efter Vendell. 

Ljudbeteckningen. Ljudvärdet av de typer, som komma 
till användning, diskuteras å respektive ställen i framställ-
ningen. Här kan dock meddelas, att i fråga om konsonan-
terna ingen skillnad har gjorts mellan främre ock bakre k-, 
g- ock g-ljud, utan användas blott typerna k, g ock g. Längd-
streck har ej utsatts under kons. följd av annan. Det sagda 
gäller även återgivandet av andras uppteckningar. Beträffande 
utom-mp. sådana framläggas de i övrigt i det skick, vari de 
befinna sig, även med uppenbara onöjaktigheter. I fråga om 
de mp. har jag på vissa punkter generaliserat, vilket om- 
talas på vederbörligt ställe. 



Kap. I. Det medelpadska dialektområdet. 
Man har talat om medelpadska. Så t. ex. Lundell (Hessel-

man) i Nordisk Familjebok, Noreen V. Spr. I: 118, Geijer i 
»Sverige». Med vad rätt? Innebär tärmen något mer än blott 
»det mål som talas inom landskapet Medelpads gränser»? 
Eller med andra ord: är landskapets folkmål — trots dess 
skiftningar — så pass enhetligt, ock är det vidare så pass 
skarpt avgränsat ifrån omgivande landskapsmål, att vi kunna 
tala om medelpadska med en djupare ock mer betydelsefull 
innebörd än den nyssnämnda? 

Frågan kan, om undantag göres för landskapets väst-
ligaste socken Haverö, besvaras med ett obetingat ja. Jämför 
man t. ex. en av landskapets socknar utefter nordgränsen, 
exempelvis Hässjö, i språkligt avseende med en av dess grann-
socknar på ångermanländskt område, t. ex. Stigsjö, skall man 
finna språkliga olikheter i mycket större antal ock av mycket 
större betydelse, än om man låter jämförelsen gälla Hässjö 
ock en av Mp:s sydligaste socknar, exempelvis Attmar. Det-
samma gäller landskapets sydgräns som språkskiljande linje 
betraktad. Begiver man sig ifrån Attmar ned i de an-
gränsande hälsingesocknarna Bärgsjö eller Hassela, träffar 
man strax ett helt nytt mål, skilt ifrån Attmarsmålet med 
flera ock viktigare särdrag än de, varmed detta, trots det 
många gånger större avståndet, är skilt t. ex. ifrån det nyss-
nämnda Hässjömålet. Som jag nyss påpekade ock längre 
fram utförligare skall visa, sammanfalla ej landskaps- ock 
språkgräns i västligaste Mp., i det att målet i Haverö ej 
gärna kan gå under benämningen medelpadska. Även här 
är skillnaden så utpräglad, att målen i grannsocknarna Haverö 
ock Borgsjö äro med varandra mycket mindre befryndade än 
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målet i Borgsjö ock i någon av de östligaste Medelpadssock-
'narna, Tynderö eller Njurunda. 

Medelpadskan — i betydelsen »målet i Medelpad med 
undantag för Haverö socken» — utgör alltså ett ovanligt enhet-
ligt landskapsmål, vilket den följande behandlingen av dess 
grammatik kommer att närmare visa. Gentemot grannmålen är 
den också väl avgränsad. Detta sistnämnda vill jag nu när-
mast söka åskådliggöra genom angivande av en del karakteris-
tiska drag, som skilja medelpadskan från de omkringliggande 
landskapens mål. Härvid jämföras, så vitt möjligt är, socknar 
som gränsa intill varandra, dock under aktgivande på att de 
drag, vilka angivas som särskiljande, ej äro av alltför lokal 
karakter. Därigenom att målen i så närbelägna områden 
som möjligt jämföras med varandra, belyses också frågan om 
landskapsgränsens betydelse som språkgräns. 

§ 1. Skiljaktigheter mellan målen i Medelpad ek 
Ångermanland. 

Den utförligaste beskrivningen hittilldags av olikheterna 
mellan mp. ock åm. har giyits av H. Geijer i hans tvänne 
artiklar om Medelpads ock Angermanlands folkmål i Sjögrens 
»Sverige». Här ha med säker hand uppdragits de förnämsta 
särskiljande dragen, ock inom den trånga ramen har lemnats 
ett betydande antal i detta avseende viktiga upplysningar. 
När nu samma ämne upptages, är det därför att materialet, 
sedan G:s artiklar författades, utökats, ock att plats här kan 
vara för en men detaljerad framställning. Som Material an-
vändes för sö. Am:s vidkommande uppteckningar från Stigsjö 
(Stig) av T. Bucht, från Viksjö (Vik), Stigsjö ock llägdånger 
(Hägd) av H. Geijer. Angående källor rörande målet i no. 
Mp. se inledningen ovan! 

1. I åm. övergår äldre å' i urspr. kort öppen sta-
velse till a, om a följer i nästa stavelse. I mp. står i 
denna ställning a. 

km. VikStigHägd: hggan 'hagen, gärdsgården', tgka 
'tala'; Vik: lakan 'lakan', gamal 'gammal', vanan 'vanan', 
svara 'svara', grytfatana 'grythandtaget'; Hägd: trgva 'trave'. 

Mp. LjHä: hgga 'gärdsgård', tab..a 'tala', gamal 'gammal', 
gngpas 'gnabbas, kivas', prata 'prata', navar 'navare'; Lj: 
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skomcjkar 'skomakare', fkasa 'flamma till': Hä: knaka 'stubbe', 
fnasa 'fnasa'. Se vidare § 5. 

Anm. övergång till a inträffar ock i mp., starkast just i de nord-
östliga trakterna, i det speciella fallet att den intervokaliska konsonanten 
är r, t. ex. hara 'hare' Hä. Se vidare härom § 6 mom. 4. 

I urspr. kort öppen stavelse, som följts av u, 
övergår i åm. äldre ä till något slags mer eller 
mindre rent å-ljud eller mörkt a-ljud. I mp. står a. 

Anm. Kvaliteten hos rotvokalen i åm. växlar mycket. Följande 
typer finnas använda för att beteckna den: 0 0 CO a. Stark vacklan i 
fråga om vokalkvaliteter synes f. ö. vara ett karakteristiskt drag för 
åm. till skillnad från mp. 

km. VikStig: svaka 'svala'; Vik: stån '*stadan, frö- 
mjölet', hokan — -a- 'hakan', snoran 	-co- 'snaran', tvoran 
-co- '*tvaran, grötkräklan', gcota -a- 'gata'; Stig: kaka 'kaka', 
traricen 'tranorna', Nia '*flata, fält', gatalagar 'gatläggare', 
skatabo 'skatbo', brosa 'brasa', trasa 'trasa'; Hägd: lokan 
'kakan', stova 'stäva'. 

Np. LjHä: hakce 'haka', skate 'skata': Lj: stae '*stada, 
kant på väv', trase 'trasa', stavce 'stäva': Hä: lace 'lada', 
svaken 'svalan', trance 'trana', tvarcen '*tvaran'. Se vidare § 5. 

Anm. I några sporadiska fall står i denna ställning 8 i mp., 
vilket dock ej synes äga direkt samband med den åm. företeelsen. 
Jfr § 6 mom. 6. 

I åm. övergår 	till o (8) framför k + kons.; 
kvarstår i mp. som a. 

im. VikStig: hön 'halsen', kokv (Stig 8) 'kalv'; Vik: 
6c1ra '*aldern, alen', töj an 'talgen', bokk 'balk', hon. 
svö,star 'svalg'; StigHägd: hov (Stig 	8) 'halv': }lägd: gapa- 
ho,s.  'gaphals'. 

Np. Ljllä: Gi/or 'al', hakm 'halm', hal 'hals; Lj: bOrk 
'balk': Hä: kakv 'kalv'. Se vidare § 15, e. 

Anm. Sporadiska fall av en ögg a --> 8 i denna ställning finnas 
i mp., vilka dock snarast synas ha anknytning åt annat håll än Åm. 
Jfr § 15, e. 

Äldre ä framför 11, it övergår i åm. till något 
slags mer eller mindre grumligt å-ljud. I mp. står a. 

Anm. Som typer för att teckna det ifrågavarande åm. ljudet ha 
använts co 0 8. 
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Åm. Vik: cola 'alla', fela 'falla', kcol 'kall', kola 'kalla', 
allt 'allt', gcbitan 'galten', kallt 'kallt'; Stig: blar 'aldrig', 
kcola 'kallade', kolperar 'kall potatis', stcohi •••• -o- 'stallet', olt 
'allt'; Hägd: stek 'stallet', k8/t 'kallt', salt 'salt'. 

lp. 	LjHä: tal 'tall', ga2,t 'galt', palt 'palt'; Lj: kal 'kall', 
stal 'stall', svalce 'om isbildning under ständigt tillflöde av 
vatten', saltser 'saltkar', spalt 'spalt'; Hä: malt 'malt'; Ty: 
bal 'testikel'. Se vidare § 15. 

Anm. En ögg a 	8 i denna ställning finnes företrädd av spora- 
diska fall även i mp. Osannolikt är icke, att dessa äga samband med 
den fula. äggen. Jfr § 15. Landskapsgränsen är därför måhända ej så 
skarpt målskiljande just i detta fall. 

5. I mp. uppträder äldre ä ofta som a framför 
konsonantförbindelser. I åm. står i liknande fall öpp-
nare a-ljud: a, a. 

km. Vik: baka 'backe', saks 'sax', llakta 'slakta', an 
'and. (Anas)', ban 'band', hanlar 'handlare', vas adj. 'vass': 
Stig: vagsbp 'vagnbod', haksptan 'hackspetten', ggaka 'knacka', 
/iaktig 'nyckfull', trakter 'trakter', cicima 'dammet', skamks 
'skamlös', kvamne 'kvävas', trampa 'trampa', aviori 'And-
tjärn', hank 'handla', rcina 'randen', san 'sand', vas adj. 'vass', 
fastnce 'fastna', kasta 'kasta'; Hägd: stampa 'nagga bröd', svat 
'svart'. 

lp. Ljilä: bake 'backe', .2,/aktce 'slakta', kvamnce 'kvävas', 
ban, 'band', san 'sand', svat 'svart', vas adj. 'vass': Lj: knake 
'knacka', gpakhg 'givmild', trakt 'trakt'; Hä: vagn 'vagn', hakce 
v. 'hacka', saks 'sax', dam. n. 'dam', kam 'kam', skam 'skam', 
at?, 'and', ratt 'rand', hank 'handla', fasne 'fastna', kastce 'kasta'. 
Se ytterligare i den följande behandlingen av äldre å i mp. 

Anm. I mp. föreligger alltså samma a-kvalitet, a, i gamla kort-
staviga ord av typen tak (se § 7) ock i ett stort antal urspr. lång-
staviga. I åm. yppar sig mellan dessa båda typer en skillnad, i det 
att ord av typen tak ha en sluten a-kvalitet, t. ex. VikStig: mat 'mat'; 
StigHägd: van, 'van'; Stig: hdta. 'hatet'; Hägd: dag 'dag', gap 'gap', 
medan, som ovan synes, en mer öppen kvalitet, a, a, inträder i gamla 
långstaviga. Det ser emellertid ut, som om de mp. a-formerna i någon 
utsträckning ginge in på åm. område. I de torftiga uppteckningar, 
som finnas från Hägd, förekomma nämligen: han pron. 'han', trampa 
'trampan', hak 'hatten', former BOM härröra från samma upptecknare, 
vilken från Vik skriver han 'han'. 
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Att en värklig uttalsolikhet förefinnas mellan det åm. kasta, kasta 
ock det mp. kastce ock ej, som någon kunde vara böjd att förmoda, 
blott en olikhet på papperet, beroende på upptecknares olika användning 
av landsmålsalfabetets typer, visas bl. a. av den nyssnämnda motsätt-
ningen mellan åm. vari, ock kasta, kasta. Detsamma framgår även 
därav, att samme upptecknare, H. Geijer, i uppteckningar från Mp. i 
ord av ifrågavarande typ använt a, från Åm. däremot i regel a. 

Föregås i mp. ett äldre ä' av postkonsonantiskt 
k eller r, får det ofta ett öppnare uttal än det i lik-
nande ord eljest normala. Detta synes endast i 
mycket ringa utsträckning vara fallet i åm. 

Åm. Stig: bkar pl. 'blad', gka, 'glad', gNsa 'glasen', bra 
'bra', bra n 'stock i giller för djurfångst', braufbt 'fot under 
gryta', gran 'grand', grangetka 'granngårdarna'; Hägd: grana 
'granne'. 

LjHä: bka 'blad'; LjTy: era 'glad', bra 'bra'; Hä: 
gkas 'glas'; 	bran 'brand, gillerstock', gran 'grann', 
grance 'granne'. 

Anm. Enstaka spår av företeelsen finnas i åm., t. ex. Hägd gram 
'gran'. 

Äldre ä' kvarstår i åm. framför ng ock nk. I 
mp. inträder övergång till ä. 

Åm. VikStig: gae 'gång'; Vik: lag 'lång', taka 'tanke': 
Stig: /69/tir 'lång näverlur', maece 'många', stag 'stång', kakan 
'tuppen'. 

Np. LjHä: /ag 'lång', kagkce 'tupp'; Lj: stag 'stång'; Hä: 
gay 'gång': Se: tagkcer 'tankar'. 

Anm. En del former med å, som antecknats ifrån Åm., äro väl 
snarast att tillskriva rspr.-inflytande. Så är ju tydligen fallet med 
t. ex. lag från Vik, därifrån ock den genuinare formen lag anföres. 
På liknande sätt kan sockennamnet hcegdoecer, antecknat från Stig, vara 
att betrakta. Förklaringen räcker dock-  icke till för Hägd kagaro 'spin-
del', kakan 'tuppen'. Tydligt är, att i detta fall mp. inflytande gjort 
sig gällande, liksom ibland annars företrädesvis i denna socken. Om 
enstaka former med a i mp. se § 17, g. 

I urspr. kort öppen stavelse följd av a upp-
träder i mp. äldre som ce, i åm. som e. 

VikStig: sela 'sele', spela 'spela': Vik: stegar 'stegar', 
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hetan 'hettan'; Stig: Vreka 'blixtra', reka hl se 'ta motion', 
peear 'peppar', beta 'bit'; Hägd: stegan 'stegen'. 

lp. LjHä: stc_ega 'stege', scela 'sele', spola 'spela', beta 
'bit'; Lj: rcpka sce 'ta motion', heta 'hetta'; 	bkce.ka 'hugga 
märken i träd'. 

I åm. saknas 2 ock y helt ock hållet. Förekom-
sten av dessa ljud brukar ju anses som ett kännetecken på 
mp. Dock är landskapsgränsens betydelse som språkgräns i 
detta fall ej så stor, enär i socknarna utefter gränsen — Li 
LjHä — dessa ljud blott äro svagt representerade. 

Att ett i-ljud bevaras i supinernas ändelser, 
synes ej vara främmande för åm. I mp. förekommer 
detta icke. 

Stig: britt 'brutit', bun 'burit', fras 'frusit', skata 
'skjutit', fah 'fallit', fimp 'funnit', sup 'sjungit', sub 'suttit'. 
När det gäller att återge försvagad ändelsevokal, använder 
upptecknaren typerna a, ce (a). Ifrån Vik finnes anfört: drep 
'dragit', tep 'tagit', .2,lep 'slagit', men även fuga 'flugit' ock 
reva 'rivit'. Samma tendens till en skarpare artikulation av 
supinformernas ändelsevokal än andra ordgruppers visar sig 
måhända även i Hägd, att dömma av skrivningar som vare 
'varit', fere 'farit' till skillnad från tcemba 'tänka', trO.ge, 'tråget'. 

lp. LjHä: bsrce 'burit', skarce 'skurit': Lj: st8ece 'stångat': 
Hä: lesce 'läst', vsksce 'vuxit'. 

Äldre ö representeras i åm. vanligen av o. Äldre 
å uppträder i vissa fall även som o, vilket ofta också 
inträffar i fråga om äldre y ock ö framför kakuminala 
eller supradentala ljud. Motsvarigheten till det så-
lunda uppkomna åm. o är i mp. 8 eller e. 

Am. VikStigHägd: SQ71 'son'; VikStig: fokk 'folk'; Vik: 
pkgfer 'plogfåra', örva liarvet'; Stig: böka 'blocket', fof 'fors', 
hohnce 'holme', kkoka 'klocka', losnce 'lossna', nova 'noppa, 
plocka', ornicer 'ormar', rotne, 'ruttna', stok 'stock', törpce 'tor-
pet'; Hägd: roksnok 'trissan på spinnrocken'; Vik: .2,/ot 'slåtter': 
Hägd: ,91(2 'slå'; VikStig: dra 'dörren', fa9e, 'följa': Vik: "'Orka 
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'mjölka'; Stig: bidn 'björn', hdna 'hörnet', mjökka 'mjölken', 
smöra 'smöret'. 

Np. LjHä: erv y- 'orv', sto& -8- 'stock', rek 'spinnrock'; 
Lj: [of 'fors', *eke 'klocka'; Hä: sn,8b2, 'trissan på spinnrocken'; 
LjHä: .22Q, 'slå', dr 'dörr'; Lj: fekyce 'följa', smsr 'smör'; Hä: 
klen 'björn', hdnce 'hörnet', mj8kkce 'mjölka'. 

Anm. Som representant för äldre ii står däremot i såväl mp. som 
Am. något slags »grumlig» kvalitet. I uppteckningar från åm. tecknas 
den växlande e, e, u: Vik sto 'stöd', boa 'ge bud', kont 'kont': 
Stig bvii, 	'bocken', gzikvcs 'golvet': Hägd b8 'bock', siesta 'skjutit'. 
I mp. står regelbundet 8: LjHä spsr 'spår', ksk 	Lj garv 
'golv': Hä kans 'kont'. I detta fall utgöra dock kortstaviga ord av 
typen kola undantag, enär de uppvisa 8 (e), varför man får en mot-
sättning LjHä: kar 'kol': kika 'kola'. Denna motsättning finnes även 
i sö. Am. (se Geijer i »Sverige» VI: 473). Dock synes den i de sock-
nar, som ligga närmast Mp.-gränsen, vara stadd i stark upplösning ock 
svår att ur föreliggande material konstatera. 

Framför konsonantförbindelsen m-tr övergår 
äldre u i åm. till o. I mp. står däremot s. Framför mp 
är övergången starkare representerad i åm. än i mp. 

Anm. öggen u --> 0 framför rap är rätt vanlig i Mp., i synnerhet 
i norr, men är aldrig genomförd i alla hithörande ord. Undantag utgöra 
särskilt strumpa ock rumpa, som aldrig uppvisa 0. 

km. Stig: homak 'humla'; Vik: stombt 'ostadig, osäker på 
benen'; StigVik: rompa 'rumpan', strompan 'strumporna'. 

Np. Lj: lutmkce 'humla', stsmht 'ostadig på benen'; Ljllä: 
strsmp 'strumpa', rsmpa3 'rumpa'. 

En ögg u el. o -÷ o framför pp synes, om ock 
sporadisk, föreligga i åm.; finnes ej i mp. 

Am. VikStigllägd: 	'upp'; Vik: 120234. 'hoppa'; Säbrå: 
kop 'kopp'. 

LjHä: 8.1) 'upp'; Lj: ksv 'kopp'. 

När äldre ii kvarstår som sådant (ej övergår 
till 8 el. dyl.), uppträder det i mp. som u, i åm. däremot 
med någon öppnare kvalitet: u, u. 

km. Vik: pub 'gubbe', gag 'glugg', taga 'tugga'; Stig: 
gak 'gubbe', kutgigka 'kuggjulen', gud 'guld', ftalt 'fullt', 
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kana 'kunde', sputa 'spotta'; Hägd: laltuare, 'kardad ulltapp', 
Mun, 'hund'. 

lp. 	Lj: gkug 'glugg', td 	tu l 'trädtopp', hu n 'hund', 
m/.01 	sputfe 'spotta'; Hä: gnugce 'gnugga', /uge 'lugga', 
lulce 'gå sakta', troskul 'tröskeln', uncer 'under'. 

Anm. Undantagsvis kan man i uppteckningar från Mp. finna 2U-
typen använd ock från Åm. typen U. Detta sker dock ej i sådan ut-
sträckning, att gränsen mellan de båda olika uttalen av u kan kallas 
flytande. 

I urspr. långstaviga ord övergår5-r-  till ö i 
större utsträckning i åm. än i mp. 

km. VikStig: bkda 'bygden'; Vik: binda 'byggde', r1445.an  
'ryggen', stol 	higna 'tyngden', st9n/sa. 'sänke på metrev', 
~kan 'syskon'; Säbrå: don 'dygn', roftbar 'rynkor'. 

lp. Lj: dygn 'dygn', rgicen 'ryggen', ryMsce s. o. v. 
'rynka', tygn 'tyngd'; `IyHä: synstral 'i något avseende ovan-
lig person'; Ty: km ncpt 'laga nät', lInstiWce 'plats där lin 
sänkes i vatten att rötas', sitskan 'syskon'. 

Äldre Ib uppträder i åm. som o framför /(• 
kons. I mp. står GG. 

km. VikStig: pokvka 'kälke', fok"k 'stjälk': Vikllägd: 
oitj 'älg'; Vik: hot 'hälft', höja 'hälgen', svocla 'sväljde', joVpa 
'jälpa', fo?rv 'själv'; Stig: toba. 'tälja', biokka 'bjälke', stokp 
'stjälper': Hägd: boba 'böla', svo?lja 'svälja', skoNhcent 'skak-
hänt' (änsv. skälfhänd). 

lp. Ljllä: bsaYkce 'kälke'; Lj: luka 'hälften', aby 'älg', 
svakyo 'svälja', hage 'tälja', fa.khce 'stjälk'; Hä: bjukhce 'bjälke', 
jakp 'jälp'. 

Anm. Kvaliteten i åm. vacklar något. Rätt konstant står i upp-
teckningarna 0, men därjämte förekommer en förskjutning över 00 — 
Vik carjan 'älgen' — ända till a: Vik akjan, traki 'vidjehalsband för 
kreatur'. Materialet från Vik härleder sig från samma upptecknare. När 
däremot former som Stig stakp 'stjälp', pcefana 'potatisstjälkarna', 
Hägd fakkan 'stjälken' förekomma, är det väl rimligast att tolka dessa 
såsom beroende på inflytande från grannlandskapet. 

På liknande sätt förekomma även i Mp. några former med 8, 
vilket ljud motsvarar det åra. 0 (jfr mom. 11 ovan). Sådana äro fram-
för allt j8kv 'själv', j8kpce 'jälpa', vilka jämsides med a-former av 
samma ord påträffas över stora delar av landskapet. 
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17. Äldre ee uppträder i åm. som a (te) framför de 
gamla konsonantförbindelserna r, rt, i mp. däremot 
som a. 

km. VikStigHägd: fiaka 'fjärde'; VikStig: fj6lbg 'fjär-
ding', vera 'världen'; VikHägd: fjer 'f,järd', a 'ärta'; Vik: 
Jetta 'järta'; Stig: fd:as 'färdas', fig,. 'Fjäl (by i Hässjö)', 
Jahr 'gåvor', ja 'gärdena', (bto" 'ärter', fao, 'stjärten'. 

LjHä: fifia• 'Fjäl', fat 'stjärt'; Lj: vgia• adj. 'värd', 
jatte 'järta', invattes 'invärtes'; Hä: bake 'fjärde', &kan 'spå-
ren', Or ka 'världen'. 

18. Den gamla diftongen Qu uppträder i åm. Mycket 
ofta som a (eller e). Detta sker blott undantagsvis 
i rap. 

Åm. Vikilägd: gek 'gök'; Vik: mora 'myrorna'; Stig: 
brtit '*bröt, hög', Obscen 'göken', kale 'hök', Intorkas 'myrstack', 
rake 'råma, om kor'. 

Ljffit: ggi,sten 'göken'," nzor 'myra', kgkte 'locka på 
boskap'; Lj: hk 'hök', rgtce 'råma'; Hä: brgt 'hög', .2,laheyeen 
'slaghöken'. 

Anm. övergången sträcker sig ej till hela ordmaterialet i åm. 
I många fall står 0, t. ex. VikStig khv 'klöv', lita 'utmarken'; Stig 
bht 'blöt', brg 'bröd', igS 'lös', Ste:n, 'stören'. I Mp. äro former med 
grumlig kvalitet ytterst sällsynta i södra flodområdet (dock med undan-
tag för pret. av typen sk8t 'sköt' i Bo ock To), men bliva något tal-
rikare längre mot norr, t. ex. Ljliä skut 'bar, kal', MaYe 'äta enbart'; 
Bä fusk 'murken ved', ser 'avfall'• 

19. Gammalt supradentalt n förekommer i åm. i 
stor utsträckning efter såväl bakre som främre vokal 
i både tryckstark ock trycksvag ställning. I mp. är 
däremot ljudets förekomst inskränkt till ställning 
efter tryckstark bakre vokal. 

km. VikStigliägd: son 'son'; Vik: grytfafana 'grythand-
taget', patan, 'pärtorna'; Stig: van 'van', mon/an 'måndan', 
b4na 'benen', fencla 'skenade', grzlitla 'grät', sponw 'spånbe-
lägga', ingen 'pigorna', slwn, 'sidorna'; Hägd: gran, 'gran', 
vagan, 'vägarna'. 

111p. Lj: vgnce 'vänja', bgn, 'nyck', dona 'dåna, dundra', 
men ben 'ben', grinde 'grät', spgnce 'brädfodra', hunan 'hun- 



18 	 VESTLUND, MEDELPADS FOLKMIL. 

darna'; Hä: nicka 'manen', men bena 'benen', mean 'me-
darna'. 

En del olikheter föreligga i fråga om n-bortfall 
(jfr Geijer i »Sverige» VI: 474). Dessa behöva emellertid här 
ej närmare exemplifieras, enär de framgå av det följande, då 
skiljaktigheter i formläran behandlas. 

Bestämd pluralform hos mask. substantiv, 
om urspr. kortstaviga ock gamla konsonantstammar 
undantagas, ändas i åm. på -a, i mp. på -an. 

km. Vik: airja 'älgarna', hata 'hattarna', grana 'gran-
narna', pona 'kälkarna'; Stig: hcesta 'hästarna', loka 'pölarna'; 
yetvga 'getingarna', prcesta 'prästerna', steka 'säckarna', fina 
'finnarna'; Hägd: hcesta, Jena 'enarna'. 

lp. Lj: hunan 'hundarna', tisan 'spenarna', yuskan 'ljum- 
skarna', kagan 'kaggarna';Hä: lipan 'läpparna', rovan 'rävarna', 
byan 'byarna', oksan 'oxarna'. 

22. Gamla mask. konsonantstammar ändas i åm. 
på -ren, i mp. på -ran i best. plur. 

km. VikStigHägd: fetran 'fötterna'; Stig: benran 'bön- 
derna', bymcenran 'bymännen'. 

lp. tjHä: fisitran 'fötterna'; Se: frånran 'bönderna'. 

Urspr. kortstaviga svaga maskuliner ändas i 
åm. i obest. plur. på -r (i jämförelse med obest. sing.) ock 
i best. form på -ra. I mp. äro ändelserna respektive 
-rer ock -ran. 

km. Vik: hagar 'gärdsgårdar', stegar 'stegar', harara 'ha- 
rarna', drepara 'dropparna'; Stig: drapar 'droppar', pusar, 
pubra 'påsar -na', kakabetara 'kakbitarna'; Hägd: travar, 
tra vara 'travar -na'. 

31p. Lj: hagarcer 'hagar, gärdsgårdar', dreparcer 'droppar'; 
Hä: dr8parer, dr8paran 'droppar -na', hararwr, hararan 
'harar -na'. 

Anm. Någon vacklan synes råda i gränsområdena. Enstaka for-
mer av rap. typ finnas som alternativa angivna från Åm. ock tvärtom. 
Så ifrån Hå: harar, dr8par, dr8pan, ifrån Vik: hararar ock ifrån 
Hägd: stegarar. 
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Feminina substantiv ändas i åm. i best. plur. 
på -(r)en, i mp. på -(r)an. 

km. Vik: sagan 'sängarna', luitggh,n 'kattugglorna'; Stig: 
sakcen 'sulorna', Mrcen 'tårarna', ptgari 'pigorna', boceg 'bo-
darna', kön 'korna', dndran 'änderna', ndtrcen 'nätterna'; 
Hägd: granan 'granarna', atan 'ärterna'. 

Mp. LjHä: Man 'korna'; Lj: .ilarvan 'slarvorna, trasorna', 
jOran 'getterna', st&gran 'stängerna'; Hä,: fan 'spåren', 
Man 'tårna'. 

Anm. Urspr. kortstaviga svaga femininer ha i åm. i best. plur. 
samma ändelse som andra femininer, t. ex. Vik fkegan 'flugorna'. I 
angränsande trakter av Mp. är ändelsen -anj  t. ex. Lj kakan 'kakorna': 
Hä thgart 'flugorna', 14n ladorna'•

' 
 Ty firsgan 'flugorna'. För övrigt 

i landskapet ändas formen på -en: iacen 'ladorna'. Därför kommer i 
detta fall olikheten i form mellan åm. ock mp. blott att gälla ett mindre 
område av Mp. 

Geijer »Sverige» VI: 470 uppställer som en olikhet 
mellan mp. ock åm. den företeelsen, att n faller i mp. i best. 
sing. hos urspr. kortstaviga femininer, men bevaras i åm. 
Ex. mp. stuge mot åm. stugen 'stugan'. I stort sett är iakt-
tagelsen riktig. Dock bör anmärkas, att gränsen mellan båda 
dessa former ej sammanfaller med landskapsgränsen, utan 
väsentliga delar av nö. Mp. följa åm. i detta avseende. Ex. 
Lj hsceren 'tjäran', stavcen 'stävan'; Hä hakcen 'hakan', tvarcen 
'grötkräklan'; Ty len 'ladan', smsgcen '*smugan, prånget'. 

Femininer på tryckstark vokal bilda i åm. 
best. sing. genom tillägg av -n, i mp. genom tillägg 
av -a. 

km. 	Vik: stortem 'stortån'; Stig: fr ten 'frun', kQn 'kon'; 
Hägd: bron 'bron'. 

Mp. Lj: leda 'kon'; Ty: lufac 'vidjebandet som höll åran 
i läge'; Se: Ma 'tån', frtia 'frun'. 

Anm. Former på -n äro ej alldeles obekanta i Mp., i synner-
het i nordliga trakter. Detta ses bl. a. därav, att femininer av denna 
typ visa benägenhet att övergå till maskuliner, enär -n ju är den spe-
cifikt maskulina artikeln. Sålunda är t. ex. fallet med bron HäSe, 
in Hå, ein Se (i Ljungadalen däremot cia), vm Hå (i Se jämte vreia). 
Förklaringen kan knappast sökas i riksspråksinflytande, ty i så fall vore 
det svårt att förstå, varför just femininer av denna typ mer än andra 
skulle vara bekväma för antagande av -n BOM best. slutartikel med åt- 

2-231073. Sv. landsm. Vest I un d. 
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följande genusförändring. Naturligast är, även med hänsyn till for-
mernas geografiska fördelning inom landskapet, att söka företeelsens 
rötter i åm. språkutveckling. 

27.. Neutrer av typerna dike ock öga ändas i åm. i 
obest. ock best. plur. på -a, i mp. på resp. -ar ock -an. 

Åm. Stig.: stakt 'ställen, ställena', yga 'ögonen'; flägd: 
gkasea 'glasögon'; Säbrå: tcelya 'täckena', gra 'öron'. 

Np. LjHä: ggan 'ögonen'; Lj: fuktar 'åthävor', Nypan 
'kläderna'; Hä: stcelar 'ställen', gran 'öronen'. 

I böjningen av adjektiv, obest. art. ock pron. 
uppvisar åm. en del former med slutljudande -n, som 
i rap:  saknas. 

Am. Stig: n grdvan rot 'en grov rot', en ndttt ml 'en 
knapp mil', n tana 'en tunna', n 1c9fga 'en koföda', nan j§c§ra 
'någon tjära', nan skrtn 'någon skrinda'. 

Np. Hä: e stor-a vant 'en stor våm', na masa 'någon 
masur'; Lj: e &el 'en hässja'. 

I sin redogörelse över åm. yttrar Geijer i »Sverige» 
VI: 474: »Med avseende på kvantitetsutvecklingen förtjänar 
observeras förkortningen av lång vokal framför konsonant-
grupp, som uppkommer genom tillägg av böjningsändelse: fint, 
neutr. av fin, jfr jt fint, men mp. ock sydligare kustmåls fint.» 

Iakttagelsen är riktig ock träffande. En medelpading, 
som hör en ångermanländing tala, frapperas starkt av vokal-
förkortningen i ordformer av detta slag. Dock är företeelsen 
ingalunda ovanlig i mp. Detta gäller företrädesvis målen i 
norra floddalen ock framför allt i det nordöstra hörnet. Jag 
anför några ex. från Lj: grtndce 'grät', lastce 'löste', aktce 'åkte', 
kvaft 'kvavt'. Skillnaden mellan åm. ock mp. ligger i detta fall 
snarast däri, att förkortningen i åm. uppträder med strängare 
konsekvens, medan den i mp. är av mer sporadisk natur. 

En syntaktisk företeelse kan också vara värd att 
anföra i detta sammanhang. I såväl mp. som åm. användes 
best. form hos substantivet i betydligt större utsträckning 
än i riksspråket. Man kan lätt nog i Mp. få höra uttryck 
som följande: nspce bra 'plocka bär(en)', ske vgn 'sälja 
ved(en)', vg ha fat nu% 4 vc'ejcen 'vi ha fått myror(na) i 
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väggen', frau slce håla 'från alla håll(en)', ha b valsor-vorce 

nz4ra 'det blir vackra vädret i morgon'. 
I Am. synes man hysa ännu större förkärlek för den 

bestämda formen än i Mp. Ett par fall, som äro uppteck-
nade ifrån -sydåm. område ock som skulle vara alldeles omöj-
liga i Mp., må anföras: Stig na trapstega 'några trappsteg(en), 
na kontrakta 'några kontrakt(en); Hägd da vceks granan 'det 
växer granar(na)'. 

31. Några spridda olikheter, som ej bero på genomförda 
ljudlagar eller analogibildningar, men som i alla fall äro be-
tydelsefulla nog, eftersom de äro lätt märkbara ock gärna 

.tilldraga sig uppmärksamheten, må till slut anföras: 
VikStig ont 'om' 	 Hä um 
Stig trg 'tre' 	 Hä tre 
VikStig fQ 'få' 	 LjHä fig 
Vik vota 'blivit' 	 Hä vutce. 
Prep. ock adv. vid förekommer ej i mp. I dess ställe an-

vändes med (ma). 1 åm. förekommer däremot vid (va, vc_e), 
som där spritt sig på bekostnad av med, medan förhållandet 
i mp. är omvänt: 

Stig bot vce hagan 'borta 	Se bot ma hagan 
vid hagen' 

Stig bredva 'bredvid' 
Stig mitri-la-van 'varit i lag 

med honom' 
Stig ta-o-va 'till ock med' 

En mycket starkt utpräglad gräns synes alltså förefinnas 
mellan åm. ock mp. Visserligen kunna en del ljudutveck-
lingar med en eller annan ströform skjuta rätt långt in i 
angränsande landskap; så t. ex. öggen a 	o framför 1.1, it 
ock ä -> o framför • + kons. I andra fall kan gränsen mellan 
vissa skiljaktigheter förefalla så att säga suddig, i det att 
målen i områdena närmast varandra å ömse sidor om land-
skapsgränsen uppvisa om vartannat former av såväl mp. 
som åm. typ. Så är t. ex. fallet med pluralformerna hagar 
el. hagarer 'gärdsgårdar', hagan el. hagaran 'gärdsgårdarna'. 
1 synnerhet synes detta, som ju är att vänta, gälla målen i 

Lj bin:4 
Lj la-m4 

Se tel a ma. 



22 	 VESTLUND, MEDELPADS FOLKMÅL. 

socknarna Hässjö ock Hägdånger. Här går ju den gamla för-
bindelseleden till lands mellan Mp. ock Åm. fram, ock här 
stöter bygd intill bygd. Språkligt visar sig detta däri, att 
sådana mp. former som Viger() 'spindel' ock kånke 'tupp' med 
å — ock ej som annars i åm. med a — träffas i Hägd. Det-
samma gäller det slutna a i t. ex. hak 'hatten' från samma 
socken. Men bortsett ifrån sådana fall, som kunna göra 
övergången mellan mp. ock åm. i vissa avseenden flytande, så 
kvarstå dock en hel del särmärken, som visa så stark benä-
genhet att hålla sig på sin ursprungliga sida om landskaps-
gränsen, att denna kommer att utgöra även en ovanligt ut-
präglad språkgräns. Ock detta t. o. m. i den trakt där, som 
nyss nämndes, bygder mötas. Det sistnämnda framgår av en 
del uppteckningar, som äro gjorda i grannbyarna Bye ock 
Gnistring, den förra inom Hässjö, den senare inom Hägdånger. 
Som exempel på företeelser av detta slag kunna nämnas: 

åm. a 	 mp. a i ord av typen laga 
o el. dyl. 	a i typen ladu 

a framför • + kons. (ex. kalv) 
e 	 en i ord av typen fsv. stiga (obl. 

form av stigi 'stege') 
pluraler som åm. hästa 	hästan 'hästarna' 
åm. kam 	 koan 'korna' 

öga 'ögon, ögonen' 	ögar, ögan. 

§ 2. Skiljaktigheter mellan målen i Medelpad ock 
Jämtland. 

Medelpad (bortsett från Haverö) äger ju en rätt lång 
gräns emot Jämtland. Målen utefter denna växla följakt-
ligen rätt betydligt både på medelpadskt ock ännu mer på 
jämtskt område. Mp. stöter ju här till två jämtska språk-
områden, det östjämtska (öjt.) ock den del av det inre jämt-
ska (ijt.) som representeras av målen so. om Storsjön. Det 
förra området mötes på Medelpadssidan av socknarna Liden, 
Holm ock Torp (något litet även av Borgsjö), det senare av 
Borgsjö. Om alltså olikheterna längs gränsen i de båda 
landskapen inbördes bli rätt stora, torde dock å andra sidan 
samhörigheten vara så pass stark, att en jämförelse mellan 
mp. ock it. kan göras i ett sammanhang, utan att överskåd-
ligheten förlorar alltför mycket därpå. 
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Liksom vid den föregående jämförelsen mellan mp. ock 
åm. har jag även här så vitt möjligt sökt lägga till grund 
material från trakter av de båda landskapen, som äro var-
andra så närbelägna som möjligt. Därvid har jag för öst-
jämtskt mål använt uppteckningar ifrån Hällesjö (Häll) av 
T. Bucht, ifrån Ragunda (Rag) av Ii. Geijer ock ifrån Fors av 
S. Webjörn. Några uppgifter om målet i Ragunda ha stått 
att finna i den gamla landsmålsföreningens samlingar ock i 
Jessens »Notitser». I detta fall äro alltså de jämtska målen 
närmast Mp.-gränsen representerade med uppteckningar från_ 
Fors ock Hällesjö. När däremot jämförelsen gällt inre jämt-
ska ock mp., har jag inte varit i samma goda situation. Annat. 
material än de fåtaliga upplysningar, som förekomma i Westin, 
Landsmålsalfabetet etc., ha nämligen ej stått mig till buds 
ifrån Bräcke, den Jämtlandssocken som inom detta dialekt-
område ligger närmast Mp. Därför har jag lagt till grund 
uppteckningar ifrån Revsund (Revs) av T. Bucht. Denna 
socken ligger närmast norr om Bräcka, som är dess gamla 
annexförsamling. I något fall ha former från Bodsjö socken, 
belägen närmast v. om Revsund ock Bräcka, anförts efter en 
liten ordsamling av S. Svensson. 

Upplysningar rörande förhållandet mellan jt. och mp. ha. 
dessutom stått att få i Geijers artiklar i »Sverige» VI. 

1. I urspr. kort öppen stavelse följd av a upp-
träder äldre ä i jt. som a, i mp. som a. 

Jtl. ForsHäll: haga 'gärdsgård': Fors: raka 'skrapa', krasa 
'krasa, knastra', navar 'navare', skava 'skava': Häll: braka 
'braka', haran 'haren': Rag: vasal, baka 'ytbräde av stock'; 
Revs: maga 'mage', skrapakal växtn. 'höskallra', frasakar 'hy-
velspån', ava 'bäck som går genom myr'; Bräcke: gnaGra 
'gnaga'. 

Np. Lillo: aga 'respekt, fruktan': LiHoToBo: haga 'gärds- 
gård': LiHoTo: firasa 'flamma': LiBo: navar 'navare': Ho: baka 
'ytbräde'; ToBo: kit•aloa 'isgata'. Se vidare § 5. 

Anm. Den växling, som i mp. finnes mellan vokalkvaliteten i slu-
ten ock öppen stavelse — typerna mat ock mata — i det att den 
slutna stavelsen uppvisar sluten kvalitet, a, ock den öppna en i 
förhållande därtill öppen, a, saknar alltså motsvarighet inom an-
gränsande trakter av Jtl. Där förekommer nämligen samma slutna a-
kvalitet i båda typerna. Jfr med exemplen ovan Fors: rat 'skräp', krig 
'skärm som fästes nedtill på liorvet, när säd skall mäjas'; Häll: maria 

1) Betydelse ej angiven i källan. 
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'sidan av en mur', man 'man'; Rag: tak 'tak', lat 'lat'; Revs: lak 
'läckte', vciskgr 'öskar'. Ex. av samma typ från mp. återfinnas längre 
fram i § 7. 

I den tvåstaviga typen har i jt. rotvokalen benägenhet att övergå 
till a, ifall den intervokaliska konsonanten utgöres av k" eller r. Ex. 
HällRagRevs: taka 'tala': Rag: hara 'hare', dakan 'Dalarne', chankeir 
'dalkarl' (men simplex char 'dar); Revs: skara 'skare': Bräcke: maka 
'mala'. När den intervokaliska kons. är k, synes övergången inträda 
även framför i i nästa stavelse: Rag hceryodakig 'härjedaling': Revs 
gOtn 'galen'. I typen skara finnes övergången starkare eller svagare 
representerad i hela Mp., men av formernas geografiska utbredning att 
dötnina har den ej anknytning åt jämtskt, utan åt ångermanländskt håll 

§ 6 mom. 4). Framför ?" träffas agg till a sparsamt representerad 
i To (jfr § 6 mom. 5). 

I jt. uppträder äldre å' som 8 el. dyl. i urspr. 
kort rotstavelse följd av u. I mp. bevaras a. 

Jtl. Fors: sk '*stada, kant', hoka 'haka', koka 'kaka', svoN 
'svala', brasa 'brasa', skotabQk 'skatbo'; HällRevs: l 'lada': 
Häll: draga '*lindraga', 'atlets 'haka', tvarce 'grötkräkla', vstabgta 
'vattenbyttan', stava 'stäva'; Rag: lomPra 'Ladumyren', sti 
'*stada', haka, 'haka', synka, 'svala', skuta 'skata', victadviya 'vat-
tenkälken'; Revs: stå 'frömjöl', tvagia 'tvaga', svsha 'svala', 
ism 'grötkräkla', akvaru 'allvar': Bräcke: svigu 'svala'. 

111p. LiHoTo: stace 'kant, frömjöl'; 	dr.age 'lindraga'. 
vatcebhince 'vattenblandad mjölk, använd som dryck', stam 
stäva': LiTo: brasce 'brasa': Li: tvarce 'grötkräkla'; Bo: lace 
lada'; HoBo: hakce 'haka' Se vidare § 5 o. § 6 mom. 6. 

Framför lt + kons. övergår i jt. äldre å till a, 
men kvarstår i regel i mp. 

JU. 	Fors: 4 clar 'al', kaZ-vkarisbei§an 'Kalkerisbäeken', an 
'aln'; HällRag: ay, 'aln', hakv 'halv'; Rag: alar 'al', ban 'balk', 
stakpa 'stolpe', has" 'halsen': Revs: hetman 'halmen', f4n 'falna', 
asr 'Alsen (socken)', Uh 'kalv'. 

LiHo: Gidcpr; Bo: alg,' 'al'; LiHo: stakpce 'stolpe'; 
LiHoBo: ha7 fm 'halm', kcarv 'kalv': LiBo: bairk 'balk', ag 'aln', 
hakv 'halv'; Li: hal; Bo: haj 'hals'. 

Anm. öggen är inom Mp. genomförd i Torpmålet (jfr § 15 e) vilket 
alltså i detta fall liksom i en del andra visar sig ha deltagit i jämtsk 
språkutveckling i motsats mot landskapet i övrigt. 
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Framför 11 ock It har äldre å utvecklats till o 
el. dyl. i jt., medan det kvarstår som a i mp. 

ForsHäll: kala 'kalla'; Fors: fco!. 'gall, föll', fcbla 
'fallet', hol 'kall', skcola 'skalle', ta l 'tall', sa.2,ttkar 'näver-
flaska för förvaring av salt'; Häll: kalgrot 'kallgröt'; Rag: 
holbcebsan 'Hallbäcken', kolt 'kallt', svo0wrya 'Svallbärget', 
totgp 'tallbark', voNtan 'Vallbodarna'; Revs: gol 'galla', mogk-
skaln växtn. 'prästkragen', skeltat 'kullig (om kor)'. 

LiHoToBo: tal 'tall'; LiHoBo: val 'vall'; 	stal 
'stall'; LiBo: shalo 'skalle'; Bo: ha/bcerice 'Hallbärget'. Se 
vidare § 15. 

Anm. I mp. finnes öggen representerad av några sporadiska fall. 
Se § 15. 

Vid sidan av denna ögg a ---> 0 el. dyl. föreligger åtminstone på 
östjämtskt område en annan, därifrån skild ögg a 	a framför 11: Häll 
taahQp 'allihop', sten 'stallet'; Rag al 	trött', alcer 'aldrig', stal- 
bynig 'stallbyggnad'. Sporadiska fall av en ögg a --> a t. ex. fram- 
för nn 	nd), ss, tt förekomma i mp. liksom i jt., men inga i denna 
ställning. 

Framför konsonantgrupp uppträder äldre å' 
även som kort i mp. ofta som a. Inom angränsande 
trakter av Jtl. synes detta ej vara fallet. 

Jtl. Fors: rama 'ramla', damp pt. 'damp', asas 'mot-
sols', ban pt. 'band', hatt pron.pron. 'han', ran pt. 'rann', laks 'lax', 
raska 'torrfura', asp 'asp', kasta 'kasta'; Häll: agncer 'agnar', 
garnkast 'den äldsta', trampa 'trampa', anks 'Anders', ,slakta 
'slakta', raskve 'furuved'; Revs: metgn 'magra', lam s. 'lam', vant 
'våm', tramp. 'trampa', an 'and', spar m. 'spann', tan 'tand', 
aksla 'axeln'„ slakta. 'slaktade'. 

LiHoToBo: lam s. 'lam', han pron. 'han'; LiFIoBo: 
man o 'magra', vam 'våm', ran pt. 'rann'; LiHo: aussitces 
'motsols'; LiToBo: ram?re 'ramla'; LiTo: damp pt. 'damp', spatt 
m 'spann'; LiBo: agncer 'agnar', asg f. 'axel', laks 'lax', ,slaktce 
'slakta', av, 'and', ban n. 'band', ta n 'tand', kastce 'kasta'; Li: 
trampce 'trampa'; Bo: dv..ce,9 'Anders'. Se vidare nedan under 
äldre å'. 

Anm. Medan sålunda i mp. samma kvalitet representerar äldre å, 
i ord av typen mat ock i många fall framför konsonantgrupp, är detta 
ej fallet i angränsande trakter av Jt1., där alltså (jfr mom. 1 ovan) 
typerna mat ock mata äga a, medan en öppnare kvalitet står framför 
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konsonantgrupp. Måhända går Bräcka i fråga om a-kvalitet i sistnämnda 
ställning med mp. Åtminstone uppges av Westin former som båk 
'backe', ha tn 'hatten', kåst 'kasta'; men måhända avses här ljudet a, 
jfr exemplen från Revs ovan. 

I jt. föreligger en kvalitativ skillnad mellan 
kort ock långt i, i det att det förra är öppnare, a, det 
senare däremot mer slutet, sl. Mp. saknar motsva-
righet härtill. 

Enligt Westin a. a. förekommer denna företeelse även i 
de trakter av Jtl., som ligga Mp. närmast. Så i Bräcke t. ex. 
nk 'rik', gin 'skina', men bin 'binda', brin 'brinna'. Detsamma 
gäller öjt. I de öjt. uppteckningar, jag haft att tillgå, synes 
det dock svårt att konstatera växlingen långt slutet i motsats 
till kort öppet i. I regel tecknas här både långt ock kort 
ljud med a. Vad Westins uppgift ifrån Bräcke angår, styr-
kes den därav, att enligt nyare uppteckning från grannsock-
nen Bodsjö växlingen där uppehålles, t. ex. rgic 'rik', men neutr. 
nkt, hmv 'kniv', j91/ 'kil', men hma 'himmel', van, 'vind'. 

I urspr. kort öppen stavelse följd av a över-
går i jt. äldre I till a, i mp. till (e. 

Jtl. HällRevs: sala 'sele', sya/a 'spela'; Häll: vradan 
'handspaken', bata 'smörgås'; Rag: staga 'stege', spaka part. 
'fastfrusen', spala 'spela', hatan 'hettan', vata 'veta', vatab&rya 
'Vättabärget', jpavan 'knähund'; Revs:Ma 'stege', bkaka 'bläcka. 
i träd', baka 'becka', bata 'smörgås', vata 'veta', inksdrctvaat 
'skum som yr på vattnet vid hård blåst'. 

Mp. LiHoBo: stcega 'stege', bkcpka 'bläcka', sTla 'sele'; 
Li: bcpka 'becka', heta  'hetta'; HoBo: spela 'spela'; ToBo: 
vceta 'veta'; To: jyTvan 'knähund'. 

Anm. Upptecknaren från Fors har använt typen a i t. ex. spala 
'spela', bata 'smörgås', hata 'hetta', vata 'veta'. Det förefaller dock, 
som om detta a — både här ock i en del andra fall i materialet från 
Fors — avsåga samma ljud, som grannmålens upptecknare angiva med 
typen a. Det har ock från Häll anmärkts, att ljudet har tycke av a. 

Gränsen är i Indalsälvens dalgång något svävande. östjämtska 
a-former träffas i en del fall i Liden, ock mp. ce-former sträcka 
sig in i Jtl. Sålunda uppges från Fors: stepga 'stege', leka 'leka, om 
banken ock medarna på en skogskälke, vilka äro rörliga mot varandra', 

1) Jfr Geijer, Nysv. Stud. I: 152. 
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Sceme, 'simma'. Sistnämnda form finnes ock anförd från Rag. Det) 
mp. karakteren visar sig även däri, att formerna ha stavelseförlängning. 

En övergång i 	oesi urspr. kort öppen sta- 
velse följd av u föreligger i jt. Motsvarighet härtill 
saknas i mp. 

Jtl. Fors: mosa 'vassla'; Rag: mososmore, 'messmöret'; 
Revs: mssut 'vassla', vskuttak 'veckotal'. 

För mp:s vidkommande se behandlingen av äldre I nedan.. 
Anm. Hur pass kraftigt representerad äggen är i jt., har på grund 

av materialets knapphet ej kunnat konstateras. 

I Jtl. förekomma ej s. k. Viby-2 ock -tt Dessa 
ljud äro ock svagt representerade i Li ock Ho, varför land-
skapsgränsen på detta håll ej har någon betydelse som språk-
gräns. Detta är däremot förhållandet, där To ock Bo möta 
Jtl., enär dessa båda socknar äga 2. 

I öjt. synas ändelsevokalerna i starka värbs su-
piner ha en »spetsigare» artikulation, trots en viss försvag-
ning, än försvagade ändelsevokaler i övrigt. Ifrån Fors. 
anföras konsekvent former som bete n, .4 'bitit', brete n. -2-
'brutit', brene 'brunnit', fele 'fallit', men bzta 'bita', brtna. 
'brinna', kagka 'tupp', fåta 'fatet'. Ifrån Rag finnas anförda: 
tytn 'tagen', Itt 'ätit', men även drolsa 'druckit', beta 'bitit'. 
I uppteckningarna. från Häll intar vokalen i sup. ock part. 
ingen särställning. 

I mp. finnes ingen tendens att bevara gammalt i i su-
piner: Li brsnce 'brunnit', etce 'ätit', lesce 'läst'; Ho drece 'dragit',. 
4lece 'slagit', ssmce 'simmat'; To botcel 'bitit', gnslce 'gnällt'. 

I öjt. representeras äldre ö av »rena» vokal-
kvaliteter, vilket även gäller i ord av typen kola. 
mp. förekomma i regel »grumliga». 

Jtl. Fors: fcokk 'folk', tcorp 'torp', liorv 'liorv', scoa 'koka. 
långsamt', skevra 'hugga en skåra'; Häll: hokm 'holme', ltörva. 

nope, 'noppa, plocka', sen 'son', koka 'kola'; Rag: 
drotna 'drunkna', foka 'fåle', koka 'kola'. 

1) Om den starkt delabialiserade artikulationen hos ljudet 0 i Bo 
ToAt se nedan under Y. 
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I >fp. uppvisa målen i de båda socknarna Li ock Ho, 
-som stöta till öjt. område, också »ren» kvalitet, nämligen ett 
ljud, som väl snarast svarar mot Imalf:s typ co: Li tcorpar 
'torpare', krcop 'kropp', scon 'son', mcoka 'mocka', smet 'koka'; 
Ho NI 'fors', fcoN; 'folk', corm 'orm', masa 'mossa'. Den 
kvalitet, som eljest förekommer i landskapet, är 8 ock e; jfr 
§ 1 mom. 11 ovan; Bogren, Torpmålet § 42. 

Anm. De angränsande ijt. målen uppvisa i överensstämmelse med 
trip. »grumlig» kvalitet: Revs 89"12 '(Ii)orv', rek 'rock', ktd'a 'kola', 
lsva lova'; Bräcke Pok 'tråg', feg 'folket', kreta 'karva', pesa -"påse'. 

Ord av typen ko ha i jt. på västnordiskt vis 
u, i mp. däremot o. 

Jtl. ForsHällRevs: Im 'ko', buan 'fäbodarna'; HällRevs: 
bru 'bro'; Bodsjö: bån 'redskapen'. 

lp. LiHoTöBo: ko; LiToBo: bro; Li: boan 'fäbodarna'; 
Ho: b9f@rce 'flytta till fäbodarna'. 

Anm. Former med u saknas i nutida mål fullkomligt i Mp., men 
ha efter ortnamns vittnesbörd tidigare funnits. Härför tala namnen 
bråkrolscen 'Brukroken' ock bråddn 'Brudalen', det förra i Li, det 
senare så pass långt åt öster som i Sä. 

I de fall, då ii bevarats (ej övergått till 8 eller 
dyl.), uppträder det i ijt. som relativt öppet i jäm-
förelse med mp:s slutna ljud. 

Jtl. Revs: mit& 'läkkött', hun 'hund', huv 'tupp'; 
RevsBräcke: mun, 'mun'; Bräcke: stut 'kort'. 

114. Bo: ghkg 'glugg', Mol 'hund', kance 'kunde', dupce 
'doppa'. 

Anm. 1 detta fall råder ingen olikhet mellan öjt. ock mp., enär 
den förra även uppvisar slutet u-ljud. 

1 ijt. uppträder äldre ä som ö i såväl urspr. 
kort som lång rotstavelse följd av i. I mp. står 8. 

Jtl. Revs: frgsce 'frusit', sgge, 'sugit', sgpce 'supit', skgtce 
'skjutit', lgdan 'luden', mgkan 'mulen', brona 'brunnit', snip 
'sjunkit, stUsce 'stuckit', dekban '*dunken, unken'. 

14. Bo: bl-ske 'brutit', sspce 'supit', sksrce 'skurit', iscen 
'luden', brsnce 'brunnit', drstce 'druckit'. 
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15. I ijt. bevaras u i ändelsen hos urspr. kort-
staViga svaga femininer. I såväl ijt. som öjt. be-
varas u i de gamla adj.-ändelserna -ugher ock -utter. 
I mp. har i båda fallen försvagning av vokalen in-
trätt. 

Jtl. Revs: stavut 'stäva', fk8gut 'fluga', repa 'ruva, 
sårskorpa': Bräcke: synka 'svala', igura 'tjära'. 

Np. Bo: hake 'haka', stugce 'stuga', gatce 'gata'. 
Jtl. Fors: tyle 'tokig', stalsota, bel 'kort tålamod': 

Revs: fru t 'okammad',. ragina 'vinglig', kunat 'sömnig', rskuct 
'slösaktig'. 

Np, Lillo: agl 'avig': Li: snum 'kullig, om kor', gnecet 
'yr, lekfull', stakcet 'kort'; ToBo: boket 'senfärdig'. 

16. Även i fråga om y förekommer — liksom i fråga om 
— i jt. en växling mellan kort öppet ock långt slutet ljud. 

Ex. Bräcke: by 'by', skryp 'odryg', men myksa, 'mycket'. I mp. 
saknas motsvarighet härtill. För öjt. gäller ock i detta fall, 
vad som sagts i mom. 6 ovan. 

17. I urspr. kort öppen stavelse följd av a över-
går äldre 1315 till a i jt. Det äger i regel rum i mp. 
endast ifall den intervokaliska konsonanten utgöres 
av r. 

Jtl. Rag: ravancesa 'Rävanäset', men rdvan 'räven', Lsca.a-
-vayan 'vägen till Kälarna', men simplex jpcd-; Revs: vagafel 
'vägskäl', faka 'stjäla', nava 'näve'. • 

Np. LiToBo: kesa 'läsa', cesa 'jäsa'; LiBo: eta 'äta'; 
Ho: revalo, 'rävlya', nceva cetfer 'gripa efter'; Bo: vegafgfl 
'vägskäl', fcdra 'stjäla', 

Anm. I uppteckningarna från For å skrives a: nava 'näve', rava-
lan 'rävsax', men rcev 'räv'. Det är ej troligt, att typen a här be-
tecknar något annat än de andra upptecknarnas a. Jfr mom 7 ovan. 

I något fall synes form av jämtsk typ skjuta in på mp. område. 
Så har To* nejva 'näve'. 

18. Framför rt, 	+ kons. ock k 	r6 uppträder 
åldre ire i jt. som a, i mp. i regel som a. 

Jtl. Fors: (ula 'släkte', jata 'jälpte' ; HällRag: hcdy 'hälg'; 
biairkar 'bjälkar'; Rag: jatra 'Gertrud', ag 'älg', blaCk-

myra 'Bjälkmyren', jama 'tala jämtska', traj 'vidjebindsle 
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för kreatur', firgt.akice 'tälja en stock på två sidor'; Revs: 
atarfe 'ärtskida', jett 'idissla', *va 'älven', jåm 'jama, om 
kattor', fakan 'spåren', h* 'härda ut mot köld'; Bräcke: hak.; 
'hälg'. 

Np. LiHoBo: traj 'vidjebindsle för kreatur', faker 'spår'; 
Lillo: ale 'slag, ras', OJ 'älg'; HoBo: hca.,e 'uthärda hunger 
eller köld'; Li: jettre 'Gertrud' , byakkce 'bjälke', jakmce 'jama'; 
Ho: at 'ärta', jatce 'idissla', hedy 'hälg'; Bo: ah 'älv'. 

Anm. I Torp förekommer samma ögg som i jt. Ex. at 'ärta', 
ate 'slag, ras', hak) 'hälg', jakpce 'jälpa', al,-.1) 'älv', hake -"härda', 
vera 'världen'. Liknande former har jag även antecknat från västliga 
delar av Holm, varför ett sammanhängande område med a-former — 
To ock västra Ho — sålunda ansluter sig till jt. 

I ijt. har långt ä stark benägenhet att anta. 
slutet uttal. Motsvarighet härtill saknas i mp. 

Jtl. Revs: Nya 'kläderna', j,,serag 'käring', pesan 'löp-
magen hos kalv', pergrev 'potatishacka', setce 'säte', stela 'ställe', 
te 'fägata', tema 'tämja'; Bräcke: i§ba 'tjäna', vy 'väg'. Där-
emot ger kort ä: Revs tt 'tätt', nat 'nät'; Bräcke tgåll 'känna'. 

Np. Bo: greva 'gräva',- hc§Z. 'häl', kne 'knä', nevcer 
'näver', tre 'trä', vTg 'väg'. 

Förekomsten av en tilljämningstendens, en-
ligt vilken äldre ä Et i urspr. kort rotstavelse följd 
av a övergå till 8 (0), kan spåras i ijtl. 

Revs: hena 'hane på gevär', gekhena växtn. 'käringtand', 
sema 'samma', spena 'spene', nesa 'näsa', kmbselar 'tomkärl' 

kärald). 
Det enda exemplet av liknande slag i mp. är det där 

mycket spridda nesa 'näsa'. 

Den gamla diftongen 9u bevaras i ijt., upp-
träder däremot- som 8 el. dyl. i öjt. Dess vanligaste 
motsvarighet i mp. är o. 

Jtl. Fors: fesk 'murken ved', fres 'frös', kvirhok 'ett slags 
hök', j,,scpshiga 'ljum mjölk vari löpe upplöses', mer 'myra'; 
Häll: pk 'gök', Ask 'hök', keka 'locka boskap', mer 'myra', 

1) Jfr härmed ögg till 0 i opplänningsmålet. Se Geijer, Tilljämn. 
ock apok. s. 21 if. 
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rsta, 'böla, råma'; Rag: gränletp 'granbark'; Revs: bkey_tt 'blöt', 
frs/os pt. 'frös', /nov 'löv', ststor 'stör'. 

lp. I socknarna efter Ljungan äro, som i § 1 mom. 
18 a påpekades, ö-former så gott som enarådande: BoTo 
fmk 'murken ved', ggk 'gök', kgkw• 'locka boskap'; Bo bht 
'blöt', hgk 'hök', krgkeet 'senfärdig', mir 'myra', mgZ-ce 'äta en-
bart', sng 'bar, kal'. Lkngre mot norr tillkomma., några former 
med 	8 : LiHo fssk 'murken ved', me 'äta enbart', sn s 'bar, 
kal', men ö-formerna äro dock alltjämt ojämförligt mäst van-
liga: LiHo ggk 'gök', kgkee 'locka boskap', mr 'myra', rgtce 
'råma, böla', sgr 'avfall'; Li hgk 'hök', Iscpsleg 'mjölk att 
uppmjuka löpe i'. I alla mp. socknar, som gränsa till JU, 
står s i pt.-former av typen sköt: LiFloToBo skst. 

I ijt. bevaras den gamla diftongen a3i; ej i 
mp.: Revs la k 'led', mafrakva 'metreven'; Bodsjö bcelt 'ung-
tall använd som foder'. I Bräcke lär dock diftongen vara 
kontraherad. Enligt uppgift lemnad i Revs säges i Bräcke 
mes mot Revs majs 'ett slags bärredskap'. Westin uppger 
ock därifrån ben 'ben', sten 'sten'. 

Den olika behandlingen av den samnordiska 
diftongen eu på östnordiskt ock västnordiskt område 
återfinnes här på så sätt, att jt. uppvisar former som 
återgå på io, mp. däremot former som återgå på 

Jtl. Revs: 'ostar 'ljuster', fo. 'skata', lglsg 'den krökta 
delen av lien', jpgr 'tjurved'. 

lip. Bo: My 'tjuder', jpgr 'tjurved', justr 'ljuster'. 
Anm. I vilken utsträckning äldre lo även föreligger i öjt., har 

jag på grund av materialets knapphet ej kunnat konstatera. Att diftongen 
i denna form dock ej är främmande för området, framgår av Rag 
jastar 'ljuster' ock Fors 199, 'tjuder' jämte pyr. Jfr härmed från 
Li »yr. 

I ijt. bevaras d i ställning mellan tvänne 
urspr. korta vokaler. I mp. har d försvunnit, från-
sett några sporadiska fall. 

Jtl. Revs: bula 'ge bud', sida 'koka långsamt', träda 
'småtrampa på ett ställe', ligan 'luden', »Mar 'tjäder'. 

31p. Bo: Vcpa 'släde', sttia 'sätta stöd på', 88a 'koka lång-
samt', iscen 'luden'. Däremot Isiftdefr 'tjäder'. 
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Gammalt supradentalt n synes ej förekomma i jt. 
Ljudet finnes däremot i mp., även om exemplen därpå ifrån 
de båda västligaste socknarna i Ljungadalen ej äro så många. 
Ex. Bo: gg,/ 'gäl', nigg f. 'man', vQn, 'vån, förhoppning'. Jfr 
även Bogren, Torpmålet § 121,2. 

Tje-ljudet har i Bräcke (enl. Westin) uttalet 	Ex.: 
i'åen 'tjäna', igura 'tjära', 1900« 'pojken'. I Bodsjö däremot 
inskränker sig detta uttal till ställning inuti ord. Detta 
gäller även Revsundsmålet enligt uppgift av dettas upp-
tecknare. 

mp. är motsvarande ljud p, även om affrikatans första 
element ofta är starkt reducerat, åtminstone i uddljud. Bc› 
har force 'köra', mibsce 'mycket'. 

Sortstaviga svaga maskuliners pluralformer 
förete olikheter i mp. ock jt. I mp. är den konstanta 
typen hararer, best. f. hararan (i To jämte harar, haran), 
alltså med en analogisk extra pluraländelse. Materialet är 
för jt. något för knappt att kasta ljus över de där förekom-
mande typernas utbredning ock frekvens. Den enda form 
jag] har ifrån Fors är nosaran 'näsorna', som visar överens-
stämmelse med mp. Ifrån Rag uppger Jessen har(r)ar, best. 
f. -an, ock i anteckningar av Geijer anföras därifrån tve hage 
'två hagar, gärdsgårdar', al hagen 'alla hagarna': allts'å, 
former som, bortsett ifrån r-bortfallet, skilja sig ifrån mp., 
i det de sakna den extra pluraländelsen. Ifrån ijt. upp-
ges former såväl utan som med denna ändelse: Revs firsta 
'flottar', pysa 'påsar', drgpa 'droppar' jämte batarar 'smörgåsar', 
spsnarar 'spenar'. Av materialet framgår emellertid så pass 
mycket, att någon skarp gräns mellan mp. ock jt. i berörda, 
avseende ej föreligger. 

I ijt. ändas urspr. kortstaviga svaga femininer 
i best. plur. på -an, i mp. på -en (jfr dock § 1 mom. 24, a). 

Jtl. Revs: /a« 'ladorna'. Blott detta enda exempel 
finnes att anföra, varför saken kanske är osäker. 

)lp. Bo: len 'ladorna', firsgen 'flugorna'. 

Neutrer på tryckstark vok. bilda i öjt. best. 
plur. på -a, i mp. på -na. Företeelsen är mycket svagt be- 



MEDELPAD : JÄMTLAND. 	 33 

lagd från öjt. Jag har blott ex. vgtrcea 'vedträden' ifrån 
Fors. Jfr härmed Li tana, best. pl. av ta 'fägata'. 

I ijt. ändas obest. ock best. plur. av neutrer 
av typerna dike ock öga på -a, i mp. på resp. -ar ock-an. 

Jtl. Revs: styl§a 'stycken', stela 'ställen', ceyja "'ängen, 
*ängena', 81,a,ga 'ögon, ögonen'. 

'lp. Bo: dgpar 'diken', dgpan 'dikena'; To: ceyjar '*ängen',. 
ceyian '*ängena'; BoTo: tågar 'ögon', ggan 'ögonen'. 

Anm. Vilka former öjt. uppvisar, framgår ej av det material, sorn 
stått mig till buds. Men även om överensstämmelse råder med 
bildar i alla fall ej landskapsgränsen någon språkgräns på detta håll. 
Socknarna Li ock Ho uppvisa nämligen former, som överensstämma 
med de ijt.: Ho dkk,s6z 'diken, dikena': Li stela 'ställen', eyja '*ängena';. 
LiElo essx 'ögon, ögonen'. 

Maskulina subst., som i obest. sing. ändas på. 
långt 	eller n-ljud med föregåhnde kort vokal, få 
förlängning av denna i best. form i öjt. 

ForsRag: hu n 'hund', hun 'hunden'; Fors: kvel 'kväll',. 
leveln 'kvällen'; Häll: k,veln 'kvällen'. 

I lp. är samma företeelse känd ifrån Li: bran 'stock i 
fågelgiller', best. f. bran, stal 'stall', staln 'stallet'. Eljest in-
träder ej förlängning: Ho pain 'pallen', valn 'vallen'; In stabt 
'stallet', htol 'hunden'. 

På öjt. område är gammal kortstavighet be-
varad, åtminstone i öppen stavelse. Härtill saknas. 
motsvarighet i mp. 

Fors: bata 'smörgås', haka 'haka', nosa 'näsa', frose 'frusit'; 
Häll: koka 'kola', bata 'smörgås'; Rag: boa part. 'budad'; fota 
'fåle', losa 'lossa'. Ytterligare ex. anföras i mom. 7 ovan. 

I ijt. apokoperas urspr. slutljudande ändelse-
vokal efter lång rotstavelse i tvåstaviga ord, varvid 
rotstavelsen får akcentformen cirkumflex. Detta 
äger aldrig rum i mp. 

Revs: bår, 'bulna', frps 'frysa', riimp 'rumpa, trtrni 'lands-
vägstrumma', back 'buske'; Bräcke: bin 'binda', britt 'brinna'. 

Huvudtryckets plats på senare leden i kom-
posita är ett för öjt. mycket utmärkande drag. 
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Rag: vittadrOn 'vattenkälken', didukk 'dalkarl', lonOra 
'Ladumyren'; Häll: femåtn 'fämaten, salt, mjöl o. dyl. åt 
kreaturen', liörva 'liorvet', karvån 'kolveden', f8reugf 'furuved', 
j§aktbdn, 'de som bo i Kälarna', vdigaf41 'vägskäl', vstabgta 
'vattenbyttan', valfra 'vedboden'. 

I mp. är ingenstädes akcentuering på senare leden så 
starkt utbredd inom ordförrådet, även om den uppträder i ett 
ock annat ord. Ex. Li InkirebiAskce 'marbuske', valfy 'vedbod'. 

Som ju är att vänta, är gränsen mellan mp. ock ijt., för 
så vitt man av det knapphändiga materialet, i synnerhet från 
Bräcke, kan dömma, betydligt skarpare utpräglad än gränsen 
mellan mp. ock öjt. Stora skogstrakter skilja näjderna vid 
Revsundsjön, där huvudbygderna i socknarna Bräcke ock 
Revsund ligga, från närmaste Medelpadssockens, Borgsjös, 
huvudbygd i Ljungaclalen. I kommunikationshänseende står 
visserligen Borgsjö av gammalt i nära förbindelse med Jämt-
land, enär just i denna socken den forna färdvägen från 
kusten till Jämtland ock Norge lemnar Ljungadalen ock böjer 
av mot norr in i grannlandskapet. Någon beröring mellan 
befolkningen i gränstrakterna utefter denna förbindelseled av 
så livlig natur, att den satt spår i folkspråket, synes, åt-
minstone av medelpadskan att dömma, ej ha ägt rum. Målet 
i Borgsjö intar ej någon särställning i det avseendet, att det 
skulle uppvisa jämtska drag mer än andra östligare socken-
mål. Jämtskan synes dock ha fått en del utvecklingsim-
pulser på denna väg. överensstämmelser mellan målen sydost 
om Storsjön ock kustmål ha redan framhållits av Geijer i 
artikeln om Jämtlands folkmål, »Sverige VI». En sådan före-
teelse som kontraktionen av diftonger i Bräcke är väl ock 
att sätta i samband med socknens läge intill Medelpadsgränsen. 
Kvar stå i alla fall en rad viktiga särmärken, som på detta 
håll göra landskapsgränsen till en betydelsefull språkgräns. 
Dylika äro t. ex. det slutna a-ljudet i ord av typen mata 
i jt. mot öppet a i mp., hi n i jt. mot hun i mp., bevarande 
av u efter kort rotstavelse i jt., t. ex. i§arn 'tjära', mot mp. 
»ene, sluten artikulation av långt ä, t. ex. ve, 'väg', samt 
apokope efter lång rotstavelse i tvåstaviga ord i jt. Dessa 
uppräknade särmärken äro alla belagda från Bräcke. Ett 
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fylligare material från socknen skulle nog göra förteckningen 
längre. 

Jämför man däremot öjt. ock mp., ställer det sig rätt svårt 
att uppräkna någon längre rad av särskiljande drag, som 
strängt hålla sig på ena sidan av landskapsgränsen. Gränsen 
mellan jt. ock mp. blir i många fall flytande. Språkliga 
särmärken finnas nog, som synes av den ovanstående redo-
görelsen, men gränserna emellan dem sammanfalla ej alltid 
med varandra ock med landskapsgränsen. Nyss framhölls, att 
målet i Borgsjö ej uppvisar några väsentliga drag, som äro 
att förstå såsom beroende på socknens läge intill Jämtlands-
gränsen. Dess närmaste grannsocken åt öster, Torp, däremot 
visar i många fall särutveckling i jämförelse med andra mp. 
sockenmål. Så träffa vi här former som taka 'tala', gak" 
'galen', hakm 'halm', haj 'hälg', i vilka fall mp. i övrigt har 
ljudet a. Man kan ej undgå att ställa denna särutveckling i 
samband med liknande företeelser i jämtska. Detta jämtska 
inflytande kan dock ej gärna ha kommit från ijt. språkområde 
utefter den ovannämnda gamla kommunikationsleden från 
kusten till Jämtland ock Norge, ty i så fall skulle man vänta 
liknande utveckling i den mellanliggande socknen Borgsjö. 
Det är tydligt, att det närmast är öjt. inflytande som före-
ligger, ock den ömsesidiga beröring, som detta förutsätter, har 
tydligen förmedlats på ock utefter de vattenvägar, som här 
förbinda huvudnäjden i Torp med jämtsk bygd — Holmsjön ock 
Leringen med dess avlopp. 

Även målen i de båda andra socknarna i Mp. — Holm 
ock Liden — vilka stöta intill öjt. språkområde, visa i mot-
sats till landskapet i övrigt drag, som närmast äro att be-
trakta som jämtska. Så är t. ex. fallet med den »rena» kvali-
teten i ord som koka 'kola', fcokk 'folk' samt med pluraler av 
typen ditja 'diken, dikena' mot ditjar -an i det övriga Mp. 
Landskapsgränsens betydelse som språkgräns försvagas även 
i viss mån därav, att företeelser, som egentligen synas höra 
hemma i ett visst landskap, i form av utlöpare finnas repre-
senterade även i grannlandskapet. Sålunda träffas t. ex. i ord• 
av typen spela (äldre spila) en del former, som på jämtskt vis 
ha a i rotstavelsen i Liden. Det viktigaste av de fall, i 
vilka landskapsgränsen synes vara mera skarpt språkligt 

3-231073. Sv. landsm. Vest lund. 
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skiljande, är, att den utgör gränsen för bevarandet av gammal 
kortstavighet i öjt. mot stavelseförlängning i mp. En lik-
nande roll spelar den även i fråga om former som det öjt. 
haka el. dyl. 'haka' mot det mp. hake. Vanligtvis är den 
blott på vissa delar av sin längd språkligt skiljande. Så t. ex. 
är den mot Torp gräns mellan »ren» ock »grumlig» kvalitet 
i- ord som kola ock folk, mot Torp ock Holm gräns mellan 
lång ock kort vokal i best. form av sådana ord som hund 
ock kväll, mot Holm ock Liden gräns mellan former med a 
ock med a i ord som kalv, aln o. s. v. Av Medelpads hela land-
skapsgräns (bortsett från dess västligaste delar) synes över-
huvud just den del, som här går mellan de jämtska socknarna 
-Fors ock Hällesjö ock motsvarande trakter 'av Mp., vara minst 
betydelsefull som språkgräns. Detta förhållande har natur-
ligtvis sin grund i de lätta kommunikationsleder, som här 
stått till buds: Indalsälven med dess dalgång ock Holmsjöns 
vattensystem, som sträcker sig långt in i Jämtland ock långt 
ned i Torp. 

§ 3. llaverömålets dialektgeografiska ställning. 

Som ovan vid upprepade tillfällen antytts, tillhör målet 
i Haverö ej det egentliga medelpadsmålet. Socknen intar ock 
rent geografiskt en isolerad ställning gentemot det övriga 
Medelpad. Närmast kommer härvid dess grannsocken i öster, 
Borgsjö, i betraktande. Trots att bägge socknarna ligga efter 
Ljungan, skiljas dock huvudbygderna i dem av vidsträckta 
skogstrakter, som uppfylla västra Borgsjö ock östra Haverö. 
Sistnämnda sockens invånare synas av gammalt ej häller ha 
trätt i intimare beröring med övriga medelpadingar, utan 
deras förbindelser ha gått åt andra håll. Detta har, efter 
vad det vill synas, i synnerhet varit fallet åt söder, till häl-
singebygder, dit ju en naturlig förbindelseled, sjön Havern, 
leder. Dessa förbindelser avspegla sig på den kyrkliga orga-
nisationens område, i det att Haverö redan tidigt kyrkligt 
knöts samman med hälsingebygd. Under medeltiden lydde 
socknen som annex under Torps pastorat, men på grund av 
sockenbornas klagan över lång kyrkväg lades den genom kgl. 
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brev av 1562 till Ytterhogdals socken, vilkens ställning tidi-
gare varit jämförlig med Haverös: den hade lytt under det 
avlägsna Ljusdal. Föreningen mellan de båda socknarna 
räckte till 1818, då Haverö kom att bilda eget pastorat. 

Denna isolering, vari Haverö befunnit sig i förhållande 
till det övriga Mp., visar sig språkligt i en rad särmärken, 
som skilja socknens mål ifrån mp. i övrigt. Dessa äro av så, 
pass stort antal ock av sådan vikt, att det synts mig be-
rättigat att i den följande framställningen av mp. utesluta 
Haverömålet. Detta sker även ur den synpunkten, att, om 
det medtoges, framställningen skulle komma att uppvisa en 
myckenhet avvikande former, varigenom den skulle förlora i 
enhetlighet ock överskådlighet. Sedan nu alltså här redo-
gjorts för de viktigaste avvikelserna mellan den egentliga 
medelpadskan ock Haverömålet, bortses i det följande från 
det senare. 

Vid denna redogörelse kommer jämförelsen riärmast att 
stå mellan Haverömålet ock målet i Borgsjö. De avvikelser, 
som sålunda konstateras hos det förra, skall jag samtidigt, i 
den mån det på grund av tillgängligt material låter sig göra, 
söka hemortsrätt för i angränsande delar av omgivande land-
skap för att sålunda i någon mån vinna klarhet i vart målet 
närmast är att hänföra. 

Som källor ha för sydjämtskan använts ordsamlingar från 
Bärg ock Rätan (den senare mycket liten) av S. Svensson. 
Ibland ha uppgifter ej stått mig till buds på närmare håll 
än i Hackåsmålet (typordl. av E. Festin). För härjedalskan 
har jag använt uppteckningar förnämligast från överhogdal 
ock Lillhärdal av S. Asander ock för målet i ny. Hälsing-
land typordl. ock täxter från Färila av A. Lindkvist samt 
typordl.. ock ordsamling från Ljusdal av S. D. SiMn. Dess-
utom ha uppgifter stått att få i Carl Säves samling av 
ord ur häls. (hs. i Upps. univ.-bibl. R 631), hos Jessen ock 
Westin, samt i G-eijers artiklar om ifrågavarande landskaps 
folkmål i »Sverige» VI. 

1. I Ha träffas en övergång a ---> 8 i urspr. kort 
rotstavelse framför u i ändelsen. Mp. i övrigt be-
varar a. 

Ha: lena 'lada', stsw '*stada, kant', Vagn& 'slaga', tvsgza 
'tvaga', hstut 'haka', sskia 'svala', tsrut 'grötkräkla', snsria 
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'snara', br8sta 'brasa', ~star 'masur', trssm 'trasa', stsvut 
'stäva'. 

Ex. ifrån Bo ock andra västliga medelpadssocknar åter- 
finnas under § 2, mom. 2 ovan. Om några få fall med s i 
mp. se § 6 mom. 6. 

Övergången träffas i närbelägna delar av Jt1., Härj. pck 
Räls. Så t. ex.. i Bärg: be2ka 'ytbräde', /ou 'lada', Izekt, 'haka', 
sneru.  'snara'; Lillh: luoltt 'lada', snara 'snara', brusu 'brasa', 
muro 'maran'; i ohogd: isu 'lada', snaru 'snara', haku 'haka'; 
i Ljusd: /so 'lada', sokan 'svalorna', tvegu 'tvaga'; no. Räls: 
t8ra el. t8ru 'grötkräkla'. 

Anm. Ingenstädes är övergången fullt genomförd. Så kvarstår 
t. ex. i Ha-målet a: gatut 'gata', skatta 'skata', kuku& 'kaka', tranut 
'trana', nana 'tapp varmed stockar hopfästas', iggiu 'veck på kläder'. 
I Bärg kvarstår a i t. ex. gata 'gata', i Lillh ock öhogd trana 
'trana', gatu 'gata'. Av trakter, som här komma i fråga, äro dock 
a-former vanligast i Häls., t. ex. Ljusd gato 'gata', elbrasu 'eld-
brasa'; Får karu 'skrapa, raka' o. s. v. 

I mp. övergår å' till a framför r + kons. (dock 
ej urspr. rö rt ra). I Ha saknas övergången, ock i 
denna ställning står målets vanliga öppna a-ljud, a. 

Ha: arg 'lekfull, yr', varg 'varg', stajk 'stark', arm 'arm', 
tarm 'tarm', varm 'varm', skajp 'skarp', harms 'harva', sparv 
'sparv'. 

Bo: vara 'varg', stark 'stark', arm 'arm', varm 'varm', 
skarp 'skarp', harv ce f. 'räfsa'. 

Frånvaron av öggen a till öppnare ljud framför r + kons. 
synes Ha-målet dela med angränsande trakter av åtminstone 
Jtl. ock Räls. Så i Bärg: varg 'varg', stark 'stark', darke, 
'slå' med samma ljudvärde som eljest hos målets öppna a-ljud, 
i t. ex. gal 'steril', ans, 'annat': i Fär: varg 'varg', arm 'arm', 
skap 'skarp', liksom han 'band', bak 'balk'. I Ohogd däremot 
finnes övergång till a (te) framför både r ock •k + kons.: stajk 
'stark', skap 'skarp', kav 'kalv', cen 'aln'. 

I mp. övergår å' till a i rätt stor utsträckning 
efter r. Företeelsen gäller ej i lika hög grad de västligaste 
trakterna, t. ex. Bo. I Ha saknas emellertid exempel därpå 
helt ock hållet. 
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Ra: bra; 'brand', brat 'brant', gran 'grann', grance 
'granne'. 

Bo: 	gran 'grann', grace 'granne'; St: bra t 'brant'; Ho: 
bra n 'brand'. 

Omgivande trakter av angränsande landskap överens-
stämma med Ha. Ifrån Bärg anföres lagra 'kinkig', jfr 
samma måls ana, 'annat'. I Lillh intaga ord av denna typ 
ingen särställning ock ej häller i Ljusd, därifrån gran ock 
grana uppgivas med samma a-ljud som t. ex. san 'sand', ran 
'rand'. 

I den gamla avledningsändelsen -nar bevaras 
a-ljudet i Ha; försvagas i mp. till ä. 

Ra: buna 'redskap', levna 'levnad', falna 'skillnad', trevna 
'trevnad'. 

Bo: folnce 'skillnad'; To: meozce 'månad'. 
Försvagning av a i denna ställning inträder även i Jtl. 

ock Härj.: Bärg buna 'redskap', sene, 'skillnad'; Linsäll 
biin. I Räls, däremot, där trycksvagt a överhuvud bevaras, 
heter det t. ex. i Ljusd fana 'skillnad'. 

1 inf. av typen rida kvarstår i Ha den slut-
ljudande vokalen. I mp. däremot är den fallen. 

Ra: filce 'föda', lece 'leda', lyce 'lyssna', f? 'rida'. 
BO: fe 'föda', le 'leda', q 'rida'. 
Överensstämmelse med Ha visa målen i Jtl. ock Härj.: 

Bärg bkga 'blöda', lya 'lyssna'; Cohogd rta 'rida'. Räls. upp-
visar både bortfallen ock kvarstående vokal: LjusdFär fki 
'föda', vn, 'vrida'; Ljusd le 'leda', rz 'rida', men Fär la, r/a. 

I mp. övergår äldre I till ce i urspr. kort öppen 
stavelse följd av a. 1 Ha-målet står e, alltså samma 
kvalitet som i urspr. kort sluten stavelse. 

Ra: .21ea 'släde', sega 'sakta rinna', stega 'stege', svaga 
'bärredskap av vidjor', gneka 'gnissla, knarra', saka 'kälta', 
spela 'spela', sela 'sele', grena 'skreva med benen'. 

Bo: .21cect 'släde', stega 'stege', pucka 'knarra', ska 
'kälta', scela 'sele', spcela 'spela'. 

Mp. har sålunda i detta fall en tilljämningsföreteelse, som 
Ha-målet saknar. Härutinnan uppvisar häls. överensstäm- 
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melse med Ha: Ljusd stega 'stege'; Fär sela plur. 'selar', 
spela 'spela'; ohogd på samma sätt stega 'stege', leva 'leva', 
spela 'spela'. Längre in i Härj. visar sig åter tilljämningen: 
Lillh spala 'spela', stgga 'stege', ock detta är fallet även i 
sydjt: Berg svd 'sveda', saga 'stege', ktna 'lätta på'; Rätan 
staga 'stege'. 

7. Ha-målet bevarar i ändelsen hos supiner av st. 
värb i efter såväl kort som lång rotstavelse. I mp. 
i övrigt äger försvagning till ä rum. 

Ha: bi 'bjudit', bett 'bitit', sept 'supit', S8V2 'sovit', brent 
'brunnit', drekt 'druckit', jvs.ita 

Bo: atce 'ätit', botce 'bitit', spence 'spunnit'. 
Försvagning 'inträder ock i sydjt. Så i Bärg huga 'huggit', 

staka 'stuckit', Rätan (byn Handsjön närmast Mp.-gränsen) 
hege, 'huggit', ren/a 'runnit'. Ha-målet visar alltså i detta 
viktiga avseende en bestämd olikhet i jämförelse med jt., 
men ansluter sig i stället till härj. ock häls.: Lillh Nit 
'bitit', butndt 'bundit'; ohogd be tk 'bitit', Vett. 'slitit'. I nyare 
uppteckningar från ny. Häls. föreligger försvagad ändelse-
vokal, t. ex. Ljusd sketa 'skjutit', bred 'brutit'; Får veva 
'vävt', bete, 'bitit', broa 'brutit', men lest• 'läst'. Äldre upp-
teckningar (landsmålsföreningens) ge dock vid handen, att 
ifrågavarande arkaism ej är främmande för dessa trakter: 
Fär kiröffi 'kluvit', sleji 'slagit', eti 'ätit'. 

8.. Kort u uppträde'r, då det ej övergått till 8 

el. dyl., i Ha som u, i mp. som u. 
Ha: gul2ce 'gubbe', gul 'guld', hut 'hund', In» 

pust 'pust', skugye 'skugga', u!. 'ull'. 
Bo: On 'glugg', hutt 'hund', kunce 'kunde', shrgce 

'skugga', skum 'skum'. 
Överensstämmelse råder mellan Ha-målet ock jt.: Bärg 

gasta 'blåsa', husku 'ryslig', skult 'kvitt'. I åtminstone vissa 
närbelägna hälsingemål är förhållandet detsamma: Ljusd hien 
'hund', bub 'bulle'; Ramsjö gunga 'gumma', uksa 'oxe'. Ifrån 
Fär anföras dock hutt, dum, 'dum', skuga 'skugga' o. s. v. 
Närbelägna trakter av Härj. visa olikhet mot Ha däruti, att 
samma kvalitet förekommer hos både långt ock kort u: öhogd 
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brusk 'brosk', dupe, 'doppa', luft 'luft'. Lillh har visserligen 
ta i t. ex. hutu 'hund', ghug 'glugg', men även i mun- 'mur', 
dum, 'dun'. 

I Ha-målet övergår U till o framför mp ock m?'. 
Ha: skromputt 'skrynklig', somp 'vattenpuss', stromp 

'strumpa', stomp 'stump', komps 'kamrat', rompo 'rumpa', 
hombys 'humla', hondye 'humle'. 

I det övriga Mp. förekommer ej öggen framför mk: Bo 
118ma 'humla', stemarcet 'ostadig på benen'. Framför mp är 
den bäst representerad norrut i landskapet, däremot svagt 
företrädd i socknarna efter Ljungan, varför en rätt skarp 
skillnad här råder mellan Ha ock angränsande trakter av 
Mp. Ex. från Bo kitsmp 	lsmp 'kort stockända', 
rsmpw 'rumpa', strsmp 'strumpa', stsenp 'stump' (däremot somp 
'kvarnränna'). 

I .närbelägna trakter, av Jtl. synes öggen saknas:  Bärg 
dumpen 'matt', rempban 'ländstycke i sele', hem?ran 'humlorna', 
sem?ra 'surra', tenektg 'tumme'. Däremot uppvisa härj. ock häls. 
o: Lillh stomp 'stump', somp 'sump', rompe 'rumpa', hombke 
'humla' ock 'humle'; Ljusd rompa 'rumpa', stromp 'strumpa'; 
Fär stomp 'stump', homka 'humle', hommelbol 'humlebo'. 

Ha-målet bevarar i urspr. kortstaviga svaga 
femininer ändelsen u, vilken i det övriga Mp. försva-
gats till ä. 

Ha: finta 'fena', stupa 'stuga', menu 'vassla', skrapet& 
'skrapa'. 

Ex. ifrån Bo ock andra Mp.-socknar återfinnas ovan § 2 
mom. 2. 

Närbelägna trakter av grannlandskapen överensstämma 
med Ha: Rätan skata 'skata'; Bärg stugu 'stuga', gatu 'gata'; 
öhogd ftugu 'fluga', mest& 'vassla'; Fär fenu 'fena', kaku 'haka'. 

Ha-målet bevarar u-vokalen i de gamla adj.-
ändelserna -ugher ock -utter. I deras ställe har det 
övriga Mp. -z, 	-it, -et, -tet. 

Ha: bkiet 'blodig', duktia 'duktig', stetter& 'stenig', fkakseat 
'ostadig, ombytlig', pstrutt 'surmulen'. 
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BO: fkenskah 'flintskallig', fub 'färdig', telcet 'tokig', 
stsmkcet 'ostadig på benen'. 

Samma förhållande som i Ha råder i angränsande land-
skap: Bärg goalau 'givmild', amput 'orolig'; Lillh hastu 
'hastig, hetlevrad', taiut 'tokig'; Ljusd tokug 'tokig', hymsut 
'hafsig, slamsig'; Fär fomsa :otymplig', )(Itutat 'glåmig'. 

I några fall uppträder i Ha-målet u i ord av 
typen ko. 

Ha: buan 'fäbodarna', bt v. 'bo', Lsorbuna 'körredskap', 
ht 'ko'. Däremot bro 'bro', sno 'sno, flå', tro 'tro'. 

Angående förhållandet i det övriga Mp. se ovan § 2 
mom. 12. 

I, som det synes, ungefär samma utsträckning inom ordför-
rådet förekommer u-ljud i närbelägna trakter av JU., Häls. ock 
Härj. Således i Bärg ku, ban, buna 'redskap', men bo sa for 'bo-
sätta sig'; LjusdRamsjöFär ku; Järfsö ban, bune; däremot 
Fär bo v. 'bo', bro, sno; Cohogd buan, ku, men bro. Längre 
in i Härj. förefalla u-former vara mer förhärskande: Lillh 
bruk 'bro', kut 'ko', snut 'sno'; Linsäll tru 'tro'. 

I mp. övergår äldre å' till a framför k + kons. 
Detta inträffar även i Ha; dock icke framför förbin-
delsen kg (b). 

Ha: byakkce 'bjälke', pearke 'kälke', av 'älv', men bcekg 
'bälg', hcekg 'hälg', cekg 'älg', dcekice 'sänka i terrängen'. 

Bo: bjakkce 'bjälke', stakpce 'stjälpa', Oj 'älg', hak) 'hälg'. 
Målet i Bärg uppvisar liknande utveckling som det i Ha. 

Där heter det näml. sava 'skälva', taka 'fotspår', men cekje,n 
'älgen', Nekahun okvädinsord. Ifrån Ljusd anföras ock yakma 
'jama' (om kattor), fakug 'färdig', ag 'älg', haky 'hälg', men 
även yakpa 'jälpa', fakk 'stjälk', varför det är svårt att av-
göra, om dialektblandning eller en utveckling liknande den i 
Haverö föreligger. I grannsocknen Fär synes blott ce före-
komma, vilket ock av det ringa materialet att dömma är 
fallet i öhogd. 

Framför r + kons. (dock icke urspr. A, rt, rs, rg) 
övergår i mp. äldre ä3 till a; i Ha däremot till a. 
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Ha: Inae 'märke', satsk 'särk', jan 'järn', lave 'stjärna', 

jekspce 'järpe', harce 'härre', mar 'märr', /par 'kärra', varm 
'värre', arvce 'ärva', fodeirva 'fördärvad'. 

Bo: markee 'märke', vark 'värk', sark 'särk', yort 'järn', 
jarpce 'järpe', mar 'märr', arme 'ärva'. 

I jt. ock häls. påträffas samma utveckling som i Ha-
målet: Bärg sark 'särk', ygn 'järn', par, 'tjärn', mar 'märr', 
»ar 'kärra'; Ljusd ickspe 'järpe', map 'märke'; Fär vcksk 'värk', 
vare 'värre', arva 'ärva'. I angränsande näjder av Härj. kvar-
står däremot ce: ophogd ice,spa 'järpe', scecsk 'särk', nimr 'märr' 
med samma ljud som i novar 'näver', »ml:g, 'känna'. 

Efter r övergår äldre 83 ofta till a i mp. Denna 
ögg saknas i Ha-målet, där den vanliga ä-kvaliteten 
råder i denna ställning. 

Ha: brence 'bränna', rod 'rädd', ronce 'ränna', renso 
'ränsa', rebnsol 'ilande värk', rcet 'rätt', rote 'räta, rätta'. 
Dock förekommer bratce 'böja sig bakåt', jfr fvn. bretta. Må-
hända föreligger här påvärkan av adj. brat 'brant', varför 
det är osäkert, om ljudlagsenlig utveckling Ee —> a efter r 
förorsakat vokalkvaliteten. 

Bo: bran.ce 'bränna', rad 'rädd', rano 'ränna', ranso 'ränsa', 
rånsl 'värk', rat 'rätt'. 

ögg till öppnare kvalitet synes ej häller förekomma i jt. 
ock härj.: Bärg brcena 'bränna', rcena 'ränna', rOnsel 'värk', 
net 'rätt'; Lillh rced 'rädd', rcege 'ränna', rot 'rätt'. Däre-
mot är häls. ej främmande för denna påvärkan av r på ett 
efterföljande Ee : Ljusd rat_ 'rätt', men rad 'rädd', skradar 
'skräddare'. I nyare uppt. från Fär anföras blott former 
med ce (e): brcena 'bränna', ned 'rädd', rensna 'ränsa', reet 
'rätt', ifrån äldre har jag dock radd 'rädd'. 

Brytningsdiftongen la uppträder i Ha-målet 
ofta som je framför 4.  ock r. l_mp. är denna ögg mycket 
sällsynt. 

Ha: fjg• 'brödspade', fig. 'fjärd', fygye 'fjärde', fj#2hg. 
'fjärding', j,,sgdr 'köl', fj(9rue 'sjöstrand', /om 'tjära'. 

Bo: fdrce 'fjärde', ',sore 'tjära'; Li: fjoree 'sjöstrand'; 
Ho: fjol( 'brödspade'. 
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Liknande ögg träffas ock i angränsande landskap: Bärg 
fjgkg 'fjärding', jo 'tugga av idisslat foder', fru 'strand', 
»ya 'tjära'; Lillh figg-0 'fjärde', /,909k1 'kälke'; Fär fjer 'fjöl', 
pgra 'tjära'. 

I mp. övergår å till a i urspr. kort öppen sta-
velse framför förbindelsen -ra. Ha-målet har i dylik 
ställning -a. 

Ha: bara 'bära', 'ara 'göra', fara v. 'skära'. Däremot fceZ.a 
'stjäla', losa 'läsa', (da 'äta'. 

Bo: bara 'bära', jam 'göra', fara 'skära', men fa 'stjäla', 
kesa 'Jäsa', ceta 'äta'. 

I detta fall ha vi tydligen, både i Ha-målet ock mp., 
att göra med en tilljämning av rotstavelsens vokal i det spe-
ciella fallet, att den intervokaliska konsonanten är r. De 
kringliggande landskapens mål förete ej liknande utveckling. 
Bärg synes ha ögg åå -->- a oberoende av den intervokaliska 
konsonantens karakter, t. ex. bara 'bära', jara 'göra', lasa 'läsa', 
da 'äta'. I härj. ock häls. inträder ingen förändring av kva-
liteten hos 93 i berörda ställning: öhogd ,.9ceZ•a 'stjäla', ascera 
'skära', kesa 'läsa'; Fär bra 'bära', fera 'skära', med samma 
vokalkvalitet i rotstavelsen, som långt 93 eljest fått. Som 
härav framgår, har Ha-målet alltså i detta fall närmast an-
knytning till mp. 

I Ha-målet har jag iakttagit en sporadisk 
övergång av långt ä (vare sig urspr. långt eller senare 
förlängt) till e eller a. 

Ha: vegge 'vänja', tewce 'tänja', er 'ärr', atk 'ättika', 
~hg 'varelse som med svårighet, kan hållas vid 	rev 
'räv', itu. 'krubba för smärre djur', besce 'sätta fast kreatur 
i 

	

	båset', jet ce 'valla kreatur', nevcer 'näver', vcerehg 'väderil'. 
Bo: rcev 'räv', cer 'ärr', ncevcer 'näver' o. s. v. 
Övergången träffas, om också ej fullt genomförd, i Bärg: 

spidr 'spjäla', peng 'käring', it« 'krubba', yeta 'valla boskap', 
/osa, 'odygdspåse', men även bcesa 'binda boskap i bås', frces 
'hankatt', hce?• 'häl'. I Fär är öggen mycket konsekvent ge-
nomförd. Där saknas långt ce så gott som alldeles, ock i dess 

1) Till ala 'uppföda'. 
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ställe står e; som kort finns däremot ce. Ex. bua 'bära', eta 
'äta', vgg 'väg', rev 'räv', nera 'nära', nevar 'näver'. I härj. 
synes öggen vara sällsynt. I uppteckningarna från sphogd är 
e den vanligaste typen i. ifrågavarande fall; någon gång kan 
hos vissa meddelare slutnare uttal föreligga: ar 'ärr', fr 
Der 'fjäder', lesa 'läsa', eta 	ata 'äta'. I Lillh saknas, för 
så vitt jag kunnat finna, exempel på företeelsen. 

Den gamla diftongen 2u representeras i stor 
utsträckning i Ha-målet av s. 

Ha: b81,-ce 'böla (om kor)', pk, 'gök', /utbe 'locka på boskap', 
mar 	'myra', rste 'råma (om kor)', sn 8 'bar, kal', st8r 'stör', 
sr 'sopor', ssia pt. 'söp', fk8g pt. 'flög'. Därjämte förekommer 
även ö, t. ex. 14.01 'blöt', ks 'lös', lov 'löv', sermce 'sy', tom 
'töm'. 

Angående behandlingen av diftongen i det övriga Mp. 
se ovan § 2 mom. 21. 

Bärgsmålet bevarar diftongen. Så är även fallet i Rätan, 
den socken som ligger Haverö närmast. Därifrån uppges 
rog 'röd', rogte, 'råma', ~uh, 'äta enbart'. I Handsjön, den 
by i socknen som stöter mot Haverö, lär ø ha trätt i difton-
gens ställe: ro 'röd', ro?ra 'skrika, vråla'. Härj. däremot visar 
överensstämmelse med Haverö: öhogd guk 'gök', mur 'myra', 
fkug pt. 'flög', däremot osa 'ösa'. Längre in i Härj. synas u-
formerna tilltaga i antal. I häls. synas ö-former vara för-
härskande: Fär gok 'gök', bok 'hök', krop pt. 'kröp'; Ramsjö 
koka 'ropa'. Jfr dock Geijer i »Sverige» VI: 165. 

Den olika behandlingen av den samnordiska 
diftongen eu på västnordiskt ock östnordiskt område 
återfinnes här på så sätt, att Ha-målet uppvisar 
former som återgå på io, mp. sådana som äro att 
återföra på ju. 

Ha: pmshce 'ljumske', josmtnce 'köpskål', josmor 'barn-
morska', jostr 'ljuster', fp 'den krökta delen av lien', Jr 
'tjuder', 1,90r 'hårt kådigt trä'. 

Bo: yustr 'ljuster', »ombe 'ljumske', Jr 'tjuder', Mr 
'tjurved'. 

Former, som återgå på jo, träffas i grannlandskapen: 
Bärg ock Rätan ses, 'skjuta': Bärg Jefsmnia; öhogd osttstr 
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'ljuster', joskan ljumskarna'; Fär ostar 'ljuster', omsko 
'ljumske', lodar 'tjuder'; Ljusd jos-mor 'barnmorska'. 

I Ha-målet bevaras slutljudande g i förbin-
delserna lg ock rg. I mp. i övrigt inträder övergång 
till j. 

Ha: liceirg 'hälg', cdfg 'älg', borg 'bärg', serg 'sorg', varg 
'varg'. 

Bo: hak.) 'hälg', akj 'älg', t8r, 'torg'. 
Oingivande landskap överensstämma med Haverö: Bärg 

trakg 'halsring av flätade vidjor för kreatur', varg 'varg'; 
ohogd e?rg 'älg', vcerg 'varg'; Fär bcekg 'bälg', t8rg 'torg'. 

Infinitiver av typen svärja bevara j i Ha-målet, 
medan det oftast är avlägsnat i mp. 

Ha: smorye 'smörja', jvcerycv 'svärja', feljce 	fakice 
'skölja', tcplruce 'tämja', teyyce 'tänja', vcajce 'välja', veyyce 'vänja'. 

Bo: snigre 'smörja', fsko 'skölja', fgle 'skilja', svcerce 
'svärja', tcemce 'tämja', tcpnce 'tänja', vcence 'vänja', ve 'välja'. 

Av de omgivande målen uppvisar jt. bortfall liksom mp.: 
Bärg SV9Y6, 'svälja', tcena 'tänja', vcena 'vänja'; Rätan svcera 
'svärja'. I härj. ock häls. bevaras däremot j liksom i Ha: 
ohogd ~oro 'smörja', jaha 'skilja', pvcena 'svärja'; Lillh 
vcdrie 'välja'; Fär smuna 'smörja', fisha 'skölja', lala 'skilja', 
tema 'tämja', tema 'tänja', venla 'vänja' (dock svera 'svärja'). 

Anm. Ett sekundärt j förekommer i Ha-målets stgpice 'stöpa' 
(i Bo däremot stepce). Utan detta j uppträder ordet ock i Bärg sttua 
samt i Lillh sky. I häls. förekommer däremot en form, som överens-
stämmer med Ha-målets: Fär stema. 

Förbindelserna rk ock rp uppträda i Ha-
målet som ,sk ock ,sp. I mp. bevaras r. 

Ha: ejlece 'orka', snakce 'tunn isskorpa', sksk 'särk', yaffice 
'järpe', ska,sp 'skarp', tejp 'torp'. 

I sydjt. överensstämmer målet i Rätan med Ha, t. ex. 
bask 'bark', mosk 'mörk', tasp 'torp'. I Bärg står däremot I': 
sark 'särk', s8rpa 'sörpa'. Härj. ock häls. visa ock överens-
stämmelse med Ha: Ohogd eke 'orka', jce,spa 'järpe'. Lillh 
uppvisar dessutom samma utveckling av r även framför t, 
t. ex. bon 'bort', vilket ej är fallet i Cohogd: va.a, 'vårta'. Liksom 
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Lillh-målet förhåller sig häls.: Fär staflo 'stark', apa 'järpe', 
bo ryt 'bort', vatsta 'vårta'. Haverömålet, som ej äger ifråga-
varande utveckling framför t, t. ex. bot 'bort', ansluter sig alltså 
i detta fall närmast till målen i öHärj. ock Rätan. 

s uppträder i Ha-målet som ts i uddljud 
omedelbart framför v w. I mp. står s. 

Ha: „met 'svett, blod', „mon 'Svän', ,svat 'svart', csvcerjce 
'svärja'. 

Bo: svak 'svål', svea 'sveda', svat 'svart'. 
Av omgivande landskapsmål är det blott härj. som upp-

visar överensstämmelse med Ha-målet. Ex. ohogd tswrdru 
svala', paella 'svärja'; Lillh ,s-wet 'svett'. Häls. ock jt. upp-
visa s: Rätan svcera 'svärja'; Bärg sv å 'sveda', sveN, 'svälja'; 
Fär svar 'svår', svan 'svart'. Den forna häls.-socknen Ytter-
hogdal synes dock bilda undantag från andra häls.-mål i 
detta fall. Modin, Härjedalens ortn. s. 267 uppger• gårds-
namnet Swän-Masa. 

I Ha-målet förekommer w, ej i mp. 
Bäst bevarat har jag tyckt mig finna w i förbindelsen 

tw, t. ex. twetce 'tvätta', tww 'tvinga'; men ljudet förekommer 
även i förbindelsen ,sw: b.wet 'svett, blod', jwcen, 'Svän'." 

Av omgivande mål äger härj. w: ohogd ktvlge, 'kviga', 
kwast 'kvast'; Lillhpwar 'tvär', j,swzegq 'tvinga'. Målet i Ytter-
hogdal synes även i detta fall ansluta sig till härj. ock Ha. 
Hos Modin anf. arb. anföras gårdsnamnen Swän-Mass ock 
Kwär-Efkos. 

I Ha-målet inträder förlängning av kort vokal 
framför rm. Detta är ej fallet i mp. 

Ha: arm 'arm', barmfzn 'förskinn', tarm 'tarm', varm 
'varm', varmce 'värme', orm 'orm'. 

Bo: arm 'arm', varm 'varm', arm 'orm'. 
I hälsingska återfinnes denna förlängning: Fär arm 'arm', 

varm 'varm', arm 'orm'; Ramsjö annan 'ormen'. Även österut 
i landskapet påträffas företeelsen. Från Forsa uppges: varma 
pres. 'värmer' (men arm); dessutom är väl förlängningen 
förutsättning för r-bortfallet i målets egendomliga form 8922 
'orm'. Ännu så långt åt söder som i Arbrå heter det (arm, 
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men i Norr- ock Söderala synes förlängning utebliva: 8rm 
'orm', arm 'arm', varm 'varm'. I Härj. finnes företeelsen re-
presenterad med något enstaka exempel: Linsäll orm' jämte 
arm', tarm'. Ifrån Lillh däremot uppges blott orm,  arm, 
varm ock ifrån Öhogd orm, verm. I jt. synes förlängning ej 
förekomma: Bärg harm 'harmsen', husvarm 'tam om djur'; 
Hackås orm, arm, varm. 

I en del ord av typen fogel förlänger Ha-målet 
konsonanten, medan mp. förlänger vokalen. 

Ha: fegelr 'fogel', skevek 'skovel', lever s. 'lever', 9229gC13?' 

'mögel'. 
Bo: fsecfb• 'fogel', sksvek 'skovel', lover 'lever', moe 

'mögel'. 
I häls. ock härj. återfinnes samma kvantitetsutveckling 

som i Ha-målet: Fär 	 ler, ~gak; Öhogd 
lever, mogok, seg' 'segel'; Lillh futguk, seg. Ej häller Jtl. 
synes vara främmande för utvecklingen, åtminstone i gräns-
trakten: Rätan fogek. Längre in på jämtskt område träffas 
dock vokalförlängning: Hackås figgek, sketvalr, leve,r; Bodsjö 
fogar, mage). 

Anm. Även ordet hyvel företer samma kvantitetsutveckling: Ha 
Mumel, däremot Bo hovel. Med Ha går härj.: öhogd hrol, Lillh 
kines/ (däremot Fär hovet). 

I kortstaviga starka supinformer förlänger 
Ha-målet i stor utsträckning stamstavelsens konso-
nant. 

Ha: bett 'bitit', brsti 'brutit', lest 'läst', rem, 'rivit', sk8ti 
'skjutit', .Zieti 'slitit', m91 'supit', ssvi 'sovit'. 

I mp. inträder förlängning av vokalen. Dock finnes i Bo 
spår av kons.-förlängning, t. ex. fote 'skitit', botce 'bitit', .Ziotce 
'slitit', men eljest @tce 'ätit', brstce 'brutit', losce 'läst', rovce 
'rivit', sk8tce 'skjutit', ssm 'sovit'. 

Häls. ock härj. visa stavelseförlängning av samma typ 
som Haverömålet. Sålunda heter det i Fär bete, 'bitit', reva 
'rivit', skota 'skjutit', sova 'supit', i Ljusd fr8.5)2, 'frusen'. 

1) Formerna äro av mig transkriberade till lmalf. De äro hämtade ur 
en ordbok över härj. i hs. i landsinålsark., författad av J. Nordlander. 
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Ifrån Ohogd anföras Meta. 'slitit', veva 'vävt' ock ifrån Lillh 
skutta 'skjutit', suez 'sovit'. I Jtl. däremot synes vokalförläng-
ning inträda: Hackås beta 'bitit', reva 'rivit', lesa 'läst', sopa 
'supit'. 

I Ha-målet bevaras vokalens längd i former 
av typen. vägen trots förmjukning av konsonanten. I 
mp. inträder förkortning. 

Ha: «yen 'degen', ren 'rågen', sken 'skogen', vdicen 
'vägen'. 

Bo: sk6,9cen 'skogen', vcejcen 'vägen'. 
Vokallängdens bevarande kännetecknar alla de omgivande 

målen: Bärg vcejan; Hackås skojan, raja,n 'rågen'; öhogd 
vcejan, skojan; Lillh rwen 'rågen', hayen 'hågen'; Fär skopn, 
piroa,an 'plogen', men även vean, rsyn. 

Ursprungligen kortstaviga svaga maskuliner 
uppvisa i mp. pluralformer med en analogisk extra 
pluraländelse'. Denna extra ändelse saknas i Ha. 

Ha: harar &tran 'harar hararna', selar selan 'selar se-
larna'. 

I Bo lyda motsvarande former: hararcer hararan, swlarwr 
scelaran. 

Grannskapens mål överensstämma med Ha. Ifrån Rätan 
uppges av Jessen »håna (hane), pl. hånar». öhogd har hcerar 
&eran; Fär kara haran med r-bortfall. 

I Ha-målet förlora pluraler av typen fötter, 
tänder sitt plural-r i best. form. Däremot kvarstår 
detta r eljest i mp. 

Ha: Man 'fötterna', blIsan, 'böckerna', jaan 'getterna', 
gråpan 'groparna'', nc'etan 'nätterna', ken« 'tänderna'. 

Bo: fhtran 'fötterna', bhkran 'böckerna', ihtran 'getterna', 
ncetran 'nätterna'. 

Haverömålets former återfinnas i häls. ock härj.: Fär 
ftitan, ncetan; öhogd bhlsan, tean. I jt synas däremot former 
av mp. typ råda: Hackås f6tran, b6kran, ncetran, tdnran. 

Jfr § 2, mom. 27. 
Ob. pl. grisiver till sg. grop. 
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Neutrer av typerna dike ock öga ändas i Ha-
målet i obest. ock best. plur på -a. Aug. mp. i övrigt 
se § 2 mom. 30. 

Ha: dif jsa 'diken dikena', tiebsa 'täcken täckena', ka 
'ögon ögonen'. 

Formerna äga motsvarighet i omgivande landskap: Hackås 
dgAsa ob. o. best. pl., onga 'ögon ögonen'; Lillh ritja 'riken 
rikena', öra 'öron, öronen'; Fär kipa, oga ob. o. best. pl. 

Obest. plur. av neutrer på tryckstark vokal 
är i Ha-målet lika med obest. sing. Best.plur.bildas 
genom tillägg av ändelsen -a; i mp. i övrigt genom 
tillägg av resp. -n ock -na. 

Ha: tre trkt 'träd träden', stret strtia 'strån stråna', 
ft fia 'skidor skidorna'. 

Bo: trce trdna 'träd träden', Nra bNina 'blad bladen'. 
Haverömålet visar överensstämmelse med grannmålen: 

Hackås stroo, stro,Qa 'strån stråna'; Lillh tre trejja 'träd 
träden'; Fär tre trea, stret streta. 

Komparativer på -are apokopera i Ha-målet 
det slutljudande -e, medan detta i mp. kvarstår. 

Ha: gamkar 'äldre', rzkar 'rikare', .ilugar 'slugare'. 
Bo: gantkarce, renarce 'renare', rzkarce. 
Närliggande trakter av Jtl. ock Härj. uppvisa former, 

som överensstämma med Ha-målets: Bärg fotar 'fortare'; 
Hackås gamkar 'äldre', strar 'styvare'; Lillh gamblrar, rikttr. 
Däremot förekommer ej apokope i Fär: rtkara, vakrara 'vack-
rare', ej häller i Ljusd: renara 'renare', iokitgara 'tokigare'. 

Långstaviga värb av böjningstypen kalla kal-
lade ändas i Ha-målet i inf. på -ä, i pt., perf. part. ock 
sup. däremot på -a. I mp. i övrigt är ändelsen i alla 
dessa former -ä. 

Ha: kastas 'kasta', kasta 'kastade -ad -at', nze&ce 'måla', 
medta 'målade -ad -at'. 

Bo: kastce 'kasta -ade -ad -at', Inearce 'måla -ade -ad -at'. 
Av omgivande landskapsmål är det i detta fall härj. som 

uppvisar överensstämmelse med Ha-målet: Lillh kaste 'kasta', 
kasta 'kastade -at', vänte 'vänta', vänta 'väntade -at'. Jt. 
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visar likhet med den egentliga mp. Enligt Jessen bliva i 
Bärg värb som kasste, kalle »ens i inf., prxs. id., ipf. og 
sup.» I häls., där ju försvagning av a till ä efter lång rot-
stavelse ej förekommer, ändas alla formerna på -a: Fär venia 
'vänta -ade -at'. 

36. I en del enstaka, ofta mycket vanliga ord upp-
visa Ha-målet ock mp. olika former. 

Ha: jce 'jag', de 'det', ta 	Bo: ya 'jag', ha 'det', ta dan 
dan 'den där', nkcen non 'nå- 	'den där', nagcen nan 'någon': 
gon', n42an sj älvst. pr. 'något', 	To: natan 'någonting'; Bo: 
nen 'någonstädes', my 'när', 	najt 'någonstädes', nr 'när', 
fix) 'två', trg. 'tre', ban 	tya 'två'; To*: tre 'tre'; Bo: been 
'barn', rgp 'vrå', frestat 'vre- 	'barn', vret 'vrå', vrescet 'vre- 
sig', 9nKsyice 'marknad', knvjcv 	sig', matg 'marknad', gneegce 
'gnägga', Oet.ce 'kittla', m-ce- 	'gnägga', j/ce 'kittla', mie- 
nifce 'människa', spe 'spis', 	tqf 'människa': Se: spgs 'spis': 
nks 'yxa'. 	 Bo: Yesce 'yxa'. 

Ett flertal av de här angivna formerna från Ha äro till 
finnandes även i omgivande mål: Jag heter i Rätan je, Lillh jé 
(Jessen), Fär p; det i Hackås de dg, Lillh dä, Fär da; 
den där i Rätan da dan 'det där', Lillh 'n da(n), Ramsjö de 
dan 'de där'; någon i Bärg noke,n, nka„s4 'någonstädes', Lillh 
neggen non', Fär nen2; två i Bärg tvQ, Lillh p(w)Q, Fär tvo; 
tre i BärgLillhFär tri; barn i HackåsLillhFär ban; vrå i Hackås 
ro9, LillhFär rcic; gnägga i Åre knag, ohogd knep, Fär kncegt; 
spis i Hammerdal sphs, Lillh spissa (dat.), Fär spissen. 

Haverömålets frestut har motsvarighet i Fär fresta. Ordet 
har ej anträffats i grannskapet i övrigt. Hittils anförda 
former kunna ej sägas ha anknytning åt något visst håll. 
Detta är däremot förhållandet i fråga om följande. Haverö-
målets behandling av förbindelsen -rkn- i marknad över-
ensstämmer med härj. ock hals.: Lillh mgma, 'Far mana; 
jt. däremot med den egentliga mp.: Bärg nuittna. Huvud-
tryckets förläggning på penultima i människa återfinnes i 
häls.: Fär mcenifa, medan Lillh uppvisar meen,idye ock Hackås 

Transkr. efter Jessen. 
Transkr. efter landsmålsf:s saml. 

4-231073. Sv. landsm. Ve stlun d. 
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924,n. I östlig härj. finnes motsvarighet till Ha-formen för 
kittla: öhogd fota, ock likaledes i häls.: Fär peta; i mer 
västlig härj. däremot MA (Lillh) ock i jt. Ja (Bärg). 
Anknyta alltså dessa former till härj. ock framför allt häls., 
så äger däremot Ha-målets form för yxa fränder i jt: Hackås 
uks, ock härj.: Lillh oks, under det att LjusdFär ha for-
men yks. 

Som synes, är det många ock viktiga särmärken vari-
genom Haverömålet skiljer sig från den egentliga medel-
padskan. Söker man få en överblick över frågan, till vilka 
granndialekter målet i fråga om sådana särdrag ansluter sig, 
finner man till en början, att många överensstämmelser stå 
att uppvisa med såväl jt. som härj. ock häls. Sådana äro, 
för att nämna några av de viktigaste: övergången a 	e el. 
dyl. i ord som leu. 'lada', bevarandet av trycksvagt u i samma 
ordtyp ock i adjektivändelserna fsv. -ugher ock -utter, väst-
nordisk behandling av den samnordiska diftongen ou, be-
varande av g i förbindelserna lg ock rg, övergång rk, rp 

tsp, förlängning av konsonanten i ord av typen fogel, plu-
ralformer som harar -an 'harar hararna', ditja 'diken dikena', 
strå stråa 'strån stråna'. Undersöker man vidare utbredningen 
av de särdrag hos Haverömålet, vilka ej ansluta sig till alla 
de tre omgivande utommedelpadska målen, finner man, att 
överensstämmelserna med härj. ock häls. äro större än med jt. 
Många av de ovan behandlade språkliga företeelserna äro ge-
mensamma för Haverömålet, häls. ock härj., medan de saknas 
i jt. Detta är förhållandet i fråga om bevarat i uti supinän-
delser, övergång u -› o framför mp ock rak, bevarande av j i inf. 
som smörja, kons.-förlängning i sup. som betti 'bitit', plur. av 
typen föttan 'fötterna'. Redan härigenom visar sig alltså en 
betydlig skillnad råda mellan Haverömålet ock sydjämtska, 
men även andra viktiga skiljemärken finnas. Av sådana äro 
t. ex. följande utmärkande för sydjämtska till skillnad från 
Haverömålet: tilljämningsföreteelser, i det att a uppträder i 
typerna spela ock läsal; övergång av ö till a: Rätan maka 

1) Jfr ovan mom. 6 ock 18. 
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'mocka', sonar 'sommar', tas,p 'torp', kaksapa 'kålsoppa'; be-
varandet av diftonger: Rätan ve,vstaka 'Vevstake', je löise 
hessten (Jessen), Bärg jcqt 'get', bota f. 'blöta', from 'bräck-
lig'1; diftongering av äldre ä framför ng ock nk ock av urspr. 
ä: Rätan ga2 'gå', stup, 'stå', gan 'gång', sank 'sjönk' (enl. 
Westin). Även om ett utförligare material från Rätan skulle 
för denna sockens vidkommande på vissa punkter något in-
skränka de skiljaktigheter mellan sydjämtska ock Haverömål, 
vilka här uppställts, torde i alla fall tillräckligt återstå, för 
att man skall vara berättigad att dra den slutsatsen, att 
Haverömålet ej är att föra ihop med de sydjämtska målen. 

Så uppställer sig då frågan: hör Haverömålet närmast 
samman med härjedalska eller med hälsingska? Av de skilje-
märken, som söndra Haverömål ock egentlig medelpadska, har 
Haverömålet de flästa gemensamma med såväl härjedalska 
som hälsingska. Av de återstående peka vissa mer åt härje-
dalska, t. ex. övergången 2u -+ u el. dyl., sw jw, förekomsten 
av w, böjningen kasta 'kasta', kasta 'kastade -at'; andra åter 
mer åt hälsingska, t. ex. förlängning av vokal framför rm. 
Härtill komma ett par företeelser, varuti hälsingska ock 
jämtska överensstämma med Haverömålet gentemot härje-
dalska, nämligen sluten artikulation av långt ä ock övergång 
ä -> a framför r + kons. Härav kan tydligen alltså ingenting 
med bestämdhet sägas om vart Haverömålet närmast är att 
hänföra. Därför är det nödvändigt att efterforska några 
ytterligare olikheter mellan detta ock dess närmaste grann-
mål, härjedalska och hälsingska. Målet i öhogd uppvisar en 
övergång ä -> a (ce) i urspr. kort öppen stavelse: haga (-• ce) 
'hage', laga 	ce) 'laga', hceka 'hake'. Denna övergång in- 
träder ock framför u i ändelsen i sådana fall, där ej utveck-
lingen gått till e (leu 'lada'), t. ex. gatu( ,,  ce) 'gata', tranu'trana', 
skatu 'skata'. Däremot står a i sluten stavelse: dag 'dag', 
gkas 'glas'. Utvecklingen innebär ingen större avvikelse från 
Haverömålet, som även har öppen kvalitet i ord som haga 
'hage, gärdsgård', haka 'hake', trania 'trana', skatta 'skata', 
men sluten i dag, gkas o. s. v. Däremot kännetecknas Ohog- 

1) Angående olika behandling av gammalt 2ti i Ha-målet ock sydjt. 
se  mom. 20 ovan. 
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dalsmålet av en vokalharmoni i ändelsevokalerna, vilken ej 
har motsvarighet i Haverömålet: i@m9 'gömma', byra 'bygga', 
men hy, 'ligga', haga 'hugga'. En jämförelse mellan Haverö-
målet ock den typ av nordvästlig hälsingska, varifrån jag 
haft det bästa materialet att tillgå, Färilamålet, uppvisar 
flera viktiga olikheter. Sålunda utmärkes det sistnämnda till 
skillnad från det förra genom frånvaron av vokalbalansen 
a: ä, r-bortfall i förbindelsen ni, t. ex. kvar 'kvarn', ändelsen 
e hos kortstaviga svaga mask., t. ex. hara 'hare'. Målet i 
den östligare av Haverös grannsocknar i söder, Ramsjö, känner 
jag blott genom några strödda uppgifter i den gamla lands-
målsföreningens protokoll. Dessa äro dock tillräckliga för 
att visa, att ifrågavarande kännetecken förekomma även 
där. Det heter i Ramsjö med samma ändelsevokal koka 'ropa' 
raka 'hundracka' ock yera 'göra'; exempel på bortfall av r 
förekommer i talbjor 'benämning på ekorren', kvarfon 'Kvarn-
sjön', ock mask. av typen hare ha i obest. sing. ändelsen e: 
hara, fara 'fåle'. Onekligen äro de olikheter, som föreligga 
mellan Haverömålet ock målet i Ramsjö, mer vägande än de 
företeelser, som skilja målen i Haverö ock ö verhogdal från 
varandra. 

Det har framhållits, t. ex. av Geijer i artikeln om Härje- 
dalens folkmål i »Sverige» VI, att den östliga härjedalskan 
starkt närmar sig hälsingska, ock — kan man tillägga — 
även Haverömål. Jämför man samtidigt målen i Lillhärdal, 
öhogdal ock Haverö, finner man snart, att de olikheter — 
ock de äro många — som Öhogdalsmålet visar gentemot 
Lillhärdalsmålet, samtidigt utgöra tillnärmelser till Haverö- 
målet. Härmed vare dock ej sagt, att just målet i öhogdal 
är det, som står Haverömålet allra närmast. Strax väster om 
Ramsjö ligger Yhogdals socken, vilken — som vi sett — tidi- 
gare med Haverö utgjort ett pastorat. Socknen har av ålder 
räknats till Hälsingland, fast den på senare tid lagts till 
Jämtlands län, medan öhogdal alltid hört till Härjedalen. 
Visar målet i Ramsjö, efter vad man kan se, typiskt häl-
singska drag, så förefaller detta i ej så hög grad vara fallet 
med den västliga grannsocknens mål. Att dömma av de 
korta uppgifterna hos Jessen, så avviker Yhogdalsmålet på ett 
par viktiga punkter från nordvästlig hälsingska: vokalbalans 
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a: ä förekommer, t. ex. svara tala, men bite 'bita', sju.te 'skjuta'; 
kortstaviga svaga maskuliner ändas på a: hara 'hare'. I behand-
lingen av rn synes däremot likhet med hälsingska föreligga, 
jfr gårdsnamnet Kwär-Efkee (se ovan mom. 25). Som i det 
föregående (mom. 24 o. 25) framhållits, förefaller det, som om 
Yhogdalsmålet ägde övergången sw --> fw ock ljudet w. Allt 
detta, utom behandlingen av rn, utgör ja viktiga tillnärmel-
ser till härjedalska, ock i själva värket synes målet vara att 
föra ihop med denna. Ovan anmärktes, hurusom av de skilje-
märken, som söndra Haverömål ock egentlig mp., en del visa 
sig vara av mer härjedalsk, andra av mer hälsingsk typ. 
Måhända misstager man sig ej alltför mycket, om man söker 
Haverömålets närmaste frände just i folkspråket i gräns-
trakterna mellan Hälsingland ock Härjedalen, i målet i den 
socken, med vilken Haverö i kyrkligt avseende varit förenat 
i mer än 250 år. Ett bestämt uttalande må emellertid anstå, 
tils närmare undersökningar av dessa trakters mål framdeles 
föreligga. 

§ 4. Skiljaktigheter mellan medelpadska ock hälsingska. 

En lång gräns skiljer ju Medelpad ock Hälsingland. 
Därför gäller även här, vad som ovan sades om gränsen mel-
lan Medelpad ock Jämtland. Olikheter råda mellan östlig 
ock västlig hälsingska, ock likartat är förhållandet i fråga 
om medelpadskan. Dock är även här den inbördes likheten 
inom respektive landskapsmål så stor, att en jämförelse dem 
emellan utan alltför stora olägenheter torde kunna göras i 
ett sammanhang. 

Beträffande jämförelsematerialet har jag tillgång till an-
teckningar från alla Medelpads socknar, som stöta emot Häl-
singland. Detta är däremot ej fallet för hälsingskans vid-
kommande. Vid jämförelsen måste jag därför mången gång 
nöja mig med material från socknar, som äro belägna på 
något avstånd från gränsen. Ifrån Jättendal ha några upp-
teckningar av Nils Eriksson stått mig till buds. Rörande 
Bärgsjömålet ha uppgifter

i 
	hämtats huvudsakligen ur Nord- 

linder »Bärgsjömål»  Sv. Lm. 1909. I den gamla landsmåls-
föreningens samlingar ha en del uppgifter stått att få om 
målen i Bärgsjö ock Ramsjö. De få upplysningar om målet 



56 	 VESTLIIND, MEDELPADS FOLKMÅL. 

i Hassela, som förekomma, grunda sig på uppteckningar av 
mig efter en därifrån bördig tjänsteflicka i Attmar. För 
övrigt hänvisas till källförteckningen i föregående §. 

Ljudbeteckningen i Nordlinders Bärgsjömål är »grov». 
I fråga om den är att anmärka, att typen a betecknar öppet a, 
snarast lmalf:s a, typen a däremot slutet a, lmalf:s a. Detta 
framgår dels av grannmålen, dels av uppteckningar från 
Bärgsjö, gjorda med lmalf., däribland just en omskrivning av 
ett stycke ur Nordlinders täxt. När alltså ifrån Bärgsjö upp-
givas: smaka 'smaka', talea 'tala', ata 'aderton', är detta när-
mast att transkribera: smaka, taka, yta. Någon transkribe-
ring av ord ock former hämtade ur Nordlinders täxt i Sv. Lm. 
förekommer dock icke i det följande, utan när ord från Bärg-
sjö anföras med vanliga landsmålstyper, äro de hämtade ur 
annan källa. 

I urspr. kort öppen stavelse uppträder i hals. 
äldre å' ofta som a. I mp. står regelbundet a. 

Räls. Jätt: gamcar 'gammal', ransaka 'rannsaka'; Bgs: 
blraga 'lysa (om norrsken)', gnaga 'gnaga', saga 'sagan', kaka 
'kaka', makan 'maken', raka 'rakad', skaka 'skaka', smaka 
'smaka', vaka 'vaka', krama 'krama', vana 'vana', svasa 'yra'. 

Np. NjAtToBo: gamal 'gammal'; NjAt: kkaga 'klaga', maga 
'mage'; AtBo: smaka 'smaka', staka 'stake', vana 'vana', basa 
'värma, ge stryk'; StBo: haka 'hake'; To: maka 'make', skaka 
'skaka'. Se vidare § 5. 

Anm. Det förefaller, som om i häls. rotvokalens kvalitet vore be-
roende av den intervokaliska konsonantens karakter. I synnerhet tyckas 
g ock k gynna uppkomsten av a. Jfr med exemplen ovan följande 
ifrån Bgs: la 'inbärga säd' (<--• hla6a), alra 'uppföda', dvalra 'dvala', 
taka 'tala', hanan 'tuppen', gapa 'gapa', fara 'fara', harar 'harar', 
grava "grava, gräva', ata 'aderton'. En blick i typordlistorna från 
Färila ock Forsa (den senare av P. Bogren) visar liknande behandling 
av a i denna ställning. I dessa står nämligen a i målens motsvarig-
heter till rspr:s draga krage mage baka haka hake lakan, men a i 
skada spade tala trana hare snara gata skata. 

I mp. övergår äldre å till a framför r + kons. 
(dock ej urspr. A, rt). I häls. bevaras a. 

Räls. Jätt: vara 'varg'; Bgs: mask 	snajp 'driftig'; 
Hassela: gna,sp 'Gnarp', socken; Ramsjö: korknaran 'korn- 
knarren', maka 'marken', skap 'skarp'. 
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Np. NjAtToBo: var) 'varg'; NjTo: mark 'mark'; At: gnarp 

'Gnarp', snarp 'driftig'. Se vidare § 19. 

Efter urspr. lång rotstavelse uppträder i mp. 
äldre a (så framt det icke skyddats genom nasalitet) som ä, 
men kvarstår som a efter urspr. kort rotstavelse. I 
häls. finnes ingen kvalitativ skillnad hos a-ljudet i 
dessa ställningar. 

Räls. Jätt: lina 'linda barn', tvceta 'tvätta', bara 'bära', 
jcenta 'jänta', dvvan "dåven, vattengropen'; Bgs: lägga 'lägga', 
läsa 'läsa', varma 'värme', hagra 'havre', näva 'näve': Flassela: 
hcena 'hända', rova 'rova', hma 'komma'; Ramsjö: koka 'ropa', 
raka 'hundracka', ira 'göra'. 

Np. NjAtStToBo: 'ara 'göra'; NjAtToBo: kaste 'kasta'; 
NjAtBo: niga 'mage'; AtToBo: balsce 'backe'. 

I häls. får trycksvagt a, efter vilket nasal 
bortfallit, eller sådant a, som uppkommit ur annan 
vokal genom nasalbortfall, slutet uttal. I mp. före-
kommer i liknande fall öppet a-ljud. 

Räls. Jätt: jcenta 'jänta', men icenta 'jäntan', mora 'modern', 
ata 'aderton', dceya 'dädan', trvla 'trollen'; Bgs: riga 'torklada', 
men jpcsa 'kyrkan', ata 'aderton', una 'undan', skela 'ställen'. 
I uppteckningarna från Ramsjö ock Ljusdal göres ingen 
skillnad i detta avseende, utan skrives blott a. Detta torde 
dock måhända snarast bero på mindre noggrannhet i beteck-
ningen. I det närbelägna Färila förekommer nämligen väx-
lingen aska 'aska', men aska 'askan'. 

Np. Nj: aske 'aska', aska 'askan', bana 'banden'; At: böka 
'boken', una 'undan', skeipa 'skåpen'; St: kvdna 'kvarnen', hska 
'hålen'; To: pata 'pannan', eira 'åren', balca 'bakom'; Bo: svitla 
'sveden', geba 'golven'. 

I mp. uppträder äldre i som ä i urspr. kort 
öppen stavelse framför a i den följande. Motsvarig-
heten i häls. är e. 

Räls. Jätt: gltema 'glimma'; Bgs: pela 'lirka', spela 'spela', 
bäkksvegtt 'bäckfukt', röietta 'rödfärgad'. 

lp. NjAtStToBo: scela 'sele': NjAtToBo: spada 'spela': 
At: eYema 'glimma', sega 'sippra'. Se vidare under I. 
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Ann'. Ifrån Bgs anföres ock bälta 'beta, bit' vek välta 'veta'. 
Härav ser det ut, som cm former med mp. ljudutveckling skulle skjuta 
över gränsen in på häls. område. Sannolikt förhåller det sig ock så, 
åtminstone i fråga om den förstnämnda formen. Dess område synes 
nämligen inom häls. vara rätt begränsat. I Arbrå återfinnes ordet, 
men där i hälsingsk dräkt: bettar pl., ock i landsmålsf:s saml. uppgives 
»betta N. Hels.» Formen vätta torde däremot ha en betydligt vid-
sträcktare spridning. I östlig häls. träffas den i Forsa: veta, men 
spela 'spela', sela 'sele', stega 'stege'. Så långt söderut som i Norrala 
lyda dessa fyra former på samma sätt. Från Söderala uppges däremot 
veta. På grund av formens stora utbredning är det måhända mindre 
sannolikt, att den är en utlöpare från rap. språkområde. En special-
förklaring, t. ex. utveckling i trycksvag ställning, är kanske att föredraga. 

Urspr. i övergår i häls. i en viss utsträckning 

till e. Detta är ej fallet i mp. 

Häls. Bgs: kvegen 'kvigorna', keirsteg 'kolstig', invegdes 
'invigdes', veg 'vig', fleke pl. 'slika'; Ramsjö: kvega 'kviga'. 

Np. Nj: kvige (Lmf); BoTo.: kvggce 'kviga'; SeBo: vige 

'viga'; Se: vig  'vig', ,9//k 'slik'. 

Anm. Det förefaller, som om öggen isynnerhet ägde rum framför 
g. Från Färila anföras förutom kvega även ngga 'niga' ock stega 
'stiga'. Ordboken över häls. (utg. av Wennberg) uppger steg 'hus för 
getter, får eller svin' (jfr rspr. stia). Geijer har i artikeln om Hälsing-
lands folkmål i »Sverige» VI framhållit, att det finnes en tendens att 
låta gammalt ö övergå till u el. 0: lugge, inge, lege, lee 'loge', 
bitugrö 'blodröd' (sistnämnda ex. från Bärgsjö). I den mån denna 
företeelse utgör en öppning av vokalen, synes öggen i --> e innebära en 
parallell utveckling. 

I häls. har kort u, åtminstone lokalt, öppen 

artikulation; i mp. genomgående sluten. 

Häls. Bgs: kuna 'kunde', hunra 'hundra', men husa 'husen'; 

Ramsjö: guban 'gubben', uksa 'oxe', men ku 'ko'. 
Np. NjAtStToBo: hut 'hund': AtBo: pust 'blåsbälg'. Jfr 

härmed NjStBo hu 'hud'. 
Anm. I de nordliga kustsocknarna synes man ej göra någon 

skillnad i uttal mellan kort ock långt u: Jätt gul 'guld', hunra 
'hundra', ut 'ut'; Forsa haft 'luft', uti 	hn,cs "hus', styr 'sur'. 

De gamla adj.-ändelserna -ugher ock -utter be- 

vara i häls. sitt u-ljud. I mp. lyda de 	-gt -d -et. 
Bgs: fyllut 'fyllaktig', örsut 'pratsjuk', e Pruruga.  

man 'en yvig man'. Angående målen i Ljusdal ock Färila 
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i detta avseende se § 3 mom. 11 ovan. I de östliga sock-
narna synas former med u ej förekomma. 

lip. At: nktg• 'riktig', ramit 'fuktig om jord'; ToBo: falkg 
'farlig'; To: kren4Yet 'som är utan handlag'; Bo: talcet 'tokig'. 

I mp. uppträder äldre it" som a i urspr. kort 
öppen stavelse framför ljudkombinationen -ra. Räls. 
har den vanliga ä-kvaliteten. 

Räls. Jätt: bra 'bära', jcer(a) 'göra'; Hassela: )(era 'göra'. 
I Färila uppträder e liksom eljest för långt ä: bra. 'bära', 
fera 'skära'. Likartat synes förhållandet vara i Ramsjö jeya 
'göra'. 

NjAtStToBo: yara 'göra', fara 'skära': NjAtToBo: 
bara 'bära'. 

Framför r + kons. (dock ej urspr. rö rt ra) upp-
träder äldre tt i mp. som a, i häls. däremot som a. 

Häls. Jätt: hava 'härre'; Bgs: jana 'järna'; HasselaRam-
sjö: mar 'märr'; Ramsjö: ~kara 'domhärre'; Ljusdal: jws 
'järpe', satsk 'särk', harma 'härma'. 

NjAtToBo: m4r 'märr'; NjBo: sark 'särk'; AtStTo: jan 
'järn'; AtBo: marpce 'märke'; AtSt: far 'kärra'. 

När Zr ock t sammanträffa, smälta de i mp. 
ihop till ett enhetligt ljud, t (t). 1 häls. däremot 
övergår b• till något slags f-ljud. 

Räls. Bgs: gammaft 'gammalt', geft 'gult'. 
lp. 	At: ft,ct 'fult', gana t 'gammalt; Bo: luka 'hälften', 

svat 'svalt'. 

I häls. faller n i större utsträckning än i mp. 
Efter r i slutljud: 

Räls. Jätt: bara 'barnet': Bgs: bar 'barn', bier 'björn', 
gar 'garn', kor 'korn'; Ramsjö: kvarfon 'Kvarnsjön', talbjor 
'benämning på ekorren'. 

Nj: kvan; AtBo: kvart 'kvarn': AtStToBo: be_zn 'barn'; 
AtBo: kon 'korn'. 

I en del fall i trycksvag ställning: 
Håls. JättBgs: ata 'aderton' (ock i andra räkneord av 

denna typ); Jätt: dce.2a 'därifrån'; Bgs: häjja 'härifrån', mäjja 
'medan', uta konj. 'utan', de saga 'den sagan'. 
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Np. NjAt: dtan 'aderton'; At: mån 'medan'; Se: h&n 'häri-
från', i.btan konj. 'utan', det. skara 'den skolan'. 

I förbindelserna rk rp rt övergår i häls. r till 
ett f-ljud. I mp. sammansmälta r ock t till ett enhet-
ligt ljud t (t), i rk ock rp bibehålles r, även om det på 
många håll mister sin röstton. 

Att: pos,kdvra 'kyrkdörren', vas,t pt. 'vart'; Bgs: 
marsk 'mark', björsk 'björk', serspa 'sörpa', vamp 'notvarp', 
borst 'bort', keret 'kort'; Hassela: gnacsp 'Grnarp', bocst 'bort'; 
Ramsjö: skap 'skarp', hojt 'hört'. 

Np. Nj: mark 'mark'; AtToBo: stark 'stark'; At: snarp 
'agnborst på säd'; AtStBo: bot 'bort'; St: kny 'ett slags hacka'; 
Bo: jarpce 'järpe'. 

I häls. synes en starkare tendens råda att 
genom utveckling av konsonantljud. undvika hiatus 
än i mp. 

Häls. Jätt: dceja 'dädan, därifrån': Bgs: häjja 'hädan, häri-
från', däjja 'därifrån', mäjja 'medan', mogan 'moarna', riga 
'ria, torklada', figgen 'ärtskidorna'. 

Np. Nj: attschi 'ärtskida' (Lmf); At: rge 'ria, torklada', 
mem; To: db; Se: hn. 

Om man bortser ifrån urspr. kortstaviga svaga mask., 
så ändas i mp. med ytterst få undantag mask, ock fem. subst. 
i obest. plur. på -er. Försvagning av den äldre ändelsen -ar 
har nämligen inträtt efter urspr. lång rotstavelse. De sålunda 
uppkomna talrika substantiven med pluralform på -er ha 
sedermera dragit till sig sådana, där ändelsen -ar ljudlags-
enligt skulle stå kvar, så att blott svaga räster av dylik böj-
ning nu återstå, t. ex. dagar, vägar, ferar 'fåror'. Oberoende 
av föregående stavelses längd ha alltid pluraländelserna -or, 
-ur ock -fr övergått till -er. 

I häls. däremot, som saknar vokalbalans a: ä, bevaras 
pluraländelsen -ar hos mask. Bland dessa ha även sådana, 
som urspr. haft annan ändelse, genom analogi kommit att 
ändas på -ar. Detta gäller dock ej gamla konsonantstammar, 
utan sådana uppvisa ändelsen -er. 
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Vad fem. beträffar (vi bortse t. v. från de urspr. kort-
staviga svaga), hade ju dessa i fornspråket i mycket stor ut-
sträckning annan pluraländelse än -ar. Sådana ändelser -jr -or 
ha i häls. givit upphov till -er. Till den sålunda uppkomna, 
numerärt mycket starka gruppen ha även de, som urspr. än-
dats på, -ar, anslutit sig. 

I stort sett kan sålunda sägas, att skillnaden mel-
lan häls. ock mp. i fråga om bildningen av obest. plu-
ralform hos mask. ock fem. (urspr. kortstaviga svaga 
undantagna) är den, att i mp. den generella ändelsen 
är -er, medan i häls. maskulinerna ändas på -ar, femi-
ninerna på -er. 

Räls. Jätt: trvskar 'grodor', kusar 'ormar', filtar 'finnar 
(folket)', ormbjeZar 'ödlor'; Bgs: gäkar 'gårdar', delar 'delar', 
byar 'byar', bakkar 'backar', prästar 'präster', björsker 'björ-
kar', granar 'granar', pigor 'pigor'. Längre västerut bort-
faller -r, så t. ex. Färila bqta 'båtar', prcesta 'präster', nah 
'nålar'. Det ser ut, som om sådana pluralformer utan r skulle 
i väster sträcka sig upp emot Mp.: Ramsjö reva 'rävar'. 

At: varjcer 'vargar', Ner 'byar', bia.kkcer 'bjälkar', 
aner 'alnar', kater 'kattor'; Bo: gakcer 'gårdar', prestcer 'präs-
ter', grancer 'grannar', ner 'nålar', (ner 'ärtor',fotcpr 'skjortor'. 

Anm. Kortstaviga svaga fem. ha.  i mp. i obest. pl. även ändel-
sen -er. Ex. AtBo laer 'lador'; At varer 'varor'; Bo stiggcer 'stu-
gor'. östlig häls. visar överensstämmelse härmed: Bgs seggeirvarer 
'sovelvaror'; Forsa gatar 'gator'. Västerut däremot, där ändelsens fl 
bevaras i denna ordtyp ock r bortfaller, blir pluralformen likalydande 
med obest. sing. Ex. Ljusdal ban ob. pl. till likalydande sing.-form 
'skovel på skvalta': Färila gatu 'gator', stuga 'stugor'. Huruvida denna 
typ sträcker sig upp till Mp.-gränsen, saknas material att avgöra. 

16. Hos såväl maskuliner som femininer (urspr. 
kortstaviga svaga undantagna), ändas i mp. best. plur. på 
-an. I häls. däremot ändas maskulinerna på -an, fe-
mininerna på, -en (jfr ändelserna i obest. plur., se föreg. 
mom.). 

1  Här ock i det följande, när det gäller olikheter i formläran, 
nöjer jag mig med att för mp. ange ex. blott från ett par av gräns-
socknarna, en östlig At ock en västlig Bo. Ex. från Nj ock To äro 
lättillgängliga i Stenboms ock Bogrens arbeten. 



62 	 VEMUND, MEDELPADS FOLKMÅL. 

Räls. Jätt: bonpvikan 'bondpojkarna', §0s,1cbokran 'kyrk-
böckerna'; Bgs: skogan 'skogarna', semmran 'somrarna', tagkan 
'tankarna', sokknen 'socknarna', kvegen 'kvigorna', nättren 
'nätterna'; Ramsjö: knacstan 'knölarna'. 

lip. At: scekan 'säckarna', fogan 'sjöarna', pokan 'poj-
karna', grenan 'grenarna', nethtn 'nålarna', lampan 'lamporna', 
ncetran 'nätterna'; Bo: hcestan 'hästarna', prcestan 'prästerna', 
san 'sängarna', solen«, 'socknarna'. 

Anm. Gamla mask. konsonantstammar avvika i häls. från huvud-
regeln, i det att de uppvisa ändelsen -en (jfr -er i obest. plur.): Jätt 
Mran kötterna'•

' 
 Bgs bönnren 'bönderna'. I mp. står däremot som 

vanligt -an: At fstran, bonran; Bo &tran. 

17. De svaga maskulinernas ock femininernas singular-
former återgå i mp., möjligen med undantag av de långstaviga 
femininernas, på oblik kasusform. I fråga: om de urspr. kort-
staviga mask., t. ex. AtBo haga 'gärdsgård', stcega 'stege', är 
detta utan vidare klart. De kortstaviga femininernas ändelse- 
vokal, t. ex. AtBo 	'lada', måste återföras på -u, ty ett -a i 
ändelsen skulle bevaras, eftersom rotstavelsen är kort. Att de 
långstaviga maskulinerna återgå på oblik form, visas därav, 
att »förmjukning› av g ock k aldrig inträder i ord som AtBo 
bakce 'backe', oece 'unge', jyakkce 'kälke'. Något direkt bevis 
för att de långstaviga femininerna, t. ex. At icentce 'jänta', puke 
'pipa', Bo fotce 'skjorta', ha sitt ursprung i oblik form, torde vara 
svårt att uppbringa. 

Fastmer synes det under jämförelse med häls. antagligt, 
att det är nominativformen som generaliserats hos dessa sist-
nämnda. Så är nämligen fallet i detta landskapsmål. Ex. 
Jätt ywnta 'jänta'; Bgs bkema 'blemma', Una 'tunna'; Hassela 
rova 'rova'; Ramsjö raka 'hundracka'. Det är kanske mäst 
tilltalande att tänka sig, att de medelpadska formerna utgöra 
en direkt fortsättning på de hälsingska ock att olikheten i 
form dem emellan blott beror på försvagning av ändelsevo-
kalen i rap. 

De kortstaviga svaga femininerna uppvisa österut i 
Häls. former, som överensstämma med mp.: Jätt lekstuga 
'danstillställning', Forsa gqta 'gata', haka 'haka'. I dessa 
former återgår ändelsevokalen säkerligen på u. Bärgsjö-
målets ställning i detta fall är osäker. Av Geijer yttras i 
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»Sverige» VI (art. Häls. folkmål), att »ifrån Bärgsjö uppgives 
vekko 'vecka' (obest. form sing. = best. form)». De former, jag 
funnit i Nordlinders täxt i Sv. Lm. överensstämma dock ej 
härmed: korlaa 'loge', kaka 'kaka'; av Säve uppges natt-vaka 
'taltrast'. I en viss utsträckning ha här tydligen de lång-
staviga femininerna invärkat på de kortstaviga, så att dessa 
antagit de förras ändelse -a. Målen i Delsbo ock Bjuråker 
äga former, som överensstämma med exempelvis Forsamålets: 
Delsbo vake 'taltrast', stave stäva'; Bjuråker kake 'kaka'. 
Men former på -a, alltså i överensstämmelse med Bärgsjö-
målets, förekomma även: Bjuråker staa best. -o 'kant på 
väv'. Väster om sistnämnda socknar vidtager ett område, inom 
vilket ändelsens -u bevaras: Ljusdal bläu 'skovel på skvalta', 
tjesfiegu 'fäfluga' (men även tvege 'tvaga', smega 'prång' 
o. s. v.); Färila brif 'lada', »orm 'tjära'. Huruvida denna typ 
sträcker sig upp i Ramsjö, kan ej sägas. Är detta fallet, råder 
här i väster en skillnad mellan mp. ock häls. En sådan råder 
i viss mån även i östligare trakter, i det att den berörda på-
värkan av de långstaviga femininerna på de kortstaviga, så 
att dessa delvis antagit ändelsen -a, ej äger motsvarighet i 
mp. Analogibildning i dylik riktning är ju i mp. utesluten, 
enär här inga långstaviga fem.. på -a finnas. 

De svaga maskulinerna äro, som ovan nämndes, i mp. 
utvecklade ur oblik form. Häls. uppvisar i detta avseende 
både former, som överensstämma med mp., ock sådana som 
återgå på nom. En bestämd geografisk fördelning gör sig 
härvidlag märkbar. Kustmålen österut ha förallmänligat oblik 
form, t. ex. Jätt dvvan 'vattengropen'; Bgs jana 'järna', skuga 
'skugga' (båda uppgivna som mask.), hemmlea 'humle', jusska 
'ljumske', näva 'näve', släa 'släde'. Typen kan följas söderut: 
Forsa paNca 'kälke', fau 'fåle'; Enånger boka 'banke på 
kälke', aga 'respekt'; Söderala jp(M•ka 'kälke', sela 'sele'. I 
detta avseende stå alltså de hälsingska kustmålen å ena sidan 
i förbindelse med mp., å den andra med målen i Gästrikland, 
där av typordlistorna att döm rna likartat förhållande råder i 
hela landskapet. över Gästriklands mål äger samband med. 
uppländska rum'. Som Hesselman framhåller, gäller ej för 

1) Jfr Hesselman, Sveamålen s. 16 f. 
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uppländskan generaliseringen av oblik kasus sådana mask., 
som beteckna levande varelser, utan för dessa ligger nom. till 
grund. Detta äger sin fulla motsvarighet i •gästr., t. ex. 
Ockelbo gialp 'gubbe', iaksa 'oxe', men tima 'timme', st4ga 
'stege'; ock likaledes i häls., t. ex. Forsa grana 'granne', goba 
'gubbe'; Jätt hata 'härre'; Bgs gebbe. Ifrån detta kustbälte 
kan man i Häls. skilja ett västligt område, inom vilket nom. 
genomgående förallmänligats. Norr ut synes detta taga sin 
början med Bjuråker ock Delsbo ock längre åt söder med sock-
narna utefter den del av Ljusnan, som har ett huvudsakligen 
sydligt lopp. Ex. Bollnäs bake 'bakkanten på kniv'; Alfta 
spaa 'spade'; Arbrå vekälke 'vedkälke', sele 'sele', vette 'meteor'; 
Delsbo krime 'snuva', hare 'hare'; Bjuråker svångje 'ljumske 
på häst', stake 'stake', vree 'tjock spak, hävstång'; Ljusdal 
svege 'vidja, spö', hane 'Viola tricolor'. Norrut sträcker sig 
området upp till Mp.-gränsen: Ramsjö fskartja 'fölunge', fasa 
'oxe', gomsa 'gumse', fara 'fåle', kara 'hare', kraka 'hästkrake'. 
En sådan form som den först anförda visar genom »förmjuk-
ningen» av g tydligt sin samhörighet med den gamla nomina-
tiven. Efter vad som sålunda anförts, blir landskapsgränsen 
i sin västligare del språkgräns mellan mp. ock häls. i fråga 
om de gamla svaga maskulinernas behandling. 

18. Hos de svaga femininerna föreligger skillnad 
mellan häls. ock mp. i fråga om singularböjningen. 

Urspr. långstaviga: 
I häls., som saknar vokalbalansen a: ä„ bevaras a som a 

i obest. sing., men emedan trycksvagt a på grund av tidigare 
nasalitet antar slutet uttal (jfr mom. 4 ovan), kommer best. 
formen att ändas på a: Jätt jcenta 'jänta', icenta 'jäntan'; Bgs 
sme2a 'smedja', jp,5a 'kyrkan'. 

I mp. försvagas i obest. form det trycksvaga a till ä. 
Best. form däremot, där vokalens nasalitet skyddat den mot 
försvagning, ändas på -a: At icentce 'jänta', icenta 'jäntan'; 
Bo askce 'aska', aska 'askan'. 

Urspr. kortstaviga: 
I häls. övergår trycks-vagt nasalerat u till o, vilket be-

varas även i de fall, då tryeksvagt onasalerat u försvagas. 
På grund härav uppkommer en växling av ändelsevokal i 



MEDELPAD : HÄLSINGLAND. 	 65 

singularböjningen: Jätt lekstuga obest. sing., lekstugo best. 
sing. 'danstillställning'; Bgs korlaa obest. sing., korlao best. 
sing. 'loge', kaka 'kaka', ostkako 'ostkakan'; Ljusdal snaru, 
best. -o 'snara', fenu, best. -o 'fena'. 

I 311p. har -n i den best. formen fallit utan att lemna 
spår efter sig, varför obest. ock best. form kommit att likna 
varandra: AtBo le 'lada -n'; At brasce 'brasa -n'; Bo hakce 
'haka -n'. 

Som tidigare påpekats, ha de urspr. kort-
staviga maskulinerna i mp. nybildat en pluralform 
genom tillägg av en extra pluraländelse. Motsvarig-
het härtill saknas i häls. 

Räls. Bgs: bättar 'bitar', devar 'sumphål', leravar, best. 
kiravan 'ett slags kreatursbindsle', trellharan 'trollhararna'. 
Västerut bortfaller r: Ljusdal hara -n 'harar -na'. 

AtBo: hararcer hararan 'harar -na'; At: bcetarcer 
'bitar', stcegaran 'stegarna'. 

Neutrer av typerna dike ock öga ändas i häls. 
i obest. ock best. plur. på -a, i mp. på respektive 
-ar -an. 

Räls. Forsa: clgjcsa 'diken -a', oga 'ögon -en'; Bgs: diåa 
'diken', marsa 'märken', attila 'ställena', öga 'ögonen'; Ljusdal: 
dilsa 'diken -a', råga 'ögon -en'. 

111p. At: votnar votnan 'vittnen -a'; Bo: da,sa 'diken -a'; 
AtBo: ogar ogan 'ögon -en'. 

I häls. har presens av värb tillhörande böj-
ningstypen kalla -de, i anslutning till andra svaga 
böjningstypers presensformer, antagit ändelsen -e(r). 
I mp. har intet dylikt analogiskt inflytande ägt rum, 
utan de långstaviga ha på grund av ändelseförsvag-
ning ljudlagsenligt fått ändelsen -e(r), medan den ur-
sprungliga ändelsen -a(r) bevaras hos de kortstaviga. 

Räls. Forsa: kasta 'kastar' (inf. kasta), menta 'väntar', 
taka 'talar'; Bgs: vänter 'väntar', kallar 'kallar', talrer 'talar', 
denar 'dundrar'; Ramsjö: rata 'ratar'. 

lp. At: icetce(r) 'vaktar boskap', har 'sladdrar'; Bo: 
kastce(r) 'kastar', taka(r) 'talar'. 
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I häls. bevaras gammal lång vokal framför m, 
medan förkortning av vokalen inträder österut i Mp. 

Räls. Forsa: grima 'grimma', rem 'rem', tom 'tom', skum 
'skum', dron 'dröm'; Bgs stime 'stimmet', vitlima 'vitlimmad', 
sömer 'syr', töman 'tömmarna'. 

Mp. Nj: grinue 'grimma', tIslm 'töm'; At: kkenue 'klena, be-
stryka med ler', krom m. 'snuva', rezm 'fuktighet i jorden'. 

Anm. Socknarna i västra Mp., Bo ock To, bevara vokalens längd. 

I urspr.. kortstaviga starka perf. participer 
ock supiner har häls. i stor utsträckning förlängt 
konsonanten, mp. däremot vokalen. 

Räls. Forsa: beta 'bitit', broa 'brutit', sova 'supit', .98/2a 
'sovit'; Bgs: nöppen 'nupen', revve 'rivit', åtta 'ätit'; Ramsjö: 
brsfan 'bruten'. 

Mp. NjAtSt: eke 'ätit'; NjAt: klgvce 'kluvit'; AtSt: le 
'läst'; St: veve 'vävt'. 

Anm. Några få exempel på förlängning av kons. finnas i Borg-
sjömålet. Se § 3 mom. 28 ovan. 

En skarpt utpräglad språkgräns går tydligen mellan 
Medelpad ock Hälsingland, ock för så vitt man av tillgäng-
ligt material kan se, sammanfaller den väl med landskaps-
gränsen. Dennas läge är ju ock sådant, att den har de natur-
liga betingelserna för att utgöra en skarp språkgräns. Den 
följer nämligen väl vattendelaren mellan å ena sidan Ljungans 
flodsystem ock å den andra Ljusnans ock Svågans. När be-
byggelsen här håller sig till näjderna kring sjöar ock vat-
tendrag, är det tydligt, att landskapsgränsen följaktligen löper 
fram i de ödsligaste trakterna. Vilken vikt detta kan ha 
för dess betydelse som språkgräns, ligger i öppen dag. 

Enär i fråga om hälsingskan material ej alltid varit att 
tillgå ifrån gränssocknarna, är det ju klart, att medelpadska 
drag, i en utsträckning som här ej stått att konstatera, kunna 
skjuta över landskapsgränsen in i närmaste trakter av Häl-
singland. Utförligare materialsamlingar ifrån i synnerhet 
Hassela ock Gnarp vore därför önskvärda för denna frågas 
bedömmande. 
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För medelpadskans vidkommande är hälsingskt inflytande 
i gränssocknarnas mål, i vad det gäller de ovan behandlade 
företeelserna, föga märkbart. Sådana drag som lång vokal i 
t. ex. time 'timme' i västra Mp. ock spår av förlängd kons. 
i supiner som boke 'bitit' i Borgsjö äga ju samhörighet med 
hälsingska, men stå ock över Haverömålet i samband med 
härjedalska. Vad bevarandet av lång vokal framför m be-
träffar, är detta även ett utmärkande drag för målen i trakter 
av Jämtland, som gränsa till västra Medelpad. Att tolka dessa 
fall såsom beroende på framför allt hälsingskt inflytande 
torde alltså ställa sig vanskligt. I den följande framställ-
ningen komma emellertid några spridda fall att beröras, vilka 
synas äga samband med hälsingsk språkutveckling; dock ej i 
den utsträckning att intrycket av språkgränsens skärpa för-
tages. 

5-23/073. Sv. landsm. Vestlund. 



Kap. II. Vokaler i tryckstark ställning. 
Äldre ä. 

För beteckningen av de medelpadska a-ljuden användas i 
denna framställning två typer, en för det slutna, a, ock en 
för det öppna, a. I fråga om det förstnämnda ljudets be- 
teckning råder full enighet bland undersökarna. Någon för- 
växling med öppet a behöver nämligen ej äga rum, enär det 
slutna a merendels har en något trängre labialisering än 
riksspråkets, varför det värkar rätt »mörkt», får en dragning 
åt cv; dock ej så mycket, att användning av denna typ vore 
motiverad. 

Samma enhet råder däremot ej i fråga om beteckningen 
av det öppna a-ljudet. I de uppteckningar, jag själv gjort, 
har jag mästadels ansett mig ha skäl att använda typen a 
vid beteckning av såväl långt som kort ljud. I full överens-
stämmelse härmed tecknar även K. Nilsson i en uppsats om 
ortnamnen i Borgsjö socken (hs. i landsmålsarkivet i Upp- 
sala) regelbundet öppet a-ljud. med typen a. Hesselman, som 
gjort uppteckningar, huvudsakligen bestående av ortnamn, i 
Indal, Timrå, Hässjö ock Ljustorp, använder i regel typen a, 
men att en iakttagelse av samma art som min ej varit honom 
främmande, visas av en sådan skrivning som haga 'hage, gärds- 
gård'. H. Geijer använder i uppteckningar från Hässjö, 
Tynderö ock Ljustorp typen a, ock på samma sätt Stenbom i 
sin uppsats om Njurundamålets formlära. Bogren skiljer i 
sin avhandling om Torpmålet mellan två kvaliteter av öppet 
a: som långt tecknas ljudet a, som kort däremot a. Vid den 
bekantskap, jag själv gjort med målen i de trakter, varifrån 
Geijers uppteckningar förskriva sig, har jag tyckt mig finna, 
att deras öppna a ej avviker från det i landskapet annars 
vanliga. Detsamma gäller i fråga om Njurundamålet. 1 Torp 
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har jag hört ett öppnare a-ljud än det vanliga, t. ex. i bal.  
'boll', men även a. I mina anteckningar därifrån finner jag 
vid ordet gatnal 'gammal' angivet »tydligt a». Det har i 
denna socken ock även någon gång på andra håll förefallit 
mig, som om ett mer öppet uttal av a individuellt förekomme 
oftare hos kvinnor än män. Vare härmed hur som hälst, det 
lider emellertid intet tvivel, att det förhärskande öppna a-
ljudet är a. Därför genomför jag generellt denna typ, ock 
insätter den följaktligen även i uppteckningar, vari a an-
vänts. Ett försök att återge upptecknarnas skrivningar på 
denna punkt utan att generalisera skulle göra framställningen 
kaotisk. Även om en del lokala ock individuella olikheter 
på så sätt till äventyrs ej skulle komma till synes, så gives 
ej häller plats åt några distinktioner, som ibland kunna vara 
riktiga, ibland inte. 

§ 5. I gammal kort öppen stavelse uppträder äldre 
a som öppet a (a)»: 
ge f. glada At. 	 stezdig adj. stadig SeTo. 
le f. lada SeTiTyHäBoAt &ga m. respekt, fruktan3  Se 

Nj; lktibce m. person, som 	TyHäLiEloAt. 
vid höbärgningen befinner 4ga sce v. vara uppmärksam 
sig i ladan, tar emot ock 	SeTyToAt. 
trampar ihop höet SeTyLj 4gg adj. avig SeTyLjLiHo 

Avvikelser från huvudregeln behandlas i nästföljande paragraf. 
Ordet betecknar tydligen urspr. en viss årstid. Jfr fvn. sålstaäa 

'solkverv', fsv. stalm timi 'solståndstid' (Schlyter). Sedermera har det 
kommit att överföras på en naturföreteelse karakteristisk för denna tid. 

Fva. agi. 	 4) Jfr fvn. bargagi, f sv. bardaghi. 
5) Jfr härmed formen för draga v., som lyder dra § 6 inom. 2. 

HoAt. 
sgmakar m. sadelmakare Se 

Ty; 1Nvs051i/ m. klövsadel To. 
sp4ce f. liten spade SeBo. 
st4ce f. kant på väv SeTyLj 

LiHoToAt. 
sttlew f. frömjöl av växter, vil-

ket under högsommaren far 
omkring för vinden 2  SeTyLi 
EloAt. 

At. 
b4gar in. bagare SeHäLiTo. 
higce,sk bagerska SeAt. 
balkas v. gorma, domdera 

Se; baciagas4  TyLiHo. 
nOdrkar m. man som drar 

not5  Ty. 
drkce f. lindraga5  SeTyLiEIo. 
strKkKtga in. linet på rockhu-

vudet 
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h4ga m. gärdsgård SeTylia 
LjInLiHoBoAtNj. 

behiga v. behaga Se. 
24ga v. jaga SeBo. 
kkka v. klaga SeTyHäAtNj. 
kr4ga m. krage SeHäBo. 
14ga v. laga SeTyLiBo. 
fi.t14gar m. person som har del 

i nät Ty. 
14gce f. veck på kläder' SeHo 

At. 
m4ga m. mage SeBoAtNj; 

Infkah& n. förmåga att 
känna sig mätt SeTyLjLi 
HoBo. 

n4gcen pr. någona SeTyLjIn 
LiHoBoToAt. 

see f. saga Se. 
jlågce f. slaga SeAt; j14.gcerke 

31. bandet mellan en slagas 
båda delar SeTyHoAt. 

tv4gce f. tvaga SeSkTy. 
båka v. baka SeLiHoBoTo. 
tgbdkar adv. tillbaka SeLiSt; 

tzbdkcets Ty. 
båkce f. bakkanten av äggjärn, 

ytbräde av stock SeTySä 
LiAt; båka m.3  HoIn. 

kikcels E bakelse SeNj. 
bråka v. braka SeHäNj. 
bråkce f. *braka, bräcka i ägg-

järn SeTyHoAt. 
fkåka m. flake SeHä. 
Inka ut v. breda ut sig SeIn. 
håka m. hake SeHäLjLiHoBo; 

vchh4ka stor hake varmed 
stenar o. dyl. vändas SeSt. 

håka v. haka, häkta Se. 
håkw f. haka SeHäLjHoBo. 
j.åkam v. bejaka Sellä. 
Id•åka m. frusen mark, isgata 4  

HoBoTo. 
knåka v. knaka Se. 
knåka m. stubbe3  Hä. 
kråka m. (häst)krake Se. 
kråka se v. harkla sig; kraxa 

(om kråkor)6  Se. 
låka m. (salt)lake SeTy. 
låka m. lake (fisken) SeLi. 
låkan n. lakan SeBoNj. 
m4ka v. maka Se. 
m4ka m. make SeTo. 

östsy. laga. Ett på här anförda subst. bildat värb föreligger 
tydligen i änsv. So Brölopps-Beswärs Ihugkommelse v. 141 (Noreen-
Tamms uppl.). Det talas om kläder: 

»Somt skiäres rundt oc widt att fem sig ther i må giöma 
Somt giöres armt oc trångt att hiertat kommer i klämma 
Krusat lagat Pappat oc knappat krokot oc brokot.» 

Översättes 'lagat' med 'veckat', fås god mening. Saken synes mig ej 
tidigare ha observerats. Ordet saknas i Tamms glossar ock hos Dahl-
gren. 

Ånsv. nagon t. ex. i N. T. 1526. 
Jfr v. Friesen, Mediagem. s. 101. 
Fvn. klaki. 	 5) Jfr Torp art. knagge m. 

6) Rietz kraka 'harkla': änsv. kraka 'knaka', krakla 'harkla'. 
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skomakar m. skomakare SeLj 
LiBoAt. 

nålscen adj. naken SeHäLjBo 
To. 

råka v. raka Se. 
råka vog v. växa hastigt på 

längden SeTyLi. 
ligraka m. lång person' Se 

TyAt; ldierka2  Ho. 
skåka V. skaka SeLiTo. 
småka v. smaka SeHäBoAtNj. 
språka v. spraka Se. 
ståka m. stake SeBoAt; bån-

stk grantelning till band 
i gärdsgård SeTyLiHoBoTo 
At. 

ståka so v. sticka sig i föt-
terna på stubben på nyss 
avmäjad äng eller åker Se 
Li. 

nstaka adv. enstaka Se. 
tåka v. lägga tak på SeAt. 
våka v. vaka SeBo. 
våkce f. vaka Se; natvåkce f. 

taltrast SeLi. 
vetbscen adj. vaken SeHäBo. 
åko ep v. uppföda3  SeSällo 

BoAtt; 6:tka TyLjLi; Okas 
vansläktas 4  Ty.  

åkce f. alun SeLi. 
dåkan ortn. Dalarne Li. 
~an landskapsn. Dalarne Se 

HäAt. 
dåkakcjr m. dalkarl SeTy; 

dåkakiråkce f. dalklocka Se 
Hä. 

g4on adj. galen SeTyHäLjBo. 
medra m. mängd, hoj:0 SeTy 

LiHoBoToStAt, 
måkar m. mjölnare Ho. 
ska v. skala SeLjBoTo. 
skvå?ra v. skvala SeHäLjBo. 
sveda m. spjäla, t. ex. i stake-P 

ToAt. 
svåka m. svale SeHoAt; bås.

tcesvka bastusvale Bo; 19k-
svcika ladugårdssvale To. 

svåka v. avsvala Se; svednas 
v. svalna SeBo. 

tåka v. tala SeTyHäLjLiBo 
StAtNj. 

kikar m. talare SeBo. 
betaka v. betala Sellä. 
va m. dvala Hä. 
va tel v. lätt inslumra SäBo. 
z vedrce mel adv. uttr. däribland, 

därjämte' SeTy. 
an6ima v. anamma Se. 

i) Jfr Rietz torr-raka f. 'långt på rot stående torrt träd'. 
2) Se Torp rage in. 	 3) Fvn. ala, fsv. ala (Schlyter). 

Eg. 'avalas. 
Ar väl att fatta som en 8-lös form till sv. ock no. dial. smale, 

smala med samma bet. Se Rietz ock Torp. 
Jfr fvn. sink 'spol, rim, spildra (i grind)', östsv. *spada 'liten 

träspade, varmed färger in. m. omröras'. 
Ex. hag na taker a na gkancer g vakce ma 'hugg några 

tallar ock några granar därjämte'. Uttrycket innehåller förmodligen en 
stelnad dat.-sing.-form av subst. val. 	Alltså egentligen 'under ut- 
väljande av'. 
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drama v. slå till häftigt' Se 
Li. 

geoyal adj. gammal SeTyHä 
LjLiHoBoToAtNj. 

heoncar byn. Hammal2  Sk. 
hamar in. hammare; stenbacke 

SeTyHäLiHoBoAtNj. 
Unnar m. kammare SeHäLi 

BoToAt. 
kråma v. krama Se, -am- iii. 
lama v. halta lindrigt, om 

häst 3  SeLjAt. 
lecmcen adj. Öm i lederna; halt, 

om .häst SeTyHäLillo, -am-
To. 

&Inta pr. samma SeLiToSt. 
streona v. strama Se. 
tårna m. sed, sätt, vana, natur4  

SeTo. 
hitntanza v. hantera i tid ock 

otid' SeSäTyHäLilloAt. 
ana v. ana SeTo. 

bana v. slå ijäl At. 
dånslnince f. dansbana SeLj. 
/tårta m. gevärshane SeBoAt; 

bgeoza Ho. 
Urta m. spån efter kniv eller 

hyvel6  SeAt; IcLkasp4n m. 
Tyllä. 

måna v. mana Se. 
jlance f. slana Se. 
spåna m. spjäla i staket' Se 

TyLino.' 
tr4nce f. trana SeHäBo. 
vit.na m. vana SeTyHäBoTo 

At. 
(»a m. apa Se; dr(iipa m. 

odåga Ty. 
&pa ~r v. apa efter SeLj. 
gipa v. gapa SeTyHäHoBo 

ToNj. 
gnhas v. gnabbas8  SeTyllä 

LjLiHoAt. 
kipa v. kapa Se. 

östsv. *dram(m)a. 
Jfr Noreen, Urkon Aubhumla etc. NoB. 1918. 

5) Fsv. lama 'vara el. varda ofärdig', Rietz lama. 
Se Torp tame; östsv. *tame. 
Rietz handthama. 
Ordet är nog identiskt med det kant, kane, kana, som finnes 

i nord. dial. ock fspr. i en hel del växlande betydelser: ett slags släde, båt, 
'liten svaneformet osekop som svommer i elbollen', 'litet trEskar tul 
suppemat', 'noget fremstaaende paa en ting, snabel, snute'. Se Torp. 
Lägger man därtill betydelsen bär ovan ock söker härleda någon för 
alla dessa föremål gemensam betydelse, så kan denna inte gärna bli 
någon annan än 'något böjt, krumt'. Ordet, som förefallit etymologerna 
så dunkelt, är då närmast att sammanställa med no. dial. kank 'vrid-
ning el. kurre paa rep el. traad' (Torp), sv. dial. kanke, kånke 'tupp', 
om vilket se § 17 h. 

Jfr no. dial. span n. 'spa3ndetrw i vev', spanar 'stopper paa 
wevbommen', spana f. ds. (se Torp art. spana). 

Rietz gnapas, Annat avljudsstadium i chilin. *gnnpas (Noreen, 
Ord I .). 
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råpa v. rapa SeTy. 
skåpa part. skapad SeBoTo; 

*skåpa sce v. göra grimaserl 
SeLi. 

skråpa v. skrapa SeLiAt. 
skråpce f. skrapa SeTyTo. 
kårw ugnsrakas SeTo. 
snårce f. snara SeTyllänoBo 

To. 
båsa v. värma, ge stryk SeLi 

BoAt; båsa sta rusa i väg 
Ty. 

bråsce f. brasa SeTyLiTo. 
fjåsa v. fjäska, fjantas To. 
fkåsa v. häftigt flamma till, 

om eld 4  SeTyLjLiHoToAt. 
fnåsa v. fnasa Sellä. 
gåsabckls byn. Gasabäcks Hä. 
hetsa v. hafsa, göra ett arbete 

fort men vårdslösts Se. 
håsaclehg adj. slarvigt klädd 

SeTyHäLiHoAt. 
kåsa v. driva, jaga bort' Se 

TyLjHoToAt. 
kråsa sce v. harkla sie To. 
Inetsa v. masa Se. 
rasa v. rasa SeBoTo. 

,siecsa v. gå slamsigt klädd 9  Se. 
tetsg• adj. slapp, utan stadga, 

om tyg'° SeLiHoAt. 
tr4sa sent v. söndertrasa Se. 
tråsce f. trasa SeTyLjLiTo. 
tråskg adj. tråsig SeTo. 
dtan räkn. aderton SeTyInLi 

AtNj. 
fåta v. ösa kol med ett s. k. 

kolfat To. 
fa v. fatta, begripa Sellä. 
fåtan n. handtag på ämbar Se 

At, -at- TyHäLillo. 
gåtte f. gata SeLiHoBo. 
hetta v. hata SeHäBo, 
9n4ta v. mata SeTyLiTo; brei-

mgtta i förtid mogen, om säd 
SeTyllo. 

pråta v. prata SeTylläLjLillo 
Nj; pråtabhri adj. talför To. 

vgrskåtan ort». udde vid Våle 
by Ty. 

sktcv f. skata SeTyHäLjLiBo 
To. 

skråta v. injaga skräck hos, 
skrämma" SeTyLjLiHoBo 
At. 

Fsv. afskapadher 'vanskapad', änsv. afskapa 'vanskapa, van-
ställa'. 

Till värbet kara 'maka, skrapa'. Se § 6 mom. 4. 
Se Torp fjasa. 	 4) Se Torp flasa. 
Hör väl till no. dial. gasa 'kneise, fare avsted med mesen i 

vret, tumle sig i kaathet, fuse from' (Torp). 
Är väl det värb, som ligger till grund för Rietz haska 'göra 

odugligt arbete, slarva, hafsa'; no. dial. haska, som av Torp, om ock 
med tvekan, härledes ur ett *hapska. 

Rietz kasa. 
Se Torp krasa; »grundbet. vol 'rasle'». 

8) Rietz slasa. 	 1°) Jfr Torp tasa v. 2. 
11) Se Torp skrata. 
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vittcebkance f. dryck av vatten- 
blandad mjölk SeTyLiHoAt. 

vatcedr4g f. vattenkälke Hä; 
vetteeväk m. vattensork To. 

etvan sjön. Avani Bo; jetva 
byn. Aval Ty. 

kava v. kava Se. 
pava v. gå med små stega Se. 
lava m. lave Se; meeltletva ett 

slags brits i bastu för mält-
ning Bo; letvavckr n. väder 
då man hälst håller sig 

ngva v. gripa efter3  Se. 
ngvar m. navare SeTyHäLjLi 

BoAtNj. 
retva v. rafsa4  SeTyLilloToAt. 
sgva m. save Se. 
tslgva v. gå slamsigt SeTyLi 

HoAt. 
stgva v. stava SeTiTy. 
st4vw f. stäva3  SeSkTiTyLjIn 

trgva m. trave SeTyliä. 
trgva v. lägga i trave Se. 

inomhus Ty. 	 trgva v. trava, om häst SeTy. 
Ytterligare belägg ur Torpmålet hos Bogren § 14. 
§ 6. Avvikelser från den i föregående paragraf 

uppställda huvudregeln: 
1) Äldre ä i urspr. kort sluten stavelse har utvecklat sig 

till a (se § 7). Förekommer det i ett paradigm växling 
mellan öppen ock sluten stavelse, bör följaktligen en växling 
mellan a ock a inträda. Dylik upprätthålles ock ofta. Så 
heter t. ex. plur. av dag dggar i SkTiTyHähiLiHoBoToTu 
AtNj, fast sing.-formen, lyder dgg (§ 7). Endast på ett mindre 
område, SeSä, har utjämning inträtt, så att formen uppvisar 
a: dggar. Denna form uppgives även av Bogren från Torp, 
därifrån jag dock upptecknat den ljudlagsenliga. 

Av liknande anledning vacklar vokalkvaliteten i infini-
tiverna gala, gnaga, *grava 'gräva', mala, skava: 
g47t6& SeSäHäLj, 	LiHoBo. maka SeSäSkTiTyLjTuAt, 
gnina SeSäTyLjHäTuAt, 	InLiHoBoToNj. 

InLiHoBoToNj. 	 skitva SeSäTyAt, 	LiTo 
grgva Lina, 	Li. 	 Nj. 

1) Jfr Rietz ava, ave 'grund ock trång vik in. m.'; Torp ave. 
Det uddljudande j-et i den från Ty anförda formen är uppkommet i 
hiatusställning: i ava --> i j-ava. Ordet är ju bynamn, varför just 
prep. i ofta förbindes därmed. 

Rietz klava. 
östsv. *nava 'med handen fatta om halmen vid skörd'. 
Torp rava. 
Jfr Hesselman, Sveamålen s. 18 not 1; Hellquist, Sv. etym. ordb. 
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De former, som uppvisa a, äro uppkomna under påvärkan 
av presens, där denna kvalitet är ljudlagsenlig, eftersom sta-
velsen är sluten. I de trakter, där den ljudlagsenliga kvali-
teten i inf. bevaras, uppkommer en växling mellan inf., som 
uppvisar a, ock pres., som uppvisar a, t. ex. maka pres. mak 
LiHoNj; gaket pres. gak LiBo. 1 fråga om den geografiska 
fördelningen mellan former med a ock med a märkes, att de 
förra, som av exempelsamlingen framgår, tillhöra ett östligt 
område, medan de senare förekomma västerut i båda flod-
dalarna. österut i landskapet bildar dock Nj med sina a-
former i detta avseende ett område för sig. 

2) Äldre ä, som kommit att stå i slutljud, upp-
träder som a: 
dra v. draga SeTyHäLjHoLi s pt. sade SeTyLjHoLiToAt 

BoToAtNj. 	 Nj. 
ha v. hava SeTylloToAtNj. t v. taga SeTyLjLifloBoTo 
la pt. lade SeLiTo. 	 AtNj. 

Bogren uppger från Torp formerna drg,, hg, tg, vilka jag 
där förgäves efterforskat. 

Att ovanstående former i strid mot huvudregeln uppvisa 
kvaliteten a, är sannolikt beroende på en rent ljudlagsenlig 
utveckling ock ej, som man möjligen kunde vara böjd att 
tro, på rspr:s-påvärkan eller analogiskt inflytande från presens-
formen. Att rotvokalen kommit att stå i slutljud, har sin 
grund i formens användning i trycksvag ställning. Exempel 
saknas icke på att ett a, som använts i trycksvag ställning, 
vid uppflyttning i tryckstark erhåller slutet uttal. Ifrån SeLj 
har jag antecknat uttr. jåra na 'göra värkan', ifrån SeSä 
na 	na 'allesamman'. Här föreligga tydligen former av 
pronominet någon; i trycksvag ställning net 'något några'. 
Den tryckstarka formen na måste avspegla en ljudlagsenlig 
process, ty i annat fall bleve den mycket svårförklarlig. När 
det däremot på andra håll heter 'ara ni Ho, na a na LilloAt, 
så kan vokalkvaliteten lätt förklaras såsom beroende på in-
flytande från den tryeksvaga formen. Ett annat exempel 
pekar i samma riktning. Det är ordet så, använt som inter-
jektion, varvid det får formen sa SelloAt. Trots tryckstyrka 
har det på grund av sin interjektionella användning uttalats 
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med kort a-ljud, varför det undandragit sig öggen å -› å, men 
enligt regeln härovan erhållit a. 

Anm. Bogren § 14, a. 3 meddelar ett uttryck p&-y-€nr 'någor-
lunda' ock fortsätter: »sinr är väl någon form av pron., annan, må-
hända dat. fem. med ett utlemnat lund el. dyl.». Själv har jag an-
tecknat uttrycket ifrån To i formen p&-nancpr; i Se lyder det pa-
mincpr. Här ingår tydligen ovan berörda trycksvaga form av pron. 
någon, uppflyttad i tryckstark ställning. Uttrycket är alltså urspr. en 
sammanställning: på något när, d. v. s. 'någorlunda'. 

3) I ljudkombinationen a5a övergår a till a fram• 
för bortfallet 5, åtminstone lokalt: 
al m. kreatursurinl SeTiTyHäLiHoTuAt, l BoTo. 
la v. köra in hö i ladan2  SeTiTyHäLjLiElo, laa Nj (Lmf), 

BoToTuAt. 
skåda m. skada SeTiTyHäLjLiBoToStTu, slam AtNj. 

Ett exempel, som ej direkt faller under regeln, men som 
bör diskuteras i detta sammanhang är båda v. 'bada' SeLjToAt. 

Till en början kan observeras, att ögg till a saknas 
västerut i Ljungadalen. Bo ock To uppvisa blott former 
med a. a-former av *lada äro svagare representerade i söder, 
medan skada uppvisar sådana blott i det sydöstra hörnet av 
landskapet. 

Det är uppenbart, att såväl ändelsens a som den inter-
vokaliska konsonanten tillsammans varit av betydelse för 
uppkomsten av den vokalöppning, som här förefinnes. När 
ändelsen varit en annan än a, har öppning ej inträtt (se 
exempelsamlingen i § 5), vilket även är förhållandet, då det 
intervokaliska d bevaras. Men bevisa då formerna skada 
ock bada något för denna sak? Äro de inte med sitt beva-
rade d att betrakta som riksspråkslån? Saken kan ses så, 
men ej nödvändigtvis. Gå vi till jämtskan, så bevaras där, 
åtminstone i de inre målen, regelbundet intervokaliskt d efter 
urspr. kort rotstavelse 3. Våra former lyda t. ex. i Åremålet 
bada ock skada. I hälsingska däremot är d-bortfall i denna 

Förefaller av mp. att dömtna vara uppkommet ur .a.åal. Jfr 
Rietz al (aal) m. 'kreaturspiss' Nb., ko-adel m. 'ko-piss' ög. I no. 
aale, se Torp. 

Fyn. hlaäa. 
•Se Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar, Sv. 

Lm. B. 18 s. 35, ock ovan § 2 mom. 24. 
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ställning regel; Wennbergs ordbok anför baa ock skaa. Även 
i mp. bortfaller d regelbundet i denna ordtyp. Kvarstående 
d förekommer dock förutom i dessa ord även i några andra, 
som skola anföras vid behandlingen av konsonanterna. Det 
är ej så ofta som språkliga företeelser kunna skiljas med 
skarpa gränser, utan ströformer bruka ju förekomma på långt 
avstånd från en företeelses egentliga centrum. Som dylika 
ströformer, som utlöpare från jämtskt språkområde synas de 
mp. orden med bevarat intervokaliskt d riktigast vara att 
bedömma. Härför talar även den geografiska fördelningen 
inom Mp. mellan former av ordet skada, som bevara d, ock 
sådana, som förlorat det. De sistnämnda förekomma i land-
skapets sydöstra hörn, alltså på ett område som är mäst av-
lägset från Jämtland ock som bäst står i förbindelse med 
Hälsingland. Vad ordet bada beträffar, synes det uppträda 
med bevarat d i hela landskapet. Det ligger kanske nära 
till hands att betrakta just detta som ett lån, ett kulturord. 
Häremot talar dock formen för subst. bad, vilken lyder ba. 
Detta ord kan ej gärna vara riksspråkslån, enär då det slutna 
a-ljudet borde vara ersatt med a (se § 23) ock d bevarat; 
jfr grad 'grad'. Dess språkliga dräkt talar för att det är 
genuint folkligt, ock då finns ju ingen anledning antaga, 
att förhållandet är ett annat i fråga om värbet. 

Ett uppslag till förklaring av den roll, den intervoka-
liska konsonanten spelat vid vokalöppningen, synes man 
kunna få i Geijers nyss anförda arbete. Vid behandlingen 
av tilljämningen i »opplänningsmålet» i Jämtland påvisas där, 
hurusom den intervokaliska konsonanten varit betydelsefull 
med avseende på tilljämningens grad. I en grupp av gamla 
kortstaviga ord med gammalt a, e, i i öppen stamstavelse 
följd av a har där stamstavelsens vokal utvecklats till ett 
öppet a, i en annan grupp däremot till ett a-ljud. »Det av-
görande för fördelningen på dessa grupper: öppet a—a eller 
a--a är icke beskaffenheten av stamstavelsens vokal i forn-
språket, utan beskaffenheten av den intervokaliska konso-
nanten. Om denna konsonant är någon av labialerna p, v, m 
eller någon av gutturalerna g, k, har stamstavelsens vokal 
blivit öppet a, vare sig den ursprungligen varit a, e eller 1. 
Står däremot någon av dentalerna d, t, s, 1, n eller r eller 
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(k) mellan stamstavelsens ock ändelsens vokaler, så har stam-
stavelsens vokal blivit a, vare sig den varit a, e eller i» (s. 
24). I annat sammanhang återkommer förf. till samma före-
teelse. >Grunden till denna fördelning synes vara den, att 
labiala ock gutturala konsonanter i mindre grad än de övriga 
med deras tungspetsartikulation skilt vokalerna från var-
andra, utan lemnat mera rum för inbördes påvärkan vokalerna 
emellan på den tid, då ändelsens vokal ännu var a» (s. 33). 
Man kan nog bedömma den mp. öggen a a i förbindelsen 
a5a på liknande sätt. Det intervokaliska 5 har så småningom 
reducerats, en reduktion som slutligen skridit till rent bort-
fall. Därigenom har ju speciellt i denna förbindelse det 
hindrande moment, som den intervokaliska konsonanten er-
bjuder, avlägsnats ock fritt rum för ändelsevokalens påvärkan 
på rotvokalen lemnats. När d bevaras, kvarstår därför a; 
så t. ex. i ordet skada i största delen av landskapet. Men 
når i sydöstra hörnet d fallit, uppträder ock ögg a --> a i 
rotstavelsen. För en parallell utveckling i fråga om förbin-
delsen i5a skall i det följande redogöras. 

4) I ljudkombinationen ara uppträder ä som a. 
Övergången är lokalt mer genomförd: 
båra m. trollnystan, som »drar» gåra v. blåsa svagt TyHo; 

ifrån andra till sin ägare' 	gårasparv m. ett slags sparv, 
Se Sk Ti Lj In LiHo Bo To At, 	som tros förebåda kall blåst 
-a- TyHä. 	 Li; går BoTo. 

båra -a- adv. bara SeTyllä håra m. hare SeSkTiLjInLi 
LiAt, -6G- -a- Bo. 	 HoBoAtNj, -a- TyHä. 

fåra v. fara SeTyHäLjHoLi karet v. kara SeTyHäLjLillo, 
BoToAtNj. 	 BoTuAtNj. 

fåra m. fara SeTyHoStAt, -et-Bo. mitskåra m. näbbmus2  SeTy 
fåra far v. befara, frukta för Se. 	Läk, 	BoToTuAt. 

Jfr dalm. *bare lyckoande' (Noreen, Ord!.). 
Jtl. muskaran best. sing. (Föllinge). Ordet synes vara en bild-

ning motsvarande ett fsv. -*skäri på roten i värbet skära. Beträffande 
bildningstypen jfr rspr. skare på snö ock skare på ljus, vilka båda 
anses sammanhänga med värbet skära (Torp ock Hellquist). Haverö-
målets form mitsfara visar med sitt f på annat avljudsstadium, fsv. 
*-skri, jfr detta måls ögg 	a framför förbindelsen -ra, se § 3 
mom: 17 — så framt man ej hällre bör anse yngre anslutning till inf. 
skära föreligga. 
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skåra m. skare på snö SeTyLi ståra m. stare SeTyHoAt. 

	

Ho, -a- BoToTuAt. 	svåra v. svara SeTyHäLiHoSt 
spåra v. spara SeTyLjLiHoSt 	TuAtNj, -a- BoTo. 

AtNj, -a- BoTo. 
Ifrån Åm. är en övergång a —> a i urspr. kort rotstavelse 

följd av a välbekant (se § 1 mom. 1). Historiskt sett sam-
manhänger väl ovan exemplifierade ljudlag med denna åm. 
övergång. Den kan ses som ett specialfall av denna senare. 
I åm. inträder övergången generellt, om ändelsen innehåller 
a, i mp. blott om den intervokaliska konsonanten dessutom 
är r. Att ett samband råder, visas tydligt av den geogra-
fiska utbredningen av a-formerna i Mp. Talrikast uppträda 
de i landskapets nordöstra hörn, alltså där förbindelserna med 
Åm. varit livligast. Orden *bare ock hare förekomma med a 
endast hr, i socknarna Hä ock Ty, eljest med a. En jäm-
förelse mellan TySeAt ock Bo, de socknar från vilka jag har 
de fiästa gemensamma ord upptecknade, belyser, hurusom 
a-formerna småningom tilltaga, ju mer man fjärmar sig ifrån 
Åm.-gränsen: 

Ty 	Se At Bo 	Ty 	Se At Bo 
bara s. 	-a- 	-a- 	-a- 	muskara 	-a- 	-a- 	-a- 
bara adv. 	-a- 	-a- 	-a- 	skara 	-a- 	-a- 	-a- 
fara v. 	-a- 	-a- 	-a- 	spara 	-a- 	-a- 	-a- 
fara s. 	-a- 	-a- 	-a- 	stara 	-a- 	-a- 	-a- 
hara 	-a- -a- -a- svara 	-a- -a- -a- 
kara 	-a- •a- -a- 

Som härav framgår, uppvisar Ty 10 a-1 a, Se 8 a-3 a, 
At 5 a-6 a, Bo 1 a-10 a. Det enda ord, som i sistnämnda 
socken uppvisar a, är alltså fåra v. 'fara'. Detsamma år för-
hållandet även i Torpmålet. Formen har tydligen synts Bo-
gren påfallande, ock eftersom han studerat Torpmålet så iso-
lerat, har den lockat honom till att framlägga ett par förslag 
till specialförklaring: fira kan >gå tillbaka på ett äldre fara 
i trycksvag ställning eller ha fått sin vokal från en (tryck-
svag) i-omlj udd presensform fän. Som av den föregående 
utredningen framgår, äro dessa förklaringsförsök ohållbara. 

5) I Torpmålet förekommer en övergång a --> a 
framför ?/.. 
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Övergången har observerats ock — i förbigående — om-
nämnts av Bogren (§ 70, a. 2). Som ex. därpå anföres kika 
'tala'. Därtill kan först ock främst läggas åka v. 'uppföda' 
(Bogren ?ra § 14) ock vidare efter mitt förmenande dn 
'galen' samt det av Bogren § 69 D anförda grystmjn f. 'utsikt, 
förhoppning att förökas, växa till'. De båda sistnämnda 
ordens vokalism fattas av Bogren såsom beroende på en ögg 
ä -÷ ä, värkad av ändelsens i. Angående förekomsten av en 
dylik ögg i östsv. ock sv. dialekter se Hultman, De östsv. 
dial. s. 188 ock Hesselman; Sveamålen s. 32. Det förefaller 
dock föga sannolikt, att denna ögg här föreligger. oggen 
a 	ä framför i i ändelsen innebär ju en slutning av rot- 
vokalens artikulation, medan här faktiskt en öppning ägt 
rum. Denna skulle då närmast vara föranledd av det inter- 
vokaliska 	men något exempel på ögg ä -› a framför k i 
urspr. kortstaviga ord torde vara svårt att anföra från mp. 
Rationellast synes vara att sammanhålla alla de anförda 
exemplen ock följaktligen betrakta utvecklingen a a i galen 
ock i tala som resultat av samma process. 'äggen är ej full-
ständigt genomförd i målet. Vid sidan av anförda former 
med a förekomma sådana av samma typ med a, t. ex. 9n,eara 
m. 'mängd, hop', sketka v. 'skala', firkvaNt m. 'ladugårds-
svale'. De former, som uppvisa a, äro också, som ovan i § 2 
mom. 1 (anm.) ock s. 35 framhållits, närmast att betrakta som 
utlöpare ifrån östjämtskt språkområde. 

6) I ett fåtal fall, ibland av lokal natur, före-
kommer övergång ä -› 8, om efterföljande stavelse 
innehållit u: 
Mrce f. mara ToAt; wire-

buskce m. marig, förkrympt 
buske TiInLiHoTuAt. 

mitscelbArk f. masurbjörk Li 
Ho. 

Mscekni4k m. utväxt på björk 

I ordtypen står vanligen a (se exempelsamlingen i § 5). 
I kap. 1 har framhållits, -hurusom öggen --> 8 el. liknande, 
vilken med ett fåtal exempel finnes företrädd i mp., i grann-
landskapen, i synnerhet Jämtland ock Ångermanland, före- 

måsceskcift n. skaft av masur 
BoTo. 

sved.a3 f. svala SeHäIn, sitkce 
BoToStTuAtNj. 

tvårce f. *tvara, grötkräkla Se 
SkTiInLiNj, P_wce BoToSt 
TuAt. 
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ligger väl utbildad (se § 1 mom. 2, § 2 mom. 2). Detsamma 
är förhållandet även i fråga om Haverömålet (se § 3 mom. 1). 
Undersöker man fördelningen mellan 8- ock a-former i mp., 
visar det sig, att de förra äro talrikare företiädda i socknarna 
utefter Ljungan; s-former av svala ock *tvara finnas blott 
belagda därifrån. Detta synes tyda på att de mp. 8-formerna 
närmast äga samband med språkutvecklingen i inre jämtska 
eller i Haverömålet. Visserligen förekommer övergången även 
i Hälsingland, men blott i ett fåtal ord, som liksom de mp. 
göra intryck av att vara utlöpare, varför man ogärna där vill 
söka det spridningscentrum, varifrån de mp. formerna för-
skriva sig. 

Ett annat ord av ifrågavarande typ, vilket beträffande 
rotvokalens kvalitet visar avvikelse från huvudregeln, är 
subst. kaka: hake f. SeTyHäLjInLiHoTuNj, -a- BoToAt. 
Den kvalitet, som är att betrakta som den regelbundna, a, 
förekommer i väster ock söder, a-formen tillhör ett nordligt 
område, som längst i öster även omfattar Nj. Att söka 
förklara a-kvaliteten genom antagande av rspr:s-påvärkan låter 
sig icke göra, enär riksspråkets a brukar ersättas med a 
(se § 23). Den geografiska fördelningen mellan a- ock a-form 
tyder på den senares samhörighet med ångermanländska. 
Därför talar även kvaliteten. Det ljud, som där utvecklats 
ur äldre å i denna ordtyp, anges nämligen ofta som a, t. ex. 
Stigsjö kaka. Se därom vidare § 1 mom. 2. 

§ 7. I urspr. kort sluten stavelse uppträder äldre 
ä som a: 
k n. bad Se. 	 spcx n. spad SeHä. 
ba pt. bad Se. 	 st m. stad SeLiToNj. 
la n. sida av murl SeTyLillo ./steit m. eldstad Se; b/stci Hä 

At, lan To. 	 Ho. 
4,9/4 n. avbalkning mellan bås k4kcest4n m. best. skämtsam 

SeTyLjLilloBoAt. 	 benämning på magen SeLi. 
f. rad SeLi. 	 lökstet m. plats på hästen, där 

ra adj. i uttr. ra vc.sg raka 	lokorna läggas SeTylloAt. 
vägen, direkta SeLjLi. 	sti2r,svå ortn .8  Se. 

1) Fvn. hlaä, Torp lad. 	2) Jfr Torp rad. 
3) No. svad 	klippegrund', se Torp. 	. 
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mi4v0 m. åkersork' SeLjBoTo. 
boktg n. bohag Se. 
dag m. dag SeTyHäLjHoBoAt 

Nj. 
rim_pdr4g n.2  SeTyLiToAt. 
f4gcprvik ortn. Fagervik Ho, 

fkcgdyice ortn. Fageränget 
Bo. 

fårlzdger pl. t. undanflykter, 
svepskäls Li. 

gnc_zg n. i uttr. gnag a skav 
ideligt kältande Se. 

gngg pres. gnager SeLiAtNj. 
högTk n. hagel SeBo. 
krgg n. skärm som fästes ned- 

till på liorvet, när säd mä- 
jas4  SeBoAt, krak 4  Lj. 

igg ra. lag, avkok Se. 
/gg m. lag (lex) Se. 
14grein adj. noga, kräsen SeTo. 

boldg n. bolag SeLjLiAt. 
hbpkg n. samlag Bo. 
må.gcpr adj. mager SeHäLiBo. 
nd,gcpb• m. nagel SeNj. 

n. slag, sort SeTyAt. 
tsigg n. slag SeSt; e9/4b0 f. 

ram på vävstolen, vari väv-
skeden sitter SeTy. 

svag adj. svag, sinnessjuk Se 
To. 

tgg n. tag, stund SeLillo; t4g-
vis adv. understundom SeAt. 

t4gc.ek f. tagel SeTyLi. 
baklia f. best. norra sluttnin- 

gen av en höjd SeTyLiHo. 
1)4kt6g adj. baktung, om lastad 

kärra SeLjAt. 
&tak& adv. baklänges SeTyHo 

StAt. 
knak adj. reslig raks SeLjLi. 

Senare leden med sitt 	är påfallande. Man skulle snarast 
vänta en form -*va, jfr härj. 	(J. Nordlander). Måhända före- 
ligger anslutning till val 'käpp', jfr att detta ord i no. kan betyda 'tyk-
falden, grovbygget kar' (se Torp völ). 

Man kan säga, att ordet i allmänhet i mp. saknar betydelse. 
Denna framgår dock av Ha-målets rompdrag 'kort käpp med vars 
tilljälp svansen på ett djur flås'. Att ordet i alla fall lever kvar även 
eljest i landskapet, trots att den eg. betydelsen bortglömts, beror 
därpå, att man vid slakt plägar roa sig med att sända barnen till 
grannarna att låna ruunpdraget, ett uppdrag som naturligtvis misslyckas 
ock då framkallar de äldres munterhet. En sekundär bet. 'efterhängsen 
person' har jag antecknat från To. Ånsv. rumpedrag. Dahlgren an-
ger ingen bet., men denna är av hans citat att dömrna densamma som 
i Ha-målet. 

Ordet innehåller samma rot som rspr. hage. Jfr även mlt. 
vorhagen 'spärra, hindra'. 

Rietz krag, krak. Formerna höra väl ihop med fvn. kraki, 
nord. dial. krake (betydelser hos Torp), nord. dial. kragg 'lavt og kro-
ket tre°, riskvist o. s. v.' (Torp). Namnformerna skvallra tydligen om 
ett redskap av primitivare art än det ovan angivna; på sina håll i Mp. 
nöjer man sig ännu med en böjd kvist i stället för en snickrad skärm. 

Rietz knak. 
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krqk n. boskapsdjur BoAt. 
rak adj. rak Se. 
kris12,r4k n. foder som hästarna 

lemna kvar i krubban 2  At. 
sak m. sak SeAt; öfig orsak 

SeLi. 
skäkok m. skakels SeHäLjLi 

To. 
jigic adj. slak Se. 
smak m. smak SeAt. 
spak adj. spak SeBo; peenspdk 

som har lätt att känna igän 
folk HoAt. 

spak m. spak SeAt. 
tak n. tak SeLiHoBoAtNj. 
vak f. vak SeHä. 
vak adj. utvilad4  Se; <And& 4  To. 
vetkcfr adj. vacker SeHäLiBo 

Nj. 
dak m. dal SeLiToNj. 
gak pres. gal SeTyLiBo. 
log_t/ adj. dålig, knapp 5  SeTy 

Li. 
mak pres. mal SeLiHoNj. 
mak m. mal, (insekten) SeBoTo. 
pittmgr m. pinnmo, bottenmo-

räns SeTyLilloAt. 
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sMnma:k m. stenanhopning i 
åkers To. 

skak n. skal SeLjTo. 
skral adj. skral SeHoTo. 
sta4 pt. stal SeBoAtNj. 
tak n. tal SeHäLiBoToAt; 

cetdk veckotal SeTy. 
vak in. valk, t. ex. på huden 

efter ett slag' SeTyLiHo 
At. 

hdlycfk n. ovig, tafatt persons 

kramok f. klämmas SeHoAt; 
kketmc.er TyLi. 

ram f. ram SeLj. 
gg, n f. gäl på fisk; gap, mun, 

trut SeTyHäLjLiHoBoAt. 
mg,/ f. man (på häst) SeHä 

HoBoToAt. 
van adj. van SeTyBoAt. 
knapa pl. best. handtagen på 

liorvet" Ty. 
reship m. redskap Se. 
vdpcpn n. vapen Se. 
ethår f. allvar SeHä. 
bar pt. bår SeTyHäLjBoAt 
Nj. 

Till östsv. *kraka 'kräla, krypa' liksom kräk till fsv. kneka 'krypa'. 
Jfr Torp rak n. 2. 
Återgår på en genom analogi uppkommen form skakl, jfr 

Lindgren, Burträskmålets gr. §, 47,2. 
Jfr Torp vak; Jtl. *andvak, *andvaken (Åre). 
Hellquist knal. 
Jfr Rietz mal m. 'grovt grus ock småstenar vid stranden av 

hav, sjö eller A'; fvn. mel f., 1, o. inöl f. (se Torp). 
Är identiskt med fvn. v91r in. 'vol, rund stav'. Ordet kan i 

no. dial. betyda 'langstrakt bule paa krop, ophoiet stripe' (se Torp völ). 
Hör till värbet *hamla, se § 16. 	• 
Jfr Torp kraml f. 	 10) Se Torp gan f. 

11) Jfr v. Friesen, Mediagem. s. 60. 
6-231073. Sv. landsm. Vestiund. 
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fQ./r m. fader SeTyBoAt; får.-
far farfar SeLi. 

miisafqr n. med mossa täppt 
nåt i vägg' BoToAt. 

kor 	n. kar SeLiToSt; .4 skår 
öskar SeTy. 

por n. par SeLi. 
sniorskyMtz adj. lättskrämd Se 

Ty. 
skår pt. skar SeLjAtNj. 
svor n. svar SeBo. 
vå(r) pt. var SeTyLjLiBoAt 

Nj. 
i lvår adj. skygg, rädd (om djur)2  

SeTyLiHoToAt. 
Ichclvqr n. örngått SeTo. 
as n. as SeLiTo; qsWn okvä-

dinsord SeTyLiAt. 
kos f. gödselhög3  SeHäLjLi. 
fot n. fat SeLiAtNj; 

ett slags stort träfat, lunsig 
kvinna SeHälloAt; kyl.« 
tennfat SeTy. 

leker n. krångel4  SeTyLiHo 
At. 

hitt adj. lat SeHäTuAt; 14t-
v0.6c m. lat person, latmask 
SeLi; lOtvrctkhg m. ds. Ty; 

Ytterligare belägg röran 
gren § 16. 

lOtfive f. sista skivan som 
fås av en limpa SelloAt. 

"nåt m. mat SeHäLjBoTuAt; 
ftmdt *skedmat, supanmat 
SeHoAt; vtigmqt underlag 
under hävstång SeTy. 

råt n. skräp, avfalls SeTyLj 
LiHoBoAt. 

vått& n. vatten SeTyHäLiHo 
BoToAt. 

g4vc0. m. gavel SeNj. 
gråt/ f. grop, grav SeTyLjLi 

HoBoAtNj. 
hov n. hav SeTyllä; hqvfin 

m. best. havet SeLiHo. 
kncivor f. handtag på liorv6  

SeLiHoTu. 
kvskrikce f. lavskrika Li. 
nQ.tv f. el. n. nav SeHä. 
skåv pres. skaver SeLiNj. 
skov n. aspbark, använd som 

foder LiBo. 
skrqvok n. anhopning av sten 7  

SeTyLiHoBoAt. 
stov m. stav SeHällo; kkstår 

bokstav SeAtNj; fistdv skid-
stav SeLi. 

de Torpmålet finnas hos Bo- 

Som senare led ingår i ordet det subst. far n., som föreligger 
t. ex. i fvn. med bet. 'väg'. I no. kan ordet även ha bet. 'spor' 
(se Torp). 

Jfr Torp var. 	 3) Se Torp kös f. 
Hör till verbet *klatra, se § 21 a. 
Se Torp rat n. 
Jfr Torp knavr m. 'knap paa en der, paa et kuhoru'. 
Rietz skravel n. 
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§ 8. Avvikelser från den i föregående paragraf 
uppställda huvudregeln. 

1) På grund av inflytande ifrån närstående ord ock ord-
former, i vilka ä utvecklats i öppen stavelse (enl. § 5), upp-
visa en del fall a: 
bas n. stryk SeLjBoAt; riegn- prgt n. prat SeTyLjBo. 

kds häftig rägnskur SeTyLj ras n. ras SeLjBo. 
Li. 	 skak m. skakvärk, maskin vid 

brak n. brak SeTyBo. 	tröskning Se. 
ggp n. gap SeTuNj, 	TyHä skrat m. fruktan, skräck SeTy 

LjBoTo. 	 LjLilloAt. 
hak n. hak SeBo; tvårhåk skvak n. skval Se. 

tvärhak SeLi. 	 svak adj. sval SeTyHäBo. 
hat n. hat SeLjBo. 	 vak n. val SeTy, -a- Bo. 

Ord, från vilka ovanstående rönt inflytande i fråga om 
sin vokalism, återfinnas ovan i § 5, med undantag för subst. 
val. Detta har påvärkats av värbet veckce 'välja' SeTy. Som 
av belägget ifrån Bo synes, är det ej alltid som den analo-
giskt påvärkade formen slagit igenom i hela landskapet, en 
sak som även framgår av formerna för subst. gap. 

Presensformerna av värberna fara ock spara, vilka i land-
skapet helt eller delvis förete rotvokalen a (se § 6 mom. 4), 
visa ej ljudlagsenlig vokalkvalitet. Ombildning efter in-
finitiverna har tydligen inträtt: far SeHäInBoAtNj, spar 
SeLjLiNj. 

Med rätt snäv lokal begränsning förekomma några ord, i 
vilka den öppna a-kvaliteten även synes vara att förklara 
såsom beroende på analogi: 
bar adj. bar SeHäLjTuNj, -a- tgm adj. tam SeLjTu; 

BoTo. 	 tdm, svårhanterlig At; tgm 
kram adj. kram Se, -a- To. 	To. 
lam adj. lam SeLjTu, -a- To. 

Mina belägg äro ej tillräckliga för att angiva a-formernas 
gränser mera exakt. Så mycket synes dock, att de äro hemma-
hörande västerut i Ljungadalen. Jag ser ingen annan för-
klaring på den öppna a-kvaliteten, än att den härleder sig 
ifrån böjningsformer, där a stått i öppen stavelse. Orden 
äro ju alla adjektiv, ock detta kan ha haft en viss bety-
delse; i adjektivparadigmet fanns ju tidigare gott om former, 
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där första stavelsen var öppen. Jfr med bar ovan Torpmålets 
kar 'kar', mgsafar 'med mossa täppt nåt i vägg', pr 'par', 
svar 'svar' (de båda sistnämnda ex. efter Bogren). 

Subst. stad 'plats, ställe' uppträder ju, som av komposita i 
§ 7 framgår, regelbundet med a. Emellertid uppvisar ordet i ett 
uttryck även öppen kvalitet: ggan star i sta p-n 'ögonen ha ett 
stirrande uttryck hos honom' SeLi. Alöjligen har i substantivet 
dativändelse, på grund av uttryckets stereotypa karakter, 
kvarstått länge, så att a här utvecklats i öppen stavelse. 

Alun. Adj. hal har formen hak SeTyBo. I fornspråken äger ju 
ordet som bekant långt a-ljud. Den mp. formen låter väl förlika sig 
med det gamla antagandet, att adjektivets långa a tidigt blivit för-
kortat på grund av inflytande ifrån värbet halka, där konsonantgruppen 
värkat förkortande på vokalen: heikkce v. SeBo, heckkce f. 'halka' Se, 
heckhg adj. 'halkig' Se. Mot denna förklaring har gjorts invändning av 
Noreen, V. Spr. III: 157, under hänvisning till Lindgren, som framhåller, 
att i Burträskmålet (Burträskmålets gr. s. 78 not 2) adjektivet ej kan 
ha påvärkats av värbet utan tvärtom värbet av adjektivet. Därav be-
höver emellertid ej följa, att adjektivet på andra trakter ej kunnat få 
sin vokalkvalitet eller kvantitet ifrån värbet. Växelvärkningar mellan 
nästående ord ock ordformer kunna gå åt motsatta håll på olika orter. 
Så t. ex. uppgives ifrån östjämtska böjningen dg doa 'dö dog', 
vilken i mp. motsvaras av d0 dadce; alltså i förra fallet en utjämning 
i rakt motsatt riktning mot i det senare. Kock Sv. ljudhist. 1: 361 
har framställt en teori om lån, vartill Noreen a. st. anslutit sig. Mot 
ett dylikt antagande tala dock dialekternas former med k. Ordet bör 
som lånord vara relativt ungt (märk a-vokalen); men när bevisligen 
äldre dylika, t. ex. stråle (märk å-vokalen) i dialekter, t. ex. i Mp., 
uppträda med dentalt 1, är det väl tvivelaktigt, om lån föreligger. Ut-
talet av hal med k är vida spritt. Det förekommer förutom i Mp. 
t. ex. i Västerbotten (se Lindgren a. st.), i Sörmland (enl. lic. Ericsson), 
i Västmanland (enl. mag. Thorfors), i Östergötland (enl. lic. }klander), 
i Västergötland (enl. dr Götlind). Enda utvägen förefaller vara att 
återgå till den äldre åsikten, att adjektivet erhållit sin vokalism ifrån 
värbet, i vilket ä tidigt förkortats framför konsonantgrupp. 

2) Starka preteritiformer uppvisa lokalt öppet a- 
ljud: 
as pt. jäste Li, &s To*St. 	sam pt. simmade SeLillo, 
lak pt. läckte TyIn, lak BoTu. 	sam NjAtTu.St, sam Bo 
las pt. läste SeTyInLjLi, tas 	To. 

BoToStTuAtNj. 
Formerna med öppet a höra hemma inom ett sydligt om- 

råde, soii innefattar socknarna BoToStTuAtNj, eller med 
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andra ord de socknar som direkt beröras av Ljungan. Norr 
därom råder sluten a-kvalitet. Vi skola i det följande se, 
att de säx uppräknade socknarna — av bekvämlighetsskäl i 
det följande benämnda »de säx Ljungasocknarna» — just i 
fråga om behandlingen av äldre ä avvika från landskapet i 
övrigt, i det att de gynna öppet a. Detta sker ock i fråga 
om preteritiformer. Söderut heter det gal 'måste', smal 'small' 
mot norrut gal, smal, men över hela landskapet ran, 'rann'. 
Skulle den påfallande kvaliteten i preteritiformer som /fm 
kunna bero på analogi? När det heter sm&lce smal, bör det inte 
också heta lisa les? Visserligen förekommer a i typen rince 
ratt 'rinna rann', men denna har ju på grund av infinitivens 
avvikande vokalism ej kunnat utöva samma associativa in-
värkan. Infinitiverna till här behandlade preteritiformer lyda 
nämligen: ?sa 	lepka 'läcka', tipsa 'läsa', siemee el. sipma 
'simma'. Formen sieme visar sig ju i fråga om sin ändelse-
försvagning ha rönt påvärkan, naturligtvis på grund av 
värbets starka böjning, ifrån de talrika långstaviga starka 
värbenl, ock då kan en påvärkan på preteritivokalen även ha 
ägt rum från liknande håll. 

3) Föregås äldre ti av postkonsonantiskt k eller r, 
inträder gärna öppet a: 
bkg n. blad SeTyHäLjBoAt; piprfkgs n. potatisskal3  To. 

se.tgbN sågblad SeSt; vale- fkgt adj. flat SeTyLiBo. 
bkgrt pl. blad av hästhovs- gkg_x adj. glad SeTyLjLiHoBo 
örten SeETo. 	 ToAt. 

brg adv. bra SeTyLjLiBoTo gkgs n. glas SeTyHäLiHoBo 
AtNj. 	 At. 

fkgk n. flak SeLi. 	 grgn f. gran SeTyHäLjLiHo 
f1/43r s. tunn trästicka, som 	AtNj, gran BoTo. 

fästes vid säckar, om halsen krgk n. skärm på liorvet, jfr 
på får o. likn. för att ange 	§ 7 Ty. 
ägaren Se; nätflöte2  Ty. 

Ytterligare belägg från Torpmålet finnas hos Bogren 
§ 13. Förf, har ej observerat tillvaron av ovan formulerade 

Jfr att rotvokalens kvalitet i rspr. simma har sin grund i lik-
nande analogipåvärkan, se Hesselman, i och y s. 79. 

Jfr Hellquist flarn. I Li heter ordet ftar 'nätflöte'. 
Se Torp flas n. 
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regel. Visserligen är den ej undantagslös, vilket en blick 
på exempelsamlingen i § 7 visar, där några fall med slutet 
a efter postkonsonantiskt r förekomma; men dess förhanden- 
varo synes mig ej kunna dragas i tvivelsmål. Det är ju en 
från många dialekter känd företeelse, att ett k eller r bidrager 
att giva en omedelbart följande vokal en öppnare kvalitet; 
men därjämte är det också bekant, att ljudövergångar under 
betingelser av dylik art äro mycket sporadiska till sin natur 
(jfr Hesselman, i och y s. 180 if.). Vi skola i det följande vid 
upprepade tillfällen träffa analoga företeelser i landskapets 
mål. 

Särskilt tydligt föreligger ju vokalöppningen i formen 
gran ifrån västra Ljungaområdet. Denna äger tydligen sam - 
band med liknande form i Ab t. ex. Ragunda granasn, ortn. 
Granåsen. 

§ 9. Äldre uddljudande ä uppträder i urspr. kort 
stavelse, såväl öppen som sluten, sporadiskt som 
&kw v. åka SeLjLiBoAt; Uti Nj (Lmf). 
icke f. åksläde 
acpr m. åker SeInLiBo; åkerskakler pl. åkerskaklar Nj (Lmf). 
etkcerld.d.ce f. fotknöl SeTiTyA.t, ak- In, åkerkuire St (Lmf), 

itkcpklaAke Li, eckcelvåkce HoTol. 
å-formerna av sist anförda ord behöva några rader till 

förklaring. Det är tydligt, att första kompositionsleden ut-
göres av nusv. ankel 'fotled', fsv. ankol med samma assi-
milation av nk -› kk, som föreligger i fvn. ekkla. Emellertid 
behandlas i mp. äldre ä framför kk nk på samma sätt som 
framför urspr. kk, vilket framgår av ordet svåkce f. 'sänka i 
marken' (jfr nusv. svankryggig). Förklaringen till å-ljudet 
är tydligen följande. På grund av en äldre akcentuering 
med fortis på senare leden har det långa, genom assimilation 
uppkomna k-ljudet tidigt förkortats. När sedan huvudtrycket 
flyttades fram, återfick k ej sin längd, utan stavelsen behand-
lades som kort. Därvid drabbades den uddljudande vokalen 
av tidig förlängning ock övergick till å. I de västliga delarna 
av landskapet, både i norra ock södra floddalen, bevaras det 
uddljudande a. Detta beror då snarast på att akcentfram- 

1) Bogren uppger ifrån Torp en något avvikande form, akvatiN. 
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flyttningen i ordet i dessa trakter är av senare datum. Ännu 
förekomma i mp. enstaka exempel på att huvudtrycket kan 
ligga på senare leden i komposita med tvåstavig första led, 
t. ex. huveldtg 'seltyget på hästens huvud' Se, mUcesmår 
'messmör' Lj, måreb4sloce 'marbuske' Li. 

Fsv. at prep. uppträder med växlande former: 4  SeTyLj 
StAt, cot Li, at BoTo. I de båda först anförda formerna för-
skriva sig tydligen såväl kvalitet som kvantitet från ordets 
användning i trycksvag ställning. Ursprungligen ligger den 
tryckstarka formen dock till grund. I denna form har udd-
ljndsförlängning ock övergång till ä inträtt. Detta å har 
sedan vid trycksvag användning av ordet förkortats ock givit 
upphov till e ock co (jfr j/4, .2/cp 'slå'). Konsonantförläng-
ning har inträtt, när den sålunda uppkomna formen brukats 
i tryckstark ställning. Vokalkvaliteten i den sydvästliga 
formen at torde också vara beroende på trycksvaghet, kvan-
titeten kan ju vara den tryckstarka formens. Denna regel-
mässigt utvecklade tryckstarka form återfinnes i sammansätt-
ningar: 
ataba adv. baklänges SeTyLiHoToStAt. 
atfår prep. o. adv. i vägen (för), till hinders SeHo, eitfir To. 
eitmei prep. o. adv. (där)jämte, tillsammans med SeTo. 

prep. o. adv. bredvid, i närheten (av) Se, eitebt Li, ettcit To. 
Sist anförda ord är tydligen en sammanställning av både 

den tryckstarka ock tryeksvaga formen. 
Som motsvarighet till av, utav förekomma i mp. två 

former, växlande efter viss regel, som nedan skall antydas: 
av SeTyLjLiToStAt, åf Nj (Lmf) ock ta SeTyToAt, tå Nj 

(Lmf). 
Ex. på av i sammansättningar: 

flya dtfetk råka ut för olyckshändelse SeTylloAt. 
Okcer pl. kvarlevor SeTyLi, af4kcer At. 
eivsagye part. avsågad SeSt. 

Anm. 1. Ehuru saken ej direkt hör till vokalutvecklingen, skall 
här en antydan göras om betydelseförhållandet mellan åv ock tå i 
mp. ock i samband därmed om den senare formens uppkomst. Den 
vanliga förklaringen av prepositioner som sv. dial. tå(v), tf 'i', punder 
'under', rspr. på är ju den, att de uppstått genom s. k. oriktig upp-
lösning. Som jag fattat detta begrepp, innebär det väl följande tanke-
gång. Vi taga tå(v) som exempel. 1 sammansättningen ut-av har 
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stavelsegränsen förskjutis, så att t kommit att föras över till andra 
stavelsen, alltså u-tav. Vid behov av den osammansatta prepositionen 
har man så lösgjort den senare leden i den sammansatta ock använt 
denna i den förras ställe. Utvecklingen har här varit densamma som 
vid uppkomsten av pron. ni. Medelpadskan synes emellertid ge en 
fingervisning om att, åtminstone i vad det gäller prep. tå, förklaringen 
bör sökas på en annan väg. 

I medelpadskan upprätthålles en sträng boskillnad mellan av ock 
ock tå; vartdera ordet har sin skarpt begränsade betydelsesfär. Äv kan 
ej användas i stället för tå eller tvärtom. Förhållandet må belysas 
med några exempel. Dessa äro hämtade ur Selångersmålet, men lik-
nande fördelning mellan de båda orden har jag konstaterat även på 
andra håll. Det heter t. ex. r6na pk ew 'remmen gick av, brast', 
men råna pk M 'remmen slog utav (trissan)', han hag v stWcen 
'han högg av stocken', men han hag kvistn ta gråna 'han högg 
kvisten av granen', han brat ew sce Unce 'han bröt av sig benet', 
men jlat rålscen 'slå av rocken (dammet)', vg ha jo t av ma kitt-
rågan 'vi ha tagit livet av kattungarna', tvietce ta hdnran 'tvätta av 
händerna', dem kom ta lon nu 'de kommer från logen nu', hu fik 
cacescpböka ta far fan 'hon fick abc-boken av farfar(n)'. 

I våra dagars riksspråk göres ju ingen skillnad i användningen 
mellan av ock utav. Man kan lika väl säga »han steg av hästen» som 
»han steg utav hästen». I mp. kan det blott heta »han steg tå hästen». 
I detta särhållande av av ock tå bevarar mp. en ålderdomlighet, som 
åtminstone tidigare tillkommit ett större område. Detta framgår av en 
undersökning rörande denna fråga, som jag gjort av språkbruket i 
Columbus Ordeskötsell. Liksom fallet är i nusvenskan, använder 
Columbus af, både när mp. skulle använda åv ock tå. Men så ofta 
han brukar de talspråkliga formerna, som hos honom lyda åf ock tf, 
kan man skönja en bestämd skillnad i användningen. Jag har an-
tecknat tillhopa omkr. 40 former åf ock tf hos Columbus. I fråga 
om dessa överensstämmer hans språkbruk med mp. i ett stort antal 
fall, omkr. 3/4  av hela antalet; i 6 fall avviker han, ock några fall 
äro utan analogier i mp. I de 6 avvikande fallen användes av, där 
mp. skulle använda tå, aldrig tvärtom. Måhända är det det riksspråk-
liga av som lockat honom att använda den med detta mer överens-
stämmande formen åf. I varje fall framgår det klart, att i Columbus' 
språkbruk formerna åf ock tåf ej använts huller om buller ock att 
vartdera ordet i stort sett hos honom haft samma betydelsesfär som i 
våra dagars mp. 

Det är tydligt, att av ock utav ursprungligen böra ha haft skilda 
betydelser; en sammanställning av ut ock av, d. v. s. utav, måste 
väl från början vara tillkommen av den orsaken, att man haft ett 
behov av att betona någon viss betydelsesida hos det enkla av, eller 

1) Hesselmans upplaga. 
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med andra ord go detta en i vissa användningar mer pregnant inne-
börd. Granska vi de anförda exemplen från mp., framgår det, att tå 
avspeglar en betydelse, som tydligen bör ha uppburits av det äldre 
utav, utåv till skillnad från det enkla av, å,v. Den betydelse, som 
ursprunglingen kan väntas ha funnits hos ut i utav ock som i rspr. 
gått förlorad, är bevarad i mp. tå, vars ungefärliga innebörd kan återges 
»ned 'ifrån'. 

Begreppet »oriktig upplösning» måste väl, som nyss framhölls, inne-
bära, att man vid behov av det enkla åv ny skapat en form på grundval 
av det sammansatta utåv genom lösgörande av den senare leden, som så 
kommit att brukas i stället för :Iv. Denna förklaring strandar för mp:s 
vidkommande tydligen på det förhållandet, att tå bevarar en betydelse, 
som ursprungligen bör ha tillhört utfx,v. Skulle oriktig upplösning efter 
nämnda tillvägagångssätt vara grunden till uppkomsten av tå, borde 
man ju vänta att finna åv ock tå i fråga om användning blandade 
om varandra; åtminstone borde tå kunna användas för åv, men detta 
är ju inte fallet. Slutsatsen blir tydligen, att tå, som i fråga om be-
tydelse utgör en fortsättning av ett äldre utåv, bör vara ljufflagsenligt 
utvecklat ur detta. Med all sannolikhet är formen uppkommen på så 
sätt, att första leden i utåv synkoperats i sådana sammanställningar 
som slå utåv, ta utåv (— — 	o. s. v. Det utljudande v kan där- 
efter vara fallet vid trycksvag användning av ordet. Sådana samman-
ställningar som »(ban) gick utåv (vägen)», »(han) föll utåv (taket)» 

— —) böra ju direkt ge upphov till den v-lösa formen tå. 
Denna förklaring behöver ej gälla blott för rnp. Columbus' an-

vändning av formerna tåf ock åf visar tvärtom, att den bar en större 
räckvidd. Ingenting synes mig häller hindra, att liknande förklaring 
tillämpas i fråga om uppkomsten av andra prepositioner av denna typ. 

Anm. 2. I sin behandling av öggen ä -->- (ft i uddljud anför 
Bogren (§ 56 a) från Torp även et.2,/v m. 'otäcking', som han sam-
manställer med »sv. dial. atoll 'motbjudande, förarglig'». Ordet hör 
säkerligen ej hit, utan innehåller urspr. å ock är identiskt med rspr. 
åtel. I Li har jag antecknat det i formen egice m. med bet. 'inälvor 
o. liknande räster, t. ex. efter en skjuten ock i skogen slaktad älg'. 
Vad formen med hänsyn till rspr. åtel beträffar, kan jämföras dialek-
ternas kessle 'kittel' (Rietz). För betydelsen i To-målet jfr betydelse-
utvecklingen i rspr. as, luder. 

§ 10. Äldre ä' framför b-förbindelser: 
belbce propr. kortnamn för Bar- kithce m. kubbe» SeTiTyHäln 

bro Hä. 	 LiHo, -a- BoStTuAtNj. 
gråbnckva m. grabbnäve Se Utbo v. sätta lin i ett slags 

Ty. 	 skylar 2  SeLi. 

Se v. Friesen, Mediagem. s. 52. 
Bildning på närmast föregående ord. 
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kkabce v. klabba, häfta vid, 
om snö o. likn.1  Se. 

knåbce m. knabcer pl. handtag 
på liorvet 2  SäTiTyHäInLj. 

kral? m. ett slags vinkel' Hä. 
kråk v. krafsa4  SeHä. 
la m. labb Se, -a- HoBoTu 

AtNj. 
nal? in. spets, udd5  SeTy, -a-

Li. 
ritbce v. skrapa, skrubbas SeHä. 
skrab n. skräp SeLi, 	BoSt; 

skråb.,sikit m. stenig slåtter, 
som måste slås för hand Se 
TyLj. 

skr4bit adj. skräpig, dålig, 
krasslig SeTyLjLiHo, -a- To 
TuAtNj. 

Ytterligare belägg ifrån T 
§ 19 A. 

Utvecklingen ligger 
förekommer genomgående 
Västerut i detta senare  

agge v. slaska' Sello. 
stitke m. stabbe SeLj, -a- Ho 

TuNj ; pe stetlymi i grossess s 
At. 

m. tabbe (kortspelstärm) 
SeTyLi, -a- Ho. 

Maye v. traska, gå med små 
stegs SeTyHäLi, -a- HoTo 
TuAt. 

pkikvcib m. pojkvasker 's SeTy 
Lj4i, -a- At; bnvdtbl° To. 

vakt adj. bukig, stinn" SeLi 
Ho, -a- BoTuAtNj. 

rUkce v. rabbla Se, -a- To. 
jletbrce v. sladdra, pladdra" 

SeTy, 	TuNj ; inertellt:ce 
f. sladdrande kvinna SeTy, 
-a- Tu. 

orpmålet återfinnas hos Bogren 

klar. I de säx Ljungasocknarna 
öppen a-kvalitet, norr därom sluten. 
område synes i Ho någon vacklan 

1) Se v. Friesen a. a. s. 54. 	2) Jfr v. Friesen a. a. s. 57. 
Hör nog samman med sv. dial. krabba 'krypa, kräla' Rietz, no. 

krabba, se Torp. Jfr snickaretärmen smyg som namn på ett slags 
vinkel. 

Se Torp krabba. 	 8) Se Torp nabb m. 
6) Se Torp rabba 2. 	 2) Se Torp slabba. 

Till förklaring av uttrycket jfr Hammarstedt, Kvarlevor av en 
Frösritual, Festskrift till Feilberg. 

Ordet förefaller att vara en bildning *kabba med pejorativt j-
inskott till det ovan anförda kabbe. Jfr för bet. sv. dial. stabba 'gå 
mödosamt' till stabbe 'kort, tjock ovig kropp', se v. Friesen a. a. s. 51. 

16) Jfr Rietz vabb m. 'hängande buk' (s. 790) ock vabb m. 'liten 
valp, liten gosse' (s. 785). Orden äro naturligtvis identiska. För bet.-
sammanhanget jfr t. ex. inp. JOSce, eg. 'löpmagen hos kalv', men 
sekundärt även 'pojkvasker'. 

Jfr föregående not ock Rietz vabbug. 
Rietz slabbra (s. 421). 
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råda; i regel står också där a, men en del former med a 
tyckas söderifrån ha trängt in; en sådan, na12, är t. o. m. an-
tecknad från Li. 

Ordet abborre visar oregelbunden utveckling: abeir m. Se, 
cjb8r Ty, åbsr Lj, abår Li, etbkir HoTo. Norrut i landskapet, 
där man skulle vänta a i ordet, står a. Denna avvikelse 
beror tydligen på att huvudtrycket legat, liksom det lokalt 
ännu gör, på senare leden; i trycksvag ställning förekommer 
nämligen i mp. öppet a. 

§ 11. Äldre ä framför d-förbindelser: 
båda v. badda Se. 	 pa ,slack, på slutet Se. 
sökbåd m. solgass Se. 	pad m. pojkvasker' SeBo. 
bådar m. baddare Sellä. 	pa bsådrob i grossess Se. 
gad m. gadd SeToAt. 	bkådrce v. bläddra SeLi. 
Rtgåel m. fet, kådig furuved' bkrådre v. pladdra6  LiHo, -a- 

SeTyLiHoBoAt; Lseprgåd To. 	To. 
gkåc_lce pt. gladde SeNj. 	 fkådre v. fladdra SeBo. 
had m. utskjutande spets, udd2  lådre vceg v. pallra sig iväg' 

SeHoToAt; glVhåc_ler pl. 	Se. 
spetsar upptill på gryta, pkådre v. pladdra Se. 
som inmuras HäLi. 	 jlådre v. sladdra, slänga hit 

kkad m. kladd SeHä. 	o. dit Se. 
kkådce v. kladda Se. 	 cslådng adj. lös, utan stadga, 
låder pl. ett slags tygskors Li. som slänger hit o. dit Se. 
pad m. grodyngel4  SeTyHäLj .Z14drce v. sladdra, pladdra 

LiHoBo. 	 Bo. 
Framför förbindelsen dr är utvecklingen något oklar. De 

flästa exemplen uppvisa öppet a, några slutet. Utan vidare 
kan man bortse från fallen med a ifrån sydväst ock betrakta 
dem som ljudlagsenliga, ty framför konsonantgrupp förlängt a 
uppträder regelbundet i mp. som slutet. Men kvar står i alla 

1) Se Torp gadd m. 2. 	 2) Se Torp art. hodda f. 
3) Se Torp ladd m. 	 4) Jfr Torp padda f. 

Kan vara subst. kladd med pejorativt j-inskott. Jfr att detta 
subst. i no. kan begagnas om personer, Torp 'tyk, kraftig person'. För 
bet. jfr mp. kläpp, som kan beteckna dels 'klockkläpp', dels 'barnunge'; 
se även v. Friesen, Mediagem. s. 58 f. 

Se Torp bladra. 
1) Jfr östsv. f laddra 'löpa med skvaller'. 
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fall bkadrce LiHo med dess slutna a. Denna form kunde vara 
inkommen söderifrån, ifrån To, varvid den långa vokalen 
känts främmande ock förkortats. Framför dd föreligger i 
alla de anförda orden öppet a. I ett par fall av lokal natur 
förekommer slutet: kvad m. 'pojkvasker'l SeTyLiHo; beinkvad 
liä, kvad BoToStTuNj, vad m. 'vadd' Hä, vad SeLjBo. Det 
är inte osannolikt, att dert slutna a-kvaliteten är att tillskriva 
(ht föregående v:ets invärkan. Det förefaller nämligen av dessa 
ock ett par andra fall, som i det följande skola beröras, som 
om ett v i dylik ställning gynnade uppkomsten av slutet a, 
värkade labialiserande på vokalen. 

Framför förbindelserna 81 ock ön har, när fallit, 
a ö vergått till a i en del lokala fall: bgjeg f. 'lager av 
säd, på en gång framlagd att tröskas'2  SeInTo, baning Nj 
(Lmf); sktion adj. 'som är för god, för värdefull för visst 
syfte' SeTyLjLiHoStAtNj, -a- BoTo; st4nce v. 'stanna' SeTyllä 
LjLiStTuNj, -a- HoBoToAt; «ace v. 'sakta gå fram ock till-
baka'3  Se. Formerna med a höra företrädesvis hemma i norr 
ock öster. Det slutna a-ljudet i sist anförda ord ser ut att 
vara beroende på framförgående v. 

§ 12. Äldre framför f-förbindelser 
a) framför fe: 

m. gaffel SeTyHäLjSt. beska/ce part. (på visst sätt) 
Wie n. kaffe SeTyHäLiBoSt 	beskaffad Se. 

At. 	 skeeri n. skafferi Se. 
kkaf m. klaff SeLiNj. 	straf n. straff SeBo; sOstretf 
kukce-m4fce adv. utmärkt, bra4 	n. i något avseende ovan- 

Se. 	 ligt märklig person eller 
setfran s. saffran SeBo. 	sak SeTyHäLjLiBo. 
sketfce v. skaffa SeLjBo. 	strafce v. straffa Se. 

Rietz kvadd. 
Ej säkert hithörande, utan kan vara en bildning på värbet bära, 

d. v. s. 'så mycket säd som på en gång frambäres'. Man vill dock gärna 
identifiera ordet med häls. baning 'ett lag otröskad säd, framlagd att 
tröskas med slaga eller vält', vilket tydligen är bildat på baa 'tröska' 
(Wennberg). Jfr även no. bada 'wlte, knade, stampe' (Torp). Det 
rop. ordets n  kan vara sekundärt uppkommet genom folketymologisk 
anslutning till bara. 

Se Torp vadla. 	 4) Rietz maffen, kuku-maffen. 



VOR. I TRYCKSTARK STÄLLNING: ÄLDRE ä. 	 95 

Ytterligare belägg ifrån Torpmålet återfinnas hos Bogren 
§ 19, e. 

b) framför fs ock ft: 
gicfstz adj. förbluffad' SeLiHo tafs f. tafs Se. 

At. 	 hsafsce v. gå med släpande 
gHtfscet adj. slamsig' Hä. 	steg4  Se. 
hilfsce v. hafsa, slamsa Se. 	kraft f. kraft SeTyLiBoAt. 
kråfsce v. krafsa SeTyHäLjLi. raft m. taksparre SeLiFloAt. 
nafsce v. nafsa SeBo. 	skaft n. skaft SeTyHäLjLiBo 
ricfsce v. rafsa Se. 	 TuAt. 
,slicfsce v. äta slamsigt3  SeTy saft m. saft SeTyLj. 

HoAt. 	 telftce pt., taft sup. tappade, 
fitfscs f. stort stycke av något Se. 	tappat SeTy. 

Ytterligare belägg ifrån Torpmålet hos Bogren § 18 A. 
I olikhet med här ovan anförda ord uppvisar afton öppet 

a över hela landskapet: etfta m. SeTyHäLjLiHoBoToAtNj. 
Att ge en förklaring på det öppna a är naturligtvis en vansk-
lig sak. Man skulle möjligen kunna tänka på att kvaliteten 
vore resultatet av en assimilation, värkad av det öppna a i 
efterföljande stavelse. Visserligen skulle rspns-påvärkan kunna 
antagas, men ordet förefaller ju i övrigt med sitt ändelse-a ock 
n-bortfall så genuint dialektalt. En sak synes tala för att det 
just är ändelsens a som påvärkat rotstavelsens vokalkvalitet. 
I sammansättningen aftonvard, däri blott ordets första sta-
velse ingår, förekommer nämligen slutet a inom stora delar 
av landskapet: ftv* m. SeLiHoBoTo, a- TyLjTuAt. Att 
i andra ord finna säkra paralleller till en ljudpåvärkan av 
berörda art ställer sig svårt, eftersom ändelsen a i mp. på 
grund av vokalbalansen a: ä är mycket sällsynt efter lång 
rotstavelse. Vi skola dock i det följande påträffa former, som 
kunna tolkas på liknande sätt. 

§ 13. Äldre ä framför g-förbindelser 
a) framför gg (urspr. el. 	6g) : 

drag m. dragg Se. 	 firecgce f. flagga SeLi, fag m. 
drago v. dragga Se. 	 TyHäLj. 

1) Se Torp, art. gafsa. 	2) Jfr Torp glafsa. 
Se Torp slafsa. 
En med inskott av pejorativt j försedd form av no. tafsa 'be- 

vane sig mojsomt og langsomt' (Torp). 
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frågce m. fradga SeLjHoBoAt, råger pl. sockor av ull ock 
-a- In. 	 gethår Bo. 

ki2gcc m. kagge SeTyHäLjLi såga propr. kortnamn för Sara 
Ho, -a- BoStTuAt. 	 Bä. 

mince propr. kortnamn för Mar- 	Il. slagg SeLjLiHoBo, -a- 
gareta Hä. 	 Hä. 

negye v. nagga SeHä. 	sprag m. kvist, spröt' SeTo. 
någon sjön. Naggen Bo. 	tag m. tagg SeTyLjLi, titgce 
ram adj. raggig Se. 	 HäLlo, tag BoStTuAt. 

I Ljungaområdet förekommer öppet a genomgående; norr 
därom former med såväl öppet som slutet a. Ett par fall 
tyckas antyda, att a-formerna inom detta norra område skulle 
tilltaga, ju längre mot norr man kommer. Härav ser det ut, som 
om förhållandet ursprungligen skulle ha varit detsamma som i 
fråga om ä framför bb: landskapet har sönderfallit i ett sydligt 
a-område ock ett nordligare a-område. Sedermera har det ur-
sprungliga förhållandet i det senare området rubbats, i det 
att former "med öppet a spritt sig söderifrån under medvärkan 
av rspr. 

	

b) framför 	d, 1r, r, n: 
lagd f. veck på kläder' Li. 	n4gc.ekN m. redskap för till- 
sågdan i uttr. Mrce s. ta ryk- 	värkning av nitar SeLiHoAt. 

tesvis höra Se. 	 r4erce v. ragla SeLjLino. 
svagd f. sänka i markens Ty. hagrce m. havre SeTyLjLiHo 
titgdce pt. teg BoTo. 	 At. 
lksitgZrce v. prata hit o. dit, orera l4grce v. lagra Se. 

	

HoBoToAt. 	 agn n. agn, bete SeTyTo. 
behighg adj. behaglig Se. 	itgncer pl. agnar SeLiBo. 
hilglrce v. hagla SeLjBo. 	drågne v. bli uttänjd, ge efter 
n4ghe v. nagla, fingra på Se. 	för sträckning4  SeTyLiHo 
n4gokbik m. best. stickande 	At. 

känsla i fingrarna, som upp-  frågnce v. flagna SeTy. 
står, då man efter att ha gagn n. gagn SeTyHäLiBoTo. 
frusit om händerna värmer begetgnce v. begagna SeLjLi. 
dem för hastigt SeTyAt. 	lagn f. länga av skötars Ty. 

Rietz spragge, spragg m. 
Rietz lagd. f.; jfr även *laga f. § 5. 
Jfr Rietz svag, svagd n., jfr vidare Torp, art. svaga. 
Se Torp dragna (s. 68). 	5) Se Torp lagn f. 
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litgnce v. lägga ut en lagn» Ty. 	Nj; metivcign tröskvagn Se 
litgnce v. ordna med, flytta på, 	Tyllo, /dvågn ds. At. 

hantera' SeTyAt. 	vagn f. vagel, sittstångförhöns4  
litgnce v. börja surna, om kött2 	SeTyLjHoToAt; skrivån 

Ho. 	 stycke i skrinda, vari spjä- 
nadignms propr. Magnus SeLj. 	lorna äro fästa Li. 
minne v. magra 3  SeLiHo vågne sce v. sätta sig till vila 

Bo. 	 på vageln (om höns) SeTyHo 
vann f. vagn SeTyHäLiBoTu ToAt. 

Ytterligare belägg ifrån Torpmålet till både mom. a ock 
b finnas hos Bogren § 19 D o. 18 B. 

Endast i ett, mig bekant, fall förekommer i denna ställ-
ning öppet a, nämligen lokalt i plur. några: nelgrce SeLjLi, 
-a- BoToTuAtNj. Formen med öppet a tillhör Ljungaområ-
det. Orsaken till den avvikande kvaliteten är att söka i ana-
logiskt inflytande ifrån sing.-formen någon, som över hela om-
rådet ljudlagsenligt uppvisar a (jfr § 5). 

§ 14. Aldre ä framför k-förbindelser 
a) framför kk: 

bidc,ce m. backe SeTyHäLjLi derhakce f. sprucken hud (en 
HoBoAt. 	 åkomma som gärna infinner 

batun, propr. Backlund SeIn 	sig på våren) SeTylloToAt. 
LjLiSt. 	 hdkcels f. hackelse SeNj. 

didsce byn. Dacke3  Li. 	kak m. exkrementer Se. 
dralc pt. drack SeLiAtNj. 	kåkee v. göra sitt tarv SeHä. 
fkid_cce v. flacka Se. 	 knåkce v. knacka SeLjBoTo. 
hickce v. hacka SeTyHäHo; 	nate m. nackeSeTyHäLiBoTo. 

airt m. sådan slåtter som pak n. pack Se. 
måste slås för hand SeTyLj påkee m. packe Se. 
Ho; håls.spik m. hackspett Se pilicce v. packa SeLi. 
TyHoBoAt; hakspit Li. 	rak. pt. räckte SeNj. 

hitte f. hacka SeStAt; 	ritkce v. vara löpsk (om hun- 
hdke flåhacka SeTyIloAt. 	dar) SeTyLjLiHoAt; rickst6 

Jfr Torp lagnad m. 'beskaffeuhed, skik, orden'. 
Rietz lägna Ils., langn Jt1.; jfr nusv. »bli förlegad». 

8) -E- *magma, jfr Aasen under magra, Bogren s. 34 not 3. 
Se förf. i Edda 1919, s. 102. 
Jfr Torp dokk f. 'fordypning i landskapet'. 
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n. flock löpska hundar SeTy svickce f. sänka i marken SeLi 
LjLiHoBoAt. 	 HoBo. 

~abc v. smacka SeBo. 	tak f. tack SeHäBoToAt. 
sprals pt. sprack SeAtNj. 	Utbe v. tacka SeTyHäLiToAt. 
stak pt. stack SeBoNj. 	takw f. tacka SeTyLiAt. 

Ytterligare belägg ifrån Torpmålet återfinnas hos Bogren 
§ 18 C. 

I några fall står i denna ställning öppen a-kvalitet. I 
§ 8 mom. 3 har påvisats, att i urspr. kortstaviga ord ett 
framförgående postkonsonantiskt k eller r bidrager. att giva 
a en öppnare kvalitet än den i liknande ställning eljest nor-
mala. Detsamma kan konstateras även i fråga om långstaviga 
ord. Denna invärkan av k ock r gör sig i synnerhet märk-
bar i en del fall, där utvecklingen av a gått ända till a, t. ex. 
gran 'grann', brat 'brant'. Emellertid synes utvecklingen ofta 
stanna vid a. Redan i det föregående har framhållits den 
sporadiska karakteren av vokalöppning med dylika faktorer 
som grund (§ 8 mom. 3). När det gäller utvecklingen av a 
framför konsonantgrupp, tillkommer ytterligare en sak. I regel 
brukar ju framför samma konsonantförbindelse stå samma 
a-kvalitet. Den dialekttalande har en känsla därav, vilken 
tar sig uttryck i substitution: när ett nytt ord inkommer i 
folkspråket, insättes den a-kvalitet, som man har på känn är 
den normala i denna ställning. Ordet prakt t. ex. är ju ej 
alls dialektalt, men jag har iakttagit det i formen prakt, när 
det någon gång på grund av riksspråksinflytande kommit till 
användning. Det är klart, att den tendens, som i detta ord 
tagit sig uttryck, nämligen att ersätta öppet a-ljud i inlånade 
ord med slutet a, kan komma i konflikt med regeln, att post-
kons. k ock r sträva att förläna efterföljande a en öppnare 
kvalitet än den i liknande ställning eljest normala. För öv-
rigt behöver substitutionstendensen ej vara inskränkt till att 
gälla blott unga inlån, utan kan naturligtvis ha värkat även 
på gamla ord, som härigenom kunnat få slutet a, fast man 
på grund av framförgående ?i. eller r kunde vänta öppet. 
Resultatet av dessa tendensers kamp blir det, att undantagen 
från regeln om värkningarna av Zr ock r i berörda ställning, 
vilken regel i ock för sig är av sporadisk art (jfr ovan § 8 
mom. 3), bli ännu flera. 
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Bom beroende på föregående postkonsonantiskt k eller r 
kan a i följande former förklaras: 
bkak adj. black SeHäLjLiBoTo kNIsce v. klacka Se 
14.4 m. klack SeTyLjLiBoTo precise v. pracka Se. 

Den nyssnämnda substitutionstendensen uppträder ej med 
samma styrka framför alla konsonantförbindelser, vilket väl 
har sin grund i mönsterordens talrikhet ock vanlighet. Fin-
nas dessutom inom målet självt olika a-kvaliteter framför 
samma konsonantgrupp, som t. ex. framför kk: bake, men 
kkals, är det ju klart, att tendensen att insätta a framför kk 
vid inlån måste avtaga, i samma mån som i målet redan före-
fintliga exempel med a framför kk äro talrika. Sålunda har 
ordet fack, ett ungt ord som knappast skulle förstås av myc-
ket gamla personer, fått formen fals Se, jfr även figfsrbug 
'fackförening' Se; men lack har bibehållit rspr. öppna a: 14 
SeLi. Med anläggande av berörda synpunkt kunna följande 
fall bedömmas: råkar m. 'rackare' SeLjBoTo*, -a- Tyllä; stetkar 
m. 'stackare' SeBoTo, -a- HäLj. Förklaringen till a-kvaliteten 
i dessa ord skulle alltså bli den, att man på vissa håll ersatt 
rspr. öppna a med a, på andra håll icke. Ett annat sätt 
att bedömma saken är ock möjligt. Man kunde betrakta a 
som resultatet av en ljudlagsenlig utveckling av samma art 
som i bake (jfr ovan). Det öppna a kunde likaledes vara ljud-
lagsenligt utvecklat. I ordet afton (se § 12 b) ser det ut som 
om ändelsens öppna a värkat därhän, att rotstavelsens a bli-
vit öppet. Detsamma kunde vara förhållandet i föreliggande 
fall. 

Bo 

Bo 

Hä• 
At. 

b) framför k + kons.: 
hake v. kackla SeLjLiBo 
raknce v. rakna Se. 
sakne v. sakna SeLjLi, -a-

To. 
saknce m. saknad Se. 
sla_knce v. slakna SeNj. 
vakne v. vakna SeHä, -a- 

To. 
kakrce v. kackla, om höns 
aks n. ax SeTyHäLiHoBo 
aks f. aktie Sello. 

7-231073. Sv. landam. 

ciks f. axel SeTyLjLiBoAtNj; 
k,igvdtksbg adj. kutryggig Se 
Ho. 

diks1 propr. Axel SeTyHäSt• 
itipshk m. tvärslå framtill i släde 

SeTyHäLjLiHoStAtNj, 4- 
s Bo. Bo. 

braks f. braxen SeTy. 
dåksvåripce n. dagsvärke SeSt. 
drak,s ma v. dragas med SeLi. 
firåkse v flaxa SeT Hä Y 	• 

Veatlund. 
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gnåksce v. småskälla (om hun- je akt pa giva akt på S. 
dar) äv. kältal Se. 	 flycikt m. fruktan, respekt Se 

håksce v. skälla (om hundar)2  Hä. 	Ty. 
fifarhåkscer pl. ett slags fiskar- feråkt s. förakt Li. 

skutors Ty. 	 åktce v. akta SeTyLiBo. 
knaks m. kaxe4  SeLj. 	-akhg adj-ändelse: gkikhg giv- 
kråksce v. kraxa Se. 	 mild SeTyLjLiHoAt; 

m. lax SeTyHäLjLi; låks- 	åkhg tjuvaktig SeLjBo. 
rös laxblomma Bo. 	 faktum s. faktum SeLi. 

måksce v. småningom med till- fåktor pl. åthävor, åtbörder Bo. 
jälp av spett förflytta en frakt f. frakt Se. 
tung stens SeTyLjHoLi. 	 fråktce v. frakta SeLiSt. 

maksce v. hoppa över en per- jakt f. jakt Se; åkjcejåkt älg- 
sons framsträckta, hopknäpp- 	jakt Li. 
ta händer (om kattor; är ett lakt sup. lagt SeHäBoToAt. 
slags dressyr) SeTyLiHoAt. makt f. makt SeTyLiAtN . 

saks f. sax SeTyHäLjLiBo; råktce pt. räckte LiTo. 
fårsåks ullsax SeSt. 	sakt sup. sagt SeLjLiToN . 

jiäksmffiZr n. slagsmål SeTyBo. såktce v. sakta Se. 
strakst adv. strax Se. 	såktce adv. sakta SeTyHäLjLi. 
taks v. kivas, gnabbas6  SeTy Mtktce v. slakta SeTyHäLjLi 

LjLiAt. 	 Bo. 
tåksce f. taxa Se; pöståksw aåktar m. slaktare SeLj. 

posttaxa Li. 	 takt m. takt SeLjTo. 
tgtåk.stt adj. tilltagsen SeA.t. trakt f. trakt SeTyLjLiBoNj. 
vaks n. vax SeBo. 	 vakt ra. vakt Se. 
vaks pt. växte SeHä. 	våktce v. vakta SeTyTo; våkt- 
åpvåkst m. uppväxt SeLiAt. 	mc'estar vaktmästare SeLi. 

Ytterligare belägg från Torpmålet hos Bogren § 18, C. 
Utvecklingen framför k + kons. är fullt klar. Ett par 

ord bilda dock undantag: bakst m. 'bakning' SeTyLi ock eclesg• 

1) s-avledning till gnaga. 	2) År tydligen s-avl. till hacka. 
Rietz hakks m. 'mindre fartyg, skuta (med en mast)' Vb. Nb.; 

hakksii. f. Mp. Enligt uppgift förekommer ordet även i Åm. Med 
hänsyn till dess utbredningsområde torde alltså Rietz' härledning ur fl. 
haaksi 'fartyg, farkost' vara riktig. 

Jfr Torp knakse m. 	5) Tydligen s-avl. till maka. 
6) Jfr Rietz tagas. Om infinitiver av typen *tags ock deras bild- 

ning se Hultman, östsv. dial. § 1,67, Hesselman, Sveamålen s. 18. 
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'dragslå i en kälke' To*. Det första har naturligtvis fått sin 
kvalitet genom påvärkan ifrån värbet baka (jfr § 5). Det 
senare, som eljest i landskapet uppvisar a (jfr ovan), kan vara 
att med Bogren § 19, a. 3 förklara såsom beroende på en tidi-
gare akcentuering med fortis på senare leden. Eftersom det 
just är Torpmålet som ensamt uppvisar undantaget, ligger dock 
en annan förklaring nära till hands, nämligen att kvaliteten 
skulle bero på främmande inflytande. Som i § 2 påpekats, 
går ju Torpmålet i fråga om vissa företeelser med Jtl. till 
skillnad från landskapet i övrigt. Angränsande trakter av 
Jtl. ha öppet a-ljud framför konsonantgrupp (se § 2 mom. 5). 

§ 15. Äldre ä' framför 1-förbindelser 
framför 11 (id) +- id: gal adj. 'steril' SeTyHäInHo; galkcj 

'steril ko' SetiBoToTu; ka adj. 'kall', SeTiTyHäInLjHoBoTu. 
I dessa ord synes alltså över hela området ljudet a före- 

komma. Några ord uppvisa på vissa håll a, på andra co: fa m. fåll SeLjBoToTu, fcol LiHo. 
fe& v. fålla SeLj, -8- In, -co- LiHo. 
mgce m. molla' SeTyBoTu, -e- TiInToSt, -co- LiHo. 
saldce pt. sålde SeTyLjLi, 	AtNj, -g- To. 

I efterföljande fall äro blott former med e, co mig bekanta 
från hela området: 
belogce v. behålla Se; z  belog i 	skirlhö ra. tråg vari grisar 

behåll Se. 	 skållas Bo. 
71,4 n. håll SeTyLjInAt, hcol. vek n. våld SeTyLjAt, vco/. Li Li. Ho. 
lege v. hålla SeTyLjBoAtNj, vilces v. använda våld SeTyBo. 

-co- LiHo. 	 acer in. ålder Se, 8/dr Bo. 
skilce v. skålla SeLjAt, -co- Li; idng adj. åldrig SeTo, ildn Ty. 

Diskussionen om de växlande vokalerna må anstå, tils 
jag meddelat mitt material rörande ä framför urspr. 1.1 ock framför it. 

framför urspr. 11: 
bcg m. testikel2  SeTyBoAt; 

grbsbcil griskulting To. 
befalce v. befalla SeBoNj. 

Se Hellquist art. molla. 
Fsv. balder, baller; änsv. ball 'boll, testikel'. 

fal. n. fall Se; henzfcil n. den 
vid gården liggande jorden 
Se; mbsfeil missfall SeTy; _ _ 



log 	 VESTLUND, MED ELPADS FOLKMÅL. 

skålce m. skalle SeTyLiBo; 
tnnsksik adj. fliritskallig Se 
LiBo. 

stal m. stall SeInLjLilloAt. 
steace v. stalla, om häst SeTy. 
tal m. tall SeHäInLjLiHoBo 

TuAt; ggrici/ fet, kådig tall 
SeTyAt. 

treace v. tralla Se. 
val m. (fäbod)vall SeLiBo; 

bi2v4/ SeInHo; yistvål slät 
plan med torkställningar för 
nät Ty. 

vetice byn. Valla Se. 
jämte a lokalt även a ock 8 : 
rellcfr n. skvaller SeTyHoAt, 

ra/ LiBo. 
sval. n. is bildad under stän-

digt tillflöde av vatten4  Se 
LjAt; signis m. SeTy; 
InToSt. 

svetice v. opers. svallis bildas 
SeTyLj, -e- InToSt, -a- Li 
Ho. 

svålbrant adj. om  fläckar på 
marken, vilka på grund av 
isbeläggning under föregå-
ende vinter sakna växtlighet 
Bo, -a- LiHo. 

bretgf6ilce ortn. Brattfallet 
Bo. 

Ole m. (f.) galla SeTiTySt. 
hellbkrye ortn. Hallbärget Bo. 
knellheig in. knallhatt SeHäTo. 
latecice sce ve.e.g v. knalla sig iväg 

Se. 
mag in. mall, mönster Seliä. 
J,94vndlce m. snattare Se. 
IM in. pall SeHoBo; veder pl. 

tiljor i kreatursbås SeTyLi 
HoBoAt. 

skal n. till skallgång uppbå-
dat folk SeHoSt. 

I följande ord förekomma 
81 adj. trött, matt, förbi SeTy 

HäLjInAt, a LiHoBoTu; 
ålsktig n. stund av mattig-
het SeInAt, a- Tu. 

åk pl. alla SeTyLjLiHoBoAt, 
irk HäIn, åla allra Nj (Lmf). 

fn 	v. plocka' To. 
Icet/ce v. kalla SeLjLiHoBoTu 

At, -8- InTi2  
knal in. knall, hård brödkant 

o. dyl. SeTiLiToTu, -8- Sä 
In; esgIcniil karamell Lj. 

råk v. springa med skvaller3  
SeTyHäInLjHoToTuAt, -a-
LiBo. 

I starka pr et. -former står med regelbunden lokal för-
delning dels a, dels a: 
fal pt. föll SeTyLjLi, -a- Bo gnal pt. gnällde SeTyHo, -a- 

ToStTuAt. 	 ToTuNj. 

So Rietz fnalla. 
Ett enl. uppgift i socknen tidigare förekommande uttal, som 

nu är utdött. 
3  Se Torp ralla 2. 	 4) Jfr Torp svall m. 
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kral pt. krälade SeInLjLi, -a- smal pt. small SeTyHäLjLi, 

BoToStTu. 	 Ho, -a- To*TuAtNj. 
skval pt. gav genljud, ekade sval pt. svällde Sello, -a- To* 

SeTyHo, -a- At. 	 Nj. 
c) framför It: 

altar n. altare SeHäLi. 	påltcar pl. paltor Se. 
halt adj. halt SeBo. 	 salt n. salt SeTyLiBoTo; 
haltce v. halta SeBo. 
malt m. malt SeHäLiHoBoTo; 

	salts& n. saltkar SeTyLj 
HoAt. 

måltpil m. koll. maltgroddar seake v. salta Se. 
SeTyAt. 	 spalt m. spalt SeLj. 

palt in. palt SeHäLjLiHo. 	valtcer propr. Valter Se. 
II  tt ord förekomma även i denna ställning lokalt 8 ock co: 

galt in. 'galt' SeHäLjfloBoTu, gzit TiIn, gcolt Li, snifigirlt 
okvädinsord, eg. 'snorgalt' Sä. 

-Starka p reteritifo rm er uppvisa liksom i föregående 
mom, former dels med a, dels med a, med bestämd lokal för- 
delning: smalt pt. 'smälte' SeLi, 	BoTo*TuAtNj; svalt pt. 
'svalt' SeLj, 	To*StTuAtNj. 

Ytterligare belägg -till mom. a, b, c ovan ur Torpmålet 
finnas hos Bogren § 19G, § 44, 1 med a. 2 o. 3. 

Diskussionen OM den växlande vokalismen i den anförda 
exempelsamlingen har uppskjutits, tils exempel belysande ut- 
vecklingen av å framför såväl urspr. id som urspr. ii ock 
it förebragts. Jag tror nämligen icke, att utvecklingen av 
å' framför någon av dessa förbindelser kan helt belysas en-
bart för sig. 

De anförda pret.-formerna av typerna small ock svalt 
uppvisa i de sax Ljungasocknarna öppet a, för övrigt i land- 
skapet slutet. Av ljudutvecklingen i former av dylikt slag 
kan dock, synes det mig, knappast dragas några säkra slut-
satser, enär de i hög grad kunnat vara utsatta för analogiska 
ombildningar. 

Utvecklingen av äldre å framför id brukar i dialekterna 
visa sig mycket svårutredd. Många faktorer äro tydligen 
med i spelet. Se härom t. ex. E. Noreen, Artem. ljudl. s. 101 if. 
För ,  a,tt få något grepp på frågan om utvecklingen i map. är 
det nödvändigt att kasta en blick på behandlingen av å' fram-
för urspr. id, 11, it i omgivande landskapsmål. 



104 	 VESTLIIND, MEDELPADS FOLKMÅL. 

I häls. bevaras a framför äldre id. I det i många av-
seenden ålderdomliga Delsbomålet förekomma former som 
halla 'hålla', ealde 'sålde', valla 'vålla' (Hjelmström, Från 
Delsbo, Sv. Lm. XI. 4, s. 81), aller 'ålder' (Ordb.). Ifrån Ljus-
dal uppges hala. När det (enl. en f. ö. mycket vederhäftig 
typordl.) i Färila heter h8la 'hålla', v8la 'vålla', 8 /ar 'ålder', 
fal 'fåll', så äro naturligtvis de tre förstnämnda formerna 
unga bildningar, medan den sistnämnda står kvar på en ålder-
domligare ståndpunkt. Hur skall man då förstå Färilamålets 
hsla vid sidan av grannsocknens hala? Tydligen föreligger 
en substitution. Rspr. korta å-ljud motsvaras ju i regel av 
dialektens 8, t. ex. feU 'folk', lusta 'kosta', ock följaktligen 
bör rspr. hålla i dialektal förklädnad uppträda som Ula. 
Framför urspr. D. ock it står i häls. a, t. ex. Färila kala 'kalla', 
sa.it 'salt'. Vända vi oss till trakter av Åm., som ej äro allt-
för avlägsna ifrån Mp., ha vi redan (§ 1 mom. 4) sett, huru-
som äldre ä där övergår till o el. likn. Detta gäller, som av 
exemplen synes, även framför Sådant II, som uppkommit ur 
id. Ifrån det väl undersökta Reselemålet kunna ytterligare 
några exempel på förhållandet anföras: hola 'hålla', vola 'vålla', 
fol 'fåll', olar 'ålder' liksom kola 'kalla', sal 'salt'. Uti trakter 
av Jt1., som stöta intill Mp., är förhållandet detsamma som i 
Åm. (jfr § 2 mom. 4). 

Av nyss citerade ställen ur den föregående behandlingen 
av åm. ock öjt. framgår, vilka olika ljudvärden äldre ä kan ha 
i berörda ställningar. I åm. finnas typerna co o 8 använda, i 
öjt. a co o a. Denna vacklan visar väl närmast den bana, 
ljudförskjutningen gått. Om någon tidig förlängning framför 
id med därav följande ögg 	å, kan fön åm. ock öjt. näppe- 
ligen bli tal, utan en utveckling ä 	a 	co ---> o (-> 8) före- 
ligger tydligen framför alla tre förbindelserna, urspr. id, 
it. Av exempelsamlingen ovan framgår, att mp. lokalt i 
några fall även uppvisar a. Förekomsten av detta ljud är 
tydligen, av de åm. ock öjt. kvaliteterna att dömma, att förstå 
på samma sätt som förekomsten av 8. 

Genoni det sagda torde den sporadiska ock lokala utveck-
lingen äldre ä ± a co 8 framför urspr. B. ock it i mp. vara 
belyst. Den år naturligtvis att sätta i samband med den 
parallella, men konsekvent genomförda ljudförskjutningen i 
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åm. ock •  öjt. Man kan, om man önskar, beteckna de mp. 
formerna som utlöpare. Deras geografiska_ utbredning talar 
ock för riktigheten av denna uppfattning. De äro starkast 
representerade i nordligare trakter, se t. ex. utbredningen av 
knid, k8lce, gcolt-g8.21, men förekomma även i Torpmålet, vilket 
— efter vad som upprepade gånger framhållits -- fått en 
hel del språkliga impulser från öjt. I Bo, vars mål visar sig 
mycket oberört av drag, som stå i samband med åm. ock öjt., 
har jag förgäves efterforskat spår av övergången. 

Granskas det anförda materialet, 'som berör it framför 
urspr. id, så finna vi, att flertalet hithörande ord uppvisar 
8, CO. Samma synpunkt, som nyss anlades för att förklara 
former med a CO 8 framför urspr. 11 ock it, jälper oss tyd-
ligen ej tillfyllest. Dock visa sig former med CO 8 av orden 
fåll, fålla, molla, sålde genom sin geografiska utbredning 
hänga samman med öjt. över hela Mp. förekomma emel-
lertid former med CO 8 av hälla med flera ord, som åter-
finnas ovan. För att förklara dessa måste vi enligt mitt för-
menande tillgripa en annan utväg. Ovan har påvisats, hur 
håls. h8la vid sidan _av hala är en ung form, som har sin 
grund i substitution. Samma substitution äger rum även i 
mp. Rspr:s korta å-ljud ersättes konsekvent med 8, t. ex. 
dirktor 'doktor', galeer 'galoscher'. Rspr. hålla o. s. v. bör 
alltså även få 8. I Li ock Ho, som ej äga ljudet 8, utan i 
stället co, insättes detta, t. ex. &liktor. Det är dock sanno-
likt, att även i fråga om dessa ord, som över hela området 
Uppvisa CO 8, tendenser ifrån åm. ock öjt. bidragit till utveck-
lingen. Förmodligen ha alltså under ett tidigare språkskede 
former med a framför urspr. id varit talrikare, än nu är fallet. 
Att äldre ä framför urspr. id skulle i mp. ha förlängts ock 
övergått till å, samt att detta vid förkortning skulle ha gett 
upphov till CO 8 ock formen h8lce m. fl. sålunda uppkommit, 
kan knappast antagas. Ordet •sa l 'såll' (jfr även Färila sal, 
men h81a) visar tydligt, hur långt a framför id utvecklats. 

Bogren § 19, a. 4, § 44 mom. 3 har för att förklara Torp-
målets ralce ock svske uppställt specialförklaringar, för att ej 
säga två särskilda ljudregler, vardera styrkt av ett exempel. 
Av det föregående torde det dock ha framgått, att dessa former, 
insatta i ett större sammanhang, framstå ett annat ljus. 
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. 	d) framför lr (1dr): 
ål(d)n(g) adv. aldrig SeTyLiTo. 
&line v. dallra Se. 
yitirce v. jollral SeLiTu. 
mairce v. gå långsamt To. 
pyrålrce v. jollra 2  SeTyLiHo tålnk m. SeTy. 

Som synes, står i vissa ord a, i andra a. Någon åt-
skillnad mellan formerna ur lokal synpunkt kan tydligen ej 
göras. Att observera är, att a förekommer i sådana ord, som 
ha en starkare dialektal prägel. Därför låter nog ett an-
tagande om denna kvalitets ljudlagsenlighet i denna ställning 
försvara sig. 

e) framför k + kons.: 
aver f. al SeTyHäLjLiHoSt 	At; hearonghkv n. avbalkning 

At, (44or Bo. 	 för halm på logen SeHo. 
bed9ce f. balja SeLi. 	 kvetbmg adj. kvalmig SeAt. 
da?ry n. stryk SeTy. 	 ma?rm m. malm, gjutmetall Se 
(Nage v. dänga, ge stryk Se 	BoSt. 

Ty. 	 skahn in. skalm SeBoNj. 
gedryce in. galge Se; daybciten vetkmar in. vadmal Li. 

ortn. Galgbaeken Bo. 	ag f. aln SeTyHäInLiBoStAt 
svaj n. svalg SeLjBo. 	Nj. 
taZu m. talg SeLiBoAt. 	aghn ortn. Alnö SeSkTyLj 
bak m. balk SeLjLiBoStNj. 
bearlue 412 v. avbalka Se. 
betklong f. balk i kätte Se. 
hetklcce f. halka Se. 
lieckkce v. halka SeBo. 
kakk m. kalk SeBo. 
svedrhe v. svalka Se. 
hakm m. halm SeHäLjLiBoSt 

Jfr Rietz jalla 'jollra'; se vidare Noreen, Ärtem. lj. s. 60 
not 4. 

Den från To anförda formen är tydligen ursprungligare, den 
andra har inskott av pejorativt j. Jfr Rietz pala 'tala', palldra, pallra 
'tala mycket ock fort'. 

Bildning till adj. galen. 
Står väl i avljudsförhållande till rspr. stolpe, en form som 

finnes i Bo stOryce. 

At, ped4rce 2  To. 
skearce v. skallra SeToAt. 
skddrce v. skvallra SeTyHäTo 

At. 

Li. 
bet tieg f. betalning Sellä. 
rgnce v v. falna, vissna Se. 
8p} gdna adv. uttr. bort i tok3  

Li. 
gchag m. galning Se. 
stetkpo m. stolpe4  SeTyHäLi 

HoAt. 
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Icce m. falaska' SeTyHäIn 	f. halvaln SeAt; håkvsåka v. 

LiBoAt. 	 halvsula SeSäTy. 
hal ra. hals SeTyHäInLjLiAt, hetkvce f. halva, SeBo. 

haf Bo. 	 kaki, m. kalv SeTyHäInLiBo; 
hat adj. neutr. halvt SeHä. 	bbnkakv m. vad på benet Se 
tetto pt. talade Li; tgt sup. 	TyLiBoAt; kethtåg adj. 

talat SeTy. 	 dräktig, om kor SeLiFIo. 
akvår t. allvar SeHäBo. 	hihce v. kalva SeLi. 
haft adj. halv SeLiBo; hakvag shah; pt. skalv SeLjBo. 

I materialsamlingen saknas belägg ifrån To. Detta beror 
på att utvecklingen av i denna ställning i socknen gått sin 
egen väg; en ögg till a har nämligen inträtt. Exempel härpå 
återfinnas hos Bogren § 69 A. Saken har i det föregående 
antytts (se § 2 mom 3). Torps grannsocknar, såväl i väster 
Bo som i norr Ho ock öster St, uppvisa alla a. Särutveck-
lingen i To måste tydligen sättas i samband med liknande 
utveckling i öjt (jfr nyss anförda ställe). 

Det är icke uteslutet, att vi i en annan särutveckling 
även ha att spåra främmande inflytelse. I några fall före-
kommer nämligen• en ögg till It W s: 
(neevcer)kakk ra. hoprullat naverstycke2  SeTiInLiHo, -s- TuAt 
ketklece sce v. rulla ihop sig, om näver, papper o. likn. SeTiIn 

LjLiflo, -8- TuAt. 
skvetkpce v. skvalpa SeTy, -e- To. 
vdp m. valps SeTiInBoToAt; sithrvirkp, snorunge Ty, vaAp 

LiElo, 	HäLjTu. 
vcdrv n. valv SeTiInLjTuAtNj, -8- BoTo, 	LiHo. 

Det är osäkert, hur formerna med 8 0. s. v. äro att fatta. 
Alla utom *kalk ha v framför vokalen, ock detta kunde tänkas 

Se Torp falske m. 
Hör ihop Med ösv. *kal 'hoprullat tyg eller ull, hösträng',. 'kala 

'hoprulla'. För bildningen jfr sv. dial. bullk (Rietz) 'buckla, knöl, 
tjock fåll på tyger' ock nysv. balk i förhållande till nys. bulle ock änsv. 
ball 'boll'. Ordet står tydligen i avljudsförhållande till nysv. köl, kälke, 
vilkas grundbet. enl. Falk-Torp är »ein am einen ende gekriimmter gegen-
stand» ock som föras till en ieur. rot 'gel 'verschlingOn. Mp. *kalk 
bevarar alltså mycket väl rotens urspr. betydelse. 

Ej alldeles säkert hithörande, enär vokalen kunde återgå på 
äldre tt, jfr fvn. hvelpr. 
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ha ,värkat öggen. För 1rk, som i olikhet med de övriga upp-
visar s, kunde möjligen föreslås avljud; formen skulle således 
närmast återgå på äldre *kalk. Denna förklaring värkar 
emellertid föga tilltalande, så mycket mindre som vokalismen 
även då blir svårförklarlig, jfr felrk 'folk' i samma trakter. 
Det synes därför riktigast att söka en gemensam förklaring 
för alla formerna. De tyckas framför allt uppträda i väster 
ock söder. Flaverömålet känner ock företeelsen, t. ex. slivekpce, 
vekp, vekv, ock förflytta vi oss in i Härj., träffa vi mål, t. ex. 
i Lillhärdal, där öggen ä e framför b• + kons. är väl genom- 
förd. I detta mål-  heter det t. ex. hekm 'halm', 4,9 'hals', 
hekv 'halv', kekk 'kalk', kekv 'kalv'. En möjlighet är alltså, 
att de ifrågavarande mp. formerna stå i samband med härje- 
dalsk språkutveckling. Deras geografiska utbredning för-
bjuder att söka deras spridningscentrum i åm., där samma 
iigg finnes (jfr § 1 mom. 3). 

Anm. *Malning L 'mäld' har i SeTyAt formen m4rog, i LjLino 
BoTo däremot den ljudlagsenliga formen metrj,p,,. Vokalkvaliteten i den 
förra beror naturligtvis på invärkan från inf. maka, jfr § 6 mom. 1. 

§ 16. Äldre ä framför m-förbindelser: 
gåmkarce adj. komp. äldre Se 	Nj; fcarddinice dammen vid 

HäLjBo, gåmkcest äldst' Se 	Skälsjön Li. 
InLiBo. 	 kam m. kam SeTyHäBoAtNj; 

gamokpiukce m. ungkarl SeTy gr4dm *gredkam (vävred- 
LjLiEloAt. 	 skap) SeTyLiEloAt. 

g&zc.ejcbntce f. äldre ogift Hmw v. kamma SeLj. 
kvinna' SeTyLiHoToAt. 	lam n. lam SeTyHäLjLiBo 

famkce v. famla Hä. 	 At; kbioldna lam som upp- 
hitmhe v. famla, treva2  SeTy 	fötts med dihorn SeTyHo. 

LiHoTo At. 	 linijt adj. dräktig, om tacka 
ritmke v. ramla SeTyLjLiBoTo. 	Sen°. 
såmkce v. samla SeTyLjLiTo. låmce v. lamma SeTyHäLj. 
skimbg g,dj. skamlig Se. 	skam f. skam SeTyHäAt. 
skriankce v. skramla SeTyLj stam m. stam SelläTo; fram- 

BoTo. 	 stdm stäv på båt Ty. 
dam n. dam SelIäBoTu. 	vani f. våm SeTyHäLjLiHoBo 
dam h. dam, fördämning Se 	At. 

Jfr härmed formen gammal, se § 5. 
Se Torp hamla; änsv. hamla 'famla'. 
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famn m. famn SeTyHäLjLiBo ståmpce f. brödnagg av sam- 
Nj. 	 manbundna hönsfjädrar Se 

fåmnce v. famna SeTy. 	TyLi. 
hamn f. hamn SeTyllä. 	tråmpe v. trampa SeTyLiAt. 
kvåmne v. kvävas' SeTyHäLj tråmpce f.. trampa Se. 

Li. 	 håmrce byn. Hamre4  Lj. 
åmpen adj. brådskande, ivrig, Ickåmre v. använda *krammel 

nervös2  Li. 	 (jfr § 7) Ty. 
åmpces v. vara *ampen LiTo. ,slåmrce v. slamra, äv. sladdra 
damp pt. damp SeLiTo. 	• 	SeTyLjLiHoBo; ,sibricendlsce 
håmpce f. hampa SeBoAt, hamp 	f. sladderkäring At. 

m.3  Li. 	 båmsce t sce v. äta glupskt3  To. 
håmpce propr. Hampus SeAt. håmszt •adj. hafsig, slamsig6  
kamp m. kamp, häst SeBo. 	TyLiTo. 
laramp m. klamp SeTyLj. 	kåkcehåmse f. stor, lunsig, 
lå,mpe f. lampa SeTyLiBoSt 	slamsig kvinna SeHo ; kcsaccpk- 

At. 	 håms in. hafsig, slamsig per- 
stamp m. stamp (redskapet) Se. son At. 
stamp m. smått yrfä, som håmstce byn. Hamsta Ti. 

dansar i solen vackra som-  kams m. palt7  TyHäLj; ksce- 
maraftnar Li. 	 kåms palt av rågmjöl, kokt 

ståmpce v. stampa SeTyllä. 	i vassla SeLilloToAt. 
ståmpce v. slå hål med stamp sams predik. adj. sams SeTy 

Se. 	 LjLiHoToAt. 
pT,ståmpce f. potatispur Se slams  n. slams SeTo. 

Bo. 	 aåmsce v. slamsa SeTyBo. 
Ytterligare belägg ifrån Torpmålet hos Bogren § 18 E. 
I olikhet med vad fallet är i materialet ovan, förekommer 

öppet a i några ord; 
bram n. bräm8  
fraly adv. fram3  SeTyHäLjLiHoBoAt. 

7) Jfr Torp kvavna. 	 2) Jfr Torp amper. 
9) Jfr för formen fvn. hampr m. 

Jfr härmed hamar 'stenbacke' § 5. 
Se Torp bamsa. 	 6) Jfr Torp hamsutt. 

7) Jfr Torp kams m. 
9) Jfr Ity. brem(e), nht. bräme ock bra,me. 
9) Förefaller att återgå på en långstavig form, jfr fvn. fram, 

även framm,• frarami. 
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britfrecnice f. kvinna som kläder brudenl TilläInTu, brr- To. 
hamrce v. hamra SeHäBo, -a- To*. 
namn n. namn SelläInLjLiBoToStAt. 
val2iaa. m. el. n. vadmal SeLjHoToBo, -a- Ha. 

I de tre först anförda orden är den öppna kvaliteten tyd-
ligen värkad av framförgående r. I vadmal kan andra sta- 
velsens a ha värkat assimilerande på a-ljudet i den första, 
jfr vokalismen i afton § 12. Hamra har tydligen vokal ifrån 
kammar (jfr § 5); Torpmålets a är ljudlagsenligt. Mäst svår-
förståelig är vokalkvaliteten i namn, som över hela området 
är öppet a. Inflytande från rspr. eller grannmål, t. ex. åm. 
eller öjt., vilka uppvisa öppet a i urspr. långstaviga ord (jfr 
§ 2 mom. 5, § 3 mom. 5) får väl antagas. 

§ 17. Äldre ä framför n-förbindelser 
a) framför ni, nr (ndl, ndr): 

beluinke v. behandla SeLi. 	ecnrce v. lägga träskoning under 
hånite v. handla SeTyLiBo. 	medarne på en släde2  SeTy 
himlar m. handlare SeHäLiNj. 	HäBo. 
håncelsbö f. handelsbod SeAt. lekånrce v. klandra SeLi, 	Bo. 

vilnice handla ock vån(Q1)ree v. vandra Se. , 
vandla Se. 	 vitn(4)ng m. (kör)vandring Se. 

På formen andra räkn. o. pron. har jag beläggen: arme 
räkn. SeNj, pron. SeBo; de Ginran 'de andra' SeToSt; de ånran 
Li. Singularformen annan har t. ex. i Se formen ån (jfr b 
nedan). Här uppstår alltså en växling ån 'annan': de cinran 
'de andra'. Detta talar starkt för den ljudlagsenliga karak-
taran hos det öppna a-ljudet i sistnämnda form. Det slutna 
a i formen från Li får då förstås såsom beroende på infly-
tande ifrån, sing., som även där lyder ån. Men fattar man 
det öppna a-ljudet i andra som ljudlagsenligt, hur skall man 
då förstå den slutna kvaliteten i de övriga anförda orden? 
Sannolikt ligger lösningen däri, att konsonantgrupperna i 
dessa sistnämnda återgå på ndl ock ndr, medan d i andra är 
sekundärt. Regeln skulle sålunda bli den, att framför urspr. 
nr  står öppet a, framför n1 ock nr ndl ock ndr däremot 
slutet. Det öppna a-ljudet, som lokalt uppträder i klandra, 
beror väl på det framförgående k-ets invärkan. 

Fsv. bruhframma (Schlyter). 
Jfr Torp andra f. 'skinne under slmdemeier'. 
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b) framför urspr. nnl: 
han pr. han SeTyHäLjLillo pålle f. panna (för matlagning) 

BoToStTuAtNj. 	 SeTyHäLiBoToSt;:panfc.3t m. 
kan pres. kan SeHäLiToStTu 	trefot att ställa under panna 

At. 	 SeLiHo. 
kitnce f. kanna SeTyHäLiToAt. span m. spann SeTyHäLjLi 
man m. man SeBoTo; lansmån 	ToStNj. 

länsman; stort järnspett Se kin f. tand SeTyHäLjLiBoTu 
TyLj EloAt. 	 Nj, -a- To. 

I ovan anförda ord står, som synes, alldeles övervägande 
slutet a. Blott ett enda fall, Torpmålets tan, utgör undan-
tag. Nu anföras närmast, särskilt för sig, pr eteritifo rm er: 
bran pt. brann SeLjLiBoTo* han(t) pt. hann SeLiTo*AtNj. 

AtNj. 	 ran pt. rann Se LilloBoTo A tNj • 
fan pt. fann SeLiBoToAt. 	span pt. spann SeToTuAtNj. 

Tydligen är a inom denna formgrupp genomgående inom 
hela området (härom mera nedan). I olikhet mot hittils an-
förda former finnas dock även en hel del ord, i vilka öppet a 
är övervägande: 
åna propr. Anna SeLiTo, -a- betnesv. svärjas SeTyHäLiToAt. 

Lj BoNj 	 jånce propr. Janne Se. 
åntime m. bråd tids To; 	måne propr. Manne SeLi. 

f. slåtterand SeLiBoTo man pr. man SeLi. 
Mån f. skördeand Se, -a- Ty san adj. sann SeLi. 
HäLj. 	 sånjg f. sanning SeTo. 

betraktas som det ljudlagsenliga inom området. 'Ett starkt 
Det synes mig klart, att slutet a i denna ställning måste 

skäl för detta antagande utgör kvaliteten hos de anförda pre-
teritiformerna. Denna är i detta fall även i Ljungaområ-
det a, ock kan där näppeligen bero på analogi, eftersom inom 
området öppet a föredrages i denna formgrupp i motsats till 
andskapet i övrigt (jfr t. ex. § 15 b, c ovan). Ett förslag 
till förklaring av formerna med öppet a framför urspr. fln 
uppskjutes, tils materialet visande utvecklingen av it fram- 
för nn 	nd anförts. 

1) Se även mom. d nedan. 	2) Jfr Torp onn f, 
3) Jfr Torp banna. 
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Anm. Pron. annan uppvisar 
4n m. SeTyHäLjLiHo, 4n BoTo 

TuAt. 
etlyrt f. SeHäInLj, ettta TuNj. 

tt e n. o. pl. SeLjLi, etuce ToSt 

följande former: 
itttcen adv. annanstädes SeSäLjLi 

Ho, a- BoAt. 
itucev4r pr. varannan SeTyLjLiTio, 

etncevig BoTo. 
At. 

Formerna med öppet a tillhöra de säx Ljungasocknarna; f. ö. i 
landskapet står slutet a. Den öppna kvaliteten kan bero på inflytande 
från former av pron. o. räkn. andra (jfr mom. a ovan). 

c) framför nn +- n41: 
an f. and SeTyHäLiBoTo2Nj. bai pt. band SeLiTu. 
ånce m. andedräkt SeTyLjLi bane v. förse någonting med 

BoTo. 	 band SeLj. 
?nyes v. andas SeTy. 	han f. hand SeTyHäTo5TuAt 
doyef propr. Anders SeTeTu. 	Nj ; grånhåna »vacker hand» 
i2ncerneig f. träskoning under 	SeLj; havårj adj. klåfingrig 

slädmed 3  SeTyHäLiBoTo. 	SeTyHoAt; hånt4g n. hand- 
ånsgyes adv. motsols SeTyHä 	tag SeLiTo. 

LjLiHoAt4, a- To. 	ran f. rand SeTyHäNj, -a- To. 
kol n. band SeHäLjLiBoTo raypg adj. randig Se. 

StAtNj;vesgbavöversta stock- sav m. sand SeTyHäLjLiBo 
varvet i ett hus SeLiHo, 	ToAt. 
veajebån ds. Ty. 	 sizvce v. sanda Se. 

Slutet a är i de ovan anförda orden förhärskande. Det 
är blott To som uppvisar ett par former med a. Men liksom 
framför urspr. fln finnes även i denna ställning en del ord, 
som äga öppet a: 
bkåli,te v. blanda SeBoToAt. 
ved(ce)bhivce f. dryck av vattenblandad mjölk SeTyLiHo 

At; bkauce ds. To. 
bkånn m, blandning, dryck av kaffe ock brännvin SeTo. 
ib7t4. adv. ibland SeHä. 

Se även mom. d nedan. 
Bogren uppger an. Formen an 'är av mig, innan B:s avh. 

utkom, upptecknad i socknen, ock jag har senare varit i tillfälle att 
kontrollera dess riktighet. B:s form är kanske påvärkad av rspr. 

Jfr fvn. encinrr m. 'onder, skr, fsv. andurstang. 
Fvn. andscelis. 
Bogren uppger han. Härom gäller vad som säges i not 2 om 

formen an. 



TOK. 1 TRYCKSTARK STÄLLNING: ÄLDRE ä. 	 113 

stag n. stöd på kälke' Se ; peer,stån potatisstånd. TyLi; stetekrök m. 
ståndkrok HoTo ; steinMe f. säng som ej kan dragas ut ToAt. 

stånce v. tälja av en stock eller, planka, så att den ligger 
stadigt på sitt underlag2  SeTo. 

stran f. strand SeHäLiToNj; strånstrik ni. strandpipare Ty. 
mitivån m. åkersork3  Hå. 

Låt oss något i ett sammanhang beröra utvecklingen av 
å' framför både urspr. nu  ock fln 	nd. De former, som visa, 
öppet a, äro i allmänhet spridda över hela området. I något 
fall kan en bestämd lokal förekomst påvisas. Torpmålet upp-
visar några fler a-former än landskapet i övrigt, nämligen 
av orden *andsttles, rand, tand. Av ordet *and' 'bråd tid' före-
kommer form med a i nordost, eljest med a. 

Den regellösa växlingen av a-kvaliteter i dessa ställnin-
gar i mp. har redan förut för Torpmålets vidkommande be-
rörts av Bogren, vilken ock sökt förklara företeelsen. Den 
anmärkningen kan göras mot B:s framställning, att han till 
belysande av frågan ej fått med tillräckligt med material. 
I § 18, a. 5 säges på tal om å framför urspr. nu:  »De enda 
ord, där a förekommer, äro tan 'tand' samt (Intim» 'bråd ar-
betstid vid jordbruket'». Ens tvivel väckas vid detta katego-
riska uttalande, när man i förf:s exempelsamling saknar spann 
s., grann, granne,' 'Unnas, sanning, ord som ej häller på annat 
ställe återfinnas ock av vilka de båda sistnämnda i målet 
just uppvisa öppet a. I behandlingen av formläran återfinnes 
pron. annan med öppet a. Likartat är förhållandet, när frå- 
gan gäller å' framför nia, 	nd: här saknas *andsilles (som fin- 
nes på annat ställe i avh.), blanda s. o. v., stånd i t. ex. 
'ståndsäng, 'stånda v. B. s. 104 f. har framställt en förkla-
ring, som går ut på att det öppna a-ljudet skulle bero på 
tidigare palatalt uttal av den på vokalen följande konsonant-
förbindelsen. Inför man emellertid i B:s framställning det 
här anförda nya materialet ock därtill lägger, att förf. ej 

Identiskt med rspr. stånd. 
Rietz stann Vb. Är väl samma ord som fvn. fsv. standa, 

nsv. stånda. Visserligen är betydelsen transitiv, men detta behöver 
ej utgöra något hinder. Jfr att det urspr. intransitiva stanna (‹- stalla) 
kan brukas transitivt, t. ex. »stanna tåget». 

Jfr Torp vond m. 
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anträffat de i To genuint dialektala formerna för and ock 
hand med slutet a, kan var ock en övertyga sig om att B:s 
resonemang saknar varje stöd i det faktiska materialet, utan 
att jag här närmare behöver gå in därpå. 

Hur skall man då få en antaglig förklaring på förekoms-
ten av både former med a ock former med a i denna ställ-
ning? Jag tror, att lösningen här, som så ofta annars, vin-
nes, om man tar förhållandena i grannlandskapen i betrak-
tande. I § 1 mom. 5 o. § 2 mom. 5 har framhållits, huru-
som åm. ock jt. i långstaviga ord uppvisa öppet a-ljud gent-
emot mp., som i liknande fall ofta har slutet. Så är även 
förhållandet i ifrågavarande ställningar, se å citerade ställen 
anförda exempel. Häls. har i stor utsträckning slutet a fram-
för konsonantgrupp, t. ex. Ljusdal: skaft 'skaft', saft 'saft', 
tag 'tagg', tap 'tapp', svan 'svart', las 'lass' o. s. v. Framför 
ud, nu uppvisar dock samma mål regelbundet öppet a, t. ex. 
bana 'blanda', heksban 'halsband', han 'hand', stran 'strand', 
san 'sand', ra n 'rand', bra n pt. 'brann', han pr. 'han', tan 'tand' 
m. fl. Slutsatsen blir tydligen den, att slutet a i mp. får 
anses som det regelbundna framför nd, nu ock att undanta-
gen med• öppet a ha sin grund i inflytelse från omgivande 
landskapsmål. I vissa fall kunna dessutom andra faktorer ha 
varit värksamma, t. ex. framför vokalen gående k ock r i 
t. ex. blanda, strand. Att Torpmålet har fler former med 
öppet a än mp. i övrigt, är ju snarast att tolka som ett tec-
ken på främmande inflytande. Som vi tidigare sett, uppvisar 
ju detta mål ibland särdrag, som tydligen äro att sätta i sam-
band med jämtskt språkskick. 

d) övergång till a framför urspr. nu  ock fln ud: 
bran m. brand SeLjLiHoAt, 	harvce f. finharv St, grann- 

-a- BoTo. 	 harfve Nj (Lmf). 
bran m. stock i fogelgiller Ti ljtce gr(a) lite grand Sellä 

HäLiHo 	 LjLiBoAt, lite granna N 
gran adj. grann, fin, smal Se 	(Lmf). 

HäLjLiHoBoToTuAt; grån- rano byn. Rännö2  Tu. 

Jfr Torp brand m. 2. 
Upptages här under förmodan, att däri ingår det i fvn. före-

liggande rann n. 'hus'. Skrivningar: Ranije 1535, Ranna 1543, 
Ranne 1543, Rani 1547, Nordlander, Norrl. Smul. s. 128. 
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lan n. land SeTiTyInHoAtNj, 	isen som sitter fast vid 

	

BoTo; letnnickra s. best. f. 	stranden vårtiden Hä; pee- 
landskapsgränsen mot Jämt- 	lan n. potatisland SeSkLi 
land LiHo; leinkedn s. best. 	StTu, -a- LjBo. 

Med undantag för sist anförda ord är öggen till a vär-
kad av det r, som går framför vokalen. Till förklaringen av 
a-formen av land återkommer jag i annat sammanhang, mom. e 
nedan. 

Anm. I ord, som i rspr. ha' gt-ljud, uppkommet ur äldre ä fram-
för nd, ock vilka i sen tid inlånats, står v a), beroende på ljudsubsti-
tution: etustint n. 'avstånd' Se, -to- Li, fscsign n. 'förstånd' SeLj. is.pstlyn-dar in. 'uppståndare i vattenledning' SeBoLj. 

e) framför ns: 
geinsce v. ansa, vårda To. 	halo pron. hans SeLiHoAtNj, 
ans, adj. ivrig, brådskande' 	hånsces Bo. 

SeHoAt, 	BoTo. 	ha ro propr. lians S eTy, hans Bo. 
balGins m. balans SeLi. 	hansk m. handske SeTyHäLj 
frans propr. Frans, Se. 	LiHo, -a- To. 
freznsåsn m. best. venerisk sjuk- sketnsbeikan ortn. Skansback- 

dom Se. 	 arna Se; sketnsbetkcen ortn. 
gkans m. glans SeHäLi. 	Skansbacken Li. 
gHtnsg.adj. glansig SeLiHoBo. trecnspåt m. transport SeLi. , 

I sydväst synas former med a vara sparsammare. På 
grund av växlingen han 'han' (se mom. b): gen. hav före-
faller det, som om öppet a skulle vara ljudlagsenligt. Men 
hur skall man i så fall förstå formerna med slutet a? För 
*ansen ock handske kunde det kanske vara värt att observera, 
att ns återgår på äldre nds. Förbindelsen ns i dessa ord 
kunde därför tidigare ha varit kvalitativt skild ifrån det ns, 
som förekommer i pron. hans. Det slutna a-ljudet i namnet 
Hans finge man i så fall tänka sig ha uppkommit framför 
nu i den äldre osynkoperade formen Hannes (jfr mom. b). 

För antagandet, att det öppna a framför urspr. ns är 
ljudlagsenligt, talar den omständigheten, att i en del fall ut-
vecklingen lokalt gått ända till a: 
dans m. dans SelloStNj, 	BoTo. 
diznsce v. dansa SeSäSkTiInLiffoStTuAtNj, -a- TyHäLjBoTo. 

1) Adj.-bildning till värbet ansa. 
8-231073. Sv. landsm. Vas t lund. 
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frans f. frans SeSäSkTiInToStTuNj, -a- LiHo. 
krans m. krans SeSäSkTiInLiHoStTuAt, 	HäLjBoTo. 
nansn, adv. någonsin SeSäSkTilläInLjLiHoStTuAtNj, -a- 

BoTo. 
En bestämd geografisk fördelning mellan a- ock.  a-former gör 
sig gällande. De förra påträffas företrädesvis i nordöstra. 
hörnet, socknarna TyHäLj, Ock i sydväst, socknarna BoTo. 
Härifrån bildar frans i viss mån undantag, enär a-form av 
ordet förekommer i största delen av landskapet, a-form blott 
i LiHo. 

Ett par av formerna med a skulle kunna förklaras genom 
antagandet, att det framförgående r värkat vokalöppningen. 
Den överensstämmande utbredningen av t. ex. krans ock dans 
synes dock tala för att man bör hålla formerna samman ock 
söka-  en gemensam förklaringsgrund till dem alla. Gör man 
så, synes det av formen frans, som om öppningstendensen 
vore starkast i LiHo, alltså i närheten av Jtl. Härav tror 
jag vi fått en -antydan om den väg, vi böra slå in på för 
att förklara a-formerna. Gå vi över till jämtskan, finna 
vi, att en ögg ä 	a framför ns där ingalunda är ovanlig. 
Ifrån Mattmar anföras följande former: åns 'ansa', dans 
'dans', frans 'Frans', krans 'krans', ifrån Mörsil: gkans 'glans', 
ifrån Hällesjö: krnnsta 'kransen'. Formernas utbredning i 
Mp. vittnar om att de bero på utvecklingstendenser ifrån 
jämtskt håll. Detta inflytande har tydligen följt Indals-
älvens dalgång ock därifrån trängt vidare åt söder, men har 
blott helt svagt nått de nordöstligaste socknarna ock ej alls 
de västligaste. 

I föregående moment anfördes former av land i mp., vilket 
ord även uppträder med såväl a som a. Av intresse är att.  
jämföra a-formens utbredning med utbredningen av a-former 
i nyss behandlade ordtyp. Härvid visar sig noggrann överens-
stämmelse: i nordost, HäLj, ock i sydväst, BoTo, förekommer 
a-form, eljest a-form. Detta förhållande tyder på att för-
klaringen bör sökas på samma väg. I Jtl. förekommer också. 
ögg ä a framför nu, såväl urspr. som ud. Några exempel 
kunna anföra: Häggenås anar 'annan', ha n 'höand'; Ragunda 
bkansten lok. Blandsten; Hällesjö lansvcpg 'landsväg'. Det är 
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sålunda tydligt, att mp. lan ock danse äro att bedömma på 
samma sätt. 

f) framför nt: 
ånte propr. Anton SeLiBoTu 

At. 
bekånt adj. bekant SeTyLi, -a-

BoTo. 
kant m. kant SeTyHäInLjLi 

Ho, -a- ToTuNj. 
I dessa ord är slutet a förhärskande, i synnerhet norrut 

i landskapet. Här nedan anföras nu en del ord, i vilka öppet 
a är starkt representerat även i norr: 
fjant m. fjant Se. 	 pkant in. kålrotsplanta SeLj 
fjetnhg adj. fjantig SeBo. 	LiBo. 
båntce v. fjanta Se. 
bin* n. skrubb SeTyToAt, 

-a- Li. 
khntånt adj. kontant SeSäLi 

To. 
låntrce v. traska omkring' Se 

Ho. 	 tretnta v. ramla baklänges 2  
lilsedånt adj. likadan(t) SeLi. 	SeTy. 

De få former med slutet a, som finnas, äro som synes 
lokaliserade till trakterna längst i norr. Tas alltså hänsyn 
till materialsamlingen i dess helhet, visa sig a-formerna tal-
rikast representerade i söder, medan a-formerna småningom 
öka i antal, ju längre mot norr man förflyttar sig. Före-
komsten av de båda kvaliteterna är väl snarast att förklara 
så, att ä i denna ställning haft en tendens att antaga slutet 
uttal, men att denna motarbetats av främmande inflytelser, 
som gjort sig starkast gällande söderut i landskapet. Dessa 
inflytelser ha nog delvis kunnat komma ifrån andra land-
skap, men en viktig roll har säkert även rspr..spelat. Många 
av hithörande ord äro ju tydligen inlån eller unga bildningar, 
märk t. ex. *tranta med dess ändelse-a. 

Jfr Rietz (s. 393) slå, lanter 'slå dank, sysslolös driva om-
kring'. 

Rietz tranta, tratta åtabak. 

kånte v. kanta SeLj. 
pant m. pant SelIttToNj; pant- 

see v. pantsätta SeAt. 
pånte v. utmäta SeTyLiTo*. 
vant m. vante SeTyHäLjL i 

BoTo. 

slant ni. slant SeTyLiBoTo, 
-a- lläLj. 

sletntce v. bedriva fiske med 
»slant» At. 

spahint m. hästkrake SeTyLi 
HoBoAt. 
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g) framför ng: 
fag n. fång Se; as fag brottas 

SeTyLjHoAt; 2 breifeig adv. 
uttr. i hastighet SeHoLi. 

/ave v. fånga Se; face hop v. 
med räfsan ordna ett hö-
fång' Ty. 

face m. fånge Se. 
gay m. gång Se; ga ga?^geig gå 

på socknen, om fattigjon Ty. 
hagkce v. handgripligt kurd- 

sera2  Se. 
heigc0 n. handgriplig kurtis 

Se. 
hrag f. strandsluttning HoLi. 
krageZr n. krångel Se. 
hreige v. krångla SeBo, 

kHcgre Li. 
hage m. bärklase3  SeTyLillo 

At; leage?,• in. To. 
hage v. repa löv4  Se, kånge 

Nj (Lmf). 
kagerO m. spindel' SeTyHäLi 

HoNj, -a- Lj, -o- BoToStTu. 
lag adj. lång SellaHoBoToAt 

Nj; l&gce sdn adv. för länge 
sedan SeInLjLi. 

Ett par i exempelsamlingen anförda former behöva när-
mare förklaras, nämligen koncerc) ock kagtem. Den först- 

1  Ung bildning. Vanligen betecknas i , rup, denna handling med 
värbet feme. 

Se Hellquist, Ark. 14, s. 30 f. 
Jfr Torp kongul m. 
Jfr Torp kangla v. 'live av, rispe av i klaser'. 
Se Torp kongurvaava f. 
Jfr Rietz slang, shIng n. 'krökning på en väg, där vintertiden 

släden gärna slänger till ock vill stjälpa'. 
Se Torp svange In., art. svang. 
Jfr Rietz ånger, anger 'ängslig, bedrövad'. 

3) Se Torp ang. 

mage pl. många SeInLi. 
seleiger ortn. Selånger SeTyLj 

LiHoBoAt. 
arke2g adj. bal ock sned, om 

väg på vilken släden gärna 
slänger åt sidan6  SeLiHoAt. 

spag f. spång SeHäNj. 
stas f. stång SeLjNj; ,91dstuig 

stång över ett hölass Ty. 
svirecen m. best. veka livet7  

SeLi. 
sag m. sång Se. 
trag adj. trång SeHäLj. 
tag f. tång. 
tam m. tånge (på kniv) Se 

TyLilloAt. 
&ge m. ånga Se. 
(ince v. ånga Se. 
tiger adj. ångerfulls Se. 
ågor m. ånger SeLjTo. 
etre v. ångra SeHäBoTo. 
eigermanlått Ångermanland Se 

LjLi. 
at adj. n. finmaskigt (om 

nät)9  LiBo; agnett n. nät 
med fina maskor LilloSt. 
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nämnda, som hör hemma i Ljungaområdet, förefaller att ha 
fått o i första stavelsen på grund av assimilatorisk invärkan 
ifrån den senare sammansättningsledens o. Den sistnämnda 
formen, antecknad från Lj, visar sig genom sin förekomst 
vara att sätta i samband med åm., vilken ju ej deltagit i 
öggen a —> å framför ng (jfr § 1 mom. 7). Samma förklaring 
synes ock vara att tillämpa på en annan a-form med betyd-
ligt vidsträcktare spridning, nämligen bågen adj. 'rädd, råd-
lös' i SeTyLjLiHoStTuAt, -et- To. Ordet är ju lån från mit. 
bangs (se t. ex. Torp), varför man kunde vara böjd att för-
klara a-ljudet såsom beroende på att ordet i sen tid inlånats. 
Häremot talar dock Torpmålets form med a. Att sådan vokal 
förekommer blott i sydväst, alltså på ett område som är måst 
avlägset ifrån Åm., talar starkt för att den nyss antydda 
förklaringen är riktig. 

Såsom beroende på sent lån är däremot a-ljudet i föl-
jande ord att förklara: 
metgc.eir m. mangel Se; mågcpkb6 	pgson Ty. 

f. mangelbod Lj. 	 ragn&ce v. hantera 2  SeLi. 
maece v. mangla SeHäBo. 	slag m. slang (t. ex. till spruta) 
Ugretgok n. lång, skranglig 	Se. 

Den slutna a-kvaliteten i de flästa orden torde bero på 
substitution,4  varvid ord av typen vagn (se § 13 b) tydligen 
tjänat som mönster. 

Framför sådant ng, som före främre vokal över-
gått till yy, uppträder äldre ä som 8: girgyen best. f. av 
gag SeBoToAt; byjce byn. Ånge3  Bo. Ifrån Se har jag jämte 
den ovan anförda formen antecknat geiyicen, vars vokalkvalitet 
tydligen beror på inflytande från obest. f. 

Starka preteritiformer uppvisa växlande vokalism: 
hag pt. hängde Se, -a- To*. 	stag pt. av stim stånga SeLj 
sag pt. sjöng SeTyLjLiTu, 	TuAtNj, stäng St (Lmf). 

BoToStAtNj. 	 sprag pt. sprang SeHäLjLi 
slag pt. av shce slinga SeTy 	TuNj, 	BoTo, språng St 

Li, -a- To*. 	 (Lmf). 
Kan blott användas i negerad sats, t. ex. han ce-nt bugyen han gn,t 'han är inte rådlös han inte' Se. 
Rspr. rangera. 
Skrives Ange 1490, Aangij 1535, hange 1543, Hånge 1545. 
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Former med å förekomma i socknarna utefter Ljungan 
(dock ej Tu). Norr om detta område har jag aldrig träffat 
å-former. Dessa äro för övrigt ej häller ensamrådande i söder, 
vartill flera faktorer kunna ha medvärkat:. inflytande från 
rspr. ock nordligare mål samt analogisk påvärkan från andra 
starka värb. Sålunda har jag i At efter samma meddelare 
upptecknat stan ock san. 

h) framför nk: 
hank m. handtag i ämbar; ta- skank m. skank SeTyLiBoTo. 

gelsnodd som drages under stdinkce v. stånka SeLiTo. 
huden på en häst för att stAnkrpg adj. svankryggig 
var o. dyl. skall avflyta Se 	SeTyLiHoAt. 
HäBo, -8- To, -a- LiHo. 	sank adj. sank SeTo2. 

hitnkce v. förse en häst med lank adj. trött, matt, utscha- 
»hånk» Sellä, -a- LiHo. 	sad 3  SeLi. 

ldinkce f. ämbar med »hånk» Se higker pl. tankar SeHoBoTo2. 
TyLiHoBoToAt, hånke Nj »inse v. kinka (om barn)4  
(Lmf). 	 SeAt. 

kiinkB m. tupp' SeTyHäLjLi fyinskg adj. kinkig (om barn) 
HoAt. 	 SeAt. 

(lan)kragh m. harkrank SeTi vigkeet adj. n. vanskligt, riska- 
TyInAt, -8- BoTo, -a- LiHo. 	belt5  SeTo. 

Utveckling till a är tydligen regel. Enstaka avvikelser 
förekomma, som synes i det meddelade materialet. Dessa ut- 

Ordet är tydligen att sammanställa med no. kank 'vridning el. 
kurre paa rop el. traad', sv. dial. kank 'kast med nacken', äda. kank(r)e 
'kasta hodet tilbake' (Torp). Den urspr. betydelsen hos det mp. kånka 
skulle alltså bli 'den som reser sitt huvud högt', 'den som bröstar sig'. 

Bogren anför sank, tanka, som alltså tydligen äro påvärkade 
av rspr. 

Motsvarar rspr. slank med inskott av pejorativt j. Jfr Rietz 
slankig 'lång, rangpg, lös, utan styvhet', no. slankr in. 'slap kar'. Be- 
tydelseutvecklingen 'utan stadga' 	'utschasad' är ej så påfallande; adj. 
slak kan i mp. ha den senare betydelsen. 

Ordet är sannolikt en utvidgning med s (troligen ung ock ana-
logisk) av värbet klanka 'klandra, beklaga sig, jämra sig onödigtvis' 
(Rietz), 'smågnata' (änsv., Hellquist), 'klandra, kraga, knota' (Vendell); 
jfr även Rietz tjånk n. 'otålighet, kink'. I detta förutsatta *klanksa 
har k fallit i trekonsonantismen ock inskott av pejorativt j ägt rum. 

Häls. vankerst, vånkerst 'tvivelaktigt' (Wennberg); vånkert 
vanskligt, farligt' (T. Ericsson, Sdm. folkm. s. 84). 
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göras av ett par former med 8 från sydväst ock a från nord-
väst. Förklaring till 8-ljudet fås utan vidare genom ett fall, 
som jag antecknat från To: skagk, men best. form skitypen. 
Liksom framför »förmjukat» ng uppträder äldre ä som 8 även 
framför »förmjukat» nk. Formerna ink ock kriigk ha sålunda 
fått sin vokalkvalitet från bestämda formen (jfr även Bogren 
,§ 44, 4). Likartat är nog också förhållandet med. a-formerna 
ifrån LiHo av samma ord. Visserligen skulle man vänta sig 
co, som i dessa socknar brukar motsvara 8 i det övriga Mp. 
Emellertid är ställning framför g främmande för a), varför 
ljudet ersatts med a, som i dylik ställning ingalunda är ovan-
ligt. Att formerna med a värkligen äro att förklara på detta 
sätt ock ej såsom beroende på främmande inflytande, göres 
troligt därav, att ljudet blott förekommer i ord, som kunna 
ha »förmjukad» böjningsform eller starkt associeras med sådant 
ord (hak e v.). Märk, att *hånka f. både i Li ock Ho, trots 
formen hak, uppvisar a. 

Äro alltså dessa former med a att betrakta som ålder-
domliga ock genuint dialektala, så förekommer däremot i en 
del ord a beroende på att de i sen tid inlånats eller ha karak-
teren av unga bildningar: 
ågkar n. ankare Se; itgkarl4r 	At, -a- Bo; bkagkski9ar m. 

n. ankarur Lj. 	 storskojare SeTyHoAt. 
4gkar m. ankare (kärlet) Se, bketgkce v. blanka Se. 

a- Bo. 	 bHtgkckt m. blankett Se. 
kigkce f. anka Se; åg båge m. dagk m. (ljus)dank. SeSä. 

andunge Ty. 	 ,s18 dagk slå dank Se. 
itgke propr. Annika Hä. 	 feegkcen interj. fanken SeNj. 
bagk m. bank(inrättning) SeLi, frk adj. frank SeHä. 

-a- LjBoAt. 	 yagkce propr. Janke Se. 
bagk m. (sand)bank Se. 	pkagk n. plank SeL,j, -a- Bo. 
bågka v. banka SeLi. 	pNgke f. planka SeHoAt. 
&igloo s. banko Se, -a- At. 	• skrak n. skrank Se. 
bkagk adj. blank SeHäLjLi stagk m. stank Se, -a- Bo. 

Belägg ifrån Torpmålet finnas hos Bogren § 19 I 2. 
Det slutna a-ljud, som på vissa håll i rätt stor utsträck-

ning förekommer, beror på substitution, varvid ord av typen 
vagn (se § 13 b) tjänat som mönster. 

Starka preteritiformer uppvisa dels af  dels å: sagk 
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pt. sjönk SeLjTu, 	Nj, sånk sank St (Lmf); stagk pt. 
av sfigke stinka NjTo*. 

Liksom i preteritiformer av typen sprang anträffas former 
med å blott söderut. 

§ 18. Äldre ä framför p-förbindelser 
a) framför pp: 

z eepe adv. uttr. förgäves, 	•SeLjLiHo, 	BoToTuAt. 
utan resultat' SeTyHo; i pcw m. papp SeLjLiHo. 
gHtv8m Li. 	 pep& n. papper SeLj. 

g kav adv. i kapp SeHoBo, 	rap n. rapp Sello. 
Lj. 	 rap adj. rapp, snabb SeBo, -a- 

keques v. kappas2  Se, -a- Li. 	Li. 
Up:e f. kappa SeHoBo, -a- Lj Li. rem v. nappa, häftigt rycka 
keivce m. kappe (måttet) SeBo, 	till sig Se, -a- Ho. 

-a- Hä, kav m. LjLi. 	req2ce v. rappa (med murbruk) 
kkeive v. klappa SelfäLjLiEIo 	SeBo, -a- Lj; retping f. rapp- 

Bo. 	 ning Se, -a- Li. 
knal) m. knapp SeTyHäLjHo. z  reivce adv. i rappet Se, -a- 
knap adj. knapp SeLi; knet_to0.1 	HäLjLi. 

m. sadesskyl med tio band jlap pt. slapp SeLjLi, -a- Bo 
i 3  Ho. 	 TuAtNj. 

tal) m. lapp (folket) SeHäLj tap m. tapp SelfäLillo; /Q- 
Lillo, -a- BoToAtTuNj. 	Ulv hötapp SeLj, 	BoTo 

lap m. lapp SeTyLjHo; bre4422 	TuAt; strimugsicip m. ström- 
brädlapp SeLi, 	BoSt. 	mingsstim Ty. 

121.pte v. lappa SeTyHäLj, -a- Bo. tåpce v. tappa SeTyHäLj, -a- 
nav m. napp SeTyLjTu. 	BoToStAt. 
ymp n. napp SeLi. 	 trav ra. trappa SeHäLjLilloBo. 
neve v. nappa SeLiHo. 	6,si4v n. kvarlevor, räster4  Se. 
0.1zetpances adv. oförhappandes 	TyLjInLiHo, 	ToAt. 

Ytterligare belägg ifrån Torpmålet hos Bogren § 19 J. 

Ordet är väl en stelnad dat. sg. av ett subst. 'glapp, som hör 
ihop med nord. dial. glap 'hål, öppning', grundbetydelse »glidning 
(tilside)», no. gleppa 'glide ut, iswr av haanden, glippe, slaa fen' 
(Torp), fvn. glappa-skot 'uheppo skot ell. hogg'. Formen på -8M från 
Li har väl fått sin ändelse i anslutning till andra adv. 

Yngre form; den äldre j§ieyes förekommer även. 
Åven skylar med trätton band förekomma på trakten. 
Rietz (s. 626) at-slapp, Ct-slapp, änsv. afslapp 'återstod'. 
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I de säx Ljungasocknarna är öppen a-kvalitet i denna. 
ställning enarådande. Norr därom förekomma blandade om 
varandra former med a ock med a. Dock röjer sig en viss 
fördelning, i det att antalet a-former tilltager mot norr. ' 
Detta synes tyda på att förhållandet i detta fall ursprung-
ligen varit detsamma som med ä framför bb: ett sydligt om-
råde med öppet a ock ett nordligt med slutet, fast genom in-
flytande söderifrån former med öppet a utbrett sig norröver. 
Även andra faktorer ha nog medvärkat till förekomsten av 
öppen a-kvalitet i norr; så säkerligen i vissa ord rsprs-infly- 
tande ock i andra den förut omtalade tendensen hos ä att 
anta öppet uttal efter framförgående ock r. Klappa, som 
över hela området har a, utgör med all sannolikhet ett exem-
pel på sistnämnda tendens. Jfr förekomsten av a ock a fram-
för gg, § 13 a. 

b) framför p + r: 
håpkce(eetcpr)v. ovigt ock klum- vigp?-ce f. spott- eller snorflaga3- 

pigt efterhärmal SeTyLiHo 	BoTo. 
At. 	 knåprce v. knapra SeBo. 

reipkce v. rabbla2  To. 	knåpne f. brosk i kokt kött Se. 
skizphg adj. skaplig SeBo. 	li_tprce v. sladdra, pladdra4  To. 
stapirce 8p v. uppstapla (t. ex. j14prce v. sladdra, pladdra 4  Li 
ved) SeTy. 	 HoTo. - 

Hit är även att föra 803)0 m. '(klock)staper SeHä, fast 
a i ordet står i urspr. kort öppen stavelse. Den ljudlagsen- 
liga formen med a träffas också: stetpa• TuAt. I den först-
nämnda formen, med a, härleder sig tydligen vokalkvaliteten 
från synkoperade kasus eller.  från ovan anförda närstående 
vär b. 

§ 19. Äldre ,ä framför r-förbindelser. 
a) framför gammalt r6: 
m. årder SeTyLjLiHoBo akce v. köra med årder SeTy 

ToStAt, a1  Nj (Lraf). 	LjLiHoBoAt, alre Nj (Lmf). 

Se Torp art. hapa. På *hapla ock med dess vokalkvalitet ur-
bildat subst. hipceis f. 'härmningsförsök, tillstymmelse' SeLi. 

Jfr Torp rapla. 	 3) Rietz vapla. 
4) Jfr &dm. *slapa 'skvallra, prata strunt' (Noreen Ord!.), Rietz. 

(s. 421) slapra. 
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spiyice pt. sparde SeTyNj. 
svcar m. svål SeLiBoAt; svg•-

bcine n. best. det översta 
av gräsrötter bestående jord-
lagret SeTyHoBoAt, sval-
bannä Nj (Lmf). 

svåkce se v. bilda grässvål (om 
marken) Se. 

ftvd m. aftonvard SeLiHoBo 
To, aftvg• TyLjTuAt. 

tv y vidye interj. tvi vale Se; 
valre v. varda, bliva St 
(Lmf). 

igke f. länk varmed skakeln 
fästes vid selen' SeTyLjLi 
HoBoAt, aire Nj (Lmf). 

kvaZ-  m. linning på skjortärm, 
lapp under skosula2  SeTyLj 
LiHoBoAt. 

kviOe v. sätta lapp under en 
skosula SeTyLiHoAt. 

ska/. n. grop, märke efter något 
borttaget 3  Se Ty LiHoBoTo 
At. 

sk4hg adj. om  äggvärktyg ur 
vars ägg bitar sprungit 3  Se 
To. 

Som synes, ha av ovanstående ord inga å-former påträffats 
på något håll. 1 en del andra ord synes däremot uteslutande 
å uppträda: 
ge• in. gård SeLjLiHoBoToStAt, gålrn Nj (Lmf); a gikce 

adv. bort, undan4  SeTylnLjHoToAt; a gålrä Nj (Lmf). 
J ak adj. hård SeTyLiHoBoToAtNj ; i hdaye hin håle Se. 
mak ni. mård SeLiHoBoTo. 
vdike m. ett slags stort nätflöte av trä3  Ty. 

Någon lokal fördelning mellan a- ock å-former kan 
tydligen ej spåras i det anförda materialet. Huru bör 
emellertid förekomsten av de båda ljuden förklaras? Att 
som Bogren § 17, a. 2 avfärda frågan med antagande av 
rspins-inflytande för gcd- .ock helZ,  är tydligen ej möjligt, 
även om antagandet utsträcktes till att gälla med.. För-
klaringen räcker ej till för ve-ce. Sannolikare är däremot, 
att Mp. i detta avseende är att betrakta som ett övergångs- 

1) Fsv. tuta (Schlyter). 	2) Se Torp kvarde m. 
Se Torp skard n. På detta subst. är adj. skian bildat. Det 

senare är nog identiskt med änsv. skärdig 'skårig, märkt med skåror', 
vilket alltså mycket väl kan vara en inhemsk bildning; det härledes av 
Dahlgren från mit. schardich. 

Motsvarar ett fsv. af  gardhe. 
Rietz värde, välre m. Ordet hör samman med värbet vårda, 

fsv. vardha, ock ursprungliga betydelsen är ung. 'väktare'; flötets uppgift 
är ock att ange nätets läge. Jfr Rietz nätvakare med samma betydelse. 
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område. En undersökning av förhållandena i grannlandska-
pen i söder ock norr ge stöd åt denna förmodan. I häls. äro 
å-formerna betydligt talrikare än i mp., i åm. däremot färre. 
Hithörande fall i Wennbergs ordbok må anföras: åk 'årder'; 
åka 'köra i jorden med årder'; åka f. 'en ögla av järn eller 
läder som trä,des genom skakeln ock vari selpinnen sedermera 
sättes'; å gåke 'borta, bort', håkbett 'hård eller svår att av-
mäja'; skåla 'skära bort utväxter på hästars tänder med ett 
så kallat skåljärn"; svale 'avdikat jordstycke, som upplöjes 
till sådd av lin eller säd (i denna senare händelse ofta tillika 
besådd med höfrö), men nästa år åter igänlägg,es till gräs-
skörd'; svål, med samma betydelse som föregående, anges höra 
hemma i östra socknarna; mak 'mård'. Hos Hedblom »Kust-
fisket i Hälsingland», Sv. Lm. 1913, s. H, uppges veika 'stort 
träflöte'. För åm:s vidkommande hämtas materialet ur Re-
selemålet. Den enda å-form, som där förekommer, synes vara 
ga? ; i övrigt anföras ak m., aka v., aka f., hak 'hård', arozkvak, 
mak 'mård', sv, vaka 'vårda, garantera', skak. 

Genom denna iakttagelse, att i nordligare mål nästan ute-
slutande a-former ock i sydligare övervägande å-former före-
komma, fås ju en förklaring på förhållandet i mp., där både 
a- ock å-former, med de förra i majoritet, uppträda. Emeller-
tid synes ännu en faktor vara att taga med i räkningen vid 
bedömmandet av denna fråga. I Wennbergs ordbok anmärkes, 
att formen svåk föreligger från de östra socknarna; för svak 
upplyses intet om förekomst, men meningen är väl, att formen 
-finnes västerut. Här synes sålunda en skillnad mellan öster 
ock väster föreligga i fråga om å- ock a-formers förekomst. 
Måhända har man att spåra en dylik äldre fördelning även i 
mp. Det bidrag, ortnamnen lemna till frågans belysande, 
tyder därpå. Ifrån området känner jag fäm dylika, som med 
all sannolikhet äro att hänföra hit: 
triedAs byn. Målås Sk; skrives Målås 15432. Det antagligaste 

är, att första leden är det fsv. mardh 'skog'. Skulle 

<--• "skara. 
Se J. Nordlanders uppsats om Medelpads äldre byanamn i Norrl. 

Sam!. Där uppgives felaktigt, att Hallsta i In skulle uttalas }lånte. 
N. har väl fattat det >mörka» mp. a som tt,. 
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den till äventyrs utgöras av mardher 'mård', är ordet i 
alla fall att hänföra hit. 

mksue byn. Målsta Tu; skrives Malsta 1543, 45'. Som första. 
led ingår väl det fsv. personnamnet Mardh (se Lundgren-
Brate s. 176). 

veifcet ortn. Vårsätt Se; är väl identiskt med det uppländska. 
Vårdsätra i fråga om bildning. 

håjtce byn. Hallsta In; skrives: Öster halsta 1545; .troligen 
identiskt med (i) Harstadha 1520, Harsstad 35, Hardhstad 
57'. Som första led ingår nog det fsv. personnamnet 
Hardh eller Hardhe (se Lundgren s. 97). 

hitMe byn. Hallsta Bo; är väl till sin bildning identiskt med 
föregående. 
De ortnamn, som uppvisa å, förekomma i kusttrakterna, 

de med a längre in i landet. Det må emellertid medgivas, att 
'beviskraften hos de båda namn, som förete a, måhända ej 
är så stor, eftersom 5 tidigt kan vara fallet i förbindelsen ras, 
varför a ej stod i ställning framför r5 på den tid öggen a 
ägde rum. Det förefaller dock naturligt att anta, att å-for-
merna tidigare varit talrikare i öster än i väster. Den ten-
dens till vokalförlängning, som föregått ljudövergången a -› å, 
har tydligen kommit söderifrån. Därvid har den framför 
allt följt kusttrakterna, medan den småningom avtagit i styrka 
västerut. Med detta antagande förstås motsättningen mellan 
svål i östra Häls. ock svalor i västra. Gård ock hård, som 
gärna uppvisa å, förekomma i härj. med a, t. ex. Lillh gcar, 
/Kar. Att en ögg a -3- å ägt rum i mp., fast det nuvarande 
dialektmaterialet framför allt uppvisar a, Synes ovedersägligt 
framgå av ortnamnen. Man har sånda för mp:s vidkom-
mande att bedömma förhållandet på följande sätt. Den söder-
ifrån kommande förlängningstendensen har starkast gjort sig 
gällande i kusttrakterna (obs. v&irce i Ty), men knappast sträckt 
sig till hela ordmaterialet. Härmed kan jämföras, att den 
förlängning av vokal framför rm (se § 3 mom. 26), vars egent-
liga centrum synes vara ny. Häls. ock Haverö, visserligen 
förekommer även i Härj. ock östra Häls., men ej i alla ord. 
I inre trakter av Mp. har förlängningstendensen uppträtt 

1) Se not 2 å föregående sida. 
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ännu svagare än i kustområdet. Resultatet härav har blivit, 
att där former med a i stor utsträckning bevarats, former 
som sedermera kunnat spridas åt öster. 

b) framför 
ältg adj. farlig SeTyLjLiEIo 	LjLiHoBoAt. 

At, -a- BoTo. 	 ketice v. karda SeLjLiHo. 
kal propr. Karl SeLi. 	klv f. karda' SeLjLiBoTo 
Jr m. karl SeTyHäLjLiHoBo 	At. 

ToStAtNj. 	 stecvacbg adj. ståndaktig, karak- 
hård adj. stolt, viktig SeTy 	tersfasts SeIn. 

()gg till a förekommer i denna ställning, om också ej 
i alla hithörande ord. Att dömma av formerna av farlig 
synes den vara mindre genomförd i västers. 

e) framför rn: 
kan n. barn SeTyLjLiHoBo gag n. garn SeTyLjLiHoBo 

ToAt. 	 ToAt. 
,b&nce v. *barna, föda barn Se kvan f. kvarn (att mala på) 

TyLjlio. 	 SeLiBoToAt. 
Formen ban är ett exempel på en i östsv. ock norrl. 

dialekter föreliggande ögg am n •-> tin4. Att formen i mp. är 
ensam om utvecklingen, kan bero på riksspråksinflytande. 

- gag kan ha fått sin vokalkvalitet på grund av ljudsubstitu- 

i) Ordet förefaller på grund av sitt / (ej k) vara uppkommet ur 
en form *ka71a, jfr Rietz karla Dl. Dentalt 1 förekommer i ordet vida 
omkring i dialekterna, t. ex. åm. jt. häls. Hur en form med rl skall 
förklaras, är ovisst. Ordet är lån från mit. karde. När detta ord in-
kotn, bör dess expl. d ha känts främmande; efter r hade man ju frik. 
d. Därför kunde man möjligen tänka sig, att 1 beror på substitution. 
Folketymologisk omformning i anslutning till något inhemskt ord med 
snarlik ljudkropp ock ej alltför avlägsen betydelse kan ock föreligga; 
jfr östv. *karla röra (t. ex. i grytan)'. 

Ordet är med all sannolikhet uppkommet ur *stad-varlig, jfr 
Ha-målets stavtilm med samma betydelse ock Rietz varli(g) 'varaktig'. 
:Senare leden är en bildning till värbet vara i betydelsen 'förbliva'. 
Den mp. formen -vgcbg har, antagligen efter en övergång a a liksom 
i fghg, fått sitt / på grund av folketymologisk anslutning till rspr. 
värdig. 

Om ett hithörande fall med 	0,get:/vn adj. 'oförnuftig', i Torp- 
målet se Bogren § 56-E. 

Jfr Hultman, De östsv. dial. § 1 mom. 56; Hesselman, Svea-
nålen s. 23 if. 
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tion, enär a är den vanliga motsvarigheten till rspr. a fram-
för r kons. (jfr mom. g nedan). kv an är ett osäkert exem-
pel, enär det lika väl kan återgå på en äldre form med å', 
jfr fvn. kvarn. 

framför slutljudande rr: 
bar n. barr SeHäLiHoBoTo har in. harr SeSäTyLj, -a- Li. 

At. 	 star f. starr SeSäLiHoBoTo. 
Som synes, är utvecklingen oklar ock antalet hithörande 

ord för ringa för att inbjuda till förklaringsförsök. 
framför ra: 

e n. bakdel, »stuss» SeTyLiTo; biggepketilio• -person som pratar 
strunt Bo. 

fast f. el. n. förstuga SeSäHoBoToAt, 	TyHäLjTuNj. 
najt adv. någonstädes SeLiHo, -a- TyHäLjBoToNj. 

Man torde få anse, att den ljudlagsenliga kvaliteten i denna 
ställning är a. Det slutna a-ljudet i sist anförda ord talar 
starkt därför, enär i annat fall detta bleve mycket svårför- 
klarligt. Det öppna a, som på sina håll förekommer i samma 
ord, kan däremot mycket väl bero på inflytande från biformen 
någyen TyLjTo, vilken ljudlagsenligt har öppet a enligt § 5. 
Formen fa,.st är väl snarast lån från rspr. faratu, medan fajt 
kan ha fått sitt a genom anslutning till värbet fåra 'fara'. 

framför rt: 
kat m. kart SeTyHäBoAt. 	spat sup. spart SeNj. 
knat m. liten hård knöli Se svar adj. svart SeTylläLjLi 

TyLiAt. 	 BoToAtNj. 
pettbc.i. byn. Parteboda Bo. - va t pt. vart SeTyLiBoToAtNj. 
slug adv. snart SeTy, snar vårce f. vårta SeTyHäLjLiBo 

11ä. 	 ToAt. 
Vid sidan av dessa ord med slutet a förekomma en del, 

som blott synas ha öppet a (eller a): 
m. art Se, at HäLi. 	kvar m. kvart SeHäLjHoBo, 

apg adj. artig SeBo, ittg• To. 	kvart Sä. 
fat m. fart SeHo, fat LiBo kvett6r n. kvarter SeBo. 

To. 	 peta n. parti Se, parti St. 
kåtce f. karta Sellä, kettce In mettin propr. Martin Se, mår- 

LiHoBoTo, kcirtce Lj. 	in Sä. 

1) Se Torp knalt ni. 
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Utvecklingen är klar. Den ljudlagsenliga kvaliteten är 
tydligen slutet a, vilket förekommer i den först anförda ord-
gruppen. I den senare, som består av yngre, från rspr. lånade 
ord, har rspr:s långa a-ljud, där sådant förekommer, enligt 
§ 23 ersatts med, öppet a, som senare i många fall förkor-
tats. I ett par fall har substitution med a ägt rum, enär 
rspr. a framför r + kons. vanligen motsvaras av a (jfr mom. g 
nedan). En del ord i gruppen göra med sitt -rt ett ålderdom-
ligt intryck; de kunna också blott iakttagas hos äldre per-
soner. De äro dock inga arkaismer, ty uttalet 'Tt förekommer 
aldrig i gamla ord. De äro att betrakta som utläsnings-
former, till stor del måhända resultatet av äldre tiders under-
visning i innanläsning. 

g) framför övriga r-förbindelser: 
årNt n. arbete SeTyHäLjAt. mark f. skog, skogstrakt SeLi 
århtce v. arbeta SeTyLiHoBo 	ToNj. 

At. 	 mark f. skålpund SeLi. 
ar) adj. yr, yster, lekfull Se *mark ni. snigel Bo. 

TyHäLi; hitnetrj klåfingrig cslark n. något löst nedhän- 
SeHoAt. 	 gande 4  Se. 

åraces v. retas, gnabbas Se. 	snårkce v. snarka SeTyBo. 
kar, adj. driftig, energisk' Li. spark m. spark; sparkstötting 
mari m. märg2  SeBoToNj. 	SeLi. 
sårace v. sarga SeBoLj. 	spårkar m. sparkstötting Lj. 
vara ni. varg SeLjLiBoToAtNj. spårkce v. sparka SeTyLjLiTo 
ark n. ark SeLiHoTo. 	AtNj. 
bark m. bark SeLjHoBoToAt. stark adj. stark SeTyLiHoBo 
bårkce v. barka SeLj. 	 ToAtNj. 
fårkce m. fargalt3  SeTyHäLj arm m. arm SeTyHäLiHoBo 

LilloAt. 	 ToAtNj. 
hårko f. kratta SeAt ; kiikhdrkce arm adj. arm, 'stackars' Se. 

kratta använd vid kolning barm m. barm SeLjBo; bårm- 
LiHo. 	 fin n. förskinn SeLjLiHoBo 

hårkce v. torrhosta SeLiBoTo. 	At. 

i) Jfr Torp karg 'karrig, gjerrig'. För betydelsen jfr att girig 
(ftrcen o. dyl.) i mp. betyder 'idog, arbet sam'. 

Utgår från en form med a, ej ä; vore det senare fallet, skulle 
man vänta ce i mp.; äda. marg, nyda. m arv. 

Rietz farke, farke in. fl. 	4) Jfr Torp slarka v. 
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gårve v. garva SeLjLi. 
garvar m. garvare SeTyLjBo. 
gnårvce v. småskälla4  Hä. 
hårvce f. harv; räfsa SeTyLj 

LiHoBoSt. 
hårvce v. harva; räfsa SeToAt 

St. 
karm v. karva SeBo. 
knarv adj. som arbetar med 

små krafter, men stor iver 
SeAt. 

knårvce pet v. arbeta smått, men 
ihärdigt5  SeTyLiHo. 

narv m. arv, Stellaria Sello, 
nårvce Li. 

sårvce v. käxa, kälta6  SeTo. 
skarv f. sittbräde på avträdet 

SeHoTo, m. Ty, exkrementer 
under avti•ädet Li. 

skårvce v. skarva SeLiTo. 
jiårvce f. trasa SeTyLj; 4,1årv,  

g24s n. arv, Stellaria Bo. 
,91årmg adj. trasig SeLi. 
sparv in. sparv; penis SeTyllo 

:erbårmces v. jämra sig, klaga 
Se. 

karm m. sorg, förtret SeTy. 
harms adj. harmsen SeTyLiBo. 
hårmces v. harmas, gräma sig 

Se. 
form m. karm SeLjLi. 
marmcen sjön. Marmen' At. 

'tarm ra. tarm SeHäSt. 
varm adj. varm SeLjLiHoBo 

ToAtNj. 
hårpce v. harpa säd, vid mal-

ning Sä. 
shårp adj. skarp; magerlagd 

SeTyLjLiHoBoAt; skårp-
Nnce n. best. skenbenet Se 
HoSt. 

snarp adj. rask, hurtig, driftig2  
At. 

nötvarp n. notvarp Ty. 
dåre v. darra SeHäLjLilloBo. 
knårce v. knarra SeLjBo. 
nårce v. narra SeTyHäLiTo. 
spårce m. sparre SeLjLillo. 
arv m. arv SeTyHäLiHoBoAt. 	At. 
garv adj. driftig, energisk, som svarv m. svarv Se. 

tar sig fram3  LjHo. 	svårvce v. svarva SeLiTo. 
Den ögg å' -› a, som föreligger i här anförda material, har 

även inträtt i adj. bar som första sammansättningsled, t. ex. 
koj& adj. 'barfota' SeTyHäLjLiBoTuAt, get Varhstece 'gå med 
skor utan strumpor' SeLjHo (jfr Bogren § 69 C). Det enkla 

Jfr Torp marina 'bruse, larme, om bolger'. 
Jfr Torp snarp. 
Rietz garv 'djärv, duktig'; jfr Kock, Sv. ljh. III: 159. 
Jfr Torp gnarva 'tygge moisomt, tygge noget haarde. 
Jfr Torp knarva 'arbeide sent og langsomt'. 
Jfr Rietz sarv 'en outtröttlig arbetare', saarv 'ideligen arbeta'. 

För betydelsen kan jämföras, att sv. dial. seka dels betyder 'arbeta 
långsamt', dels 'kälta' (Rietz). 



Ärg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG, 
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna isländska uttalet. 

Bilagor: W 1GSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (Vm. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Årg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ockmellansvenskamål. ULRICH,Rommanispråket; Sigenarspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3) 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Arg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt ni i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Ärg. 1911: Fästskrift till II. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Arg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. H2EFF-

NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock ii inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBEBT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1)., 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GELI.ER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Arg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN. 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse, 
märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

irg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folk-tro ock annat från 
Bohuslän. 



Bilagor: MÄGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTROM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Ärg. 1915: GRANSTROM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUND GREN-BRATE , Personnamn, s. 167-322. (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. 
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Ärg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, ()landsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bila g o r : AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kg1. Bibliotekets visbok i 4:o. 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XIV.1). 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal 
på Västgötaniål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 

Arg. 1919: GOTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I. (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik, s. 165 ff. (XII. 1). 

(Forts. h. 158.) 
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