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Förord 

Sedan mer än femtio år har det grundläggande arbetet om svensk 
ljudskrift, J. A. LuNDELLs »Det svenska landsmålsalfabetet» (1879), 
varit utgånget ur bokhandeln och någon ny, samlad översikt över 
Lundells alfabet och dess användning har sedan dess icke funnits till-
gänglig. Endast ett par korta framställningar, gjorda av upphovs-
mannen själv (1910 och 1928), ha utkommit, men de äro givetvis 
sedan länge oåtkomliga; däremot finnas ännu de för speciella syften 
utarbetade små översikterna av G. HEDSTRÖM (1957) och J. SAHLGREN 
(1945).  tillgängliga för intresserade. Behovet av en grundligare fram-
ställning om alfabetet, dess förändringar under de gångna åttio åren 
och dess användning i olika sammanhang, har således länge förelegat. 
Icke minst den som sysslat med publiceringsfrågor, som berört bruk 
av landsmålsalfabetet, eller som haft att meddela undervisning i äm-
net åt blivande upptecknare och studenter i nordiska språk, har märkt 
saknaden av ett lämpligt arbete att hänvisa till för närmare studium. 
Redan i början av 1920-talet planerade också HERMAN GEIJER ut-
givningen av en sådan översikt, men planen kom aldrig till utförande. 
Manuskript till hans föreläsningar vid kurser för upptecknare finnas 
dock kvar, och av dem kan man sluta sig till hur han tänkt sig en 
sådan översikt. I nära samarbete med honom tillkom också det under-
lag till föreläsningar i ämnet, som undertecknad i Uppsala höll några 
år från mitten av 1930-talet och med åren utarbetade till större full-
ständighet i samband med liknande kurser i landsmålskännedom som 
jag hållit i Stockholm varje år sedan 1944. Dessa föreläsningskon-
cept utgöra bakgrunden till föreliggande framställning. Det kan så-
ledes sägas, att ett direkt traditionssamband föreligger mellan min 
följande framställning och Lundens och Geijers tidigare behandling av 
ämnet. Ett sådant samband föreligger också på så sätt, att jag sedan 
1936 biträdde Lundell vid redigeringen av Svenska Landsmål och 
efter hans död 1940 fortsatte arbetet i samarbete med Geijer för att 
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efter dennes frånfälle 1943 fortsätta som tidskriftens redaktionssek- 
reterare under prof. D. Strömbäcks ledning. Under dessa tjugofem 
år har jag haft mången anledning att begrunda de typografiska och 
ekonomiska svårigheter, som bruket av Lundells alfabet kan medföra. 
Det är utifrån dessa erfarenheter som jag här vågar framlägga ett 
definitivt förslag till vissa reformer i alfabetets beteckningssätt. Det 
torde av det sagda också framgå, att det är i främsta rummet tid-
skriften Svenska Landsmål, som utgör källan för de uppgifter om 
landsmålsalfabetets utveckling och användning, vilka framläggas i 
den följande översikten. 

Denna berör inledningsvis några av dialektuppteckningens metod-
frågor och den språkpsykologiska bakgrunden till vår uppfattning 
av språkljud. Så följer en kronologisk redogörelse för det svenska 
landsmålsalfabetets historiska utveckling sedan år 1878 med upp-
gifter om när olika nya tecken tagits i bruk eller fått ändrad be-
tydelse. Huvuddelen av framställningen ägnas åt en översikt över 
de enskilda beteckningsbokstäverna och de språldjud de avse att 
symbolisera. En läsare av tidigare dialektologiska arbeten skall här-
igenom slippa mödan att själv i äldre årgångar av Svenska Lands-
mål söka få besked om en viss bokstavs betydelse och ursprung. 
Vidare lämnas en summarisk översikt över vissa i vårt land brukade 
grövre transkriptionssätt samt en jämförelse mellan den svenska 
ljudskriften och i våra grannländer använda ljudbeteckningar, som 
man bör känna för att kunna jämsides studera de särskilda nor-
diska dialekterna. Likaså bifogas en kort översikt över internationell 
ljudskrift. 

Arbetet avser främst att tjäna som nyckel till ljudbeteckningen 
i tidskriften Svenska Landsmål, men det vill även tjäna som hand-
bok för upptecknare och studerande, som måste syssla med våra 
dialekter. Det vill också vara en hjälp åt beställare av tryck, vari 
landsmålsalfabetet måste brukas, och åt de tryckare och sättare, 
som på sin lott få den invecklade uppgiften att framställa sådana 
trycksaker. 

En framställning som berör ett så stort antal bokstavstecken, som 
det lundellska alfabetet så småningom kommit att omfatta, måste 
naturligt nog råka i svårigheter, då det gäller att typografiskt återge 
alla de vid olika tider under de gångna åttio åren brukade tecknen, svå- 



righeter som tryckeriet trots största tillmötesgående inte alla gånger 
kunnat bemästra. Läsaren får därför överse med sådana tekniska 
onöjaktigheter i återgivningen, och originalets beteckningar kan den 
intresserade återfinna med hjälp av givna hänvisningar — om han 
har tillgång till den fullständiga serien av tidskriften. Men även den 
som inte har detta torde kunna få en riktig uppfattning av vad som 
åsyftas med hjälp av de textade tabellariska översikterna och de här 
reproducerade tabellerna från Lundell och Goodwin. Typografiska 
svårigheter ha tyvärr också omöjliggjort medtagandet av de exempel-
ord, som skulle visat tecknens användning i fonetisk transkription. 
Exemplen ha starkt gallrats och i regel återgivits med normal riks-
språksstavning. Också här ge hänvisningar till källan läsaren viss 
möjlighet att återfinna tidskriftens originalformer. 

Vid avslutandet av denna skrift vill jag bruka tillfället att till arkiv-
chefen och arbetskamraterna på Landsmåls- och Folkminnesarkivet 
uttala ett varmt tack för gott samarbete under tillkomsten av boken 
liksom under alla föregående år. Detta tack må samtidigt vara en 
avskedshälsning, eftersom jag på nyåret lämnar den aktiva tjänsten 
inom arkivet. Alldeles särskilt vill jag då tacka professor DAG STRÖM-
BÄCK, denna tidskrifts redaktör, som så verksamt bidragit till min 
möjlighet att inom tidskriftens ram framlägga dessa alfabetstudier i 
tryck. Likaså vill jag tacka mina närmaste medarbetare i detta spe-
ciella arbete, fil. doktorerna FOLKE HEDBLOM och STIG BJÖRKLUND. 
Båda ha under många och givande diskussioner tillsammans med mig 
ventilerat ljudbeteckningsfrågor, och båda ha till mitt förfogande ställt 
av dem för egna arbeten planerade förslag till förenklad fonetisk tran-
skription. Den förre har dessutom haft vänligheten att i korrektur 
genomgå mitt arbete och därvid ytterligare ge mig många värdefulla 
påpekanden. Den senare och hans hustru, fru GUN BJÖRKLUND, ha 
vidare tillsammans ordnat och textat ett flertal av de ljudskrifttabel-
ler, som ingå i framställningen och öka dess användbarhet. 

Ytterligare vill jag tacka några av dem som, under den diskussion 
som följde på mitt 1956 framlagda förslag till vissa reformer av Lundells 
alfabet, mest verksamt bidrogo till frågans allsidiga belysning. Mitt 
tack riktas särskilt till professor EINAR HAUGEN, Wisconsin, och pro-
fessor POUL ANDERSEN, Köpenhamn. Den senare och förlagsfirman 
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BOSENKILDE OG BAGGER ha till mitt förfogande välvilligt ställt de 
jämförande tabeller över internationell ljudskrift och de olika nordiska 
ljudskriftsystemen som ingå i framställningen. Likaså vill jag till che-
fen för Landsmålsarkivet i Lund, doc. SVEN BENSON framföra ett tack 
för värdefulla uppslag. Ett tack förtjänar vidare Miss TINA PIERCE, 
som svarat för översättningen av den engelska sammanfattningen. 

Till slut vill jag också uttrycka min tacksamhet till Humanistiska 
forskningsrådet, som ekonomiskt säkerställt bokens utgivning, samt 
till Almqvist & Wiksells Boktryckeri, som ägnat uppgiften att fram-
ställa denna handbok ett mycket välvilligt intresse. 

Uppsala i november 1961 
Manne Eriksson 



KAPITEL 1 

Talspråk och skriftspråk 

En fonetikers forste pligt er at bliva klar over forskellen 
mellem lyd og bogstaver, mellem udta1e og skrift. 

0. Jespersen, Modersmålets fonetik, 1934. 

En väsentlig förutsättning för att kunna göra goda dialektuppteck-
ningar och för att vetenskapligt riktigt kunna använda dem är, 
liksom för lingvistisk forskning i allmänhet, en riktig förståelse av 
språkets symboliska karaktär. Och denna förståelse måste börja 
redan med språkljuden och de skriftsymboler dessa uttryckas med. 
Hos det slutande 1800-talets forskargeneration intresserade man sig 
främst för språkljuden som fysiska fenomen, som kunde och borde 
beskrivas i fysiska och fysiologiska termer. Fonetiken stod i för-
grunden för intresset, och den fysiologiska och akustiska aspekten 
tog sig uttryck i de flesta av de då tillskapade transkriptionssystem, 
med vilka vi alltjämt arbeta, och detta förklarar den rikhaltiga upp-
sättningen av tecken också för sådana drag i ljudläran, som inte ha 
språklig betydelse. Att ändå ett beteckningssystem som det svenska, 
av J. A. Lundell utformade, kan användas som ett nyttigt hjälpmedel 
också för vår tids språkforskning, beror ju till stor del på att han och 
hans samtida forskargeneration inte bara leddes av dessa naturve-
tenskapliga teorier om ljuden utan också hade sunt mänskligt för-
nuft, som — om än i strid mot teorierna — dock kände vad som var av 
språklig betydelse i egentlig mening och vad som mera var betydelse-
lösa tillfälligheter. Därför kan Lundells system tjäna också en fono-
logiskt inriktad forskning, som inte i första hand är intresserad av 
ljudens fysiska natur utan också av deras semantiska funktion. 

Basen för ett fonetiskt beteckningssystem måste således vara de 
betydelsebärande ljuden. Ett språk är ett system av konventionella 
1 —  61153056 Landsmålsalfabetet 
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symboler, i talspråket språkljuden (fonemen) och de av dem bildade 
orden, som måste förstås lika av talande och hörande, och i skriften 
bokstäverna, som stå som symboler för ljuden. Bokstäverna utgöra 
en översättning av de för örat avsedda ljudsymbolerna till ett annat 
medium, de för ögat avsedda bildsymbolerna. De primära och de 
sekundära symbolerna korrespondera med varandra. 

I ett fulländat skriftspråk borde full motsvarighet råda mellan 
dessa båda serier, så att samma ljud alltid motsvarades av samma 
bokstavstecken. Så är ej fallet i våra historiskt framvuxna ortografiska 
system, och dessutom ha språken säkerligen alltid varit rikare på be-
tydelsebärande ljud, än vad de för praktiskt bruk skapade alfabeten 
ha varit på bokstavstecken för att beteckna ljuden. Vidare ha ju inte 
skriftspråken utvecklats parallellt med talspråken, utan ha oftast 
bevarat föråldrade former, återspeglande en gången tids uttal. Dessa 
förhållanden tvingade 1800-talets språkvetenskapsmän att söka 
finna ett mera exakt transkriptionssätt än det, som normalortogra-
fierna ställde till deras förfogande. Och då gick man gärna så långt som 
möjligt i att urskilja variationer i ljudens uttal, också sådana som 
voro omedvetna för de talande själva och knappast hade språklig 
betydelse, även om de kunde tjäna som illustrationer till de ljudlagar 
man främst var intresserad av. 

De särskilda problem, som uppteckning av talat språk innebär, 
förstås väl lättast, om man tänker sig stå inför uppgiften att i skrift 
fixera ett språk utan tidigare skriven litteratur, så som språkforskare 
och missionärer bland primitiva folk ofta fått göra. En dialektupp-
tecknares svårigheter äro i princip likartade, fastän komplicerade 
genom associationer till ett närbesläktat högspråk, som han själv 
talar. De svårigheter båda slagen av upptecknare möta i uppgiften 
att göra en transkription av det de höra, äro också likartade med dem 
som mötte de människor, som för första gången sökte översätta 
mänskligt tal till ljudskrift. Man måste lära sig att isolera de betydelse-
bärande fonetiska elementen i språket från varandra och hitta på 
lämpliga tecken i skrift att uttrycka dem med. 

Detta sista gäller ju,också för upptecknaren av levande tal i nutiden. 
De betydelsebärande ljuden måste fixeras och sedan adekvat återges 
med bokstavstecken. För detta behöyes en teckenuppsättning som är 
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rikare än det vanliga alfabetet, i synnerhet som man ibland nog också 
måste utmärka mera tillfälliga — men vetenskapligt intressanta — 
varianter av de ljud som utgöra dialektens normala uppsättning och 
som av de talande själva uppfattas som särskilda ljud. Det viktigaste 
är dock att ha klart för sig, att en dialekts uppsättning av särskilda 
»ljud» inte bara är en serie fysiologiskt bestämbara muskelrörelser och 
organlägen eller akustiskt mätbara luftsvängningar, utan i lika grad 
samtidigt själsliga fakta, föreställningar eller begrepp hos talande och 
hörande. Ljuden i språklig mening äro symboler för ett medvetenhets-
innehåll. Att språkljuden, utom i denna deras »intellektuella» mening, 
deras symbolfunktion, också kunna tjänstgöra som »signaler» liksom 
djurens läten, och som »symptom» för känslostämningar, skall givetvis 
icke förnekas. Men symbolfunktionen är den språkligt viktigaste. 
Denna dubbelhet av • yttre och inre, detta samband mellan artikule-
rade ljud och meningsfullt innehåll har på utmärkt sätt karakteriserats 
av den amerikanske språkforskaren Edward Sapir, som jag ej kan låta 
bli att citeral: 

»Not only are all languages phonetic in character; they are also 
`phonemic'. Between the articulation of the voice into the phonetic 
sequence, which is immediately audible as a mere sensation, and the 
complicated patterning of phonetic sequences into such symbolically 
significant entities as words, phrases, and sentences there is a very 
interesting process of phonetic selection and generalization which is 
easily overlooked but which is crucial for the development of the 
specifically symbolic aspect of the language. Language is not merely 
articulated sound; its significant structure is dependent upon the 
unconcious selection of a fixed number of `phonetic stations' or sound 
units. These are in actual behavior individually modifiable; but the 
essential point is that through the unconscious selection of sounds as 
phonemes,. definite psychological barriers are erecteci between various 
phonetic stations, so that speech ceases to be an expressive flow of 

1  Edward Sapirb  Language, i 'Encyclopedia of Social Sciences, 'N.Y. 1933, 
vol. '9, s. 155-169. Här cit. efter omtrycket i hans ,Culture, Language and 
Personality (ed. D. C. Mandelbaum), Berkeley 1956 (s. 1-44), s. 3. Jfr även 
E. N. Setälä i Finn.-ugr. Forschungen 1 (1901, s. 32): »Aus der theoretisch un-
begrenzten anzahl der laute werdengewisse lauttypen ausgewählt, die als gegen-
sätze verwandt werden, und die•,wir als einzellaute auffassen und bezeichnen.» 
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sound and becomes a symbolic composition with limited materials or 
units. The analogy with musical theory seems quite fair. Even the 
most resplendent and dynamic symphony is built up of tangibly dis-
tinct musical entities or notes which, in the physical world, flow into 
each other in an indefinite continuum but which, in the world of 
aestetic composition and appreciation, are definitely bounded off 
against each other, so that they may enter into an intricate mathema-
tics of significant relationships. The phonemes of a language are, 
in principle, distinct systems peculiar to the given language, 
and its words must be made up, in unconscious theory if not 
always in actualized behavior, of these phonemes. (Spärr 
av undert.) Languages differ very widely in their phonemic structure. 
But whatever the details of these structures may be, the important 
fact remains that there is no known language which has not a perfectly 
definite phonemic system.» Han påpekar också skillnaden mellan de 
betydelsebärande ljuden och de fonetiska variationer av dessa som 
förekomma, men som sakna språklig mening: »In every known 
language it is possible to distinguish merely phonetic variations, 
whether expressive or not, from symbolically functional ones of a 
phonemic order. In all known languages, phonemes are built up into 
distinct and arbitrary sequences which are recognized by speakers as 
meaningful symboles of reference.»1  

Det är dessa symboliskt fungerande språldjud som dialektupp-
tecknaren har att få fatt på och finna beteckningar för i fonetisk skrift, 
de meningsfyllda språkljuden, inte betydelselösa läten. Ett språklj ud 
(»phoneme», i Sapirs mening) är således 1) ett visst, inom vissa gränser 
variabelt »läte» jämte 2) en bestämt fixerad, till detta knuten bety-
delse.2  Vid dialektuppteckning är det främst de betydelsebärande 

1  Sapir, a.a. s. 4. 
2  Jfr de Saussure, Cours de Ling. Gänårale, s. 65: »Le phonäme est la somme 

des impressions akoustiques et des mouvements articulatoires, de l'unitä enten-
due et de l'unitä parläe, l'une eonditionnant l'autre: ainsi c'est diSja une unitä 
complexe, qui a un pied de chaque ehaine.» — D. Jones däremot (An outline 
of Engl. phonetics, s, 49) skiljer på å ena sidan speech-sound, »a sound of definite 
organie formation and definite accoustie quality which is incapable of variation», 
och å andra sidan phoneme, »a family of sounds consisting of an important sound 
of the language together with other related sounds which 'take its place' in 
particular sound-sequences or under particular conditions of length and stress.» 
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språkljuden som skola analyseras fram och göras medvetna hos upp-
tecknaren, och detta kan blott ske genom att jämföra de nya ljud 
han påträffar med sina egna eller tidigare för honom bekanta ljud, 
vilket från början måste ske försöksvis och med risk för feltolkningar. 
De så uppfattade ljuden skola översättas till sitt nya medium, skrift-
symbolerna, såsom en följsam »imitation» av det talade språkets 
mönster, utan att dock äga den minsta likhet med språkljuden. Pro-
ceduren kan ses som en parallell till ljudupptagning på elektrisk väg, 
då ljudvågorna via mikrofonen »översättas» till elektromagnetiska 
svängningar, frånsett att den omedvetna mekaniska översättningen i 
upptecknarens fall motsvaras av en medveten analyseringsprocess, 
som inte utesluter misstag och som förutsätter att han själv språkligt 
begriper de ljud, resp. ord han hör.i 

Det finns ju intet naturgivet samband mellan talspråket, som vänder 
sig till örat, och ljudskriften, som vänder sig till ögat. Mellan tal- och 
skriftspråk finnes från början ingen förbindelse av annat än konven-
tionell art. Genom långvarig association och vana ha vi dock lärt oss 
att intimt förbinda de båda symbolserierna, den akustiskt-motoriska 
språkljudsuppfattningen (med sitt psykiska symbolinnehåll) med den 
optiska bilduppfattningen (med samma psykiska symbolinnehåll). 
Bilderna av skrivtecknen framkalla föreställningarna om språkljuden, 
och vice versa, hos var och en som lärt sig ett språk med tillhörande 
skriftspråk. Hos den som är väl förtrogen med båda språkformerna 
förbindas de båda serierna av ljud- och bildsymboler till en svårupp-
löslig psykisk enhet, så att skriftsymbolen ger oss en akustisk-motorisk 
ljudbild och ljudsymbolen en motsvarande visuell skriftbild. 

Det är principiellt viktigt vid diskussion av uppteckningsteknik 
att hålla både sambandet och skillnaden mellan tal och skrift klart 
medvetna.2  I fråga om bildskrift ligger skillnaden klart i dagen, 
men i fråga om bokstavsskriften är den inte lika påtaglig. Man 
har dock här bara bytt ut begreppstecknen för hela ord mot be-
greppstecken för de enskilda ljud, som bygga upp orden. Vid ska-
pandet av en verklig ljudskrift för ett språk kan man förutsätta, 

1  Se härom min uppsats Dialektuppteckningens metoder med särskild hänsyn 
till sammanhängande texter, i Sv.Lm. 1946, s. 32-57. 

2  »Aujord'hui encore des hommes 6clair6s confondent la la.ngue avec son 
orthographea, de Sauseure, Cours s. 46. 



att en analys av ljudförrådet möjliggjort en någorlunda korrekt 
parallellism mellan ljudserie och bokstavsserie. De semitiska språ-
ken betecknade enbart konsonanterna i äldre tid, men när gre-
kiskan övertog den feniciska skriften gavs beteckningar också åt 
språkets vokalljud. Man kanske får förutsätta, att det grekiska 
alfabetet en gång rätt nära motsvarade forngrekiskans ljudbestånd, 
även om det givetvis inte täckte alla fonetiskt iakttagbara nyan-
ser). Säkerligen försökte man dock hålla i sär alla för de talande 
relevanta ljud, de betydelsebärande nyanserna (»fonemen»), och då 
skriften väl en gång var införd, bidrog den säkerligen till att skärpa 
och befästa de fasta psykologiska barriärerna mellan de olika »fonetiska 
uttalsstationerna», som Sapir antytt. Skriftens bokstavssymboler böra 
en gång således ha motsvarat sina tillhörande referender, ljudsymbo-
lerna, någorlunda korrekt. 

Men skriften är alltid konservativare än talet. Man fortsatte att 
skriva på traditionellt sätt långt efter det talets ljuduppsättning änd-
rat sig på väsentliga punkter, så som vi kunna se på vårt eget språks 
uttal och stavning. Ett gott exempel på denna skriftens eftersläpning 
är för oss nordbor isländskan, som ännu i dag långa stycken stavas 
så som på fornspråkets tid, trots ändrat uttal. Men skriftspråket på-
verkar, som av sistnämnda exempel kan ses, i sin tur talspråket när 
alla väl behärskar skriftspråket inom ett språksamfund. Vi kan finna 
gott om exempel på detta fenomen också hos oss. Men en viss klyfta 
mellan det konservativare skriftspråket och det rörligare talspråket 
uppstår alltid, och förändringen sker snabbare i en litteraturlös dia-
lekt än i ett riksspråk med stark skriftspråkstradition. Tecken tyda 
emellertid på att också många av de svenska dialekternas talformer 
kunna ha influerats av skriftspråket redan tidigt, så snart läskunnig-
heten blivit någorlunda allmän. Och vid tidiga uppteckningar av dia-
lekt ha de i regel lärda herrar, som fört pennan, alltid varit beroende 

1  Jfr de Sauseure, a.a. s. 64: »La chaine acoustique ne se divise pas en temps 
egaux, majs en temps homoOnes, caracterises par l'unite d'impression, et c'est 
lä le point de depart naturel pour Vande phonologique. A cet egard l'alphabet 
grec primitif merite notre achniration. Chaque son simple y est represente par 
un seul signe graphique, et reciproquement chaque signe correspond ä un son 
simple, toujours le mente. C'est une decouverte de genie, dont les Latins ont 
herite.* 
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av skrivtecknens (bokstävernas) ljudvärden i sitt riksspråkliga uttal, 
på samma sätt som de romare, som först togo upp grekisk skrift för 
nedtecknande av latinskt språk eller de män som först skrevo forn-
svenskt språk med latinskt alfabet mer eller mindre influerades av 
sin vetskap om latinskt (dåtida) uttal. 

Förbindelsen mellan tal- och skriftspråk är alltså — åtminstone hos 
oss i Västerlandet — så intim, att skriften aldrig kan bli en från ljuden 
isolerad begreppsskrift såsom fallet är med en sådan skrift som t. ex. 
kinesiskans. Även de språk, som äro mest konservativa i sin stavning, 
t. ex. franskan eller engelskan, antyda i varje fall ordens uttal genom 
stavningen, även om skrift- och talsymboler delvis gått olika vägar. 
Även i dessa språk påverkar skriften i någon mån uttalet, så att också 
engelsmännen kan tala om »spelling pronunciation». 

På grund av denna förbindelse i vårt medvetande mellan talet och 
skriften inträffar det sålunda, att den traditionella skriftbilden 
alltid för den som behärskar skriftspråket i någon mån 
påverkar föreställningen om ljuden i våra talade ord när vi 
försöka skriva ned dem. Vid en diskussion om förutsättningarna 
för transkription av talspråk bör man också hålla i minnet att vi vid 
avlyssning av tal normalt inte befatta oss med de enskilda ljud som 
bilda ordet (frasen) utan uppfatta helheten. Om uttalet avviker något 
från det »normala» (= vår egen föreställning om hur ljuden böra ut-
talas, vår norm) uppfatta vi inte dessa avvikelser förr än de nått en 
viss gräns. Det hörda språkliga uttrycket identifieras automatiskt 
och omedvetet med vårt eget språkmönster, och vi fylla i vad som 
felas t.o.m. då hela ljudgrupper hoppas över i hastigt tal. Förhållandet 
är likartat med det vi finna vid mekanisk läsning hos den läskunnige. 
Orden uppfattas inte i sina detaljer utan söm helheter, och det behövs 
en speciell träning för att se tryckfelen i en text. Då vi fullkomligt 
behärska den traditionella stavningen av ett språk, sker kombinatio-
nen mellan tal- och skriftbild nästan omedvetet. 

När man därför skall göra en transkription av levande tal och skriva 
»så som man talar», måste detta naturliga samband upplösas och det 
omedvetna i den språkliga automatismen göras medvetet: ett sätt att 
göra »våld på naturen» av alldeles analogt slag som då man vid kor-
rekturläsning tvingar sig att inte uppfatta orden som helhetsbilder 
utan som komplex av särskilda bokstavstecken, en procedur direkt 
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motsatt den som äger rum, då man som barn lär sig läsa mekaniskt. 
Det fordras en viss kraftansträngning för att frigöra sig från den in-
övade helhetsuppfattningen och åter komma tillbaka till detaljiakt-
tagelsen. En sådan analytisk söndring kan lättast ske med ens eget 
tal, t. ex. om  man lyssnar till en bandupptagning av sitt eget uttal vid 
normal konversation. Vad vi säga täcker oftast ingalunda vad vi av-
sett att säga, det språkliga idealuttrycket, normen blir sällan helt 
förverkligad i det aktuella, slarviga vardagstalet. Vid avlyssning 
både av eget och andras uttal i en högtalare kan man lära sig inse, att 
språket är lika mycket vår föreställning, vårt ideella mönster, vår 
minnesbild av orden och konstruktionerna, som de yttre dragen, det 
tillfälliga fysiologiska och akustiska förloppet vid uttalandet av ett 
ord eller en fras. Språket har en habituell sida av främst psykisk 
art (de Saussures la la ngu e), där språkminnet spelar en huvudroll, 
och en ockasionell sida (la par ole), den fysiologiska uttalsproces-
sen, som sällan fullt förverkligar intentionen hos den talande. Hos den 
som hör bilda det egna språkminnet och den av hörseln antydda ut-
talsbilden en psykologisk enhetsuppfattning, där det för ögonblicket 
inte alltid betyder så mycket om varje detalj finns med och är korrekt 
i uttalet. Man märker skillnaden, då en talande yttrar sig spontant och 
oförberett i motsats till då han uttalar ett efterfrågat ord lexikaliskt 
riktigt (hyperkorrekt ibland!), dvs, då han medvetet söker för-
verkliga sin inre språknorm. Man får då ofta fram detaljer som i lö-
pande tal halkas över eller uttalas slappt utan att vi lägga märke till 
det; vi få hela ljud eller ljudgrupper som restitueras, då en fras ut-
formas under skärpt medvetande av att det skall uttalas »riktigt»; 
man framställer den ideala språkbilden. Denna habituella språkbild 
ligger alltid med i bakgrunden av medvetandet hos den talande lika 
väl som hos den hörande, och det är med denna inre språkbild (som 
bl. a. innefattar minnet av de egna talorganens rörelser) som den lyss-
nande associerar de språkljud som andra frambringa. 

Att förstå ett språkligt uttryck innebär således, att vi lyckas 
identifiera våra egna föreställningsmönster av språkljud och ord med 
det akustiska intryck vi få av vad en talande person yttrar. Om vi 
inte kunna åstadkomma denna identifikation, förstå vi inte heller 
vad som säges. Det hörda blir inte längre meningsfyllda ord utan obe-
gripliga läten. Bäst märkes detta, då man lyssnar till ett främmande 
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språk, som man inte alls eller endast dåligt kan.' Samma erfarenhet 
gör den, som söker avlyssna en bandupptagning eller en grammofon-
text med för honom mer eller mindre främmande dialekt. Det är 
igenkännandet av ljud och ord som fattas. Symbol måste således 
täcka sin referend i mitt medvetande, om en annan persons 
tal skall bli begripligt för mig. Det är själva förutsättningen för 
språket som kommunikationsmedel mellan individerna. 

Skriften ger en symboliskt trogen bild av det talade språket, om den 
har entydiga beteckningar för de betydelsebärande skiftningarna, de 
normerande fasta »fonetiska stationerna». Detta är ju långt ifrån fallet 
med vår vanliga ortografi. Vårt riksspråk saknar ju t. ex. möjligheter 
att skilja mellan olika kvaliteter av vokaler som a i mat och matt, u i du 
och dum, ö i hö och höst. Vår ortografi återger t. ex. sje- och tje-ljuden 
med bokstavsgrupper, som motsvarade uttalet för århundraden sedan, 
och den saknar möjlighet att återge den i betydelseavseende så viktiga 
skillnaden i akcent mellan ordparet cinden (av and) och etnclen (av 
ande) osv. För praktiskt bruk räcker givetvis ändå den konventio-
nella stavningen till. Där är det inte så viktigt av vilka bokstavstecken 
en ordbild består — det viktiga är att helhetsbilden av ordet igenkän-
nes av läsaren. Då det kommer an på angivande av hur ett ord verk-
ligen uttalas, behövs det däremot skrivtecken för att återge även de 
betydelsebärande nyanser, som inte få uttryck i normal stavning. Det 
behövs således ett alfabet som ger oss beteckningsmöjligheter för er-
forderliga nyanser, då vi vetenskapligt vilja beskriva en dialekts 
fonetiska byggnad eller för praktiskt bruk ange uttalet av ord, som 
inte äro självklara till sitt uttal för alla. Svensk språkvetenskap äger 
sedan mer än åttio år ett sådant transkriptionssystem i det s. k. lands-
målsalfabetet, som här i fortsättningen närmare skall beskrivas och i 
fråga om användningen historiskt belysas. 

1  Jfr Folke Hedblom, tber die Tonaufnalnnen schwedischer Mundarten 
(Biuletyn Fonograficzny III, 1960, Poznan 1960), e. 25. 



KAPITEL 2 

Några anmärkningar om dialektuppteckningar 
och bruket av ljudskrift 

Man skall skriva vad man hör, och ingenting annat 
än vad man hör. 

J. A. Lundell 

I anslutning till vad ovan har sagts om förhållandet mellan tal-
och skriftspråk skall här några antydningar om de problem göras, som 
möta den som med finare beteckning skall göra dialektuppteckningar 
och den som skall tolka befintliga dialektuppteckningar i tryck eller 
handskrift. 

Varje upptecknare bör vara fullt medveten om det förut berörda 
intima samspelet mellan nuet och det förflutna i språket, mellan min-
nesbilden och det aktuellt hörda samt mellan dessa båda och den in-
vanda skriftbilden från högspråket. Upptecknaren bör först söka ana-
lysera sitt eget språk, vare sig det är riksspråket eller någon lokal 
språkform. Det egna uttalet och de egna språkvanorna slå annars 
alltför lätt igenom och färga av sig på uppteckningarna. Helt torde 
denna felkälla aldrig kunna elimineras, men medvetandet om dess 
existens kan hjälpa till att minska dess inflytande. Man skall alltså 
följa Jespersens råd att »betragte sproget som om det aldrig vaeret 
nedskrevet» utan hänsyn till traditionell ortografi, när man går till 
uppteckning av av dialektmaterial, vare sig det sker i fältarbete efter 
gehör eller vid avlyssning av ljudband eller grammofonskiva — så 
långt ett sådant förfarande är möjligt. 

När det gäller studiet av en dialekt, som står upptecknarens eget 
högspråk nära, måste denne alltid vara medveten om sitt beroende av 
sin ärvda språkform och av de skriftformer denna klätts i. Så beroende 
vi äro av dessa faktorer, behövs en ansträngande systematisk abstrak- 
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tionsprocess för att frigöra sig från dem — och likväl draga nytta av 
associationerna. Först om man någorlunda lyckats med denna upp-
gift, kan man uppfylla det stränga krav på en vetenskaplig uppteck-
nare, som formulerats av J. A. Lundell i de ovan anförda orden: att 
skriva ned vad man hör och endast vad man hör. 

Men orden kanske få tolkas i något annan mening än den Lundell 
inlade i dem på sin tid. Som av junggrammatiken och den experimen-
tella fonetiken influerad forskare trodde han på möjligheten att med 
hörfonetik komma fram till vad dåtiden menade med »objektiva 
fakta» och mätbara värden av samma art som naturvetenskapernas. 
Som ovan antytts torde det vara praktiskt taget omöjligt att komma 
förbi upptecknarens subjektiva tolkning av vad han hör. Lundens 
ord torde i dag få tolkas så, att en upptecknare bör akta sig för att 
omedvetet luras av sitt eget språkmedvetande vid tolkningen av vad 
han hör, och således göra alltför grova identifikationer. Subjektivite-
ten kan motarbetas, men då all språklig tolkning sker genom att den 
hörande sammanställer det hörda med vad han förut vet, kan subjek-
tet aldrig elimineras. Språkliga uttryck kunna uppfattas blott genom 
att förstås.1  Det gäller ju språklig förståelse och inte fastställande av 
meningslösa läten, som en behaviourist kan nöja sig med. Lundells 
ord innebära en maning att inte ge tappt inför svårigheterna att redu-
cera godtycklig subjektivitet. Och där har analysen både av det man 
faktiskt hör och av de minnesbilder som denna signal aktualiserar hos 
den hörande, sin givna betydelse. Vad är det då man hör'? Redan de 
förr som objektiva ansedda akustiska komplexen äro indränkta med 
subjektiva erinringar — annars kunna de ju inte tolkas som språkliga 
fakta. Jules Gilli&on fordrade ju av sin medhjälpare vid insamlingen 
av materialet till den franska språkatlasen, att denne skulle vara obe-
kant med de dialekter han undersökte och blott lita på första intrycket 
av vad han hörde, för att därigenom nå fram till objektivt material. 
Detta var nog en illusion, men idealet för en upptecknare vore ju 
att på samma gång komma med främlingens förutsättningslöshet men 
ändå »kunna» dialekten som en medlem av det språksamfund som 
skall studeras. 

En blivande upptecknare måste först av allt göra en grundlig analys 

1  Jfr min nämnda upps. i Sv.Lm. 1946, s. 46 f. 
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av egna talvanor och fonetiska egenheter, helst genom instruktioner 
från någon av de institutioner som bedriva dialektforskning. Samma 
krav borde också gälla dem som vetenskapligt skola använda andras 
uppteckningar eller elektro-akustiskt inregistrerat dialektmaterial. 
Detta är en grundförutsättning för att nå resultat som äro någorlunda 
pålitliga, och först efter en sådan självanalys är man beredd att 
någorlunda riktigt iakttaga egenheterna i den dialekt som skall 
undersökas. För att nå användbara resultat behövs sedan inte nöd-
vändigt att man använder alla landsmålsalfabetets resurser. Med an-
vändning av vårt vanliga alfabet i »grov beteckning» kan man fak-
tiskt ge fullt vetenskapligt brukbara uppteckningar, såvida det inte 
gäller finfonetiska undersökningar.1  Men det är ibland en svårare konst 
att göra korrekt uppteckning med grov än med fin beteckning, ja, en 
fullt korrekt grov beteckning når man kanske först som slutresultat 
av långt och träget upptecknande »försöksvis» med finare beteckning. 

Och likväl måste man nog i de flesta fall börja uppteckna med en 
antydande grov utskrift, då man försöker sig på att teckna upp en all-
deles främmande dialekt, ja, även om man vill skriva ned »vad vi 
verkligen säga» i löpande ta1.2  Man hinner omöjligen med att identi-
fiera alla ljuden i orden, när man uppfattar ett ord eller en fras som 
sluten enhet. Man uppfattar orden, men inte de ljud de bestå av. 
Klart kanske man bara hinner höra ett enstaka ljud i ljudgruppen, 
resten sluter man sig till och uppfattar genom association och identi-
fikation med tidigare minnesbilder av sitt eget språk. Det är också 

1  Se J. A. Lundell, Grov beteckning för folkmål, Sv.Lm. 1933, s. 5-14. Jfr 
kap. 7 nedan. 

2  Se Lundell, Hvad vi värkligen säga, Språk och Stil 1901, s. 31-47. Jfr B. 
Ein vereinfachtes Transskriptionssystem (Språkv. sällsk. i Upps. för-

hand'. 1955-57, s. 73): »Schon am urunittelbaren Aufzeichnen der fliessenden 
Rede ist die Phantasie beteiligt. Eigentlich sind nur Aufzeichnungen von iso-
lierten Wörtern phonetisch zuverlässig. Der gewissenhafte Beobachtungs-
phonetiker, der ein fremdes Idiom untersucht, sollte die Gewährsperson jedes 
Wort ebensoviele Male wiederholen lassen, wie es Sprachlaute im Worte gibt. 
Jedesmal riehtet der Beobachter von vornherein seine Aufmerksamkeit auf 
einen gewissen Laut in der Reihenfolge der Laute, aus denen das Wort besteht», 
och s. 74: »Während des Verlaufs der Rede notiert der Aufzeichner zum grossen 
Tell das, was er zu hören glaubt, denn er hat nicht Zeit die einzelnen Worte, 
geschweige denn die eingehenden Laute, genau zu beobachten.» 
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alltför vanligt — i viss mån ofrånkomligt — att en upptecknares 
modersmål färgar av sig på det mål han skall uppteckna. Man kan 
t. ex. ifrågsätta, om inte J. A. Lundells småländska språkvanor i många 
avseenden bestämt hans val av fonetiska värden för de tecken han 
tog upp i sin utformning av ljudskriften, ja, att han influerat också 
många andra av de generationer forskare, som publicerade arbeten i 
tidskriften Svenska Landsmål under hans ledning. Han fungerade 
själv som ett slags levande rikslikare för sitt alfabets ljudvärden. En 
grundlig undersökning av Lundens egna och hans familjs talvanor, 
som finnas åtkomliga dels i hans systrars av honom fonetiskt bearbe-
tade uppteckningarl och dels i grammofonupptagningar i Landsmåls-
arkivet i Uppsala av hans eget och en av systrarnas talspråk, vore 
säkerligen av stort värde för tolkningen av viktiga egenheter i dia-
lektuppteckningar och -publikationer från tiden 1880-1930. Frågan 
om en gemensam rikslikare för landsmålsalfabetets värden, som efter-
lysts av en och annan forskare2  i annan form torde annars inte vara 
så lätt att klara av. Full enhetlighet saknas, och varje upptecknare 
har väl som nyss antytts i någon mån haft »egna» ljudvärden, även 
om en viss enhetlighet nåtts vid varje undersökningscentral, som ut-
bildat egna »dialekter» på grund av inflytandet från vissa lärare och 
instruktörer. Lundell själv var vaken för dessa olikheter, och har 
varnat för tro på att samma skrivtecken alltid skulle betyda samma 
ljud.3  Han skrev: »Det är ingalunda säkert, att en viss bokstav i olika 
täxter betecknar exakt samma språkljud. Ett system av bokstavs-
tecken är till själva sin natur diskontinuerligt, betecknar vissa punkter 
av den kontinuerliga verkligheten. Varje bokstav representerar en 

1  H. & E., Folkminnen från Kläckebärga och Dörby, Sv.Lm. IX. 1-2, 1889-
1943. Jfr Lundells yttrande, Landsmålsalf. s. 73 (83), att ljudbeskrivningarna 
gälla »i strängaste mening blott för mitt sätt att bilda ifrågavarande språkljud», 
Att Lundells egna uppteckningar från andra landskap än Småland bära spår av 
hans egna språkvanor finns det åtskilliga ex. på, se t. ex. hans uppteckning från 
Torsåker, Gästr., som han tryckt i Skandinaviska folkmål i språkprov, 1936, 
s. T 93 f. »En spelman», t.ex. i fjor för dial:s i fjol. 

Se t. ex. 0. Gjerdman, Studier över de sörmländska stadsmålens kvanta
tiva ljudlära II, 1927, s. 35, där han efterfrågat »en rikslikare för landsmåls- 
alfabetets ljudvärden». 

3  Lunden i en konceptanteckning i bunt »Landsmålsalfab.» (i ULMA), 
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grupp genetiskt ock akustiskt föreliggande företeelser. Det kan då 
ofta bero på tycke och smak, till vilken av två till varandra gränsande 
grupper en upptecknare för ett visst iakttaget språkljud; och det kan 
för övrigt hända att olika personer inom ett i det hela homogent språk-
samhälle ha olika varianter, till ock med att samma person i olika 
situationer talar i någon mån olika. Ock det händer att en och samma 
iakttagare-upptecknare vid olika tillfällen uppfattar ett visst språk-
ljud olika (därför yrkas bl. a. att upptecknaren aldrig skall stanna vid 
de intryck en viss persons eller språkgrupps tal gör första gången han 
hör dem). För att varje bokstav alltid skulle beteckna alldeles samma 
fonetiska företeelse, skulle fordras, att samma person kunde inom 
en begränsad tidrymd grundligt observera alla de olika folkmålen i 
Skandinavien, vilket naturligtvis är omöjligt. 

Olika upptecknare ha i övrigt i sina uppfattningar principiellt in-
tagit olika ståndpunkter i två avseenden. Dels ha många saknat in-
tresse för de yttringar av inre ock yttre 'sandhi', som det naturliga 
sammanhängande talet företer —. Dels ange somliga upptecknare 
(åtminstone delvis) ordakcent eller t. o. m. satsakcent ock rytmiska 
enheter —. Jag har i dessa avseenden icke funnit möjligt att åstad-
komma likformighet, utan har låtit varje författare [i Svenska Lands-
mål] skriva efter eget huvud.» 

När man i detalj analyserat ljudbeståndet i en dialekt, händer det 
nog ibland, ' att inte ens de rika möjligheter till val av beteckningar, 
som landsmålsalfabetet erbjuder vid »fin» ljudskrift, tycks räcka till för 
att återge alla de nyanser örat kan urskilja. Hela denna uppsättning 
av specialtecken kan ur viss synpunkt sett te sig som en »grov» be-
teckning för vad man iakttagit, som en normalisering av den språkliga 
verkligheten. Lundell själv framhöll mer än en gång, att hans alfabet i 
vissa avseenden faktiskt var ett slags grov beteckning, som han dock 
ansåg böra räcka till för normala fordringar. Men många ha frestats 
till att utforma nya tecken för sina iakttagelser, vilket landsmålsalfa-
betets historia nogsamt vittnar om. De som stå i den situationen böra 
dock betänka Herman Geijers ord: »Det är för fullföljandet av lands-
målsalfabetets uppgift av vikt, att den tyvärr ej obetydliga osäkerhet, 
som stu,ndom kommit att inträda i alfabetets användning —, måtte i 
görlig mån inskränkas ock åtminstone ej onödigtvis utbredas, samt 
att nybildning av typer ej måtte godtyckligt ock i strid med alfa- 
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betets principer företagas.»1  Man måste i alla händelser respektera de 
värden, som åsatts tecknen genom definitioner av deras upphovsman. 

Faran av en för långt i detalj driven ljudanalys med särskilda nya 
tecken var Lundell alltid — åtminstone teoretiskt — medveten om, 
även om han inte alltid motstod förslag från andra forskare om att 
införa nya tecken. Han kände nödvändigheten av att räkna med att 
varje tecken kunde vara en symbol för ett flertal ljudskiftningar. 
Klarast har han utsagt detta 1928 (Dial. Alphabet, s. 2) i orden: 
»Considered from an acoustical and physiological standpoint the num-
ber of different speech-sounds is infinite. However, in every language 
or dialect speakers Only distinguish a small number. A `speech-sound' 
with its symbol really corresponds to a group of nuances which can be 
demonstrated by the help of instruments. The distinction of speech-
sounds and the setting up of sound-types (with different symbols) 
ought only to be carried out as far as a trained ear can distinguish 
them with comparative certainty. In any case one must distinguish 
between such speech- sounds as are instinctively understood to be unlike 
by the speakers of the language or dialect in question.» Jfr Landsm. 
alfab. 1879, s. 16. 

Fråga är också om inte en alltför mycket i detalj driven beteckning 
snarare fördunklar än klarlägger de språkliga sammanhangen. Vid en 
fonetisk finanalys av ett språkprov eller en dialekt är givetvis möjlig: 
heten av att göra så fina distinktioner som man kan av värde. Men i 
andra fall räcker det säkerligen ofta med en något enklare fonetisk 
beteckning. Man kan inte alldeles blunda för besvären hos andra, som 
måste citera ens uppteckningar, och för kostnaderna vid tryckning 
(för att inte säga den tekniska omöjligheten att återge finbeteckning i 
boktryck) om upptecknat material skall publiceras.2  Vid uppteck-
nandet av längre texter, där fonetiska finesser ofta kan vara kamou-
flage för i efterhand gjorda »normaliseringar», och vid lexikaliska upp-
teckningar, kan man säkerligen ofta använda en något förenklad 
beteckning utan förfång för användbarheten. Man kan här påminna 

1, Herman Geijer, Ortnamnens undersökning och reglering, Sv.Lm. 13. 7, s. 149. 
2  En mera invecklad ljudbeteckning kan numera i tryck knappast åstadkom-

mas annat än genom reproduktion av handskrift, så som t.ex. har gjorts av C. 
Pihl, Livet- i det gamla överkalix, Sv.Lm. R. 59 (Upps. 1959) och C. Witting, 
Över ett prov på vadsbomål, Sv.Lm. 1960, s. 19-26. 
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sig den varning Bengt Hesselman 1909 framförde mot visst slag av 
fin beteckning: »Man bör ej låta förleda sig af det större sk en af 
vetenskaplighet, som alltid vill följa med en mer detaljerad ljud-
beteckning, och tro, att sådana uppteckningar öfver hufv ud äro mera 
att lita på. Vid mina jämförande undersökningar har jag ofta haft 
starka skäl att betvifla äfven rätt enkla saker i fonetiskt mycket an-
språksfulla källor, medan andra källor med t.o.m. rent traditionell 
ortografi visat sig på ett bättre och trognare, alltså mera »veten-
skapligt» sätt återge sin dialekt.»1  

»Hörfonetikens» möjligheter att komma åt »vad vi verkligen säga» i 
snabbt löpande tal äro också betydligt mera begränsade än vad det 
slutande 1800-talets junggrammatiker och fonetiker trodde — och de 
många uppteckningarna med allra »finaste» ljudbeteckning kan för-
leda oss att tro. Dessa svårigheter att säkert uppfatta ljudnyanser 
märker man inte minst, när man nu för tiden söker göra en finanalys 
av en dialektupptagning på ljudband eller skiva. Där har den till-
fälliga akustiska effekten troget översatts till mekaniska eller elektro-
magnetiska svängningar i oföränderlig form, och vi ha fått objektiva 
dokument, som kan avlyssnas om och om igen. En sådan registrering 
kan också finanalyseras med moderna apparater av skilda slag för 
bestämning av absoluta svängningstal och kvantitetsförhållanden. 
Vi kan kontrollera hörfonetiken utifrån. 

Men de nakna fakta, som dessa apparater kunna ge oss, ha i och 
för sig ingen språklig mening. De ge oss språkets kropp i hand, men 
själen saknas, om inte samtidigt en meningsfull språklig tolkning av 
symbolerna göres. Också här fordras att givna data måste identifieras 
med avlyssnarens egna språksymboler och språkligt förstås, om de 
inte skola bli bara meningslöst buller. Varje vetenskaplig under- 

1  Se B. Hesselman, De korta vokalerna i och y i svenskan (1909), not s. 6. 
Jfr även de Sauesure, Cours, s. 57: »Selon nous råeriture phonologique doit rester 
au service des seuls linguistes. — — — En outre un alphabet applicable 
toutes les langues risquerait d'åtre encombrå de signes cliacritiques; et sans parler 
de l'aspect dåsolant que pråsenterait une page d'un text pareil, il est åvident 
qu'å force de pråciser, cette åcriture obscurcirait ce qu'elle vent åclaircir, et 
embrouillerait le lecteur. Ces inconvånients ne seraient pas compensås par des 
avantages suffisants. En dehors de la science, l'exactitude phonologique n'est 
pas trås dåsirable.» 
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sökning av språket kräver »das geistige Band» som sammanhåller 
delarna. 

Inte ens vid uppteckning och analys av inspelat språkmaterial 
kommer man således ifrån undersökarens egen subjektiva medverkan 
i tolkning och förståelse. När upptecknaren »riktigt» tolkar och upp-
fattar de tillfälliga grupperna av ljud och ord i en mekanisk ljudupp-
tagning, med alla dess felsägningar och halvuttalade, ja, ibland endast 
antydda ord, dess avvikelser från dialektens »normalformer» och 
från vad meddelaren egentligen ville ha sagtl, kan undersökaren göra 
detta endast om han i alla fall förstår vad den talande velat säga. 
Tolkning av en grammofoninspelning är bara så mycket svårare, där-
för att lyssnaren inte står i den omedelbara talsituation vari den in-
talats. Endast med hjälp av eget språkminne och talvanor kan un-
dersökaren supplera de oklart uttalade eller kanske felande ljuden, så 
att de ändå få rätt mening. Står däremot hans eget språk för långt från 
dialektens former, misslyckas identifieringen. Vad som sker vid en 
förstående tolkning påminner om den iakttagelse man kan göra, då 
man lyssnar till musik i en högtalare med dåligt basregister. Om bara 
grundtonerna återgivas riktigt, fyller »örat» (vårt medvetande) ut de 
felande undertonerna. 

Trots de varningar som Geijer och andra framfört mot den alltför 
rikliga tillväxten av nya tecken i landsmålsalfabetet, har tecken-
mängden blivit för stor för att bekvämt kunna bemästras i typogra-
fiskt avseende, ett förhållande som jag tidigare berört på annat håll.2  
Både härigenom och på grund av de typografiskt besvärliga beteck-
ningarna för akcent och kvantitet kunde den svenska ljudskriften, 
så som Lundell själv säkerligen hade hoppats, inte slå igenom i inter- 

1  Se P. Hedblom a. a. s. 25: »Erst nachdem es klar gemacht worden ist, was der 
Spreeher 'sagt', d.h. wekhe Phoneme er zu realisieren beabsiehtigt, erst dann 
kann die phonetzsche Analyse beginnen, um die konkreten Varianten festzu-
stellen. Tatsächlich will auch dort die Norm des einzelnen Forschers eine Rolle 
spielen.* Jfr också forts. »Die Analyse der Aufnahmen /von Sprachproben/ hat 
uns u.a. gelehrt, dass die Artikulationsprodukte des freien, fortlaufenden Sprechens 
insgemein weit Damer von denen der lexikalisehen Ausspraehe liegen, als sieh 
der ältere Textaufzeichner vorstellen konnte.» 

2  Se min uppsats Landsmålsalfabetet och modern tryckeriteknik, Sv.Lm. 
1956, s. 70-85. 
2— 61153056 Landsmålsalfabetet 
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nationellt bruk, ja inte ens i interskandinaviskt. Varje konstruktör av 
nationella ljudskriftsystem hade ju sina egna idéer och nationella ljud-
system att ta hänsyn till. Lundens system bygger också naturligt nog 
på de svenska dialekternas och riksspråkets ljudvärden, och kunde 
inte utan vidare brukas för att beteckna andra språks egenheter (jfr 
dock nedan om Lundens system t. ex. för transkription av kinesiska!). 
Utan tvekan törs man dock säga att Lundells system påverkat de 
senare av Joh. Storm konstruerade norska och av Otto Jespersen 
bildade danska ljudskriftsystemen, och genom Jespersens inflytande 
har det dock fått inverkan på internationell ljudskrift på andra håll 
(jfr IPA och rekommendationerna från Köpenhamnskonferensen 
19251). 

Man måste också säga, att landsmålsalfabetet i praktiken för den 
enskilde upptecknaren ingalunda förefaller lika invecklat och tek-
niskt besvärligt — och ekonomiskt betungande — som för boktrycke-
rier och tidskriftsutgivare, som måste behandla en mångfald skiftande 
dialekter, och ibland därtill måste klara citering av material med norsk 
eller dansk ljudskrift. Behandlar man en enskild dialekt, rör man sig 
— frånsett ett par av våra svåraste — med ett jämförelsevis begränsat 
urval av beteckningsbokstäver. Och i skrift kan man dessutom — om 
man inte tänker på att andra skola citera en — använda hur många 
och hur krångliga beteckningar som helst. Lundens alfabet har onek-
ligen många förtjänster både av vetenskaplig och estetisk art jämfört 
med många andra ljudskriftsystem. Och det är en rymlig reservoir 
att hämta uttrycksmedel ifrån. Om man klokt begränsar sig till det 
mest nödvändiga och inte går för långt i att uttrycka fonetiska 
specialiteter av ibland tvivelaktigt värde för forskningen, kan det 
svenska landsmålsalfabetet alltjämt behärskas också vid tryckning i 
moderna tryckerier. En betydlig gallring förefaller dock ur ekonomisk 
synpunkt ofrånkomlig. Denna ljudskrift, som fick sin definitiva ut-
formning av den unge J. A. Lundell för mer än 80 år sedan, utgör 

1  Om IPA (The International Phonetic Association — Association phon-
ötique internationale) och dess transkriptionssystem se t.ex. M. Heepe, Laut-
zeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten, Berlin 1928, s. 
18-27 (skr. av D. Jones) och om Köpenhamnskonferensen samma arb. s. 28-30 
samt den officiella redogörelsen Phonetic Transcription and Transliteration, 
Proposals of the Copenhagen Conference April 1925, Oxford 1926. 
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ännu i dag ett oumbärligt hjälpmedel för var och en som vill upp-
teckna svenska dialekter, och kännedomen om dess konstruktion och 
användning under ett viktigt skede av svensk dialektforskning är 
ofrånkomlig om man skall kunna tillgodogöra sig resultaten som där-
under vunnits. 



KAPITEL 3 

Ljudskrift före Lundell 

The ortography of any language should never use the same 
letter for different sounds, nor different letters for the same 
sound. Sir William Jones 1788. 

En ljudskrift, som kan ge en noggrannare bestämning av språk-
ljudens uttal än vårt vanliga alfabet medger, är nödvändig då man 
skall beskriva den finare fonologiska och fonetiska byggnaden hos en 
dialekt. Det vanliga alfabetet räcker visserligen ett gott stycke längre 
än man vanligen tänker, om det konsekvent brukas som »grov be-
teckning» utan bundenhet av traditionell ortografi. Men skall en finare 
registrering göras, måste man förfoga över flera tecken än vad det 
vanliga alfabetet erbjuder. Även en fin beteckning kan dock nöja sig 
med att ta upp endast sådana ljudnyanser, som väl kan urskiljas av 
ett vanligt öra och som för de talande ha fonologiskt värde. För sådana 
skiftningar i ljudnyanser, som blott på instrumentell väg kunna fast-
ställas, bör man använda andra noteringssätt än enbart bokstäver. 
Kymografens kurvor, röntgenfotografier eller spektrogrammen från 
en sonagraf kunna ge objektivt mätbara värden på studerade språk-
företeelser, men också de behöva en åtföljande transkription i bok-
stavsskrift om de skola bli språkligt begripliga. 

Det minsta man kan begära av en god ljudskrift, avsedd att bru-
kas i tryck, är att den skall hålla i sär de betydelsebärande fonemen 
i den dialekt man studerar — variationer utan språklig betydelse 
finns det strängt taget mindre anledning att beteckna annat än i 
speciella fall. Allt som är fonologiskt relevant för en tolkning 
bör däremot kunna anges på otvetydigt sätt, t.ex. för vårt 
språks del skillnaden i klang hos a i mat och i vatten, hos 1c i hus och 
nummer eller betoningsskillnaden mellan båren och båren. 
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Behovet av särskilda beteckningsbokstäver eller diakritiska tecken 
gjorde sig starkt gällande, då västerländsk språkvetenskap konfron-
terades med nya språk, innehållande för de europeiska språken främ-
mande ljud, och med orientaliska skriftsystem som det arabiska eller 
indiska av &vanågari-typ, vilka särhöllo långt flera ljudnyanser än de 
västerländska alfabeten. Det var särskilt engelsmännens praktiska 
behov av en rimlig transkriptionsmetod för indiska dialekter, som 
ledde till det första moderna försöket att skapa ett transkriptions-
system av enhetlig och logiskt genomtänkt byggnad, nämligen det 
som framlades 1788 av Sir William Jones i hans i Calcutta utgivna 
skrift »On the Orthography of Asiatic Words in Roman Letters». 
Avhandlingen avsåg närmast att vara en hjälp vid överförandet av 
med sanskrit-alfabet skrivna ord till engelsk skrift. Han kunde så-
ledes utgå från sanskrit-grammatikernas systematiska uppdelning av 
ljuden i ur bildningssynpunkt samhöriga ljud. Hans försök var ett 
av de mest betydande stegen mot en enhetlig ortografi vid transkrip-
tion av främmande alfabet till västerländsk skrift.1  

Den viktigaste princip, som Jones hävdade i detta arbete, är allt-
jämt lika giltig och värd att framhålla som när hans skrift framkom. 
För varje konsekvent fonetiskt skriftsystem borde hans sats gälla: 
»The orthography of any language should never use the same letter for 
different sounds, nor different letters for the same sound», den regel 
som nystavarna i skilda land omkring senaste sekelskiftet nitiskt för-
sökte införa också i nationalspråkens stavning. Hållbar var också 
Sir Jones' synpunkt att vokalvärdena i ett internationellt gångbart 
ljudskriftsystem borde vara de normaleuropeiska, som finnas i t. ex. 
italienska och tyska, ej de han hade i sitt eget engelska uttal. Han var 
också bestämt emot blandning av olika typsnitt, t. ex. antikva och 
kursiv i skriften.2  Men han var å andra sidan också emot införandet 
av helt och hållet nya, godtyckligt valda bokstavstecken, och han re-
kommenderade i stället ett rikligt bruk av diakritiska tecken vid 
vanliga bokstavsformer. 

Att Jones' system inte kunde stå sig för nutida fordringar på ett 
internationellt fonetiskt alfabet, berodde givetvis på att han inte så 
väl kände de ljudfysiologiska förutsättningarna för språkljudens bil- 

Om W. Jones insats se C. R. Lepsius, Standard Alphabet 1863, s. 30 fl. 
2  W. Jones enligt Lepsius a. a. s. 30. 
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dande. Tyvärr dröjde det också länge innan hans skrift blev allmännare 
känd av europeiska forskare på kontinenten. Många sökte efter ho-
nom skapa egna ljudskriftalfabet som bättre kunde komma till rätta 
med ljudskiftningar, som det latinska alfabetet inte räckte till att ut-
trycka. Dessa många försök av tyskt, franskt eller engelskt ursprung 
finns det ingen anledning att här ingå på.' Det kan dock påpekas, att 
impulserna från sanskrit-studiet och bekantskapen med de indiska 
grammatikernas systematiska ljudanalyser (Panka) i många fall spelat 
en betydande roll för även västerländsk ljudanalys och ljudskrift. 
De gamla indiska lärda trängde med beundransvärd precision och 
från riktiga fysiologiska och lingvistiska synpunkter så djupt in i de 
olika ljudens förhållande till varandra i sitt eget språk, att deras arbete 
kunde tjäna som förebild och inspiration för den börjande moderna 
västerländska fonetiken och de därmed sammanhängande fonetiska 
skriftsystemen. 

Ett viktigt steg på denna väg må dock nämnas. Den tyske sanskrit-
forskaren Franz Bopp införde 18412  enkla bokstavstecken för de 
tecken i dövanågari-alfabetet, som både han och andra forskare förut 
återgivit med flera bokstäver, t. ex. tsch, dsch, tschh, dschh, sch, ng, th, 
kh osv., samt utmärkte de olika ljudklasserna med vissa likformiga 
diakritiska tecken för var klass. Från detta Bopps försök utgick näm-
ligen också tysken C. R. L ep siu s, då han ville skapa ett allmänt fone-
tiskt alfabet för uppteckning av litteraturlösa språk och för främ-
mande alfabets återgivande med det latinska. Detta första gången år 
1855 framlagda a1fabet3  har haft mycket stor betydelse bl. a. för mis-
sionärer och forskningsresande, som för första gången upptecknat 
förut okända språk i främmande världsdelar. Det torde för övrigt 
ännu i någon mån vara i bruk och måste förstås vid läsning av äldre 
arbeten, där det varit använt. 

1  Jfr M. Heepe, Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprach-
gebieten, Berlin 1928, s. 3-17 samt 31 ff.; se även Lepsius, a. a. s. 32 ff. 

2  F. Bopp, Ueber den Druck sanscritischer Werke mit lateinischen Buch-
staben, Leipzig 1841. 

3  C. R. Lepsius, Das allgemeine linguistische Alphabet, Berlin 1855; ny ut-
vidgad engelsk upplaga: Standard Alphabet for reducing unwritten Languages 
and foreign graphic Systems to a uniform Orthography in European Letters, 
London o. Berlin 1863; alla citat här från den eng. uppl. Se även M. Heepe a. a. 
s. 1-2. 
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För oss i vårt land har också detta av Lepsius skapade alfabet 
historiskt spelat en viktig roll för utvecklingen av en speciellt svensk 
ljudskrift, eftersom Carl J. S un d e v all stått i tydligt beroende av 
Lepsius, även om han ej okritiskt anammat dennes system. Sunde-
vall framlade ett förslag till en svensk ljudskrift år 1856, året efter 
Lepsius »Allgemeine linguistische Alphabet», i sin då till K. Veten-
skapsakademien inlämnade skrift »Om phonetiska bokstäfver», som 
dock trycktes i akademiens handlingar först 1862.1  Han erkänner däri 
sin uppskattning av Lepsius' insats på följande sätt: »Ehvad phone-
tiskt bokstafssystem som än kan komma att antagas, måste det alltid 
erkännas, att prof. Lepsius varit den förste upphofsmannen till ett, 
som var allmänt och på ägta vetenskapliga grunder genomfört».2  
Man kan också om Sundevalls alfabetsförslag säga något liknande. Med 
sin skrift gjorde han undan ett betydande arbete vid skapandet av ett 
användbart system för noggrannare vetenskaplig ljudbeteckning i 
svensk språkvetenskap. Och det var en vidare utbyggnad av Sunde-
valls alfabet, som gjordes av J. A. Lundell, då han framlade sitt alfa-
bet i tryck år 1879 efter ett par års arbete på uppdrag av Landsmåls-
föreningarna i Uppsala, som dittills på olika vis brukat tecken ur 
Sundevalls alfabet. Hur hans bokstavstecken sågo ut framgår av 
fig. 1. 

Sundevalls system byggde bl.a. på följande principer: 
Skriften skall vara lätt att skriva och läsa; därför böra de vanliga 
bokstäverna användas, så långt de räcka. 
Endast ett tecken bör brukas för varje ljud. 
Nya tecken kunna bildas genom sammansättningar med element 
från andra bokstavstecken. 
Inga »lösa» diakritiska tecken, streck eller punkter böra ifråga-
komma, således inte i, å, ä, ö osv. 
Ingen blandning av olika typsnitt bör tålas, således ej antikva, 
kursiv, fraktur eller grekiska typer i blandning med varandra. 
De olika tecknen böra sammanhållas genom särskilda, för de 

olika ljudklasserna likartade tecken, såsom fallet är t. ex. i det 
indiska alfabetet. 

1  Carl J. Sundsvall, Om phonetiska bokstäfver. Till K. Vet. Akad. inlemnad 
d. 5 mars 1856. K. Vetenskapsakademiens handl. I, 1862, s. 25-92, 3 tab. 

2  Sundsvall a. a. s. 32. 
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Fig. 1. översikt över C. J. Sundevalls fonetiska alfabet. Efter Om Phonetiska 
Bokstäfver 1862, tab. II. — The phonetie alphabet of C. J. Sundevall 1862. 

Detta Sundevalls förslag till en för svenska förhållanden brukbar 
fonetisk skrift fick snart praktisk användning, när man vid den tiden 
började göra noggrannare dialektuppteckningar. De landsmåls-
föreningar, som efter 1872 kommo till i Uppsala, Lund och Helsing-
fors, gjorde mer eller mindre modifierade tillämpningar av hans för-
slag, växlande från den ena föreningen till den andra. Ett förslag till 
gemensam beteckning gjordes av och för dessa f6reningar 1873, men 
»ledde ej till vidare resultat».' Man fortsatte, delvis med sina särskilda 
beteckningssystem framlagda i tryck, ända till 1878, då J. A. Lundell, 
som 1876 fått i uppdrag från Uppsalaföreningarnas samfällda utskott 
att samordna ljudbeteckningarna, framlade sitt förslag till nytt ge-
mensamt transkriptionssystem och fick det godkänt (5/10 1877 och 
24/9 1878).2  Hans system ersatte omedelbart — åtminstone för 

1  J. A. Lundell, Grundlinjer, 3. uppl. 1910, s. 25. 
a  J. A. Lundell, Det svenska landsmålsalfabetet 1879, Sv. Lm. I. 2, s. 15. 



25 

.73f va enn. gagg e gamm0 gbmm, spntm hadd vbr jeft, co sto 
ratt ho bnimjeft. co bci9 kercen hett nr. co ho va sco ill 4ntm 
denn drv. Enn gåqq ktomm d enn sliennt strtikmes, to ho frcbggd 

hpr hcenn va ifrto. "tv ja p ifrco Riqqrik", sa-n. "Jtesio", sa 
hö, "Q dit en i Ikk4n, spmnt gra) lublim4-1rik! ce du, 4116 stco' 
d t mg minn sali nr denn fbzzt?" sa ho. "to jö, d cellt 
snekssk&I co smcbtt fp». Hcenn ytor-  co p trcb84, co de pfil men pa, 
cW vise," sa-n. nto tkqk, hp sinn de va PMM minn sali nr. Hp 

Fig. 2. Prov på Adolf Noreens ljudskrift 1877. Fryksdalsmålets ljudlära, s. 89. 
— A specimen of A. Noreen's phonetic seript 1877. 

vetenskapligt bruk — alla tidigare beteckningssätt både i skrift och i 
tryck. Men det föreligger arkivaliskt ett betydelsefullt språkmaterial 
upptecknat med tidigare beteckningar (jfr Sv.Lm. band III), och 
därför behövdes en nyckel till de tidigare beteckningarna. En sådan 
lämnades också av Otto Hoppe 1882 i band II av Svenska Landsmål,' 
med bl. a. en jämförande tabell över de tidigare beteckningssätten, 
som dock ej är alldeles uttömmande (s. 16). 

Vid tryck av viss dialektlitteratur med grov beteckning har emeller-
tid vissa av dessa äldre beteckningar levat kvar, t. ex. halvfet typ för 
»tjockt» 1 (kakuminalt), ö eller b som tecken för ett grumligt mellan-
ljud mellan å och ö (landsmålsalf. e eller 8), samt å för Lundens tt. 
(Man kan ju inte begära, att vanliga tidnings- och civiltryckerier skola 
hålla sig tecken för finare fonetisk notering!) Som exempel på sådana 
populära dialekttexter kan tagas exempelvis G. Djurklous sagor på 
närkesmål och värmländska2  eller Gustaf Frödings Räggler å pascha-
ser. Jfr nedan kap. 7 »Grov beteckning»! 

Bland föregångare till Lundens alfabet bör man också nämna det 
försök till finare ljudbeteckning, som utformades av Adolf Noreen för 
hans åren 1877-1878 tryckta arbeten om Fryksdalsmålet i Värmland.3  

1  0. Hoppe, Landsmålsföreningarna i Uppsala 1872-1881, Sv.Lm. 11.1, 
s. 3-38. 

2  G. Djurklou, Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål, Sthm 
1883, s. 1-193; Gustaf Fröding, Räggler å paschaser, Sthm 1895, 1897. 

3  Adolf Noreen, Fryksdalsmålets ljudlära, 1877, Ordbok öfver Fryksdals-
målet, 1878. 
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Då dessa arbeten alltjämt äga stort vetenskapligt intresse, kan det 
erinras om att hans beteckning översatts till landsmålsalfabetets 
tecken genom Lundells försorg i Svenska Landsmål, band 11.2 hos 
J. Magnusson i Gran bäckstorp.' Då det också kan vara av historiskt 
intresse att se, hur Lundells närmaste föregångare löste ljudskrifts-
frågan och för att visa storleken av det framsteg, som landsmåls-
alfabetets användning innebar, återgives här (fig. 2) början av det 
prov på fryksdalsmål, som ingick i Noreens Fryksdalsmålets ljudlära 
1877.2  

Feta typer för d, t och 1 beteckna kakuminalt (supradentalt) uttal, 
z betecknar kakuminalt s (s), hake under e och å beteckna öppnare 
ljud än samma typer utan hake, ce betecknar ljust och a mörkt a-ljud, 
och tecknet & har tagits som tecken för en svagt artikulerad, grumlig 
ändelsevokal (a etc.). Slutligen har tecknet q använts som tecken för 
ng-ljudet. 

Jan Magnumon, Tillägg till Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet, 
1880. Sv.Lm. II 2. 

2  Se A. Noreen, Fryksdalsrnålets ljudlära s. 89. 



KAPITEL 4 

Lundells ljudskrift 1878 och dess allmänna 
principer 

Intet särskilt mål innehåller på långt när alla i landsmålsalfa-
betet representerade språkljud, hvadan de ur landsmålsalfa-
betet utbrutna alfabeten för dessa enskilda mål blifva vida 
mindre omfattande ock följaktligen vida mindre förvirrande 
genom teckenrikedom, än man vid första anblicken af det 
gemensamma alfabetet kan frukta. 

J. A. Lundell, Landsmålsalfabetet s. 15. 

Från C. J. Sundevalls Om phonetiska bokstäfver utgick, som redan 
antytts, också dåvarande filosofie studeranden och biblioteksama-
nuensen, sedermera professorn i slaviska språk i Uppsala, Johan 
August Lundell (1851-1940), när han i den nystartade tidskriften 
Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt 
folldif (Bd 1.2, 1878, tryckt 1879) framlade sitt ovan nämnda mo-
difierade förslag till ett enhetligt svenskt transkriptionssystem. Han 
hade dessutom erfarenheterna inom landsmålsföreningarna (sedan 
1872) i fråga om iakttagna ljud inom skilda dialekter och sitt eget 
omfattande avlyssnande av skilda mål att bygga på. I hur hög grad 
Lundell byggde på Sundevall framgår av att han enligt egen uppgift' 
från denne övertagit 44 stycken bokstäver, varav 28 med oförändrad 
form och ljudvärde och 16 med förändrat ljudvärde, till sin bokstavs-
uppsättning på 89 tecken (många av dessa gemensamma tecken 
utgjordes dock av vårt vanliga alfabets tecken oförändrade). Det 
»svenska landsmålsalfabetet», som vanligen kallats Lundens alfabet, 
förtjänar, om det skall betecknas med upphovsmännens namn, sna- 

1  Se Lundell, Grundlinjer till praktisk fonetik, 1910, s. 25, jfr Lundell, Lands-
målsalfab. s. 14(4) och, Lundell, Uppsa1afören., Sv.Lm. 11.1, s. 53 ff. 
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rast att kallas det Sundevall-Lundellska, vilket Lundell själv också 
flera gånger påpekat. 

Man måste dock tillerkänna Lundens insats en avgörande betydelse 
när det gäller alfabetets fasthet och konsekvens både i dess veten-
skapliga och estetiska utformning. Av stor betydelse härvidlag var 
att Lundell vid utarbetandet av sitt system mycket intimt samarbe-
tade med det tryckeri, som skulle komma att främst använda de 
nya tecknen, varigenom typografiskt riktiga lösningar nåddes, som 
för sin tid och med alfabetets dåvarande teckenuppsättning tedde sig 
rimliga. Handsättning var då den enda tänkbara metoden och typo-
grafernas löner gjorde inte användningen av de många invecklade 
tecknen ekonomiskt svårbemästrad. Hur systematiskt Lundell ar-
betade framgår av att han rent av någon tid själv studerade som ett 
slags typograflärling hos Norstedt & Söner i Stockholm för att rätt 
kunna förstå den tekniska bakgrunden till beteckningsfrågorna.1  
Tryckeriets sakkunniga tecknade och graverade sedermera de defini-
tiva matriserna till de nya typerna, vilket garanterade att deras snitt 
och utseende så vitt möjligt skulle överensstämma med normal 
tryckstil. Under många år förblevo de nya beteckningsbokstäverna 
tillgängliga enbart inom Norstedt & Söners tryckeri, och då Lundell 
själv som redaktör för landsmålstidskriften praktiskt taget dikta-
toriskt kunde bestämma över de medverkande författarnas teckenval, 
garanterades den nödvändiga enhetligheten i bruket av tecknen, som 
för övrigt i viss mån kunde hållas även utanför tidskriftens egen ram 
nästan ända fram till 1920-talet. 

En av de mest avgörande synpunkterna vid tillskapandet av Lun-
dells transkriptionssystem var att reservera kursivstilen enbart 
för »landsmål». I trycksaker, där tecken ur detta alfabet kom till an-
vändning, fick således kursiv stil icke brukas för andra ändamål än 
att återge fin ljudbeteckning. Lundell fullföljde därvidlag en tanke 
av Max Miiller,2  som 1854 föreslagit användning av kursivtypen som 
komplettering för sådana ljud, som det normala alfabetet saknade 
tecken för — de vanliga ljuden skulle således sättas med antikva, ett 
beteckningssätt, som Lepsius starkt reagerat mot. Den senare införde 

1  Se t. ex. Lundell, The Swedish Dialect Alphabet, 1928, s. 2: »Still as a young 
student I had come into contact with a printing office.» 

2  Se Lepsiue 1863, s. 43, jfr s. 12. 
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kursiven som enda medgivna beteckning i sitt fonetiska alfabet (ver-
saler och gemena). Lundell gick ännu radikalare fram, och han slopade 
också all användning av versaler (»stora bokstäver») i landsmålstext. 

En av fördelarna med kursivsnittet är ju också att skillnaden mellan 
trycktyp och skrivtyp är mindre än vid antikvastilen. De skilda bok-
stavstecknen borde också både i tryck och skrift ges sådana former att 
det skulle bli omöjligt att förväxla dem med varandra. Lundell in-
skärpte själv att den skrivande alltid borde noga beakta formens 
tydlighet och att man helst borde texta bokstäverna om de visade 
tendens att bli tvetydiga vid bruk av löpande skrift. De måste alltid 
skrivas så tydligt, att en sättare utan tvekan skulle kunna identifiera 
bokstäverna med de motsvarande trycktyperna. 

De allmänna principer som ledde Lundell vid utformningen av 
landsmålsalfabetet har han själv redogjort för i den sista samman-
fattning han gav av sitt system 1928.1  Det är lämpligt att här referera 
hans egen framställning: 

Skrivtecknen böra vara lätta att lära, läsa och skriva. Därför 
var kursiven lämpligast som tryckstil, då den närmast liknar de hand-
skrivna tecknen. Nya, kompletterande tecken böra utformas så, att 
de passa in i kursivens vanliga former. 

Endast »små» (gemena) bokstäver få brukas i skrift och tryck vid 
fin beteckning. 

Ett tecken bör alltid användas för varje fonetiskt tydligt ur-
skiljbart ljud, och samma tecken bör alltid brukas för »samma» ljud. 

Tecknen böra både i skrift och tryck vara omöjliga att förväxla 
med varandra. 

Varje tecken bör vara en sluten enhet, varför inga diakritiska 
tecken som avse språkljudens kvalitet få förekomma under eller över 
själva bokstaven. Således få varken vårt vanliga alfabets typer i, å, ä 
och ö eller tecken som Lepsius' och andra systems !, 2?„ 4 och ts 
förekomma. Om motsvarigheter till sådana tecken skola få användas, 
böra bitecknen »byggas in» i bokstavskroppen således t. ex. a, ce, I, n, 

Utrymmet över och under bokstavstecknen bör reserveras för 
längd- och akcenttecken, t.ex. a, q, å, å. Dessa kvantitets- och 

The Swedish Dialeet Alphabet, Upps. 1928, i Studia Neophilologica, vol. I 
(s. 1-17). 
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tonalitetstecken få emellertid inte byggas till resp. grundbokstäver, 
utan böra vara sammangjutna med dessa till enheter. En ny särtyp 
behöves således för varje avvikelse i kvantitet eller akcent. 

Alla tecken, som direkt motsvara ljudvärden i riksspråket, om 
dessa överensstämma med de »allmäneuropeiska» ljudvärdena (t. ex. 
i tyskan och italienskan i fråga om vokalerna), ha i Lundens alfabet 
övertagits oförändrade, således vokaltecknen e, i (utan prick), o, u, 
y, a och konsonanttecken f, b, d osv. 

Vid modifikationer av en bokstav bör likheten med den typ man 
går ut ifrån vara lätt igenkännlig, således å och z  från t, a från e och 
a, a, a, a, v från a osv. 

Tecken från närstående alfabet ha upptagits. Således har från 
dansk-norsk skrift övertagits struket o, från fornvästnordisk skrift a) 
och typen a är en kombination av grek. s och kursivt a osv. 

Från normal kursiv har tagits konsonanttecknen p, b, m, v, t, 
d, s, 1, n, k, g, r och) (det sista utan prick). Tecknet för tonlöst 1 (1) är 
en modifikation av grek. a. v som tecken för främre ng-ljud är bildat 
av n + g liksom bakre ng-ljud betecknas med g, bildat av n och an-
tikva-g (g). Tecknen för läspade t- och d-ljud ha tagits från fvnord. 
p och a (utan tvärstreck), 6 som tecken för bilabialt v-ljud motsv. ry. 
6, z har tagits i samma ljudvärde som i eng.-fr. och 3 (en kombination 
av z och j) från forneng. g) har upptagits från gr. och de olika tecknen 
för r-ljud ha tagits av varianter ur skilda alfabet: r, tb, R osv. 

Alla konsonantljud tillhörande samma klass ha om möjligt ut-
märkts med samma diakritiska tecken, som gör det lättare att hålla 
dem i minnet: 

Postdentaler 
supradentaler 
kakuminaler 
dentipalataler 
(dorsoalveolarer) 
prepalataler 
mediopalataler  

19szn1 varieras: 

t 7 l  
d & 4- 4. 

7 P 
.5`. i J? y senare införda 

kgx 

Fig. 3. Likformiga beteckningar för vissa konsonantklasser i J. A. Lundells 
landsmålsalfabet. — The equiform signa for groups of consonants with similar 

pronunciation. 
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Lundens förslag till det nya landsmålsalfabetet mottogs gynnsamt 
och godtogs omedelbart som allmänt beteckningssätt både vid upp-
teckning och publicering av svenskt dialektmaterial. Således har prak-
tiskt taget allt som i vårt land publicerats på dialektforskningens 
område sedan 1879 tryckts med användning av detta alfabet, som så 
småningom ett flertal tryckerier anskaffade. Det svenska landsmåls-
alfabetet har således bestått sitt prov i mer än 80 år. Det har naturligt 
nog inte undgått att förändras och modifieras under dessa årtionden, 
men dessa förändringar ha i de flesta fall skett enligt upphovsmannens 
anvisningar så länge han levde. Alfabetet har således visat god an-
passningsförmåga mot nya krav, och nya tecken i mängd som till-
kommit ha utan svårighet kunnat inpassas i det ursprungliga syste-
met. När nya ljud iakttogos och beskrevos i olika dialekter, som 
vederbörande forskare inte tyckte sig kunna beteckna med befintliga 
ljud, uppfann man i samarbete med Lundell nya tecken. Vidare 
måste han i åtskilliga avseenden modifiera sin egen ursprungliga 
linje, då nya krav gjordes gällande. Alfabetet har visat en överflö-
dande variationsförmåga, och alla nya varianter ha infogats utan 
brott mot de ursprungliga principerna. ökningen av tecknens antal 
har således varit avsevärd. Lundell räknade själv med att alfabetet år 
1879 ägde 89 bokstäver (kvantitets- och akcenttecken oberäknade). 
När han i sin ovannämnda översikt år 19281  gjorde ett bokslut över 
utvecklingen, räknade han med att 144 grundtecken av honom god-
känts som tillhörande systemet (fortfarande bitecknen oräknade); 
dessutom hade åtskilliga tecken börjat komma i bruk utan att vara 
godtagna av honom. 

Redan antalet behövliga grundtecken hade således blivit besvärande 
stort. Redan 1879 befarade ju Lundell, att alfabetets dåvarande tecken-
rikedom skulle kunna verka förvirrande, åtminstone vid första anblic-
ken av det gemensamma alfabetet. Han tröstade sig då med att det inte 
skulle vara så svårt att bemästra för forskare i enskilda mål — och detta 
är väl fortfarande någorlunda riktigt. Men för den som skall bruka 
»det gemensamma alfabetet» som redaktör för arbeten gällande hela 
landet eller, som boktryckare, som skall hålla hela typuppsättningen, 
har förvirringen delvis blivit outhärdlig. Man får också besinna, att 

1  a. a. s. 6. 
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Lindell själv i början i ringa utsträckning tog akcentbeteckningarna 
i bruk. Både han själv och andra ökade med åren mer och mer bruket 
av sådana bitecken. Genom hans princip att alla sådana längd- och 
akcentbeteckningar skulle vara sammangjutna med grundtecknen, 
växte antalet behövliga typer våldsamt. Redan vid handsättning 
blevo svårigheterna styckevis omöjliga att behärska — särskilt av-
läggningen av brukad sats blev besvärlig. I dagens läge, då handsätt-
ning av både tekniska och ekonomiska skäl endast undantagsvis kan 
komma i fråga, ha svårigheterna blivit katastrofala, och något slags 
reform av Lundells system måste av typografiska skäl komma. Vid 
en beräkning år 1956 uppskattades antalet behövliga tecken med alla 
kombinationer av diakritiska tecken till mellan 8 000 och 9 000 
stycken! Dessa svårigheter ha närmare belysts i en uppsats i Svenska 
Landsmål 1956,1  där också ett preliminärt reformförslag, som skulle 
kunna reducera antalet behövliga tecken till omkring 190, framlades. 
Det finnes anledning att återkomma till samma fråga i slutet av denna 
framställning. 

De förändringar, som under åren genomförts ifråga om landsmåls-
alfabetets teckenbestånd och de ändringar i betydelsen som i vissa 
fall ha genomförts, kräva en historisk översikt över tillämpningen un-
der skilda perioder till hjälp för dem som studera den litteratur som 
tryckts med detta alfabet. En sådan översikt kommer att lämnas i 
följande kapitel. Likaså är det av samma skäl nödvändigt att giva en 
systematisk översikt över alla använda tecken och deras betydelse. 
En någorlunda fyllig sådan har aldrig lämnats efter år 1879 och alla 
kortare sammanfattningar av alfabetets hela teckenbestånd, som 
lämnades av Lundell själv, äro för länge sedan utgångna ur bokhan-
deln.2  Senare delen av denna framställning om svensk ljudskrift skall 
därför ägnas åt denna sida av saken. 

M. Eriksson, Landsmålsalfabetet och modern tryckeriteknik (Sy.Lni. 1956, 
s. 70-85). 

2  De nu lättast tillgängliga arbetena äro de begränsade översikterna i J. 
Sahlgren, Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare, 3. upp!. Lund 1945, och 
G. Hedström, Landsmålsalfabetet i för södra Sverige avpassad kortfattad fram-
ställning, Lund 1957. 



KAPITEL 5 

Kort historik över landsmålsalfabetets utveckling 
och användning 1878-1960 

Det är för fullföljandet av landsmålsalfabetets uppgift av 
vikt — — — att nybildning av typer ej måtte godtyckligt ock i 
strid med alfabetets principer företagas. 

Herman Geijer 1912. 

»Det svenska landsmålsalfabetet» byggde på en rätt omfattande 
kännedom om ljuduppsättningen i olika svenska folkmål och på 
grundliga kunskaper i »ljudfysiologi», dåtidens benämning på artikula-
torisk fonetik. Lundell gav 1885 en historisk översikt av själva till-
komsten av alfabetet och av arbetet inom landsmålsföreningarnas ge-
mensamma utskott, som 1876 lämnade honom uppdraget att uppgöra 
förslag till gemensam svensk ljudbeteckning.' Själva förslaget kom i 
sin definitiva form att framläggas i första häftet av landsmålstid-
skriften2  under titeln »Det svenska landsmålsalfabetet. Tillika en 
öfversikt af språkljudens förekomst inom svenska mål». Enligt hans 
egen räkning omfattade alfabetet då 89 grundtecken jämte diakritiska 
tecken för kvantitet och akeent.3  Hans förslag (se tabellen a. a. s. 11) 
omfattade följande 58 typer för konsonanter: 

1  J. A. Lundell, Uppsalaföreningarnas gemensamma utskott 1877-81, Sv.Lm. 
II.!, s. 53 ff. 

2  J. A. Lundell, Landsmålsalfabetet, Sv.Lm. 1.2, Sthm 1879. 
3  a. a. s. 4(14). 

3 — 61153056 Landsmålsalfabetet 
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Bilabialer 2 b 6 7/2  772 
Dentilabialer fu 
Interdentaler P 3  
Postdentaler t d z 2 1 72 72 
Supradentaler t 1 r 2 
Kakuminaler a- r 72.  
Dentipalataler fi,P 
Prepalataler 
Mediopalataler kg x  
Postpalataler 7 77 
Sammansatta ljud 5 y 5 lz.7 to h 

Fig. 4. Konsonanttecknen i Lundells ursprungliga alfabet 1878. — The symbols 
for consonants in Lundell's phonetic alphabet 1878. 

Av dessa tecken hade han från vanlig kursivstil utan förändringar 
upptagit bd/gh klmnprstvwxzsamtjmed borttagande av 
pricken, och som beteckning för bakre g antikvatypens grundform. 

Som beteckning för vokaler (se tabell a. a. s. 74 och s. 145) upptog 
förslaget 30 tecken (om es. 141 medräknas): 

0 1 2 3 4 

Främre 

Blandade 

Bakre 

medelhöga 
låga 
höga 
medelhöga 
låga 
höga 
medelhöga 
låga 

e d. 
o 
gz 

a 

höga  

X a 

e e 
a 
a 

&2 

8 
co 

0 

et 0 

lz 

0 

Nasalerade i figgg g g etc. Tonlös vokal .7 

Fig. 5. Vokalernas beteckning i Lundells alfabet 1878. — Lundell's vowel system 
in his alphabet 1878. 
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Det sista tecknet i raden betecknade den variabla »tonlösa» vokal, som 
i vissa mål följer efter annan vokal (före tonlös kons.) men för övrigt av 
samma karaktär som h, i uddljud före vokal. Tecknen a, e, o, u och y 
övertogos oförändrade från vanliga kursivalfabetet och i likaså med 
borttagande av pricken. Antikva e upptogs som »grovt» samlings-
tecken för svagtoniga vokaler av oklar färg, vilka senare betecknats 
med a, na m. fl. Uppochnedvänt e (9) användes från början som tecken 
för ljud, som senare betecknats med v, och antikva-a (a) användes 
för »ett ljud mellan a och e», således närmast en senare tids v (se 
Lundell s. 99, jfr Noreen, VSpr I, s. 529 = a). Även tecknet w hade, 
då det brukades i svagton, en annan betydelse än nu, också den 
närmast nutida a; i starkton betecknade bokstaven enligt Lundell 
s. 84 ett labialiserat a. De flesta av dessa vokaltecken kunde även 
uppträda nasalerade i t. ex. dalmål, vilket på polskt sätt markerades 
med en hake nedtill, t. ex. q, Q , t, vilket innebar, att man måste 
räkna med praktiskt taget dubbelt så många vokaltecken som 
grundtyperna att hantera för sättaren. 

I praktiken utökades antalet av sammansatta tecken ytterligare 
därigenom att dessa 58 konsonanttecken och de 30 + 30 vokaltecknen 
kunde uppträda i olika kvantitativa värden: överlängd a, längd a, 
halvlängd och överkorthet (reducerad längd) q. Normal korthet 
lämnades obetecknad. Fyra av dessa kvantitetsgrader kunde vidare 
uppträda med tecken för olika slag av intensitets- och tonalitetsakcent. 
För deras användning redogör nedanstående tabell: 

Kvantitet: a kort, g halvlång, a lång, g reducerad. 
Intensitet: 'stark, i medelstark,' svag. 
Tonhöjd: ä låg, medelhög, ti hög. 
Sammansatt akcent: stigande från lägsta till högsta; 

?i fallande från högsta till lägsta; 
åstigande från medelhög till högsta, osv. 

Sandhi: eu , han yrbz . 
Sonantisering: före konsonant, ex. vaten maen. 

Tonlöshet hos eljest tonande konsonanter: ; jfr viz, 7 2 ! 

Muljering (inverkan av närstående j): ii , , , 

Fig. 6. Landsmålsalfabetets tecken för kvantitet, akcentförhållanden m. m. — 
Signs for length, stress, intonation, sandhi etc. in Lundell's alphabet. 
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Båda slagen av akcenttecken hade Lundell tydligen avsett att använda 
endast i undantagsfall då så behövdes. I de äldre trycken finnes också 
exempel på sådan sparsam användning av akcenter. Tryckakcent an-
vändes således mera regelbundet endast för att markera huvudtonen 
i en sats, så t. ex. i utgåvan av hans systrars uppteckningar från hem-
socknen,' ett arbete, där man kanske bäst kan studera Lundens egna 
successivt företagna förändringar i beteckningssättet. 

Av övriga bitecken (fristående!) användes apostrof (') för att be-
teckna sonantiskt 1, m, n och r samt v: vafn„ tagl osv. (liksom för 
elision över huvud taget); vidare båge nedtill i raden ()som beteck-
ning för sandhi-företeelser samt (j  som alternativ beteckning för 
svagaste komponenten i en diftong (a. a. s. 123) jämte reduktions-
punkt under vokaltecknen: q, !, osv. 

Det 1879 framlagda transkriptionssystemet höll sig som redan 
framhållits inte länge oförändrat. Smärre förändringar gjordes tid 
efter annan, och olika medarbetare kommo med förslag till nya be-
teckningar, som en efter en erhöllo Lundells godkännande och in-
passades i systemet. Det gällde både dem som »upptäcktes» vid fin-
analys av de med provisorisk beteckning upptagna ljudgrupperna 
och de verkligt nya språkljud, som förut ej registrerats och fått egna 
beteckningar. 

Lundell hade 1879 i serien »dentipalatala» konsonanter upptagit 
tecknen J§ och 5 samt de »preepalatala» g- g j och v försedda med 
likartade diakritiska slängar nedtill, med en punkt som avslutning. 
Snart fann han att de borde skiljas åt, och fr. o. m. 1882 (Noreen, 
Dalm., Sv. Lm. IV. 2, s. 5-6) införes för den förra serien tecknen j p dl 
(jfr VSpr I, s. 442 f., där de äldre tecknen tagas upp i ny betydelse). 
Vidare uppträda de nya tecknen 4,5 samman med f.,9 som tecken för 
tje-ljud fr. o. m. 1880 (Sv. Lm. I, s. 585, Landsmålsfören. fest, 
Jämtl.). 

1879 använde Noreen, Dalbymålet (Sv.Lm. 1.3) tecknet a i den 
betydelse Lundell angivit (s. 99) såsom ett mycket öppet ä (Noreen 
a. a. s. 6: »det akustiska intrycket är närmast likt det af ett mycket 
öppet ä (a)». Men år 1882 brukar Vendell i Runömålet (Sv.Lm. 11.3, 

1  HildalLundellf & ElisefZetterquistf, Folkminnen från Kläckeberga ock 
Dörby, Sv.Lm. IX. 1-2, Stinn 1889-1943. 



37 

s. 12) a i dess betydelse av grumlig svagtonsvokal, likaså Schager-
ström i Vätömålet 1882-84 (Sv.Lm. 11.4, s. 5, 18), som säger: »a 
påminner om a med en dragning åt ö». Ett nytt tecken infördes vidare 
1882 av Noreen i Ordlista över dalmålet (Sv.Lm. IV. 2, s. 5 m.fl.), 
nämligen o för »ett ljud mellan o och o», jfr Hagfors utredning om 
detta speciella ljud i finlandssvenska mål 1891 i Gamlakarlebymålet 
(Sv.Lm. X11.2, s. 10): »e, som i landsmålsalfabetet betecknar slutet 
europeiskt 0-ljud, uppfattar jag i målet som ett ljud mellan o ock o.» 

År 1881 använder Kock i sin recension av Nil6ns Sörbygdmålet 
(Sv.Lm. 1.12) tecknen för akut (enstavig) och grav (tvåstavig) akcent 
(' och ' ) på det sätt som senare kom att bli vanligt, inte så som 
Lundell föreslagit 1879. Det kan också nämnas, att samma uppsats 
av Kock ger exempel på akcenttecken ställda efter i st. f. över resp. 
vokaltecken: drcegon, losdral. 

Då tidigt en vacklan visar sig i bruket av tonalitetsakcentens 
markering med " för att skilja de två historiskt skilda typerna åt, bör 
här en anmärkning därom göras. Dessa båda tecken användes ur-
sprungligen av Lundell, såsom fig. 6 ovan visar, uteslutande för att 
beteckna hög- resp. lågton hos en enskild stavelse (och 'för att be-
teckna medelhög ton) såsom benämningarna antyda, således inte 
för att åtskilja enstavelse- resp. tvåstavelsebetoning. Ordparet 
anden : anden skrevs således ursprungligen cindån och cinclån. Så 
brukades tecknen ännu 1888 av Åström i Degerforsmålet (Sv.Lm. 
VI.6), medan däremot Olseni brukar dem i modern funktion i Lug-
gudemålet 1887 (Sv.Lm. VI.4): Otal, baget4.9. Den senare använder 
också liksom Kock och f. ö. delvis också Magnusson (Sv.Lm. 11.2) 
redan år 1880 efterställda akcenttecken. 1886 hade Kock för övrigt 
exemplifierat de båda akcenttyperna i Kritiska anmärkningar om 
svensk aksentuering (Sv.Lm. VI.2) med paret barm :barm. Senare 
författare, som använt tecknen ' och ' i modern betydelse äro t. ex. 
Billing i Åsbomålet 1890 (Sv.Lm. X.2) och Lindgren, Burträskmålet 
1890 (Sv.Lm. XIII), medan de nästan samtida Schagerström, Ord-
lista till Vätömålet 1889 (Sv.Lm. X.1) och Bergman, Alundamålet 
1893 (XII.6) alltjämt fasthöllo det gamla beteckningssättet. Så var 
också fallet med Lundell själv, som i äldre partier av H. & E., Folk-
minnen (Sv.Lm. IX.!) brukar det ursprungliga sättet att markera 
akcenttypema, men längre fram (ex. s. 522) övergår till det nyare 
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beteckningssättet, som han säkerligen godkänt hos övriga här nämnda 
författare, som följt Axel Kocks exempel. I Westins Landsmålsalfabet 
för Jämtland och Härjedalen 1897 (Sv.Lm. XV. 3, s. 18) lämnas blott 
anvisningar för bruket i modern mening. Angående dessa växlingar i 
bruket av akcentbeteckningen, särskilt hos Lundell själv i H. & E., 
Folkm., se H. Geijer i Efterskrift till samma arbete (Sv.Lm. IX.2, 
s. 144) och Zetterholm, Stäva (Sv.Lm. årshäft. 1940, s. 8). 

Lundens nyssnämnda utgåva av sina systrars uppteckningar är 
också i andra avseenden av stort intresse för bedömandet av alfabe-
tets historiska utveckling. Utgivningen började redan år 1889 men 
den drog ut genom åren så att han ej själv hann med att avsluta 
verket. Utgåvan vittnar på olika sätt om Lundells experiment med 
ljudbeteckningar i sitt eget modersmål, och den ger många viktiga 
vinkar om både hans metoder och hans fonetiska utgångspunkt, då 
han bedömde ljudskicket i andra trakters folkmål. Om hans olika 
försök till noggrann beteckning se pl. 1-IV i utgåvan av H. & E., 
Folkminnen i Sv.Lm. IX.2 och Geijers kommentar till dem och ak-
centförhållandena i allmänhet i dessa texter (i Exkurs, s. 143-150), 
bl. a. bruk av högställd punkt (') före en ordgrupp för beteckning av 
emfatisk akeent (ex. 'va kemv n tya! IX.1, s. 26, r. 13) eller (r) på 
samma sätt använt (ex. t, rlyta! 'ett lytet' IX. 1, s. 246, r. 30). I den 
beteckning, som brukas i de på pl. 1-IV återgivna handskriftpartierna, 
förekomma akeenttecknen i allmänhet satta före den stavelse de 
gälla (liksom i IPA), se Geijer a. a. s. 148, t. ex. '4cevan 1,19, 'dalar, 
2,11, 'skida 1,3, 'ila 'uta 3,12, ')eftrnede 1,25. Medelhög ton markeras 
med (-), ex. - jodu 2,23. Om akcentfrekvens under olika tidsperioder 
av utgivningen se fig. 7. 

Lundens utgåva av H. & E. belyser också gången av ett flertal 
andra förändringar i landsmålsalfabetets beteckningssätt. Så be-
tecknas stavelsebildande konsonanter (med eliderad vokal) på det 
ursprungliga sättet med apostrof (vat'n) fram till s. 166, därefter sättes 
i stället en ring under bokstaven på modernt sätt: 1, ni, r  (s. 1-196 
utgavs 1889, men början var satt tidigare). Vid samma tidpunkt bör-
jar en båge i st. f. en punkt utsättas under vokaltecken för att markera 
konsonantisk funktion som komponent i en diftong (ex. s. 166 dagt 
r. 21. ka r. 26). Tecknet v (ibland e) användes för att beteckna vokali-
serat r. Dessa texter äro förmodligen det mest konsekvent genomförda 
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— me, ja &tyda ma-alni om na, va on sa, fe ja-.2ek 
nzpv-vcej, o hon szn, o inta kuna-on tceeka po just o va fop ma. 

k,lcedadmvktan Judo san. alint sa ja nontte 0922 na hcelv. di 
sa, at on ada stcelt sa va 19ankapoptn o sputat ot-ma, noa 
jek fobi. ja cicp-jos-alu non tie, sa ja, no om-km...nia slanta,. 
so dee hmv pa ma. — stasta glcejan di fek, -die va no ja stceld-
ut-ck da galnskapan, at-cra va slit Ince pap-o meg]. dce va 

vekan, o san lysta dce po undan. mcen so zmelvti so va on 
so ston.-o bne, so sa on: nu ce dce do slut mce lunadotsan o 
anas-cinasa'n (brett ock .stort i målet). — cice bcesta ce, .nop-n 
o9 so da ue, ta baa heta dom gannza. sam-ble vi di • aha.  bcesta 
vceno. 
a. 

so va do9-g-gae, manag-kum, o ch fost66-at, o sic 
ndn holt, o d?, tcend eius. o d va d -n nakitv ficka 
danina. o i da flekan-nuv-vest-anz, va ow-va kumn. 2fi4n. 

da va...Iv-vak?, fle, o-an sncel fieka. ?nelvti so eftan 
så 9nce na. o dt va ',etta kesa, o hada bapn sznszmln. 

-kum da fon-an, at cov-fnaz,dn-na, om-9N-vesta, .va 
orv va kumn zfnein, o dce vest ow fdets pita. o da jek 
an o sto u pio gaii o hcenafnan cp du kurni, sa an. o 
-do fon on snu vcek, o di fe'k alnt s na mep. 

J. 
b. 

Fig. 7. Prov på J. A. Lundens egen ljudbeteckning i utgåvan av H. & E.' 
Folkminnen: a) från s. 38, uppsatt före 1889, med få bitecken och akeenter4  
b) från s.• 400, uppsatt omkring 1907, med rikligare bruk av akeenter och starkt 
betonade sandhi-företeelser angivna. — Two specimens of different kinds of 
transcription by Lundell a) in 1889 with only a few, and b) in 1907 with many 

instances of sandhi (Sv.Lm. IX.1). 

försöket att återge talspråk i alla dess skiftningar, och alla sandhi-
företeelser ha i detalj utmärkts, t. ex. en hel rad glidljud markerade 
med små indexbokstäver nedtill på raden (ex. m, f, y, s, o, u: ja skull, 
fråja, galen precis, eny gång), tonlöshet med små hakar på konso-
nanttecknen: b, d, §, en båge över typen för att ange tillfällig mul-
jering: d, i, osv. 
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Från omkring 1890 tillkomma ett flertal tecken. Billing använde i 
Åsbomålet (Sv.Lm. X.2, 1890, s. 145, 149) tecknet rr för ett ljud, som 
Sweet kallat »lip-r» och som förekommer i signalen »ptro» till hästar 
(prra), likaså använder han (") som tecken för akut cirkumflex: 
nöd 'något' (s. 163). Billing har också ofta (liksom Olseni och Lindgren, 
som tidigare nämnts) akcenttecken satta efter den vokal de tillhöra — 
tydligen i de flesta fall på grund av brist på typer med fast akcent. 
Om detta bruk av »fria» akcenttecken se vidare C. Pihl, Om utveck-
lingen av äldre dh i överkalixmål (Sv.Lm. årshäft. 1948, s. 44, not); 
hon har genomgående satt ut akcenttecknen på detta sätt. 

1891 använde Hagfors, Gamlakarlebymålet (Sv.Lm. XII.2) vokal-
tecknet 'ut, som han (s. 10) beskriver som liggande mellan u och typiskt 
norskt ut. Liksom Lundell i H. & E. utsatte han båge över konsonant-
tecken för att ange muljering, t. ex. cUcesbo 'gästabud', gi.ge 'sked', 
;§i§erno 'stjärna'. Han använder vidare (') som tecken för tonlöshet i 
slutet av ord: (108) pulpegga' 'julpengar', geläny  'galen', nataliav  
'Natalia', samt utmärker aspiration med (e): mink% &unr. 1892 an-
vänder Karsten, Kökarsmålet (Sv.Lm. XII.3) h i st. f. Lundens 
som beteckning för tonlös glidning efter vokal: goht 'gott', och tonlös 
konsonant betecknas med (- ) i stället för med särskilda typer: kem' - 
ta 'hämta', fakIsa 'silke'. Han brukar också överställd båge som mul-
jeringstecken och inför tecknet för supradentalt tonlöst 1: (s. 9). 
Vid denna tid införes också tecknet k för »tjockt 1» med tungslag till 
skillnad från sådant 1 utan tungslag, som i fortsättningen betecknas 
med Z, det ursprungliga tecknet för kakuminalt 1, som under tiden 
1878-1890 utan åtskillnad brukats för båda typerna av tjockt 1 
(Noreen, VSpr. I, s. 450). Det kan anmärkas att enstaka -fall av it 
förekomma hos Åström, Degerforsmålets formlära (Sv.Lm. XIII.2, 
1893, s. 21); förekomsten av detta ljud nämnes däremot icke i hans 
Degerforsmålets ljudlära 1888 (Sv.Lm. VI.6). 

1894 har Waltman, Lidmål (Sv.Lm. XIII.1) tecknet y som tecken 
för främre frikativt g (gh). Han använder flitigt muljeringsbågen, 
har små indexbokstäver vid sandhi och hakar över tillfälligt tonlösa 
konsonanter. Han använder bokstaven v (motsvarande vokalljudet i 
eng. b u t, »nästan a») och vill karakterisera o som ljudet i fr. b eau. 

1897 upptar och beskriver Westin, Landsmålsalfab. för Jämtland 
och Härjedalen (Sv.Lm. XV.3) ett flertal »nya» tecken. Han an- 
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vänder v som komponent i diftonger, som tecken för r efter annat 
kakuminalt ljud, 6, 3, 3,5 som tecken för tje-ljud intill kakuminal 
fot a 'folket' (Revsund), tecknet y känner han blott från Waltman: 
va43, 'väg', atpuy 'tjugu' (Westin s. 65, där han uppför ljudet under y!) 
Han upptar också o (»det slutna europ. o-ljudet»), använder a =v (»ett 
ljud hopblandat af å, a, ä ock öppet ö», något liknande a), ,se definieras 
som ett ö med dragning åt a, s ett ö med färg av å, e ett å med bifärg 
av u (a), således tro!. =8. a är ett ljud som säges ligga mellan a och e 
eller 8; .9 anges förekomma i centraljämtskan, t.ex. Åre troao; y 
anges också vara allmänt i Jämtland. Ljudet w skall förekomma i 
Alsen, Kall, Mattmar och Åre. Akcenttecknen definieras (med Lun-
dens gillande?): 'akut ex. 6st 'ost', grav eller högton(!) ex. fåra 'fara', 
" cirkumflex i medeljämtskan ex. kåst 'kasta', ' stark biton, ' svag 
biton. 

1898-1900 använder Thurman, Pargasmålet (Sv.Lm. XV.4) ett 
särskilt tecken för att beteckna ett ljud motsvarande äldre t och p, 
målets »marginala t-ljud», som beskrives så: »tungspetsens översida 
ansättes mot övre framtändernas undre kant ock tryckes emot den-
samma; luften sammanprässas i munhålan, varefter tungspetsen 
plötsligt lossas ock drages tillbaka med en häftig luftstöt» (anm. s. 9). 
Tecknet uppges vara konstruerat av Lundell. Av vokaltecken inför 
Thurman e, som beskrives som »ett ljud som bildas med samma tung-
ställning som e,» (s. 11), a användes för italienskt-tyskt a, e för ett 
mellanljud mellan o och o »det gör något intryck av diftong /ko» 
(s. 11). Han anmärker också, att målet har en »blåsning» markerad 
med efter utljudande lång eller kort vokal ( =d). 

1899 har Grip, Skuttunge- och Björklingemål (Sv.Lm. XVIII.3) 
genomfört akcentbeteckning av modern typ; han brukar a som tecken 
för »europeiskt» a, y som tecken för frikativt främre g, för tonlös-
hetsmarkering samt små indexbokstäver nedtill vid sandhi. För 
målets ö-diftong användes en typ, där i och e sammanfogats till en 
typ åe. (jfr Tiselius, Fasternamålet, Sv.Lm. XVIII.5 om karaktären 
av denna diftong i upplandsmål). 

Här kan nämnas, att Herman Geijer i en uppteckning från Bjärtrå, 
Ång. år 1900 (ULMA 1549:4) i några fall har använt ett genomstru-
ket a i en ej närmare definierad betydelse, ex. aga 'avig'; det har 
aldrig upptagits i tryck. 
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Fig. 8. Konsonanterna i Lundells alfabet år 1905. Efter II. B. Goodwin, tber 
Umgangssprache in Sildbayern. — The signs for consonants in Lundell's alpha. 

bet 1905. 
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Fig. 9. Vokalerna i Lundells alfabet år 1905. Efter Goodwin som fig. 8. — The 
vowel signs in Lundell's alphabet 1905. 
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1902 införde Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära 
(Sv.Lm. XXI.1) tecknet 4, som beteckning för ett rent frikativt 
kakuminalt r (s. 19) som uppträder som substitut för förbindelsen 
(k)r i fall som kb(k),vps 'kolryss', 24(k),a4y 'hjulring'; 4,r är det vanliga 
kakuminala r-ljudet och "y ett motsvarande tonlöst r ifall som jötvva 
'hjortron'. I dessa och andra av sina värmländska uppteckningar an-
vänder Kallstenius två typer för beteckning av cirkumflex, ^ för grav 
och för akut, t. ex. piids 'pulsa' men stå/ 'stallet'. 

1905 använde R. Norrby i sin avhandling Ydre härads gårdsnamn 
utom den vanliga lundellska placeringen av akcenttecknen över 
betonad vokal även en placering av dem före resp. ord, t. ex. 'prceste-
gan (s. 5), 'basbo (s. 12). Tryckakcent markerade han dessutom med 
sifferbeteckning över resp. stavelser: 3 2 1, liksom SAOB. Det kanske 
kan nämnas, att han också använde längdstreck än under bok-
stäverna enligt landsmålsalfabetets princip, än ovanför dem utan 
någon regel. 

1905 införde H. Buergel Goodwin i landsmålsalfabetet ett flertal 
nya tecken för att utmärka dels sydtyska, dels isländska ljudvärden. I 
sin uppsats tber Umgangssprache in Sädbayern (i Zeitsclirift Mr 
deutsche Philologie, Bd. 37, 1905, och i Språkvet. sällsk. i Uppsala 
förhandl. 1904-05, Bil. B, tryckt 1905) gav han en tabellarisk översikt 
över landsmålsalfabetet (s. 404-405 resp. 70-71, här återgiven som 
fig. 8-9). Den var godkänd av Lundell, och denne har senare låtit 
den ingå också i M. Heepes Lautzeichen und ihre An.wendung (s. 12-
13). Utöver Lundells tecken från 1879 upptog Goodwin några nya 
tecken som redovisas i fig. 10. 

Goodwin redovisade ljudvärdena för en del av dessa tecken, som ej 
tidigare definierats, på följande sätt (siffrorna avse bokstävernas nr 
i nedanstående tabell): 2. är tecken »för den labiodentalen p-laut», 5. 
står »fik die lenis, entsprechend b. fortis», 8. står »ftir den kombinierten 
supradentalen 1-laut», 16. står »fiir den lenis, entsprechend y fortis», 
17. och 18. stå »för die velaren 1-laute». Av vokaltecken står 19. »Pär 
den vokal in sildengl. pit y», 20. »för den vokal in russisch WAHL», 
21. »för den ii-artigen» och 22. »Mr den ö-artigen mittelzungenvokal», 
23. »fik den vokal in siidengl. bir d» samt 26. »för einen R-artigen 
murmelvokal» (allt i sydbayerskan). 

1 sin redogörelse för Det moderna isländska ljudsystemet (i Sv.Lm. 
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Grundtecken för konsonanter: 
1.92 2.72; 3. rö 4.ny 5.r 6. 7. 8.k 93. 10.r 11.-12.z 
13.7 14.$ 15.g 16..y 17.J 18..4 . 

Grundtecken för vokaler: 

19.1 20.b 21. c 22. o 23. e 24. 25. a 26.v 27..5 . 

Konsonanttecken modifierade genom muljering, tonlöshet etc.: 

Goodwins isländska specialtecken 1905 och 1908: 

Som tecken för aspiration i isl. använder han dels c , ex. isl. 
mdAndels jb2t För att ange tonlöst uttal av eljest tonande ljud 

använde han v  , som sattes före eller efter resp. bokstav, dm 
början eller slutet av denna var tonlös. Paus inuti ett ord be-
tecknades med /, t. ex. i sydbayr. /dm leben' men km lehrd 
(1908, s. 100), eller isl.sta 'steinn'. 

Fig. 10. Några nytillkomna tecken hos Goodwin 1905 och 1908. Efter Umgangs-
sprache 1905. Det modern. isl. ljudsystemet 1905 och Utkast till system. fram-
ställn, av det mod. isl. uttalet 1908. - Some new signa published by Goodwin 

in 1905 and 1908. 

1905, s. 99 ff.) har han också medtagit en del av de nämnda jämte yt-
terligare några nya tecken. Nr 21. i tabellen ovan användes som be-
teckning för ändelsevokalen i isl. -ur, och han har en rad små index-
vokaler (u) för att markera olika slags biklang hos vissa konsonanter, 
jämte en liten ring över vissa konsonanttecken för att ange labialise-
ring (se ex. i tabellen ovan). Tecknet 1. användes för att ange glid-
ljudet i nyisl. uppi och »laterogingivalen» nr 8. för uttalet av -// i isl. 
gull. Om dorsolabiovelarerna (med ring) se fig. 10 samt Goodwins 
Utkast till systematisk framställning av det moderna isländska ut-
talet, Sv.Lm. årshäft. 1908, s. 92-93. 

I Språk och Stil 6 (1906, s. 225), använder H. Geijer tecknet n 
för en variant till tecknet a (not 1). Han yttrar sig där också om det 
ljud, som senare kom att betecknas med ä samt e. 
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Här bör också erinras om Adolf Noreens bidrag till definitionerna 
av vissa landsmålsteckens ljudvärden i hans framställning av svensk 
ljudlära i Vårt språk I (tryckt 1907), där han har en tabell över konso-
nanterna s. 496-497 och över vokalerna s. 538. Nya tecken: J, och 3 
(lateralt s), de båda första äldre varianter till senare J  och §. 

1909 redovisar L. Levander i Älvdalsmålet (Sv.Lm. IV.3, s. 4) de 
nyheter han genomfört mot beteckningssättet i Noreens Ordlista öfver 
dalmålet 1882 (Sv.Lm. IV.2), nämligen att han betecknar akut akcent 
med ' och grav med samt använder tecknet 'för att ange vad han 
kallar jämviktsakcent i kortstaviga ord (senare "), no. »likevnt-
akcent» (med hänvisning till A. Noreen hos Kock, Svensk aksent II, 
s. 402 f.) samt slutligen -7 som beteckning för semifortis. 

I sin 1909-10 utgivna avhandling De korta vokalerna i och y i 
svenskan använder B. Hesselman någon gång (se t. ex. s. 26 nedtill) 
ett tecken s, som beteckning för ett slags ö-ljud, väl motsvarande 
senare ,9 (se Geijer 1921 nedan). 

1910 redovisar Lundell själv översiktligt de nya tecken som till-
kommit och de förändringar som gjorts i hans alfabet i Grundlinjer till 
praktisk fonetik (3. uppl. 1910, s. 25-55, konsonanttabell s. 31). De 
tecken han här själv medtar utöver uppsättningen från 1878 äro de 
tonlösa mediorna b, et, (tji, ff och g samt för övrigt z, f, (0), 1, Ir, 
n), y och (q). Sammanlagt redovisade han nu (s. 31-32) 81 olika kon-
sonanttecken. Vidare redovisade han här 31 »rena» vokaltecken 
(jämte de nasalerade) och har således utöver 1879 års bestånd tagit 
med 19, ta, e, a och v (tecknen M e e och omnämnas ej). Likaså 
upptagas här uttryckligen' som tecken för »enkel» och' som tecken 
för »bruten» akcent. 

1911 tog H. Bergroth (i Festskr. till H. F. Feilberg, Sv.Lm. 1911, s. 
241) till diskussion upp dels Thurmans ovan 1898 nämnda t med 
cedilj (), dels behovet av en motsvarande s-typ (f) samt föreslog 
därjämte införandet av typer för t-, d-, s- och n-ljud med ett lodrätt 
rakt streck under (td ) för att beteckna apiko-gingivaler (enligt 
ett förslag från J. Sahlgren, Sv.Lm. 1907, s. 16, som talat om »apico-
alveolartecken utan 'knopp'»). 

1912 upptog Sahlgren i sin avhandling Skagershults sockens natur-
namn (Sv.Lm. B. 32, s. 9 ff.) tecknet # som beteckning för ett av 
honom iakttaget labialiserat främre f-ljud i detta mål (bildat i an- 
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slutning till Goodwins motsvarande beteckning för labialisering 
1908). 

1911 utkom också första upplagan av G. Danells Svensk ljudlära, 
som hade en delvis icke-lundellsk teckenuppsättning — hans arbete 
gällde ju inte dialekterna utan riksspråket. Han använde därför alfa-
betets vanliga i, å, ä och ö-typer i stället för Lundens t, a, ce, e, samt 
brukade ce för Lundells a och a för Lundells (i 3. uppl. 1926 använde 
han också u för Lundens u och u). Han upptog också tecknet z (i 
parentes s. 81, till tabellen) som en tonande motsvarighet till j; han 
ansåg sig ha hört detta ljud hos uppsvenskar som substitut för r 
(väl = Y), t. ex. z ed 'röd', zutan 'rutten'. 

1912 upptog Geijer i Ortnamnens undersökning ock reglering (Sv. 
Lm. B. 7) en diskussion om vissa landsmålstecken och deras ljud-
värden. Han berörde användningen av reduktionspunkt under bok-
stavstyperna (»punctum delens») och framhöll bestämt, att detta 
tecken endast bör få beteckna en kvantitativ förändring (extrem kort-
het) och aldrig en kvalitativ, så som t. ex. red. av Sveriges ortnamn, 
Älvsborgs län gjort, då a ibland fått beteckna a (s. 147 if. hos H.G.). I 
en not till s. 148 gav Geijer vidare några historiskt viktiga anmärk-
ningar, som förtjäna att i sin helhet anföras: »I landsmålsalfabetet 
saknades ursprungligen särskilt tecken för den eller de vokaler, som 
nu pläga betecknas med 9. Tecknet a har först använts av Noreen för 
att beteckna en av honom i Dalbymålet iakttagen vokal, stående 
närmast a och av Noreen senare tecknad v. Tecknet infördes av 
Noreen för en annan av Dalbymålets vokaler, som till sin kvalitet 
torde ha närmast motsvarat den vokal, som nu menas med a (t. ex. 
i riksspråksuttal av ordet gosse). Dalbymålets uppträder dock inom 
målet i helt andra funktioner än ändelsevolalen 9 i rspr. Användningen 
av tecknen a och i av Noreen angivna betydelser synes icke ha vun-
nit nämnvärd efterföljd. I Lundells avhandling 'Det svenska lands-
målsalfabetet' i första bandet av tidskriften Sv. landsm., liksom i 
täxter i samma band, användes den grova beteckningen e för ändelse-
vokalen, även om täxterna för övrigt voro tryckta med landsmålsalfa-
betet. Redan i Schagerströms avhandling om Vätömålet i tidskriftens 
andra band, fr. 1882, förekommer 9 i nu bruklig betydelse. Jfr Lundell, 
Sv. landsm. I, s. 83, 99, 104, Noreen, Vårt språk I, s. 506 ff.» 

1913 införde Borgström, Askersmålet (Sv.Lm. B.11) tecknet a för 
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ett f-ljud karakteristiskt för detta mål (s. 30, § 60): »Detta [ljud] är 
så olika alla eljest beskrivna och betecknade, att jag sett mig nödsakad 
ge det ett särskilt nytt tecken. Lättast karakteriseras ljudet såsom en 
sammansättning av & och j, ock det nya tecknet vill åskådliggöra detta 
genom att upptaga drag från båda dessa tecken. är alltså en sam-
mansatt apikokakuminal ock dorsovelopalatal frikativa, ganska slappt 
bildad ock utan märkbar medvärkan av läpparna. Det varierar något, 
även hos en ock samma person, dock föga i uddljud. I övriga ställ-
ningar framträder än det främre, än det bakre passet tydligast, så 
att jag till en början trodde mig kunna beteckna ljudet med a, men 
efter en längre tids observation ville generalisera det till j, för att 
slutligen finna, att det aldrig var enbart någondera» (ex. ord: skinn, 
schakt, värst). Jfr nedan 1947 B. Lindön, Sv.Lm. B. 49, s. xx. 

Sedan 1913 använde E. Wigforss i Södra Hallands folkmål (Sv.Lm. 
B. 13, tr. 1913-18) genomgående endast en g- och k-typ för både främre 
och bakre ljud, nämligen g och k. Han brukade också genomgående a 
(och a) som allmänt tecken för svagtonsvokal (s. xi f.). 

1914 hade T. Ericsson i Grundlinjer till Södermanlands folkmål 
(Sv.Lm. B.8, s. 86 m.fl.) använt upp och nedvänt ce (a9) som tecken för 
ett försvagat a, också andra omvända vokaltecken v, v, a användes 
för att markera ett försvagat, svårdefinierat vokalljud. 

1917 tog Erik Noreen i Ärtemarksmålets ljudlära (Sv.Lm. B.13, s. 
xi ff.) upp det av Kallstenius 1902 införda tecknet 4,4  för beteckning 
av apikokakuminalt frikativt r. 

1918 infördes av Boöthius, Orsamålet (Sv.Lm. IV.4) ett nytt tecken 
för angivande av jämviktsakcenten (jfr Levander 1909 ovan!), detta 
tecken " har sedan allmänt upptagits av andra forskare i denna funk-
tion (s. 17), ex. rrpo 'rapa'. Han införde också tre nya vokaltecken: 
y, och o. En närmare beskrivning av de båda första ljuden ger han 
s. 77 f.: 

»För den y-aktiga varianten av ii-ljudet har jag valt tecknet y dvs. 
tecknet för spetsigt u (u), försett med en y-släng. Utgångspunkten för 
y är ett u, men i jämförelse med rspr:s långa u-ljud bildas det med 
främre ock mellersta delen av tungan något mera framskjuten ock 
höjd, varav följer en tillnärmelse till y i klangen. Främsta delen av 
tungan är starkt spänd. I enlighet med H. Geijers för mig uttalade upp-
fattning påminner ljudet något om förträngda vokaler. Labialiseringen 
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är mindre starkt framträdande än hos rspr. y, vilket väl samman-
hänger med målets allmänna tendens att undvika åtminstone starkt 
labialiserade vokaler; så saknas ju i målet både spetsigt y ock ö, 
vilka ersättas av svagare labialiserade eller helt delabialiserade voka-
ler. Som en följd av den svagare labialiseringen hos y kan dess y-
klang stundom modifieras en smula i riktning mot i». Att det dock för 
de dialekttalande rör sig om ett u-fonem framgår av Boöthius' not s. 
'77, 2: »Orsamålstalande individer vilja dock ej erkänna detta ljud som 
ett y, vilket ju f. ö. alldeles saknas i målet». Om tecknet ii säger han: 
»Det ö-aktiga u-ljudet har här betecknats med it. Utgångspunkten 
för it torde vara u, men detta är förskjutet något i riktning mot ö, 
vilket antydes genom den lilla bågen över tt. I Viborg är denna för-
skjutning så stor, att i:t där mycket starkt närmar sig ett öppet ö. 
Jämfört med u bildas it med ett något vidare pass mellan tunga ock 
gom, varav följer den ö-aktiga biklang, som karakteriserar detta ljud. 
Labialiseringen är svagare än hos tt. I ändelser närmar sig ä i klangen 
till a, från vilket det många gånger knappast kan skiljas. I Fiolen, där 
denna företeelse är särskilt utpräglad, uppfattas dock en sådan ändel-
sevokal (även då den står för äldre a ock e) som ett u-ljud». 

Det nya tecknet o beskriver Boöthius närmare på s. 101: »o mot-
svarar till sin bildning ock ljudeffekt närmast rspr:s ö i öppen (e), 
men bildas med ett trängre pass mellan tungan ock gommen, vari-
genom ljudet får en smula, dock knappast hörbar dragning mot u. 
Det har en ganska vid uttalslatitud, så att det många gånger, särskilt 
som kort ävensom framför r, närmar sig e, med vilket tecken Noreen 
på ett par ord när återgivit detta ljud. — — I Skattungbyn förekommer 
en varietet av e med betydligt större dragning åt u, än Orsam:s o 
har; det händer därför att, när personer från andra delar av socknen 
skola härma skattungen, de gärna återge dennes ö med ett u-ljud. 
Främre delen av tungan förefaller mig att vara mera höjd vid o än 
vid e. Läpparna äro enligt H. Geijer något labialiserade, men in-
rundade.» Ex. dov 'döv', gok 'gök'. 

Samma tecken för malungsmål använde 0. Bannbers 1926 i Malungs 
skinnarmål (Sv.Lm. IV.5) för etymologiskt u, t. ex. bogån 'busken'. 
En del upptecknare från Dalarna ha senare vid skrivning råkat få 
ringen sluten upptill, vilket lett en del som använt materialet att tro 
att här skulle föreligga typen e vänd upp och ned (e). Så har t. ex. E. 
4— 61153056 Landsmålsalfabetet 
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Neuman råkat göra i Vokalbalansen a : å (1918, s. 1 if.); det ljud som 
åsyftats av upptecknarna har varit e. Det är troligt att det ovan från 
Hesselman 1909 (i och y, s. 26 nedtill) nämnda tecknet e, också 
åsyftar e. 

1918 använde E. Wigforss, troligen på grund av brist på lämpliga 
typer i tryckeriet i De korta vokalerna i Skånemålen (LVÅ Nf 14: 
29) tecknet e i betydelsen a (s. 23 m. fl. st.), a) i st. f. o (s. 7 ff.) samt 

för y (s. 29 if.). Det rör sig där således om tillfälliga varianter av 
äldre tecken. 

Den av Boethius 1918 införda beteckningen " för grav kortstavig-
hetsakcent tillämpades av Levander 1920 i Apokope i Älvdalsmålet 
(Sv.Lm. 1920, s. 21 ff.) och i Dalmålet 1—II (1925-28). 

P. Bogren införde i Torpmålet 1921 som beteckning för delvis dela-
bialiserat ö-ljud beteckningen ee, som bestämt bröt mot landsmåls-
alfabetets princip att blott använda ett tecken för varje ljud (index-
bokstäver få blott användas för beteckning av glidljud). Se vidare 
härom nedan Geijer 1921 och även samma st. om Bogrens typ Y, 
som enligt Bogren s. 2 skulle ha Geijer till upphovsman. Bogren har 
också i tryck infört tecknet 'a för en ändelsevokal avvikande från a, en 
»vitt labiliaserad (och med neutrala läppar [bildad]), låg och slapp vo-
kal. Tungans höjdläge är mitt emellan a och e och tungan något till-
bakadragen»; både Geijer och T. Ericsson använde tecknet åtminstone 
redan 1920, jfr Ericssons beskrivning av g-ljuden i sörmländskan 1914, 
s. 91 f. 

1921 gick II. Geijer i Tilljämning och apokope etc. (Sv.Lm. B. 18) 
närmare in på användningen av några speciella typer i landsmålsalfa-
betet. Om tecknet a säger han (s. 3): »För den dialektala språkkänslan 
kan a vara ett slags a ock hållas absolut skilt från sådana ä-ljud, som i 
samma dialekt representera äldre ä eller e i ändelser.». Och i Exkurs I;  
a ock v (samma arbete s. 79 if.) säger han: »Som a-ljud i ändelser 
uppträder i jämtmål ej blott vad man vanligen betraktar som värkligt 
a-ljud utan även ett a-ljud. Det a, som alltså här kan i ändelser upp-
träda växlande med a, är för målets språkkänsla ett a-ljud. Hos 
detta a visar sig en ej oväsentlig variationsmöjlighet. Å ena sidan 
hörs ett a motsvarande vad som brukar förstås med landsmålsalfabe-
tets a i egentlig mening, å andra sidan höres en därifrån betydligt 
avvikande variant, för vilken numera användes tecknet n. Ljudet n 
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förekommer emellertid ej blott i ändelser, utan även i stamstavelser, 
i sistnämnda fall kommande av såväl äldre a som äldre ä, vilket ä i sin 
ordning kan ha kommit av äldre e eller i. Det jämtska v i t. ex. spvin 
v. 'spela', pin 'järn' (opp!. ock fri.) gör på mitt öra intryck av att vara 
identiskt med ett av Noreen i hans avhandling »Dalbymålets ljud-
ock böjningslära» (1879) uppmärksammat ljud, som Noreen då teck-
nade a (Sv.Lm. 1.4, s. 164 ock 179, Dalbymålets ifrågavarande vokal 
har jag haft tillfälle höra i Jämtland av en där bosatt, från Dalby i 
Värmland bördig skogvaktare). Bokstaven a hade vid denna tid ej 
ännu börjat användas i dess nu gängse betydelse (ändelsevokalen i 
t. ex. gosa, en ändelsevokal som då ofta skrevs med grov beteckning, 
även när landsmålsalfabetet i övrigt var genomgående använt: 
gose). Sedermera har Noreen (Vårt språk I, s. 515, not 1) efter det 
bokstaven 9 i landsmålsalfabetet blivit allmänt vedertagen i sist-
nämnda användning ock efter det enskilda dialektupptecknare på olika 
håll börjat använda tecknet v för att utmärka samma ljud, som Noreen 
1879 i Dalbymålet tecknade 9, utbytt 9 i denna betydelse mot v. 
Noreen har med rätta uttalat den förmodan, att samma ljud, som han 
iakttagit i Dalbymålet ock som han 1879 tecknade 9, även skulle 
finnas här ock där i Jämtland. Han hänvisar härvid till några 
uttalanden av Westin rörande vissa ljud i sydjämtskan ock härje-
dalskan (Sv.Lm. XV.2, s. 29). Hos Westin råder emellertid, till följd 
av det ytterst olikartade sätt, varpå tecknet a använts, en viss osä-
kerhet, ock den huvudsakliga förekomsten av ljudet v i jämtskan be-
röres icke alls på det av Noreen citerade stället. På olika ställen i sitt 
arbete har Westin använt än a, än a, än w för ett ock samma ljud, 
som jag tecknat v.» 

På s. 81 a. a. säger Geijer: »I artikulatoriskt avseende står v, som 
redan framhållits av Noreen vid det första omnämnandet av ljudet v, 
nära a. Vid jämförelse mellan v och a synes det mig, som om man gärna 
uttalar v med en något större käköppning än a, varvid också en viss 
sänkning av struphuvudet ock en därmed sammanhängande modifi-
kation av baktungans ställning kan iakttagas. Enligt Noreens be-
skrivning (Vårt språk I, s. 514) skulle v vara en »slapp» vokal. Slapp-
het synes mig dock ej vara att betrakta som någon konstitutiv egen-
skap hos denna vokalvarietet. Tvärtom kan särskilt i jämtskan ofta 
iakttagas en påfallande energisk artikulation av n. 1 tilljämnade ord 



52 

med a i stammen ock v i ändelsen kan den korta bitoniga ändelse-
vokalen värka mera 'spänd' än den långa huvudtoniga stamstavelse-
vokalen: barn 'bära' osv.» Men Geijer kan själv ej alltid strikt hålla 
i sär v och a; karaktären hos n och a är »i viss mån svävande», och i sina 
anteckningar från Jämtland har han i stor utsträckning normalise-
rande skrivit a som ett grovt tecken »utan hänsyn till att v funnits 
vara regel, då regeln ej varit fullt fast upprätthållen» (a. a. s. 81). 

I Tilljämning ock apokope (s. 28) beskriver Geijer också från det 
jämtska opplänningmålet en speciell i-typ: »Men utom vanligt ä har 
målet en annan, i svenska mål för övrigt ytterst sällsynt, öppen i-
vokal, bildad med betydligt tillbakadragen tunga, för främmande 
till en början svår att urskilja, stundom görande intryck av a eller ä 
snarare än av i, men för den inhemska språkkänslan ett i-ljud, som 
inom målets ljudsystem bestämt skiljes från e ock (e liksom från 
å. För detta mellantunge-i införes här beteckningen i.» Detta ljud 
och det därmed sammanhängande y-ljudet y behandlas närmare i en 
exkurs s. 82: »Med? ock y betecknas, som nämnt, ett slags öppna i- ock 
y-ljud, som i centraljämtska ock västjämtska mål förekomma i regel-
bunden växling med i samma mål förekommande vanliga öppna å ock 
y. Dessa mål ha alltså två slags öppna i ock y i regelbunden växling 
ock därjämte, i därifrån regelbundet skild användning, vanliga slutna i 
och y. Skillnaden mellan å ock?, y ock y angavs ovan som bestående 
däri, att? ock y äro öppnare ock uttalas med betydligt tillbakadragen 
tunga. Något närmare angivet kan i karakteriseras som ett mellan-
tunge-i med väsentligen ospänd artikulation. Dess i-karakter är ofta 
mycket svagt utpräglad, ock det händer att denna till en början alls ej 
förnimmes av den ovane, som snarast kan tro sig höra, något slags 
egendomligt e- eller ä-ljud. För inföddas språkkänsla hör dock ljudet 
avgjort tillsammans med 1-ljuden, ehuru väsentligt skilt från ä, under 
det ä för en icke fonetiskt övad infödds språkkänsla ej är väsentligt 
skilt från t. I Äckes (Erik Olssons) under 1880- ock 1890-talen utgivna 
skrifter på jämtmål, vilka närmast återge dialekten i Mörsil ock 
Mattmar, skrives? med fetstils-i efter en tids försök dels med vanlig 
i-bokstav, dels med e, ock efter hans föredöme har en liknande be-
teckning med i av särskild stilsort sedan använts av andra — — —. Hos? 
har icke iakttagits någon benägenhet till höjning eller spänning av 
baktungan. Ljudet torde ej alltför mycket skilja sig från en bl. a. i 
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sydengelskt uttal förekommande, mycket öppen i-vokal, t. ex. i 
pit y, vilken av Goodwin (Umgangsspr. in Sildbayern, s. 75) teck-
nats i». 

»y förhåller sig till? som y-ljud i allmänhet till motsvarande i-ljud 
ock kan karakteriseras som ett ospänt mellantunge-y. För de in-
föddas språkkänsla är det ett y-ljud, men y -karakteren är så svagt 
utpräglad, att ljudet för den därvid ovane lätt gör intryck av något 
slags öppet ii-ljud snare än av ett y-ljud. I motsvarighet mot i har y 
i populära jämtmålstexter ofta tecknats med y av särskild stilsort. - - - 
Bokstaven y är ej förut använd i tryck.» - - - »Ljudet y har liksom? sin 
huvudsakliga förekomst i tilljämningsord». (Det kan här anmärkas, att 
Hesselman i Sveamålen (s. 30, not 2) har tecknet?, men det står där 
som tryckfel för ä!). 

I samma arbete från 1921 har Geijer vidare (i Exkurs III, s. 84 f.) 
redogjort för ö-ljuden och o. De u-haltiga ö-ljuden ha tidigt upp-
märksammats av Lundell (Sv. Lm. I, s. 102 f.). »Senare undersökningar 
ha ådagalagt, att i ångermanländska, liksom i medelpadska, jämtska, 
värmländska m. fl. mål i stor utsträckning förekommer en vokal, som 
kan påminna om både u och 8, men som icke låter sig identifieras med 
någondera. Jämförd med 8 företer denna vokal en sluten, grumlig 
klang; dess bildningssätt visar en redan för ögat iakttagbar, väsentlig 
skillnad: den u-liknande vokalen har en betydligt större läpprund-
ning, som innebär en viss likhet med u, men torde innebära mera in-
rundning än vad fallet vanligen är hos u. Jämförd med rent ii visar 
ifrågavarande vokal en mycket karakteristisk skillnad, nämligen att 
framtungan ej höjes som vid u, utan ligger i botten av munhålan på 
ett sätt som påminner om e; dock kan förekomma någon samman-
dragning ock spänning samt därav följande höjning av tungan i rikt-
ning bakåt i förhållande till tungställningen för rent 8. Käkvinkeln 
blir gärna något större än vid 8. Hela resonansrummet framtill i mun-
nen får genom läpparnas, kindernas ock munbottnens förenade 
ställningar en mera instängd karakter än vid 8. För ifrågavarande 
vokal, som varken är 8 eller a, användes numera tecknet 8, som år 1916 
bildades av professor Lundell på grund av framställningar av upp-
tecknare från flera landskap om behovet av ett nytt tecken för detta 
ljud. Tecknet 8 har sedan fått en mycket stor användning i uppteck-
ningarna, ehuru det ej förr än i denna avhandling förekommit i tryck.» 
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I not till samma sida påpekar dock Geijer, att P. Bogren i sin avhånd-
ling Torpmålets ljud- och formlära (Sthm 1921) använt typen Y, som 
tydligt avsåg att återge Lundens typ 8, men som ansetts mindre ac-
ceptabel i tryck. Bogrens uppgift i not s. 2 i a. a. om tecknets upp-
komst beriktigas av Geijer, som säger: »I mina anteckningar har jag 
visserligen redan år 1897 använt ett g-liknande tecken för denna vo-
kal, åt vilken Lundell nu givit tecknet 8, men jag övergav detta försök 
och övergick till R (ett upp- och nedvänt 8), då R syntes mig lättare 
att skriva än 8, som särskilt om det skall skrivas med bläck i en form, 
som nära ansluter sig till trycktypen g, fordrar mera omsorg för att ej 
bli missbildat eller otydligt. Jfr Språk och Stil VI (1906), s. 225 not. 
Först sedan professor Lundell infört typen s i landsmålsalfabetet, 
har jag återgått till denna typ.» 

Geijer går här också (a. a. s. 85, noten) som ovan antytts in på en 
annan av P. Bogren brukad ö-typ i sin avhandling 1921: me, vilken 
anges som betydande ett mellanljud mellan ra ock e ('en vitt labialise-
rad, hög ock spänd vokal, med samma artikulationsställe som e'), men 
som ej heller synes akceptabel. En indexbokstav användes i landsmåls-
alfabetet, men har då ett annat utseende 0, ock annan funktion», 
nämligen att ange biartikulation. 

Geijer påpekar vidare här parallelliteten mellan rundad-orundad 
vokal i serierna: o-o-e-8 och e-a-ce-a. »Tecknet e (s. 88 f.) bildades 
ursprungligen inom Föreningen för Stockholmsmålet (där även dis-
tinktionen mellan ljuden ock 8 först gjordes) ock akcepterades av 
professor Lundell vid ett av denna förenings sammanträden år 1897. 
Bokstaven o, som för första gången användes i tryck i J. Thurmans 
avhandling om målet i Pargas i Egentliga Finland (Sv.Lm. XV.4, 
1899-1900) har sedan mycket använts vid uppteckningar, kanske 
huvudsakligast ifråga om uppsvenska [not: Tiselius, Sv.Lm. XVIII.5, 
s. 90, T. Ericsson, Sv.Lm. B.8, s. 109] ock norrländska mål samt dal-
mål. Under den allra första tiden ansågs tecknet e av några uppteck-
nare vara alltför mycket utsatt för att felläsas som e ock försågs 
därför stundom i primäranteckningarna med en släng vid slutet av 
det snett över vokalen gående strecket [el. I dylik form har tecknet 
använts i tryck av en författare, nämligen av Hesselman i avhand-
lingen om i ock y (1909), ock då ej blott i ovan angiven betydelse (e), 
utan därjämte i en annan.» - - »Hesselman har nämligen använt samma 
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med släng försedda variantform av e dels för att beteckna ljudet e, 
dels ock oftast för att beteckna en av honom i Gagnef m. fl. orter i 
Dalarne iakttagen 'grumlig varietet av ö, som av främlingar lätt 
kunde sammanblandas med resp. måls s (<— fsv. ö, ,ä)'. Den av Hessel-
man åsyftade grumliga varieteten av ö kan i korthet närmare be-
skrivas såsom förhållande sig till e (eller e) på samma sätt som e till 
s. Det är en extra rundad, kanske något tillbakadragen form av e ock 
torde i huvudsak vara identisk med den vokal, som i den norska 
ljudskriften tecknas ö (not: Storm, Norvegia I, 1908, s. 164 f.). Vid 
samma tillfälle år 1916, då tecknet s infördes i landsmålsalfabetet, 
har professor Lundell, som icke velat akceptera den av professor 
Hesselman använda bokstaven, infört bokstaven e som tecken för den 
starkt inrundade motsvarigheten till o» (s. 89). 

Tecknet e användes, som ovan nämnts, i tryck först av Boöthius i 
hans avhandling om Orsamålet (1918). Geijer säger härom (s. 89): 
»Ljudet e spelar en mycket framträdande roll i Dalarne, dock ej i det 
övre österdalsmålet, inom vars området det endast är iakttaget i 
Skattungbyn. För övergångsområdet mellan det övre dalmålet ock 
bärgslagsmålet (som i huvudsak omfattar Leksands ock Gagnefs 
tingslag) är e särskilt karakteristiskt; det höres även mycket i bärg-
slagsmål ock saknas ej heller i Uppland. Å andra sidan träffas det i 
Västerdalarne.» 

Ljudets roll i Västerdalarna behandlas av N. Sjödahl, Kort stavelse 
i västerdalmålen (Sv.Lm. B.34, 1922, s. 19 f.): »I området M/alungi-
N/ås/ förefinnes en dylik växling mellan en öppnare vokal s ock en 
slutnare vokal e, vilket tecken återger ett ljud, som ligger mellan s 
ock o ock har något olika ljudvärde på olika håll — — —». Om Bannbers' 
bruk av tecknet ifråga se ovan (Sv.Lm. IV.5, 1926), likaså Neumans 
användning av en missuppfattad form av tecknet (o för e) i sin av-
handling 1918. 

Här kan också hänvisas till T. Bucht, Äldre ii ock ö etc. 1924 
(Sv.Lm. B. 22,s. 6), där han berör värdet av vissa tecken för mellan-
ljud mellan a och ä: Bokstaven v »betecknar ett mellanljud mellan a 
ock a; a ock v torde vara likvärdiga». 

1924 införde Carin Pihl i sin avhandling överkalixmålet I (Sthm 
1924, UUÅ) ett särskilt akcenttecken "för beteckning av akut jäm-
viktsakcent i kort staviga ord. 
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1925 använde L. Levander i Dalmålet I (t. ex. i noten 43, s. 291) 
tecknet va för ett grumligt u-ljud, som han undersökt i sällskap med 0. 
Bannbers åren 1921-24 i Venjan, där yngre personer i ord som 
gubbe, klubba hade ett e-ljud, som stod ytterst nära o, medan äldre 
personer hade ett slutnare ljud, som L. betecknade med trt. I Stutt, 
den by där man hade det ålderdomligaste språket, undersöktes en 
gård särskilt noga. »Farfadern hade här rent ta i lartitba etc., under det 
att samtliga de yngre hade öppnare ljud, växlande mellan ft och o.» 
I Västbygge liksom i Finngruvan hade »de gamla snarast tT,t, de yngre 
snarast e. Det bör framhållas, att — — — intet som helst tvivel kan finnas 
om motsättningen mellan de äldres och de yngres språk eller om den 
nu pågående utvecklingens riktning från u-ljud till 6-(8-)1jud». Jfr 
även Dalmålet II, s. 329. 

Ett annat speciellt dalmålsljud omnämner Levander i Dalmålet II 
(1928, s. 6), som skrives e  och etymologiskt motsvarar a: »I östnor 
(Mora) och några kringliggande byar (Kråkberg, öna, Selja) är a 
synnerligen väl bibehållet (utom efter r, ex. går dim) men har över-
gått till ett ytterst egendomligt r-liknande ljud, som i någorlunda 
om östnor påminnande uttal återfinnes även i Bonäs, Gopshus (Mora) 
och Garberg (Älvd.)». I not 4, s. 270 ges exempel på användning av 
e i t. ex. éi 'heden', fIrcee 'boskapen' etc. Detta ljud har omnämnts 
redan av Lundell, Landsmålsalfab. s. 143, där han talar om mora-
målet från öna: »Efter vokal, i alla de ställningar i hvilka Våmh. gifvit 
mig a, fann jag ett egendomligt formadt, tämligen lågt bildat r, som i 
utljud var tonlöst, men mellan vokaler betonat. Det stod dock ännu 
på öfvergång från a, hade blott få vibrationer jämte i någon mån frika-
tiva egenskaper.» Också Noreen omnämnde ljudet i Vårt språk I (s. 
418): »— i ifilfdalsmålet står a på öfvergång till homorgan pertonerad 
media, men torde ännu vara att räkna såsom väsentligen frikativt. 
I Östnor—öna-varieteten af Moramålet återigen står det på öfvergång 
till en, troligen homorgan, medial pertonerad oral tremulant med få 
vibrationer, dock tillräckligt för att få ljudet att snarast förefalla 
såsom ett r-ljud, hvilket således hör till denna paragraf» (apikogingi-
vala, liksom a). 

1926 införde Hj. Lindroth i tryck (Ölands folkmål I, Gbg 1926, s. 
10 f.) en ny u-typ för ett ljud, som enligt honom var »ett kort mellan-
ljud mellan ut och u — — —. Det åsyftade ljudet ligger, synes det mig, ej 
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så långt fram som det s. k. normala u-ljudet (ut), vilket ju särskilt 
som långt tillhör öl. mål; men det har å andra sidan högre tungläge 
och något starkare läpprundning än målets u.» Han konstruerade 
troligen tecknet (ut med streck igenom) 1917. Jfr även Lindroths 
definition av skillnaden mellan s och e: »men naturligtvis erkännes, 
att e 'utan gräns övergår' i v (Lundell, Grundlinj. s. 50)», Lindroth 
a. a. s. 9. Enligt H. Geijer är den av Lindroth brukade u-typen med 
streck tvärsöver tecken för ett ljud, som torde vara identiskt med 
Levanders va från 1925; det har vid beställning av matris för typen 
missuppfattats av tryckeriet då förlagan inte var klart skriven. 

1927 införde 0. Gjerdman några nya tecken i ljudskrifteli, som dock 
ej akcepterades av Lundell (Studier över de sörmländska stadsmålens 
kvalitativa ljudlära II, Upps. 1927, s. 10 f.). Det var ett tecken ca för 
ett ä-ljud som ligger mellan a och e. Han skilde där också på två 
varieteter av e-ljud, som han betecknar med indexsiffor: »spetsigt» e, 
som han skriver e, och »trubbigt» e som betecknas e2. Och han säger 
vidare (s. 11): »På samma sätt skiljer jag på 'spetsigt' och 'trubbigt' 
( = värmländskt, västgötskt) ä. För det senare begagnar jag e, för 
det förra ce,..» Det kan här också nämnas, att Gjerdman i del I av samma 
arbete (1918, s. 65) behandlar vissa r-ljud i sörmländskan och säger 
att Ic kan övergå till z (jfr Danell 1911). Han beskriver där också »ett 
y-ljud utan väsning», som han betecknar med 'i; han använder vidare 
(s. 103) tecknet y för att utmärka »friktionslöst j», också i kombinatio- 
nen 0. Som tecken för grumlig vokal i svagton använder Gjerdinan 
vidare (II, s. 34) tecknet 99; likaså brukar han (s. 83) tecknet o (upp-
och nedvänt o) för att beteckna ett mellanljud mellan o och e, t. ex. 
oks a 'oxe', ond 'ond' ( >o). En annan modifiering av uttalet hos vokalen 
o utmärker han (s. 79) med 06p, o(ph. 

Som redan nämnts (s. 29) gav Lundell själv en sista samman-
fattande framställning av sitt alfabets ställning år 1928 i The Swedish 
Dialect Alphabet (Studia Neophilologica, vol. I, 1928, s. 1-17). Han 
gav där också en kort historisk tillbakablick på alfabetets utveckling. 
Han räknade nu med 144 tecken såsom av honom godkända, och hans 
där upptagna tecken få anses som riktningsgivande för framtiden, 
då det gäller att fastställa tecknens ljudvärden. Lundells principiellt 
viktiga uttalande härom är värt att anföra: »To av o id, as far as pos-
sible, ar bitr ar in es s, which inevitably leads to chaos — since the 
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Fig. 11. J. A. Lundells konsonanttabell 1928. Från The Swedish Dialect Alpha-
bet 1928, s. 8. — J. A. Lundell's table of consonant signs in 1928. 

upper and lower lips 
bi-labial . . 

lower lip +upper tee 
labio-dental . . 
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Fig. 12. J. A. Lundells vokaltabell 1928 (a.a. s. 11). — J. A. Lundell's table of 
vowel signs in 1928. Characters with figures in the table signify that the cor-
responding vowels are formed with various degrees of lip rounding (1  less, 2  more 

rounded). 

opinions and tastes of any one person are as worthy of respect as 
those of any other person — there is nothing to be done but to resp e et 
tradition or priority, just as botanists and zoologists do in the names 
of plants and animals» (a. a. s. 5). Lundells tabelluppställning över 
alfabetets konsonanter och vokaler återges här som fig. 11-12. 

Konsonanttabellen saknar tecken för vissa »sammansatta» ljud, 
nämligen w, f, j, Jr och h samt upptar de i sv. dialekter ej anträffade 
ljuden p, 1, ryskt-polskt 1, och semitiskt »kaf» (, tidigare q). Endast 
»rena» tecken ha medtagits, således ej muljerade (.79) och tonlösa med 
betecknade ljud. Likaså saknas i tabellen r-tecknet 

I vokaltabellen har Lundell medtagit de två »high intermediate» 
vokalerna hi och at, från sin ryska transkription. Obs. att o och a äro 
omkastade i tabellen! 

I J. Sahlgrens år 1929 utgivna andra uppl. av Korta anvisningar 
för ortnamnsupptecknare (Meddel. från Ortnamnsarkivet 1), liksom i 
tredje upplagan av samma skrift (utg. av H. Lindberg och J. Sahlgren, 
Lund 1945) ha inga nya beteckningsbokstäver berörts. 
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G. Hedström har i sin handledning Landsmålsalfabetet i för södra 
Sverige avpassad kortfattad framställning (i Namn och Bygd 1929, 
s. 152-164, ny uppl. som särskild skrift Lund 1957) medtagit för 
Skånes vidkommande dels den ovan från Boöthius 1918 upptagna 
typen /g, dels tj för en slappare variant av samma ljud i ord som sql 
'syll' (NoB 153), 8?-i8to4 'syster' (s. 4 1957); i den sistnämnda uppl. har 
han också (not s. 5, jfr 1929, s. 155) från Skåne »det bakre a-ljudet 
'grumligt' (med viss ö-halt) och skulle då kunna tecknas n i stället 
föra.» Det kan nämnas, att Hedström i sin avhandling Sydsmåländska 
folkmål I (Lund 1923, s. 164 m.fl.) som en »grov» sammanfattning för 
vokaliserat r-ljud använt tecknet e upp- och nedvänt (e) i antikva-
snitt. Jfr nedan Sjöstedt 1936. 

1933 beskrev N. A. Liljedahl i en uppsats om sje-ljuden i Göteborg 
(Sv.Lm. 1933, s. 27-69) ett av honom iakttaget ljud, som han efter 
anvisning av prof. Hj. Lindroth betecknade med typen j (egentligen 
två slag av sje-ljud: ii  och12) och som beskrevs sålunda: »Gemensamt 
för båda är tydligen den labiodentala inställningen» och den »har 
artikulatorisk likhet med ett f» (s. 42, jfr s. 47 om sje-ljudets vokal-
färg). Jfr om detta slags f-ljud Nils Dardels historia om herrarna 
Wachtmeister: »Fut honom! Fut honom, så han flippev pinaf!» 
(K. Asplund, Nils Dardel II, 1958, s. 20). 

1936 använder G. Sjöstedt i sin avhandling Studier över r-ljuden i 
sydskandinaviska mål (Lund 1936) som beteckning för vokaliserat r-
ljud en rad upp- och nedvända vokaltecken: v, v, 13 (s. 5, jfr Hed-
ström 1929). 

1940 använde Herbert Gustavson i tryck grek. e för första ledet av 
den gotländska ei-diftongen i sin avhandling Gutamålet I (Sv.Lm. 
B.42), ex. rqm 'rem' (s. 78 f.), och han anger efter Nils Tiberg, som i 
uppteckningar brukat denna bokstav (från Gotland och Balticum), 
att diftongens ljudvärde ligger mellan eb och q-, »e är öppnare och 
slappare än a»! (s. 79). 

I sin avhandling Dalska namn- och ordstudier I:1 (Sv.Lm. B.49, 
Upps. 1947, s. xx) har Bror Linden tagit upp typen ,s för »det av rs upp-
komna, med lätt upprest tungspets uttalade men något varierande kon-
sonantljud, ett mellanting mellan normalt svenskt apiko-gingivalt s 
och supradentalt (j), vilket är vanligt i dalmål». Jfr Borgström 1913 

för en apiko-kakuminal—dorsovelo-palatal frikativa, och Bergroth 
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1911 som föreslår typen som beteckning för apiko-gingivalt s. Jfr 
även Sahlgren Sv.Lm. 1907, s. 16: »apico-alveolartecken utan 'knopp'>>. 

1948 utsatte Carin Pihl, Om utvecklingen av äldre dh, i överkalix-
målet (Sv.Lm. 1948, s. 44-80), konsekvent alla akcenttecken efter 
de vokaler de tillhörde (med hänvisning till Lundens motsvarande 
anordning vid vissa tillfällen, då sammangjutna typer och akcent-
tecken saknats i tryckerierna (not s. 44). 

1949 införde B. Holmberg i Studier över »dämpade» vokaler i 
svenska folkmål (Sv.Lm. 1949, s. 1-52, se s. 2 och 4) i tryck efter 
förslag av M. Eriksson e-typen e, som korresponderar med »Viby»-
typerna / och y. 

I grov beteckning har I. Ingers i Berättelser av läraren H. Almgren 
i Burlöv betecknat vokallängd med en högställd punkt efter bokstaven 
(Sv.Lm. 1955, s. 1-32), t. ex. pr (i)' st, kasta, likaså sattes akcenttecknen, 
där sådana behövdes, efter vokaltecknet (se särskilt s. 3 f.) 

I årg. 1956 av Sv.Lm. har M. Eriksson i uppsatsen Landsmålsalfa-
betet och modern tryckeriteknik (årshäft. s. 70-85) framlagt ett för-
slag till viss reform av Lundells alfabet för att möjliggöra modern 
maskinsättning, dels genom förändring av kvantitets- och akcent-
beteckningarna, dels genom en viss reducering av grundtecknens 
antal i den mån tryckning skall verkställas efter äldre uppteckningar. 
Angående kvantitets- och akcentbeteckningarna föreslogs ett när-
mande till IPA:s system. Frågan återkommer i sista kapitlet av när-
varande arbete. 

Till slut skall nämnas ett mindre lyckat försök att med förenklad 
beteckning trycka landsmål, som gjorts av H. Areskoug i hans Studier 
över sydostskånska folkmål I (Hälsingborg 1957) i ett tryckeri, som 
saknade alla speciella beteckningsbokstäver. Stora och små bokstäver 
i blandning ha fått göra tjänst. Om hans provisoriska betecknings 
förhållande till landsmålsalfabetet se a. a. s. 737-738. Han har löst 
frågan om beteckning av ljudens längd genom att sätta ut akcent-
tecknen efter vokalen, om den är lång, och efter konsonanten om den 
är lång, vilket låtit sig göra inom en målgrupp som inte behövt be-
teckna kort, betonad stavelse. 

En redogörelse för bruket av det svenska landsmålsalfabetet inom 
och utom vårt språkområde gav Lindell i The Swedish Dialect Alpha- 
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bet 1928 (s. 2). Det har brukats uteslutande i de synnerligen talrika, 
arbeten om svenska dialekter som publicerats i Sverige och Finland 
alltsedan 1878 samt i åtskilliga andra filologiska arbeten publicerade i 
vårt land. Och naturligtvis har enbart detta alfabet fått användas i 
den av honom grundade tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv (sedan 1878). Han påpekar vidare, att det använts för nord-
frisiska och engelska dialekter, för nyisländska, bayerska, ryska och 
litauiska, två bantuspråk samt kinesiska (och dessutom delvis för 
norska, danska, vulgärarabiska och etiopiska). Själv hade Lundell dess-
utom gjort anteckningar av språk från personer, som talat bulgariska, 
serbokroatiska, polska, ukrainska, lettiska, ossetiska och turkiska.' 

Som ovan nämnts har den svenska ljudskriften i viss mån kunnat 
påverka också andra ljudskriftsystem, men någon internationell 
skrift har den dock inte kunnat bliva. Inte ens för Skandinavien har 
man kunnat enas om gemensamma beteckningssätt, ehuru dialekt-
förhållandena varit rätt likartade inom länderna. Då nordiska forskare 
ändå ständigt måste begagna dialektmaterial även från grannlän-
derna, kräves en viss kunskap också om deras transkriptionssystem, 
som tillkommit senare än det svenska. 

Den i Norge vanligaste transkriptionsformen tillkom 1884 och 
framlades i tidskriften Norvegia I2  av sin upphovsman prof. Johan 

1  Flera av de åsyftade arbetena, där lma1f. använts för beteckning av främ-
mande språk, ha ingått i den av Lundell redigerade serien Archives d'Etudes 
Orientales. Arbeten om ryskt språk med denna beteckning äro hans egna läro-
böcker, Lärobok i ryska språket 1: Uttalslära och läsestycken, Sthm 1917 (2. 
uppl.) och 2: Ordböjning och satslära,. Sthm 1923 (2.uppl.). De afrikanska språ-
ken, där lmalf. använts, representeras av Gerhard Lindblom, Notes on the Kamba 
language;  1926, och Kamba folklore 1-III, 1928-35. Kinesiskan representeras av 
Bernhard Karlgrens tudes sur la phonologie chinoise, 1915-26, Mandarin pho-
natio reader in the Pekinese dialect, 1918, samt hans Analytic Dictionary of 
Chinese and Sino-Japanese, 1923, alla utom den sista i Adt0. En redogörelse för 
det Lundell-Karlgrenska transkriptionssystemet för kinesiskan finnes i M. Heepe, 
Lautzeichen und ihre Anwendung etc. s. 96 ff. Nyisländskan representeras av H. 
B. Goodwina båda tidigare nämnda studier i Sv.Lm. 1905 och 1908, och sydtyskt 
talspråk av dennes -Ner Umgangssprache in Siklbayern (i Zeitschr. f. deutsche 
Philologie, Bd 37, 1905, även i Språkvetensk. sällskapets i Uppsala förhandl. 
1904-05). 

2  Se Norsk Lydskrift med Omrida af Fonetiken (i Norvegia I, Kristiania 
1884, s. 19-76 och 1908, s..77-179) samt Sigurd Kolsrud,,Norsk ljodslu-ift, Oslo 
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Storm. Hans skriftsystem, i »Norsk lydskrift» har inte det lundellska 
alfabetets enhetliga struktur, utan tar större hänsyn till gängse orto-
grafi och »almindelig norsk opfatning>> om ljudvärdena. Han blandar 
således utan betänkande antikva- och kursivtyper, behåller gängse 
diakritiska tecken över bokstäverna, t. ex. i, i, ii, å och ö, behåller 
dubbelskrivning av konsonanter för beteckning av längd, har under-
punktering av bokstäver för beteckning av supradentaler, ex. 4, , 

!, har apostrof (') för markering av sonans (vaten) som Lundell ur-
sprungligen hade, samt sätter ut akcenttecken i samma bet. av akut' 
och grav' som i svensk skrift, men efter resp. vokaltecken. En del 
tecken ha dock övertagits efter Lundell, men inte huvudparten, som 
han avböjde »forcli mange tegn har et altfor indviklet udseende og 
ikke let kan henfores till et bekjendt bogstav; flere bitegn er vanske-
lige at huske og skille fra hinanden». Dessutom ansåg han Lundells 
vokalanalys otillfredställande och stridande mot norsk språkkänsla, 
t. ex. lmalf. u, som en norrman vill hänföra till ö-vokalerna. 

Det danska ljudskriftsystemet, »Danias lydskrift», hade, som redan 
nämnts, Otto J e sp er s en till upphovsman. Detta alfabet, som publi-
cerades1  1890, håller sig betydligt närmare till Lundens alfabet än 
det norska, men avviker förmånligt därifrån på vissa punkter, sär-
skilt i fråga om beteckning av längd och akcent, där han följde den 
linje, som de engelska fonetikerna Ellis och Sweet slagit in på och som 
tillämpades i det av dem skapade skriftsystem, som brukar kallas 
International Phonetic Associations2  (IPA) ljudskrift, tillämpat i 

1950, och Ernst W. Selmer, Norsk fonetik (i Nord. kerebog for talepwdagoger I 
1954, s. 354-371). För senare utveckling av det norska skriftsystemet se även 
H. Christiansen, Gimsoymålet, Oslo 1933, s. 7 ff. 

Om Danias lydskrift se Dania I, Kbh. 1890-92, s. 33-79; se även M. Kris-
tensen, Vejledning i brugen af Danias lydskrift, Kbh. 1924, och 0. Jespersen, 
Modersmålets fonetik, 3. udg. Kbh. 1934. En något förenklad form av den danska 
ljudskriften hos Poul Andersen, »Danske Folkemaals» lydskrift, i Danske Folke-
maal I, 1927, s. 16-30, och hans Dansk fonetik, (i Lzerebog for talepxdagoger 
I 1954, s. 305-353). 

2  International Phonetic Association (IPA), på fr. Association Phonötique 
Internationale (API), på ty. Weltlautschriftverein, bildad 1885, organ Le Maitre 
Phonötique sedan 1896, red, bl. a. av P. Passy och D. Jones. En redogörelse för 
IPAs principer finnes i M. Heepe a. a. s. 18-27 (av D. Jones). Jfr P. Passy, 
L'ecriture phonetique, Paris 1898. Jfr även H. B. Goodwin, Internationell ljud-
beteckning (i Almanack för alla 1913, s. 196-201). 
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många läroböcker och lexika i moderna språk. Jespersens skrift 
byggde givetvis på tidigare danska ljudskriftförsök, särskilt K. J. 
Lyngbys, som ju också använts t.ex. av H. F. F eilberg i hans Bidrag 
tu en Ordbog over jyske Almuesmål, Kbh. 1886 f. (se I, s. ix—xi). 
Jespersen upptog tecken både från Lundell och Storm, men en del av 
dessa fick ofta motsatt betydelse mot Lundens, t. ex. R för sv. r. 
Det kan påpekas, att också IPA övertagit en del tecken från Lundell, 
som på så sätt kommit i internationellt bruk. 

Ytterligare en nordisk ljudskrift, som står i visst beroende av 
Lundells, bör här omnämnas, nämligen det skriftsystem för upp-
teckning av finsk-ugriska språk som konstruerades av den finska 
forskaren E. N. Set äl ä' och publicerades 1901. Det har använts för 
uppteckning av lapska dialekter i vårt land (i av K. B. Wiklund 
något modifierad form) medan en annan avvikande form tagits i bruk 
av t. ex. Konrad Nielsen vid publicering av norsk-lapskt språk-
material. 

Man måste beklaga, att på detta sätt varje land i Norden har fått 
sitt särskilda ljudskriftsystem. Här om någonsin tycker man att en 
anpassning borde ha försökts, eftersom dock åtminstone de nordiska 
dialekterna stå varandra så nära att• en sådan enhet borde efter-
strävas. Det hade säkerligen måst medföra en rad eftergifter från 
Lundells sida för att kunna förverkligas, men skulle utan tvivel ha 
gagnat hans landsmålsskrift. 

Som det nu en gång har blivit, måste varje forskare, som skall 
studera och jämföra svenska, norska och danska dialekter parallellt med 
varandra, ständigt söka översätta det ena systemet till det andra, 
liksom han vid tryckning av material från alla tre länderna måste 
citera i alla tre ljudskriftsystemen med de hart när oövervinnerliga 
typografiska konsekvenser, som äro förenade med ett sådant företag. 
Särskilt när det gäller studiet av dialekter från gränsområdena är detta 
»översättande» ofrånkomligt, då forskare från grannländerna gjort 

1  Se 'aber transskription der finnisch-ugrischen Sprachen (i Finnisch-ugrische 
Forschungen I, Helsingfors 1901, s. 15-52); jfr K. Nielsen, Luerebok i lappisk I, 
Oslo 1926, s. 1 ff. och Lappsk ordbok — Lapp Dictionary I, Oslo 1932, s. xvii-
xxxv, samt K. B. Wiklund, Lärobok i lapska språket, Upps. 1901. Se vidare B. 
Collin,der, Ein vereinfachtes Transskriptionssystem (i Språkv. sällsk:s i Uppsala 
förhandl. 1955-57, s. 69-104). 
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uppteckningar in på naboländernas område med sitt eget nationella 
skriftsystem, så som fallet varit och är med de svenska (resp. norska) 
målen från Bohuslän och Värmland över Härjedalen och Jämtland 
samt i Tröndelagen. En nyckel till grannspråkets ljudbeteckning är 
alltså nödvändig. En sådan översiktlig jämförande framställning 
mellan de nordiska ljudskriftalfabeten och IPAs har från dansk syn-
punkt gjorts av Poul Andersen (i Dansk fonetik 19541) och en 
begränsad jämförelse mellan svensk och norsk beteckning finnes i 
Jorgen Reitans Vemdalsmålet 1930, gjord i samråd med Herman 
Geijer.2  

1  Se hans Dansk fonetik 1954, s. 305-307; en jämförelse mellan lmalf. och 
IPAs skriftsystem ingår i framställningen också i Olof Gjerdmans Svensk fonetik 
(Nord. lwrebog for talepdagoger I 1954, s. 372-394), jfr nedan fig. 29, s. 148 f. 

2  J. Reitan, Vemdalsmålet, Oslo 1930, s. 17-18, se nedan fig. 28, s. 147. 

5 — 61153056 Landsmålsalfabetet 



KAPITEL 6 

Systematisk översikt över landsmålsalfabetets 
teckenbestånd 

Die Isolierung der Einzellaute ist das Ergebnis der sprach-
physiologischen Analyse. Ihre Gruppierung muss in erster 
Linie eine genetische sein. 

W. Streitberg, Urgerm. Grammatik. 

Den framställning som här lämnas gör ej anspråk på att äga någon 
självständig fonetiskt vetenskaplig karaktär. Den utgör en samman-
ställning av de definitioner, som tidigare forskare vid behandling av 
ämnet lämnat för vissa givna eller nybildade tecken. Hos läsaren för-
utsättes viss bekantskap med allmän fonetik och talorganens anato-
miska byggnad. Man bör hålla i minne, att den svenska ljudskriftens 
skapare ville bygga på naturvetenskaplig grund men samtidigt även 
stödde sig på traditionella uppfattningar av närmast fonologisk art, 
fastän detta mera var omedvetet än klart genomtänkt. 

En kort orientering rörande anatomiska och fonetiska förhållanden 
skall dock här, i anslutning till fig. 13 med dess schematiska översikt 
över talorganen och deras benämningar, lämnas som en definition av 
brukade termer för de olika ljud klasserna. 

Fonetiken, läran om språkljuden, kan för praktiskt bruk inskränkas 
till läran om hur ljuden bildas (genetisk fonetik). Liksom miner och 
andra åtbörder i allmänhet äro uttryck för mänskligt själsliv, kunna 
också talorganens rörelser vid frambringande av språkljud ses som ett 
slags åtbörder. Ljudlärans uppgift blir således att utreda hur och med 
vilka organs hjälp vi utföra dessa språkliga åtbörder med symbolisk 
innebörd. Detta innebär givetvis inte, att den rent akustiska sidan av 
fonetiken skulle vara likgiltig, rent vetenskapligt sett. Man behöver 
härvidlag endast erinra om att örat, särskilt i fråga om vokalljuden, 



67 

k 
fi 

e k K-4 fi N-4 k. ö 
" 

M X 
m 

,o‘trz< don.-645, 
infetz rad& 

;) 
larynx 

X , 
UVUIa  

Fig. 13. Talorganens terminologi och konsonantklassernas benämningar. — 
The names of the speech organs and the corresponding adjectival denotations 

for groups of speech sounds. 

nasus : nasal os : oral 
labium : labial lingua : lingval 
dens : dental apex : apikal 
gingiva : gingival dorsurn : dorsal 
alveoli : alveolar pharynx : faryngal 
palatum : palatal larynx : laryngal 
velum : velar glottis : glottal 
uvula : uvular 

kan erhålla samma intryck av genetiskt sett rätt olikartat åstadkomna 
ljud. Och det är dock genom hörseln som vi kan skilja de olika ljuden 
från varandra, t. ex. ett b från ett cl. 

Utom lungorna, som frambringa den för talandet erforderliga luft-
strömmen, bestå talorganen av 1) två elastiska hinnveck i struphuvu-
det med vilka rösttonen frambringas: stämbanden, 2) munhålan med 3) 
tungan och 4) läpparna samt 5) näshålan, genom vilken luftströmmen 
får passera genom sänkning av 6) gomseglet vid uttalandet av vissa 
ljud. Om stämbanden vid uttalandet av ett språkljud frambringa ton 
eller icke, avgör om ljudet i fråga blir tonande (Lundell: betonat, 
Noreen: pertonerat) eller tonlöst (perspirerat). Exempel på tonande 
ljud äro t. ex. alla vokaler och konsonanter som b, d, g, m; på tonlösa 
ljud konsonanter som p, t, k, s. De fixerade lägen, som tunga och 
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läppar inta vid frambringandet av språkljuden (artikulationslägen, 
»fonetiska stationer»), kunna angivas tämligen otvetydigt för konso-
nanterna genom hänvisning till de olika delar av talorganen, tunga 
och/eller läppar, som närmas till varandra vid uttalandet av det ljud 
som skall beskrivas. De fonetiska stationer talorganen ställas in på vid 
vokalljudens bildande äro betydligt svårare att exakt angiva. Alla 
ljud, som bildas genom att luften passerar uteslutande genom mun-
hålan, kallas orala ljud, de som bildas med sänkt gomsegel så att 
luften också kan passera genom näshålan, kallas nasala (el. nasoorala) 
ljud, t. ex. m, n och nasalerade vokaler. 

Språkljuden äro antingen vokaler eller konsonanter. Vokalerna bildas 
med stämbandston, som förändras för olika vokalljud genom att 
tunga och läppar förändra formen på det resonansrum ljudet utan 
förträngningar med friktion fritt passerar. Alla övriga ljud äro kon-
sonanter, bildade med spärrar eller förträngningar, som hindra 
luftströmmen från lungorna att fritt få utlopp genom munhålan. 

A. Konsonantljuden och deras beteckningar 

Les phonårnes qui constituent la partie fixe et significative 
des 614xnents morphologiques »ont les consonnes. 

A. Meillet 

Konsonantljudens artikulationssätt och bildningslägen äro i regel 
således relativt lätta att iakttaga och beskriva, i motsats till liknande 
bestämningar för vokalernas del. Vad som behövs är en klar upp-
fattning av talorganens byggnad och en viss rutin i ljudanalys, sär-
skilt av de egna talorganens funktionssätt. Instrumentella bestäm-
ningar ligga utanför området av den »hörfonetik», som det svenska 
landsmålsalfabetet bygger på. Den terminologi för ljudbeskrivningen 
som här följes, är Lundells och Noreens, de båda forskare som främst 
yttrat sig om de åsyftade språkljuden. För betydelsen av terminolo-
gien för språkljudens klassifikation hänvisas till de anatomiska nam-
nen på talorganen, som givits i ovan införda fig. 13. 

En genomförd indelning av konsonantljuden i samhörande grupper 
kan göras dels efter artikulationssättet, dels efter artikulationsstället. 
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Genom nyss antydda spärrar eller förträngningar av talkanalen 
erhålla vi följande olika ljudtyper: 

vid total avspärrning som löses med en liten luftstöt, t. ex. p, b, 
få vi explosivor (klusiler, stötljud); 

om talkanalen starkt förtränges på något håll, t. ex. vid f, v, få vi 
frikativor (spiranter, väsljud), och 

om luften får passera genom näsan, med eller utan stöt, nasaler, 
t.ex. m, n; två ljudgrupper falla utanför denna indelning, nämligen 

/-ljuden, som bildas genom att luften får utlopp vid båda eller 
endera sidan av tungan, lateraler (sidljud), och 

vissa r-ljud (och if) som uppstå genom att tungspetsen (eller 
tungspenen) sättes i dallring vid luftens passage, tremulanter (vibran-
ter el. dallerljud). De båda sista grupperna bruka gemensamt 
kallas likvidor. 

De nämnda förträngningarna eller spärrarna bildas på olika ställen 
i munhålan eller vid läpparna. Efter de medverkande rörliga organen 
och de fixa punkterna vid tänderna och gomvalvet få vi följande 
gruppindelning, där ljuden ordnats efter pass-stället framifrån bakåt. 

Bilabialer (labiolabialer, läppljud), bildade med underläpp mot 
överläpp, ex. p, b, m. 

Labiodentaler (läpptandljud), bildade med underläppen mot övre 
tandraden, ex. f, v. 

Dentaler och apiko-postdentaler (apiko- el. dorsogingivaler, tand-
och tandköttsljud), bildade med tungspetsen mot tändernas baksida, 
ex. p, a eller mot tandköttet, ex. t, d, 8,1, n. 

Apikoalveolarer (supradentaler, tandvallsljud), bildade med tung-
spetsen mot tandvallen (alveolerna), ex. uppsvenskt r och med r 
assimilerade t, d, s,1 och n. 

Kakuminaler (apikokakuminaler, gomtaksljud), bildade med 
tungspetsen mot högsta delen av gomtaket, ex. uppsvenskt »tjockt» 

och i motsvarande läge bildade t-, d-, s- och n-ljud. 
Dorsodentaler (predorsoalveolarer, främre gomljud), bildade med 

främre delen av tungryggen (-bladet) mot en främre del av hårda 
gommen, ex. dels j-, tje- och sje-ljud, dels en grupp främre k-, g- och 
ng-ljud. 

Dorsopalataler, a) predorso-palataler (el. dorsopre-) och b) me-
diodorso-palataler (el. dorsomedio-), gomljud, bildade med tungryggen 
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mot partier av hårda gommen, resp. främre delen av mjuka gommen, 
ex. främre och bakre k-, g- och ng-ljud. 

Dorsovelarer (gomsegelsljud), bildade med bakre delen av tungan 
(resp. tungroten) mot gomseglet, ex. bakre g-ljud: y och x samt sydsv. 
skorrande r-ljud. 

Uvularer (dorsouvularer, tungspensljud), bildade med tungroten 
mot tungspenen, ex. skånsk-danskt skorrande r. 

Velofaukaler (svalgljud); sådana förekomma ej som självständiga 
språkljud i svenskan, men höras i fall som lampmatta, 

Glottaler, stämbandsexplosivor (glottal stop) och -frikativor, 
t. ex. dansk »stod», »hård ansats» vid uddljudande vokaler som ty. 
»knacklaut» i 'aber, eller giv'akt i sv. kommandospråk. Hit få också 
h-ljud (resp. »tonlös vokal») och »mjuk» vokalansats räknas. 

De viktigaste konsonanttecknens utseende och betydelse framgår 
av vidstående konsonanttabell (fig. 14). 

1. Bilabialer (labiolabialer) 

Explosivor, tonlösa p tonande b 
Frikativor, tonlösa h) tonande 6 w 
Tremulant, tonande rr 
Nasal, tonlösa M tonande m 

p tonlös explosiva (»perspirerad oral tenuis», VSpr I, s. 408), i 
svenskan vanligen starkt aspirerat ljud utom i s-förbindelse; finlands-
sv. har betydligt svagare aspiration, finskan och franskan ha oaspi-
rerat p. 

b tonande explosiva (»pertonerad oral media», VSpr I, s. 409). 
Framför annan tonlös kons. förloras ofta stämtonen, och då upp-
träder ljudet som 

tonlöst b (»perspirerad oral media», VSpr I, 410), som kan vara 
svårt att skilja från oaspirerat p. 

g) tonlös bilabial frikativa (»medial perspirerad oral», VSpr I, 412), 
»låter som när man blåser ut ett ljus» (L11), förekommer ibland som av-
slutning av långt o- och u-ljud. Har ingen fonologiskt språklig bety-
delse. 

6 bilabial tonande frikativa (»medial pertonerad oral», VSpr I, 411), 
uttalad med läpparna mot varandra, skiljer sig från w genom att läp- 



71 

explosivor frikativor lateraler tremulanter nasaler 

tonl, ton. tonl. ton, tonl, ton, tonl, ton, tonl. ton. 

Bilabialer (överläpp-under-
läpp) 

Labiodentaler (underläpp- 
övre tandrad) 

P 8  rk, 
?if 
pi 

6, 

v 

ir 772 

v 

772 

v 
Apikodentaler (tungspets-
övertändernas baksida) Å 

Apikogingivaler (tungspets-
tandkött) 1 d d z .23 z n 72 

Apikoalveolarer (tungspets-
tandvall) tq*  '27  J rr.  4 1 7 7 

Apikokakuminaler (tungspets 
-hårda gommen) eg i,' 2-2,  4' r rk 

Dorsodentaler (tungblad-
tandvall) Il 9'  off , ; 1 P 9 

Dorsoalveolarer (tungblad-
främsta delen av hårda 
gommen) i' j s , 

Dorsoprepalataler (tungblad-
främsta delen av hårda 
gommen) k g 9 T ,7,7 V P 

Dorsomediopalataler (mitt-
tungan-gränsen mellan 
hårda och mjuka gommen) 4 g-  xf y g p 

Dorsovelarer(tungrygg-gom-

segel) (J) k (1) 
Dorsouvularer (tungrygg 
mot tungspenen) 

Glottaler (stämbanden mot 
varandra) 2 ha` 

Fig. 14. Tabell över de viktigaste konsonantljuden i Lundells alfabet 1879-
1960. — Consonant signs used in J. A. Lundell's alphabet 1879-1960. 
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parna inte skjutas fram och rundas. Förekommer i åtskilliga dial. som 
ersättningsljud för v i förbind. yr- och -vn-; är sp. v i Havanna. 

lv tonlös bilabial frikativa (»perspirerat ljud motsv. w», VSpr I, 
412), ett mellanljud mellan h och w, närmast motsv. eng. wh i what; 
förekommer t. ex. i hall. hwem, hwasser. 

w bilabial tonande frikativa (»ett 6 med läpprundning», VSpr I, 
412), lika med eng. w, står nära u o; om friktion saknas är det lika 
med halvvok. vanl. i dalmål, hall., samt i vissa sydsv. mål även 
för etym. -p- och -g- t.ex. i köpa (tjöwa), hage (h,awe). 

rr bilabial tonande tremulant (»medial pertonerad oral», VSpr I 
413). Införd i tryck (som dubbel-r) hos Billing, Åsbomålet (s. 145, 
149), för vad han med Sweet kallar »lip-r», som maningssignal till 
hästar: ptro. 

m bilabial tonlös nasal (»perspirerad nasooral media», VSpr I, 411), 
bildat på samma sätt som vanligt m men utan stämton, »har för örat 
likhet med h och kan beskrivas som ett h uttalat genom näsan med 
slutna läppar» (L11 23), t. ex. i hm, reumatism. 

m bilabial tonande nasal (»pertonerad nasooral media», VSpr I 
411), som muljerat tecknas det iii. 

2. Labiodentaler 
Frikativor, tonlösa f si, y tonande v 
Nasaler, tonlösa -ny tonande iv 
/ tonlös frikativa (»medial perspirerad oral» VSpr I 417). 
v motsvarande tonande frikativa (»medial pertonerad oral», VSpr 1, 

415). Om w för v se ovan! I förbindelsen yr- faller v liksom i västnord 
i flera sv. dial. (dalmål, gotl. m.fl.) och övergår i andra fall till 6r; i 
vissa mål faller också v efter 1 (dalmål, sydsv. mål). I vissa mål finnes 
också tonlöst vy. 
j är ett från Göteborg beskrivet sje-ljud, som artikuleras i samma 

läppställning som f, se ovan Liljedahl 1933 (Sv. Lm. 1933, s. 27-64) 
som urskilde två varianter av detta ljud; se även sje-ljuden nedan! 

-ny ett tonlöst glidljud mellan m och f, upptaget i Goodwins konso-
nanttabell 1905. 

ny tonande nasal (»pertonerad nasal» VSpr I, s. 417), vilket ljud lik-
som föregående uppträder i sandhi efter m, n och följande v, f både i 
rspr. och dial. ifall som jungfru, kamfer, jämväl. 
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Dentaler (apiko-dentaler) 
p tonlös frikativa, läspat s-ljud, torde i sv. blott uppträda som in-

dividuell variant, är ljudet i eng. thin, think, isi.pakka, sp. cruz. 
a motsvarande tonande frikativa (»apiko-gingival» enl. VSpr. I, 

s. 418), samma ljud som eng. i that, father; träffas också i isl. o. da. 
samt i sv. dial., t. ex. i vissa dalmål (ilvd., Våmhus, Orsa, Mora), där 
delvis alternerande med 

e ett r-liknande ljud (»en apiko-gingival, medial pertonerad oral 
tremulant med få vibrationer) VSpr I, s. 418, jfr L11 153 och Levan-
der Dalm. II s. 6,270, not 4), se vidare r-ljuden! 

Apikogingivaler, postdentaler (el. dorso-gingivaler) 
Explosivor, tonlösa t d tonande d 
Frikativor, tonlösa s tonande z 
Lateraler, tonlösa a tonande 1 
Nasaler, tonlösa n tonande n 

t tonlös explosiva (»perspirerad medialt oral tenuis», VSpr I, s. 419), 
aspirerad i början och slutet av ord, dock ej så starkt som i da.; i fin', 
sv. dial. svagare aspirerat eller oaspirerat; alltid oaspirerat efter s. 

d tonlös medial explosiva (»perspirerad medialt oral media», VSpr 
I, s. 421), invid annan tonlös konsonant, ibland svår att skilja från 
oaspirerat t; tonlösheten i sv. dial. dock ej så stark som i da. 

cl tonande explosiva (»pertonerad medialt oral media» VSpr I, s. 421), 
vårt normala rspr. dentala cl. 

s tonlös frikativa (»perspirerad» VSpr I, s. 425), vårt vanliga s-ljud 
med vasst uttal, ej visslande. 

z motsvarande tonande frikativa (VSpr I, s. 424) motsvarande ty. s 
mellan vokaler, fr. och eng. z. 

/ tonlös lateral (»perspirerad mediomarginalt oral media» VSpr I, s. 
423), enl. L11 motsv. 1 i fr. peuple, isl. hlaupa; detta ljud är mycket 
vanligt i våra dial., särskilt i uddljud, men även i dial. tenderande till 
starkare tonlöshet vanl. i in- och slutljud. 

3 enl. Noreen VSpr. I, s. 478 f., en »lateral frikativa med dorso-gingi-
val kontakt» som ersättare för föreg. ljud, vid visst uttal av ord som 
mässling, släppa. 

1 tonande lateral, vårt normala »tunna» 1-ljud (»pertonerad medio- 
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marginalt oral media», VSpr I, s. 423), som enligt växlande grunder 
alternerar med »tjockt» ii övre Sveriges dial. (jfr nedan härom). Även 
vanligt 1 kan uppträda med något skiftande klang i olika dial., jfr ex. 
eng. 1 (uttalat med skålformig framtunga) eller polskt-ry. a, av L11 
skrivet med tecknet 1 (1928, tab.) 

n tonlös nasal (»perspirerad nasooral media», VSpr I, s. 424) i sådana 
fall som vattn, botin enstavigt uttalade. 

n motsvarande tonande nasal (»pertonerad nasooral media», VSpr 
I, s. 423). 

Bildade i läge närmast bakom nu genomgångna ljudgrupp skulle de 
»apiko-gingivaler», de bakre tandljud vara, som J. Sahlgren berört i 
Om svenska apiko-gingivaler (Sv. Lm. 1907, s. 13 f.) och för vilka han 
föreslagit införandet av ett särskilt beteckningssätt, »ett rakt vertikalt 
streck eller en cedilj under de vanliga typerna» (s. 16). Tecknet t med 
cedilj (t) hade redan 1898 använts som beteckning för ett verkligt 
apiko-dentalt t med marginal kontakt av J. Thurman, Pargasmålet 
(Sv. Lm. XV. 4, s. 9), som närmare beskrives som ett t-ljud så bildat, 
att »tungspetsens översida ansättes mot övre framtändernas undre 
kant och tryckes emot densamma», således ett mera »dentalt» ljud än 
normalt t. Bergroth 1911 (Sv. Lm. s. 241) anknöt vid Sahlgrens förslag 
och införde i tryck bokstavstecknen i fråga: t, d, och n. Ett annat , 
tecken för ett s-ljud tillhörande närmast denna förutsatta grupp upp-
togs av Lindén 1947 (Sv. Lm. B. 49, s. xx) som för »det av rs upp-
komna, med lätt upprest tungspets uttalade men något varierande 
konsonantljud, ett mellanting mellan normalt svenskt apiko-gingivalt 
s och supradentalt j». Jfr också nedan Borgströms 1913 beskrivna 
sje-ljud Intet av de berörda tecknen ha använts av andra än för-
slagsställarna. 

4. Apiko-alveolarer (supradentaler) 

Explosivor, tonlösa t « tonande I 
Frikativor, tonlösa ,s tonande 
Lateraler, tonlösa tonande i 
Tremulanter, tonlösa 7 tonande r 
Nasaler, tonlösa n  tonande y 
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Supradentalerna — utom r-ljudet — höra till de yngre ljuden i våra 
dialekter och sakna motsvarighet i fornspråken och i ålderdomliga 
dial. i vårt land (dalm., gotl.). De ha uppkommit genom assimilation 
med r- eller 1-ljud: rt, rd, rs, rn och Id, it; i vissa norr!. mål finnas 
dessutom supradentaler utvecklade ur etymologiskt dentalt n (se 
härom D. 0. Zetterholm, Om supradentala och kakuminala n-ljud, 
Sv. Lm. B. 37, 1939). Hela denna konsonantklass saknas, liksom föl-
jande kakuminala , i sydsvenska mål och sydligt götiska samt vidare 
(delvis) i finlandssvenska mål och i vissa dalmål. Om supradentalernas 
sydgräns se G. Sjöstedt, Studier över r-ljuden, Lund 1936, s. 280 f. 

t tonlös explosiva (»perspirerad medialt oral tenuis», VSpr I, s. 431), 
ur rt (it). 

tonlös variant till följande (»perspirerad medialt oral media», 
VSpr I, 433), ur rd, oaspirerad. 

tonande explosiva (»pertonerad medialt oral media», VSpr I, s. 
ej så vanlig i dial. ofta ersatt av »tjockt» 1, se nedan! 

tonlös frikativa (»perspirerad medialt oral frikativa», VSpr I, 
s. 436), ur rs; uppträder på flera håll i dial. som sje-ljud, se nedan! 

q, motsvarande tonande frikativa, ett slags frikativt r-ljud (»per-
tonerad frikativa», VSpr I, s. 435), av Noreen identifierad med eng. r i 
dry såsom »ett mellanljud mellan frikativa och tremulant», så även 
Danell 1911 f. (Sv. ljudlära, s. 81), som ansåg sig ha hört ifrågavarande 
ljud i uppsvenskt röd, rutten i st. f. frikativt r. Jfr Gjerdman I, 1918, 
s. 65 ff. 

y verkligt frikativt r-ljud, t. ex. i stockholmskan m.fl. stadsmål 
(tecknet ej hos Noreen, jfr dock s. 435), se vidare under r-ljuden. 

tonlös lateral (»perspirerad mediomarginal media», VSpr I, s. 435, 
439, »är ännu icke med säkerhet konstateradt» i våra dial.); ovan s. 40. 

I tonande lateral (»pertonerad mediomarginal media», VSpr I, s. 
»i de flesta dialekter ersatt af dorsogingivalt 1». 

7 tonlös tremulant (»perspirerad» VSpr I, s. 438), uppträder i kom-
bination med annan tonlös konsonant (rt, rk, rs) i mål med benägen-
het för genomgående stark tonlöshet, t. ex. i nordsuppl. och vissa 
norrl. mål (ibland vidare utvecklat till ts, ex. i upp!. och häls. fort,bark. 

r normalt vibrerat uppsvenskt tungspets-r (»pertonerad tremulant» 
VSpr I, s. 436), jfr nedan under r-ljuden! 
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n  tonlös nasal, ur rn, jfr Noreen VSpr I, s. 440. 
n  motsvarande tonande nasal (»pertonerad nasooral media», VSpr 

I, s. 435, 439), uppkommen av rn. 

5. Kakuminaler (apiko-kakuminaler) 
Explosivor, tonlösa t d -  tonande d. 
Frikativor, tonlösa & tonande 
Lateraler, tonlösa Å tonande 
Tremulanter, tonlösa .9r -v tonande k ,kr 
Nasaler, tonlösa -r>, tonande n 

Hithörande ljud saknas i rspr. liksom i sydsvenska mål, men seriens 
ljud äro i stället mycket vanliga i nord- och medelsvenska mål samt i 
de götamål, där tjockt 1 förekommer. Några få äro bundna till läge in-
vid tjockt 1 men växla för övrigt med supradentala ljud, ofta hos olika 
individer inom samma språkgemenskap. Serien torde således, frånsett 
k, sakna fonologisk betydelse, och många upptecknare ha normaliserat 
antingen till kakuminaler eller supradentaler, där ljuden motsvara 
äldre rt, rs och rn, för rd ha dial. i regel endast it. Etymol. 1 uppträder i 
målen dels som I, dels som k som växla enligt strikta regler, som dock 
äro något olika i olika dial. (se nedan). 

Det vanligaste av dessa ljud är k, vilket ljud som sagt saknas i 
rspr. i nutiden. Enligt Columbus och Atuivillius räknades de dit, 
fastän redan Columbus visste, att »Hof-folke ha tungan weekare 
mäd tunnt I». Nuvarande sydgräns för »tjockt» 1 går ungefär från 
Varberg upp till Jönköping och därifrån ned till Kalmar. Hela Öland 
har det tjocka ljudet. I Finlands sv.dial. finns det i Österbotten och 
Åboland samt på Åland, men saknas i Nyland. Vidare saknas det i 
genuin stockholmska och på Gotland. Även i Orsa är det osäkert om 
1 eller k är normalt 1-ljud; Boöthius, Sv. Lm. IV. 4 skriver för säkerhets 
skull 1-ljudet med antikva-1. I uddljud uppträder k egentligen endast i 
övre Österdalarna. 

t tonlös explosiva (»perspirerad medialt oral tenuis», VSpr I, s. 449) 
är en assimilationsprodukt av rt eller It, står oftast tillsammans med 
tjockt 1. 

d-  tonlös form av följande (»perspirerad medialt oral media», VSpr I, 
s. 450), utan aspiration. 
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d, tonande explosiva (»pertonerad medialt oral media», VSpr I, s. 
assimilationsprodukt av annan kakuminal (supradental) och 

d-ljud. 
s tonlös frikativa (»perspirerad», VSpr I, 451), assimilationspro-

dukt av r och s samt Ir och s, förekommer i Värmland m. fl. håll också 
som måleris normala sje-ljud (se nedan). 

A tonlöst tjockt 1 utan tungslag (ofta använt omväxlande med .)r), 
det ursprungliga tecknet för tonlöst tjockt 1 i landsmålsalfabetet. 

motsvarande tonande likvida (»pertonerad mediomarginal media». 
VSpr I, s. 450), är tjockt 1 utan tungslag; var i det ursprungl. lmalf. 
tecken för tjockt 1 i allmänhet. Ljudet blev först särskilt omnämnt och 
rätt klassificerat av J. V. Lindgren 1890 (se följ. tecken!). Är relativt 
sällsynt i dial. och förekommer kanske mest efter annan kakuminal 
kons. t. ex. i värmlandsmål. 

ar tonlöst, tjockt 1 (»perspirerad mediomarginal media», VSpr I, s. 
förekommer före annan tonlös konsonant i vissa norrlandsmål, 

t. ex. balka av i Ångermanland (Multrå). 
k tonande tjockt 1, med tungslag, således egentligen en pertonerad 

tremulant (VSpr I, s. 452 f. »'väsentligen' ett r-ljud» med en vibra-
tion), även assimilationsprodukt av rd. Tidigast icke särhållen från 
föregående ljud; Lindgren som först klargjorde skillnaden mellan 

och lr (Burträskmålet 1890, Sv. Lm. XII. 4 s. 9) skrev ljudet 
med tecknet för 1; med tecknet k trycktes det trol. första gången hos 
Westin 1897. 

Detta ljud uppträder i det ovan nämnda geografiska området, i 
nordligare götamål, sveamål samt norrländska mål och finlandssven-
ska (utom Nyland) med förut gjorda inskränkningar. Det uppträder 
i följande ställningar: 

Efter lång vokal, utom e, i och y, intervokaliskt och i slutljud 
i större delen av området; det står även efter e, i, y i Närke, övre 
Dalarna samt i vissa delar av öster- och Västergötland (Ydre, Kind), 
sil, kil; 

i uddljud motsvarande rspr. 1 endast i övre dalmål (Älvd., delar 
av Mora och Orsa), liten; 

mellan kort vokal och följande labial eller palatal konsonant: 
p, m, v, j, k, g, t. ex. valp, halm, hjälpa. 1 dalmål faller i stället i i dessa 
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ställningar, således ifall som malm, folk, kalv, mjölk, jfr motsv. bort-
fall i eng.; 

efter labial och palatal konsonant i konsonantgrupp: p,b,m, f,  v, 
j, k, g, ng, t.ex. plagg, blå, ramla, fågel; 

som ersättning för äldre rd inom hela området för it-ljudets ut-
bredning, således ej i sydsv. mål, i gutniska, dalmål och stockholmska, 
sål. i bord, gärde (jfr t. ex. dalmål [Soll.] där r och d i ard 'årder' utta-
las som skilda dentala ljud). Denna ljudutveckling torde vara gammal 
(se D. A. Seip, Norsk Tidsskr. f. Sprogvid. IV, s. 216, redan 1200-
1300-talet). 

y rent frikativt kakuminalt r vid sammanträffande av r och k 
(Kallstenius, Värml. bärgslagsm. ljudlära, Sv. Lm. XXI. 1, s. 19, jfr 
tab. s. 28, där tecknet sättes inom parentes), exemplifierat med ord 
som kolryss, hjulring i värmländskan (1902). E. Noreen känner samma 
ljud från Dalsland 1917 (Ärtemarksmålet, Sv. Lm. B. 43, s. 31), där 
det beskrives som ett »frikativt apikokakuminalt r» förekommande 
efter it, som då är starkt reducerat. 

"y tonlöst kakuminalt r (»perspirerat r» enl. Kallstenius 1902, s. 19, 
ljudet beskrives VSpr I, s. 451, men tecknet användes ej). 

y tonande motsvarigheten till föreg. (»pertonerat, föga vibrerande 
ljud», VSpr I, s. 451), förekommer tillsammans med annan kakuminal, 
ex. värmländskt järnring, gårdsdräng (Fryksd.); om detta och föreg. 
ljud se även r-ljuden! 

'n tonlöst kakuminalt n. »Tycks saknas», VSpr I, s. 451. 
n motsvarande tonande n-ljud (»pertonerad nasooral media», 

VSpr I, s. 450), är rätt vanligt i dial, särskilt t. ex. i bergslagsmål och 
uppländska, ibland alternerande med n. 

6. Dorsodentaler (predorsoalveolarer el. dentipalataler) 

Explosivor, tonlösa j j tonande 4 
Frikativor, tonlösa js tonande 3 
Lateraler, tonlösa j tonande ] 
Nasaler, tonlösa y tonande y 
Obs. att i Lundens ursprungliga alfabet 1879 J 4 § och J  mot-

svarades av j 3],  medan tecken för y saknades (y hörde till 
g-serien). 
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j tonlös explosiva (»perspirerad medialt oral tenuis», VSpr I, s. 
441), förekommer nästan uteslutande som förslag i affrikatan jy i mel-
lansvenska, nordsvenska och finlandssvenska mål; andra komponenten 
kan ibland vara y; i Halland och Småland står j stundom i st. f. t 
också före w i fall som jwätta. 

j motsvarande ljud bildat något längre bakåt i munnen än j, före-
kommer bl. a. då j och y sammanstöta (blott VSpr I, s. 442). 

y tonande explosiva (»pertonerad medialt oral media», VSpr I, s. 
443), ofta som första komponent i affrikatan r t. ex. i uddljud i fin-
landssv. och i inljud vid s.k. norrländsk förmjuluiing av g, ex. ryggen. 

§ tonlös frikativa (»perspirerad frikativa», VSpr I, s. 446) i affri-
katan j§, ofta, särskilt i sydligare mål, ensamt som tje-ljud. I Hal-
land, Småland och på Gotland förekommer detta ljud även som 
sj-ljud (se t. ex. Torbiörnsson, Om f- och -ljud, Sv. Lm. 1904, Gus-
tavson, Gutamålet II, Sv. Lm. B. 50, s. 181 f.). 

j; tonlös frikativa, bildad något längre bakåt än föreg. (jfr j ovan) 
VSpr I. s. 442, som affrikata j,9 s. 443, »är väl väsentligen identisk 
med det ljud som betecknas med ch i engl. chilcl». 

tonande frikativa (»pertonerad» VSpr I, s. 446), i samma bild-
ningsläge som §, enligt L11 motsvarande eng. gentry, it. giorno, enl. 
Noreen a. a. skulle detta ljud också finnas i sv. uttal av familj (och fr. 
fille) tidigare återgavs 3 i lmalf. med bokstaven y, se Sv. Lm. II. 11, s. 
218, jfr Ingers, Sydvästskånska dial., 1939, s. 245, not 3. 

) tonlös lateral (»perspirerad mediomarginal media», VSpr I, s. 445, 
447), muljerat tonlöst 1, t. ex. härjed. betsel, rissel. 

j tonande lateralt muljerat 1 (VSpr I, s. 444 f.), motsv. ljudet i rspr. 
svälja, skilja, i dial. också i andra ställningar, ex. härjed.-jtl. 
västerbottn. fylla, åländskt (Kökar) falla, troll. Jfr sp. llamar. 

ij tonlös muljerad nasal (»perspirerad nasooral media», VSpr I, s. 
447), i uddljud ex. vgl. knut, i inljud härjed. änka (även skr. dy). 

y tonande muljerad nasal (»pertonerad nasooral media», VSpr I, 
s. 445, 447), motsv. rspr. vänja, njuta, nära motsv. it. signore, sp. 
segnor. Vanligt i muljerande dial. (Åland, Härjed., Skåne). 

Angående i detta läge bildade sje-ljud, se nedan! 
Som en särskild clorsoalveolar el. dorsokakuminal grupp upptagas 

vidare av Lundell följande ljud, som äro rätt sällsynta och helt saknas 
i rspr. (enl. VSpr I, s. 457 »predorsokakuminala»): 
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5 tonlös explosiva, ett slags tje-ljud bildat något längre bakåt än 
och muljerat, ofta i affrikatan 5,5 med nästan samma ljudvärde 

som eng. church, child, oftast i förbindelse med kakuminala ljud: 
bortkörd, förtjäna. Se L11, Grundl. s. 34 och VSpr. I, s. 457. 

tonande explosiva bildat i samma läge; osäkert om detta ljud 
finnes i sv. dial. 

tonlös frikativa i samma läge som föreg., vanl. som senare kom-
positionsled i affrikatan 0, använd redan i Sv. Lm. I. 11, 1880, t. ex. s. 
142 (588) f. för Jämtland. Noreen, VSpr I, s. 457: »Från dialekterna är 
hittills endast uppvisad affrikatan 56, som i några nordsvenska mål, 
t. ex. Multrå, Ragunda, Leksand och Venjan, uppträder som represen-
tant för k +p.» 

3 »motsvarande pertonerade affrikata (ungef. rg i eng. barge, purge) 
»är ännu icke hos oss anträffad, ehuru kanske förefintlig», (VSpr I, 
s. 457), jfr uttalet av hårdhjärtad, svärdgehäng! Hos L11 1879 = 5. 

7 a. Dorsoprepalataler (predorso- och mediodorso-kakuminaler) 
Explosivor, tonlösa l,. j tonande g 
Frikativor, tonlösa y j tonande) y 
Nasaler, tonlösa y tonande y 
Dessa främre k-, g- och ng-ljud bildas i ungefär samma läge som j, 

och äro nästan uteslutande bundna vid läge intill främre vokaler, 
således allofoner till nästa grupp (7 b); dorsoprepalataler enl. Lundell. 

h' tonlös explosiva (»perspirerad oral tenuis», VSpr I, s. 457), mot-
svarande fr. qu- i qui, ty. k i kirche. I rspr. förekommer ljudet i udd-
ljud endast i främmande ord (kiosk, kilo), sedan k i denna ställning 
genomgående övergått till tje-ljud; i dial. t. ex. i s. och ö. Uppland, 
Södertörn, på Gotland, i baltisk svenska och i mellersta Nyland kvar-
står dock k- fram till nutiden. I både rspr. och dial. står B• i slutljud 
efter främre vokal och efter j, 1, r, s, y, likaså i inljud, ex. bankir, fakir. 

g motsvarande tonande explosiva, främre g (»pertonerad oral 
media», VSpr I, s. 462), allofon till g, samma ljud som i ty. giebt, fr. 
guide; förekommer i rspr. i samma ställningar som (g i uddljud, 
blott i främmande ord som gerilla, gitarr) och kvarstår i uddljud i dial. 
på samma sätt som 

§ den tonlösa motsvarigheten till föreg. (»perspirerad oral media» 
VSpr I, s. 464), svår att skilja från (oaspirerat) . 



81 

y tonlös frikativa, nära motsvarande ty. ch  i ich men bildat något 
längre bakåt i munhålan, närmast lik no. kjole (»perspirerad», VSpr 
1, s. 469). Ersätter i vissa mål, särsk. i Dalsland och Värmland vanligt 
§-ljud, Noreen, Fryksdalsm., L11 s. 21, 63; i gutniskan, Noreen, 
Fårömålet, Sv. Lm. I. 8, s. 11, Gustavson, Gutamål II, Sv. Lm. B. 50, 
s. 148 f. (tju, tjäle); i närkiskan, Celander, Närk. folkm., Sv. Lm. XVI. 
3, s. 6. Jfr Goodwin 1905 för tyska dial. 

j motsvarande tonande frikativa, riksspråkets kraftigt uttalade j-
ljud (ej k) med tydlig »surrning» (»pertonerad frikativa, bildad ett 
godt stycke framom explosivorna», VSpr I, s. 466 f.); friktionslöst j 
återges bäst med k. 

y frikativt g, tydligt skilt både från j och från g genom friktions-
ljudet, främre allofon till den bakre frikativan y, samma ljud som ty. 
wagen. Förekommer t. ex. i Uppland och Jämtland. Då tecknet alltför 
mycket liknar vokalen y är en varning mot misstolkning befogad; fall 
av sådan har ej saknats. Jfr VSpr I, s. 483 f. »med A och g fullt 
homorgan frikativa», även a. a. s. 466, not 2. 

y tonlös nasal (»perspirerad nasooral media», VSpr I, s. 475, skrives 
av honom »i brist på särskild typ» med y': yhytv 'kniv', för Lundells 
typ. Väl närmast också is!. hn-. 

y tonande nasal, främre ng-ljud, allofon till det bakre (»pertonerad 
nasooral media», VSpr I, s. 465, och »resonantiskt y» s. 475). Har 
samma förekomst som främre k och g ovan. 

7 b. Dorsomediopalataler, dorsovelopalataler 
Explosivor, tonlösa k å tonande g 
Frikativor, tonlösa xYf fl tonande y 
Nasaler, tonlösa g (y) tonande g (y senare variant) 

Hit föras de normala bakre k-, g- och ng-ljuden i svenskan. Hit-
hörande ljud bildas med tungryggen mot gränsen mellan gomtaket 
och gomseglet, varvid en viss latitud både i fråga om tungans och 
gommens artikulationsställe gör sig gällande. 

k tonlös explosiva (»perspirerad oral tenuis», VSpr I, s. 480). Ljudet 
står före och efter bakre vokaler, är aspirerat utom i förb. med s. 

g motsvarande tonande explosiva (»pertonerad oral media», VSpr 1, 

6— 61153056 Landsmålsalfabetet 
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s. 481), står i samma ställningar som föreg.; g och g kvarstå i förbin- 
delserna rg, lg och gd i gutn., upp!. och flera norrl. mål. 

g motsvarande tonlösa g (»perspirerad oral media», VSpr I, s. 482). 
x tonlös frikativa (»perspirerad frikativa», VSpr I, s. 484), allofon 

till y, motsvarande ty. a,ch-laut, da. magt, bugt, sp. Jerez, dock icke 
bildat så långt bakåt som i ty. Enl. L11 s. 70 f. skall detta ljud finnas i 
Terijärvi, Österbotten, där kt blir ht, akt, elakt; när Noreen a. st. talar 
om gåxt 'gått', ruxt 'rött', i Lillhärdalsmål, torde det gälla ett allmänt 
tonlöshetsfenomen, där alla vokaler före tonlös kons. förlora en del av 
sin stämton. 

y tonande frikativt g (»pertonerad frikativa», VSpr I, s. 483), fsv. 
gh; ljudet är rätt vanligt i både nord- och sydsvenska mål, se L11 s. 71; 
enligt G. Hedström, ANF 54, s. 152, saknas detta ljud i Småland. 

j) tonlös form av samma ljud. 
f uppsvenskt främre sje-ljud, (VSpr. I, s. 469 f.) se nedan under 

sje-ljuden! 
uppsvenskt främre sje-ljud med läpprundning, se sje-ljuden! 

I bakre sje-ljud med framskjutna läppar, (VSpr I, s. 485) se sje- 
ljuden! 

g tonlös bakre nasal (»perspirerad nasooral media», VSpr I, s. 
487, e). Som individuell talegenhet rätt vanlig för kn- i uddljud, 
efter vokal och före följande tonlös konsonant van!. t. ex. i Linsäll. 
Ibland y. 

g tonande nasal, vårt vanliga bakre ng-ljud (»pertonerad nasooral 
media», VSpr I, s. 482); i vissa delar av det sydsv. området står g 
också för nn och nd, ex. blek. kvinga 'kvinna', hong 'hund'; i vissa 
ålderdomliga mål assimileras ej g i förbind. ng  + g till ett enhetligt ng-
ljud, utan g uttalas separat som i eng., t.ex. i gutniskan och östlig 
uppländska figger, lång, vragg 'spant i båt'. I yngre tryck ibland y, 
liksom v ersatt g. Dessa former böra undvikas. 

Obs. att dansk ljudskrift betecknar ng-ljudet med n ! 

8. Dorsovelarer (velarer) 

Av dessa konsonanter, som bildas med bakre delen av tungan mot 
mjuka gommen, spela endast två r-ljud någon roll i svenska dialekter. 
Lundell upptar i sin konsonanttabell också den tonlösa explosivan 
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definierad s. 9 (1928) som »Semitic 'kaf'» (han hade tidigare använt q 
för samma ljud), samt lateralen 1 »Russian-Polish 1-sound» (s. 10). R-
ljuden äro: 

z tonlöst frikativt, skorrande r (»perspirerad dorsovelar frikativa», 
VSpr I, s. 489), beskriven som ett långt bakåt bildat x (eller h), i 
sydsvenska mål, se nedan under r-ljuden! 

tonande skorrande sydsvenskt och götiskt r, utan rullning (»perto-
nerad dorsovelar frikativa», VSpr I, s. 488), ett långt bakåt bildat y; 
se vidare r-ljuden! 

Till de dorsovelara ljuden får väl också holl. g- räknas. 

Uvularer (dorsouvularer) 
Hit höra de sydsvenska vibrerande bakre r-ljuden (även da.): 
w tonlöst tungspens-r (»perspirerat» VSpr I, s. 491), bildat genom 

vibrationer hos tungspenen, uppträder endast invid tonlös konsonant 
i konsonantgrupp, se vidare r-ljuden! 

it tonande tungspens-r bildat på analogt sätt (»pertonerat», VSpr I, 
s. 490), samma ljud som franskt r i guerre, se nedan r-ljuden! 

Velofaukaler 
I detta läge bildade ljud förekomma ej i rspr. eller svenska dialekter 

som självständiga ljud, men höres i fall som lampmatta (Noreen). 

Glottaler 
Hit höra som explosivor bildade av stämbanden »hård ansats» vid 

uttal av vokal i svenskan, ex. vid kommando giv 'akt! ty. 'aber (IPA [?]) 
men detta ljud har ej fonologiskt språklig »betydelse» i svenskan, vil-
ket däremot danskans »stod» har. Som frikativor i samma bildnings-
läge kan man räkna »mjuk ansats» av vokal i svenskan (') och vanligt 
h, som får sin klang vidare modifierat av följande vokal. Också den 
»tonlösa vokalen» d hos Lundell får räknas till de glottala frikativorna 
(viskningsljuden). 

Efter denna översiktliga behandling av ljuden i bildningshänseende 
skola ett par ljudgrupper av »fonematiskt» samma betydelser, men med 
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högst olikartade bildningslägen, något utförligare behandlas, nämligen 
svenskans sje- och r-ljud. 

Sie-ljuden 
En del av de ljud, som sammanförts i denna till sin språkliga »be-

tydelse» enhetliga grupp utgöras av »rena», enkla ljud, som även fun-
gera för andra slags fonem, men de egentliga sje-ljuden äro sam-
mansatta ljud, bildade genom pass samtidigt på flera håll i talkanalen. 
De tecken som representera de som sje-ljud fungerande ljuden, kunna 
ordnas framifrån—bakåt i följande serie: y, p, 8, f, , 

Beskrivningen av detaljerna i sje-ljudens bildning är alltjämt ett 
besvärligt kapitel, och fortfarande torde man vara benägen att in-
stämma med Lundell i att »sche-ljuden utgöra ett av fonetikernas 
'kors' eller plågoris» (Grundlinj. 1910, s. 37). Ett försök till närmare 
analys av vissa sje-ljud har gjorts i en uppsats som tidigare nämnts, av 
N. A. Liljedahl om f-ljuden i Göteborg (Sv. Lm. 1933), där också ett 
värdefullt bildmaterial belyser vissa ljudtypers bildningssätt (se 
särskilt s. 34 för ljuden 1, f och f). Grovt bruka dessa ljud indelas i 
främre f och bakre 5. 

y det göteborgska labiodentala sje-ljudet, som särskilt undersökts 
av Liljedahl. Han skilde på två typer: 1) ett sammansatt ljud med 
linguodorsalt och labiodentalt pass (yr) och 2) ett ljud med enbart 
labiodentalt pass (f 2). Dessutom diskuterar han en hel grupp andra 
något skiftande typer, med klang av f samt mera normala bakre 5-ljud. 

p den tonlösa frikativan i normalt tje-ljud (ovan under 6), som i 
Halland, Småland, Bohuslän och Gotland kan fungera som sje-ljud 
(Torbiörnsson 1904, Gustavson 1948, Liljedahl 1933, s. 40). 

j tonlös frikativa (uppsvenskt uttal i fors), uppträder på flera håll 
som sje-ljud, bl.a. i »kvinnospråk» i Stockholm. Varianter av detta ljud 
kunna närma sig nästa ljud. 

s kakuminalt s-ljud, som synes vara vanligt i västliga Sverige, 
bl. a. i Värmland i funktion som sje-ljud. Även muljerade s-ljud kunna 
tydligt fungera i samma egenskap: i 

f vanligt uppsvenskt (östligt) rspr.-sje-ljud. Enligt Lundell, Grund-
linj. 1910 (s. 37 f.), är det en tonlös frikativa, som »bildas dorsalt framtill 
i en lång passage, som sträcker sig, förefaller det, från främre gommen 
(eller i-läget) framåt alveolernas undersida (supradentalläget) med 
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stort resonansrum baktill; närmast en förlängning bakåt ock på samma 
gång en utvidgning av §.passagen.» Jfr 0. Gjerdman, Studier över de 
sörmländska stadsmålen I, 1918, s. 124-134, som s. 126 önskar ytter-
ligare ett tecken mellan f och 5; se även T. Ericsson, Sv. Lm. B. 8, s. 
137 f. om karaktären hos sörml. sje-ljud. Se vidare VSpr I, s. 469 
och Torbiörnsson 1904, s. 104 f. 

j ett sje-ljud med »ett lågt pass baktill, sträckande sig över de post-
och mediopalatala lägena, d.v.s. bildat mellan bakre tungryggen samt 
mjuka ock någon del av hårda gommen, med resonanskittel framtill. 
Främre delen av tungan ligger nere i munbotten, mundiagrammet är 
således alldelens omvänt mot f. 5-ljudet kommer rätt nära x (tyskt 
'ach'-ljud), men värkar avgjort 'sche'-ljud, och nära '7, ('skorrande' r 
utan ton)», Lundell, Gruncllinj. 1910, s.38. Även kallat sydsvenskt eller 
västgötskt sje-ljud. VSpr I, s. 485. 

# ett mellanljud mellan de båda föregående, bildat i huvudsak som 
f men med markerad läpprundning; av Sahlgren 1912 använd typ 
(Skagershult, Sv.Lm. B. 32, där jämte f och 5), som av honom defi-
nieras som »ett starkt labialiserat sje-ljud (uttalas med långt fram-
skjutna läppar)», Sahlgren, Korta anvisningar 1945, s. 26. 

R-ljuden och deras utbredning i dialekterna 
Frekvensen av r-ljudet i nutida svenska dialekter har starkt in-

skränkts genom att detta ljud framför t, d, n och s i uppsvenska och 
götiska mål ersatts med supradentaler eller kakuminaler. Vidare har 
ändelse-r, ur fornspråkets -R, bortfallit inom stora områden och detta 
bortfall har drabbat olika grammatiska kategorier olika. Så har 
t. ex. pl. av typen hästar eller pres. biter förlorat ändelse-r i syd-
svenska och götiska mål upp till Östergötland liksom i de norr-
ländska målen norr om n. Hälsingland, medan däremot sveamålen 
bevarat -r i dessa ställningar. 

R-ljuden i de svenska dialekterna visa starka lokala och individuella 
skiftningar. Likväl utgöra de historiska r-ljuden, oavsett hur de 
bildas, en samhörig funktionell betydelseenhet, fonemet »r», även om 
de »fonetiskt» förlorat allt samband med sitt äldre artikulationssätt, 
som fallet är med de sydöstsvenska målens vokaliserade r-ljud, ja 
t.o.m. då de helt försvunnit som hörbara manifestationer och blott 
existera som en latent ansats. 
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a. främre r-ljud 
Det första »r-ljudet» man kan tala om är det som återstår vid 

fakultativt r-bortfall och således inte existerar som »ljud» utan som 
en psykisk föreställning hos den talande och blott förverkligas i vissa 
sammanhang, när man skall uttrycka sig särskilt tydligt eller i vissa 
fasta fonetiska förbindelser. Detta gäller r-ljudet i löpande tal i ett 
flertal uppsvenska mål, t. ex. i Uppland och Södermanland, där r ofta 
kan vara borta utom i ställningen före vokal och i sandhi före t, 
d, n och s, som bli supradentala i kontakt med det »bortfallna» r-
ljudet. Likaså hörs r i absolut slutljud; således ex. ja gå på botten 'jag 
går på bottnen', men ja går inte, går till, går du, går ner, går sist, ja 
vet va ja jör. R står givetvis alltid kvar efter annan konsonant, t. ex. 
bro, pris, dryg, vred, och i uddljud. Jfr 0. Gjerdman, De sörml. stads-
målen I, 1918, s. 73 f. och G. Sjöstedt, Studier över r-ljudet, 1936, s. 
222. 

r svagt r, som hörs som en ansats, ofta svårt att skilja från verk-
ligt r-bortfall av fakultativ typ enl. ovan. r är av tungspetstyp. Jfr 
Sjöstedt a. st. Betecknas i dansk ljudskrift med r. 

r frikativt tungspets-r, således utan vibrationer, närmast som eng. r 
i write, right. Det synes liksom föreg. förekomma rätt allmänt i sv. 
dial., t. ex. i Södermanland (Gjerdman I, s. 65 f.), Stockholm (VSpr 
I, s. 435), Uppland (M. E. egna iakttagelser, Tiselius, Fasterna, s. 115, 
Isaacsson, Fjärdh. s. 81), Dalarna (Levander, Dalmål II, s. 73, 298), i 
Finland och på Gotland (H. Gustavson, Gutamål II, s. 157 f.) samt 
vidare i Småland (G. Hedström, Sv. Lm. III. 2, s. 374 f.). Se även 
Sjöstedt a. a. s. 222. Jfr om g som r-ljud Danell 1911 ovan. 

r vanligt uppsvenskt rullat tungspets-r, bildas apikodentalt eller 
kanske vanligast supradentalt. Det är säkerligen den vanligaste for-
men av r-ljud i hela övre Sverige norr om linjen Motala ström—
centrala Värmland. Men dess utbredning och frekvens har under 
nyaste tid allmer inskränkts, dels genom utbredning av icke-rullade 
r-typer (se föreg.), dels genom att skorrande r-ljud söderifrån spritts 
norrut. Ännu i mannaminne har r förekommit så långt söderut som 
sydö. och nordö. Skåne; så fann Anders Malm på 1880-talet r i hela ö. 
Skåne ned till Kivik (Sv. Lm. III. 3, s. 7 m. fl. st.), och Axel Kock fann 
ännu 1904 r i Bjäre, N. och S. Åsbo samt i Ö. och V. Göinge, Villands 
och Gärds härader, i enstaka fall t.o.m. i Färs härad. Än i dag lär man 
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kunna påträffa äldre personer med kraftigt rullat tungspets-r i 
Göinge och på Listerlandet i Blekinge (upptagn. på grammofon i 
ULMA; Swenning, Lister s. 31, 369 f.) jämte vokaliserat »r» (se nedan), 
likaså i södra Sunnerbo h:d i Småland och jämte vokaliserat r på 
hela Öland (även »svagt» r). Utom Sverige är r norskans vanliga r-
ljud (i Storms ljudskrift r) och i Danmark påträffas det på Bornholm, 
ställvis på nordv. Själland samt i v. och nordv. Jylland (obs. att detta 
ljud betecknas med le i dansk ljudskrift!), IPA [r]. 

muljerat r-ljud som påträffas i muljerande dial., motsvarar när-
mast litauiskt rj eller 

-r tonlöst tungspets-r. Det förekommer fr. o.m. nordöstra Uppland 
norrut över vissa delar av Norrland, särskilt i ställning framför 

t, k, tj. I Uppland således t. ex. i Valö, Gräsö (Sv. Lm. B. 51, s. 153), 
i Gästrikland (E. Lindkvist, Gästrikl. folkmål, 1942,s. 35) och i Häl-
singland (Delsbo), Medelpad (Torp, Borgsjö), Ångermanland (Multrå), 
Jämtland-Härjedalen (Westin, Sv. Lm. XV. 3, s. 50 f.) samt Väster-
botten och Lappland. Ljudet förekommer också i no. dial. och i is-
ländskan, där det även träffas i uddljud: hr-; grovt kan ljudet be-
tecknas med hr, ex. från uppl. dial. bährk 'bark', jährta 'hjärta', 
skohrpa 'skorpa'. I vissa fall utvecklas detta ljud vidare till ,9 före 
p, t, k (i området n. Uppl.--Jämtl.), ex. bärsk, järsta, eller till 5  i 
Hälsingland, ex. stoft 'stort', svaft 'svart'. Se även Sjöstedt a. a. s. 
223. I dansk ljudskrift w. 

frikativt kakuminalt r (se ovan under 5) förekommer vid samman-
träffande av r och k (Kallstenius, Värmland 1902, s. 19; E. Noren, 
Dalsland 1917, s. 31). 

y tonande kakuminalt r, t. ex. i Värmland (Fryksdalen, VSpr I, s. 
451, Kallstenius 1902). 

'y tonlöst kakuminalt r (Kallstenius 1902, s. 19), Värmland. 
e  det läspade, ur äldre ä uppkomna r-ljudet i vissa dalmål, Lundell, 

Lmalf. s. 153, VSpr I, s. 418, Levander, Dalmål II, s. 6, 270; not 4. 

b. bakre r-ljud 
h ett tonande tungrots-r, frikativt och utan rullning »ett långt bak 

bildat y» (VSpr I, s. 488, motsv. i norsk ljudskr. 4,, i dansk r, i tysk 
oftast P). Det är ett ljud, som normalt förekommer i götamålen och i 
sydsvenska mål, samt som redan nämnts norrut går upp mot linjen 
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Norrköping-Karlstad, där tungspets-r tar vid. Det är ett ungt ljud i 
alla svenska mål, och man kan med tämligen stor säkerhet fastslå, 
att det erövrat det område, där det nu förhärskar, under 1800-talet 
(Wigforss, S. Hallands folkmål, 1913 f., s. 596) och brett sig norrut 
ännu under 1900-talet. Dess nuvarande utbredningsområde kan delas 
i en sydlig och en nordlig del. IPA [H]. 

Inom det sydliga området har h, (eller vokaliserat r) trängt in i 
alla ställningar. Detta område omfattar — frånsett ovannämnda öar 
med r i nordö. Skåne och Blekinge — hela Sydsverige upp till en linje, 
som grovt kan dragas från Falkenberg över Jönköping-Nässjö-Eksjö-
Mönsterås (om gränsens förlopp i detalj se Sjöstedt 1936, s. 159-162). 

Det norra området har h i uddljud, samt då r är långt mellan vo-
kaler och i slutljud enligt den s. k. »götaregeln»: 'hesa, 4ik, vä44e, fe34,4 
men ,öra efter lång vokal. Detta område sträcker sig från nyssnämnda 
linje för 4 i alla ställningar upp till Särö-Hunneberg-Vänern i v. till 
norra Värmland och vidare över Hällefors-Laxå-Vätterns nordända 
samt från Motala till Norrköping. I den allra nordligaste delen av 
detta område förekommer 4 enbart i uddljud, den ställning som tyd-
ligen först drabbats av övergången. På Öland förekommer 4. bara i 
Algutsrum och Torslunda, annars kvarstår r eller har vokaliserats och 
i slutljud ofta helt försvunnit. R faller inom hela det sydsv. området 
oftast före 8 och t, ex. töss 'törs', fosst 'först', spott 'sport', fott 'fort'. 

Rörande de olika r-ljudens förekomst för övrigt i Norden och i Eu-
ropa hänvisas till Sjöstedts framställning 1936. Här skall blott näm-
nas, att 4i Norge uppträder i v. och sydv. kring Stavanger och Bergen 
samt sporadiskt i Hardanger och Söndhordland m. fl. st. I Danmark 
står i stället uvulart rullande r (Llls n) eller vokaliserat r som den 
normala realisationen av r-ljudet. 

1, motsvarande tonlösa tungrots-r, »är ett långt bak bildat x» 
(VSpr I, s. 489) likställt med ty. ach och ungefär motsvarande det 
ljud som höres jfr. prier, quatre, t. ex. i smål. näver (Sjöstedt s. 14). 

n tonande uvulart, rullande r: »en starkare luftström frambringar 
gärna n för 4, emedan den sätter tungspenen i rörelse» (Lundell 1879, 
s. 74), närmast motsvarande danskt r (i Jespersens transkr. 4!). Enligt 
Lundell skall n finnas i S. Möre, i Bleking och Skåne samt i Halland. 
En uppgift hos Vendell om ljudets förekomst på Runö (Sv. Lm. II. 3, 
s. 40 och i hans östsv. ordb. s. xxii) kan enligt N. Tiberg icke vara kor- 
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rekt utan torde bero på förväxling med frikativt y (jfr Sjöstedt s. 224, 
VSpr I, s. 490). IPA [R]. 

w motsvarande tonlösa, uvulara r-ljud, bildat genom vibration i 
tungspenen, »utmärker ljudet vid harkling, då man söker få upp något 
ur svalget» (Lll s. 74), och »det ersätter, förmodligen blott undantags-
vis vid häftigt tal, 4 i slutet av ord eller bredvid tonlös konsonant», 
VSpr I, s. 491. Ljudet betecknas i dansk ljudskrift med r. 

c. vokaliserad r-ljud 
Ett grumligt ospänt vokalljud, av något växlande kvalitet på olika 

trakter och hos olika individer: e, v, a, v o. s. v., är den vokaliserade 
motsvarigheten till r, 4 (eller 71) i sydsv. mål. Centrum för denna fö-
reteelse är centrala Värend och norra Skåne (se Sjöstedt 1936, karta 2, 

' s. 11). Även utanför det sydsv. området förekommer sådan vokalise-
ring av r, t. ex. i Dalarna (Malung, Äppelbo), se Levander I, s. 222, 
Sjöstedt s. 226. I Norge anträffas samma företeelse i v. och sydv. delen 
av landet, och i Danmark förekommer det på Själland (i dansk ljud-
skrift tecknat med upp-och-nedvänt r: Å, IPA [u-->o]). Även i eng. 
och ty. är ju denna sorts »r» vanligt. 

Till r-ljuden kan man också räkna ett par andra ljud, som tillfälligt-
vis tjänstgöra som sådant. Det ena är det ovan under bilabiala kon-
sonanter nämnda ljudet i ptro (»lip-r»), omnämnt hos Billing 1890. 
Det andra är vanligt w, den bilabiala tonande frikativan, som brukats 
som ersättare för r-ljud i skämttidningsspråk men med reell bakgrund, 
t. ex. »sew du bwow, jag behövew bawa åttahundwa kwonow», jfr 
VSpr I, s. 417. 

B. Vokalljuden och deras beteckningar 

It is interesting to note, however, that diction or articulation 
depends very largely, though not wholly, on the consonants, 
and that intelligible speech or singing can result with consid-
erable vowel modification provided that the consonants are 
clearly articulated. 

Stanley-Maxfield 1933. 

Analysen och klassificeringen av vokalljuden möter betydligt större 
svårigheter än motsvarande uppgift i fråga om konsonanterna. 
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Vokalernas klang kan varieras på ett helt annat sätt än konsonant-
ljudens med deras fixerade bildningslägen, och varje vokalljud har 
faktiskt en större tolerabel variationsbredd för »samma ljud» än kon-
sonanterna. Antalet möjliga uttalslägen för vokalerna är praktiskt 
taget ändlöst, och varje ändring av tungans och läppöppningens form 
ger nya ljud. Å andra sidan kan samma akustiska intryck åstadkom-
kas med genetiskt olika medel. Till och med stämbandstonen, som 
speciellt gett sitt namn åt denna ljudklass, kan saknas, t. ex. vid visk-
ning utan att detta väsentligen förändrar de olika vokalljudens karak-
tär. Resonansrummet, som modifierar rösttonen, är således den av-
görande faktorn för vokalljudens bildning. 

Med vokaler menas en ljudgrupp, där ljuden bildas med stämbands-
vibrationer (»ton») men där den tonande luftmassan inte, som hos 
tonande konsonanter, hindras på sin väg ut i fria luften genom för-
trängningar eller spärrar utan får passera fritt. De av stämbanden 
alstrade tonerna få i stället sin klang modifierad på olika sätt genom 
växling i storlek och form hos det resonansrum, som ljudmassan pas-
serar: svalget, mun- och näshålan, samt genom läppöppningens form. 
Dessa utrymmen tjäna som resonatorer och förstärka eller under-
trycka vissa av de övertoner, som stämbanden avgivit. En systematisk 
gruppering av vokalljuden efter deras bildningssätt får således främst 
taga hänsyn till de faktorer, som bestämma resonansrummets form. 

Normalt bildas vokalerna enbart med resonans från munhålan, och 
vägen upp genom näsan hålles stängd genom att gomseglet är lyftat: 
orala vokaler. Om däremot gomseglet är sänkt, så att luften kan pas-
sera också genom näshålan, uppstå nasala (nasalerade, nasoorala) 
vokaler, t. ex. fr. an, fin, bon. Så långt är bildningssättet klart. Men 
när det gäller att bestämma tungans artikulation, som jämte läpparnas 
form mest avgörande bestämmer vokalljudens art, ställer sig frågan 
svårare. Man kan visserligen i vissa fall med palatogram och röntgen-
bilder bestämma tungans läge i förhållande till gommen, men i hör-
fonetisk bestämning blir det mest de förhållanden en undersökare kan 
iakttaga hos sig själv, som bli vägledande för klassifikationen. Emel-
lertid kan man varken på den ena eller andra vägen nå annat än unge-
färliga bestämningar. Noreen, som var mycket skeptisk mot alltför 
säkra påståenden om vokalernas bildningssätt, har riktigt påpekat: 
»Ingen beskrifning af någon som helst vokal kan med säkerhet göra 
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anspråk på att vara annat än individuellt giltig eller på sin höjd gäl-
lande ifråga om det bildningssätt, som af ett flertal individer vanligen 
användes. Detta beror på, att de flesta vokaler, i motsättning till 
andra språkljud, äro polymorfa, d. v. s. att heteromorfa vokaler kunna 
vara, åtminstone för örats uppfattning, akustiskt identiska.» (VSpr. 
I, s. 395.) Olika forskare ha också ofta haft starkt varierande uppfatt-
ning om vokalernas bildningssätt och lika växlande beskrivningar 
och terminologi, vilket inte bidragit till att öka klarheten.1  Här skall i 
korthet lämnas några uppgifter om olika forskares vokalsystematik. 

Början göres med Lundell, vars beskrivningar och termer måste 
vara grundläggande för tolkningen av de ljudvärden han knutit till sina 
tecken. Han gick aldrig särskilt långt i sin systematik, och övertog sina 
indelningsgrunder från andra forskare. Han hade främst praktiska 
uppteckningssyften i sikte vid tillskapandet av sitt alfabet, och byggde 
på traditionell ljuduppfattning. Den var knappast rent fonetisk, när 
det gäller vokalljuden, utan hade en viss fonologisk syftning. Han 
framhöll alltid, att också landsmålsalfabetet i viss mening bara var en 
»grov» beteckning och avstod från särhållandet av varje faktiskt hör-
bar ljudnyans. I stället fixerade han ett visst antal »ljudcentra» kring 
vilka uttalet av de betydelsebärande fonemen varierar: »Nu är emel-
lertid teoretiskt språkljudens mängd lika obegränsad som rummets 
delbarhet, ock det är därför nödigt att med ledning af historiska ock 
fysiologiska förhållanden uppställa vissa typer av språkljud, så godt 
sig göra låter begränsa dem mot hvarandra, ock åt hvarje af dem 
lemna en viss latitud, innanför hvilken skiftningar må förekomma, 
utan att därför tecknet blifver ett annat. Skulle hvarje märkbar 
skiftning få ett eget tecken, blefve bokstäfvernas antal oändligt stort, 
ock sådant förbjuder sig själft. Vid uppställningen af landsmåls-
alfabetet är analysen i det hela icke drifven utöfver den punkt, hvar-
till den genom de svenska författare, som behandlat våra folkmål, 

1  The notation of vowels provad one of the most diffieult taska of the Con-
ference, because languages differ very mua from one another, and small 
nuanees in artieulation, which in one language are utterly unimportant, may in 
other languages be distinctive. It is also in the present stage of phonetie science 
very difficult, not to say impossible, to give objective deseriptions of vowels 
which are suffieiently precise to ensure an exact reeognition of the vowel intended 
(Phonetic Transcription etc. 1925, s. 25). 
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redan förut kommit» (Lundell, Lmalf. s. 16). Det är också värt att 
lägga märke till den kompromiss mellan fonologi i bondförståndets 
tecken och naturvetenskaplig fonetik, som kännetecknar Lundells 
hållning, samma sak kan också spåras i den betydelse han tillmätte de 
dialekttalades egen uppfattning av ljuden; därvidlag gick hans lär-
junge Geijer kanske ändå längre. 

Vid bestämningen och beskrivningen av dialekternas vokalvärden, 
i den mån de inte direkt voro övertagna från tidigare författare, ut-
gick Lundell självklart från riksspråkets ljudvärden, sådana han upp-
fattade dem (jfr Lmalf. s. 73, där han säger att beskrivningarna av 
vokalerna gälla »i strängaste mening blott för mitt sätt att bilda ifrå-
gavarande språkljud»). Relativismen i hans framställning framgår 
också av hans påpekande, att »märkbart olika ställningar /av språk-
värktygen/ kunna gifva vokaler, som för örat fullständigt eller i det 
närmaste sammanfalla» (anf. st.); han var således inte försvuren till 
någon dogmatisk genetisk fonetik. Lundell försökte emellertid också 
vid uppställandet av sitt alfabet i någon mån knyta sina tecken till 
internationella ljudvärden, liksom t. ex. Lepsius och Daniel Jones var 
på sitt håll gjort, och då naturligtvis främst till ljuden i tyskan och 
italienskan samt franskan. Här förelågo dock vissa avgörande olik-
heter, som han först senare kom underfund med (t. ex. skillnaden mel-
lan »europeiskt a» och lmalf. a eller tyskt o och lmalf. o). Vid varje 
diskussion om vad Lundell kan ha menat med ett visst tecken (»hvarje 
språkljud har ett enda, en gång för alla fastställdt tecken, med hvilket 
det alltid ock oföränderligen återgifves», Lmalf. s. 16) får man utgå 
från de definitioner han lämnat, från hans egna konstaterbara ljud-
värden (som kan iakttagas i bevarade grammofonupptagningar av 
hans språk) samt från den tradition som fortlevat bland hans lärjungar 
(i främsta rummet Herman Geijer). När det gäller tecken, som införts 
av andra forskare än Lundell, måste man återgå till deras beskriv-
ningar och definitioner (jfr kap. 5 ovan). Lundells egen systematiska 
uppdelning av vokalerna, som i jämförelse med hans behandling av 
konsonantljuden icke drevs särskilt långt, framgår av hans tabeller 
1879 och 1928.1  

1  Lundell, Lmalf. s. 74, här återgiven som tab. 5, och s. 145, samt Swed. Dial. 
Alphabet, s. 11, här återgiven som tab. 12. 
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I fråga om indelningsgrunden säger han 1879 (s. 83): »I en fullständig 
vokalformel skulle ingå följande element: graden af tungans höjning 
ock höjningens läge i riktning framifrån bakåt, formen af tungans öfre 
yta, kindernas ställning, afståndet mellan käkarne, struphufvudets 
höjning eller sänkning i förhållande till dess normalhöjd, samt slutligen 
läpparnes form.» 

I tabellen s. 74 (1879, se ovan s. 34, fig. 5) indelar han vokalerna 
(efter Bell) i 

främre, blandande och bakre vokaler eftersom främre, mellersta 
eller bakre delen av tungan höjes mot gommen; vardera av dessa 
delas i 
höga, medelh,öga och låga betecknande graden av tungans höj-
ning; 
labialiseringsgrad betecknas med siffrorna 0-4, varvid 0 anger extra 
bred munöppning, 1 neutralläge och 4 största möjliga rundning. 

I tabellen s. 145 (1879) tillkommer ytterligare indelningen i trånga och 
och vida, t. ex. e »främre, medelhög, orundad, trång» och ce »främre, 
medelhög, orundad, vid» vokal. I vokaltabellen 1928 har han formellt 
bara två indelningsgrunder: front, intermediate, back för tungläget 
horisontalt och high, mid, low för graden av tungans höjning, vartill 
genom tecknens placering parvis i tabellen orundade och rundade 
vokaler särskiljas. Se ovan s. 59, fig. 12. 

Noreen, som betydligt mera ingående diskuterade vokalljuden, har i 
VSpr I, s. 387 ff. behandlat grunderna för systematisk beskrivning av 
dessa ljud. Bland dessa tar han först upp kiikvinkeln, som han för 
sin del dock ansåg ha ringa betydelse för vokaldifferentieringen, åt-
minstone i svenskan, bl.a. beroende på att tungan icke behöver mer 
än i viss mån följa underkäkens rörelser. Som andra grund för indel-
ning tar han tungans artikulation, där han som första punkt tar ar-
tikulationsstället för de olika vokalljuden: »Så framt icke tungan be-
finner sig i sitt indifferensläge, i hvilket fall en obestämd ('neutral', 
'indifferent') vokal uppstår, så artikulerar någon punkt på densamma 
mot någon punkt å munhålans tak — — — så att mellan tunga och 
gom uppstår ett pass, som itudelar munhålan i tvenne, genom själfva 
passet med hvarandra förbundna resonansrum, hvardera afgifvande 
sin särskilda egenton. Läget för detta pass kan — — vara hvilket som 
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helst af de — — 'lingvala' artikulationsställena.» Han tar sedan som 
exempel upp följande: 

apiko-alveolara vokaler, ex. Viby-i och -y; 
dorso-alveolara, ex. rspr. i och y; 
dorso-kakuminala, ex. rspr. e, ä, ö och u i hus; 
dorso-velopalatala, ex. u i kung, ä i här och ö i förr; 
dorso-velara, ex. a, o, å; 

»dessutom kan man ofta inom dessa artikulationsområden urskilja 
främre, mellre och bakre varieteter». Han säger vidare: »Trots denna 
mångfald af artikulationsställen för vokalerna pläga emellertid de 
flesta fonetiska författare, t. ex. Sweet, Sievers och Passy — — endast 
tala om tre 'horisontala' tunglägen: det 'främre', det 'blandade' och 
det 'bakre' — ungefär motsvarande mina kakuminala, velopalatala och 
velara artikulationsställen — och på sin höjd dessutom medgifva 
tillvaron af en 'yttre' och en 'inre' varietet för ett eller annat af dessa 
lägen. Såsom synes, är emellertid en sådan indelning åtminstone för 
svenskans vidkommande alldeles otillfredsställande och har icke heller 
af någon svensk författare utan vidare accepterats.» 

Som andra punkt tar Noreen (s. 389) upp avståndet mellan tungan och 
gommen vid ifrågavarande artikulationsställe, där man kan urskilja 
många lägen mellan det, där friktionsljud nätt och jämnt undvikes ge-
nom för litet avstånd och det där ingen som helst förträngning uppstår. 
Han påpekar, att Sweet, Sievers och Lundell (Prakt. fonetik 1903,s. 11, 
1910, s. 12) räkna med tre för örat åtskiljbara grader eller »vertikala 
lägen», medan Passy räknar med fyra etc.1  och fortsätter: »För egen 
del kan jag icke med säkerhet urskilja mer än två grader, men medger 
gärna sannolikheten af att andra äro i stånd därtill. Att emellertid 
ett längre gående uppdelande icke hafver sig så alldeles lätt, framgår 
af forskarnas ringa enighet, så snart man går utöfver den tvågradiga 
skalan Så t. ex. uppföres o i bo af Lundell såsom 'medelhög', af Lind-
gren däremot som hög, ö i kött af den förre som medelhög, af den sed-
nare åter som låg, osv. Jag nöjer mig därför med att indela vokalerna 
från ifrågavarande synpunkt uti höga, dvs. vokaler med jämförelsevis 

1  Noreen a. st.: »Passy antar fyra ('vertikala') lägen, J. V. Lindgren (Sy. Lm. 
s. 7) sex, E. Grip (Sv. Lm. XVIII. 6, s. 9) sju, Lyttkens och Wulff nio 

(teoretiskt tom. elfva).» 
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trångt pass mellan tunga och gom, och låga, dvs, sådana om ha jäm-
förelsevis vidt pass.» Han tyckte emellertid inte om termerna hög : låg, 
som lätt kunde förblandas med 'hög på tonskalan' och skulle gärna ha 
tagit upp Jespersens föreslagna »ner» och »fjern» om de kunnat för-
svenskas, »trång» och »vid» kunde han inte använda, då de tagits i bruk 
för beteckning av läppartikulationen vid rundade vokaler.' 

Som tredje punkt tar Noreen upp tungans muskelspänning (s. 392) 
vid artikulationsstället, och skiljer där mellan spända och slappa voka-
ler: »Sweet, Sievers m.fl. använda i stället termerna 'trånga' och 
'vida'», som Noreen inte finner lämpliga och dessutom, som nyss sagts, 
tagit i anspråk för annat ändamål. 

Som sista indelningsgrund tar Noreen läppartikulationen (s. 392 f.), 
där han skiljer mellan förskjutning framåt (ex. sv. y och ö) eller åt 
sidorna (sv. i och e) samt indifferensläge. Vidare påverkas ljudet av 
läppöppningens form: horisontalt avlång som ä och sv. a i hatt eller 
rundad som sv. u i hus eller o i bo. Och slutligen tar han upp läpp-
öppningens storlek, där han skiljer på delabialiserade (rena) vokaler 
som i, e, ä och labialiserade med fyra grader: vida (a i hat), halvvida 
(o i folk), h,a,lvtrånga (å i få) samt trånga (u i hus). 

Malmberg 1949 indelar vokalerna efter 1) tungans horisontala läge 
i framtungsvokaler (främre eller palatala), baktungsvokaler (bakre eller 
velara) och mellantungsvokaler (mediala); 2) efter tungans vertikala 
läge eller tungryggens höjning mot gomtaket i öppna och slutna. Ofta 
räknar man tre grader härvidlag: öppen, halvöppen och sluten eller 
enligt en annan terminologi hög (=sluten), medelhög (=halvsluten) 
och låg (= öppen). »Vanligare är det med fyra grader: 1) öppen, 2) 
halvöppen, 3) halvsluten och 4) sluten»2  (jfr D. Jones nedan!). Med hän-
syn till läpparnas artikulation indelar Malmberg vokalerna i rundade 
och °rundade; käkvinkelns storlek anser han för svenskans del ovid-
kommande som indelningsgrund. 

Till dessa i tryck givna uppställningar av de svenska vokalernas 
systematiska indelning bör också läggas den tabell över våra dialek-
ters vokaler, som Herman Geijer lade till grund för sin framställning 
vid sina kurser i landsmålsuppteckning under 1920-talet och som han 

1  Noreen, a.a. s. 391: »detta är också händelsen med Passys 'ferm& och 'ou-
vert' svarande till 'sluten' och 'öppen'.» 

2  Malmberg, Kort lärob. i fonetik 1949, s. 60 ff. 
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Fig. 15. De svenska dialekternas vokalteeken och vokalernas systematiska in-
delning enligt H. Geijer 1921. —  Synoptical table of the vowel sounds in Swe-

dish dialects aceording to H. Geijer. 

ämnat publicera i en planerad översikt över Lundells landsmålsalfa-
bet.' Hans vokalschema är av så stor vikt vid bedömandet av hans 
uppfattning av vokalvärdena för lmalf:s tecken, att det förtjänar att 
återgivas här (fig. 15), i synnerhet som hans uppdelning i »vokal- 

1  H. Geijer, manuskript nr 784 i ULMA. 
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familjer» i stor utsträckning följts i nedan givna detaljöversikt över 
landsmålsalfabetets vokaltecken. Han indelade vokalerna: 

efter graden av tungans vertikala höjning mot gommen i höga, 
mellanhöga och låga; 

efter den del av tungan, som höjes mot gommen i främre, mellersta 
och bakre; 

efter läppartikulationens art i °rundade och rundade och slutligen 
efter muskelspänningen (och/eller käkvinkeln) i slutna, öppna och 

neutrala. Han talar dessutom även om spänd och ospänd artikulation.' 
En jämförelse mellan dessa svenska försök till vokalsystematik och 

internationellt bruk får också ingå i denna framställning. Här kom-
mer i första rummet de framställningar som gjorts av Daniel Jones i 
fråga,2  eftersom de också gälla bestämningar av ljudvärdena i det 
internationella fonetiska alfabetet (IPA ) jfr nedan kap. 8). Vokal-
beskrivningarna hos Jones utgå från följande fyra synpunkter: 

height of tongue: 4 grader close, half close, h,alf open, open; 
part of tongue raised: 3 grader front, central, back; 
position of lips: 4 grader neutral, sprea,d, open, and close rounding; 
opelling between the jaws: 3 grader narrow, medium, wide. 

Dessutom talar han ifråga om muskelspänningen i talorganen (mus-
cular tension) om tense och lax.3  

1  Geijer a. a. s. 20 d: *Vid uppställandet af de inom hvarje hufvudgrupp fal-
lande vokalerna har jag låtit skillnaden mellan s.k. slutna och öppna vokaler 
utgöra den väsentliga indelningsgrunden. Hvad som menas med ett öppet och 
ett slutet i, y 0.8. v. är visserligen svårt att uttömmande analysera och att i 
definitioner uttrycka, men de gamla benämningarna slutna och öppna vokaler 
visa dock en högst märklig lifskraft. Älven fonetiker, som vid sin systematisering 
af vokalerna uteslutit dessa, använda den ofta vid specialbeskrifningen af sär-
skilda vokalnyanser, och hvar och en förstår hvad som menas, när det talas om 
ett öppet i, u 0.8. V. — — liksom så många andra gamla fonetiska begrepp äro 
de blott relativa och måste användas som sådana -- —. Innebörden i ordet 'slu-
ten' kan delvis sammanfalla med innebörden i ordet 'hög', innebörden i ordet 'öp- 
pen' delvis sammanfalla med innebörden i ordet 'låg' — — (8. 23) Uttrycken 
slutna och öppna vokaler ha alltså — — en synnerligen sammansatt betydelse 
(sluten = spänd, öppen — tendens till °spändhet)». 

2  Daniel Jones, An Outline of English Phoneties, 8th ed. Cambridge 1957, s. 
63 ff. 

3  Jones a. a. s. 40: »It is generally advisable to apply the terms tense and lax 
only to the case of close vowels. It is extremely difficult to determine in the case 
7 — 61153056 Landsmålsalfabetet 
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Fig. 16. IPA:s kardinalvokaler. — The 8 primary and the 7 secondary eardinal 
vowels. 

a) Kardinalvokaler 
i som jfr. 8i, ty. wie 

som jfr. M, ty. mehr 
som i eng. get, fr. maitre 

a som i fr. (Paris) patte, page 
a som jfr. pas, ty. fahren 

som jfr, fort, ty. sonne 
som jfr. beau, cote 
som i eng. rule, ty. gut 

b) Bi-kardinalvokaler 
y som jfr. lune, ty. äber 

som i fr. peu, ty. achön 
ce som i fr. peur, auf 

som i s. eng. hot 
A som i eng. cup 
y som i marathi ghyr 

Ut som i jap. Fuji 

Efter D. Jones, hos M. Heepe, Lautzeichen etc. 1928, s. 21. 

Vid diskussion om förhållandet mellan svenska och internationella 
vokalvärden bör man alltid referera till IPA:s definitioner. Hela detta 
alfabet återges senare i kap. 8, men här medtages det schema över 
IPA:s kardinalvokaler' som bildar utgångspunkten för jämförelserna 
(fig. 16); a) visar tungläge i vertikal och horisontal led för de 8 kardi-
nalvokalerna och b) visar normalläget för ytterligare 7 viktiga vokal- 

of the opener vowels whether the sensation of `tenseness' is present or not, and 
there is in regard to some vowels eonsiderable difference of opinion on the 
subj ect.» 

1  Översikten över kardinalvokalerna och deras variationsomfång återges 
närmast efter D. Jones' framställning om IPA:s alfabet hos M. Heepe, Laut-
zeichen und ihre Anwendung, 1928, s. 21, resp. 22. Jfr Jones, An Outline of 
English Phonetics, 1957, s. 36 och 52. — En grammofonintalning av de 8 
kardinalvokalerna efter Jones' eget uttal av dem har funnits, utförd 1917 av 
grammofonbolaget His Master's Voice, som nr B 804; denna är icke längre till-
gänglig i handeln, men matrisen är bevarad och det är tekniskt möjligt att er-
hålla kopior, om flera beställas. Däremot finnes fortfarande tillgänglig en mot-
svarande inspelning gjord av Linguaphone Institute, nr ENG 252-53. Se 
vidare härom hos Jones, a. a. s. 34, noten. 
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frontl 

close åack 

hal/ Open 

9Den 

cellerail 

Fig. 17. Kardinalvokalernas variationsbredd enligt IPA. -- The limits for the 
primary and secondary cardinal vowels. 

Efter D. Jones, hos M. Heepe, Lautzeichen etc. 1928, s. 22. 
Särspråkens vokaler böra enligt IPA:s rekommendationer anges med respek- 

tive kardinalvokals tecken, om de falla inom de i schemat angivna gränserna. 

Fig. 18. Kardinalvokalernas tunglägen. — The tongue positions for six cardinal 
vowels. 

Figuren visar tungläget för den högsta främre kardinalvokalen i (som i ty 
wie) och den lägsta bakersta a (som i eng. father) samt mellanliggande ry. as, u, 
o och a. (Efter Phonetic Transeription and Transliteration, Proposals of the 
Copenhagen Conference April 1925, Oxford 1926, s. 26.) Jfr s. 25 f.: »Daniel 
Jones explained to the Conference his system of 'Cardinal Vowels', in which he 
has aimed at fixing a certain number of vowel articulations, which may be used 
as startingpoints for descriptions of any vowel-sounds actually occurring in 
various languages. These cardinal vowels are not chosen arbitrarily from definite 
languages, but they are seleeted on physiological and acoustic grounds. Cardinal 
vowel No. 1 (i) is the vowel which has the tongue in the highest and most forward 
position. Cardinal vowel No. 5 (a) has the tongue in the lowest and most back-
ward position. Cardinal vowels 2 (e), 3 (e), and 4 (a) are seleeted as being three 
front vowels such that the degree of acoustic separation between °Emil pair of 
consecutive vowels are approximately equal. — — The tongue positions of 
cardinal vowels 1, 4, 5, and 8 have been established by means of X-ray photo-
graphs.» 
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Fig. 19. Forchhammers vokalschema. — The vowel sounds in Forchhammer's 
»Weltlautschrift». 

i: ty. biete, bitte y : ty. hiite, hätte 
e : ty. see, besser : ty. höhle 

: ty. wähle ce : ty. hölle 
hT ry. jery u : ty. mut, mutter 
a : eng. but o : ty. sohn 
a : ty. vater, wann o : ty. sonne 

Fig. 20. Vokalvärden i svenskt riksspråk. — The vowel sounds in standard 
Swedish. 

Forchhammers »vokalklots» med läget för svenska normalvokaler inmärkta i ett 
tredimensionellt system, vars framsida ger främre och baksidan bakre vokaler, 
vänstersidan ger delabialiserade och högersidan labialiseracle vokaler medan 
höga (slutna) vokaler ligga uppåt och låga (öppna) nedåt. I dialekterna före-
fintliga vokaler med avvikande bildningssätt kunna markeras in vertikalt för 
andra öppningsgrader och horisontalt för olika rundningsgrader. 
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värden. Här medtages också IPA:s förslag till avgränsning av de 
olika kardinalvokalernas-variationsonifång-(fig1-7). Dessutom visas i 
fig. 18 tungläget för den högsta främre kardinalvokalen i och för den 
lägsta bakre a samt mellanliggande tunglägen för resp. bb (ry.), u, o 
och a.1  

En annan jämförelse med internationella ljudvärden ger Forch-
hammers »Weltalphabet,»2  som upptar 12 grundvokaler, vilkas för-
hållande till varandra han grafiskt framställt i form av en paral-
lellepiped (»der Vokalklotz»), där bildningssättet för varje vokalljud 
direkt kan avläsas efter indelningsgrunden främre — bakre, höga — 
låga och orundacle — rundade. Denna figur återgives här som fig. 19; 
samma grafiska schema har efter Forchhammer upptagits av 0. Jes-
persen för översikt av danskans vokaler.3  Då denna »vokalklots» 
har ett obestridligt pedagogiskt värde, medtages här en översikt över 
det svenska riksspråkets viktigaste vokaler, inskrivna i detta schema 
(fig. 20). Även om detta inte ger någon uttömmande karakteristik 
av vokalernas bildningssätt, ger dess tredimensionella konstruktion 
en möjlighet att på enkelt sätt ange relationerna mellan praktiskt 
taget vilka vokalljud som helst, angivna som mellanformer med större 
eller mindre läpprundning (höger : vänster), läge mellan fram- och 
baktunga (framåt-bakåt) och högre eller lägre tungställning (uppåt: 
nedåt) genom deras placering på någon av de tre dimensionerna. Om 
denna figur inte ger någon finanalys av resonansrummets bildning, 
anger den dock påtagligt relationerna mellan vokalerna inom de olika 
grupperna. 

1  Efter Phonetic Transcription 1925, Oxford, s. 26. 
2  Se J. Forchh,amrner, Die Grundlage der Phonetik, Heidelberg 1924, bilden 

av »der Vokalklotz» återfinnes s. 48. 
3  Se 0. Jespersen, Modersmålets fonetik, Kblin 1934, s. 104. Ang. vokal-

beskrivningar för övrigt kan för danskans del hänvisas till Poul Andersen, Dansk 
fonetik (i Nord. Lterebog for Talepaedagoger I, 1954), där också en jämförande 
översikt över motsvarigheterna i IPA:s alfabet och de nordiska ljudskriftalfa-
beten finnes; för norskans del till E. W. Selmer, Norsk fonetik (i samma lärob.) 
samt Joh. Storms översikt (i Norvegia I) över den norska ljudskriften. För 
svenskans del kan hänvisas till 0. Gjerdman, Svensk fonetik (i ovannämnda 
lärob.), för engelskans till D. Jones förut nämnda Outline samt för franskan till 
M. Grammont, Trait6 de PhonoStique, Paris 1933, s. 83-96. 
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Vid den följande ljudbeskrivningen för landsmålsalfabetets vokal-
tecken uppställas ljuden i genetiskt sammanhängande grupper, ett 
slags »ljudfamiljer», såsom H. Geijer har gjort i sitt ovannämnda 
schema, fig. 15, således ii-ljud, y-ljud o. s. v. 

1. Främre vokaler 

a) Höga, orundctde (delabialiserade) vokaler: 

I-vokaler: j, 4 i, ?, y, 8, bi, 94 

ett starkt förträngt i-ljud, så trångt att det förlorar sin karaktär av 
ren vokal och ett surrande ljud uppstår vid trängsta passet mellan 
tunga och gom, ett »dämpat» ljud enligt B. Holmbergs terminologi 
(Studier över »dämpade» vokaler i svenska folkmål, Sv. Lm. 1949, s. 1 
ff., 1952, s. 57 ff.). Ljudet, liksom på samma sätt bildade y- och e-ljud, 
brukar efter den ort i Närke, där man först uppmärksammade det, 
kallas »Viby-i» etc. (se Lundell, Lmalf., s. 91, Noreen, VSpr I, s. 495). 
L11 säger härom: »Struphufvudet sänker sig djupt under sitt normal-
läge, hela tungan drages därvid till baka, och vokalerna /i och y/ bildas 
längre bakåt än i, y. Man skulle således hava rätt att, såom ock skett, 
kalla ifrågavarande språkljud gutturala.» Noreen, a. st. upptar däre-
mot ljudet under »apiko-alveolara» vokaler såsom »delabialiserad, hög 
och spänd». I själva verket visa dess ljud karakteristiska avvikelser 
från i-, y-uttal både hos fram- och baktungan. Se vidare 0. Gjerdman, 
Två utbölingar inom svenska ljudsystemet, (SoS 1916, s. 16 f.), P. 
Bogren, Torpmålet 1921, s. 2. — Utom i stora delar av Närke på-
träffas dessa ljud även i Östergötland (Finspånga län, Vikbolandet), 
i Småland (Torsås), i Dalsland (Sundals hd) och Bohuslän (Orust, 
Tjörn) samt i större delen av Medelpad (spec. Selånger, Torp). Se 
även Borgström, Sv. Lm. B. 11, s. 33. Ljudet förekommer även i 
norska dial. enl. S. Kolsrud, »Dämpade vokaler» (Sv. Lm. 1950, s. 
175-178). 

i normalt rikssvenskt långt i, en främre sluten orundad vokal, 
praktiskt taget identiskt med IPA [i], då det inte är diftongerat, såle-
des ty. bieten, fr. fini. Lmalf. s. 87, »slutet, trångt», VSpr I, s. 495, 
»delabialiserad, hög, spänd». Betecknas i norsk ljudskr. i. Ljudet före-
kommer säkerligen både i rspr. och i dial, även som kort, betydligt 
oftare än vad uppteckningarna låta komma till synes; som kort är det 
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blott mindre spänt. Som långt och tryckstarkt blir det lätt diftongiskt 
med efterslag av j. 

} öppnare och slappare än föreg., Lmalf. s. 87, »öppet», resp. »vidt», 
för örat står i. på övergång till e»; VSpr I, s. 498, »delabialiserad, hög, 
slapp». Av ljud i europeiska språk står det nära ljudet i eng. bit, pit 
men är något trängre; enligt Levander, Palm. I, not s. 274 f. är det i 
dalm. tydligen tveksamt att dra gräns mellan i och e: »språkkänslan 
ger ibland ett annat utslag hos den infödde, än främlingen skulle vänta: 
jag har flera gånger, då jag frågat någon, som nyss sagt, efter mitt in-
tryck, i» huruvida det var ett i eller ett e, och fått till svar e» (cit. 
Geijer); a. a. s. 302: »Liksom 2› i Älvd. — särskilt i äldre kvinnors uttal 
— ofta står nära e, så kan man dock mången gång vara tveksam, om ej 
i det eller det individuella faller ø borde skrivas i st. f. y.» Det förefaller 
således ofta ha stark tillnärmelse till e; när det som t.ex. i uppl. 
skiljer sig från i blott genom en aning slappare uttal i kort ställning, 
torde man böra skriva i. Betecknas i IPA [i], i norsk ljudskrift t. 

9 ett ännu öppnare i-ljud, på gränsen till p , kanske närmast likt e i 
eng. pretty. I tryck har detta tecken första gången använts av Good-
win, (Umgangsspr. 1905, s. 71 o. 75) som beskriver ljudet som »hohe, 
ungerundete, ungespannte Mittelzungenvokal» och säger att det klingar 
som eng. pity; ljudet lär enl. honom vara vanligt i sydbayr. dial. Har 
inte något särskilt tecken i IPA eller i no. ljudskr. 

Detta ljud, resp. tecken, har sedan närmare diskuterats och defi-
nierats av Geijer 1921 (Sv. Lm. B. 18, s. 28). Han har funnit ett mot-
svarande ljud i opplänningsmålet i Jämtland, och han karakteriserar 
det som en i svenska mål för övrigt ytterst sällsynt i-vokai, bildad 
med betydligt tillbakadragnare tunga än vanligt i, för främmande till 
en början svår att urskilja, stundom görande intryck av o eller ce 
snarare än i. I en exkurs a.a. s. 82 anges i vara ett mellantunge-i 
med väsentligen ospänd artikulation. De dialekttalande själva skilja 
mellan detta och vanligt i, och t. ex. landsmålsförfattaren Erik Olsson 
(»Äcke») återgav i sina Mörsil-texter detta ljud med fett i. förekom-
mer i jämtskan främst i »tilljämnade ord» med i i ändelsen. Vokalen 
är stundom hellång, stundom.halvlång och står i regeln i den gravis-
accentuerade stamstavelsen, under det ändelsen i samma ord har i 
(Åre). Ett fall då denna typ använts är Hesselman, Sveamålen, s. 30, 
not 2, men är där tryckfel! 
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y är ett labialiserat i (eller delabialiserat y), enl. Lmalf. s. 91 »ett 
eget mellanljud mellan i ock y», enl. VSpr I, s. 499 »vidt labialiserad 
och hög vokal», enl. L11 a. st. finnes ljudet antecknat från Luleå och 
Råneå i Norrbotten samt från Södertörn. Men senare uppteckningar 
visa, att det också finnes på många andra håll som ersättare för vanliga 
i- eller y-ljud. Grip 1901 (Sv. Lm. XVIII. 6, s. 9) säger att det »be-
tecknar ett ljud, som närmast kan karakteriseras som ett svagt la-
bialiserat i. Det bildas med tungan något lägre ock mera tillbakadra-
gen än vid i». Jfr även Grip 1899 (Sv. Lm. XVIII. 3) i ett flertal texter 
invid labialer, t. ex. spira, vira. Levander nämner det i Dalmålet I 
(s. 303, not 7 fr. Järna, s. 308, not 9) i nyding. Ljudet förekommer 
vidare som senare led i diftongen öy i jämtskan (Geijer, Åresaml. ex. 
öda) och i Norrbotten (C. Pihl, överkalixmålet 1924, ex. döma). Jfr 
vidare Sundevall 1862, s. 6. och Gjerdman i SoS 16, s. 16. Norsk ljud-
skrift betecknar ljudet med 

9 neutral vokal mellan i och y (eller u); tecknet använt av Goodwin 
1905, s. 57 för ett sydty. dialektalt ljud samt i Sv. Lm 1905,8. 99 f. för 
återgivande av ändelsevok. i isl. munur, SigurSur. 

tt enligt Lundell en vokal mellan 9 och bi (Lärob. i ry. spr. 1917, 
s. 9), modifikation av u. 

bl mellantungevokal, med tungan i u-läge men delabialiserat, ett 
s.k. »bakre i», t. ex. i ry. jery; se Lundell, Swed. Dial. Alphabet 1929, s. 
11. Finnes ej i svenskt språk, IPA [1], B. Malmberg 1949, s. 76 [i]. 

mellantungevokal, ännu något lägre än föreg., upptagen i Lun-
dells vokaltabell 1928 a. a. s. 11; avser ett ljud i ryskan. 

b) Höga, rundade vokaler (labialiserade främre vokaler): 

Y-vokaler: y, y, y, y, y, V, (b, 9 ). 
labialiserat »Viby-i», Lmalf. s. 91, bildas för övrigt på samma sätt 

som z; rörande litt. se  detta ljud. 
y normalt rikssvenskt långt y, Lmalf. s. 89, »slutet y» bildat i samma 

läge som i frånsett läppställningen. VSpr I, s.499: »halvvidt eller ock — 
utan nämnvärd akustisk skillnad — halvtrångt labialiserad, hög och 
spänd, är således ett jämförelsevis starkt labialiserat i, men har 
dessutom ofta läpparna förskjutna (icke åt sidorna, såsom vid i, utan) 
framåt» och således ganska olikt da. lys, ty. iiber, som äro trångt 
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labialiserade och bildade något längre bak än y; norsk ljudskr. y, IPA 
{37' + l- 

y är ett öppnare och mindre spänt y, enligt definitionen med en 
dragning åt ö; Lmalf. s. 89, VSpr I, s. 500: »halfvidt labialiserad hög 
och slapp vokal». y förekommer i rspr. både som långt och kort ljud, 
och så torde på sina hålla också vara fallet i åtskilliga dial. Den rikliga 
förekomsten av y i dial.-uppteckningar kan i viss mån bero på kon-
servativ upptecknartradition från områden med stark skillnad mellan 
y och tp . Om den starka dragningen åt ö i dalm. se  ovan under 
(Älvd.). IPA har tecknet [y'] för detta ljud, no. ljudskrift På grund 
av typbrist har E. Wigforss använt tecknet q i De korta vokalerna i 
Skånemålen, 1918, s. 29 m.fl. st. 

y är ett y med ännu starkare dragning åt ö, och får uppfattas som 
ett labialiserat i; förekommer i samma trakter av Jämtland som detta 
(se närmre i det föreg.) och uppträder i stamstavelse hos »tilljäm-
nade» ord med i i ändelsen. Använt i tryck av Geijer, Sv. Lm. B. 18, 
1921, se särskilt s. 27f. och 82 f., ex. i malet, kulet. 

Om p och 9 se ovan under i-vokaler! 
y är bildat något längre bakåt än y och liknar något ty. ii samt är 

enligt svensk uppfattning närmast en y-haltig variant av 9a-ljuden. 
Vokalljudet är beskrivet och tecknet använt av BoUhius, Orsa-
målet 1918 (Sv. Lm. IV. 4, s. 77), som skriver: »Orsamålstalande indi-
vider vilja dock ej erkänna detta ljud som y, vilket ju f.ö. alldeles 
saknas i målet» (not 2), vilket tydligen visar att detta ljud hör till 
»fonemet u». Främre delen av tungan är starkt spänd. Enligt Geijers 
uppfattning skulle ljudet i fråga påminna något om förträngda 
(»dämpade») vokaler (y). Labialiseringen är mindre starkt fram-
trädande än hos rspr. y. Ex. från Orsa: fluga, frusen, stuga (s. 78); jfr 
även Levander, Dalmålet I, s. 236 från Lima: båge. Detta ljud, som 
således är ett mellanljud mellan y och u, uppträder även på andra håll, 
t. ex. i Skåne (enl. G. Hedström, NoB 1929, s. 153). Man kan jfr. 
västg.-målens övergång y>ii och liknande övergång i det skånska 
Skyttsmålet, vg. sture 'styra', dur 'dyr'. 

v ett ljud som är bildat på i huvudsak samma sätt som föregående, 
men öppnare och kort, och därför mera förskjutet åt ö-hållet (som y), 
enligt nedström a. a. »liggande mellan y och up; också detta ljud är 
känt från Skåne, ex. syll, sork, syster, a. a. s. 153. 
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c) Mellanhöga och låga orundade vokaler (delabialiserade): 

E—Å-seriens vokaler: e, e,  

e förträngt e-ljud med surrande biartikulation, i övrigt mycket 
nära e. Kan i analogi med motsvarande i- och y-ljud kallas »Viby-e» 
och har i stort sett samma geografiska utbredning som dessa ljud. 
Tecknet användes för första gången i tryck av B. Holmberg, Stud. över 
»dämpade» vokaler I (Sv. Lm. 1949, s. 1 ff., II, Sv. Lm. 1952, s. 57 ff). 

e långt, rent rikssvenskt e-ljud, främre, halvslutet orundat ljud, 
motsv. ty. beten, fr. W. Lmalf. s. 92 »slutet e», VSpr I, s. 500 f.: »de-
labialiserad, hög och spänd samt vanligen bildad med åt sidorna för-
skjutna läppar»; i no. ljudskrift e, IPA [e-,  — e]. 

a öppet e, oegentligt kallat »Stockholms-e», en slappare e-variant 
med något lägre tungställning, Lmalf. s. 93: »öppet e eller slutet ä, alt 
som man vill, förhåller sig kanske till ce som z till 1; gör i alla händelser 
på örat intrycket af ett ljud mellan e och ce». Enligt Sundevall 1862, 
s. 62, skiljer sig uppl. a från e genom att »tungans bakre del något 
mera nedplattas» vid det förra. Enligt VSpr I, s. 501: »delabialiserad 
(dock utan att läpparna förskjutas åt sidorna), hög (dock ej fullt så 
hög som e) och spänd eller — utan nämnvärd akustisk skillnad — 
slapp, med artikulationsställe något längre bak än e, hvilken sist-
nämnda omständighet utgör det viktigaste momentet i dess artikula-
tion, är samma ljud som norskans och engelskans korta e i t. ex. men 
eller franskans ai i t. ex. aimer, förövrigt också detsamma som första 
beståndsdelen i den diftong som engelskan betecknar med a i fate», 
enligt Geijer motsv. no. ljudskr. IPA [el-]. Ljudet i fråga har av 
Wigforss, De korta vokalerna etc., s. 23 m. fl. st. skrivits med e (tecken-
brist i tryckeriet). 

Mellan e och a ha ett flertal upptecknare infört tecken för mellan-
ljud, som man trott sig kunna urskilja, likaså mellan e och ce. An-
gående hela denna fråga kan som kommentar anföras, vad Levander 
säger om detta problem i Dalmålet I, s. 116: »I Bonäs, östra Mora, 
Venjan och öje uppvisa ord med forndalskt en tydlig osäkerhet i 
uttalet, så att vid olika tillfällen t. o.m. av samma personer ex. orden 
nåt, nås, wåg, wåv, såg kunna uttalas antingen med fullt slutet eller 
med halvöppet e. I Rättviksområdet och n. Ore gör sig en liknande 
vacklan gällande, men här sträcker sig uttalslatituden från halv- 
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öppet e till rent ä-ljud», och han tillägger i en not s. 261, (4): »För den 
fonetiska specialisten torde framhållandet av denna inkonstans vara 
ett i hög grad lasteligt tal, snarast ägnat att väcka tvivel om upp-
tecknarens kompetens. Det bör under sådana omständigheter fram-
hållas, att förf, vid sina undersökningar i ifrågavarande bygder haft 
hjälp av 0. Bannbers, J. Boöthius och H. Geijer (jfr om Orsa också 
Boöthius, Orsamålet s. 32 if.). Saken är icke heller klarerad genom att 
man talar om 'ett mellanljud mellan e och a' och lägger ett nytt tecken 
till landsmålsalfabetets numera så rika samling av sådana. Snarare 
skulle förf. vilja uttrycka det, som här avses, så, att det för dessa 
bygder utmärkande är just inkonstansen, vacklan, det svävande. En 
jämförelse mellan det i detta avseende typiska Orsa å ena sidan och 
Älvdalen med dess klara precision å andra sidan vore för fonetikerna 
säkerligen lärorik.» 

Man kan i detta sammanhang också hänvisa till vad 0. Gjerdman 
har att säga om denna ljudgrupp i Studier över de sörml. stadsmålens 
kval.ljudlära II (1927), bl. a. s. 11, där han citerar Torsten Ericssons 
Grundlinj. s. 88: »Redan normalt sdm. e — — får sannolikt anses för 
en mindre spetsig variant av det slutna e», och tillägger: »Det 'trubbiga' 
e som här avses och som jag för tillfället betecknar med e, är synner-
ligen vanligt — — men jämte detta finnes — — ett avsevärt spetsigare. 
Detta symboliserar jag med e,. På samma sätt skiljer jag på 'spetsigt' 
och 'trubbigt' ( = värmländskt, västgötskt) ä. För det senare begagnar 
jag ce, för det förra ca. Med a avses det 'stockholms-e' som för en 
person som är van att tydligt skilja mellan e och ä akustiskt håller 
sig på gränsen mellan e och ce.» 

ce, är således detta av Gjerdman införda mellantecken mellan& och ce; 
tecknet har också använts av N. Tiberg vid uppteckning av estlands-
svenska mål (många ex. i hans Från den estlandssv. undersökn., Sv. 
Lm. 1957, s. 1 ff. t. ex. s. 13, stendöv). 

e är ett' annat sådant mellantecken, som använts av Tiberg vid upp-
teckning av gutniska och estlandssvenska; i tryck hos H. Gustavson, 
Gutamålet I, s. 78, som också själv använt e vid uppteckning (med 
tvekan), han säger s. 79: »Den huvudsakliga skillnaden mellan det 
med typen e betecknade ljudet och a skulle vara, att e är öppnare och 
slappare.» Det härmed betecknade ljudet skulle då vara lika med a? 
Gustavson fortsätter: »Jämför man — — uttalet av första ljudet i got!. 
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ak (ek) med ljudet a i t. ex. rikssvenskt riksspråksuttal, så torde skill-
naden mellan dessa ljud ej befinnas vara större, än att de mycket väl 
kunna skrivas med samma tecken.» Som svagtonsvokal, Lmalf. s. 
141. Om Wigforss användn. av e se a. 

x är det normala rikssvenska ä-ljudet, en halvöppen, främre orun-
dad vokal, »ett värkligt ä, emellan a och a», Lmalf., s. 95. Enligt VSpr 
I, s. 505: »delabialiserad (och stundom med något åt sidorna för-
skjutna läppar), låg och spänd, med artikulationsstället något längre 
bak än a och betydligt längre bak än e, i det närmaste samma ljud 
som franskans, möjligen något längre fram bildade, ä-ljud i aime, 
pre o. d. eller danskans, engelskans och — ofta tyskans långa ä-ljud». 
Ljudet förekommer både långt och kort: äta, häst. I norsk ljudskrift Q, 
IPA [cH. 

a9 samma tecken vänt upp och ned, använt som tecken för svagtonig 
vokal t. ex. av T. Ericsson, Grundlinj. 1914 (Sv. Lm B. 8, s. 86 m.fl. 
st.), betecknar en slappare variant. 

a ett tecken som ej brukats i tryck, har av några upptecknare an-
vänts för att beteckna ett mellanljud mellan ce och a. 

a ett vokalljud mellan ce och a, ett mycket öppet ä- eller a-fonem, 
kan tjänstgöra i båda funktionerna, det vanliga ä-ljudet i uppsvenskt 
ttalspråk i ställning före r, ex. här, bära. Motsvarar ungefär da. a i 
ale, eng. man, bad. Lmalf. s. 97: »står på övergången mellan ce och a, är 
således ett mycket öppet ä-ljud eller öppet a-ljud med dragning åt ä. 
Efter min uppfattning skulle det ej mindre fysiologiskt än etymolo-
giskt ligga mellan ce och a, således vara 'bakre-blandad medelhög'.» 
Enligt VSpr I, s. 513: »delabialiserad (stundom med något åt sidorna 
förskjutna läppar), låg och spänd eller — utan nämnvärd akustisk 
olikhet — slapp, har liksom velopalatala ljud i allmänhet att uppvisa 
en viss icke alldeles obetydlig latitud i fråga om artikulationsställe.» 
Noreen jämför ljudet med det i da. grcesk, gade och franskt nasalerat 
ä i faim, vin. I Norge förekommer ljudet på östlandet förre tjockt 1 
som i sv. dial., betecknas x, ä, IPA fe]. Ex. i bohusl. gran, uppl. 
malm, mell. norrl. tal, likaså uppl. i järn, färd samt i stora delar av 
landskapet i st. f. -a i ändelser. 

neutral orundad mellantungevokal, mellanljud mellan a och a. I 
början av landsmålsalfabetets tid användes för detta (och närstående) 
ljud tecknet a, se Lmalf. s. 99: »liknar för örat närmast a. Det bildas, 
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enligt Noreens beskrifning, med tungan fullständigt i dess naturliga 
läge utan någon som hälst höjning baktill. Den som är ovan vid ljudet, 
måste för dess bildning bemöda sig att sträcka fram tungan så långt 
som möjligt», jfr s. 83. VSpr I behandlar ljudet s. 506, 514 och 516, 
not 1 (han brukar tecknen w eller a). Utförligast har detta ljud be-
handlats av Geijer (Dialektala ortnamn, SoS 1906, s. 225, och Till-
jämning 1921, Sv. Lm. B. 18, s. 79 f.). Enligt Noreen a. a. s. 514 skall 
v vara en slapp vokal, Geijer ansåg den i stället ha en »påfallande ener-
gisk artikulation» och vara »spänd» samt att den »som ändelsevokal är 
mera spänd än som stamvokal». Geijer tycks dock ha haft svårt att 
klart hålla i sär a och v, gränsen är »i viss mån svävande» säger han. 
Tydligt är, att en sammanblandning kan ske mellan q, n och a. Jfr 
även Noreen, Sv. Lm. I. 4, s. 164 och 179, Westin, Sv. Lm. XV. 3, s. 
29. Ex.ord (ur Geijers Åre-samling): tjur (tjanyr isl. Pinurr), jama 
'beläggas med is'. 

E—Å-vokaler i mellantungektge: -a, g, w 
en grumlig, slappt uttalad variant av a, på väg mot a, betecknas 

ibland med a. Typen först använd av Goodwin, Umgangsspr., SSF 
1905, s. 74 (6): »fiir einen a-laut»; har använts rätt ofta under senare 
tid för markering av ändelseljud, något slappare uttalad än a, från 
vilket ljud det reellt torde vara svårt att skilja det. Jfr Ericsson 
1914 (s. 91) och Bogren 1921 (s. 2). 

a neutral, öppen mellantungevokal, ofta något labialiserad, mellan 
e och <a; den förekommer i huvudsak som svagtonig ändelse- eller 
förstavelsevokal (jfr föreg., som har mera av e-klang, trol. mot-
svarande tecknet e hos Lundell 1879 s. 151), och betecknades ur-
sprungligen hos Lundell med ett antikva e, fastän landsmålsalfabetet 
av princip ej skulle blanda kursiv och antikva, således närmast som 
en grov beteckning för ett flertal oanalyserade slappt uttalade vokal-
ljud i ändelser. Lundell säger (Lmalf. s. 134): »e föreställer då /i e- och 
ä-mål/ utan tvifvel åtskilliga vokaler: a, a, s; säkerligen minst ofta, 
om någonsin, e, hvilket visserligen bra litet är egnadt för bruk i än-
delser, där det kommer an på att med minsta möjliga ansträngning af 
tungmuskulaturen få fram någonting som liknar en vokal.» I VSpr 
I, s. 508 beskrives detta ljud som »vidt labialiserad (och med neutrala 
läppar), låg och slapp, med samma artikulationsställe som (e». Man 
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kan jfr a. a. s. 506 och 515, not 3, där det påpekas (ifråga om typen 
.w i svagton), att Lundell i Nord. Familjeb. 1 upp!., art. Landsmåls-
alfabetet, använde a för att beteckna ändelsevokalen i himmel, vilket 
Noreen anser vara »närmast att uppfatta som ett förslag att använda 
den enklare typen a i stället för m». Redan år 1882 hade det f. ö. 
tagits i bruk som generell beteckning för denna slappa, grumliga än-
delsevokal, nämligen hos Vendell, Runömålet. (Sv. Lm. II. 3) och hos 
Schagerström, Vätömålet (Sv. Lm. II. 4). Tidigare hade emellertid 
samma tecken a, t.ex. hos Noreen, Dalbymålet (Sv. Lm. I. 3, 1879, s. 
164) brukats för att beteckna det vokalljud, som senare kommit att 
tecknas n; jfr VSpr I, s. 514 f. och ovan under e- och ä-vokaler. Se 
vidare Lmalf. s. 83, 99 och 194 samt Geijer 1906, 1912 och 1921 (se 
ovan). Som grov beteckning för ett flertal obestämda svagtonsvokaler 
har det sedan kommit att användas som ett grovt samlingstecken. 
Det har också t. ex. hos Sjöstedt 1936 kommit att brukas för beteck-
ning av vokaliserat r (jämte andra omvända vokaltecken, se ovan 
under r-ljuden). 

Som fin beteckning brukas 9 enligt Noreens definition VSpr I, s. 
508, motsvarar den något ö-haltiga klangen i ändelsevokalen i da. 
blive, ty. gabe, knabe. Som beteckning för detta ljud brukar no. ljud-
skrift 9 och IPA [a] eller [3]. 

.x är en annan närsläktad vokaltyp med mera ä-haltig klang, som 
enligt VSpr I, s. 506 säges likna fr. »e sourde» i une chose eller första 
stavelsen i fr. devant, se vidare under ö-ljud. 

d) Mellanhöga och låga, rundade främre vokaler (labialiserade) 

Ö-vokaler: p, o, e, e, 8, Ø, e, o, &, 9, 8, v. 
p ett tecken som av H. Geijer vid hans föreläsningar använts för 

beteckning av ett extra trångt ö-ljud med surrande (»dämpat») 
biljud, motsvarande ovan berörda »Viby-i och -y, -e» och med ungefär 
samma geografiska spridning, fastän något mindre påfallande egen-
domligt än de föregående. Ej använt i tryck i Sv. Lm. 

normalt slutet riksspråks-ö som långt; kan uppfattas som ett la-
bialiserat e; jfr Lmalf. s. 99 och VSpr I, s. 508 f., som beskrivet ljudet 
som »en halvvidt eller möjligen (åtminstone alternativt, utan nämn-
värd akustisk olikhet) halftrångt labialiserad, hög och spänd» vokal 
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med samma artikulationsställe som e, är väsentligen samma ljud som 
fr. i peu, feu och danskans eller norskans långa ö i do, sod, men är 
nog en aning öppnare än no. långt ö, se Norvegia I, s. 163; danskt 

i so är ännu slutnare; i både no. och da. ljudskrift 0, IPA [0]. 
e något öppnare än föregående, mellan ø och e. Först beskrivet och 

typen använd i tryck av Thurman 1898 (Pargasmålet, Sv. Lm. XV. 4, 
s. 11), gom »ett ljud bildat med samma tungställning som a», jfr 
Tiselius 1902 (Fasternamålet, Sv. Lm. XVIII. 5, s. 90) om förekomsten 
av e hos ungdomen i Uppland. Enligt Geijer (Tilljämn. Sv. Lm. B. 18, 
s. 88) urskildes ljudet och utformades typen e ursprungligen inom 
Föreningen för Stockholmsmålet trol. 1897. Noreen (VSpr I, s. 510) 
beskriver e som »halfvidt labialiserad, hög och spänd, med samma 
artikulationsställe som a, motsvarande ungefär tyskans långa ö i 
Höhe». Enligt Kallstenius 1902 (Värml. bärgsl. ljud!., Sv. Lm. XXI. 1, 
s. 34) är detta ljud vanligt i Värmlands bergslag, och enligt T. Ericsson 
1914 (Grundlinj., Sv. Lm. B. 8,s. 109) är sörmländskans vanliga ö-ljud 
e och ej 0, ljudet förekommer dessutom som »orent» ö i östsörm-
ländska mål i st. f. 8 som saknas, eller e, u. Om ö-ljuden i dalmål, där 
liknande varieteter förekomma, se Levander, Dalmålet I (s. 311, 
not 1). Han anför där ett yttande av Geijer om Rättviksmålet: »— ett 
slutnare ö i målet — är emellertid icke av det mest utpräglade slaget. 
Det slutna ö sammanfattas under tecknet o, det öppna under tecknet 
e. Det slutna visar ingen konstant skillnad som kort och som långt. 
Det kan kanske stundom i och för sig taget betraktas som e lika Väl 
som det kan betraktas som o». Något tecken för e finns ej i no. ljud-
skrift, e i dansk, IPA [ce 

e är normalt kort rikssvenskt ö, öppnare än föreg. Lmalf. s. 89: »0 
och e förhålla sig till varandra som e och e», VSpr I, s. 510: »halfvidt 
labialiserad, låg och spänd (eller slapp), med samma artikulations-
ställe som a, är samma ljud som danskans ö (icke dess o), i t. ex. höne, 
göre och väl väsentligen detsamma som franskans ö-ljud i t. ex. 
seul, meuble, som kanske dock är bildadt en smula längre fram». 
Motsvarar no. ljudskr. ö, da. ö och IPA [ce], se Storm I, s. 164. 

8 extra öppet ö-ljud, se Lmalf. s. 102: »förhåller sig till 0—e som a 
till e—t ock ligger mellan e och e; bildas med tungan uti a-läge, läpparne 
uti a- (1. e-)läge, ock är ett mycket öppet ö. Det kommer stundom 
nära e, stundom nära u» (starkare »rundning», d.v.s. läpparna mera 
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slutna (se nedan a). I Vspr I, s. 516 beskrives ljudet som »halfvidt 
labialiserad, låg och slapp, med samma artikulationsställe som a, är 
alltså — frånsedt den felande nasaleringen — franskans nasalerade 
'ö'-ljud i t. ex. un, parfum och väl alldeles identisk med norskans ö 
före rl, rn, rs, rt, t. ex. horlig, korn, bors, tort. Detta populärt s.k. 
'mellanljud mellan ö och å' motsvarar äfven i det väsentliga danskans 
ö efter r, t. ex. i gron, som kan betraktas som en främre varietet, under 
det att franskans o i t. ex. école, bonne representerar en bakre varietet 
af ljudet». Enligt Lundells och Noreens mening var ljudet ifråga ännu 
vid senaste sekelskiftet icke att anse som rspr. (de stammade ju från 
resp. Små!. o. Värml.) fastän det säkert redan då i östra Sverige täm-
ligen allmänt representerade ö-ljudet i r-förbindelser i ord som höra, 
göra, förr. I dialekterna motsvarar s (och 8) ofta gammalt ö eller 
t. ex. i värml. folk, hål. Ljudet är som Noreen anmärkt vanligt också i 
norskan, och skrives där ce (Storm I, s. 164) före r, i da. ljudskr. 5, i 
IPA [ce,]. Jfr Lindroth, Ölands folkmål I, s. 9. 

delabialiserat ö på väg mot e, således ett mellanljud mellan ö 
och e. Tecknet, som ej brukats i tryck, har föreslagits av Geijer i st. f. 
det tecken, som Bogren 1921 (Torpmålet s. 3) beskriver och där teck-
nar med ee; jfr Geijer, Sv. Lm. B. 18, s. 85, not. Enligt Bogren är det en 
»vitt labialiserad, hög och spänd vokal, med samma artikulationsställe 
som e». Bogrens beteckning strider direkt mot lmalf:s princip att ha ett 
tecken för varje ljud, det rör sig ju här om ett enhetligt ljud, och det 
godkändes varken av Lundell eller Geijer. Ljudet är säkert ej sällsynt, 
har t. ex. påträffats i Uppland i områden med delabialiseringsten-
denser (Rasbo, i avvikande klang Gräsön, se nedan). 

.T ett ö-ljud mellan ö och ä, först beskrivet av Noreen 1879 (Dalby-
målet, Sv. Lm. I. 3, s. 6), som säger: ».w bildas genom samma tungläge 
[som a] i förening med första labialiseringsgraden /Lundells vokaltab. 
1879/. Denna vokal tycks vara sällsynt i nordiska språk. Åtminstone 
har den ännu icke påträffats mer än i Dalbymålet. Det akustiska in- • 
trycket är närmast likt det af ett öppet ö (o)», t. ex. i smör, söt. Lundell 
tar upp ljudet efter Noreen och säger (Lmalf. s. 104): »Ett ö-ljud, som 
är bildadt med tungan i a- ock läpparne i a-läge — —. Dess ö-karaktär 
är äfven för örat tämligen svagt utpräglad, ock det liknar nästan mera 
ett ä än ett ö.» Det användes utom för etym. ö också för ä, t. ex. i 
sälg, älg. 1 VSpr I, s. 506 beskrivs det så: »vidt labialiserad (och med 
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neutrala läppar), hög eller låg alltefter de omgifvande ljudens be-
skaffenhet (men utan att någon större akustisk olikhet häraf vållas) 
och slapp, med samma artikulationsställe som a, är för den populära 
uppfattningen, akustiskt sedt, ett 'mellanljud mellan e och ö'». I 
Noreens Ordlista öfver Dalmålet (Sv. Lm. IV. 2, 1882) skrives älv-
dalsmålets diftong för ö i t. ex. bröder med detta tecken för senare 
kompositionsleden: y, um, en beteckning som Levander också an-
vänder 1909 (Älvdalsmålet, Sv. Lm. IV. 3, s. 12 m.fl.); i hans Dalmålet 
1—II, återges diftongen med yä i grov beteckning! Tecknet ,w är också 
brukat av M. Eriksson 1945 f. (Schagerström, Gramm. gräsömålet, 
Efterskrift, Sv. Lm. B. 51, s. 159 m.fl. st.) för ett öppet delabialiserat ö, 
som av Geijer i uppteckningar därifrån ibland skrivits (e, ex. i frö. 
Tecknet har också använts av flera Värmlandsupptecknare, t. ex. 
Kallstenius 1927 (Värml. sv. dial., Sv. Lm. XXI. 2, s. 34 m.fl.) ifall 
som björnen. 

o är ett ö-ljud som är förskjutet åt u-hållet, med överdriven rund-
ning, men för övrigt nära motsvarande rspr. ø o som lång vokal. 
Ljudet för första gången utförligt beskrivet av Boöthius 1918 (Orsa-
målet, Sv. Lm. IV. 4, s. 101, där också tecknet användes): »Främre 
delen av tungan förefaller mig vara mera höjd vid o än vid e. Läp-
parna äro enligt Geijer något inrundade, starkare labialiserat än 
e.» Boöthius har t. ex. från Skattungbyn detta ljud som motsvarighet 
till äldre au: blöt, döv, gök, men det har också andra etymologiska mot-
svarigheter, t. ex. i ord som gul, gå, moln. Tecknet användes också av 
Bannbers 1926 (Malungs skinnarmål, Sv. Lm. IV. 5), i sådana ord som 
busken. Tecknet infördes av Lundell 1918 just för Boöthius räkning i 
st. f. Geijers och Hesselmans e,. Hesselman hade nämligen redan tidi-
gare iakttagit och beskrivit det åsyftade ljudet 1909 (De korta vok. i 
och y, s. 25), där han skriver: »I Dalarna: Gagnef, Mockfjärd, Djura, 
Leksand har jag iakttagit en grumlig varietet af ö, som af främlingar 
lätt kunde sammanblandas med resp. måls e ( <fsv. o, u). Jag har i 
mina anteckningar skrif vit den: e,.» Ljudet finnes efter uppteckningar 
att döma även allmänt i Västerdalmål och Bergslagsmål, även som 
komponent i diftonger, t. ex. av gammalt ou, se Levander 1925 (Dal-
målet I, s. 312, not 3), Envall 1930 (Dala-Bergslagsmål, Sv. Lm. B. 47). 
Enligt anvisning av Torsten Ericsson har o använts i vissa uppteck-
ningar från nordv. Uppland av M. Eriksson för ett liknande ljud (i 
8 — 61153056 Landsmålsalfabetet 
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östervåla: död, röd). Tecknet i fråga har av flera upptecknare (0. 
Bannbers) kursivt skrivits så att öppningen upptill slutits felaktigt 
och det kommit att likna ett omvänt o; denna felaktiga form har 
sedan i tryck upptagits av E. Neuman 1918 (Vokalbalansen a : å, s. 1 
f.). Ljudet förefaller vara snarlikt norskt ö (antikva!) enl. Storm (Nor-
vegia I, s. 164): »Af ö findes dunklere Afarter, idet Tungeforhoiningen 
traakkes noget tilbake, og Laebeaabningen yderligere sammensnores 
(extre rund Vok.)», ex. vöri, drökki, gött. Tecknet hos Boöthius-Lun-
dell har av Geijer kritiserats som mindre lyckat: bågen i o är tagen 
från u och markerar sambandet med detta ljud, men f. ö. ger det 
närmast associationen av ett o-ljud, inte ett e. Han har i föreläsningar 
föreslagit en kombination av ø med bågen från u, men tecknet har 
aldrig använts. Jfr vidare Geijer Sv. Lm. B. 18, s. 89, och följande 
tecken! I Geijers vokalöversikt fig. 15 (ovan s. 96) finns en variant 
med rakt snedstreck av detta tecken. 

s betecknar en ännu tydligare u-haltig vokal än den föregående, 
mellan ö och u, således en variant av s. Detta ljud var iakttaget redan 
1879 av Lundell, då han i Lmalf., s. 102 skrev om ljudet hos tecknet s: 
»Det kommer stundom — — nära a (starkare 'rundning', d.v.s. läp-
parne mera slutna).» Först 1916 fastställde dock Lundell tecknet 8 för 
detta ljud enligt Geijers uppgift (Sv. Lm. B. 18, s. 85). Efter denna tid 
använde P. togren i Torpmålet (Sthm 1921) en grafisk variant till 
samma tecken med fri båge över e : g. Geijer meddelade a. a., att han 
själv sedan 1897 använt s omvänt: a för beteckning av just detta ljud, 
som också förekommer i stockholmsmål; tecknets användning be-
stämdes i Föreningen för Stockholmsmålet, samtidigt som man där 
skilde på ljuden e och e. Se härom också Geijer 1906 (SoS 1906, s. 
225, noten). I svenska dialekter uppträder detta ljud utom i stock-
holmskan och värmländskan också i en rad norrländska dialekter i 
Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Enligt Storm (Norvegia I, 
s. 165, tecken nr 11), förefaller det som om ett liknande ljud skulle 
finnas också i norskan, det som skrives med antikva oe: »extra rundt, 
tilbagetrukket ce, lyder som et u-agtigt ce, ex. Hul, Kul». Enligt P. 
Andersen (i Nord. Lxrebog f. Talepkedag.) motsvaras lmalf:s 8 av 
IPA [ce-ru+]. 

9 är en av Goodwin 1905 (i Umgangssprache in Sildbayern, s. 79) in-
förd beteckning för en av honom observerad »mittelzungenvokal» i 
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bayr. uttal av nötig, göttlich, finnes ej betygat från svenska dialekter. 
Tecknet är ry. kursivt B bakvänt. 

o är likaledes ett av Goodwin a. st. infört tecken för en vokal i bayr. 
dial., motsvarande ljudet i eng. bird. Tecknet är ry. kursivt B. 

v neutralt mellantunge-a med dragning åt ö och å, se nedan under 
a-vokaler. 

2. Bakre vokaler (alla rundade utom vissa a-ljud) 

a) Höga, rundade baktungevokaler 
U-vokaler: u, ut, u, , wt, u, s. 
u »europeiskt u», t. ex. i ty. du, stumm och fr. fou. Enligt Lmalf. s. 

119: »en vokal mellan u ock o: att tre äro 'bakre' vokaler, u har den 
lägsta tungställningen, o den högsta; vid u äro käkar ock läppar 
mest skilda, vid o minst; både u ock o måste likvist anses hafva högsta 
graden af rundning; fastän de sin» emellan skilja sig något. u är iden-
tiskt eller i det närmaste identiskt med allmänt europeiskt u-ljud». 
Jfr VSpr I, s. 527: »u, trångt (och med något framskjutna läppar) 
labialiserad, hög och (såsom lång) spänd eller (såsom kort) slapp», 
samma som i da. due, hund, ty. kuh, hund; fr. son har läpparna mycket 
starkt framskjutna; u saknas i svenskt rspr. men är i finlandssv. det 
normala korta u-ljudet (s. 528). I norsk ljudskrift antikva-u, i dansk u, 
IPA [u]. 

Ut s. k. »bergslags-u» (eller med snarlika klang norskt u); användes 
först för u-ljudet i fin1.-sv. dialekter 1891 och 1892 i landsmålstid-
skriften (Ilagfors, Gammalkarlebymålet, Sv. Lm. XII. 2, 1891, och 
Karsten, Kökarsmålet, Sv. Lm. XII. 3, 1892). Hagfors säger (s. 10): 
»Målets ut ligger mellan u och typiskt norskt ut, dock närmare det 
senare», och Karsten säger (s. 11): »ut är norskt u. Det förekommer ock 
i andra finnländska dialekter, t. ex. Frth. Vöråm. s. 5.» VSpr I, s. 518 
säger: »ut, trångt — och med något framskjutna läppar, hvilket gör 
läppöppningen ej fullt så trång som för vårt u — labialiserad, hög och 
spänd eller (utan större akustisk olikhet) slapp, med samma artikula-
tionsställe som a eller något längre fram, är ett särskilt för norskan 
karakteristiskt ljud» (långt el. kort, s. 518); med hänvisn. till Lundell i 
Nord. Familjeb. 1 uppl.: »Enligt Lundens och Lyttkens-Wulffs (Ljudl. 
s. 74) tidigare uppfattning saknas detta ljud i svenskt — enligt Lll 
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dock blott i högsvenskt — riksspråk.» I norsk ljudskrift återges ljudet 
med u, i dansk med it, i IPA [u]. 

u vanligt svenskt långt riksspråks-u, som i du, hus, luta. Enligt 
Lmalf. s. 105: »slutet u -- tunga ock käkar intaga ungefär läget för e, 
läpparne lemna minsta möjliga öppning»; enligt VSpr I, s. 512: 
»trångt — och med rundade läppar, som icke få framskjutas utan sna-
rare något indragas — labialiserad, hög och spänd, med normalt samma 
artikulationsställe som e., men utan nämnvärd akustisk olikhet varie-
rande åt såväl e- som ce-läge — — likt fr. konsonantiska u i lui (e), 
tuer (g).» Ljudet uppfattas av utlänningar, särskilt tyskar (även av 
norrmän, se norsk ljudskrifts ii, för detta svenska ljud!) som ett y-ljud. 
I dial. förekommer ljudet också, som L11 påpekat, som kort, se för 
uppl. t. ex. Tiselius, Fasternamål (Sv. Lm. XVIII. 5, 1902). Som långt 
ljud ofta lätt diftongerat. Betecknas som sagt i norska systemet med 
ii och likaså i danska, IPA [u+]. 

ut är ett »bergslags-u» med mer eller mindre stark dragning åt ö, 
jfr Levander, Dalmålet I, 1925, s. 163, 291 och II, 1928, s. 329; på det 
första stället, vid behandlingen av forndalskt ii framför b-förbindelser, 
säger han, att u i Venjan i detta fall som vid övrig normal utveckling i 
långstaviga ord befinner sig i skridning från »Bergslags»-u över en mera 
öppen variant av detta ljud till öppet 6-ljud på gränsen till r-ljud. 
Och i not 43, s. 291: »hos några 70- och 80-åringar — sporadiskt även 
hos yngre personer — hördes ett slutnare ljud, som jag tecknat /Tt.» 
Och II, s. 329 upptages ft bland tecken för u. Detta ljud förekommer 
möjligen också i norskan (se Norvegia I, s. 169, skrivet it, som ju 
också är tecken för sv. vi). Ett närstående ljud torde också finnas på 
Öland, där Lindroth, Ölands folkmål I (s. 11) skriver det med ut• ge-
nomstruket, ett tecken som endast tagits i bruk i denna publikation 
och som enl. en anteckning av H. Geijer beror på ett missförstånd 
hos tryckeriet, som beställt typen ( = ). 

il ett ljud, som beskrives och betecknas på detta sätt av Boöthius 
1918 (Orsamålet, Sv. Lm. IV. 4, s. 76), en u-varietet med dragning åt 
ö-hållet. Han säger: »Jämfört med u bildas ft med ett något vidare pass 
mellan tunga och gom, varav följer den ö-aktiga biklang, som karak-
teriserar detta ljud. Labialiseringen är svagare än hos u. I ändelser 
närmar sig u i klangen till a, från vilket det många gånger knappast 
kan skiljas. 1 Holen, där denna företeelse är särskilt utpräglad, uppfat- 
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tas dock en sådan ändelsevokal (även då den står för äldre a och e) som 
ett u-ljud.» 

u normalt kort u i rspr. och i många dialekter. I Lmalf. beskrives 
det s. 117: »Det bildas med tungan i det närmaste vid a, läpparne som 
vid o, ock har altså beröringspunkter med e, som dock är mindre 
labialiserat, ock med , som likväl är bildadt längre fram ock mera 
liknar ö.» VSpr I, s. 517 ger följande karakteristik av ljudet: »half - 
trångt labialiserad, hög och slapp, med samma artikulationsställe som 
a eller möjligen något längre bakåt belägen, är ett för svenskan egen-
domligt ljud, som till och med saknas icke blott i danskan och norskan, 
utan äfven i den finländska svenskan, och som för utlänningen ter sig 
som ett mellanljud mellan u och ö. Sin närmaste motsvarighet har det 
i engelskans trycksvaga u i t. e. value o. d., med hvilket det torde vara 
så gott som identiskt.» Det hör hemma i rspr. och de medelsvenska 
dialektgrupperna, som dock även ha ut. Enligt Lundell finnes u 
både som kort och långt. Norskans it (se ovan under ra) torde även stå 
rätt nära det svenska u (Storm s. 169), i IPA [u+]. 

Om 6 , SOin i viss mening kan betraktas som ett slags u-ljud, se un-
der ö-ljuden, likaså Boahius' y, grovt betecknat med u, se under y-
ljuden. 

b) Mellanhöga och låga, rundade baktungevokaler 

0—Å-vokaler: o, e, o, e, a, a). 
o är en nordisk vokalkvalitet, ett starkt rundat europeiskt u, som 

i svenskan förekommer både som lång och kort, t. ex. i bo, bonde. Se 
Lmalf. s. 121 f. Noreen beskriver ljudet VSpr 1, s. 533: »o, trångt (och 
med rundade, men icke såsom vid u 'inrundade', utan snarare någon 
smula framskjutna, läppar [i not: avvikande uppfattning Lyttkens—
Wulff: 'läpparna äro icke framskjutna', Lundell, Nord. Familjeb., 
uppl. 1 o. 2, 0: läpparna 'skjutas mycket framåt']) labialiserad, hög 
och spänd, är ett ljud som synes vara egendomligt för svenskan 'och 
norskan, i hvilket senare språk o dock kanske låter litet mera likt 
'allmän-europeiskt' u.» Noreen jämför vårt ljud med fr. o i roi, boite 
och i någon mån med ty. u i kuh, und samt eng. w och fr. ou i oui. 
Olikheten mot eng. o i book inte heller avsevärd, liksom mot fi. kuusi. 
Storm beskriver norskt o (Norvegia I, s. 166, nr 4) som »alm. nordisk 
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lukket o i god, sko» (i ljudskrift o, inte i dansk), i IPA [UH. Både i rspr. 
och dialekter får detta ljud som långt ett diftongiskt efterslag (»off-
glide») av w eller motsv. tonlösa bilabial. — På grund av teckenbrist 
i tryckeriet använde Wigforss, De korta vok. i Skånemålen (19-18, s. 
7 m.fl.) grek. co i stället. Geijer tar i sin vokaltabell upp ett slutet 
och ett öppet o (med samma beteckning). 

e mellanljud mellan o och o, ej med i det ursprungliga landsmåls-
alfabetet, men använt redan 1881 av Noreen, Ordlista öfver Dalmålet 
(Sv. Lm. IV. 2). Detta tecken är senare använt och definierat av 
Hagfors 1891 (Gammalkarlebymålet, Sv. Lm. XII. 2), som karakteri-
serar det som »slutet europeiskt o-ljud». Noreen beskriver vokalen 
(VSpr I, s. 525) som »halftrångt (och med något framskjutna läppar) 
labialiserad, tämligen hög och spänd eller — såsom i svenskt riksspråk 
uteslutande är fallet — slapp, är samma 'allmäneuropeiska' ljud 
(hos oss populärt kalladt 'mellanljud mellan o och å') som tyskans 
långa å-ljud i t. e. so, sohn — — Väsentligen öfverensstämmande är 
det franska vokalljudet i sot, beau, som dock bildas med mera fram-
skjutna läppar». För norskan beskrives (Norvegia I, s. 167) det mot-
svarande o-ljudet (ljudskr. o) som »europwisk (tydsk) lukket o, mel-
lem o och å» (i Telemark, Tinn m.fl. st.), han jämför det också med ty. 

i gross, sohn. Om användningen i Sv. Lm. se t. ex. Waltman 1894 
(XIII. 1), Westin 1897 (XV. 3), och Thurman 1898 (XV. 4). Den 
senare säger (s. 11), att det är ett mellanljud mellan o och o och att 
det gör något intryck av en diftong uo. I nyare uppteckningar är det 
utom från Dalarna, Jämtland och Finland vanligt på många andra 
håll (se Levander, Dalmål, H. Gustavson, Gutamål, Wigforss, S. 
Halland, särskilt före bb, dd, och Uppland i egna uppt:r från v. delen 
av landskapet, även i ändelser som flickor, kyrkor). Tecknas i dansk 
ljudskrift o, IPA [o-,-1. 

normalt öppet, kort riksspråks-å (i dial. ofta ersatt av e, åtmin-
stone i ö. Sverige). I Lmalf. (s. 112) säger Lundell, att det uttalas »med 
något lägre tunga samt större läppöppning än a», ofta i dial. ersatt av 
e, 8, e, ex. kol, håg, råg. Enligt Noreen (VSpr I, s. 523) är o »halfvidt — 
med högst obetydlig, om ens någon läppframskjutning — labialiserad, 
låg och slapp, är väsentligen samma ljud som 'å-ljudet' i norskans 
godt, sove, tyskans ober, engelskans boy. Det danska ljudet i gå, tåre, 
bog är något vidare och såsom kort, t.e. i godt, folk ännu vidare. Det 
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franska ljudet i t. e. on är däremot — utom att det är nasaleradt, 
äfven — något trängre». — Storm upptar ljudet från Östlandet 
(Norvegia I, s. 166, nr 3) med tecknet Q, dansk ljudskrift har a för 
detta ljud, och IPA [a'-]. 

e är ett ljud mellan å och ö, d.v.s. mellan o och 8. Lundell säger i 
Lmalf. s. 116: »Jag bildar e med tungan i a-, läpparne i e-läge, ock 
det skiljer sig från u blott genom svagare labialisering. Vid både e och 

är emellertid tungan strax framom a-läget en hårsmon högre än vid 
a.» VSpr I, s. 516, beskriver ljudet så: »e, vidt labialiserad, låg och 
slapp, med samma artikulationsställe som a (eller dess nyssnämnda, 
abnormt låga afart), är således ungefär samma ljud som det franskan 
betecknar med o i t. e. encore, &orme, dock att det franska ljudet 
troligen är bildadt en smula längre bak och därför litet mera på-
minner om 'å-ljud'.» Även eng. o i not torde stå detta ljud nära (»mid-
mixed-round»). Ex. upp!. son, kol, först, törst. I vissa dialekter går 
detta ljud vidare till rent a (mellersta Norrland, n. Östergötland m. fl.). 
I n. Skåne och s. Småland förekommer e ofta som vokaliserat r (ex. 
fönster). En del upptecknare ha förblandat e och 8, men e har å-klang 
medan e har ö-klang. Jfr om dessa mellanljud också D. 0. Zetterholm, 
En *egendomlig» norrländsk-norsk vokal (Nysv. Studier 39/1950, s. 
67-86). I norsk ljudskrift tecknas motsvarande ljud 6 (Storm s. 167, 
nr 6), i dansk j och i IPA pa-,+]. 

a normalt långt, slutet rikssvenskt å-ljud, i östra Sverige säkert 
också brukat som kort å-ljud. Lundell säger (Lmalf. s. 115): »— — 
slutet å som i gå, kål, våt, år — —; utom i Stockholmsmålet, som äfven 
återger öppet å med a: sån, låva, tåpp.» Noreen (VSpr I, s. 531) säger: 
»a, halftrångt (och med framskjutna läppar samt tämligen betydlig 
rundning) labialiserad hög och spänd, är ett så gott som specifikt 
svenskt ljud, emellertid nästan identiskt med norskans långa å-ljud 
i t. e. gå, mål, som dock är något vidare.» Norsk ljudskrifts å är enligt 
Storm (s. 166, nr 1) *mere lukket end da. gaa»; i dansk ljudskrift 
tecknas det ljud, som närmast motsvarar det svenska a, med tecknet co: 
»Bornholmsk å, temmelig stwrkt fremskudt» (Poul Andersen). IPA 
har [o1+]. 

co i svensk ljudskrift är ett mellanljud mellan å och a, se nedan 
under a-vokaler! 
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c) Låga vokaler, °rundade till rundade 
A-vokaler: a, a, a, Go, a, v 
Hos a-ljuden, den lägst bildade vokalserien, är tungans höjning mot 

gommen så obetydlig att skillnaden mellan främre och bakre vokaler 
blir ringa, även om man kan säga, att a ligger något längre framåt i 
munnen än a, huvudskillnaden mellan dessa ljud beror dock på att det 
senare ljudet bildas med viss läpprundning. 

a normalt kort, öppet rikssvenskt a i vatten, natt. Lmalf. s. 106: 
»hvad man plägar kalla öppet a; i själfva värket ett helt annat ljud än 
det 'slutna' a (a) i smal. Det vårdade talet äger a blott som kort, a 
blott som långt; men i målen finnas båda vokalerna både korta och 
långa.» Noreen (VSpr I, s. 520) säger: »a, delabialiserad och bildad med 
åt sidorna förskjutna läppar och (åtminstone i riksspråket) slapp, är 
således samma ljud som tyskans korta a-ljud i t. e. hast, mann. Det 
är ej heller mycket olikt franskans korta a-ljud i t. e. madame, gar-
der, som dock är spändt och, i synnerhet framför skorrande r, starkt 
tenderar åt a, något som kanske äfven i viss mån gäller danskans korta 
a i t.e. hat, mand.» (Jfr B. Malmberg 1949, s. 77: »I danskan har detta 
främre la/ förskjutits i riktning mot lel och har i köpenhamnsk dialekt 
övergått till detta ljud.») Storm upptar detta ljud (Norv. I, s. 155, nr 
3), som uppges finnas i västnorska dialekter, med tecknet å, i dansk 
ljudskrift betecknas det a, och i IPA [a]. 

a neutralt a, något slutnare än föregående; fanns ej medtaget i det 
urspr. lmalf., i VSpr I, 521 beskrives det som »ett a utan den ofvan-
nämnda förskjutningen af läpparna åt sidorna», ett mellanljud mellan 
a och a. Noreen säger vidare, att a är »det normala 'allmän-europeiska' 
långa a-ljudet i t. e. ty. vater, eng. fat her, it. padre» och att det är finl.-
svenskans normala a-ljud, både som långt och kort. Det förekommer 
också i många rikssv. dialekter i Uppland, Dalarna, Gotland och 
Norrland. Tecknet a infördes i lmalf. av J. Thurman 1898 (Pargas-
målet, Sv. Lm. XV. 4, se s. 11): »a italienskt och tyskt a.» Jfr Grip 
1899 (Sv. Lm. XVIII. 3), som anger att ljudet i Skuttungemål och i 
andra uppl. dialekter förekommer särskilt framför k, m och n samt i 
vissa fall står som representant för -an vid nasalbortfall (ex. flicka för 
flickan). I norsk ljudskrift (Norv. I, s. 154, nr 1) betecknas det med a, 
likaså i dansk samt i IPA [a], som enligt P. Andersen betyder »euro-
peisk eller neutral a». 
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a det normala långa a-ljudet i rikssvenskan, t. ex. i tala, mat. Lmalf. 
s. 109, säger Lundell: »'slutet' a — — bildar jag med bakre delen af 
tungan något högre än vid a, hvarjämte läpparne intaga sin naturliga 
ställning, medan vid a mungiporna äro dragna bakåt ock åt sidorna, 
liksom vid e.» Enligt Noreen däremot (VSpr I, s. 529) är det »vidt 
(och med något framskjutna samt äfven något rundade läppar) 
labialiserad, låg och spänd». Storm (Norvegia I, s. 154, nr 2) betecknar 
detta ljud med a som säges .motsvara a i fr. pas, bas, pate. I norskan 
förekommer ljudet i gränstrakterna mot Sverige, särskilt i österdalen, 
Solör m.fl. orter. I västsvenska dialekter kan ljudet även uppträda 
som kort, t. ex. västg. vagn. Dania a, IPA [a]. 

co ett mellanljud mellan a och å, beskrivet av Lundell 1879 (Lmalf. 
s. 111), som själv iakttagit sådana varianter av a i Falun och i Närke, 
och som han närmast var böjd att sammanhålla med a, en mindre 
skiftning i ett språkljuds kvalitet, »som visserligen afvika från den 
typiska formen, men dock alltid hålla sig inom det vidsträktare 
spelrum, som åt hvarje språkljud måste medgifvas». Men då det åsyf-
tade avvikande ljudet, som äldre avhandlingar sökte beskriva som ett 
a »med dragning åt å» (Västerbotten) eller »ett gutturalt mellanljud 
mellan a ock å» (Västmanland, n. Ångermanland) eller »en vokal som 
anses identisk med a i eng. all» (Uppland), faktiskt tycktes finnas vid 
sidan av a i samma dialekt, måste han ge ett särskilt tecken åt ljudet i 
fråga, kombinerat av a och o i lmalfab. Noreen omtalar det (VSpr I 
s. 530) som en »halfvidt labialiserad, låg, spänd» vokal. Storm känner 
samma ljud från Norge (Norv. I, s. 166, nr 2) och betecknar det å, 
som han anser vara jämställt med eng. a i law, fall, call. Dansk ljud-
skrift har motsv. a), som dock säges vara »lidt fremskudt i forh. tul 
den sv. og no. lyd» (Poul Andersen); det motsvarar IPA [p] 1. [D-1. 

a är ett tecken som Lundell (Lmalf. s. 99) valde »tils vidare» för att 
beteckna ett ljud som syntes honom vara »något olika a och snarare 
ligga mellan a ock e», anträffat i Ångermanland och Västerbotten, där 
kort öppet o »stundom ljuder som a». Å andra sidan talar Lundell (a. a. 
s. 89) om a med en liknande klang, »liknar för örat närmast a». En 
närmare beskrivning av 9 gav Noreen 1879 (Dalbymålet, Sv. Lm. I. 3, 
s. 6). Ljudet 2 bildas »med tungan i indifferensläge, så att spetsen 
vidrör nedre tänderna, och hela ytan ligger platt och sänkt såväl på 
mitten som baktill. Akustiska intrycket är närmast likt det av ett 
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mycket öppet ä (a)», ex. från Dalby i ord som järn, bära, garn. Dessa 
båda tecken ha sedan utbytts, det förra med v och det senare med v. 
Om tecknet n se ovan under ä-vokaler och om förändringar i betydelsen 
hos tecknet a under behandlingen av detta. 

v har således ersatt a i den av Lundell, Lmalf. s. 99, diskuterade 
betydelsen av neutralt mellantunge-a med dragning åt å och ö. Det 
omvända a-tecknet har Lundell själv i bruk åtminstone 1889 i H. & 
E., Folkminnen (IX. 1), där tecknet i fråga från s. 25 användes för 
att beteckna vokaliserat -er i familjen Lundells småländska hemdia-
lekt. 1894 använder Waltman (Lidmål, Sv. Lm. XIII. 1) v för ett ljud 
som är »nästan a» och ungefär motsvarar eng. u i but, muck; Westin 
nämner 1897 (Landsmålsalf. f. Jämtl., Sv. Lm. XV. 3, s. 21) att v 
förekommer i diftongen au i Lidmålet. Och Noreen beskriver (VSpr 
I, s. 522) detta ljud som »vidt labialiserad, låg och spänd, det ljud 
som eng. tecknar med u i but, gun», och Lundell karakteriserar det 
1928 som »low, intermediate vowel». Norsk och dansk ljudskrift be-
tecknar detta ljud med samma tecken som svensk (v), och IPA har 
[y] för detta ljud. Jones m. fl. samt sv. läroböcker återge ofta detta 
ljud med [A], ex. [bikt]. 

a upptogs av Noreen, (VSpr. 1,5. 529) i ny funktion som tecken för 
en bakre velar vokal »delabialiserad och låg, är det 'norska a-ljudet' 
i t.e. tale, mand, liksom också danskans korta a näst före eller efter 
r, t. e. mark, rap och i dift. au  i hav, lav». Detta a-ljud säger han vidare 
har »hittills icke anträffats vare sig i svenskt riksspråk eller i några 
dialekter», frånsett möjligen i det no. Lidmålet i Jämtland (Sv. Lm. 
XIII. 1, s. 3), där det återges med a. Det beskrives vidare som ett a 
uttalat med läppställning för a, och »akustiskt sett skiljer det sig 
mycket obetydligt från a», så att Lyttkens—Wulff kunnat identifiera 
det med a och jämställa no., da. och fin1.-sv. a med varandra. Lundell 
synes aldrig ha godtagit detta tecken i sin nya betydelse. 

3. Tonlösa »vokaler» 

I vissa svenska och finlandssvenska dialekter förekommer ett uttal 
av vokaler i ställning intill ett följande tonlöst konsonantljud (eller 
av vokal i absolut slutljud), där vokalljudet vid slutet av sin uttalstid 
övergår i ett tonlöst glidljud, ett slags h-ljud med mer eller mindre 
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tydlig friktion vid utandningen (en »perspirerad vokalafslutning» 
enligt Noreen, VSpr. I, s. 536 f., som inte vill betrakta detta som ett 
självständigt språkljud, utan som ett övergångsljud mellan den per-
tonerade vokalen och det följande). Samma egenhet förekommer också 
i vissa konservativa norska mål och i nyisländskan (jfr Goodwin, 
Sv. Lm. 1905, s. 99 f.). Lundell hade ett särskilt tecken för detta glid-
ljud efter vokal: 

o, som är det ljud man åstadkommer, då stämbanden övergå till 
normalt andningsläge innan man avslutat artikuleringen av vokal, 
således en anpassning till följande tonlösa konsonant. Lundell säger 
om detta tecken (Lmalf. s. 86): »För tonlös vokal har alfabetet, åt 
minstone tils vidare, blott ett tecken a, enär, så vidt jag vet, tonlös 
vokal i svenska mål endast förekommer efter motsvarande betonad 
ock den tonlösas kvalitet således genom denna är tillräckligt angifven.» 
Jfr Noreen, VSpr I, s. 536 f., som påpekar att ur på åtskilliga håll 
utvecklats ett självständigt h-ljud eller på andra håll gått vidare till 
x eller x (så på vissa håll i nordöstra Upp!.). En del upptecknare ha 
faktiskt använt h som beteckning för detta glidljud. Jfr tecknet i 
snarlika funktion, se t. ex. Sv. Lm. III. 2, s. 280 f. (i grov beteckning). 

h vårt normala svenska h-ljud, bildat liksom föregående med öppen 
ljudspringa, men endast i ställning före vokal. Någon annan fonetisk 
åtskillnad torde knappast föreligga mellan och h; båda äro också i 
fråga om klangen beroende av den åtföljande vokalens kvalitet. De 
äro egentligen inte vokaler utan konsonanter. Besläktad till sin art är 
också den »mjuka» ansats till uddljudande vokal, som ibland höres i 
stället för h i mål, som förlora h-ljudet, t. ex. roslagsmål i Uppland, 
som visa former som <a 'ha', 'up 'hugga'. Tecknet' användes av 
Lundell också för att beteckna stark aspiration av t. ex. p', t', k' (vid 
ett uttal som i danskan, se nedan under alfabetets bitecken!) om 
ljuden 

- 
ljuden se vidare Lmalf. s. 81 f. och VSpr I, s. 447 f., 487. 

4. Nasala vokaler 

Vid den inledande behandlingen av vokalljuden har nämnts, att vid 
uttalet av de vanliga vokalljuden vägen genom näshålan med hjälp 
av gomseglet hålles stängd för luftens passage. Alla hittills behandlade 
vokalljud äro av denna typ och således orala vokaler. Men i några av 
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våra dialekter förekomma också vokaler som uttalas med mer eller 
mindre sänkt gomsegel och således ha nasal resonans, nasalerade eller 
nasala vokaler. Lundell betecknade i sitt alfabet nasalering genom att 
på polskt sätt sätta en liten hake under resp. vokaltecken. Således 
fick alfabetet jämsides med de orala vokalerna en serie nasala: 6 Q, 

o. s. v. Lundells fordran på att alla diakritiska tecken till en bokstav 
skulle vara fast sammangjutna med huvudtecknet ledde således i 
fråga om de nasalerade vokalerna nästan till en fördubbling av antalet 
behövliga tecken. Det var då inte alltid möjligt för de anlitade trycke-
rierna att anskaffa alla de behövliga tecknen, och då fick Lundell nöja 
sig med att tillfoga nasal-haken som en särskild typ efter vokaltecknet. 
Så har t. ex. skett i 11. Rutbergs avhandling om målet i Nederkalix och 
Töre (Sv. Lm. B. 28, t. ex. s. 105): vi 'vända', kaj 'kunde', bit yta 
'bundit'. 

De svenska nasalvokalerna förefalla vid jämförelse med franskans i 
an, fin, bon jämförelsevis svagt nasalerade, men förekomma i betydligt 
större antal vokalnyanser. I sådana nasalerande mål som t. ex. Älv-
dalsmålet i Dalarna uppträda dessa vokaler både vid kvarstående 
föregående eller efterföljande nasalkonsonant samt vid bortfallen 
nasal (m, n, ng), i vissa fall t.o.m. då nasalkonsonanten bortfallit i 
förhistorisk tid, t. ex. gås (jfr ty. gans), få (jfr fingo), vår (uär, jfr ty. 
unser). Om nasalvokaler se f. ö. Lmalf. s. 122 f. och VSpr I, s. 534-536. 

5. Diftonger 

Alla de nordiska språken hade en gång från urnordisk tid ärvda 
diftonger av både stigande och fallande typ, således ja, je, io, ju och 
au, ej, ey o. s. v. Dessa forndiftonger ha bevarats i vissa västliga skan-
dinaviska dialekter av ålderdomligt kynne, i nyisländskan, färöiskan 
och i västra Norge. I de östnordiska dialekterna däremot kontrahera-
des de tidigt, i Danmark redan på 900-talet och i Mälardalen åtmin-
stone under 1000-talets förra hälft enligt runstenarnas vittnesbörd. 

Men forndiftonger ha dock kvarlevat i några ålderdomliga mål också 
inom svenskt område: i Norr- och Västerbotten, i Jämtland och Härje-
dalen samt i övre Dalarna inom ett område, som står i samband med 
ett norskt diftongbevarande område i Nordland och Tröndelag. Vidare 
äro gamla diftonger bevarade på Gotland och i Österbotten och Ny- 
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land inom svensktalande Finland samt i de forna svenskbygderna i 
Estland intill sista världskriget. 

Dessutom uppträda nya diftonger i vårt land i flera från varandra 
isolerade trakter. Ett stort nycliftongområde finnes i Sydsverige, om-
fattande Halland, s. Västergötland, större delen av Småland samt 
Bleking och norra Skåne ned till linjen Hälsingborg-Stenshuv-ud. Ett 
motsvarande danskt diftongeringsområde finnes på v. Fyn. Ett 
annat område för nya diftonger bildar nordöstra Uppland med ut-
löpare längs kusten ned i Södermanland-Östergötland-norra Småland. 
Ytterligare självständiga nycliftongområden äro Gotland, övre 
Dalarna (Älvdalen-Mora) och Norrbotten (Lule- Överkalix). Dessutom 
uppträda nya diftonger i svenska Finland. 

Diftonger betecknades av Lundell ursprungligen med punkt under 
den svagare komponenten, men senare blev en båge Under vokal-
tecknet den normala beteckningen (tidigare ef, senare ek). Diftongerna 
kunna indelas i stigande (med halvvokal som förslag): 9o/ 'hål', 90n 
'horn' (Orsa), fallande (med halvvokal som efterslag): ty ar 'tjära', 
byan 'björn' (Älvd.), mag 'råg' (Tierp), eller svävande, då båda kom-
ponenterna väga nästan jämnt: fi'uk 'sjuk', ta' okt 'tala' (Tierp). Be-
teckningssättet för de tre typerna framgår av exemplen, då akcent-
tecken utsättes, sättes det för den sista typen efter den första vokalen. 
Jfr Lundell, Lmalf. s. 123-132 och Hedström, Lmalf. f. S. Sv. 
1957, s. 7 f. 

C. Tecken för kvantitet och akcent m. m. 

It is easy to distinguish many degrees of length, say five or 
six, but for practical purposes it is sufficient to distinguish 
two or sometimes three degrees. 

Daniel Jones 1957 

De värden för kvantitet hos ett språkljud, som av örat kunna upp-
fattas och som äro av betydelse för förståelsen av orden i ett språk, 
äro inte några absoluta tidsvärden, utan högst relativa, mellan de i ett 
ord eller en fras ingående ljudenheterna inbördes. Ett som »långt» 
uppfattat ljud i ett ord kan -därför faktiskt ha kortare tidsutdräkt än 
ett som »kort» känt ljud i ett annat ord. Det absoluta värdet beror ju 



126 

bl.a. på det taltempo, som brukas, den emfas med vilken ordet ut-
talas o. s. v. Alla kvantitetsbeteckningar avse således egentligen bara 
relationen i längd mellan närstående ljud. I svenskan liksom i åt-
skilliga andra språk föreligger ju dessutom en bestämd kvalitets-
skillnad mellan åtskilliga par av långa och korta vokaler. 

Kvantiteten hos ett språkljud, d. v. s. den relativa tidslängd som 
dess uttal kräver, anges i Lundells alfabet med särskilda tecken under 
resp. bokstav. Med hjälp av dessa kan icke mindre än fem olika grader 
utmärkas, nämligen överlängd: a, längd: a, halvlängd: a, normal korthet, 
som lämnas obetecknad (eller ibland för ytterligare tydlighets skull 
anges med g), samt slutligen reducerad längd (överkorthet), markerad 
med reduceringspunkt under bokstaven: q. I fråga om beteckning av 
konsonanters längd i konsonantgrupp växlar bruket. Lundell själv 
lämnade båda konsonanterna i en sådan grupp obetecknade, andra 
ha skrivit t. ex. fult, stcelt. Ett tecken, som Lundell själv aldrig angav 
som långt ljud, var It. För att markera kvantitet behöver det lundellska 
alfabetet således (åtminstone teoretiskt) inte mindre än 4 eller 5 
varianter av varje särskild bokstav, och häri ligger en av de värsta 
tekniska svårigheterna för dess användning i tryck. 

Den andra stora svårigheten ligger i hans akcentbeteckningar, även 
sedan hans egen speciella beteckning för musikalisk akcent i praktiken 
för länge sedan utmönstrats. Rörande denna se fig. 6, tecknen för 
tonhöjd, som endast ett par forskare utom han själv kommit att an-
vända (Noreen, Kallstenius). Denna beteckning kan således anses ha 
enbart historiskt intresse, och får väl vid citering utelämnas eller 
ersättas (el. översättas) med nyare beteckningar av enklare slag. 

Överhuvudtaget är naturligtvis akcent och intonation ett mycket 
svåranalyserat område i vårt språk, särskilt så länge man enbart 
måste nöja sig med hörfonetiska metoder. Teoretiskt kan man natur-
ligtvis dela upp kapitlet »akeent» i tryckakcent (intensitet, stress) och 
ord- resp. satsmelodi (intonation) även om de i praktiken svårligen 
kunna särhållas inom den språkliga enhet de bilda. 

Trycka kcenten kan beskrivas som den grad av intensitet med 
vilken ett ljud eller en stavelse uttalas. Denna dess amplitud, som av 
Stanley-Maxfield 1933 bestämmes såsom *the magnitude of pressure 
change above and below the normal atmospheric pressure», kan anges i 
decibel ( = energy ratio 1-10), vars grad 1 bestämmes som ett ljud, 
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som nätt och jämnt kan uppfattas av ett normalt öra. För örat upp-
fattas en höjning av 3 db x grundläget som ett dubbelt så starkt ljud. 
(Intensitet får inte förblandas med ljudstyrka, »loudness»!) Lands-
målsalfabetet har ej haft någon beteckning enbart för intensitet, även 
om Lundells akcenttecken ", ' ursprungligen avsågo att uttrycka 
stark, medelstark och svag »tonstyrka» (och frånvaro av tecken obe-
tonad stavelse). Någon gång (t. ex. hos R. Norrby 1905) har den av 
SAOB använda metoden att ange intensitetsgraden (den dynamiska 
akcenten) med siffor från 0-4 också brukats samman med landsmåls-
alfabetet.1  

Intonationen, den musikaliska akcenten utgöres av de växlingar i 
tonhöjd (pitch) som rösten genomlöper under talandet. Tonhöjden 
beror på frekvensen i stämbandens svängningar (jämte resonansen). 
Som bekant är förhållandet mellan svängningstal och oktav logarit-
miskt. När en ren ton höjes en oktav, fördubblas frekvensen, när den 
sänkes en oktav, halveras den; således är med. C 256 p/s, c är 512 
p/s och C är 128. Anslås samtidigt stämgafflar för C, C och c, hör örat 
C som grundton men med annan kvalitet än om bara C anslås, nämli-
gen med övertonerna 256, 512 etc. Talrösten ger ju inte rena toner, 
men också den består av stämbandstonens frekvens +resonanserna, 
som t. ex. äro avgörande för vokalernas kvalitet. Här som i fråga om 
kvantiteten är det emellertid inte röstens absoluta tonhöjd, som har be-
tydelse, utan de relativa i förhållandet mellan stavelserna (resp. inom 
en stavelse). Det har således inte någon språklig betydelse, att en 
kvinnoröst ligger högre än en mansröst, eller att samma person »sänker 
eller höjer» rösten. Det är tonrörelsen stigande (rising), fallande (falling) 
eller jämnlöpande (level) inom ett och samma ord eller samma sats 
som har språklig betydelse. I svenskan och norskan har denna ton-
rörelse dessutom ordskiljande betydelse, i vad vi kalla akcent 1 (en-
stavighets-) och akcent 2 (tvåstavighets-), således anden (av and) mot 
anden (av ande), en skillnad som således är fonematisk. 

»Akcenten» med sitt samspel av intensitet och melodi bildar sålunda 
en svåranalyserbar helhet. Särskilt den musikaliska akcenten är en 

1  Much of what is commonly thought of as 'stress' is really 'promin.ence' 
effected by means other than stress, and particularly by 'inherent sonority', by 
subtle degrees of vowel and consonant lengths, and by intonation. (D. Jones, An 
outline of Engl. phonetics, 1957, s. 247.) 
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svårfångad storhet, fastän den i viss mån utgör ett av dialekternas 
mest karakteristiska element, det drag, varigenom man lättast »på känn» 
kan åtskilja folk från olika bygder, ja, det som populärt menas med 
»dialekt», ofta växlande märkbart från socken till socken, ibland från 
by till by. Det är likväl ytterst vanskligt att med enkla grafiska medel 
antyda dessa skillnader. Man kan inte ens ange differensen mellan öst-
svensk och västsvensk akcentuering (melodi) på ett enkelt sätt; man 
skiljer dock i båda fallen klart nog mellan de två historiska melodi-
typerna, och denna åtskillnad anges i landsmålsälfabetet numera 
enbart med akut ( ) akcent för historiskt enstaviga ord, och grav ( ) 
för gamla tvåstaviga (eller cirkumflex "' vid synkoperade former 
därav). Det är alltså en grov åtskillnad, som ingenting säger om hur 
akcenten »verkligen låter».1  

I sitt ursprungliga alfabet betecknade Lundell akcent 1: nän, där 
således akut () betydde hög ton och grav () låg ton, och samtidigt 
betecknades starkton med ' och svagton med ; medelstark ton be-
tecknades med I , och följaktligen skrevs akcent 2: cincUn. Det är av 
betydelse vid användning av vissa äldre uppteckningar att ha detta 
skrivsätt i minne. Som tidigare nämnts började man snart enligt A. 
Kocks förslag beteckna akc. 1 enbart med akut och akc. 2 enbart med 
grav (fallande—stigande tongång). 

I senare tid betecknas således i landsmålsalfabetet akcentförhål-
landena på följande sätt (med kombinerad tryck- och melodiakcent): 

fortisstavelse: ' akci 1, ' akc. 2, akut och grav cirkumflex; 
semifortisstavelse: I  och 
levisstavelse: '; 
levissimusstavelse: utan särskild beteckning. 

Till denna normala uppsättning kommer vidare de särskilda tecken 
för »jämviktsakcent» (level stress) av gravis-typ ", som brukats bl. a. 
för dalmål av Levander m.fl., och av akut-typ " för överkalixraål av 
C. Pihl. 

Övriga bitecken som förekommit eller förekomma i skrift eller tryck 
vid användningen av landsmålsalfabetet gälla mer eller mindre till-
fälliga modifikationer av ljuden såsom muljering, labialisering och för- 

1  Jfr Enbet A. Meyer, Die intonation im Schwedischen, I: Pie Sveamundar-
ten, Sthm 1937. 
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lust av stämton hos eljest tonande ljud, förändringar av ljud vid möte 
med andra ljud i skarv mellan ord o. s.v. 

Av dessa drag var särskilt det sista, sandhi (yttre sandhi) en före-
teelse, som alltid intresserade Lundell själv i hög grad, vilket t. ex. 
kan ses av hans behandling av texterna från sin hembygd i Sv. Lm. 
IX. 1-2. Företeelsen markeras genom en liten båge i radens underkant: 

t. ex. min, ycen 'min vän', dw_e_ja 'det är så'. Likaså intresserade 
honom i hög grad de glidljud, som uppstå mellan de tydligt och med-
vetet artikulerade ljuden. Sådan biartikulation, som således ofta var 
omedveten för den talande, utmärktes genom indexbokstäver i liten 
stilgrad, satta i radens nederkant, t. ex. m, v, u, v, som man finner 
t. ex. hos Grip 1899 (Sv. Lm. XVIII. 6, s. 11) och hos H. & E., Folk-
minnen (Sv. Lm. IX., s. 502 ff., 504, 512 o.s.v.). 

Sonantisering av konsonant, när genom vokalsynkope särskilt 
m, n, 1 och r bli egna stavelser, angavs ursprungligen genom apostrof, 
t. ex. vaten, tagl. Senare införde Lundell en beteckning med ring under 
den stavelsebildande bokstaven (se redan Sv. Lm. IX. 1, från s. 165 ff. 
från omkring 1889), således vatk, tag. 

Muljering av konsonanter från ett j-ljud i närheten angavs i vissa 
fall av mera permanent natur genom särskilda bokstavsformer, t. ex. 
j, y. För beteckning av mera tillfällig muljering användes åtminstone 
sedan 1890-talet en liten båge, satt över resp. konsonanttecken (se 
t. ex. Hagfors, Sv. Lm. XII. 2: :§ige 'sked', encesbo 'bröllop', eg. gästa-
bud). 

Tonlöshet angavs i vissa fall genom särskilda bokstäver med en 
liten hake V  över uppstrecket i t. ex. 7 och d eller ovanför «, i andra 
fall genom en liten släng före bokstaven som 771, 71, v , r, n  o.s.v. Mera 
tillfällig tonlöshet angavs med samma lilla hake i radens överkant 
före, över eller efter resp. tecken för att ange, att början av ljudet, 
hela ljudet eller slutet av det saknade stämton; - sattes också efter 
ändelsevokaler, som slutade med en tonlös utandning; inuti ord satte 
Lundell däremot tecknet för tonlös vokal a i samma funktion (jfr 
Karsten, Sv. Lm. XII. 3 och Hagfors, Sv. Lm. XII. 2, anm. 9 s. 13). 

Labialisering, uttal med läpprundning av vissa ljud, utmärktes av 
Goodwin (Sv. Lm. 1908, s. 92-93) genom en liten oval över resp. bok-
stavstecken (se tab. 10), och J. Sahlgren utmärkte ett speciellt sorts 
sje-ljud (#) på samma sätt (Sv. Lm. B. 32, 1912). 
9— 81153056 Landsmålsalfabetet 
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Aspiration av explosivor p, t, k kan utmärkas med ' efter bok-
staven, men eftersom dessa ljud i svenskan normalt äro aspirerade, 
bör detta tecken endast komma till användning ifall av extra kraftig 
aspiration t. ex. motsvarande danskt uttal av dessa ljud. Å andra 
sidan kan man, om så behöves, med ett streck över bokstaven ange 
att aspiration saknas hos annars aspirerade ljud: p,1, k (ex. vid ett ut-
tal som franskans av dessa ljud). 



KAPITEL 7 

Grov beteckning i svensk ljudskrift 

Die lautschrift soll in einer praktischen weise wissenschaft-
liche zwecke dienen. Sie soll also die gesprochene sprache so 
genau wie möglich bezeichnen, so zwar, dass der grad der 
genauigkeit mit dem ilbereinstimmt, was der zweck in dem 
gegebenen fall fordert. 

E. N. S et äl ä, Finn.-ugr. Forsch. 1, 1901. 

Då J. A. Lundell på 1870-talet utformade sitt förslag till svensk 
ljudskrift, var det främst med syfte att ge svensk dialektforskning en 
enhetlig och i detalj gående fonetisk transkriptionsmöjlighet. Alfa-
betet avsågs för användning vid sådana noggranna detalj beskriv-
ningar av enskilda dialekter, som genom Adolf Noreens banbrytande 
monografier över Fryksdals-, Dalby- och Fårömålenl. blevo regeln i 
svensk forskning under 1880- och 1890-talen. Men alfabetets »fina» 
beteckning förutsatte, för att rätt kunna användas, att upptecknaren 
alltid kunde vara säker på att ha riktigt genomfört den ljudanalys, 
som garanterade att han valt riktiga tecken med de i transkriptions-
systemet fixerade värdena. Det var inte alltid så lätt att komma till 
sådan visshet ens för skickliga fonetiker, och Lundell förutsatte att 
upptecknarna skulle kunna möta ljud, »för vilkas noggrannare ut-
märkande man ej ville ikläda sig ansvaret».2  I sådana fall borde upp-
tecknaren därför inte använda landsmålsalfabetets (kursiva) bok-
stäver, utan insätta antikvatyper för att markera en enbart preliminär 
ljudbestämning. Lundell ger där anvisning om vilka tecken av grövre 
typ som sammanfattningsvis kunna beteckna en rad »finare» kursiva 
typer, och själv har han i sin framställning 1879 ofta använt antikva-e 
som beteckning för den ej närmare bestämda grumliga ändelsevokalen 
i ord som 'gosse'; likaså anvisar han t. ex. möjligheten att använda 

1  A. Noreen, Fryksdalsmålets ljudlära, 1877; Dalbymålets ljud- och böjnings-
lära, 1879 (Sv. Lm. 1.3); Fårömålets ljudlära, 1879 (Sv. Lm. 1.8). 

2  J. A. Lundell, Det svenska landsmålsalfabetet, s. 141. 
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antikva-c som tecken för olika slag av tje-ljud, av antikva-h som 
tecken för tonlös konsonant o.s.v. 

Lundell avsåg säkerligen inte heller från början att hans alfabet 
skulle komma att brukas t. ex. för återgivande av mera omfattande 
texter o. d. I den inledande uppsatsen i landsmålstidskriftens tredje 
band' tog han upp till diskussion de olika möjligheterna för återgi-
vande av dialektala texter och räknade därvid upp fyra olika ut-
vägar som man kunde välja: 1) fin beteckning med uteslutande an-
vändning av landsmålsalfabetet, 2) grov ljudbeteckning med åstad-
kommande av största möjliga noggrannhet en sådan medger, 3) 
omskrivning på riksspråk av uppteckningen i fråga om stavning och 
böjningsformer, men bibehållen dialektal syntax, och slutligen 4) 
återgivning helt på riksspråk. Lundell menade, att alternativ 2) vore 
den lämpligaste formen för återgivning av dialektala texter och att 
alternativ 1) uteslutande borde komma i fråga för grammatisk och 
lexikalisk publikation. 

I samma band av sin tidskrift påbörjade han också utgivningen av 
de uppteckningar från skilda landskap, som Landsmålsföreningarna 
hopbringat sedan år 1872,2  och han använde där för det mesta en grov 
beteckning, som tog med några särskilda beteckningsbokstäver från 
hans alfabet men i övrigt använde vanlig skrift. Här gällde det ut-
givning av material, som inte kunde sägas vara fonetiskt nöjaktigt 
upptecknat, och som vid sin tillkomst avsetts för mera populärt än 
vetenskapligt bruk. Många av dessa texter hade ju författats (eller 
översatts) på mål för allmänhetens underhållning vid de s. k. lands-
målssoir6erna. Innan dessa texter trycktes, lät dock Lundell kon-
trollera dem i fråga om språklig korrekthet, antingen vid en genom-
gång av texten med dess upptecknare eller med annan person, som 
representerade samma måltyp. För det här använda betecknings-
sättet lämnade Lundell en redogörelse i inledningen till textutgåvan.3  
Då denna grova beteckning varit normgivande i fortsättningen både 
för Lundell själv och för andra, som i hans tidskrift utgav samlingar i 
grov beteckning, återges den här för översiktens skull som fig. 21. 
Samma transkription hade både Lundell själv och andra använt 

1  J. A. Lundell, Om dialektstudier, 1881 (Sv. Lm. III.!), s. 24. 
2  Sagor, sägner, legender, äfventyr etc. 1881 f. (Sv. Lm. 111.2). 
2 A. a. s. 9 ff. 



a = a, a, co, (a) 
b = b, (6) 
d = d, a, I, d 
e = e, a, a, (1, x) 
f f 
g = gy g, 
h = h, (7n, n, g, h), a) 
i =1, ty h (1) 

=i, s, ts, x, (t) 
k = k, 
1 =1, 2,, 1, Å, J, (2) 
m = vt, (7n) 
n = ny n, (n, y) 
B  .= g, (g) 
0 = 0, 0, 8, (el, 24) 
o = o, (tt) 
P = p 
r = r, r, h, n, (n, ,t) 

= s, z2 (,2 .4) 
=1 5, J? 

t = t, t, i 
u -=fl, u, u 
v 
w =W 
Y = Y, 2/7  (b) 

å = (o, ce) 
ä = ce, a, (a) 
ö =0, , (8, e) 
rt = rt, rt, ty 
rd = rd, rcl, 4, d 
rl = 
rn = r92, 111, n, n 

ra = rs, r,5, j, 
it = it, al, t, 
id = id, cl, d 
173. =ln, k, n, 
is =is, ts, s 
ti =ii, ix, i§, § 
ni =ni, y. 
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Fig. 21. Jämförelse mellan j. A. Lundens grova beteckning och landsmålsalfa-
betet. Efter Sv. Lm. III: 2, s. 9. — Comparison between Lundell's broad tran-

scription (1881) and the corresponding signs in his alphabet. 

redan i vissa bidrag i både första' och andra2  bandet av Svenska 
Landsmål. Denna transkription var betydligt finare än t.ex. de 
skilda beteekningssätt, som använts av olika författare på folkmål, 
t. ex. utgåvor av G. Djurklou, August Bondeson, F. A. Dahlgren och 
T. Svartengren. Deras ljudbeteckning var ju avsedd att begripas av 
en bredare allmänhet, och ännu Gustaf Fröding använde i sina 
»Räggler å paschaser» i stort sett samma t eteckning som Dahlgren.3  

T. ex. hos G. Djurklou, Från Närke, parallellt med fin beteckning, Sv. Lm. 
I. 11, s. 178-187 (624-633). 

2  T. ex. E. SvenAn, Sagor från Emådalen, Sv. Lm. II. 7, en del bidrag i Från 
södra Sverige, Sv. Lm. II. 9, samt en del texter i Smärre meddelanden i samma 
band. 

3  G. Djurklou, Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål, 1883; 
F. A. Dahlgren, Viser på varmlandske tongmåle deekta åttå Fredrek på Ran-
sätt, och Speller nye viser, 1875 och 1876; Aug. Bondeeon, Visor på Ätradalens 
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Hur det nu var började dock både Lundell själv och andra att anse 
det vetenskapligt vederhäftigare att göra och att utge också text-
uppteckningar med enbart landsmålsalfabetet i stället för med nyss-
nämnda grova beteckning. Ett avgörande exempel gav Lundell själv 
vid publiceringen av sina• systrars uppteckningar av traditioner från 
hemmet i Kläckeberga och Dörby,1  där hans egen kunskap om hem-
dialekten möjliggjorde en fin transkription, som med åren blev mer 
och mer detaljerad. Den utgåvan blev det ouppnådda mönstret för 
många senare dialektupptecknare, t. ex. K. H. Waltmans Lidmål och 
G. Kallstenius värmländska bergslagshistorier.2  Senare var det kanske 
främst därför att Lundell hade ett textunderlag, som inte medgav en 
fin transkription, som han fortfarande ibland använde den grova 
beteckningen, t. ex. vid utgivningen av E. 0. Nordlinders uppteck-
ningar på bergsjömål.3  

Men Lundell lämnade aldrig helt frågan om grov beteckning och 
om behovet att få till stånd en tillfredsställande sådan. Därvid spe-
lade väl även hans intresse för en »ljudriktig stavning» också av riks-
språket en viss roll. På äldre dagar tog han upp frågan om grov be-
teckning på nytt i uppsatsen »Grov beteckning för folkmål» 19334  
och »Jämtska i skrift och tryck» 1934;5  i båda dessa uppsatser lämnade 
han textprov i grov beteckning. Likaså använde han grov beteckning 
i den utgåva av svenska dialekttexter, avsedd för den akademiska 
undervisningens behov, varav han utgav en första del 1936 under 
titeln »Skandinaviska folkmål i språkprov»,6  där dock även fin be-
teckning kom till användning, då sådan kunde åstadkommas. 
bygdemål, 1878; Halländska sagor, 1880; Historiegubbar på Dal. 1886 (delvis); 
T. Svartengren, Nå hört frå skogsbygda, 1887; Gustaf Fröding, Räggler å 
paschaser, 1895-97. 

1  Ii& E., Folkminnen från Kläckeberga och Dörby, 1889-1943 (Sv. Lm. IX. 
1-2). 

2  K. H. Waltman, Lidmål, 1894 (Sv. Lm. XIII.1); Lidmål, ny samling, 1939 
(Sv. Lm. B. 39); G. Kallstenius, Från Värmlands bärgslag. Historier på folkmål, 
1936 (Sv. Lm. XXI. 3). 

3  E. 0. Nordlinder, Bärgsjömål, Sv. Lm. årsh. 1909, s. 38-77, jfr 1946, s. 53 f. 
4 1 Sv. Lm. årshäftet 1933, s. 5-14, språkprov s. 13-14. 
5 1 Jämten 1934, s. 242-244. 
6  Skandinaviska folkmål i språkprov, samlade, ordnade och utgivna av 

J. A. Lundell. Täxter I. Gotländska, östsvenska ock norrländska mål, Sthm 
1936. 
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Ett par exempel på genomförd användning av grov beteckning i 
textutgåvor, som delvis vände sig till en bredare publik än enbart 
språkvetenskapsmän, skall här lämnas. Det ena är Johan Götlinds 
utgåva av texter på västgötamål 1926, »Saga, sägen och folkliv i 
Västergötland,' där utgivaren åstadkommit en också språkveten-
skapligt användbar text med användning av vanligt alfabet, utökat 
enbart med de tre särskilda beteckningsbokstäverna v, Tt och /. Det 
andra exemplet är den av Herman Geijer ordnade utgåvan av den 
samling av sagor, som upptecknats av 0. P. Pettersson i Åsele lapp-
mark2  och där ett flertal texter återgivits i en av Geijer konstruerad 
ljudbeteckning. Geijer hade planerat att i en särskild skrift senare 
utge ett utförligt motiverat förslag till den i Petterssons sagosamling 
använda transkriptionen, anpassad för allmänt bruk, men denna plan 
blev aldrig förverkligad.2  

Men en grövre ljudbeteckning har också tagits upp till användning i 
grammatiska arbeten och ordböcker. För en sådan användning av 
enklare beteckning har åberopats både att onödigt tillkrånglad skrift 
försvårat användbarheten och begripligheten hos sådana arbeten, som 
inte uteslutande vända sig till fackmännen, och icke minst de ekono-
miska skälen, sedan sättning med landsmålsalfabetet undan för undan 
blivit allt dyrbarare. I ett arbete som Lars Levanders stora gramma-
tiska översikt över da1må1et4  var det kanske mest hänsynen till att 

1  J. Götlind, Saga, sägen och folkliv i Västergötland. Urval och studier. Upps. 
1926 (Västergötland B: 4), s. xxviii-xxxii. 

2  0. P. Pettersson, Sagor från Asele lappmark, utg. av H. Geijer, S. Liljeblad 
och K.-H. Dahlstedt, Sthm 1945 (Svenska sagor och sägner, utg. av K. Gustav 
Adolfs Akademien 9); se särskilt inledningen s. 37-44 och översikten s. 195-196. 
I denna grova beteckning ha 13 särskilda beteckningsbokstäver använts utöver 
alfabetets vanliga tecken. 

3  Se a. a. s. 6; skriftens titel angavs bli »Landsmålsalfabetet och grövre be-
teckningssätt». 

L. Levander, Dalmålet. Beskrivning och historia 1-II, Upps. 1925-28. Se 
särskilt II. s. 328-330, där en närmare redogörelse för beteckningssättet har 
lämnats. Den på några punkter modifierade ljudbeteckning, som skall komma 
till användning i den under utgivn. av S. Björklund varande Dalmålsordboken, 
återges här efter det provisoriska förordet till häft. 1 (1961). — Rörande Le-
vanders syn på beteckningen av dalmålets ljud och på förhållandet mellan fin 
och grov beteckning, se Dalmålet II, s. 260-262. 



Fig. 22. 

Översikt över Dalmålsordbokens ljudbeteckningl 
— The phonetic transcription of "Dalrnålsordboken" 
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Ordboken Källornas lmalf. IPA 

a2 co, a, a (a, v) a (D) 
a3 a, /2 a 
b b, b (6)4 b (3) 

d, d' (å, «)5 d 
a, « 4+ 

a a (e, 'r2 r)6 6 (p, a) 
e, a, (x)7  
/,(p) f(F) 

g g, d', g, å,* Y 9,9 (9i); T 
h, (1) fi (20 
I, 48 i, i*, i 
2,k,k (hk); y,p, j 

g., J C9, §, 
yr (S+, 

5+, 9) 
k k,  
1 i, i, i 1 
1r (d)io 1+,  1,  

), t ( 1 ) 
m m, fiz, m, m, nj 

n, n, (y) n, J1 
Il n, 11+,  

011 0, G  ( 9 ) UT, Or 

P (b)12 P 
r, 7, Y, r, 7:13 r, a 

8 82 :5 2 (§, z, 3)14 s (5+) 

f'f f, f- 
t t (i, j).5 

I ,  t , t , t 

Ordboken [Källornas lmalf. IPA 

(Ta it‘;16 i U, U, ut, it 
u+ 

9., ?,•1  (9)17  
v, d, d v, 13 

(9,147  
y...+(, y)  y, Y, y; 

y, y, (y)17 j 
418 o (e) a.,  (c 
ä a, x, ce, (g);19  X, Cr, e= 

ce17 

0, ce 0, e, /0/ 

(er ce 

9 (9)17  

.w (ra, n)20 , u+,  
( 

u  )17 

Diftonger och triftonger 
[ j= Närmast motsvarande IPA 

je [jo] 
ak etc. [ni] 

ej; äj ak; ce,„ eek etc. [ei, 
åj ak, 0 , 0 , oy, oy,  

(9) etc. [oi] 
öj el, ob oy, og 

(19y) etc-. [oi] 
au , att, avt„ etc. [nu] 
å' ay,c, °yl (on) etc. [ou] 
8u sy, og etc. [ceu] 



ää 

öa  
ya  
us 

ju8  

dj 

tj 

lboken Källornas lrnalf. IPA Ordboken Källornas Imalf. IPA 

[sa] 
offl [eeg] 
y9 (y9,  Y9) etc. [yo, yce] 
uo /ucE/, tu9 
u9) etc. [uo, uce] 
ku9 Mucel, 41UQ 

ytt‘y) etc. [iuce, ina] 

Dubbelkonsonanter 

47, 4z, 4, 
cl. etc. [d3] 

fy, fa9,t., t8  
,(1.4- ) etc. [tf, k] 

' /a', acc. 1/ /å/ 
/a', acc. 2/ /å/ 

"/", jämvikt/ "// 
/ri, stark biton/ 

Särskilda tecken och accenter 

: , • [a:, cr] 
/obetecknat/ 
: , • [k:, k.] 

[a] 
, [1, TA 
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1  Till grund för översikten har lagts Poul Andersens »tabel til sammenligning af forskellige 
Iskriftsystemer» i Dansk fonetik (i Nord. Lzerebog for TalepEedagoger I, Kbhn 1954), s. 305-307. 
Ljudtecknen inom parentes anträffas hos A. Noreen (Dalmålet 1—II, 1881-1882), och de inom 

hmmer brukas mera sällan. 
2  Jfr följande a och IPA. 8  Jfr följande j. _ 15  I förbindelsen tj; jfr j. 
3  Jfr föregående a och IPA. 9  I förbindelsen 4, tj. 18 Jfr 5. 

4  Jfr p (och y). 1° Jfr d. 11  I diftong. 
5  I förbindelsen di; jfr j. 11 Jfr  å. 18 ar 0. 

8  Jfr r samt Levander Dal- 12  Jfr b. 19  Jfr e. 
het II, s. 6 och s. 270, not 4. 13 Jfr 20 Jfr u. 

Även i diftong. 14 ar j. 

dialektbeskrivningen åtminstone i någon mån skulle bli begriplig även 
för Dalarnas allmogefolk, som dikterade författarens val av en grövre 
ljudbeteckning. Han nöjde sig med ett tiotal särskilda betecknings-
bokstäver samt beteckning för nasalering, men i övrigt brukades nor-
mal ortografi. Samma beteckningssystem är avsett att tillämpas också 
i den stora ordbok över dalmålen, som just börjat publiceras. En över-
sikt över den där tillämpade transkriptionen återges här som fig. 22. 
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Ett annat exempel på grov beteckning i en vetenskaplig dialekt-
ordbok utgör J. Nordlanders ordbok över multråmålet, som 1933 ut-
gavs av H. Geijer och D. 0. Zetterholm.1  Att denna grövre ljudbeteck-
ning valdes, bestämdes i detta fall åtminstone delvis av upptecknarens 
manuskript, som inte möjliggjorde en säker omskrivning till finbe-
teckning med landsmålstecken. 

Till slut skall i detta kapitel omnämnas ett förslag till grövre tran-
skription för publicering av texter från Gästrikland, som uppgjorts av 
Folke Hedblom för ett under utarbetning varande arbete, fig. 23. 

Nedanstående utskrift av en grammofoninspelning är ett försök till 
förenklad ljudbeteckning med utnyttjande av IPA-alfabetet. Beteckningen 
är avsedd för tryckt text och utgår från riksspråksalfabetets antikva-
typer. Den syftar till att göra texten lättillgänglig även för läsare utanför 
den begränsade krets som behärskar det svenska landsmålsalfabetet, sam-
tidigt som den dock söker undgå de olägenheter som alltid äro förbundna 
med de skiftande former av »grov beteckning» som väsentligen bygga på 
vanlig riksspråksstavning. I de fall där riksspråksalfabetets bokstavs-
typer varit otillräckliga, ha nya tecken i första hand hämtats från IPA-
skriften. Där denna befunnits otjänlig ha istället tecken ur landsmåls-
alfabetet (i antikvasnitt) använts. 

Den här föreslagna beteckningen avser att i princip vara fonetisk, dvs. 
den eftersträvar att alltid återgiva samma »ljud» på samma sätt även om 
variationsbredden för de olika ljudtecknen är rätt stor. Den bör kunna 
ge läsaren samma mått av information rörande ljudens kvalitet och kvan-
titet samt ordens och satsens accent som ett »grovt» brukat landsmåls-
alfabet. Den torde med smärre förändringar vara användbar för de 
flesta dialekter och bör kunna nyttjas vid samtidig publicering av text 
från olika svenska folkmål, i vilket fall ett någorlunda uniformt beteck-
ningssätt är angeläget. Dess avvikelser från vanlig riksspråksstavning 
äro ej större än t. ex. den beteckning som Herman Geijer använt i ut-
gåvan av 0. P. Petterssons Sagor från Åsele lappmark. En av de största 
olägenheterna med den i detta och liknande arbeten tillämpade grova 
beteckningen är avsaknaden av nöjaktigt angivande av kvantitet och 
accent. Denna brist är betydligt mera kännbar när det gäller inspelad 
text än i fråga om direkt upptecknad eller författad text på grund av 
det inspelade fria talets stora växlingar i fråga om rytm och accent. 

Beteckningens relation till IPA och landsmålsalfabetet framgår av 
nedanstående sammanställning, som även upptar tecken som ej kommit 
till användning i det här tryckta textprovet. 

Ytterligare förenklingar genom sammanslagning av enskilda tecken 
kunna givetvis göras där så befinnes lämpligt. 

1  J. Nordlander, Ordbok över Multråmålet, Upps. 1933, s. 
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Fig. 23. 

Folke Hedbloms förslag till förenklad transkription 
Broad transcription proposed by Folke Hedblom 

Vokaler: 

Hedblom IPA Lmalf. Hedblom IPA Lmalf. 

1 1 
1 
ä 

o 
u 

u 
u+, la 

u, 0 
it, ut 

e e e u tu- u 
c 
ä c j a 

1 e 
y 
le el 

y 
0 

w 2e a, v ö ce 0,0 
a a a, 13 8 613-13 8, 0 
a a a, a e ce-u e 
o a 0, 0 a o e 
å o a A 

Konsonanter: 

Hedblom IPA Lmalf. Hedblom IPA Lmalf. 

g 9 g, g 
r r, R r, h, 

Y Y Y t t t ,  t 
k k, 15 k, b• 1 1 £5 
hl 

rt 

1 

rt 

.2 

n, n 

9 
t9 

J+,  9 
t9, t 

ås 
fp 

13 13 V ,  g 

Vokallängd betecknas med : , accenter sättas efter vokal, biaccenter använ-
des blott undantagsvis. Accenttecknen placeras över längdtecknen såsom i 
Erikssons förslag. Konsonantlängd betecknas med dubbelteckning; sonantise-
ring med ' före så behandlat ljud; enklitiska ord förbindas med föreg. ord ge-
nom bindestreck (-). Även sandhi anges med bindestreck. Paus anges med 
komma (,), punkt (.) och eventuellt med streck (/). Avbrott i talet anges med 
tankstreck (—). Tecknen b, d, f, h, j, 1, m, n, p, a, t, v, w och z lika i alla tre 
systemen, V  betecknar tonlöshet, som i Erikssons förslag. (Beträffande diftong 
se nedan a. 159.) 
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Prov på ljudbeteckning enligt F. Hedbloms förslag 

Transkription från grammofonintalning, Valbo sn, Gästrikland, in-
spelning 1935. Transkriptionen utförd av dr F. Hedblom. Anm. e: = e, 
e = a, u: = tt, u =n. <> inskott från samtalsledaren. ( ) otydligt 
artikulerade ljud el. ord. Av typografiska skäl ha här akeentteeknen 
satts efter längdtecknen. 

Eks-He:'dman, tx:1,x om mytt98 toks dä:'r han, medan han 
le'vvd, må Ja:'ns-Pells. <Jaså> han va hemmx i Spikå:'s'n 
skull'n få:' ciä dä:r spi:'kå: sans-o, va mä Åk:'sbrigk-o, Spi:1011s, 
kom tä Ny:' bro. <Jaha.> spran po dä hä, s'rrle:kwns-o. men He:'dman 
o:, Neeks-He:dman o Ja:'ns Pell8 dm va: po: Lu`bbrsn ds'mm, ä 
var s'rrle:k dä:'r fs:'r i vx:14m, i mi'nn ba:XcloD:m so n(og) va:`-ja 
di:'t-o, o fizet f'l non dä:r, fa:' feet f'l non dä:r o, (va) 'n bra:' s'rrle:k 
<Jaa.> va:r(a lärist) po Hee'rrgoee, o (ot'n hä si:n) po Lu`bbrsns ve 
kallxr, e va ä'maje do övsrallt. <Jaa.> Eke-He:'dman had en ko'fix 
dä:r han-o, o so fo:'t-ainn — ja ja tro (do) an ft:g:t fe'mm sks'tt po 
o'nyt. <Jaa.> o'ndo ko'mm-an lits n/timmsr o han hu'ppw o'pp o 
va-eo g1ia:1  do fs vsett skstt ss hspp-an opp to:': sa:'-an (skratt) so 
vat-an vsll ra:'sans-o so an la-i:' e(t) skstt sa:-an-o ri`ktet o ga:-n de 
jä'tte o. Men do bsrjx-an po spri`nnw. hä va ska:`rw, ä va lits snef:' 
spo ska:^n.  so ä vat sps:/r-o etts-esm an sprainn. <Jaa.> o an hade 
en bössw dä: — ha'nsfis fa:'r rod-o'mm, S8M var riktet bra:', po de'nn 

bra:', he:lstskk-o, två fä'stsn-o, o ba:`kskru:v do 
fsetå:s-o o S8-ri skru:'v ijenman dä:'-clo 58M jekk, ss ä va jä'inw 
ner i hi`ndtjae:ns o innu'nnsr! 



KAPITEL 8 

Jämförelser mellan de nordiska ljudskriftsystemen 
och IPA:s alfabet 

Vielleicht tragen die dankenswerten Bemiihungen der - - 
Herren, kurze ebersichten der von ihnen bearbeiteten 
Sprachgebiete zu liefern, dazu bei, nicht nur einen leichteren 
Zugang zu phonetischen Studien zu eröffnen, sondern auch 
einem offenkunclig weitverbreiteten Vorurteil abzuhelfen, 
als ob die wissenschaftliche Genauigkeit einer phonetischen 
Transkription nur mit einer möglichst grossen Anzahl mög-
lichst neuartiger Zeichen zu gewähdeisten sei. 

M. Heepe 1928. 

För att i någon mån göra denna framställning brukbar även för 
jämförande studier i nordiskt dialektmaterial och möjligen även ge 
någon hjälp åt den, som önskar göra jämförelser med internationellt 
transkriptionssätt, återges här i tabellform dels några översikter 
över grannländernas fonetiska skriftsystem som komplettering till 
tidigare lämnade bibliografiska notiser om dem, dels över IPA:s 
fonetiska alfabet (i dess t.o.m. 1938 reviderade form) jämte nyckel 
till tecknens ljudvärden (fig. 24-25). För danskans del återges 0. 
Jespersens sammanställning av skrivtecknen i hans danska ljudskrifts-
alfabet (»Danias Lydskrift») samt hans översikt över ljuden i danskt 
riksspråk (fig. 26-27) och J. Reitans korta jämförelse mellan ljudvär-
dena i norsk och svensk ljudskrift (fig. 28). För finsk-ugrisk beteck-
ning måste jag tyvärr nöja mig med att hänvisa till B. Collinders tidi-
gare omnämnda uppsats, »Ein vereinfachtes Transskriptionssystem» 
(i Språkvetensk. sälLsk:s i Uppsala förhandlingar, jan. 1955-dec. 1957, 
s. 70-71), där en översikt av Setäläs teckenuppsättning lämnats. 

Till slut följer en jämförande översikt av IPA:s alfabet och de mot-
svarande ljudvärdena i de nordiska dialektalfabeten, som uppgjorts 
av Poul Andersen 1954 i saniarbete med E. W. Selmer, L. Hjelmslev 
och G. Hedström för Nordisk Lwrebog for Talepwdagoger, och god-
hetsfullt ställts till förfogande för återgivning här av prof. Andersen 
och Rosenkilde & Baggers Forlag i Köpenhamn ( fig. 29). 
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THE ALPHABET OF THE 
INTERNATIONAL PHONETIC 
ASSOCIATION 

i as i in Eng. bit and Ger. bitte. 
i as i in Eng. machine; Fr. si, cire; It. via, and 

Ger. wie: 
as e",  in Fr. thd; as e in It. sera, and Ger. mehr. 
Also as a in Scot. way. 

c as e in Eng. get; e, at in Fr. mettre, maitre; as 
e in It. eco, and Ger. Bett. 

a as a in Parisian Fr. patte, page, and in Han-
overian Ger. fahren, Sfr*. 

a as a in Eng. father ; a, d in Parisian Fr. pas, pci/e; 
as a in It. ara and Saxon Ger. fahren, Sirap. 

3 as o in Eng. port ; Fr. porte, fort; It. morte, and 
Ger. Sonne. 
as eau, 6 in Fr. beau, cöte; as o in It. corte, and 
Ger. who!. Also as oa in Scot. coat. 
as u in Eng. rule, It. cuna and Ger. gut. 

Y as u in Fr. inne; as ii in Ger. fiber; as y in Norw. 
tyve. 
as tu in Fr. peu, Meuse; as ö in Ger. schön. 

ce as eu, mu in Fr. peur, cruf; as ö in Ger. zwölf. 
as o in S. Eng. hot. 

A as u in Eng. cup. 
as in Marathi EgIntrj. 

tu as u in Jap. Fuji. 
I as bl in Rus. cuil. 
ii as u in Norw. hus. Also as oo in Scot. book. 

as oo in Eng. book; as u in Ger. Hund. 
y as ö in Ger. fiinf, Chick. 
x as a in S. Eng. cat. 

as u in Swed. dum. 
3 as ir in S. Eng. bird. 
a denotes unstressed or unaccented syllables, as 

er in better, toget her. 

Professor A. Lloyd James, using the International 
Phonetic Association's Alphabet in Broadcast 
English—VI (B.B.C.) gives the following signs 
for the diphthongs. 

ej as in Eng. day. 
ai as in Eng. die; Ger. klein. 
Di as in Eng. boy. 
au as in Eng. how. 
ou as in Eng. go. 
å as in Eng. here. 
e9 as in Eng. there. 

De as in Eng. more (also pronounced 
tia as in Eng. poor (also pronounced [poa], 

[paa,] [p3:]). 
g as g in Eng. get; Fr. gout; Ger. Gabe; It. gara, 

ghiro. 
j y as in Eng. yet ; j as in Ger. Jahr and Dan. 

jeg; i as in It. aia, viene. 
r, .1, r, R, El different sorts of r. 

as s in Eng. see; Fr. son; It. sete. 
as v in Eng. veil; Fr. vous; It. voi; as w in 
German. 

w as w in Eng. will; as u in It. uomo, quota and 
Sp. cuanto. 
as z in Eng. zeal; Fr. z?le; as s in It. asilo. 

t as rt in Swed. kort. 
cl as rd in Swed. bord. 
c as ty in Hung. kotya. Also in modern Greek. 
3. as gy in Hung. nagy. 

as k in Arab. Koran. 
(glottal stop) as in North German Yerein 
EferPainj. 

tg as n in It. dnfora and Sp. invento. 
g.  as in Marathi [puke] =Poona. 
p as gn in Fr. montagne and It. ogni; as # in Sp. 
g as ng. in Eng. sing, Ger. singen; as n in It. anca 

and Sp. banca. 
1 as il in Welsh Llangollen; as hl in Zulu hlamba. 
1) as dhl in Zulu dhla. 
i as in Marathi Eka: 

as gl, gli in It. egli, aglio; as il in Sp. alld. 
Also in modern Greek. 
as r in Hindi garh. 
as w in Ger. Schwester; as f in Jap. Fuji. 
as b in Sp. saber. 
as th in Eng. thin; as c, z in Sp. placer, plaza. 
as th in Eng. then; as d in Sp. ido and Dan. 
gade. Also in modern Greek. 
as rs in Swed. tvärs. 
as sh in Eng. shed; as ch in Fr. charger; as sch 
in Ger. Schwester; as c, ci in It. pesce. 
as s in Eng. pleasure; as g, j in Fr. gerbe, jour. 
as ch in Ger. ich. 
as d, si in Po1:g0, gesick. 
as i, zi in Pol. ile, ziarno. 
as ch in Ger. ach; as g, j in Sp. genie, .jabdn. 

4) 
P 
0 
a 

3 
Q 
9 

x 



y as g in Ger. Wagen, Sp. luego, and Dan. koge. 
Also in modern Greek. 

h as in Arabic Elixleebj =Aleppo. 
as in Arab. ain. 

fi as h in Eng. perhaps. 
q as n in Fr. nuit. 
u as w in Dutch Westland. 
tf as ch in Eng. church. 
t as j in Eng. judge. 
t , 4, etc. palatalized consonants. 

d, etc. velarized o'r pharyngalized consonants. 
p', t', etc. ejective consonants. 
6, d, etc. implosive voiced consonants. 
2 fricative trill. 

o, g labialized 0, 6 or s, z. 
labialized j, z. 

1, C, 5 clicks (Zulu c, q, x) 
1 (a sound between rand 1). 

voiceless w 
nasality, (ä, etc.). 
breath ( j, = breathed 1). 
voice ( =z). 

' aspiration. 
close vowel (e =- a very closc c). 

i  open vowel (=a very open e). 
labialization =labialized n). 

,-, dental articulation ( k =dental t). 
palatalization (z or 4 =palatalized z). 

T position of lips (higher, lower). 
C position of lips (rounded, spread). 

: • length of vowels. 
i  I stresses EAlso under letter, e.g. 1.7= syllabic 

consonantj. 
level pitches. 

/ risings. 
fallings. 

v rise-fall, fall-rise. 
consonantal vowel. 

Fig. 24 a—b. Det internationella fonetiska alfabetets ljudvärden. 
Efter The Montoype Recorder. 
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Fig. 25. International Phonetic Association's ljudskriftsystem. 
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Fig. 26. Översikt över 0. Jespersens danska ljudskrift. Efter Modersmålets 
fonetik, 1934, s. 105. — The phonetic Danish alphabet by 0. Jespersen. 

10-61153056 Landsmålsalfabetet 
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almindeligt neutralt a 
dybt a, henad å 
lyst a, henad 
meget åbent a, som i ret 
dunkelt, utydeligt a 
dansk. b 
stemt b 
åbent b, omtrent som v 
tysk ich 
dansk d 
stemt d 
et d med svag j-klang 
et d med stark j-klang 
et d med opadböjet tungespids 
som i bade 
dansk e 
mellem e og a 
som i bada 
åben varietet af samme lyd 
dansk f 
dansk g 
stemt g 
et g med j-klang 
som i bage 
som i tiger 
dansk h 
jydsk hj 
jysk hw 
som i ti 
åbent i 
utydeligt i 
dansk j 
dansk k 
et k med j-klang 
almindeligt 1 
ustemt 1 
et 1 med svag j-klang. 
et 1 med stark j-klang 
et hult 1 
et 1 med opadböjet tungespids 
almindeligt m 
Internt rh 
et m som i kamfer 
almindeligt n 
ustemt n 
et n med svag j-klang 
et n med stark j-klang 
som i kong 

ta et n med tilbageböjet tungespids 
som i to 

0 som i ekko 
mellem o og å 
mellem o og o 
menen) u og o 

a som i op 
å mellem a og ö 
p dansk p 
q som i bage 

dansk r 
ustemt r 
vokalisk r 
et r med tilbageböjet tungespids 
et r med tungespidssnurren 

"n det samme ustemt 
et r med drobelsnurren 

7, det samme ustemt 
dansk s 
et s med opadböjet tungespids 
dansk sj som een lyd 

f sch 
t dansk t 
t et t med svag j-klang 
j et t med stark j-klang 
t et t med opadböjet tungespids 

engelsk th i thing 
dansk u 
norsk u 

it svensk u 
mellem u og o 
dansk v 
jysk og engelsk w 

Iv jysk liv 
n't et m som i kamfer 
x tysk ach 
x dansk agte 
y dansk y 

mellem y og o 
z stemt s 
3 stemt f, fransk j 
ce som i lase 

et åbent 
tf som i so 

ö forskellige varieteter af ö i hone, 

5 
å som i gå 

sön, krst, ränne 

Fig. 27. Översikt över tecken och ljudvärden i »Denim Lydskrift» 1890 (efter 0. 
Jespersen, Fonetik, 1897-99, s. 155). — The signs in the Danish phonetie alpha- 

bet (»Danias Lydskrift») 1890. 
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Sammenligning av Storms norske lydskrift og Lundells svenske lands-
målsalfabet. 
a i N. lydskr. svarer tå a i Sv. Im. g i N. lydskr. svarer tu l a i Sv. lm. 
o Y) 11 0 » » X » 11 ce 1? 11 

11 » la 17 17 j  » » a 11 

d 1? a 11 11 0 1? » a 11 11 

ö n '6 7, 11 Y » 17 Y 11 11 

6 » 11 .0 11 » Y » » Y' » 11 

y H » 0 » 17 0 11 » 0 » » 

i » 1 » 11 Ö » 11 9 11 11 

e 11 » e 1? » 

p, b, f, v, w i N. lydskr. svarer tu l p, b, f, v, w i Sv. Im. 
in, 72z (tonelos) » 17 „ in, vt 11 11 

1, d, S n » J? 12 il, s 22 » 

1,1 I? » » l7 2 22 77 

n, tt 11 11 » n, .11  11 » 

h er fremf or vokal den vanlige h-lyd (egentlig en toneles vokal). 
Fremfor lang tonelos eksplosiv taper vokalen mot slutten sin stemme-
lyd; samtidig synes det å vare en liten innsnevring av munkanalen; 
denne tonelose overgangslyd tu l eksplosiven betegnes her med h: 
nahtt, vikit hvitt; uttalen minner litt om tysk Nacht, nicht. 

4, V, i N. lydskr. svarer tu , d, n, s i Sv. lm. 
I, ?, 1 » » » z, 7,-, k » » 
t, 4, 1, iy, » » „ t, (I., 1, n, J » » 

r, r, r (utrillet) » » „ i', T, 4,  » » 

n> I, 4, t, •.3 » » » 0, J, 4, i, 9 » » 
g » 11 » '97 ) » » 

» » » .i,  g.  (j), Jr » » 

g, k » » „ g, k » » 
, ,, h » n n 4, 4, h (D) ,, » 

Lengde: dän, nnmn= dum, mutn 
Aksent: möte (d. e. Inne) = mNe; mät, maitn= mcit, måtti. 

Fig. 28. Jämförelse mellan J. Storms norska och J. A. Lundens svenska ljud-
skrift gjord av J. Reitan och H. Geijer. Efter Reitan, Vemdalsmålet, 1930, 
s. 17-18. — A comparison between J. Storm's Norwegian and J. A. Lundell's 

Swedish transcription. 
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Vokoider 

i i i , i 2 

, 1, I i 1 2 i, i.,_ 

:1) 1 2) 

el.:. e é e, 

e.,  .-. e e e  fl e 

er e a e 

e e 

el  

ET X (e .4 
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w se a ä 
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 a a a 
 « 5) 

Q a a a a,a 
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.y Y Y 

4 7) 

3''  
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Under kontoiderne er hvert rum ved hjalp af skråstreger opdelt i 
3 afdelinger, der fra venstre til hojre angiver vedkommende fonetiske 
vardi i 1. stemt form, 2. ustemt (i visse tilfalde halvstemt) form og 
3. aspirert form. 

De forskellige lydskriftsystemer er konstruerede på grundlag af 
forskellige fonemsystemer, og tegnenes fonetiske vardi og deres af-
gransning mod hinanden er derfor forskellig; den her foretagne sam-
menstilling kan derfor kun vare en tilnarmelse. 

Fig. 29. Jämförande tabell visande motsvarigheten mellan ljudvärden och 
tecken i 1: IPA:s ljudskrift, 2: 0. Jespersens danska, 3: J. Storms norska, 4: 
J. A. Lundens svenska och 5: E. N. Setäläs finska ljudskriftsystem. Tabellen är 
sammanställd av Poul Andersen i samråd med E. W. Selmer, L. Hjelmslev och G. 
Hedström. Efter Nordisk lEerebog for talepEedagoger, s. 306 a-d, 307. — A 
comparison between the transeription systems of 1) I P A, 2) Jespersen (Danish), 

3) Storm (Norwegian), 4) Lundell (Swedish), and 5) Setälä (Finnish). 
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306b LYDSKRIFT 

1 2 3 4 5 

~i milde i 
y,141+ y 

o.u.  
02. e fj 
0 Q 0 0 Ö 

ce.i. e e x * 
oe ö ö e ä 

ter 5 ce 8 41. 
Verdi menen: 
Cell 11+ 8 

U u U U U 

Ur, 08) 8 å q , U,. 

[ur] 9 ) 9 ) co, q 

ai. 0 G 10) 

o o 

Or o 
gy+ w") å 

3J. å il 

3 n 

Or a  ig 4 o n - 

Oj. ,18) å a) 4 
Di+ Ö Ö e .4 ,.  

D å 

+I+ ä :7 u'4) ta 

;å u u ut ta 

U+ å 9 å 

i+ 15 i 

i ..i.  

9, 3 0 o,a a o 

1 2 3 4 5 

"8 p P 3 9 

111 i - 

y,. e 
.y, f 

A § 

Kontotder 

P / /P iP/P i 1/3  IPIP` 
b blbl blini blbl bIBI 
m mlral m I I mlml ml ml 
nJ a,/ / ?hi 1 "/ i "</M</ 

f IfI If! If! If! 
4) /p/ /9/ 
v v// vii v/ / v/ / 
13  bl I bl I 61 1 fil I 
W wl Ilvw1 I wl flyg/ I 
Ii 2/! 
v 
t pit /43g 
t l it / / i /tir 

j 28) I It k Ir 
t+ Ht III! I It It>l 
t HI( I 1 4  It/' 
d d/D4/  
d clIdl dl dl dIDI 

d") /4/ d'/DI 
cl+ RH d// 4.1ctl 4.1P>I 
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LYDSKRIFT 306c 

1 2 3 4 5 

d 4/ / d/g/ 41PI 
XI n1 I hn n>INA 
n nin/ nInl n INI 

II+ n1 1 Kil 1 fant P.3>lig-1 
ri. 'Il I 11,17,1 tzlY1 

11,11 91/ / 
i /i I hl 1..11,1 
i 111 
1 1/1/ 1121 111,1 

1,1 III • t /r/ 
I+ I/ / I / / // / 1.>1L.1 
I ,  ti i al 1 
1. 11 1 4 /J/ 1/./ 
1 P /h? ./-1r/ . 
'r a/z/ r/ / rIr I r1 RI 
r a/ / 

I r,2// r// 1 21 1 
r r4/ / vl / r/ig/ 
e /p/ IP! IPI 101 

' 8// ö// öl! 
5- al i (5<1 1 
s. 181 14.1 
5 181 181 Is/ 

k 5 /.I / Si /-r/ 
b + /f,s/ /5/ i J i 4/ i 

// /s/ Hi 
S+ Ill lå1 1,1 IL! 

1 2 3 4 5 

S If! 13 1 /fl 1;1 
s-, 5 III li<I 

z zl I zl I zl 1 zl I 
3+ 0 i 14 1 

a 37/ il 1  
zi.+ cl 1 71 1 z.I I 

c / Ii IPIs 1 lf !rh- 
1=44 i  

J Igl 4!! lI 1 dip.' 
(1=gi 

P 9/ 1 n/ / l//v/ h/Ar/ 

A il 1 gl //4112/ Plrl 
il91 ile! .1141 .15'4 :FIX"' 
g, if.* 

k i Pc /kik I 14: Iklkc 

k, 1S 1 lk 4/4 / lk !Ck' 
q 

g g/g/ glGkl Ok' g I GI 
g, gi /g/ g/ ./ g/g/ (/G1 

G 

11 n/ / n1 fill g/ / n/H/ 

å n1 1 *1 1 91Y1 n'll'il 
N 

Y/X/ (11 x / g/x/ Ylx1 ?lxl 
iii/ vlx1 /V /x/ Kr/ 

Y' iii i ..41 i  
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306d LYDSKRIFT 

1 2 3 4 5 

wIx/ r/r/ 4 /// elPI 

Ir--"- D .6/ / 9 / e/  
R  n 1 t I I nlwl elpl 

h 

1 
P, ? I ' 

h h h k h, H 

fi h 
Accentua ion (— = stavelse, v(a) = vokoid, 

c(n)  kontoid). 

lr 

i i) V: 

e e -1-__

'— %__ -i__ \ —  
- - 

" 1--- 
_ 

- — t— — 
i — — 

»ace. 1• n) i _ _ • 19) d 
»am 2« s ts)  r — å 

»cirkuinfl. 
I« å 

pcirkunill. 
2« ö, ii 

1 2 3 4 

v:: in,v::  

v:, c: u.,c• 5, cc c1,4,  F47.  

V', C 17., C. e i,,i- 

(ltorthed)  

V 12,, V 

g 1..'• 'e t& q 
( syn udtale) V c t 3" c 3 , v3  tl,  
Halv- 
vokal  

Mouille-
ring v't ii e 

Afstem- 
ning s r f „ 2, 21) 5,, ••• g 22) (Kapitaner 

Aspira. 
Don Cc  

+ V,. , C,. 

_ 
VSIC. 

-r V t  ,5 

... ii 29) 
F, 5.. ,1),i' 

.,,, 24) 3 

V 25)  2 

28) 8 
27) 8 

Meldals-i: meget lignende det svenske Viby-i. 
Viby-i: meget swevert i med kont. friktion. 
Europeisk eller neutralt a. 
d. s., lidt tilbagetrukket. 

6) Tegnet tilhorer ikke Jespersens oprindelige inventar, se Mar. Kristensen, 
Vejledning til Brugen af Danias Lydskrift (1924), pag. 18. 
Ikke så starkt fremskudt som sv. y. 
Viby-y; jf. nota 2 ovf. 
Den i de vesteuropteiske sprog almindelige slappe nuance. 
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En spwndt vokoid der udgår fra trt stadiet, men med lukkende tendens, 
4)-offglide. 
Lidt hejare end den danske lyd. 
Bornholmsk å, temmelig stserkt fremskudt. 
Tegnet tilhorer ikke Jespersens oprindelige inventar. 

19 Lidt fremskudt i forh. til den sv. og no. lyd. 
14) En sptendt vokoid med lukkende tendens, to-offglide. 
19 jf. under i. 

Brugt i kombinationen tf. 
De nordiske sprogs sterlige enstavelsesaccent, findes også i forb. med dyna-
misk cirkumflex. 
De nordiske sprogs sterlige tostavelsesaccent, findes også i forb. med dyna- 
misk cirkumflex. 

12) Anvendes også på biaccentstavelse. 
eller palatalisering. 
Dels halvstemthed, dels stemmeloshed. 
I mange tilftelde dog en sterlig hage på tegnet. 

22) Ved visse vokoider. 
24) Enhver stemt vokoid. 
28) Enhver ustemt vokoid. 
20) Enhver stemt bagtungevokoid. 

Enhver stemt fortungevokoid. 
Palatalisert nuance af ~dian ovenover. 



KAPITEL 9 

Förslag till förenklingar i landsmålsalfabetets 

användning i tryck 

Eines ist sikher: die Verwendung einer feinphonetischen 
Transkription in Textausgaben und grossen Wörterbächern 
ist so kostspielig und zeitraubend, dass sie die Fortschritte 
auf unserem Forschungsgebiet verspäten und erschweren. — 
Wir mössen - - - auch etwas tun för die Druckereien, 
för die Studenten und för die Behörden und Stiftungen, die 
unsere Druckkosten bezahlen. 
B j. C ollind er, Ein vereinf. Transkriptionssystem 1957. 

Författaren till denna framställning har tidigare i en uppsats i 
Svenska Landsmål 1956 påvisat de svårigheter som bruket av Lun-
dens oförändrade ljudskrift vållar vid tryckning i våra dagar, när 
man måste övergå helt till maskinsättning. Antalet behövliga ma-
triser växer nästan till astronomiska tal.' Även handsättning är syn- 

Ett uttalande i The Monotype Recorder (omkr. 1935, tillgängl. för mig i 
särtryck) förtjänar i detta sammanhang att anföras, eftersom det så väl be-
skriver svårigheterna vid användning av fonetiska alfabet, sett från bok-
tryckarens synpunkt: 

»Setting up phonetie type is at the present time one of the most onerous duties 
a printer has thrust upon him. It is very diffieult and it is very costly. This is 
due to two chief reasons — firstly to the fact that symbols are strange to com-
positors and keyboard operators, and thus are not fingered freely and expedi-
tiously either on the keyboard or at the case; secondly to the fact that there is 
such a multiplicity of symbols used by phoneticians that the printer is often 
compelled to procure matrices or types which he is unlikely ever to use again. 
The printer, it seems, is at the merey of the phonetician. 

Ile would be a brave man who would enurnerate the number of phonetie 
alphabets which have been invented or designed during the last hundred years. 
Many seholars, teachers, soldiers, political agents, missionaries, and explorers 

7 
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nerligen svårbemästrad och förutsätter ett orimligt högt antal typer, 
är oerhört tidsödande för sättare och korrekturläsare och ruinerande 
dyrbar. Jag hänvisar till vad där sagts härom (s. 74-77). Där fram-
lade jag också ett par förslag till förenkling, som skulle kunna genom-
föras utan att alltför mycket ändra principerna för Lundells alfabet 
och samtidigt innebära en viss tillnärmelse till IPA:s beteckningssätt. 
Förslag 1 innebar endast ett frigörande av akcenttecknen från deras 
plats över vokaltecknen, ett förfarande, som Lundell själv, enligt vad 
där och ovan s. 37, 40 visats, vid ett flertal tillfällen måst tillämpa. 
Vid den diskussion som följt efter publiceringen av detta förslag ha de 
flesta som yttrat sig tillstyrkt förändringen (möjligen med reservation 
för placeringen av cirkumflex: och ). Ändringen har för övrigt an-
vänts i tryck av ett flertal författare efter 1956. Förslag 2 innebar, 
att både akcent- och kvantitetsbeteckningar skulle frigöras från 

in touch with foreign countries have spent, in great or less degree, some time of 
their lives at this intriguing task. And meny printers have unwisely spent their 
money upon getting these multitudinous alphabets cut in type, only to find, 
when the next job in phonetics comes along, that the alphabet, like the cha-
meleon, has changed its dots, and that it is unrecognisable when compared 
with the latest manuscript.» 

»It would need a Sir James Jeans to express adequately the number of signs 
used by phonetieians to indicate vowel sounds. There is scarcely a symbol which 
has not its variation in the different phonetic systems. When it is considered 
that each punch has to be cut afresh for each size of type—and indeed for each 
size of each series of type—their number multiplies as bacteria and their eost as 
that of armaments.* 

Artikeln ifråga har också årskilligt att säga om bruket av diakritiska tecken 
över och under typerna: »Letters with diacritic marks give a blurred outline to 
words and thus impair their legibility. Again, a letter consisting of two, three, 
or four separate elements is much more diffieult to grasp and much more likely 
to stram n the eyes than a simple letter. This objection is particularly true of 
dia.critic marks under the letters, as these are most easily overlooked in reading 
and forgotten in writing. Some existing alphabets are so overloaded with dia-
critic marks that a glance at them is sufficient to show that they are unsatis-
factory from a practical point of view.» 

Inte ens International Phonetie Association's ljudskrift kan helt godkännas 
ur typografisk synpunkt: »A glance at that alphabet shows that even this system 
has one or two disadvantages from a printer's point of view. I think it may con-
fidently be said that had a practical printer set upon the committee which 
passed some of these symbols, they would never have received the Association's 
blessing.» (P. V. Daley, Phoneties and the printer.) 
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platsen över, resp. under bokstavstecknen. I den diskussion som följt 
efter publiceringen av förslaget ha de flesta, med hänsyn till de stora 
förenklingar som skulle följa med att också längdbeteckningen frigöres 
och brukas som ett självständigt led i sättningsproceduren, tillstyrkt 
också denna förändring, men åtskilliga ha reagerat mot att sätta ak-
centbeteckningen före vokaltecknet, och detta kan man undvika, om 
man kombinerar kvantitets- och akcentbeteckning på samma typ. I 
stället för 10 specialtyper för att beteckna längd och tonfall (a. a. s. 80) 
skulle man behöva 18 som högsta antal, nämligen • i  , i , ; , 

av vissa skäl torde dock typerna ": -; böra ute-
slutas (tecknet ifråga kan behöva användas för beteckning av sonans i 
st.f. 12., r, således 'n etc.). Av dem som deltagit i diskussionen före- 
slår Sven Benson i Lund, att också nasaleringsmärket skall frigöras 
från det vokaltecken det tillhör. Ovan har visats, att Lundell 1924 i 
H. Rutbergs avhandling om nederkalix- och töremålen (Sv. Lm. B. 28) 
använt »fria» nasaleringstecken, en metod som således också i fram-
tiden torde kunna användas för att reducera antalet behövliga vokal-
tecken (det skulle principiellt innebära en halvering av antalet be-
hövliga vokaltecken). Flera forskare ha uttryckt viss betänksamhet 
mot de svårigheter, som kunna möta då det gäller att beteckna sti-
gande och fallande diftong, om man ej får bruka båge eller punkt 
under den svagare komponenten (e, eller ). Därtill blir det tillfälle att 
senare återkomma, i samband med en mera definitiv diskussion om 
akcenttecknens placering. 

Ett uttalande om mina förslag, som kommit mig tillhanda från 
prof. Einar Haugen vid universitetet i Wisconsin, har så stort allmänt 
intresse, att jag tillåter mig att här avtrycka vissa partier av hans brev 
(8/7 1957): 

»Som forsker i nordiske språk har jeg ofte hatt bruk for å lese 
svenske avhandlinger og har derfor tilegnet meg en viss ferdighet i 
lesningen av Lundens skarpsindige landsmålsalfabet. Jeg har alltid 
beklaget at dette er blitt stående så fjernt fra andre europeiske 
transkripsjoner og hilser ethvert reformforslag velkommen. Jeg håber 
at den krise som trykkerisituasjonen har fremtvinget må benyttes 
slik at svensk praksis her kan nwrme seg den internasjonale heller enn 
fjerne seg fra den. Derfor er det utmerket at aksentene låses fra bok- 
stavene og at kolon infores for lengde. Men jeg vii gjerne understreke 
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at plaseringen av aksentene foran vokalene er her, ingen fordel. Her 
bor man enten folge den gamle praksis med aksent ved stavelsens 
slutt eller IPA med aksent ved stavelsens begynnelse. Personlig ser 
jag ingen grunn til ikke å skrive aksenten og lengdetegnet like etter 
hverandre; jeg finner ikke ta:qa eller ma:' tsad »trasig», bortsett fra at 
lengdetegnet er overflodig her i de fleste svenske og norske dialekter, 
da lengde impliseres av aksenten. I min bok Norwegian Language in 
America har jeg derfor også bare brukt aksenttegn: ta' la, ma' t-sail; og 
jeg kommer til å gjore det samme i min beskrivelse av Oppdalsmålet 
som jeg nu arbeider med. Men jeg er klar over at dette er en fonemisk 
betegnelse og derfor altfor radikal for dialektforskere. Hvis man 
derimot fastholder den sxrskilte betegnelse av lengde og aksent (som 
man må for visse dialekter), så ville det vxre ubetinget best å sette 
aksenten ved stavelsens begynnelse; dette har bl. a. den store fordel at 
stavelsens begynnelse markeres, noe som kan vxre meget noclvendig 
mange ganger, f. eks. i sammensetninger. 

Vinden blåser ellers i lingvistikken i dag bort fra den overdrevne 
notasjon av finere nyanser. For eller senere vil også de nordiske dia-
lektforskere innse at det er overflodig og faktisk videnskapelig uriktig 
å trykke tekster med innviklede typer for alle mulige distinksjoner. 
Selv den fineste transkripsjon får ikke med alle nyanser, og de beste 
fonetikere er ofte uenige om gjengivelsen av samme lyd, og inkon-
sekvent i sine notasjoner. Nyanser som ikke oppfattes av de talende 
selv og som derfor ikke spiller noen rolle i språksystemet er overfloclige 
i transkripsjonen. De bor forbeholdes den fonetiske beskrivelse av 
tegnenes verdi som vil variere for hver dialekt. En annen sak er det at 
beskriveren i sin forste undersokelse av et språk vii soke å fast-
holde så mange nyanser som mulig i sine notater intill han har opp-
daget de relevante distinksjoner. Der har landsmålsalfabetet sin 
oppgave. 

Den fonemiske notasjon har en videre fordel: den kan tilpasses et 
enda mere moderne apparat enn settemaskinen, nemlig skrivemaski-
nen. Ettersom trykningsomkostningene stiger kan det bli nodvendig 
med mere utstrakt bruk av skrivemaskinen som grunnlag for bok-
manuskripter ved fotografisk og annen gjengivelse. Jeg henviser her 
til den nyutkomne Reaclings in Linguistics redigeret av min kollega 
Martin Joos som for det meste er satt på elektrisk skrivemaskin. Her 
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blir det enda viktigere å redusere typenes antall, og det er en utilla-
telig luksus å gasse seg i overflodige nyanser.» 

Efter vad som framkommit under de gångna årens diskussioner 
och efter förnyad prövning av de möjligheter till reglering av ljud-
beteckningen i det Lundellska alfabetet, så att det lättare kan brukas 
för tryckning under nutida förhållanden, vågar jag framlägga följande 
definitiva förslag, som således endast gäller alfabetets bruk vid tryck-
ning, särskilt vid monotype-sättning. Det nedan framlagda förslaget 
innebär således inte, att vid uppteckningar i framtiden hittills följda 
skrivregler skulle upphävas, även om det är önskvärt, att också i 
detta sammanhang författare och utgivare hålla i minnet de svårig-
heter, som en eventuellt blivande transponering vid citering i tryck 
kan medföra. Man får givetvis inte blunda för att alltid vissa svårig-
heter måste uppstå då man, som här föreslås, skall beteckna flera av 
Lundells »finare» tecken med ett »grövre», svårigheter, som för en 
riktig lösning förutsätta god kännedom om den dialekt det gäller hos 
den bearbetare som skall kunna bemästra dem. Nedan givna rekom-
mendationer äro således avsedda som vägledning, men kunna ej till-
lämpas mekaniskt. Förslaget är delat i två avdelningar. 

Den första gäller reglering av bitecknen till viss överensstämmelse 
med IPA:s system, på sätt och vis den principiellt viktigaste avvikel-
sen för Lundens ursprungliga alfabet, men samtidigt det lättaste att 
tekniskt genomföra, då rent mekaniska regler kunna givas för omskriv-
ningen och då ingenting av de upplysningar om kvantitet och akcent 
som finnas i en uppteckning går förlorat vid processen. Det enda som 
kan invändas är att det tar en viss tid för ögat att vänja sig vid den 
något förändrade ordbild som uppstår, om bitecknens plats blir efter i 
stället för över bokstavstecknen. Men denna reform innebär framför 
allt en radikal minskning av antalet behövliga särtyper resp. matriser, 
eftersom man följer den grundläggande principen för allt boktryck 
sedan äldsta tid: att arbeta med lösa typer istället för sammangjutna 
teckengrupper. Om kvantitets- öch akcenttecknen existera som själv-
ständiga typer kunna de obesvärat kombineras med vilka grund-
tecken som helst. 

Den andra avdelningen av förslaget gäller en utgallring av vissa 
bland själva bokstavstyperna, vilkas antal under årens lopp som ovan 
visats växt över vad som kan anses behövligt och önskvärt. 1 denna 
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senare del av förslaget kanske det blir svårare att nå allmän enighet 
om vad som är omistligt och vad man utan vetenskaplig förlust kan 
slopa. Men också här kan man inte blunda för de ekonomiska reali-
teter det gäller. Man bör hålla sig till det nödvändiga: »det er en utilla-
telig luksus å gasse seg i overflodige nyanser», om man utan förlust av 
vetenskapligt viktiga fakta kan reda sig med enklare och billigare 
medel. Samtidigt kan man säga, att om man enats om de åtgärder, 
som föreslås i den första avdelningen, kan givetvis en enskild fors-
kare, som anser sig oundgängligen behöva några extra grundtecken, 
relativt billigt få med dessa i ett trycksalster. Men det kan vara onö-
digt, att alla tryckerier, som arbeta med hithörande tryckalster, skola 
vara tvungna att normalt hålla hela uppsättningen av de tecken som 
en åttioårig utveckling hopat kring Lundens redan från början alltför 
teckenrika bokstavsrad. 

a. Förslag till kvantitets- och akcentbeteckning m. m. 

Kvantitet 
Alla längdtecken, som enligt Lundens skrivsätt satts under bok-

stavstecknen, placeras i stället omedelbart efter resp. bokstav. Sam-
tidigt reduceras antalet av olika kvantiteter till tre: längd, halvlängd 
och korthet. Kort kvantitet anges, liksom hos Lundell, med boksta-
vens grundtecken utan bitecken, halvlängd med en i radens övre kant 
ställd punkt ('), och hellängd med kolon (:). Exempel: go:dhet, mad-
sa:1, vat:n, bo:k, i stället för som hittills enligt Lundell: gödhkmåt.9441, 
vak, bok. En svårighet kvarstår, nämligen beteckning av reducerad 
(överkort) kvantitet, som hittills betecknats med punkt under bok-
staven (q); om detta förhållande har så stor betydelse att det måste 
framhållas, torde det kunna ske genom att resp. typ sättes med 
mindre stilgrad som i t. ex. Dalmålsordbokens grova beteckning: 
je:  brn 'ben', brirös <benlös', ri`eåug 'redig'; 
au:  aut 'ut', aa,uga  ,suga,;  su: hsug  <hög., bs ku- a 'böka', 18"gg-8e <tvätta sig'; 
åu: bråud 'brud'; 
us: met 'not' (fiske-), fiiuss 'fors', bfiesaa 'bjuda', kiruket 'kola', 

irekaik 'olik'; 
yö: negd 'nöjd', Yönn 'björn', f'y'rålder 'fjäril'. 
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Akeent 

Alla akcenttecken sättas efter resp. vokaltecken, så som redan tidi-
gare undantagsvis gjorts av Lundell själv och under senare år rätt 
konsekvent av ett flertal författare ex. i Svenska Landsmål. Av dennes 
akcenttecken behållas ' ^ ) - • de båda sista tecknen 
förekomma rätt sparsamt, och även den akuta cirkumflexen är 
ovanlig. Lundens tecken för svag biton ' slopas som akcenttecken, 
eftersom den enligt detta förslag bör användas för att ange eliderad 
vokal med sonantisering av konsonant, i st. f. nuvarande beteckning 
med ring under konsonanttecknet. 

Vad som vållar komplikationer är att akeenttecknen liksom kvanti-
tetsbeteckningarna sättas på samma ställe tätt efter vokalerna. För 
att inte få för stort »gap» i bokstavsraden bör man därför helst ha 
tillgång till kombinerade längd- och akcenttecken. Tryckeriet bör 
därför ha matriser för »fria» längdtecken (alltid så efter konsonanter, 
där de behövas): :, • och dessutom följande kombinationer: f, 1, l, , 
, 1, ( s1 , , , ) , således 14 kombinerade tecken, 2 fria kvan- 

titetstecken och 7 fria akcenttecken, som mera sällan torde behövas, 
eller tillsammans 23 tecken, som fritt kunna kombineras med alla 
vokal- och kvantitetstecken, i stället för att ha lika många av varje 
grundtecken i fast kombination med bitecknen. 

En fråga, som flera deltagare i diskussionen tvekat om, är hur be-
teckningen av diftonger för att otvetydigt ange dess starkaste element 
(som stigande eller fallande) skall fungera, om man inte får sätta punkt 
eller båge under det svagaste elementet, samt var akcenten skall 
sättas. Akcenttecknet bör utsättas efter den starkaste vokalen i dif-
tongen, t. ex. upp!. be'an, miu'k, 'ben, mjuk'. Om det svagare, som 
konsonant fungerande vokalelementet i diftongen anges med mindre 
stilgrad (»indexbokstäver», som t. ex. i ljudbeteckningen för Dal-
målsordboken), kan naturligtvis akcenttecknet sättas ut efter hela 
diftongen. 

Nasalering 

För att beteckna nasalerade vokaler i de dialekter, där sådana upp-
träda, behöver det oförändrade lundellska alfabetet praktiskt taget 
en fördubbling av vokaltecknen. Om man också i detta fall kunde 
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frigöra nasaleringsmärket och behandla det som ett självständigt 
typografiskt element, skulle detta medföra en mycket stark reducering 
av antalet behövliga vokaltecken. Nu har faktiskt Lundell själv så 
som ovan (s. 124) visats, åtminstone i ett fall 1924 (vid brist på 
sammangjutna vokaltecken och nasaleringsmärken) tillåtit tryckeriet 
att sätta nasaleringshakarna löst efter vokaltecknen. Här föreslås, att 
detta som nödfallsutväg en gång använda beteckningssätt bör bli 
det normala, och att man således skall kunna sätta ut nasaleringen 
på följande sätt: Gc..1 t 'ande', ladc 'lång' (jfr Rutberg, Sv. Lm. B. 
28, s. 68 m.fl. st.), go,:s 'gås' (Älvd.), has,n: 'hand'. 

Sonantisering 
Lundell angav ursprungligen sonantisk funktion hos en konsonant 

genom att utsätta apostrof på den eliderade vokalens plats (så som 
ännu sker i norsk ljudskrift). Sedermera övertog han det ofta i jäm-
förande indoeuropeisk språkforskning brukade tecknet ( ) under 
konsonanttecknet för angivade av att konsonanten i fråga var en 
egen stavelse: 9n, n, i, r  osv. (t. ex. från s. 167 i H. & E., Folk- 
minnen, Sv. Lm. IX.1). Här måste således av alla ifrågakommande 
konsonanttecken finnas dupletter med och utan ring under, en icke 
oväsentlig ökning av teckenförrådet. En återgång till det ursprung-
liga beteckningssättet skulle knappast innebära någon förlust i form 
av vetenskaplig oklarhet, men däremot innebära en väsentlig be-
sparing av särtyper. Det bör dock nämnas, att Köpenhamnskonfe-
rensen 1925 rekommenderade beteckningen med underställd ring 
(ex. eng. hick 'hidden') om sonantisk funktion måste betecknas; dock 
ansågs sådan beteckning helt överflödig i de flesta fall. En skrivning 
vattn, tagl kan ju knappast uttalas på annat sätt än vattn, tagg. 

Ett genomförande av de ovan föreslagna ändringarna av beteck-
ningarna för längd, akcent, nasalering och sonantisering med fria 
tecken skulle medföra att vid sidan av en uppsättning matriser för de 
»rena» vokal- och konsonanttecknen skulle behövas högst 25 tecken 
eller teckenkombinationer. Dessutom behövs liksom tidigare den 
lilla föreningsbågen ( i för att utmärka förändring av samman-
stötande ljud i ordskarv (s an,dh i): num _ven 'min vän', gsAu 
'gör du'. 



161 

b. Förslag till begränsning av antalet kvalitativa ljudtecken 

Det svenska landsmålsalfabetet omfattade vid sin begynnelse 89 
olika tecken för kvalitativt differentierade språkljud. Mycket snart 
ökades dock detta antal, och 1928, då Lundell för sista gången sum-
merade de av honom godkända grundtecknen, hade de blivit 144 
stycken. Man måste således säga, att också denna del av det lundellska 
skriftsystemet blivit överdimensionerat Och om man räknar samman 
också de tecken, som aldrig blivit knäsatta av Lundell men av olika 
författare brukats i skrift eller tryck, kommer man fram till omkring 
220 olika tecken, av vilka dock några torde vara dupletter för samma 
ljud. Den i denna framställning redovisade teckenmängden är säker-
ligen inte alldeles fullständig, i varje fall inte i fråga om de i skrift 
brukade tecknen, men den uppgår till 156 konsonant- och 64 vokal-
tecken. 

Även om Lundell med visst fog kunde påstå att varje enskild dia-
lekt blott presenterade ett fåtal av de åsyftade ljuden, har systemet 
ändå blivit mycket svårbemästrat för den som måste studera — och 
citera — ett flertal dialekter samtidigt, för att inte tala om de tek-
niska svårigheterna vid redigering och tryckning av svensk dialekt-
litteratur. Det stora antal tecken, som en upptecknare har att välja 
bland, när han trevar sig fram till en definitiv beteckning för en ny 
dialekt, är visserligen en värdefull tillgång, men när en ljudanalys är 
definitivt färdig borde det vara möjligt att reducera apparaten just 
med hänsyn till andra forskare (finare ljudbeskrivningar kan gott 
göras med ord i ett arbetes inledning) och framför allt med tanke 
på blivande bekymmer för boktryckare, som kanske till sist får taga 
hand om materialet. Självklart får icke grunden för det lundellska 
systemet rivas upp. Men en lämplig gallring i fråga om mindre nöd-
vändiga tecken, och framför allt en tillämpning av principen att också 
ifråga om de kvalitativa ljudtecknen undvika de kombinerade teck-
nen och i stället bruka fria, diakritiska tecken, borde avsevärt kunna 
minska behovet av många av de nu brukade tecknen. Detta alfabets 
mer än åttioåriga traditioner behöva således inte allvarligt sättas i 
fara genom en sådan reform av alfabetet, då det brukas i tryck. 

Det förslag, som här i det följande framlägges, söker följa vissa 
tendenser som redan från början funnos med hos Lundell men aldrig 
11- 61153056 Landsmålsalfabetet 
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konsekvent genomfördes, utan fortlevde vid sidan av andra konkur-
rerande tendenser. Den första delen av mitt förslag gäller således 
endast formella ändringar för att med diakritiska tecken ange vad 
som tidigare tryckts med sammansatta typer. Den andra delen av 
förslaget däremot gäller möjligheten att utgallra dels tecken, som ha 
bildats »godtyckligt och i strid med alfabetets principer», dels tecken 
som utan större våda för den svenska dialektforskningen kunna und-
varas. Därvid behandlas först konsonanttecknen och därpå vokal-
tecknen. 

Sonsonanttecknen. 
Tonlöshet hos annars normalt tonande konsonantljud betecknade 

Lundell dels med speciella tecken, t. ex. .2: 1, w, dels genom en liten 
vinkelformad släng upptill och till vänster på bokstavstypen samt 
dels genom att foga tecknet (), som f. ö. också existerar som ett »fritt» 
typografiskt element, som kan sättas vid vilken bokstav som helst, 
till den berörda bokstavstypen: vz, n, r; ct, g; b, , g. Lands- 
målsalfabetet har således tre olika medel för att utmärka samma 
ljudegenhet, och detta innebär att det parallellt med motsvarande 
tonande ljud äger 35 särskilda tecken för tonlösa konsonatljud, resp. 
den variabla »tonlösa» vokalen (vokalelementet) o. Haken över teck-
nen 1 och 5 har råkat falla bort. 

Det här framlagda förenklingsförslaget förutsätter, att alla dessa sär-
skilda typer som beteckna tonlösa ljud skola slopas, och att ifråga-
varande egenhet i uttalet hädanefter i stället enbart utmärkes genom 
utsättande av en liten hake () omedelbart före motsvarande beteck-
ning för tonande ljud, på samma sätt som Lundell själv vid ett flertal 
tillfällen-gjorde (jfr också många fall hos Goodwin 1908) för att ange 
stämtonsförlust hos konsonant- eller vokalljud. Dessa 35 typer kunna 
således utan förlust av tydlighet omskrivas 'b, Y  cl, vm, r osv. Ett av 
dessa tecken, det för tonlöst 1 (.2,) kanske man dock bör behålla, efter-
som det har varit så flitigt i bruk och inarbetats i det allmänna med-
vetandet som ett alldeles speciellt ljud. Nettobesparingen skulle i så 
fall bli 34 tecken. 
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Muljering, uttalsegenheten att »främre delen av tungan lyftes i i-
läge under uttalet av en konsonant» (L11), angavs i fråga om starkare 
palatalisering genom en särskild serie egna tecken, som efter några 
år kom att skrivas j, d, §, j och y. Snart infördes ytterligare en be-
teckning för att ange svagare muljering, nämligen en liten båge (') som 
sattes över tecknet för sålunda förändrat konsonantljud (se t. ex. 
från 1889 i Sv.Lm. IX.!, s. 166 ff .). Lundell vax särskilt intresserad 
av denna företeelse, som han fann rikligt företrädd i de slaviska 
språken (jfr hans lärobok i ryska) och för sin egen transkription av 
texter från dessa språk fick han tryckerierna att anskaffa en rad 
sådana med muljeringsbåge försedda typer, bl. a. följande (av vilka 
en del endast brukats i rysk text). 

Dessa med muljeringsbåge försedda tecken borde kunna ersättas genom 
att man efter resp. bokstavstyp, som självständig typ satte ett litet j i 
radens överkant, således si, ml, n5, dl osv. Därigenom kan en be- 
sparing av 19 särskilda typer göras utan förlust i tydlighet för de jäm-
förelsevis få dialekter (i Härjed., Sv.Finl.), där denna uttalsegenhet 
uppträder mera markerat. 

Aspiration av konsonant, dvs, med särskilt stark luftström uttalade 
p-, t- och k-ljud (t. ex. danskt t) utmärktes av Lundell med tecknet' 
(fristående typ) efter bokstavstypen; svenskans normalt aspirerade 
ljud lämnades utan markering, men helt eller delvis oa,spirerade ljud 
(ex. i finskan) utmärktes med (-) över resp. bokstav. Fyra sådana 
sammangjutna typer ha brukats i landsmålsalfabetet: 2-5, I, 3., k. Dessa 
behöva knappast användas för svenska dialekter. 

Labialisering av konsonanter, dvs, uttal med läpprundning av el-
jest mera »breda» ljud, saknade i början särskild markering. Goodwin 
angav 1905 ett sådant uttal genom att sätta ett litet »index-o, -w 
eller -u» efter de ljud som hade sådant uttal, men 1908 införde Lundell 
i stället i Goodwins uppsats om det moderna isländska uttalet en 
liten oval () över resp. ljudtecken, på vanligt vis sammangjuten med 
grundtypen. På så sätt ökades antalet nya särtyper med följande 13, 
av vilka flera användes både som korta och långa, således minst ett 
20-tal olika trycktyper. I denna grupp ingår också Sahlgrens tecken 
11* - 61153056 
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för sje-ljud med läpprundning från 1912. Följande synas ha brukats i 
Svenska Landsmål: 

Samtliga dessa torde utan förlust i tydlighet kunna undvaras, och de 
ha — frånsett — knappast brukats för svenska folkmål. Är det nöd-
vändigt i något sammanhang att utmärka den egenheten, bör det 
kunna ske enligt Goodwins sätt 1905 (petit-o eller u), men också 
detta torde vara överflödigt. 

Kakuminala ljud upptogos redan från början som en särskild tecken-
serie i Lundells alfabet, närmast av systemtvång i anslutning till det 
»tjocka» 1-ljudet i svenskan och till sanskritalfabetets »cerebrala» ljud. 
Lundell torde ha varit rätt ensam bland konstruktörer av moderna 
ljudshiftsystem (jfr dock Storms no. ljudskrift!) ifråga om att särhålla 
två serier av »tjocka» ljud (»retroflex»), vilka inte alltid i praktiken 
så lätt kunna hållas skilda (olika individer inom samma trängre 
språkgrupp kunna ju ha antingen supradentala eller kakuminala ljud 
och t. o. m. växla mellan båda. För praktiskt bruk vid publicering av 
dialektmaterial bör transkriptionen kunna förenklas genom att den 
kakuminala serien utmönstras (utom k) och i stället återges med den 
supradentala seriens tecken. Därigenom kan teckenuppsättningen 
minskas med ytterligare 7 grundtecken, nämligen t, d, s, Z, y, och n. 

För dorsovelara konsonanter, som egentligen endast är modifika-
tioner av dorsodentalerna j , osv, när de råka stå i närheten av 
kakuminala konsonantljud, har Lundells alfabet de 4 tecknen 

3, 3; dessa kunna säkerligen alla undvaras och ha f. ö. brukats 
endast av ett fåtal upptecknare. 

De palatala ljuden uppdelade Lundell i två serier, dorsoprepalataler, 
främre k-, g- och ng-ljud, och dorsomedioplataler, bakre k-, g- och 
ng-ljud. Då de förra egentligen endast uppträda samman med främre 
vokaler och de senare samman med bakre sådana, är det i praktiken 
onödigt att bruka två serier av tecken för deras återgivande. Helst 
bör man vid en förenkling generalisera med användning av tryckerier-
nas vanliga uppsättning av kursivtyper g, k och x; således behålla 
g, k, y, x och g,9 men utmönstra g, ly, y, x och y, således överflödiga 
typer. 
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Onödiga typer kan man också kalla ett antal blott någon enstaka 
gång brukade tecken, som därför också borde kunna utmönstras från 
normalt bruk. Här nedan återges 23 sådana tecken: 

r, q7,  q), 6 1, 4',  6 i; 1"; 26,,i4 4',112 ,  , rör 

Medräkna vi också de tidigare diskuterade bokstavstyperna med 
ring under som beteckning för sonantisering (av vilka 6 kunna anses 
vanliga) bland de icke längre aktuella tecknen, skulle således hela an-
talet av utmönstrade grundtecken för konsonantljud uppgå till 115. 
Kvar skulle således endast bli 41 konsonanttecken. Men av dessa ut-
göras 17 av normaltyper, som förekomma i alla tryckeriers uppsätt-
ning av kursivtyper, och endast 24 utgöras av speciella betecknings-
bokstäver. Till dessa 41 tecken får ytterligare läggas de särskilda 
tecknen för tonlöshet () både hos konsonanter och vokaler, tecknet 
för muljering (I) och sonantisering ('). Jfr översikten under c) nedan! 

Vokaltecknen 
Av de 66 särskilda vokalbeteckningar i landsmålsalfabetet, som 

förekommit i tryck eller handskriftliga uppteckningar, utgöras 7 av 
tecken, som normalt bruka förekomma i de flesta tryckeriers normal-
uppsättning av kursivtyper, nämligen a, e, o, u, y och e samt norsk-
danskt er. Utom dessa föreslås här att följande 31 tecken skola medta-
gas i normaluppsättningen av särtyper för beteckning av vokalljud: 

z, y, y, y, y g ut, hi, tt, e, e, a, z3, g, 4, &L,Ø, d, ', D, 
3,3, n V. 

Däremot böra följande 28 vokaltecken, av vilka åtskilliga endast 
sällan förekommit i tryck och några endast ha brukats i handskriftliga 
uppteckningar, uteslutas från tryckeriernas normaluppsättning av 
typer för landsmålstryck: 

g, 31, de, 2.,0, e, e, åt, g x, tt, ut-, ca, ca, ,23, e, å, A 0, , 0,3, 
te-, 
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c. Definitivt förslag till normal typuppsättning för tryckning av 
svenskt dialektmaterial 

De typer, resp. matriser, som för framtiden kunna beräknas vara 
tillräckliga för tryckning av dialektmaterial från skilda svenska 
dialektområden, återges här nedan. För deras ljudvärden hänvisas 
till de detaljbeskrivningar som lämnats ovan i kap. 6. 

Konsonanttecken 
Följande 41 tecken böra räknas till normalalfabetet för tryck av 

svenskt dialektmaterial: 

3, 6, d, cg h,j, k, 1, 711, riz, n, g 7, p, r, 
r,./;/1,14, /, g 42,2'.  

Av dessa äro följande 17 normaltyper i alla tryckeriers typförråd: 
b, d, 1, g, h, k, 1, m, n, p, r, z, t, v, w, och x. De övriga 24 utgöras av 
specialtecken. 

Vokaltecken 
Följande 38 tecken böra räknas till landsmålsalfabetets normala 

uppsättning: 

a, '2, a, 22, 49, e, e, a, 0, z, z, o, 0, 0, 0, ze, la, ra, J, y, 
09,a, a, B, 0, CY. 

Av dessa ingå följande 7 enligt ovan i varje tryckeris normala stil-
förråd: a, e, o, u, y, ce och 18 och 31 utgöras av specialtecken. 

Tecken för kvantitet, akcent och vissa ljudmodifikationer 
Följande »rena» akcenttecken brukas: ', `, (", ", "). Av dessa 

förekomma de tre sista endast i undantagsfall. 
Kvantitet utmärkes med : för hellängd, • för halvlängd, normal 

korthet lämnas obetecknad. 
Följande kombinerade akcent- och kvantitetsbeteckningar kunna 

förekomma: 
1, • , •, • , ; , • , ; , • , ( : , • 

„ 

De sex sista torde endast i undantagsfall komma att tagas i bruk. 
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Nasalering betecknas med en liten vinkel (v ) nedtill efter resp. vo-
kaltecken: ev, av, o. 

Tonlöshet betecknas med () före det tecken, som anger motsva-
rande tonande ljud: 'b, 'IN "r, 'g. 

Muljering anges genom ett litet j efter resp. ljud (i): V, z. 
Sandhi (ljudförändring i ordskarv) anges liksom tidigare genom en 

liten båge i radens nedre kant: se:Aut 'ser du'. 
Sonantisering av konsonant anges med apostrof före det så be-

handlade ljudet: beten 'båten'. 
För beteckning av dessa uttalsmodifikationer behövs således högst 

28 tecken (typer) genom kombination av hithörande 14 grundtecken. 
Hela typbehovet för tryckning med landsmålsalfabetet skulle såle-

des uppgå till 55 specialbokstäver och 28 specialtecken för modifika-
tioner, varav dock endast 17 torde komma att mera allmänt brukas. 



Swedish Phonetic Transcription 1 8 7 8-1 9 6 0 
(Summary) 

Chaps. 1-2. The spoken and the written language. Dialect recording 
and us.  e of phonetic transcription. 

By way of introduction, it may be mentioned that phonetic research 
during the latter hall of the 19th century regarded linguistic sounds 
primarily as purely scientific phenomena and as measurable quantities, 
which could be expressed wholly in physical and physiological terms. 
Phoneticians of that time made a point of noting all possible varia-
tions in pronunciation and in inventing new symbols to express these. 
The phonetic alphabets constructed during that period and still 
used today to a great extent, often show signa of the scientific attitude 
towards language held by their inventors. This is also the case with 
the Swedish system of transcription developed by J. A. Lundell 
(1851-1940) in 1878. ile himself had the following to say about 
his scientific qualifications: "During my first years as a student, 
when I intended to become a zoologist, I had studied several branches 
of natural science. My knowledge of acoustics, anatomy, and physio-
logy was of great use in the study of phonetics, necessary for the 
construction of an alphabet" (1928). 

This alphabet is thus also based primarily on a relatively exact 
description of the organs of speech and their respective positions in 
the formation of speech sounds. It is founded on genetic phonetics 
with comparatively little regard paid to acoustic (there was 
scarcely any experimental phonetics then!) and even less to linguistic 
psychological theories. But in spite of this, Lundell nevertheless 
retained certain traditions of a humanistic nature from earlier linguistic 
research, and he took traditional orthography into consideration to 
a great extent. Thus he never used abstract symbols instead of letters, 
and new letters were constructed in accordance with the Roman 
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alphabet. And he had the good sense to realize at least partly the 
symbolical function of linguistic sounds as representative of psychical 
factors, and not only physiologically definable muscle movements or 
acoustically measurable sound-waves. In certain cases, he even seems 
to have a conception which is not so very different from that of 
modern phonology, especially in the case of the quality of speech 
sounds. This conception is, however, never directly expressed but 
oxids only as a supposition. Lundell also succeeded in giving his 
alphabet a typographically attractive form which was partieularly 
noticeable at first, before the use of diacritical signs became too 
frequent. 

All this means that his alphabet is still practical for manuscript 
notation of dialect material and will most likely continue to be so 
for a long time to come. But for use in print, it has with the years 
become more and more awkward, partly on account of the great 
increase in qualitative symbols and partly on account of Lundell's 
demand that the symbols for quantity, accent etc. should be east 
together with the letter types to which they belonged (with as many 
as 132 combined symbols for a single vowel variant!). No printing 
firm can nowadays obtain the many thousands of these combined 
types which are necessary, and machine setting is technically out of 
the question. For printing complicated tets, it has therefore been 
necessary to write them by hand, and then make stereotype plates 
for printing (cf. Sv. Lm. B. 59, C. Pihl 1959). These technical and 
economie difficulties have been important factors in forcing us to 
consider radical changes in the construction of Lundell's alphabet. 

In the following account are discussed certain of the linguistic 
psychological pre-requisites for dialect recording and the use of 
narrow transcription. Particularly emphasized here is the difficulty, 
in the case of audio-phonetic sound analysis, in obtaining completely 
objective results when the recorder is unfamiliar with the dialect. 
To be too bound by the orthography of the written language was 
considered a dangerous trap and 0. Jespersen therefore urged re-
corders to "regard the language as though it had never been written 
down", while Lundell insisted on them writing down "only what 
they heard". An equally dangerous threat to objectivity must how-
over also be the recorder's unconscious dependence on his own 
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linguistic habits. This can never be avoided completely, but can be 
made less dangerous by knowledge of its existence. The very nature of 
language implies an identification on the part of the listener of what 
is said with what he already knows, if he is to understand what has 
been said. Completely unfamiliar language is either not grasped at 
all, or else comprehended wrongly, as the recorder must always, to 
some extent, interpret what he hears according to his own linguistic 
norms, at any rate to begin with. The only safe way to a correct record-
ing is probably to learn the language one is to record thoroughly, in 
order to avoid flagrant mistakes. However, even then the subjective 
interpretation of the recorder cannot be wholly eliminated. Hearing 
implies a process of interpretation before the words can be understood, 
and when it incurs transcription this interpretation is always, to put 
it drastically, a kind of guess-work. And in fact, the narrower a pho-
netic transcription is, the greater is the risk of making mistakes. 
Narrow transcription is therefore not always more valuable than a 
broader transcription, but it looks more impressive. 

Chap. 3. Phonetic transcription before Lundell. 

Lundell's phonetic alphabet was not of course completely his own 
invention, but was based upon developments in this field of inter-
national research which had taken place up to the end of 1870, and 
upon the different proposals for a phonetic alphabet which had been 
put forward up to that time. Among his predecessors may be men-
tioned Sir William Jones and the essay he published as early as in 
1788, On the Orthography of Asiatic words in Roman letters. In this 
essay, the most important demand which can be placed on phonetic 
transcription was defined: "The orthography of any language should 
never use the same letter for different sounds, nor different letters 
for the same sound." Lundell's immediate predecessors were C. R. 
Lepsius from German.y with his Standard Alphabet, published in 
1855 (2nd ed. 1863) and the Swedish scholar C. J. Sundevall's paper 
Om phonetiska bokstäfver (On phonetic letters), presented in 1855 but 
not printed until 1862. Lundell took so much of the latter's alphabet 
suggestions and his special letter symbols and incorporated these into 
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his own scheme that one might rightly call the 1879 publication of 
"Svenska landsmålsalfabetet" the Sundevall—Lundell alphabet. Sun-
dell's alphabet was in fact in use in Sweden with several different 
variants before the new system appeared. It had been used in the so-
called Dialect Societies at our universities from 1872. The symbols 
contained in Sundevall's alphabet are shown in fig. 1, which also 
gives their phonetic meaning. How earlier Swedish phonetics appeared 
immediately before Lundell's reformation can be seen from the 
specimen in fig. 2, from A. Noreen 1877. 

Chap. 4. Lundell's phonetic transcription system (1878) and its general 
principles. 

When, in 1878, J. A. Lundell had finished preparing his phonetic 
alphabet which was published in the following year in his journal 
(Sv. Lm. I. 2), this was the result of several years of study and work. 
He refers to it himself in 1928 in the following way: "As far as the 
literature was accessible to me, I studied phonetics and alphabetics, 
in the lutter subject alphabets in actual use with reference to their 
origin and development, as weil as proposed orthographical reforms 
for various European languages, and finally a great number of 
proposals for a universal alphabet for practical or scientific use." 
He tells of how part of his studies were spent as a kind of printer's 
apprentice at Norstedt & Sons, a Stockholm printing firm; he says 
that he "while still a young student had come into contact with a 
printing office, and had obtained a thorough knowledge of the techni-
que of book-printing—which seems to have been something in the 
way of a terra incognita to many alphabet constructors". The new 
alphabet also received its definite typographical form at this firm 
and during the following decades, all publications using Lundell's 
alphabet were published there. Initially this comprised 89 separate 
letter symbols (not less than 42 of which had been taken from Sunde-
vall's alphabet, 16 with altered sound value) and signs for length, 
stress, intonation, and several sound modifications in the sentence 
placed under or over the letter types and combined with these. 
Lundell has given the following account of the principles he employed 
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in the construction of his alphabet in 1928 (The Swedish Dialect 
Alpha bet). 

"The distinction of speech-sounds and the setting up of sound-types 
(with different symbols) ought only to be carried out as far as a trained 
ear can distinguish them with comparative certainty. In any case one 
must distinguish between such speech-sounds as are instinctively 
understood to be unlike by speakers of the language or dialect in 
question. 

The guality of "speech-sounds" is represented by letters in the row 
(without diacritical signs); the synthetic-prosodical character (fune-
tion, quantity, strength, pitch) by signs under or above the line. 

The writing for scientific use is based on the ordinary Roman Alpha-
bet. 

Every "speech-sound" (type, group) must always be represented 
by the same symbol. No difference in form can be tolerated between 
capitals and "small" characters. Print and writing must be as similar 
as the different methods of reproduction permit, from which it follows 
that the "phonetic" writing must be in cursive (italics). We regard 
the "cursive" variety of the Roman characters in general use in 
their "small" (lower case) forms as the normal. 

The Roman characters are used with their original Latin value, as 
far as it can be ascertained. For practical reasons such symbols as 
have too varying valnes in modern languages (e.g. c) are avoided. 

To complete the Roman alphabet are used superfluous letters, 
graphic or typhographic doublets, letters from other kinds of writing, 
signs from other European or even from Oriental alphabets—on the 
condition that the symbols borrowed are so changed stylistically 
(architectonically) that they harmonize with the ordinary cursive and 
can be easily written. 

In the modification of older symbols, as far as possible, the same 
modification should be given to homogenous (homotopic) consonants. 
Thus in the Swedish alphabet supradentals and prepalatals are each 
formed in the same manner (see fig. 3). 

To avoid, as far as possible, arbitrariness there is nothing to be 
done but to respect tradition. We therefore take the Roman characters 
with their original values, unless general and establish,ed usage cause 
deviations. Respect for tradition and priority would—even if there 
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were no other reasons—form sufficient reason for basing the Swedish 
dialect alphabet on Sundevall's proposal 1856. — The "Swedish alpha-
bet" now contains (types with signs of quantity and accent not 
included) 144 characters". 

Chap. 5. Short history of the development of the Dialect alphabet and 
use 1878-1960. 

This is a chronological account of the changes made in the alphabet 
and the successive introduction of new symbols increasing the original 
89 symbols to the 144 symbols passed by Lundell in 1928, and also 
of the additional symbols used in important printed sources apart from 
Svenska Landsmål, as weil as a number of solely handwritten symbols. 
In the last instance, the account is in no way complete. The main 
source of this history is the journal of Swedish dialect and folklore 
research, edited by Lundell from 1878-1939, entitled Nyare bidrag 
till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif (with the 
word Nyare eliminated in 1898) from 1878-1903, and from 1904 
entitled Svenska Landsmål och svenskt folkliv (the title-page also in 
French after 1900: Archives des traditions populaires su&loise,$). In 
the first number of his journal in 1878 (Vol. 1.2, printed 1879), 
Lundell published his alphabet together with a geographical survey 
of the areas in Sweden where the sounds described were then known 
to exist, and in this journal are contained most of the dissertations 
and investigations on Swedish dialects which have been published 
during the 60 years following (Vol. I-XXI, Bih. 1-IV, annual volumes 
after 1904, and a series of supplements, denoted as B. 1-61). 

The original alphabet contained 58 different types for consonants 
(see fig. 4) and 30 types for vowels (see fig. 5) as weil as symbols for 
quantity and accent and other prosodie conditions (see fig. 6). The 
setting out of accent symbols and the marking of prosodically condi-
tioned sandhi-phenomena, which at first occurred quite infrequently, 
appeared more and more as years went by, with resulting technieal 
difficulties in printing. A good example of this change is Lundell's 
own treatment of the texts from his home parish in Sv. Lm., Vol. IX, 
from which specimens fig. 7 has been taken (from 1889 and 1907 
12— 61153056 Landsmålsalfabetet 
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respectively). Among authors who have contributed to an investiga-
tion of different sound problems and have introduced new written 
symbols, A. Noreen (1903-07), II. B. Goodwin (1905-08, see fig. 8-10) 
and II. Geijer (1906, 1912, 1921) may be mentioned. Lundell himself 
gave a final survey of the state of his alphabet in 1928 (se fig. 11, 12). 
The alphabet then contained according to his reckoning 144 basic 
symbols for sound quality. At present it contains at least 150 consonant 
and 65 vowel symbols. 

Chap. 6. Systematic survey of the symbols of the dialect alphabet. 

Af ter a short survey of the organs of speech and their Latin appella-
tions which form the basis of division into sound classes, there is a 
systematic account of the symbols used in the Swedish dialect alphabet 
and their sound values. The classification of consonants (A) can be 
seen in fig. 11 and 14. A special comparison of the various sh- and r-
sounds of the dialects is also given. In the treatment of the vowel 
sounds (B) a number of attempts are mentioned which have been 
made towards a systemization of these, primarily by Lundell himself 
(see fig. 5 and 12), by A. Noreen and by il. Geijer (see fig. 15). Com-
parisons have also been made with D. Jones' (IPA) vowel classifica-
tion (see fig. 16-18) and with the graphic diagram of the cardinal 
vowels, seen in J. Forchhammer's "Weltalphabet" 1924 (fig. 19) as 
weil as an adaptation of the same diagram for the most important 
vowels of the standard Swedish language (fig. 20). The chapter ends 
with an account of Lundell's subsidiary symbols (C) for quantity, 
accent and certain other general prosodic qualities in the sounds. 

Chap. 7. Broad transcription in Swedish phonetic transcription. 

Originally, J. A. Lundell appears to have supposed that a narrow 
transcription of his dialect alphabet would be used primarily in 
scientifie investigations of the phonetics and grammar of the dialects 
and also for collections of words, while editions of texts would be 
published in broad transcription. Ile gave some rules regarding broad 
transcription cases in his thesis of 1879 and these were further defined 
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in the introduction to Vol. III in Sv. Lm. (1881), where most of the 
texts were printed according to that method (see fig. 21). There are 
also other examples of different types of broad transcription used in 
the publication of dialect material, in particular the type used by 
J. Götlind 1926 in his edition of Västergötland texts and the form 
of transcription evolved by H. Geijer and used in his edition of 0. P. 
Pettersson's Sagor från Asele lappmark 1945. In addition, there is 
also an account of the transcription form used in the Dictionary of 
Dialects of Upper Dalecarlia now in preparation (by L. Levander t 
and S. Björklund, 1961) anda similar phonetie, fairly broad transcrip-
tion constructed by F. Hedblom for a planned edition of texts from 
Gästrikland (see fig. 22 and 23). 

Chap. 8. Comparison between Nordic phonetic systems and the Inter-
national Phonetic Association's alphabet. 

A survey of the IPA's alphabet and other forms, and also a key to 
the sound values of the symbols is given as a background for com-
parative studies (fig. 24-25). In addition have been included J. 
Reitan's comparison between Swedish and Norwegian phonetics 
(fig. 28) and 0. Jespersen's Danish phonetics in two forms (fig. 26-27). 
For Finnish-Ugrian transcription and the symbols used here, a paper 
by B. Collinder (1957) is referred to. Finally, a comparison made by 
Poul Andersen between the International Alphabet and the Danish, 
Norwegian, Swedish and Finnish-Ugrian transeriptions respectively 
is given (fig. 28). 

Chap. 9. Suggestions for the simplification of the Dialect Alphabet in 
print. 

In a paper in Sv. Lm. (1956), the author has already shown the 
great technical and economic difficulties implied in printing according 
to an unaltered version of Lundell's alphabet. At the time he suggested 
a simplification of the alphabet's symbols for quantity and accent, 
now inseparable from their respective qualitative symbols in many 
thousands of combinations, through separate typographical elements 
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which could be linked to any letter instead of being east in the same 
types as the diacritical symbols. By doing this, the number of neces-
sary symbols could be reduced to about 190. 

In this chapter a proposal has been made which, apart from this 
purely technical reform, would mean a great reduction in the number 
of qualitative sound symbols, partly by a simpler but equally effective 
notation of for instance voiceless sounds, palatalized and labialized 
sounds, and also by theremoval of certain seldom used and therefore 
unnecessary symbols. In this way not less than 115 consonant sym-
bols and 36 vowel symbols could be removed. Only 41 consonant 
symbols (17 of which would be ordinary letters and 31 vowel symbols 
(7 of which would be the ordinary letters) would remain. The normal 
types for the alphabet would thus be the consonant symbols set out 
under cl and the vowel symbols under c//, also the quantity.and 
accent signs (25 combinations) listed under c/H. 

cl. Consonant symbols 
The following 41 types should form part of the normal alphabet: 

2.0 L9, 1,1) i), 4), X.' 

cIl. Vowel symbols 
The following 38 types should form part of the normal alphabet: 

a, a., 2:22 222, e, 4,a,z, £9, a, 4 62, ii, 21, hl, i, j,  
a', a, a, B, 02 42 622 s i, .3r2 CY. 

cIII. Quantity and accent signs etc. 
Quantity is shown by : for long sounds, 'for hall-long sounds. 
The following accent types are used: , , " ( , " , " ). 
The following combined quantity and accent signs are used: 

2 I 2 (I )• 

Nasalization is denoted thus: 
Voiceless sounds: b-  , d-  , g'. 
Palatalized sounds: i, 
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Landsmålsalfabetets fonetiska beteckningar 
enligt M. Erikssons förslag 

Phonetic signs in the Swedish dialect alphabet in 
simplified form according to M. Eriksson 

a. Vokaltecken - Vowel signs 

1. a 2.a 3.a 4.v 5.2, 6. e 7• e  8.a 9. a 10.s 
11. j 12. 13. e 14. o 15. e 16. o 17. u 18. ut 19. u 
20. u 21. y 22. y 23. y 24. y 25. y 26. v 27. a 28. co 
29. te 30. a 31. v 32. ø 33. e 34. e 35. 0 36. 8 37. 8 

38. e. 

b. Konsonanttecken - Consonant signs 

1. b 2. 6 3. d 4. a 5. d 6. d 7. f 8. g 9. y 10. h 
11. j 12. k 13. / 14. 1 15. J  16. .2 17. k 18. IV 19. vt 
20. n 21. n 22. y 23. g 24. p 25. r 26. Y 27. h 28. 9? 

29. s 30. z 31. j 32. z 33. f 34. 5  35. § 36. t 37. t 
38. J 39. v 40. w 41. x. 

c. Tecken för längd, betoning och vissa modifikationer - Signs for 
length, stress, and modified pronunciation 

Kvantitet: a): b)' Accenter: c) ' d) ' e) ' f) " g) h) " i) " 
Kombinerad kvantitet och accent: j) i k) = 1) m) s• n) i o) 4  p) i 
q) r) s) = t) u) v) i x) = Tonlöshet: y) Muljering: z) 
Sonantisering: å) ' Nasalering: ä) Sandhi: ö) - 
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