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Avhandlingen ventilerades för filosofisk doktorsgrad vid Uppsala universi-
tet i maj 1924. I tidskriftsupplagan äro tillagda >rättelser och tillägg> och 
den franska resumén (s. 174). 



Förord. 
Vid avslutandet av mina akademiska studier är det för mig 

en kär plikt att till mina lärare, professorerna A. Noreen, 0. von 
Friesen ock B. Hesselman, framföra mitt vördsamma ock varma 
tack för deras intresseväckande undervisning ock för all den 
välvilja, som från deras sida kommit mig till del. Vad denna 
avhandling beträffar, står jag i särskild tacksamhetsskuld till 
professor Hesselman, som under arbetets gång lemnat mig en 
mångfald värdefulla råd ock vinkar. Avenså stannar jag i stor 
förbindelse till docent H. Geijer, vars synnerligen välredigerade 
ock omfattande dialektuppteckningar ock betydelsefulla arbeten 
om norrländska mål jag haft anledning att i min undersökning 
så ofta citera. För alla hans upplysningar ock påpekanden ock 
för det myckna tillmötesgående jag fått röna bringar jag honom 
mitt järtligaste tack. 

Av flera andra dialektforskare har jag erhållit uppgifter av 
olika slag. Särskilt åsyftar jag doktor L. Levander, som lemnat 
utförliga ock mycket värdefulla upplysningar om dalmål, samt 
lektorerna A. Vestlund ock Carin Pihl, som meddelat viktiga 
notiser om Medelpads- ock Norrbottensmål. Dem alla betygar 
jag min stora tacksamhet. 

Till professor J. A. Lundell riktar jag ett varmt, vördnads-
fullt tack för mycken värdefull jälp vid tryckningen av min 
avhandling. Likaså är jag flera kamrater, särskilt fil. stud. 
G. Berg, förbunden för biträde vid korrekturläsningen. 

De tjänstgörande å Universitetsbiblioteket ock i synnerhet 
å Landsmålsarkivet får jag tacka för städse visat tillmötesgående. 
Lärovärksadjunkt J. Nordlander betygar jag min erkänsla för 
benäget tillstånd att använda hans ordbok över Multråmålet. 

En kategori av medjälpare kan jag tyvärr blott delvis nå 
med mitt tack. Det är alla de meddelare, som välvilligt ock 
tålmodigt bidragit genom att lemna upplysningar ock stå till 
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reds vid utfrågning. Några har jag fått tillfälle att omnämna 
i källförteckningen, men till dem alla skulle jag vilja rikta mina 
järtligaste tacksägelser för det nöje ock den nytta, att icke säga 
uppbyggelse, som jag haft av umgänget med dem. 

Uppsala i maj 1924. 
Torsten Bucht. 



Inledning. 
Då jag för säx eller sju år sedan såg mig om efter ämne 

för en dialektologisk avhandling, var det först min avsikt att 
med Nora socken som utgångspunkt behandla ljudsystemet i 
mellersta Ångermanlands kustmål. Snart måste dock uppgiftens 
omfång begränsas, ock min uppsats för licentiatexamen (1919-
20) inskränkte sig till utvecklingen av ii ock ö samt au, oy ock 
i3 i Nora. I stället togs större hänsyn till övriga ångerman-
ländska mål ock i viss utsträckning även till andra norrländska 
dialekter. 

Under det jag sysslade med dessa frågor, framstod det allt 
klarare för mig, att de måste ses i ett större geografiskt sam-
manhang, för att en någorlunda tillfredsställande lösning skulle 
kunna givas. När jag år 1922 hade att bestämma ämne för 
doktorsavhandling, upptog jag till behandling utvecklingen av 
de korta vokalerna u ock o inom en större del av Norrland. 
Därvid kunde jag bygga på flera av H. Geijers skrifter, särskilt 
hans viktiga framställning av Västerbottens folkmål i »Sverige» 
VI, som utkommit, sedan mitt arbete påbörjats. Det syntes mig 
lämpligt att skärskåda problemet i fråga inom ett område i 
mellersta Norrland, där, som jag tyckt mig finna, äldre ii ock ö 
i vissa ordtyper vanligen hållas skilda. 

Till detta »mellersta Norrland» (mNorrl.) räknar jag de 
svenska dialekterna i Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ånger-
manland ock Västerbottens län. Så gott sig göra låtit, har jag 
även sökt taga hänsyn till närmaste grannmål å olika håll: 
norska, särskilt tröndska, gränsdialekter, norrbottniska ock fin-
ländska mål samt hälsinge- ock dalmål. 

Emellertid svällde undersökningen ut, när den utsträcktes 
över ett så pass stort område, ock ämnet måste därför begränsas 
så, som titeln anger. 
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I fråga om uppställningen har jag anslutit mig till Hessel-
mans »De korta vokalerna i ock y i svenskan». Föreliggande 
undersökning är avsedd att redogöra för utvecklingen av ii ock 
ö i fyra ordtyper, nämligen: 

ord Ted en, kort stavelse: typen bud. En underavdel-
ning av denna typ beröres i »Allmän anmärkning» till Kap. I. 

två- eller flerstaviga ord med kort stamstavelse, närmast 
följd av ursprungligt a: typen duga; 

två- eller flerstaviga ord med kort stamstavelse, när-
mast följd av urspr. i: typen ludin; 

två- eller flerstaviga ord med kort stamstavelse, när-
mast följd av urspr. u: typen fiugu. 

En fåmte typ, som omfattar ord, i vilka den korta stam-
stavelsen tidigare omedelbart följts eller alltjämt direkt följes 
av likvida eller nasal (t. ex. fugel 'fogel', domna), står i vissa 
avseenden på gränsen till långstaviga ord ock får därför stå 
över till en eventuell behandling av dessa. 

Undersökningen grundar sig väsentligen på nyare dialekt-
Material, som hämtats ur tryckt folkmålslitteratur ock, framför 
allt, ur primäruppteckningar i Landsmålsarkivet (Lmark.) å 
Universitetsbiblioteket i Uppsala. Det har varit min strävan 
att medtaga blott sådana dialektformer, som synts någorlunda 
säkra. När ett citerat belägg förefallit mig tvivelaktigt, har jag 
oftast;  angivit detta. 

Även hithörande ortnamn ock äldre skrivningar av dem 
har jag i viss utsträckning berört. Likaså har jag excerperat 
ett antal urkunder, alla skrivna i Jämtland, från tiden 1341-
1585, nämligen de jämtska diplomen bland numren 1-80 i 
serien »Fornhandlingar rörande Jämtlands län» i »Jtl:s läns forn-
minnesförenings tidskrift» I if. samt ur »Diplomatarium norvegicum» 
II—III de 55 första av P. Olsson i anf. tidskr. II: 117 förtecknade 
(alltså t. o. ra. D. N. III: 724). Behållningen av denna excer-
pering har dock blivit skäligen ringa, ock jag har blott några 
få gånger anfört resultaten. 

Åt varje ordtyp anslås ett kapitel. Inom kapitlen tillämpas 
följande plan. Först framlägges ordmaterialet ur mellannorr-
ländska mål ock, där så ansetts nödigt, även belägg från andra 
dialekter. I samband härmed belysas ordens släktskapsförhål-
landen. Därefter lämnas en geografisk översikt av de olika 
vokalljudens förekomst ock en utredning av deras ursprung. 
Slutligen meddelas kortfattade notiser om mål utanför mellersta 
Norrland. 
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Den geografiska ordningsföljden är vanligen : 
Härjedalen (Härj., Hj.) Marie by 	 Ådalsliden [Alid] 

Lillhärdal (Lhär) 	Brunflo (Brfl) 	Torsåker 
Sveg 	 Lock ne 	 Viksjö  
Linsäll 	 Sundsjö 	 Stigsjö (St) 
Hede 	 Revsund (Rvs) 	Säbrå (Så) 
Tännäs (Tän) 	Näs 	 Härnösand (Hsand) 
Vemdalen 	Hackås 	 Multrå  

torsjö 	 Oviken 	 Hemsö 
Alvros 	 Myssjö Nora 
Angersj ö 	.. 	Berg 

	. 
Nordingrå (Nrå) 

Overhogdal (Ohog) Rätan 	 Ullånger (Ull) 
Jängland (kl., J.) 	Stugun 	 Vibyggerå [Vib] 

Are 	 Ragunda (Rag) 	Nätra 
Mörsil 	 Fors 	 Sidensjö (Sid)' 
Mattmar 	 Håsj ö 	 Anundsjö 
Alsen 	 Hällesjö [Häl)] 	Sj älevad 	e 
Offerdal 	Medelpad (Mp., M.) 	Arnäs 
Hallen 	 Haverö (Hav) 	Gideå 
Marby 	 Borgsjö 	 Trehörningsjö (Tre) 
Norderön 	Torp 1 	 Sdh .= Sidenbladh 2  
Rödön 	 Stöde 	 Södra Lappland 
Näskoti 	 Attmar [Att] 	(Lappl., L.) 
Ås 	 Tuna 	 yilhelmina (Vilh) 
Sunne 	 Njnrunda 	Asele 
Frösön 	 Selånger 	Västerbotten (Vb., V.) 
Byrkås 	 Sättna (Sna) 	Nordmaling (Nmal) 
Lit 	 Tynderö (Tynd) 	Bjurholm 
Häggenås (Hägg) Ljustorp (Ljtp) 	Unr . Unander 3  
Föllinge 	 Indalsliden (Ilid) 	Umeå 
Laxsjö 	 Holm 	 Degerfors (Dfs) 4  
Hammerdal (Ham) Ångermanland (Ån g., 	Lycksele 
Ström 	 .) 	 Stensele 
Alan äset 	 Ramsele (Rås) 	Bygdeå 
Lidmål (i Frost- Junsele 	 Nysätra (Nys)5  

viken) 	 Resele (Res) 	Lövånger 

Siffra hänvisar till sida i Bogrens »Torpmålets ljud- och formlära». 
»Allmogemålet i norra Ångermanland» (behandlar målen i Niitra, 

Själevads ock Arnäs tingslag). 
»Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län» (behandlar 

företrädesvis målen i Nordmaling-Bjurholms ock Umeå tingslag); citeras 
efter interfolierat ex. i Lmark. med tillägg av förf. 

Siffra hänvisar till Åströms »Degerforsmålets ljudlära (Lj.) ock 
»Degerforsmålets formlära» (F.). 

149: 20 =-- anteckningar av Widmark (Lmark. akcess. 149: 20). 
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Burträsk (Btr)' 	Nederkalix (Nkal) Forsa 
Skellefteå (Skf) 	overkalix (Okal) 	Delsbo [Dk]2  
Malå 	 [Finländsk-baltiska etc. 

Norrbotten (Nb., N.) 	mål.] 	 Hs.0b. (Ob.) 3  
Piteå 	 Hälsingland (Häls., Gästrikland (G.) 
Nederluleå [Nlul] 	Hs.) 	 Dalarna (Dal., D.) 

Av praktiska skäl uppför jag de ångermanländska målen i Åsele 
lappmark under särskild rubrik, »Lappl.», näst efter »Aug.», men in-
ordnar de västerbottniska i Lycksele lappmark under »Vb.», dit jag av 
liknande anledning också för målen i Nordmalim ock Bjurholm. Med 
»Västerbotten» menar jag alltså Vb:s län utom Asele lappmark. 

Skrivsättet Hägg-Lit (etc.) i materialsamlingen avser, att meddelaren 
är född i Hägg (etc.) men bor i Lit (etc.) eller tvärtom ock alltså kan 
förmodas tala blandspråk. 

»Js.» jämte siffra hänvisar till sida i E. Jessens »Notitser om Dia-
lecter i Herjedal og Jemtland» (Norsk) Historisk 'Tidsskrift III. »Westin» 
aller »W-n» åsyftar uppteckningar av H. Westin, »Geijer» eller »G-r» 
sådana av H. Geijer. 

Beteekningssätt. 
, 	Så vitt möjligt har källornas beteckning bibehållits, även 
i fråga om akcent. Uppenbara felskrivningar ha dock ibland 
återgetts i grov beteckning, ock oriktiga akcenter ha utelämnats. 
Den normalisering, som genomförts i vissa mål, har omnämnts 
i resonemangen om dessa. Tilläggas bör, att i fråga om Häggenås 
(Jt1.) de växlande ä- ock a-ljuden i typerna bud ock duga 
vanligen normaliserats till 0. 1 regel sammanslås ock k till k, 
g ock g till g (A ock k till k, y ock g till g). Sträng skillnad 
göres (i Mp.) ej mellan ändelsevokalerna a ock a, e ock v 
(1. dyl.), utan den vokal, som angivits i det först citerade be-
lägget, får gälla även i de följande. Bokstaven v betecknar ett 
mellanljud mellan a ock a; a ock v torde vara likvärdiga. Att 

i vissa Mp.-mål betecknar ett mellanljud mellan ø ock e, har 
ej alltid anmärkts. Endast i vissa mål har akut akcent utsatts 
i enstaviga ord. Tecknen för 8-ljud i vissa äldre handskrivna 
ordsamlingar (av Stenberg, Säve, Widmark, Nordlander) ha om-
skrivits med e. Däremot ha de likvärdiga beteckningarna å, 
6 i Rietz' Dialekt-lexikon ock Els. Ob. bibehållits. Aldre källors 
tecken för »tjockt» 1 skrivas k. Märk: Sdh o = o, 6 = 8—s; 
Unr o = 8, å = o; UnrWidmark ä stumt. 

De konstruerade formerna förses vpligen ej med *. I dessa 
skrives d, g i stället för ä, 3 ock ofta 1 för både 1 ock k. Märk: o = 6, 
u = 	= åsyftar i materialsamlingen överensstämmelse med före- 
gående ordform, 'ds.' avser överensstämmelse i fråga om betydelsen. 

Siffra hänvisar till Lindgrens »Burträskmålets grammatik». 
Gram. = »Uppränning till en grammatik för delsbomålet» (1862). 
»Ordbok öfver allmogeord i Helsingland» (1873). 



Kap. I. Ord av typen bud. 
Hit höra ett stort antal subst., några adj., ett pron. ock en 

del värbformer. 

A) Ord med annan konsonant än m efter 
stamvokalen. 

1. Materialsamling.' 

bud, bod m. 'bål i skjorta': Hj.Lhär bod 'kroppen på en -d 
skjorta 1. tröja'; J.Kyrkås bg, Hägg Mb0,, Föllinge ben bs., Flarn 
ba 'övre delen av ett fruntimmerslintyg', Ström (Ja. 42) bo 'den 
ovre deel af skjorte eller serk', Marieby bcp, Brfl ban bs., Lockne 
(Valne) fötbån bs., Berg kvarbgn bs. 'överdel på lintyg', Stugun 
bsn bs., Häll fikbav, 2  bs.; N.Hav be, Ilid b8; 1.11ms fot be, Res bir 
'livstycke, bål (i en tröja, ett lintyg, en skjorta)', Torsåker =, 
St-Så ----- 'överdel av lintyg', Nora =, Tre bs; L.Vilh =; V.Unr 
boä -en 'bålen av en skjorta, armar o. kragar undantagna'. — 
Rz 63 a bå etc. — Se vFries. Mediagem. s. 91, T. Oh. badang, 
Hess. Nysv. Stud. II, s. 191 ock Hq. Ob. bud, bå(d) i suppl. 

bud, bod n. 'bud': Ilj.Lbär bod; J.Hägg be,Hamba, Marieby 
be), Rvs bs, Berg = bg '(an-)bud', Stugun b8 bg, Rag bo bs; 
N.BorgsjöTorp (69) SnaLjtpIlidHolm bs; A.Rms be, Nora bg, Nrå 
= äv. 'erbjudande', Sid bs; L.Vilh bs; V.Dfs (Lj. 38) be, Nys 

Btr (104) bd. — Hj.Storsjö bu& ,ock V.Skf bu med bs. bt:tda 
äro påvärkade av rspr. 

I sms. gästabud försvagas ofta vok. i senare leden, t. ex. 
Å.TorsåkerNora h yiegpas 'på kalas resp. bröllop', jfr Hs.Alfta 

Om principerna för upptagandet av belägg ur jämtmål se s. 34. 
Ej fullt säker form, a 	c?? 

1-240984. Sv. landom. Bucht. 
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jel4p9 'bröllop', Ha. Ob. gäspe 'ds.; kalas i allmänhet'. Däremot 
ha t. ex. J.Ström jwspp 'kalas', Å.Res jiegbå 'br.', Nys (149: 20) 
gästbo ä 'ds.' 

frod sb. 'fradga': J.Hägg fra n., Ström (G-r) frcp. —Rz 163 b 
frå n. 'fradge, skum; brusande', väl från Mp. 	Till samma rot 
som t. ex. fruda Kap. II (se vidare anm. 1 nedan). En bild-
ning på samma stadium är V.Nys fritiftan bs. 'växtbarhet'. 

fud f.: Å.Res fg 'rumpa, stjärt både på människor ock djur', 
Helgum-Sollefteåtrakten = 'stuss', Tre f  'bakdel', Sdh få 'ds. (på 
människor ock djur)'; L.Vilh •ft 'ds. (på barn)'; .V.Unr fo5 'ds.' 
— Rz 158 a få Mp., tu Åm. (St-Så), fo(d) fö Vb. 'ds'. — 
T. Ob. fud. 

mu.d, mod n.: HIStorsjö ms (genus?) 'modd'; J.Hägg mö 
'smått avfall av hö o. halm', Barn ma 'de oätbara lämningarna i 
krabban hos hästar ock boskap', Ström (G-r) ma bs. 'boss', 
Mar.ieby ma 'smått b.', Brfl mcp, Lockne(Valne) mg, Stugun 
Fors m 'ngt fint söndersmulat'; N.Hav h,,M4 'höavfall', Borgsjö 
hsgmå 'ds.', Torp (58) ms 'smått avfall, boss', SnaTynd 10må 'hö-
avfall, söndersmulat hö', LjtpIlid m8 'ds.'; Å.Res M8 'smulor', 
Nora hånth 'höboss', Nrå ms 'ngt söndersmulat', Sid «fmå 'hö-
boss', Tre m8 'avfall ock frö av hö', Sdh må 'ds.'; L.Vilh 
'höboss'. — Hs.Enånger m (äv. m8c1) 'upplöst snö (på vägar); av-
fall av ngt, ex. sågspån (sigm4)' Rz måd n. — T. Ob. mod n. 

nud, nod sb.: Hj.Lhär nod n. 'nåd, nit'; J.HamMarieby na n. 
'nit, den nitade ändan på en spik o. d.', Rag n(2; Å.Res n8 m. 
'nitning'. — Hs.Forsa ntc n. 'nåd på spik'. Rz 470 a nå n. Hs 
(Bjuråker). — Se T. Ob. nod n. 

stud, stod n''.1 	J.Berg st g (4) 'stång, stör för att stötta 
ngt, stötta'; M.Borgsjö st(9, SnaTynd st; 1.Rms sto 'stöd, t. ex. 
till en hässja', Res = 'Stötta', NoraNråSidAnundsjö stv, Tre sta ,-
stf; LVilh st 8 'stödjestång'; Y.Dfs (Lj. 40) stad, Bygdeå Nys 
(L:n 104) st, Btr stå 'stötta', Skf sta 'stöd, stolpe som tjänar 
t. stöd'. — Däremot utgår Hj.Lhär stod ur styd. Detsamma 
kan gälla J.HäggHamMariebyRvsStugun M.IlidHolm sk, där dock 
även invärkan från rspr. är tänkbar. Åre stå återgår väl på stod. 
Om förhållandet mellan formerna med u o ock sådana med 
y se Hq. Ob. stöd. 

1) Genus är dock ovisst för formerna Dfs-Btr. 



TYPEN bud: MATERIAL bud—trud. 	 9 

sod, sod n.: 11j.Lhär sed 'spad'; J.Åre sö sö sö. sts5. 
.96 	s6 'vatten vari något kokats', Berg ss 'spad'; N.Torp (59) 

'köttspad', Tynd ss 'ngt hopkokat'; V.Dfs (Lj. 38) SQ( Sed) 
»iSi. so », BygdeåNys (L:n 104) s4, Btr sc:t 'köttspad'. — Rz 569 b 
såd etc. från VbHs. — En sras. med detta ord är väl Å.Res sbvgt 
'varmt utan att solen skiner'; jfr sudavarmt nedan s. 69. T. Ob. 
sod n. 

trud sb. 'trampa (t. ex. i spinnrock, vävstol)': N.SnaTynd 
trs n.; Å.Nora trs (genus?), Sdh trå n.; L.Vilh tr6a bs. 'tramp, 
ngt upptrampat, där t. ex. kor gått'; V.Nys (149: 20, s. 13) trea, 
n., Btr (103, 104) tri. — Rz 758 a tråd n. — T. Ob. trod n. 

Vok. ø i M.IlidFlobn trg bör förstås på samma sätt som 0-
formerna av vb. truda, se nedan s. 70 f. 

Anm. 1. Formerna av det ovannämnda frod ock de nedan under 
fruda (s. 67) anförda beläggen synas mig vara de enda, som med 
någon säkerhet kunna återföras på äldre frud-, frod-. Av dessa torde 
alla, som äro från mål, där o ••••U ock au hållas skilda, ha bet. 'fradga, 
skum(ma)'. 

Ett fraud- föreligger i t. ex. J.Åre freit,g m. 'gödsel', frågOdut(y) 
'frodig', frItiffigrdn 'gran, hastigt uppväxt, m. riklig barrväxt men m. 
lös ved', Ham freu,yd f. 'frodighet, bördighet', Muye/u2  adj., Rvs 
fridia 'frodig, fet', Berg mhswfrdp, m. 'fradga på vassla vid ost-
beredning', friseda 'frodig, fruktbar (om jordmån)'; V.Dfs (Lj. 67) frett-, 
Lövånger (L:n 117) fr.Qyas 'skumma', Btr (116) frågda 'frodig', Malå 
(Unr) frau adj., fraudu; N.ökal frc.e.2.t.- 3  'frodig' i t. ex. frckut61 'fr. 
tall'; Hs. Ob. fro m. 'hull, fetma (om människor); växtlighet (Om väx-
ter)', froug 'fet, frodig, vacker', frogga, frogge, froa f. 'fradga, skum', 
G.Ockelbo (Bogren 61) 04. Snarast samma ord som Malå frau ock det 
i ovannämnda uns, ingående fraud- är Unr frog adj. 'saftrik, frodig, 
som genom för stark växt blivit mindre fast till sin byggnad', vartill 
frogne f. 'frodighet' (Umeå); jfr från sydligaste Vb. hos Unr snog adj. 
'kal' 	snou) 	snaud, mogel v. 'tugga etc.' 	mor — mouf) 
maula, moger m. 'myra' 	mor maur) 	maur, sogr m. 'smolk' 

Samma ord?: Unr trå. n. 'issörja som räker [driver] om våren'. 
Ur en liknande form är väl Hägg-Lit frögduct (-at) 'frodigt' 

utvecklat. Jfr s. 35. 
Enligt C. Pihl är ordet dock liksom ökal frg (f.?) 'skum, fradga' 

(Rz 163 b fraud ••••• fräud f.), freyra adj. 'skummande' flertydigt, då 
frcey- även kunde vara -<--• freud- eller frfid-. Närmast mot någon av 
dessa sista grundformer svarar Nlul Nted 'fradga, skum', jfr i samma 
mål Nws 'frysa' ock Nw 'fru', h4wd 'hud'. 

Om övg. au  --> ö jfr nedan s. 21. Dessa formers ö kan ju 
dock stå i avljud till ä i fradga, se t. ex. Hq. Ob. fradga, frodas. 
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(s,  sor) E- saurl. Bet. 'frodig(het), fet(ma)1  är alltså i mål, som hålla 
i sär 6 	ock au, belagd blott hos stadiet fraud-. 

I ång. har au kontraherats till 8 	8 ock alltså sammanfallit med 
it En liknande kontraktion har ägt rum i östjämtska, men resultatet 
har ofta blivit e (Fors, t. ex. nr m. 'myra'). Även rep. har över-
gången au --> 8, fast i mindre utsträckning Ut ång.1  Ett fr s 1. d. i dessa 
mål kan således motsvara både frid- ock fraud-. På grund av be-
tydelsen kunna emellertid t. ex. följande former med en viss sanno-
likhet återföras på fraud-: Ä.Res frijdb 'frodig', Säbrå fr s 'frodighet', 
Nora frbvast 'frodigt växt', Sid frk/Y/n 'gran m. lättkluven ved, växt 
på torra ställen', Tre fr s adj. 'frodig, yppigt växt (om växter, träd i sht)', 
möjligen även Unr (under frog) froöu (obs. dock alternativformen frööu); 
vidare J.Rag frsdi, Fors frOcoi 'frisk, växande tall'. Detsamma gäller i 
Mp.: Sna frbtO, TyndLjtpIlid frågrån 'tall, resp. gran, som växt fort 
o. på grund härav har lös ved m. stora årsringar' samt Torp (61) trida(g). 
Vid sidan av det sistnämnda finnes dock i Torp frirgrån, fris/ck med 
8, som väl knappast framgått ur au. Möjligen ha de bägge orden på-
vämkats av frbgp f. 'fradga, skum', vars 8 väl på något vis över 6 
öppnats från ii. I fall 8 i SnaIlid fr 8 'ds.' uppstått ur ii, vilket före-
faller sannolikt, finge vi i motsatsen frigv : fr s se ett ex. på den i Mp. 
vanliga växlingen 8 i väster: 8 i öster ock norr, varom nedan s. 52 f.3. 

Det anförda materialet tyder möjligen på att betyd. 'frodig(het), 
fet(ma)' tidigare varit fäst särskilt vid stadiet fraud- ock betyd. 'fradga, 
skum(ma)' vid friid (samt freud- •-•• frfid?). Märkas bör dock, att (en-
ligt Levander) dalmål troligen i olika betydelser blott ha au-former. 
På roten frad- har jag från Norrland antecknat följande ex.: J.Åre frög 
f. ock v. 'fradga', Matttnar tråg f.; N. (allm.)4  frågce etc.; V.Btr (193) 
fr4g 'ds.'; N.ökal freg (f.?) 'ds.'; Rz 163 b fragg f. ock m. Vb. 
(Jfr? Hj.Lhär tråda nedan Kap. IV). Om ett eventuellt fröd- jfr s. 9 
not 45. 

Anm. 2. Ordet Gud, som endast sällan är upptaget i ordsamlingarna 
från Norrland, har förmodligen allmänt fl genom inflytande från religiöst 
språk, såsom är fallet på andra håll, t. ex. Selbu.6  I anslutning härtill 
står något slags u även i gudslån n., t. ex. Hj.Lhär giklein 'smula, 
grand', J.Ham gikkin 'gudslån d. v. s. sädesslag ock potatis', Å.Sdh 
guss-lålin 'spannmål, bröd, mjöl o. d. (ej potatis)'. 

Även i gudfar, gudmor o. d. uppträder ofta ett fl, förkortat eller 
med bibehållen längd, t. ex. J.Ham gufeir 	gåfar, .Å.Res gutår, 

Om denna utveckling av an se Åström Lj. § 63 ock Geijer i 
Sverige VI: 692 f. 

Jfr Vestl. s. 17. 
Eller är frirp 	fradga? Jfr ett par ex. på a 	8 före gg 

hos Bogren s. 63. Förklaringen av de mp. formerna är oviss. 
Vestl. s. 96. 

2) Om ordgruppen jfr även Geijer SproSt. VII, s. 16 f. 
4 ) Larsen i Norv. II, s. 171. 
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Hj.Lhär giumo 	(ombildat) giuymo, J.Rvs gtimmor (jfr föreg.), 
Ir.Btr (193) gbdr, 'gudbarn'. Ombildning efter adj. god (väl knappast 
urspr. godfader, godmoder) föreligger i t. ex. Ram goftir 	gofar, 
Res gomOr, Nora gömor. En ljudlagsenlig utveckling ur il vore tänk-
bar i sådana fall som de alternativa Res gafdr, Nora ghmor, men be-
tydligt mera troligt är, att 8, liksom ut o. d., förkortats från 

I namn som gimaral (Nora-uttal) 'Gudmundrå' i Ang. ock väl 
J.Mattmar gufcist 'Gudfast' ha vi däremot den direkta fortsättningen av 

Om härj.-former av Gudrun se s. 109. 

dug pres. 'duger': Hj.Tän dgg; J.Åre cl6i, Hägg dkw 
ddy 	dy, Ram dey,,y, Ström (G-r) dfnus g, MariebyLockneRvs 
d8u,tg, Berg dg; N.Torp(152)Snallid dg; Å.ResSt-SåNoraNrå 
Vib dråg, Nätra dg.; L.Vilh dg.; V.Nys (149: 20) dog. — Mot-
svarar fsv. dugher. 

flog n.: Hj.Lhär rpgfirk 'ryggskott', Älvros rigfkk 'ds.'; 
J.Ham (ry0firgy vanl. pl. tant. 'reumatiska smärtor', Stugun 
rpgfirka, bs., Fors fkol 'flykt'; N.Torp (58) rigin 'reumatism'. 
— Hs.0b. flåg o. flög n. 'flygande värk, torrvärk; håll ock styng'. 
Rz 150 a fog, flåg 'ds.' Hs. — T.Ob. fog n. 1, bl. a. lingt; 
flugt i kroppen, gigt, pludselig sygdom'. 

flug n.: L.Vilh fhg 'tvärstupande bärghäll'. — T. Ob. flog 
n. 2. 'brat klippevwg'. 

hus m. 'håg', ihug '[komma] ihåg': Hj.LhärLinsällTän 
Älvrosöhog hog; J.Åre hy" hY, 2-hy, Ås 	Hägg 
hig,}-72,r1u,,tg, Ram (-)hy, Alanäset hut_ g, Marieby 
LockneSundsjö 	Rvs hg, -håiffig, Berg Agg, t-hdag, Stugun 
Håsjö 	N.HavBorgsjöTorp(69)SnallidHolm Agg; Å.Rms (a)12,Qg 
(bs. lulyan), Res (a)hg (bs. %an 	Viksjö hg, NoraNråUll 
Sid (i-)hg, Tre hg; L.Vilh hg; V.Dfs (Lj. 38, 45) kv, Btr (177) 
hy, Skf (-)hy. 

?lug m. 'låga': J.Kyrkås ldian bs. (motsvarande ob. finnes 
ej; i stället brukas Ugn, vartill också bs. ii/gun), Hägg-Lit 
10an bs. (ob. lku). — Väl = no. dial. (Ross) log m., bl. a. i 
fyrelog 'fackla av furuved'. 

lug, log n. 'låga': J.Ham ly kollekt. 'flammor', Rag /hy 
bs., Fors elda)" — (ombildat) elfkca) 'eldslåga, fackla, stickbloss'; 
N.Borgsjö 162ce bs., SnaTynd le2, Holm /co.2. — T. Ob. log n. 1. 

1314 Gndmundaradh, Nordlander Norrl. saml. s. 205. 
Ej fullt säkert. 

-g 
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rug m. 'råg': Hj.LhärLinsällTänÄlvros rtn, Öhog rgyen 
bs.; J.Åre ry, Ås rgy, Hägg rsg vigg, Ram rev, Alanäset 
rewg, MariebyLockneSundsjöRvsBerg rsg, Stugun rgg (g); N.Hav 
BorgsjöTorp(69)SnaTyndLjtpIlidHolm ryg; Å.Rms rQg (bs. råpn 

Res rgg, Viksjö reg, St-SåNoraNråUllVib rgg, SidTre 
rsg; L.Vilh rg.g; V.Nmal rgg, Dfs (Lj. 45) ryx, Nys (149: 20) 
rog-, Btr(103)Skf rgy. 

smug, smog n.: I.Torsåker rimsmeg (genus?) 'revorm', 
Nora riesnulg 'ds.', Sid rigsmcig 'ds.', Tre smgg 'ds.', Sdh småg 
'ds.'; V.Unr småg 	smog 'ds., ringformigt utslag i ansiktet', 
Dfs (Lj. 45) smey »isl. smuga», Nys (149: 20) smog 'smyg, trång 
gång', Skf smgy 'trång passage'. — Hs.0b. ettersmåg 'varig böld, 
bulnad (hos hästar)' Järvsö. Rz 122 b =; 634 b smog, småg el. 
smög n., med betyd. som hos Unr, Mp.—Nb.; småg n. 'smal gäng 
mellan tvänne hus' Vb. — T. Ob. smog. De olika betyd. 'sårigt 
utslag' ock 'trång öppning' finnas även hos fsv. smugh smogh. 
De höra tydligen tillsamman på det sätt, som Olson', dock med 
tvekan, antar beträffande de fsv. orden (under hänvisning till 
Aas. smog). Den ursprungliga betyd. hos ordet är 'smyghål', 
ock det har senare kommit att användas om såriga utslag, 
som man trott vara kryphål av maskar. Jfr smugu nedan 
Kap. IV. 

sug, (?)sog n.: J.Åre sy 'sugning, särskilt strömdrag i sjö 
1. älv', Berg s5 'sugning, sveda över bröstet'; N.Tynd vettesåg 
'magsyra'. — Ar senare leden i Å.Res. vgt_ss4a 'en sjukdom (då 
man först mår illa ock sedan kräks vatten)' samma ord, i så 
fall egentligen bs.? — Rz 697 a såg n. 'sugning i magen av 
hunger' Vb. — T. Ob. sog 

trug, trog n. 'tråg': Hj.LhärTänÄlvros treg, Öhog trtcg; 
J.Åre trV", Hägg try, Barn trgy, Marieby trgg, Brfl g, Lockne 
(Valne)Rvs trgg, Berg tryg3, Stugun trgg (e), Rag try (g), Fors 
treitg., Ilåsjö treg (g); N.13.avBorgsjöTorp(69)SnallidHolm trg_g; 
.Å.Rms trgg, Res trgg 	ViksjöSt-Så trgg, NoraNråUll trvg, 
SidTre trgg; L.Vilh trvg; V.Nmal trgg, Dfs (Lj. 42) try, Nys 
bs. tr4ja. 	cf) (möjl. äv. g), Btr(102)Skf tror. 

tug, tog n. 'tåg': Hj.Lhär teg; J.Åre toy, Hägg tv, Barn 
ty 	tv, Lockne(Valne) tyg, Rvs = 	g?), (Berg g); N.Hav teg, 

1) Appell. subst. s. 139 not. 	2) 8 mindre vanligt. 
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Torp(69)SnaTyndliolm tag; I.ResSt-Så tag, Nora tyg, SidTre 
tag; L.Vilh tyg; V.Btr (104) tdy. 

flik n.: .i.Res Pik: da ha fnaga na fsk 'det har snöat en _k 
liten smula'. Hör till värbet Res fgea (hk, ftka) 'yra, ryka (om 
snö, katthår) etc.' — T. Ob. tok n. 

lok n. 'lock': Hj.Lhär /9.k, Tän look, StorsjöÄlvros lek; 
J.Hägg lok, Ham lak, Marieby lok, LockneRvsBerg /8k, Stugun 
/ok; M.HavBorgsjöSna lok, Tynd 161§ce bs., Holm kok; Å.Rms 
Res lok, NoraNråUll b9k, Sid lak 	l41, Tre lak; L.Vilh lvls; 
V.Nys /ok, Btr (101) kik, Skf lak. 

muk n.: Å.Tre m8k 'ladugårdsspillning'. — Hs.Enånger 
m8k 'ds.'. — Sammansatta med detta ord eller mera direkt 
bildade på v. muka (nedan s. 75), som i alla händelser invärkat 
på vokalismen, äro: J.Hägg mithrdm n. 'gödselränna bakom 
kreaturen i ladugården', Rvs mS.krhm, Berg mitkrirm, M.Hav 
~krom, Å.Sid må/pråm. 

?muk f.: I.Nrå msk 'spån ock småskräp':— Liksom föreg. 
nära släkt med v. muka, varifrån också vokallängden synes 
härröra. 

ok n. 'ok': J.Åre åk, Hägg-Lit båndk 'mödosamt arbete för 
bonden', Ham elk 'ok; släp, arbete; motgång', Berg ok; M.Torp 
(57) Å.Nora V.NysBtr (114) Qk. 

Formen Qk, som förmodligen är allmän i Norrl., företer 
samma utveckling av vokalen som rspr., d. v. s. uddljudsförläng-
Ding före iivg. ö -+ o2. På flera häll torde ordet ej vara fullt 
dialektalt, ock formen ok kan då vara rent riksspråklig. I 
HäggHani sik har uddljudsförlängningen inträtt efter övg. ö -› o, 
men på en tid då ännu ej 6 blivit a såsom i t. ex. lak 	lök. 

slok n. '(stort) tråg, baktråg': J.Hägg-Lit becksta.Z/410 bs., 
Ham Llctk ,  MariebyBrfl aok, Lockne(Valne) = 8, RvsBerg ,s18k, 
Häll bilksi6k; M.Hav ,slok,  SnaTynd = 'skånk° som använ-
des vid svinslakt', IlidHolm acok 'ds.'; I.Res Uoic, Vibyggerå 
blikini)k, Sid .2,lak 	.241,6 Gideå lo (a), Tre Mak; L.Vilh 
jink 'stort baktråg, urholkat ur en granstam'; V.Nys skipa bs., 

(149: 20). påk »föråldradt ord». — Hs. Ob. slök m.(!) 'stort 
tråg etc.' Rz slåk n. — Hq. Ob. slåk; T. Ob. slök. 

3) Åven /01s? 
2) Se Nor. VSpr. III, 8. 100 m. i not 1 cit. litt. 
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struk, strok n.: lij.Lhär strok 'streck'; J.Åre 1. strök — o 
'trång passage i skogen 1. annorstädes' (sälls. ord); 2. = linje, 
streck', synon: str69. 	(o. strc'eb• 	ca); 3. stnikvel m. 'stråk- 
väg', Marieby stråkdrck 'stråkdrag'; M.Ilid stråkkv n. 'avrepat 
löv (som användes t. foder)'; .Ä.Res vilstrsk: han gej v. 'om en 
häst som har för tungt lass o. bara går en liten bit mellan var 
gång han vilar'1, Nora stråktåg 'stråkdrag', tråska-stråkvis 'tröska 
i olika omgångar'1, (?)Tre strsk 'sakta forsande vatten'; Y.Nys 
(149: 20) stråk 'stråke', Btr (102) str4k 'ds.', (103) stråk (genus?) 
'stund'1; N.Ökal strog 'stråke'. — Ils. Ob. stråk n. 'vattendrag, 
strömmande vatten; väg'. — Vokallängden i formerna från Res ock 
Tre strider mot målens kvantitetsregler. I Res kan den tänkas 
härstamma ur besläktade tvåstaviga ord, där den är mera regel-
bunden (jfr ex. Nrå stråka, f., Kap. IV). För Tre passar ej 
denna förklaring, ty här är vokalen kort även i tvåstav. former. 
Att för detta enda strsk ansätta ett "strauk synes dock oriktigt. 
Om de olika betyd. jfr T. Ob. strok n. ock Hg. Ob. stråk. 

struk, (?)strok m.: 111.11av linstrok 'redskap bestående av 
en planka med islagna järntappar, mellan vilka lin drages för 
att befrias från knoppen', SnaTyndLjtpIlidHolm strsk 'ds.' 

Ordet är liksom struku f. i samma bet. (nedan Kap. IV) en 
bildning till v. stryka: Hs.Färila strilka (11n) 'behandla lin med 
nämnda redskap'. Jfr Enånger stråka v., Hs. Ob. stråka lin 'av- 
draga fröknopparne', bägge 	striika 5. Värben från Mp. ock 
Ång., Ljtp stråke ock NoraNrå stråka 'ds.', måste antas vara (se- 
nare) denominativa bildningar till struk 	struku, något som 
även kan gälla orden i Enånger ock Hs. Ob. (jfr Hs. Ob. sträka o. 
stråke f.), men för dessa ej är nödvändigt att förutsätta. 

Med nu nämnda ord bör givetvis sammanhållas Ross (under 
strokka v.) straakk' Hin 'slaa frohusene af liin' (Innherred). 
Märk dock den långstaviga behandlingen; kanske ordet är de-
nominativt liksom i Mp.-Ång. Jfr i övrigt struku f. 'stund', 
Kap. IV. 

truk n. 'tråk': J.Ham Å.Res kg. — Hör till v. truka, som 
invärkat på vokalens kvalitet ock (i Res) kvantitet. 

Anm. 1. Möjligen hör hit också det i så fall ur struk (: stryka) 
utvecklade Å.Nora stråk n. 'den skåra i stavarna av ett laggkärl, vari 

1) Jfr struku f. 'stund' nedan Kap. IV. 
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bottnen passas in', Rz 686 a stråk 'laggrand, vari ett träkärls botten in-
sättes; räffla' Vb. (Ume); jfr Rz a. st. strokk m. 'ds.', »därav lagg-strokk 
n. redskapet, varmed denna lagg-rand göres» Finl. (Nyl.) samt VII 
östsv. Ob. (952 b) strok m. ock lag-stråk rs, -strok strok m. 1. n. 
På grund av kvantitetsväxlingen måste väl de finl, orden vara inhemska. 
Detta är ej lika säkert beträffande Nora-formen, vid vars sida finnes 
ordet strids/MA 'redskapet varmed man gör stral_c', som tydligen är 
en inlånad snickartärm. Jfr härmed VII strok(h)olt m. ock det av 
honom cit. äda. strogholt. Jfr även Ross strokk (oo) m. 'hovl tul 
at hovle lister og fine furer' Nordland, straakk'r m. 'ds.' Helgeland. 

Anm. 2. Svårt att bedömma är även V.Unr strukk f. 'mindre 
fors, uppföre vilken man kan ro', vars u väl motsvarar ut 1. d. ock i 
så fall talar för ett äldre ursprungligt *strukk. 

bul (?bol) m.: J.Åre bfr, 'bålen (av en tröja)'; Y.Dfs -I 
(Lj. 38) Nk »isl. bolr»1. — Rz bol m. '(trä)stam' Åm. 	Hq. Ob. 
1. bål, Hess. Nysv. Stud. II, s. 191. 

bul n.: Å.Tre bd.  'flake (på släde)'; 	'botten i en 
släde'; Y.Unr bol i slä5a-bol 'ds.'; sängbol 'sängbotten' Nmal. 
— Nära släkt med föreg. Jfr (harv)bed, da. harvebul 'stomme 
i harv' o. a., delvis °besläktade, ord med liknande betydelse-
utveckling hos Hess. Nysv. Stud. II, s. 186. 

bul-, (?bol-): J.Hägg hg:Id/dig, »elaking»; M.Sna berhblw 
'hålla ihärdigt', Tynd begffig 'bålgeting'; Å.Res kstark 'mycket 
stark' (sälls. ord), Tre Mstwerk 	bås,t&rk 'bålstark', bOyb»lbar 

'stort o. tungt ämbar'; Y.Unr bol-stark 'ofantligt stark', Btr 
(99) bås,tae. — Hs. Ob. bölstarsk 'ofantligt stark'. Rz 70 b böl-
stark 'ovanligt stark' Åm., bålstark Vb.; bålstor 'ofantligt stor' 
bl. a. fr. Vb. — Första leden är ett adj., som föreligger bl. a. i 
Hs. Ob. böl 'rask, hurtig, duktig' (Bjuråker), båk. 'rask, duktig' 
(Bj. m. fl.) ock Rz 70 a bål, bol. Jfr Rz 70 b böla 'hava svårt 

tungt arbete' Åm. Se Nor. VSpr. III, s. 121 ock not 1 jämte 
där cit. litt. samt Hq. Ob. bålgeting etc. 

bul adj. 'brunstig (mäst om svin)': J.Ham ber, Marieby 
ber; M.HavTorp (69) SnaIlid bg'; Å.Res btdr, Nrå bl(!)  'havande, 
mäst i slang o. om dåliga flickor', Tre bar, Sdh böhl 'kättjefull 
(om både folk o. få)'; L.Vilh ber 'upptänd av sexuell begärelse'; 
Y.Unr bol 'lascivus (endast om svin)', Nys (149: 20) heir 'ds.'. — 

1) Mycket ovisst är, om hit bör föras V.Btr (99 m. not 9);b4tr 
'träd vars sammanväxta grenar bilda ett stort hål'. 
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Oh. bol, båk, böl (även bulen). Rz 70 a båk Jtl. Mp. Hs., 
båk böl Åm. Vb. Nb., böl Häd. — Se T. Ob. under böla. 

bul m. 'brunst hos svin': J.EIam bak. — Östsv. V11 sprtyg i 
båkin 'vara brunstig (om svin)' , — Hör till föreg. I fråga om 
bildningen jfr t. ex. Hsand lat, Nora kitan m. bs. 'lättja': adj. lat. 

gul adj. 'gul': Ilj.Lhär Ml, Sveg (Westin s. 52) ol-1, 
LinsällHede (W-n a. st.), TänVemdalen (W-n) gtik(-), Storsjö 
Alvros gl1  gttk, Öhog ok; J.Hägg g, Ram ok, Marieby 
LockneRvs ok, BergRag gåtk; N.Hav ggk, Borgsjö gsk (nu föråldr. 
form), Torp (69) HolmIlid =; A.Rms ok, Res ger (Sverige 
VI: 474) gask, Viksjö ggk, St-Så ger 	gietk, Nora otk (föråldr., 
nu:) gg', Nrå ggl(!), UllSid ok, Tre ggk; L.Vilh V.Dfs(Lj. 108) 
NysBtr (183) Skf gietk. — Hs.Delsbo (Gram. s. 13) göl. 

hul, ho! n. 'hål': Hj.LinsällTänStorsjöÄlvros h?r, Öhog 
hi;k; J.Hägg hsk, Ram hgk 'hål, håla, fördjupning, liten vatten-
sjuk myr', MariebyBrflLockneRvsBergStugun hk, Rag ho' hep, 
böglib,ka, ortn. 'Bagghålet', Håsjö hk 	kik; N.HavTorp(69)Sna 
LjtpIlid kk; Å.Rms hf2k, Res hk, Viksjö hO, St-Så hk, Nora 
ha. (en enstaka gång hört: ht-), Nrå M(!), Ull kik, Vibyggerå 
NätraSidTre hsk; L.Vilh =; Y.Nmal heb., Dfs (Lj. 108) hpk, Nys 
(149: 20) helt-, Skf har. 

hul, hol etc. adj. 'ihålig': Hj.Lhär ht ntr.; J.Ham Tisk, 
Håsjö hsk-; N.Hav her, inhgk, Sna her, Ljtp itther; Å.St-Så hk 
äv. 'kupig'; L.Vilh hk; V.Unr 	Dfs (Lj. 38) hk, Btr 
(134) hét ntr. — Hs.Delsbo (Sv. Lm. XI. 4: 87) inhel, Hs. Oh. inn-
hål (Db.). — Se Hq. Öb. hål. 

kul, kol n. 'kol': Hj.LhärTänStorsjöÄlvros hk, ÖHog kok; 
J.Hägg kk, Barn hk, MariebyLockneRvsBerg kgk, Stugun kök 

kO, Rag ke,k 	kok-, Fors 1c9k, Håsjö köra bp., Häll ketk 
kok--; N.HavBorgsjöTorp(69)SnaTyndLjtpIlidHolm kk; A.Rms 
3, Res k8k, Viksjö kka, bs., St-Så hk, Nora hk, NråUllVib 

SidTre ker; L.Vilh =; V.Nmal hk, Nys kk, (149: 20) kol-, 
Btr(182)Skf ha% 

skul n.: Å.Res sksk 'ljud av nedrinnande vatten'. — Jfr 
skula s. 79. T. Ob. sköl n. 2. 

1) Märk det högst egendomliga tunna 1! Jfr från Västerdalarna: 
ÄppelboJärna göl (Sjödahl s. 23). Enligt Levander finns det från övre 
dalmål inga andra belägg än dessa med tunt 1 i gra (utom från sådana 
mål, som alldeles sakna k). 
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skul pres. 'skall, skola': J.Rag ska (obet.); N.Sna ska; 
1..Res ska ock Reselevisanl sköhl, Nora (beton.) skak, Sid (obet.) 
ska 	8. - Vok. synes införd från pres. plur. ock inf., som 
ju av gammalt haft ii. Annan bildning: J.Ham ske; 
(altern.) ska; V.Dfs (F. 57) ska 	ska, Nys skak 	ska 	ska. 

smul sb. 'brak, slammer, larm, oväsen' o. d.: J.Mörsil smgr, 
Berg smglk n. 'brak, dån, vanl. av ngt som går sönder'; N.Sna 
smf27t; 1.ResTorsåker smet n., Sdh smöhl n.; L.Vilh smak; 
V.Unr smal n., BtrSkf (L:n 164) smdk 	(trol.). — Hs. Ob. 
smölr n. 'larm, stoj, oväsen'. Rz 637 h smålr n. 'ds.' Vb. Hills. 
— T. Ob. smol m., n. Jfr smula 'bullra' etc. nedan s. 79. 

smul n. 'smul(a)': J.Berg smar. 
sul, sol sb. 'sula': Hj.Lhär 1zåkvs4k n. 'halvsula'; J.Å.re 

Hägg sök n., HamMarieby sak n., Rag hakvssk 	o); N.Selånger 
sar f. n., Sna = n., Ljtp saZker 'sulläder', Tynd sar f.; Å.Rms 
sek f., Res sa. f., Nora se. f., Sid sak (genus?)..  

tu! 	pres. 'tål': Hj. Lh är Tän Älvros Öhog tak; J.Åre ttik, 
MörsilMattmarHallenHägg tok, Barn tsk — tO, Lockne(Valne) 
Rvs tsk, Hackås tetk, Berg tok — g, Rag tsk; N.HavBorgsjöTorp 
(152)Sna tsk; Å.Rms tar, ResSt-Så tak, Nora tak, Ull tsk, Nätra 
SidTre t.2k; L.Vilh =. — Om de jämtska formerna med ö jfr 
s. 80. 

brun, bron n., propr.: Å.Säbrå bron 'Väster-, Österbrån'2  -n 
ock trol. även 'Innerbrån", byar i Säbrå; V.Unr bron n. 'av-
bränd ås ell. skogstrakt; även kallas ban bronaä m.', Dfs bren4  
'Brån' bynamn, ?Btr (99, 160) br6r, 'Brån' ortnamn. — Hs.Forsa(?) 
brhnvåk 'Brånvallen' fäbodvall i s. Delsbo. 

Ursprunget till de ovannämnda formerna är rätt ovisst, då 
de i flera fall möjligen likaväl som ur ett *bruna kunde ha ut- 
vecklat sig ur ett "brYn 	*brilnja. Särskilt gäller detta Btr 
brr, som, ifall det utgår ur brun, skulle vara ett enstaka, i 
ortnamn bevarat ex. på u 	e (jfr ex. på u ---> tsk i Nysätra), 

Uppgift i Res-ordsaml.; om visan se Geijer i Sverige VI: 476. 
1543 Bron Bryn, 1547 1555 Brån, 1550 Brånn, Nordl. Norr!. 

saml. s. 209. 
1543 1545 Bron, 1547 Brån, 1550 1555 Bränn,1553 Bråinn a.st. 
1571 Bröön, se Åström Lj. s. 38. Jfr Brån i Vännäs skrivet 

1543 Brö(ö)n, 1546-47 1549 1553 Brönn, Nordl. a. a. s. 296. 
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medan u eljest ger a. Märk dock, att'sr' visserligen ger a i Btr 
(99) 12421,96n(+- -kyn) 'höets beskaffenhet', men å andra sidan 

1 cOn 'jordskalv'. Av 1500-talsformerna tala de ång. givet 
för ö. Det konsekventa ö i vb. kunde synas tyda på y, men 
säkra ex. på att urspr. ii redan under 1500-talet tecknats ö, 
motsvarande uttalet 0, 8 1. dyl., finnas, som jag tror, ehuru jag 
ej 'har dem antecknade. Jfr bruna (Kap. II) i ortnamn som 
J.Berg brånan 	8 'Brånan' ock vidare t. ex. hall. Brånaltl. 

dun (Mon) n. 'dån, buller': J.Åre dön, Hägg-Lit dan, 
Rvs dm, Berg dan; N.Torp (69) dn; Å.Res dm, Tre dan, Sdh 
Miau; L.Vilh dan; V.Dfs (Lj. 45) dan. — Däremot Btr d4n, se 
strax ovan. Åtminstone vissa jämtska former synas påvärkade 
från, v. duna. 

mun, mon sb. 'mån': Hj.Lhär man;  m.; J.Hägg mon, Ham 
Marieby man m., LockneSundsjöRvs msn (m.), Berg msn 
14mhn m. 	f. 'liten skillnad, hårsmån o. d.', Rag mon (o) m.; 
N.Hav kkam4n m. 'ett föremål säges ha 1., om det har utrymme 
att kunna svänga fram o. tillbaka om en punkt', äv. jlokamon, 
SnaLjtpIlidHolm msri m.; I.Res man, Nora man, fslrmanar pl. 
'födoråd', formbhnzg 'byggning där födorådsfolket bor', Nätra 
SidTre mcal; L.Vilh mvn, formonan pl. 'födoråd'; V.Unr landmån 
'land m. gott fall 1. i motsatt riktning m. god stigning', Dfs 
(Lj. 46) man, Nys msn, Btr (104) Skf man. — Härtill höra 

mun-, mun-i: Lhär dce ce måne (fast dce ce lite) 'det bi-
drager ngt, är av en viss betydelse'; Hägg .91...a mon g, Lockne 
m,gm 1, Berg da a. mån-i 'av vikt'; Ljtp m8n...ti 'mån i'; Hsand 

man-ti 'det gör ändå litet till'; Nys hce je sa minn 'det 
är så fördelaktigt'; — lis.0b. hä var mån i 'detta var dock 
något, var icke att förkasta'; Rz 452 a mani adv. 'bra nog, 
fördelaktigt; väl förtjänt'; — samt: 

monumt: Å.Rms m.).nomt: da no m, 'det gör nog mån', 
Res = da va m. 'det gjorde ngn mån', Nora mdnomt 'fördelaktigt' 
(ungf.), 	m. ti o Lska sa nan Vant 'det är bra att förtjäna 
en slant', Nrå og9n8mt, Sid = 'fördelaktigt, i fråga om små 
värden', Gideå mhnumt 'fördelaktigt'; L.Vilh mvnomt 'ds.' 

Det förra betyder egentl. '(det är) mån, fördel (där)i (att)'; 
det senare, ÷- mon + um, egentl. '(det är) mån, fördel (där)om 

1) Se Wigforss SHF, s. 276 not 7. 
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= därmed (att)'. En liknande bildning är bråttom. Slut-t i 
monumt har tillkommit genom analogin med adj. i ntr.; jfr 
iagomt, bråttomt o. d. i bl. a. Ång. Vidare: 

monsam (?u) adj.: J.Ham månsam 'behaglig, som gör ett 
gott intryck, har ett vinnande sätt', Rvs de—e. mimsåvit 'det är 
fördelaktigt, bra', Myssjö månsam 'trevlig, smakfull', Berg 
öntimsam 'otrevlig, vämjelig'; — Rz 452 b o-månsam 'odräglig, 
obehaglig' Härj; Aas. munsam; ock 

monlös adj.: J.Marieby m4nlinas 'osympatisk', Rvs rnntst 
ntr. 'ledsamt'; — Rz mån-läus 'odräglig; obehaglig, otäck' Härj.; 
Aas. munlaus. 

mun, mon adj. 'mån': J.Ham man 'angelägen om', Berg 
msn 	gr; I.Res mon, Nora nian, Sid mon; L.Vilh mvn; Y. 
Skf mar,. 

run, ron adj.: N.Hav d+nblik 'osnöpt bock', rti.ngionsa 
'osnöpt gumse'; Å.Tre rsn 'brunstig (om hästar)'. — Its.Forsa 
r8n 'brunstig (om oxar, bockar, hundar)', Enånger = 'brunstig, 
kåt', rånbcds 'liderlig o. otuktig karl' (skällsord); Hs.0b. rön' 
'ds.', rönbook 'ds.; icke utskuren bock', röngalt 'fargalt'. Rz 
548 b rån 'kättjefull, kåt, brunstig; om människor o. kreatur' 
Härj., Häls.(Bjnråker), ron Hs.(Bj.), rån-bökk ''bock som ej är 
utskuren' Hs.(Norrbo, Ljusd.) Härj. — Jfr runa(-) ock 2. runa v., 
s. 87. 

ron ro.: N.Hav ron 'osnöpt galt'. — Möjligen kan ordet 
vara lösgjort ur en sms. rongalt. Se föreg. ord ock jfr runa(-) 
s. 87. 

slon n.: Torp 3,18n 'lugn, stillhet'. — Om ordet se Bogren 
s. 59 med not 2. 

sou m. 'son': lij.LhärTänÄlvros son, Öhog sk bs.; J.Åre 
MörsilMattmar son, Hallen san, Åsllägg son, HamMarieby san, 
LockneRvs sen, Hackås san, Berg sn 8, Stugun sam, Rag 
son, Håsjö san, Hällesjö o; N.HavBorgsjöTorp (59) son 8, Sna 
son, Hohnilid scon; .Ä.Rms SQ11, Res = ss,, Viksjö son, St-Så 
Hemsö son, NoraNråUllNätra svn, SidTre san; L.Vilh svrf; Y. 
Nmal sen, Dfs (Lj. 40 f.) sa" Nys sar, — (149: 20) son, Btr (104) 
Skf san. 

1) Även rök Delsbo, Rz 548 b rätt.  Hs.(Db.); kontamination av run 
ock bul (s. 15 f.)? 
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drup, drop n. 'dropp': Hj.Lhär drep '(tak)dropp'; J.Ham 
drav 'ds.', Marieby drop, RvsBerg dr813;-.1.NoraNrå drev, Sid 
drop; L.Vilh dr82.3. 

glup (?glop) n.: N.Ilid snbgkcina 'snöglopp'; k.Res gk82.3 
'hop, skock, klunga, hop timmer som kommer i klunga i ån; 
fisk kan också komma envis, likaså kan man finna bär g., 
men snön kommer inte g., då det snöar, däremot då den åker 
ned från taket', Nora ---- 'snöblandat rägn', Sid snkkelp (o 	8) 
'ds.', Gideå ght9 'ds.'; L.Vilh gh22.9 'ds.' — Rz 202 a giöp-regn 
'snöglopp' Mp. 

grup m.: k.Res grsp 'det grövre som stannar i sikten, då 
man siktar mjöl'. — Hör till grOa (grep, gripa) 'mala-  grovt'. 
Jfr T. Ob. grupa. 

grup n. 'gröpe': J.Hägg grov, Berg grsi2; N.SnaHolmIlid 
gr82?; I.Res grdva bs. 'det man ger åt kräka [:kreaturen]'; 
L.Vilh gr8.13 'grovmalen mäld'. — T. Ob. gröp n. 1. 

knup n. 'knåp': J.Elam knop, Berg = 	N.Sna knep. 
krup n.: L.Vilh krop 'hål att krypa in i'. — Samma ord 

som T. Ob. krop n. 'kryping; smug mellem to hus, ogsaa, litet, 
lavt vxrelse'. Jfr Rz 355 b kråpe, kraupe m., Hs. Ob. kråpe 
m. 'smyga, trångt rum mellan tvänne hus, byggnader' Bjuråker. 

?lup, bp n. 'lopp': Hj.Lhär bp; L.Vilh /82.9. — Dessa former 
o. a. dyl. kunna mycket väl vara rspr.-lån; särskilt gäller detta 
sms. som t. ex. inlopp. I många fall kan också ett laup ligga 
till grund, så troligen i bröllop (t. ex. Lhär brigup). Om lup, 
bop se Hultman HälsL s. 301, not 1. 

?skup m.: 1..Tre skop 'säges om ystra kreatur (särskilt kalvar, 
föl)'. — Väl deverbativ till skupa s. 89. 

uppstop n.: J.Hägg ovstovstb m. bs. 'det övre, tunnare 
islager som bildas ovanpå det vatten, som om våren samlas på 
isarna', Marieby öpst6p, LockneSundsjö Opstifv, Berg blost4p (s,  8) 
'svallis, issörja o. d. som ligger ovan isen', Stugun övstöpa bs.; 
N.Flav 0pstezsi 'vatten som trängt upp genom isen på sjöar o. 
älvar', Torp (59) itpstirp 'ds.' — Hs.Forsa es4, Delsbo (Gram. 
28) oppstöp 'uppstöp på is', Hs. Ob. = n. 'på isen uppstiget 
vatten', Rz 681 a öpp-ståp n. Hs. (Db. Bj. Ljusdal). — Aas. 
uppstapp n. 'vand som samler sig ovenpaa et iislag' Indherred 
(väl a 6). Samma avljudsstadium träffas i stupa nedan s. 89. 
Däremot utgå ur au: G.Ockelbo, N.Njurunda (Bogren 59 n. 4) 
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stQpvatten, Attmar bvstu n., TyndIlidHolm kesto:p n. (betyd. 
som i Hav), Å.Nora stwo n. 'vatten o. snösörja på is', s0.pis 'is 
som är sammanfrusen as i dyl.', Tre stb.pvetty, 'stöpvatten', V.Unr 
uppst6p n. 'vatten som stöper genom snön vintertiden vid strän-
derna'. Övergången au •-›- o har behandlats av Geijer i Sverige VI, 
s. 165, Boahius Orsamålet s. 68 f., Bogren § 40 ock noterna till 
§ 76. Om härledningen av orden se Hq. Ob. stöpa. 

kem. Ovisst är, om det alldeles isolerade Å.Ålid fk8.22 m. 'den 
översta delen av en ljusstake, som kan skruvas ifrån' haft -p eller -pp. 

bur, bor m. 'borr': Hj.Lhär 3,14gbgr 'stämjärn', Älvros 
bar (betyd.?); N.Hav ber, Torp(58) ber; I.Res = 'stämjärn', 
Sid bar 'huggjärn'. — Hs.AlftaEnångerForsaFärila br , Hs. Ob. 
bör. — Med långt r genom inflytande från rspr. borr: Hj.Tän 
Öhog ber; J.Ham = 'borr, huggjärn', Rvs bsr 'huggjärn'; N.Borg-
sjöSnaLjtpHolm ber; .k.Rms ber 'stämjärn', Res i sms. (altern.) 
-bsr, NoraNråUllTre b822; L.Vilh bsr 'stämjärn', steg-ber 'pas-
sare'; V.Nmal b8r, Btr (133) bör. — Det är icke uteslutet, att 
bland de ovan anförda formerna med lång vokal några äro om-
bildade av borr efter sådana mönster som rspr. barr: ång. bar, 
norr: ner, förr: fr. 

?bor n.: J.Åre nösobery 'näsborre'. — Å.NoraSid madr n. 
'gödselränna bakom kreaturen i ladugården' har väl på något 
sätt utvecklats ur eller ombildats av *mig-bord: Res mgbOk m. 

mga• (bs. me:brk 	meb6o1), V.Unr mig-böl ii. (Rz 438 a). 
for f. 'fåra': Hj.LhärTänAlvros far; J.Åre fdr"fåra som 

plöjes i åkern', Mattmar fr 'urtagning i ett bräde vari en spont 
skulle inpassas', HäggHamMariebyLockneRvs _—_-, Hackås Nr, 
Berg far 	fagra, Rag far — far; N.HavBorgsjöTorp (58) 
SnaTynd fer g, Holm fao; .Ä.Rms for, Res fen Viksjö fir 
Q, HemsöNoraNråUll fyr, Sid far, Arnäs fyr, Tre fre; L.Vilh 
fyr; V.Nmal far, Unr far 'fåra (i åker)', Dfs (Lj. 41) Lycksele 
fr, Nys fcbra oh. pl., Btr (101) f4r. — Endast i ett par fall har 
ordet, såsom i rspr., antagit svag form. 

gor n. 'gorr': Hj.Lhär ger 'tarminnehåll'; J.Åre gev" 
gtiy"innehållet i magen o. tarmarna', Hägg ggr, Barn ggr 'tarm-
inh.', Marieby gr ' var', Rvs = 'tarminnehåll', Rag gari bs. gere,i; 

1) Osäkra former. 

-r 
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N.BorgsjöTorp (69) ggr, SnaTyo nd = 'slem, var i sår', Ljtp =, Ilid 
pcpr 'slem (i halsen)', Holm =; A.Res ggr 'smuts, dy, isht vägsmuts', 
NoraVibyggerå = 'var', SidTre a 'var; orenlighet i djurs inälvor', 
Sdh gör; L.Vilh gr 'tarminh., gyttja'; V.Unr gor 'gorr, var, 
orenlighet, allt vad som förekommer i tarmarne o. magen på 
slaktad boskap', Nys ger, Btr (103) Skf or. — 1 sms. ofta för-
stärkande, t. ex. 11.j.A1Vros Ormagar 'mkt mager', J.Rvs går- 
yetmt 'urjämte, ursprunglig jämte', Berg gårmåsk 	?, N.Elav 
g?rbht 'genomblöt', A.St-Så gårigkom 'utomordentligt trevlig', 
Tre gårc'erbet 'arbeta strängt'. Se Rz 225 a, T. Ob. under gor, 
Hq. Ob. gorr. — I sms. med kåda ock tall åsyftar gur tyd-
ligen en speciell »gorr-liknande» konsistens hos kådan, resp. 
förekomst av sådan kåda i trädet. Ex. Hägg-Lit gårköa bs., 
Hav Orlikja f. 'kåda som ej duger att tugga', BorgsjöLjtp 
köce, IlidHolm glirke f. 'ds.', Sid gbricöa bs. 'ds.', Vilh gsrkoa 
bs. 'mjuk, seg kåda utanpå barken';  MariebyLockne Mål 'kåd-
rik tall', Ilid ggrte-, Tre g8rtal. — Rz 226 a gör-tjuv m. 'bo-
skapstjuv som stjäl kreatur' Ang., jfr fsv. gorpiuver i samma 
betyd. 

skur, skor n.: lij.Lhär skar 'sittöppningen (i ett avträde)'; 
N.Hav = 'sittbräde på avträdet'; I.Sid slcsr 'skåra, hak'; L.Vilh 

'skåra'; V.Skf skar 'ds.'. — D.Mora• skor n. 'ds.'. Jfr fvn., 
no. dial. skor f. 'skåra etc.' 

snor etc. 'snor': Hj.Lhär snor ra.; J.Åre snör" 	snör in., 
MattmarHägg snör in., ElamMarieby snar m., Lockne snar, 
Hackås snar, Berg snar 	Rag snijryecy., Fors snårjecs 'sten- 
simpa'; N.AttmarSnaTynd snor in., Ljtp. 8, IlidHolm snar in.; 
A.Sid snar m., Tre —; V.Dfs (Lj. 39, 41) Lycksele snar, Nys 
= m., Btr (101, 112) =, Skf = 	N.ökal snar in. — Hs.Alfta 
snsr, Enånger sninyel 'simpartad fisk', Forsa snsr; Fis. Ob. snår-; 

snar m., Mora snor m., Orsa snay, Transtrand 
Rz 646 b snar n. Vb. 
De anförda formerna kunna förklaras ur ett urspr. snor (att 

observera är dock det egendomliga sntcr- från Rag)2. Detta 
synes möjligt även i fråga om snar i NoraNrå, där a är en 

Obs, annan vokal än i simplex. 
Vilh snor (dessutom i Nora ock troligen flerstädes förekom-

mande som yngre form) är rspr. 
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variantform till v, den kanske vanligaste representanten för 
äldre 6; dock bör märkas, att det just i detta fall är osäkert, 
om v 1. d. kan alternera med a i Nora. I M.Borgsjö sner m., 
Torp (86) = n.1  är ju icke en övergång o —> ce utesluten, ehuru en 
sådan synes föga sannolik. Något direkt jämförligt ex. finnes 
icke i Bogrens material från Torp. Likaså saknas för Ä.Rms 
snor- (i snitta 'Snor-Johan') ock Res snor n.1  några paral-
leller, som bevisa en övg. o —> gr. I ett par fall har dock 
(snarast) u mellan r ock 5 kanhända utvecklats till 0, se nedan 
s. 70, ock möjligheten av att o 	u före r blivit o, bör där- 
för icke helt förnekas. 

De sist anförda formerna, särskilt de från Borgsjö-Torp, 
kunna enligt ovanstående blott med svårighet förklaras ur o 
u). Det ligger då nära tillhands att för dessa anta äldre ö, 
uppkommet genom n-omljud 2. Jfr att en i Torp troligen i några 
fall uppkommit ur ö-ljud. En parallell' från dalmål är Ore 
snly rn. gentemot gr o. a. ex. med e3. 

Vissa nordsvenska dialektformer tyda alltså på n-omljud i 
'snor', men de giva inga säkra bevis, då analoga ex. saknas4. 
Att växlingen snor : snor i de mål, som här åsyftas, skulle 
kunna förklaras så, som Kock5  föreslagit i fråga om äda. samt 
vissa sv. ock no, mål, tror jag knappast vara möjligt. 

spur, spor n. ,'spår': Hj.LhärTänÄlvros spor; J.Hägg spor, 
Flarn spar, Rys spsr, Berg = — 8, Rag 8, Håsjö spor 2; N.Hav 
Borgsjö spor, SnaLjtp spsr, IlidHolm spcor; A.Rms spor, Res 

NoraNrål111 syn., Tre spsr; L.Vilh SIW; V.Nmal spsr. 
sor n. 'issörja': Ilj.Lhär sor 'tunn is'; J.Are sr", Hägg svor, 

Hägg-LitHarn sar, Marieby = 'issörja, is i upplösning', 'Lockne 
(Valne) sr 'issörja som bildas när solen löser upp isen', Berg = 
— 8, Fors sar '(den) sörja (som under den kalla tiden flyter i 
Indalsälven)'; N.Hav s0-1,s 'is frusen till ett tjockt lager på 
grund av ständigt tillrinnande vatten'. — lIs.Ob. sår n., Ljusdal 

i) Obs. de euda former, för vilka genus ntr. uppgivits. I Res 
förekommer även v. snOya 1. sv. konj. 'rinna snor' (nedan s. 92). 

Se Nor. Sv. etymologier s. 67. 
Påpekat av Levander. 
över huvud äro väl ex. på n-omljud få i norrl. dial., jfr Lind-

gren s. 56 f. 
Umlaut u. Brech. s. 86 f. 

2-240984. Sv. landsm. Bucht. 
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(Säve, U.U.B. hskr R 631, s. 145) over — snor 'issörja': Rz 559 b 
issår 'issörja' Jtl. (anges som mask.; inflytande från eller samman-
blandning med det besläktade saur m. 'ogräsfrö; smolk, dam'?). 
— T. Ob. sör n. 

tur pres.: Btr(93) tår 'tör'. — Jfr fsv. tor. 

bios (n.) 'bloss': J.Kyrkås st4bNs, Hägg =bkog, Hägg-Lit 
a/bkts, Marieby sti1b1r6g; N.Sna bres, Ilid s5kbhbg; L.Vilh 
bkees; V.Btr(101) bkas. — Vilh-formen är ej genuint dialektal, 
möjligen ej häller Mp.-beläggen. 

bus, bos n. 'boss': J.Hägg bog, Ham bag, Ström (G-r) bs, 
Marieby bog, Loekne bsg, Rys Mbhga bs. 'höboss', Berg b8s — g, 
Stugun bösa (s?) bs., Rag bas; N.Hav bs, Borgsjö b8s, Torp(69) 
bs, SnaLjtpllidHolm kg; A.Rms bog, Res båsa bs., Noia 
Sid Mbhg; L.Vilh bås; Y.Nys bs, Btr(132)Skf bs.• 

dos n.: Illitär dos 'sopor, skräp; strö', db,shiJg 'sop-
hög'. — D.Älvdalen diKe_s n. 'överbliven halm (på åker, i ladu-
gård etc.)', moramål (Venjan) dos, etc. No. Ross dos (o') n. 
'kjernelost korn og andet affald fra kastningen' Innherred, Gul- 
dalen, »daas(s)»i. 	Härtill är tydligen senare denominativt 
bildat: Lhär Aiss v. 'strö'; däremot ha vi kortstavigt Älvd 
olkso 'smutsa ned med halmboss'. — Jfr T. Ob. dusk n. 1., 
dysja v. 

dos-: J.Lit (G-r) döslån n. 'försumpad mark', Hägg 
db.2,lån 	dbslån 'dålig, vattensjuk skogsmark'. Jämtska skiftes- 
handlingar skriva: dossland (PVEnström). Se dusa- s. 94. 

4 	blot n.: J.Ham bkat: du behov t lceta, d ~sa b. 'du be- 
höver ej lägga din näsa i blöt'. — T. Ob. blot n. 

brut, brot n. 'brott': lij.Lhär bro, Tän broat, ÄlvrosÖhog 
bro; J.Hägg bro t 'ställe där en sak är avbruten', Ilam brat 
'brott; ds.', RvsBerg brst; N.HavBorgsjö bro, Torp(58) bbibritt 
'benbrott', SnaLjtp brst; 1..Rms bro, Res = 'det ställe i en fors 
där fallet börjar', Nora brst (Westman) brat, NråUll brett, Sid 
åvbrht 'avbrott', Tre brst; L.Vilh bryt 'brott, ogärning; bädd som 
björnen ligger på, innan den går i ide'2; V.Nmal bret, Dfs (Lj. 

Märk den intressanta utbredningen: inre Tröndelagen—EIärj.—
övre Dalarna. Delvis synes ordet ersätta bus, bos. 

Jfr Tåsjö-Dorotea (0Bucht) »björn ligg på brå'tte». 
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39, 41) brat, Nys (149: 20) vågbrät 'hävstång att lyfta stora stenar 
med', avbrät 'underlag för hävstång, Btr (133) bröt »isl. brot», men 
(102) briatfäl »isl. brotfall», vc)ybrat 'hävstång', itbrgit 'underlag för 
hävstång'. — Påvärkan från rspr. föreligger säkerligen i flera av 
de former (särskilt de östligare), som ha mot äldre o svarande 
vokal. I synnerhet i bet. 'förbrytelse' torde ordet vara lån. 

fot n. 'flott': Hj.Lhär fket; J.Åre fktit, Hägg fkot., Barn 
firat, Marieby firat, LockneRvsBerg fkat, Stugun firot, Rag Nal 

Nt; N.Hav f-Htmiarp2  f. 'rätt av i flott stekt bröd', Borgsjö 
Torp(58)Sna 19ot — 8, Tynd firat, Ljtp fkot, Ilid Not; .i.Res 
fkot, Nora fkvt, SidTre firat; L.Vilh fkne V.Dfs (Lj. 40) Rut, 
Nys firat, Btr(101) fkett, Skf firat. 

I.Res fht n. 'flöte på laxfisknot', fhtbrQ 'flottbro' 
»ej riktigt Res-mål?», fråtåv f. »en tuva som inte har fast botten». 

. — Jfr T. Oh. fot n. 2. 'flytholt paa garn, line' ock fsv. fot-, 
fiutholmber 'flotholme, som ej har fast grund, utan flyter på 
vattnet' (Schlyter). 

lut, lot m. 'lott': Hj.Lhär lut, Tän kat, Älvros lut, Öhog 
lot; J.Åre lt 	o, Hägg cdra lat, men /ot 'födoråd', ktgöl2 Tödo- 
rådsgubbe', Ram lat '(arvs)lott, del', Ström lbte op. 'lotter', 
Marieby lat, Rvs lat, Hackås lot,  Berg lat, Rag lot — lat; N.Hav 
Borgsjö lot 	8, SnaLjtp let,  Tynd  lot,  IlidHolm 	A..Rms lot, 
ResNoraNråUllSidTre lat; Y.NysBtr(100)Skf lat; N.Okal lod. — 
Neutralt genus har av Geijer antecknats för Hägg (altern.) lot 
ock Ström lvt. 

Res lat, Nora ist3  ock Btr lat betyda även 'jul-)löt'. Lik-
nande är förhållandet i dalmål, t. ex. Älvdalen Nt (<-- ö, pl. Uttr) 

'lott; jullöt; ryggstycke i väst'4. Från Hs.Bjuråker uppger 
Säve (a. a.) let m. 'löt i jul', tydligen med urspr. o u. Andra 
norrl. dial.-former i samma bet.: J.Åre lost m. 	oy), Ås ling« 

•(<--- au), Hägg Mlöyt f., Hägg-Lit lojt m. 	05,), Marieby 
Brfl linytan n., Lockne(Valne) /44t m. (-<-- au), Rvs lift (‹- oy eller 

Ej fullt säker form. 
Ordet belagt även i andra norrl. mål. Jfr Rz 151 b flåt-

mön f. Vb. 
I den nu åsyftade betydelsen ä,r blott 8, ej 8, antecknat från 

Nora; jfr s. 39. 
Al V4iåt (n. 1. n.?), bpl. -an är väl från början en annan bild-

ning, som dessutom urspårat. Dalaformerna äro meddelade av Levander. 
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från rspr); N.Selånger lgt f. (-<- au 	oy); 1..Sid ist n. (troligen 
au), yngre kåt  (rspr); N.Nluleå tyarlövt f. (: 'kärr-'), Ökal 

/okd (troligen identiskt med /oka' n. 'bit m. m.', vilket kan utgå 
ur imyte, se T. Ob. detta ord); Rz 401 a hjul-löjt n. Vb. Östsv. 
former hos V11: (*lott) lot, loht st. m.; (*lotto —? låte) lota, pl. 
lotar — letar [4-- lötar] sv. m.; (*iöta) löyto, löto(-u-),lyöto sv. 
ex. från Uppl.: Östervåla (EEriksson) kåt m. (s 	au oy), 
Harg kåta  m. 

Rspr. löt har av Lindgren (§ 95: 6), Vendelll, Noreen 2  ock 
v. Friesen 3  identifierats (under antagande att ö härrörde ur den 
i-omljudda pluralen) eller åtminstone sammanställts med lott 
(:fvn. hliöta). Grundbetydelsen blir då 'del av julring'. Torp 
(Ok lot n. 2.) ock Hellquist föra däremot ordet till luta under 
hänvisning till no. dial. lot n. 'boiningspunkt i kjolen (mot 
stavnen)' 4. Hellqnist anser, att löt egentligen etymologiskt är 
samma ord som löt f. 'betesmark'. 

De ovan anförda dialektformerna, särskilt de första (Res etc, 
ock de dalska) visa, att sammanställningen med lott måste vara 
den riktiga. Den förefaller mig också ur betydelsesynpunkt 
mer tilltalande. I nordsv. mål hålles laut f. 'betesmark' i all-
mänhet skilt från orden för 'jullöt'. Även förtjänar påpekas, 
att medan det förra i äldre ordböcker vanligen betecknas som 
fem. (hos Sahlstedt dock mask.), så anges för det senare väx-
lande genus: fem. av t. ex. Serenius ock Lind (hos L. också 
ntr.), men mask. av Sahlstedt, Weste ock Dalin (1853) (jfr 
Östervåla m.). 

Jämte starka former finnas i östsv. ock uppl. svaga. Vissa 
av de norrl., ock tydligen även de östsv. ock uppl., formerna 
förutsätta stadiet au. Det förefaller mig sannolikt, att rspr. löt, 
åtminstone delvis, utgår ur au- eller oy-former. 

rut n.: N.SnaIlidHolm rst 'något ruttet, t. ex. trävirke'. --
T. Ob. rot n. 1. 

skut m.: V.Unr skott 'det bräde i båten, på vilket man 

1) Äldre Västgötalagen s. 86. 	2) Asehw. Gr. § 413,2. 
Seminarieövningar 1917-18. 
I nyisl. (Blöndal): lot bl. a. (i synhet i pl.) 'böjningen af kolens 

fortsmttelse for og agter fra kolens ende hl begyndelsen af stxvnet; 
det stykke i en baad, som udgör fortstettelsen av kolen for og agter, 
fra kolens ende til stmvnee, 
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sitter, då man ror'. — Rz 589 b skått '1) ds.; 2) inre bekläd-
ningen i en båt', båtten-skått 'båtens beklädnad över bottnen' 
Vb. — Däremot är Å.Sdh skött 'roddares sittbräde i en båt' 
ntr.; så troligen flerstädes i Ång. Redan Unr ock Rz jämföra 
is!. skutr m. 'bakstam'; se vidare T. Oh. skilt ra. 

skut, skot n. 'skott': Hj.Lhär sket, Tän sket., Älvros sket, 
Öhog = skat; &Hägg skot, Ham skat äv. 'trumsjuka', Marieby 
skot, RvsBerg sk8t, Rag skot 	t, Håsjö skat; N.HavBorgsjö 
Torp(58) sket 	8, SnaLjtpIlidHolm sk8t; .Ä.Rms sket, Res sk8t, 
St-Så e, NoraNråUllTre sket; L.Vilh sket.; V.Nmal skat, Nys 
skot, Btr(132)Skf skat. — Besläktad är förra leden i NoraVilh 
skitsdea f. bs. 'understa liggplatsen i väggsäng' (benämningen 
kommer av att denna liggplats kunnat skjutas in ock ut). 

snot n.: J.Åre snöt 'nos, näsa', Hägg dra-in snöta po de, 
'håll käften'. — Jfr T. Oh. under snöt 'snute paa hund, fan,  
etc.' ock snöta f. 

sut n.: M.Ljtp st9.t 'ngt suddigt, söl'. — Hör till suta 
s. 101 f. 

Anm. Ir.Btr Rtidtan 'sängförhänge' anses av Lindgren, s. 100 o. 
not 1, motsvara änsv. forlott ock vara sammansatt med det nyss be-
handlade lott. Emellertid går rspr. förlåt, ofta folketymologiskt omtytt, 
igän i andra mål, exempelvis i J.Ham .forbit n, .i.Nora falt n. 

Nidt), Sid fåt n., L.Vilh fOrkit; D.Alvdalen fik7ri2t ra., Gagnef 
fcblcit, Transtrand fåldt. Det synes då mäst troligt, att även Btr-ordet 
har samma ursprung, fastän det kraftigt ombildats. 

hov propr. 'Hov': J.Ås hQV (a) by i Ås, Hackås havl by-
namn; A.Hsand hav 2  plats i Hsand (fordom by). Den sist an-
förda formen är ju snarast riksspråklig. 

klov n.: Hj.Lhär Pre; 'skrev': J.Åre 	idr6t' 'klyv- 
ningsremna, mellanrum mellan t. ex. de båda hälfterna av en 
delvis kluven, delvis ännu hopsittande vedkubbe', Marieby k?rav-
'hälften av en kluven stock'. — T. Ob. klov n. Jfr vidare 
kluva ra. S. 103. 

krov n.: J.Åre kröv" 2, b•röv" o 1) 'innanmäte i djur'; 
2) förklenande uttryck om vad som är litet för stort o. tjockt; 

1408 Hoffs kirkio etc., POlsson Jtl:s läns fornminnesför:s 
tskr. II, s. 168. 

1535 Hooff, 1542 43 Hoff, 1550 Httff, Nordl. Norrl. sainl. 
s. 208. 
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3) förklenande uttr. i mera abstr. mening, ungefär som kropp 
kan användas i rspr., Hägg (— a) kröv ta åta, Rvs krav : }-
rbkhat-e-krriv »ett riktigt kräv», 'om någon som bär sig illa åt, lever 
i sus o. dus', Berg = 	'vidunder, ngt utomordentligt stort 
o. d.'; Å.Tre krav, Sdh krav 'kött o. ben (men icke inälvor) av 
ett dött djur'. — I sms. förstärkande: Berg krimrik 'mycket rik'. 
— T. Ob. kräv n., Hq. Ob. under kropp, 1. kräva, 1. skrov. 

luv, lov n. 'lov (:tillåtelse etc.)': Hj.LhärTänÄlvrosÖhog 
lev; J.Hägg lov, HamMariebyBrfl lav, Rys /8v, Berg = 8, 
Stugun lv 	, Rag lov, Hällesjö lev; N.HavBorgsjöTorp(58) 
SnaLjtp lev g, Holm lam; Å.RmsResViksjö lov, NoraNråUll 
/vv, SidSjälevadTre lav; L.Vilh kv; V.Dfs (Lj. 38) Bygdeå kv, 
Nys lev, LövångerBtr(188) 

(?)rav, rov 'bak, stuss, anus': 11.j.Lhär rov f.; J.HäggFöllinge 
fQV f., HamMarieby rav f., Brfl rsv, Berg = g, Fors rav; 
111.SnaLjtp rev f., Ilid rcov f.; Å.Res rev m., Tre rciv- i sms.; 
L.Vilh ryv f.; V.Dfs (Lj. 68) rev, Nys röva f. bs. 

Ur en form med o kunde möjligen också M.BorgsjöTorp(86) 
rwv f. förklaras, jfr dock ovan s. 23. J.Åre 	f. motsvarar 
direkt no. dial. rauv, fvn. rauf f. Tre rsv kan innehålla äldre 
au eller vara likvärdigt med Dfs rev. Mindre sannolikt är urspr. 
au  i Å.Ull rov, St-Så reva bs., utan här har väl rspr. invärkat; 
märk dock vokallängden gentemot Hsand rov 1. Antagligen har 
flertalet former undergått andra förändringar än sådana, som be-
tingats av ljudlagar (jfr ytterligare kvantiteten i Lhär rov : lov, 
Hsand rov : lav 'löfte', lov n. o. d.). Se ENoreen Ärtem. 1j. 
s. 97 ock där eit. litt. samt Hq. Ob. 

?skruv, skrov n. 'skrov': J.Elägg skrev, Rvs skrgv; Å.Res 
skrev 'människokroppen', Nora skria); L.Vilh skrvv; V.Dfs (Lj. 40) 
skrev; — ej fullt dialektalt? 

skuv, skov n.: J.11ägg skov-vls 'ryckvis 1: dyl.', Ham skav 
'skov; stund, omgång' övskdv 'uppskov', Rys sk8v 'anfall', »släng» 
(t. ex. av lust att rasa, bråka), Berg = 8 'stund'2, Rag d som 

skev betyd.?; N.Torp(59) igskdv 'takskägg'; Å.Rms frdsaskim 
'frossbrytning', ?Res kiltslav (n.?) 'skällsord på en lat människa', 

1) I fråga om formerna från Ml ock St-Så vore ju också gammalt 
433,  tänkbart. 

2 Även med u (E- il)? 
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luksksv (n.?) 'sjuk o. klen stackare', Torsåker skov '(epileptiskt) 
anfall', Nora skov 'anfall, ryck': trötsköv 'a. av trötthet' (Sid 
bvskiiv 'uppskov'), Gideå shv 'tid', Tre skav 	sksv 'stund'; 
L.Vilh skov 'kort tidsmoment'; V.Nys Sh'QV SPV 'stund', (149: 20) 
skev 'liten stund', Skf skev 'ds.' — T. Ob. skov n. — Äldre ii. förut- 
sätta: J.Åre sbl? (<-- aktiva) f. 'tag, gång'; 'klav skuv (genus?) 
'liten stund'; Å.Sid skav (ut) m. 'fall i en å, troligen endast sådant 
som är utbyggt', våtashav ra. 'störtsjö som bryter in i båt vid 
hård vind' (om utvecklingen fiv 	utv jfr Sid diavan 
' morsk, djärv': Nora &man 'ds.', Sid ~levat 'kullig, om kor' 
Nora snicvat, bägge med gammalt it). Jfr Åre shistv 2 sv. konj. 
'skjuta framför sig', Hägg skUvaryUk »järnjul (i bäcksåg) med 
taggar i kanten, skicvara (bpl.), som skilvd fram årta for ?Ana 
(: som sköto fram undan för undan)». 

suv (?sov) pres. 'sover': J.Hägg Sov, Berg sv 8, Rag sov; 
.i.Rms sov, Res sov; V.Nys sov. Rms-formen är påvärkad av 
inf. sö_va, som regelrätt har o före ändelsens a. Även Hägg- 
formen har ombildats efter inf. ock rspr. — 11j.Lhär(Js. 15) söv, 
J.Åre 8.0v", Hägg (altern.) sov ock Ham sov visa i-omljud liksom 
no. dial. ock fvn. Däremot bör väl Nys sov jämställas med 
sh•ov strax ovan ock fa i bägge fallen förklaras ur u. — Med 
pres. överensstämmer förmodligen allmänt _imperativ. Detta 
gäller i alla händelser Lhär, Ham ock Åre (2 plur. svan). 

sov, sov pret. 'sov': Hj.Lhär ,SQV (jfr Js. 15), Älvros 
J.Åre s0", Berg Siv; N.Hav Sov, BorgsjöTorp(149)TyndLjtp sov; 
I.Rms SQV, ResNrå sv, Tre sov; L.Vilh sv; V.Nmal sov. — 
V.Unr söv (varifrån?), Dfs(F. 55)Nys Se) har tydligen sin vokal 
ur pret. plur. Det senare har helt visst haft en form, som direkt 
motsvarat fvn. söt°, fsv. söv°. Någon sådan torde visserligen 
ej nu leva kvar, men den förutsättes av pret. konj. sv  i Btr 
(149). Jfr i J.Ham pret. ind. sov med 0 i anslutning till sup. 
ock pret. konj. sba. På flera håll bildas pret. (också) svagt, 
t. ex. Res (alternativt) siy2da, Hsand sevda 	sövda (jämte sav), 
Ull sövda, Sid sövda 	8, Dfs (altern.) sövd, Skf sövd. Det 
bör påpekas, att man i fråga om typordslistornas former för 
'sov' ej alltid kan vara säker på att de återge pret.; någon är 
möjligen imperativ (eller t. o. m. pres.?). 
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2. Ursprunget till målens vokalljud: äldre o eller IL 

Härjedalen. 
Äldre o ock u. hållas väl skilda i hela det från Härj. före-

liggande materialet, som dock angående vissa socknar, särskilt 
Vemdalen ock Ytterhogdal (samt Hede), ej tillåter några slut-
satser. Den förra vokalen representeras av e ock den senare 
av to eller s. Om det ljud, som tecknats e, anmärker Åsander 
för Lhär, att det torde ligga lika nära 8. I nordost kan e närma 
sig a: Öhog skat; jfr nedan liknande vokaler i sydjämtska ock 
n. Hills. Tecknen a ock 81  äro förmodligen likvärdiga. 

Jämtland. a) Översikt. 
Opplänningsmål 2. I Åre, alltså mot väster, förekommer 

dels öppet ä: gör', dels ett klart, öppet ö: g6-9g. De bägge 
ljuden fördela sig ej efter bestämda lagar inom målet. Däremot 
kan växlingen insättas i ett geografiskt sammanhang. I det 
närliggande norska Meraker är en liknande ö-vokal regel. Å 
andra sidan ha östligare opplänningssocknar genomgående 
öppet ä. Alltså ha o ock u sammanfallits. 

Framlänn in gs m ål. Även här uppträder allmänt öppet å 
i typen bud. Detta är konstaterat åtminstone beträffande Mörsils 
socken i Undersåkers tingslag, stora delar av Offerdals t:g (sock-
narna Mattmar, Alsen), Hallens s:n i H:s t:g, Rödöns t:g (R:s, 
Näskotts, Ås s:nar) samt Sunne s:n i S. t:g. Jämte den öppnare 
kvaliteten o har emellanåt även a annoterats. I denna mål-
grupp heter det således roy, gok 'gul', kok (a), mon m., skot 
skot 	skot etc. Sammanfall är även här regel. 

Litm ål. I dessa mål, åtminstone de bäst kända, kom-
plexet Kyrkås-Lit-Häggenås, hållas däremot o ock u väl skilda. 
Aldre o motsvaras ofta av något å-ljud, vanligen o eller också 

(co), ock detta synes alltid vara händelsen, när vokalen kvar-
står som kort, t. ex. lok, ovstop-, fkot. Om vokalen förlängts, 

Se om detta Geijer Tilljämn. s. 84 if. 
Om de jämtska dialekternas indelning se Geijer i Sverige VI, 

s. 308 if. Framställningen om denna målgrupp ock den följande bygger 
delvis på muntliga uppgifter av doc. G. 

Undantag, som äro gemensamma för större delar av kl., behandlas 
nedan s. 34 if. 
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kan å,-kvaliteten även nu bevaras, hälst som o; men lika gärna 
inträder en dragning mot eller fullständig övergång till a-ljud. 
Bland nyanser, som iakttagits, må nämnas v, a ock den van-
ligaste: a. Detta a kan låta fullständigt likt det ljud, som ut-
vecklats ur äldre ä, ock det händer ofta, att de bägge ljuden 
även av dialekttalande uppfattas som alldeles identiska. Såsom 
Geijer påpekat ock jag själv haft tillfälle att iakttaga, kan 
därför en Häggenåsbo med l4tg6b mena både 'lat gubbe' ock 
'födorådsgubbe'1. — Äldre u har utvecklats till s (8). 

I nordj ä m ts k a särhållas o ock u i allmänhet som inom 
föregående målgrupp. Även vokalernas kvalitet är på det hela 
taget densamma. Dock förekomma a-ljuden som motsvarig-
het till äldre o i större utsträckning, än fallet är i litmål. 
I Geijers uppteckningar från Hammerdal-Ström träffas a-ljud 
eller mellanljud mellan å ock a som alternativ vid sidan av 
både långt ock kort å. I Westins stora ordsamling från 
Ham, varur det mästa nordjämtska materialet tagits, står a 
konsekvent som representant för äldre kort o. W. var född i 
Ham, ock för åtminstone den del av denna sockens mål, som 
hans ordsamling företräder, har man tydligen att konstatera en 
genomförd övg. o --> a. Den vokal, som motsvarar äldre u, 
skrives av W. som kort e ock som lång 8, vilka tecken närmast 
torde motsvara 8 resp. s. I Alanäsets s:n ha o ock u möjligen 
delvis sammanfallit i e eller 8. 

B run floo m rådet. • I n.-v., Marieby s:n ock de delar av 
Brunflo ock Lockne s:nar, som ligga vid Storsjöns ö. vik, synes 
förhållandet vara ungefär detsamma som i närliggande partier 
av Litområdet: o motsvaras vid bevarad korthet av o 	a, vid 
förlängning av å, mellanljud mellan å ock a eller kanske oftast 
av a-ljud (a 1. dyl.), medan u givit s eller någon gång alterna-
tivt 8, 0, det sistnämnda väl ett. närmande till de angränsande 
västligare målens o (gar etc.). Äldre o ock u torde alltså hålla;s 
väl skilda i områdets n.-v. del. Så är förmodligen också fallet 
i s.-ö., där undersökningar gjorts blott på ett par platser i Lockne 
(Ångsta ock Valne), under det att de inre delarna av Brunflo 
äro okända. I s.-ö. kan o alltjämt återges med o (kort) eller a, 

1) Motsvarande ljud i ord av typen duga behandlas något utför-
ligare, se s. 113. Jfr Geijer Tilljämn. s. 35. 
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(långt), Men vanligare (särskilt hos den yngre generationen?) 
förefaller ett tämligen öppet 8-ljud att vara: M8, ing., ask 	o), 
num 	a), sn8r, b8s, fkst etc. Detta 8 innebär en överens- 
stämmelse med det strax intill liggande Revsundsområdet. Äldre 
u motsvaras i Brfl-områdets s.-ö. del av 8. I den mån nu 8 ock 
s övergå i varandra, skulle o ock u komma att sammanfalla. 
Dock sker detta möjligen endast mera sällan. 

Revsundsområdet. I Rvs förekommer det, att o ock u 
hållas skilda, det förra som 8 (e) ock det senare som 8. Denna 
distinktion hade jag 1920 tillfälle att iakttaga hos endast en 
meddelare (i Grinmäs by). De andra uppgåvo vanligen genom-
gående o eller 8 	e. Att distinktionen mellan 8 (e) ock 8 i 
alla fall är riktig ock värkligen återgår på en växling o : u, 
anser jag bevisat därigenom, att nästan samma fördelning mellan 

(-± å a) ock u 	s, 8) träffas i materialet från nordjämtskan, 
som jag lärt känna först efter undersökningen i Rvs. Den be-
kräftas ytterligare av de uppteckningar, som år 1923 gjorts i de 
mellanliggande Lit- ock Brunfloområdena av Geijer ock mig 
själv, ock vilkas resultat meddelats strax härovan. Kvaliteten 

i Rvs synes vara av yngre datum ock är möjligen att jäm-
ställa med östjämtskans å-ljud. I Sundsjö har jag antecknat 
några ex. med samma vokalfördelning som i s.-ö. Lockne: num, 
san, men rsg. Andra uppgifter (av E. Falkeström) tyda på att 

ock u i yngre personers språk sammanfallit i 8, som emeller-
tid (på medelpadskt vis) väl skiljes från 8 i typen duga (kika 
etc.). Målen i Bodsjö, Bräcke ock Nyhems socknar äro mindre 
kända. 

Näs ock Ovikens tingslag. Här torde å-vokal ock 
sammanfall vara regel liksom i fram1.-Mål, vartill Näs-Oviks-
målen i detta avseende närmast ansluta sig. I de senare uppgives 
dock vid lång vokal slutnare ljud, a, från Hackås s:n i Näs t:g, 
t. ex. hag, trag, kak, san (men t. ex. lok, skot), ock från Ovi-
kens s:n: ray, gak',  samt kak 2. Möjligen är a det normala i de 
bägge tingslagen, när vokalen förlängts. 

Sy dj ämtsk a (Bergs tingslag). Hit synes den väst-central-
jämtska benägenheten för å-ljud endast i mindre grad ha spritt 

Österberg Ov. bygdemål, s. 85. Kvantitetstecken äro väl ute-
lämnade; jfr dock a. a. s. 15. 

Westin Sv. Lm. XV. 3, s. 68. 
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sig. Det rikhaltigaste materialet, som utgöres av S. Svenssons 
uppgifter om målet i Berg, visar endast 8- eller s-ljud. Emellan 
dessa finnes dock ej någon klar fördelning såsom i Rvs. An-
satser till en liknande distinktion mellan äldre o ock u kunna 
väl spåras så till vida, att endast 8 angivits i vissa 'ord på -g 
ock k, där nordjt., litmål, brunflomål ock Rvs samtliga ha u-
vokal, t. ex. dg, hg, rsg, gsZ^, h,ksk, tsk. Men eljest har 
sammanfall ägt rum, varvid antingen 8 ock 8 uppträda sida vid 
sida eller också en ny fördelning dem emellan gör sig märkbar. 
När vokalen förlängts, växla nämligen 8 ock s, när den be-
varats som kort, står endast 8 1. - En benägenhet för övg. till 
a-ljud i sydjt., parallell med den nordjämtska, har påpekats av 
Geijer 2. Denna tendens står givetvis i samband med motsvarande 
i de n.-ö. härj. ock nordhäls. grannmålen 3  I det primärmaterial, 
jag haft till förfogande, är övg. mycket svagt bestyrkt, ock 
mera säkra ex. föreligga blott från typen duga ock långstaviga: 
Rätan (Svensson) /nåta 	taap 	a 'torp' o. dyl. Övg. 
saknas i det kortstaviga ordmaterialet från Berg. Det är dock 
mycket sannolikt, att den (allmänt?) inträtt i de allra sydligaste 
jämtska målen (t. ex. Rätan). 

Ö stj ärn taka (Ragunda tingslag)4. Även här är tydligen 
sammanfall regel. Resultatet har blivit skiftande ock svårt att 
utreda. Dels träffas s-ljud av olika slag: 8, e (u), e (v), ock dels 
ft-ljud: o, a, e, co, som ibland övergå i a-ljud: a (a). Någon sträng 
geografisk fördelning av dessa olika ljud inom det östjt. om-
rådet har jag ej funnit, utöver att från,  Fors uppgivits blott 
å-ljud (me, elda)) o. dyl.), som i närheten av r övergå till 
a (trc_zg, sar n. etc.). I Stugun, Ragunda, Håsjö ock Hällesjö 
ha 8- ock å- (mindre ofta a-)ljud upptecknats om varandra, 
utan att någon fördelning i ordförrådet kan skönjas. Det 
händer, att samma person i samma ställning använder både 8-

ock å-ljud. Så hörde jag i Elåsjö en 85-årig gubbe säga /tsk, 
men köka bpl. Man kan möjligen, såsom i detta fall, märka en 
tendens att vid bevarad kortstavighet föredra å-ljud (o), men 
häremot svära ex. som Rag bss (ock å andra sidan nej. 

1) Jfr liknande i ång., s. 39. 	2) Sverige VI, s. 310. 
Jfr s. 30. 
Från Borgvattnet har jag ej haft några uppteckningar till hands. 
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Först en grundlig undersökning av hela det östjämtska om-
rådet kan eventuellt bringa klarhet i det kaos, som framstår ur 
det förhandenvarande materialet, ock påvisa ett ursprungligare 
tillstånd med tydligare vokalfördelning. T. v. får man nöja sig 
med att påpeka vissa överensstämmelser med grannmål. De 
östjt. å-ljuden kunna anknytas till de snarlika ljud, som ut- 
vecklats ur o i litmål-nordjt., n.-v. Aug. ock n. Mp. I fråga om s, 
s etc. finnes samband dels med de ur u uppkomna 8-(8)-ljuden i 
samtliga kringliggande mål ock dels — beträffande de öppnare 
nyanserna 8, o — med represeUtanterna för äldre o i Revsunds-
området (ock v. Mp.). 

Sammanfattning. Äldre o'ock u hållas i typen bud på 
det hela taget väl skilda inom ett tämligen brett bälte tvärs 
igenom kl., åtminstone från Ström i n. till Revsund i s.-ö. Den 
förra vokalen motsvaras i n. av å eller a-ljud, i s.-ö. av 8 1. dyl., 
den senare överallt av s 1. dyl. För övrigt synes sammanfall 
ha ägt rum. I ett västligt område, ned t. o. m. Näs-Oviken, ha 
över hela linjen å-ljud inträtt (i v. oppl.-målet växlande med ö), 
i sydjt. möta 8-8-ljud (möjligen i s. med a-dragning), ock i östjt. 
torde olika strömningar ha korsats, så att ett virrvarr av 8-, å-
ock a-ljud uppstått. 

I den nedan, s. 44 if., givna framställningen av fördelningen 
mellan o ock u i jämtmål tar jag, naturligt nog, hänsyn väsent-, 
ligen blott till målen i det bälte, där o ock u hållas skilda, 
d. v. s. nordjt., lit-, brunflo- ock revs.-mål. Ur dessa dialekter 
ha också, för Jtl:s vidkommande, hämtats de viktigaste bidragen 
till materialsamlingen ovan'. Vidare har materialet från sydjt. 
(Berg) ock östjt. medtagits oavkortat. Däremot ha ex. ur de 
västliga å-(ö-)målen citerats endast mera undantagsvis, t. ex. 
då det gällt att belysa ett rent dialektalt ord. 

Utveckling framför g. 
1) u. I förbindelsen ug har u ofta skenbart diftongerats 

ock fått samma ljudvärde som äldre au i resp. dialekter. Som 
ex. må nämnas: Åre i-hdirg, Barn elev, (m-)hy, rey,y, Ström 

1) För nordjt. ha dock endast ex. ur Westins Hammerdalsordbok 
anförts fullständigt. Andra nordjt. former ha upptagits, när de avvika 
från W:s. 
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(G-r)1  cl(stg, hov, Alanäset heiffg, rou,kg (bs. ryan), Rvs dirtyg, 
e-håTg, Berg 9,-hdeg (se vidare materialsamlingen). Företeelsen 
uppträder även i andra ordtyper: Hägg clbjga, Flarn y,  Rvs etc. 
dinoga, ock, i »fämte» typen: Mattmar fäcyak föråldr. (vanl. föyak 

o) 'fågel' bs. fåwZran, Mörsil fheyek förr (nu feiy0), Ham fra, 
Ström (G-r) Ngak. Alternativformer med målens vanliga repre-
sentanter för i-i finnas i flera fall utöver de redan nämnda. 
Nordjt. visar de flästa på utveckling till diftong2, ock denna 
saknas kanske i östjt. 

Förloppet kan ha varit följande. I stavelseslut försvagades 
g (y) till konsonantiskt u (1. d.)3, vid en tid då u antagit en 
ö-haltig kvalitet (här tecknad e). Man fick alltså former som 
"heu, "deu, *feulen. I andra fall kvarstod g (: y, ibland g) eller 
förmjukades före främre vokal till j: *fe-gel, de-ga, *hojen (bs.). 
De växlingar, som härigenom uppstodo i paradigmen, utjämnades. 
I ett paradigm *hen: 'hojen infördes g i den obestämda formen 
efter sådana mönster som pky : pköjan. Resultatet blev obs. 
heRy, vars diftong så infördes i bs.: h6gyan (Ham). Var emel-
lertid i stadiet heug : hojen inflytandet från bs. starkt, fick obs. 
den regelbundnare formen heg, ock houg kunde hålla sig blott 
i det mera isolerade i-houg (t. ex. Åre, Rvs). 

Växlingen *clou. : dega: pret. "deude defgd : sup. degd ledde 
till böjningen &mg, deu.ga  (HamRvs) ock dåvd, clegyd (Ham) 
eller dfigd, clagd (Rvs). Paradigmet fegel : *feulen etc. utjäm-
nades ibland så, att eug insattes i alla former (liksom i värbet 
fålAyak 'fånga fåglar', Ham), men ofta förallmänligades eg. 

På sina håll (Ham) hade uppstått en viss osäkerhet i fråga 
om diftongen au, som stundom utökats med g, ock man lade 
så till detta ljud även i frevd(u) ±- fraud(ug), se ovan s. 94. 

. Den härovan givna förklaringen av utvecklingen ug eng, 
som bygger på vokalisering av g i stavelseslut, är ju något 
osäker. En invändning, som kan göras mot den, är, att samma 

I en del fall ha 0 ock ut av Geijer försetts med bitecken, som 
ange, att kvaliteten ej precis är den vanliga. 

Geijer påpekar för mig, att den också finns i norska grannmål. 
Om gången av sådan försvagning se Hess. Stafv.-förl. o. vokalkval, 

s. 45 if. Jfr vidare Geijer Tilljämn. s. 35 f. 
Jfr tillägg' av g till slutljudande au i no. medeltidshskr., Nor. 

Aisl. Gr.4  § 305 anm. 3. 



36 	BUCHT, ÄLDRE Ö OCK Ö I KORT STAV. I NORRLAND. 

diftongering uppträder även i ett sådant ord som Ham rokg 
(s. 73), varav endast tvåstaviga former finnas. jfr även bokna 
etc. strax nedan. 

Den nu såsom endast skenbar betecknade diftongeringen 
framför g bör hållas samman med en faktisk, allmännare diftonge-
ring av ä i nordjt. Denna senare uppträder kanske företrädes-
vis i Strömsmålet ock är icke inskränkt till blott ställningen 
före g. Ex. från Ström (Geijer) äro: h8(y)ka, 'hålet', tri y 'trampa 
i spinnrock', drinapa, 'droppe', psyge, 'påse'; från Ram eller Ström: 
boy,cga 	fri3gt,ga 'fluga', dråyga 'okastad säd'. Annan vokal- 
kvalitet har Ström nos a 'näsan' (ock hoog, jfr liknande s. 35). 
Diftongeringen i de anförda orden av typen duga står väl på 
något sätt i samband med apokoperingen ock cirkumflekteringen 
i ett par ex. från Ström (Js. s. 40 f.): dön 'dåna(r)' (alterna-
tivt jämte dona), köömm 'komma', böögg 'båge' (jfr Ham 
Or, som dock snarast äro av annan natur, se nedan Kap. II). 

Det synes mig troligt, att man värkligen har att räkna 
med två olika slag av diftongering, den ena uppkommen i 
samband med försvagning av g ock spridd över ett större om-
råde, den andra en mera spontan företeelse i nordjt.,  Bägge ha 
kanske medvärkat till att i nordjt. stadga diftongiskt uttal i 
förbindelsen ug. I viss mån jämförlig är utvecklingen ug 
&fm i V.Btr fkOwa, flugu o. dy1.2  

2) o i Barn. Neutrerna (ryg)fkay, loy, try, toy ha alla 
gammalt o. Den skiftande utvecklingen av vokalen förstås lätt, 
om man tar hänsyn till två moment utöver den normala övg, 
o --> a. Det ena är den behandling av g, som framgår av 
paradigmet drag ntr.: obs. dray, bs. drcija, dats. drivan, opl. 
dray, bpl. dr4a, datpl. drkyom. Det andra är en utveckling 
oj -* öj (i ordslut go), som kan exemplifieras av hO'y »hoja», 
'ropa, skrika', bly 'koja', skin° 'skoj'. Om vi tillämpa dessa 
regler, få vi för ordet trog följande paradigm: *tray, trOla, 
tr6jan3,"tray,"tr4ya,"trity9m. Ur bs., utan tvivel den vanligaste 
formen, ock dats. har 	förallmänligats, men y har skyddats 

Om liknande ansatser i nordv. Ång. se Geijer i Sverige VI, 
s. 474. 

Lindgr. s. 127, 188. 
Bs. ock dats. äro ej uttryckligen angivna av Westin, men dessa 

former framgå med säkerhet av övriga paradigmer. 
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genom övriga former. Detsamma gäller tv. I det kollektivt 
brukade loy bör däremot pluralen ha saknats, ock de två singu-
larformerna med oy ha varit starka nog att helt ombilda den 
mindre ofta förekommande obs. Ordet (ryg)fkay är vanligen 
plur. tant. ock får således regelrätt -ay i alla former. — Det 
alternativa tu är väl riksspråkligt. 
, Medelpad. 

Äldre o ock u äro i regel åtskilda. Utvecklingen bar i 
hela landskapet utom det norra hörnet lett till samma resultat 
som i Revsund. 'Mot o svarar ett öppnare ljud, som av Vest-
lund oftast tecknats e, av Bogren (typordsl. från Borgsjö ock 
avhandling om Torp) 8. I närheten av r inträder ibland ett 
ännu öppnare ljud (Vestlund). Gammalt u har en slutnare 
kvalitet: s. Mot sydöst, åtminstone i Njurunda, Attmar ock 
Selånger, flyta dock 	8 ock s sammanl. 

I landskapets nordligaste två socknar, Indalsliden ock Holm, 
motsvararas u alltjämt av s, men som representant för o upp-
träder ett å-ljud med dragning åt a: co. Denna å-vokal utgör 
tydligen en överensstämmelse med det närliggande östjämtska 
språkområdet, särskilt Fors. Liksom i detta märkes vid r en 
stark benägenhet för a-ljud (Vestlund); jfr den nyss omnämnda 
öppningen av e invid r. 

Ångermanland. 
Även i Ång. hållas o ock u oftast skilda. Landskapet kan 

indelas i två större områden, ett sydligt-nordvästligt ock ett 
nordöstligt2. 

a) Det förra synes omfatta den del av Södra domsagan 
(säkerligen inklusive Härnön), som ligger söder om Ångerman-
älven (vart Hemsö av ålder hört, är ovisst), vidare Sollefteå 
tingslag (utom kanske östligaste Multrå, enligt Geijer) ock 
i huvudsak ådalarna längs övre Ångermanälven ock dess bl-
floder (med undantag av fyra östliga byar i Resele, enligt G.). 
Inom detta område motsvaras äldre 0 av ett öppet å-ljud: o, 
som dock i de sydligaste socknarna vid gränsen mot Mp. synes 
kunna övergå till o (I. d.), en ,anslutning till det medelpadiska 
uttalet. Äldre u har blivit ett »grumligt» ö-bud, i Rms (ock 

I t. e. Stenboms Njur. forml. återges både o ock ii med e. 
Jfr Geijer i Sverige VI, s. 473. 
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även ibland eljest) tecknat e, i Res ock St-Så vanligen 8. Det 
senare tecknet får även innefatta ett mot s svarande uttal, som 
konstaterats på många håll längs Ångermanälven i. Då o i 
några socknar, såsom nysss nämnts, fått e-klang, blir följden, 
att det i dessa icke kan skiljas från u. 

b) Det andra området torde i stort sett omfatta den åter-
stående delen av landskapet, alltså vid Ängermanälven det parti 
av Södra domsagan, som ligger på norra älvstranden, ock Boteå 
tingslag (jämte smådelar av Multrå ock Resele socknar) samt i 
övrigt landskapets n.-ö. del. Utmärkande för detta område är, 
att äldre o övergått till , något slags a-ljud. Kvaliteten av a 
växlar. I Nora är kanske v det normala, men därjämte höras 
ej sällan a ock a (v). Ungefär likartat är förhållandet i kust-
socknarna upp till Skuleskogen, d. v. s. gränsen mellan Vi-
byggerå ock Nätra. N. om »skogen» torde samma vokalvarieteter 
förekomma, men det förefaller, som om a här vore vanligast. 
Det möter sedan i Vb. Märkas bör, att a i n.-ö. Ång. ej synes 
bli slutet, såsom ofta i n. Jtl. Från vissa vb. mål uppges där-
emot ofta a. Enligt Geijer (a. st.) skiljes i Äng. av dialekt-
talande detta ur ö uppkomna a från urspr. a, fastän de bägge 
ljuden för upptecknaren låta alldeles lika. För min del är jag 
ej säker på att de dialekttalande kunna göra denna distinktion. 

I min framställning har jag använt normalisering för de 
mål jag haft tillfälle att själv göra uppteckningar ifrån, ock 
denna har jag genomfört även i de belägg, som hämtats ur 
andra källor för dessa mål. Normaliseringen har av nyss an-
förda skäl gjorts olika för målen på ömse sidor Skuleskogen. 
Således tecknar jag v i de sydligare socknarna, Nora—Vibyggerå, 
vartill _uppenbarligen sträckan Bjärtrå—Sånga (jämte delvis 
Multre] ock väl den söder om älven liggande delen av Boteå 
tingslag) ansluter sig, men a i de nordligare, Nätra ock Siden-
sjö. 1 Anundsjö har Geijer skrivit v jämte a (ock v). Från 
Själevad har a uppgivits, ock det anges även som regel i Tre-
Ii örningsjömaterialet. 

Man kan jämföra ett ställe i Sidenbladhs avhandling, som 
ju berör de fläsita målen norr om Skuleskogen. Han talar i § 8 
(s. 7) om ett å-ljud, som är »svävande mellan a, å ock ö», ock 

1) Se Geijer a. at. 
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som finnes i t. ex. sån ock småg. Men i ord, som av yngre 
upptecknare skrivas med v, a I. d., använder han därjämte å, 
t. ex. bångnä 'svikta etc.', dråttnä 'drunkna', ock även 6: 
stöttnä 	storkna) 'stelna' (kanske saknas ex. av typen bud). 
Bokstaven å står troligen för ett v- eller öppet ä-a-ljud, men 
6 måste beteckna 8 1. d., den vanliga motsvarigheten till it 
Om denna antydning till sammanfall jfr strax nedan. Möjligen 
kan o i typen bud ibland kvarstå som o framför k, såsom faktiskt 
i vissa nordång. mål är fallet i långstaviga -ord. 

Äldre u har i det n.-ö. området utvecklats till ett i regel 
grumligt» ö-ljud. I socknarna Nora—Vibyggerå har jag hört 

omväxlande s ock 8. Det förra har tyckts mig förekomma 
något oftare, ock jag normaliserar därför till 8 i ex. från dessa 
socknar. Något annorlunda är förhållandet norr om Skule-
skogen. I uppteckningarna från Tre begagnas regelbundet e, 
när vokalen är lång, ock e, när den är kort'. En tendens till 
liknande fördelning gör sig märkbar åtminstone i Sidensjö, ock 
jag normaliserar ofta i överensstämmelse härmed för denna 
socken, liksom även — ehuru med mera tvivelaktig rätt — för 
Nätra: s, men 8. Ibland framträder i Sidensjö en henägenhet 
hos 8 att anta renare 6-kvalitet: s eller möjligen även v. De 
exempel av denna art, som jag antecknat, ha icke normaliserats. 
Från Anundsjö ock Själevad uppges 8. 

Sammanfall (inom b): 
a) allmänt. I åtminstone delar av Arnäs representerar 8 

både u ock o. En olikhet mellan Arnäs- ock Själevadmålen 
uppges (VSjöberg) just vara många fall av 8 i det förra gentemot 
a i det senare. Från Gideå, som av gammalt hört samman med 
Arnäs, finnas emellertid ex. med övg. till a. Liksom i Sidensjö 
torde i Arnäs 8 ej sällan få renare ö-klang (särskilt framför ra, 
se s. 59). 

1.3) före k ock n — . 1 denna ställning ha i Nora u ock 
o sammanfallit till a, t. ex. kak, memorat gentemot Nrå ksk, 
-minemt. Någon enstaka gång kan man i Nora få höra sådant 

1) Jfr en analog differentiering i det norska Tonsetmålet mellan 
h (= e) ock 6 (»dybere, tilbagetrukket ö», d. v, 8. ungefär 8), i det 
att 6 »iswr optrteder som lang eller halvlang, 6 iswr som kort», 
Larsen i Norv. II, s. 167. En liknande tendens spåras också i syd-
jämtskan, se s. 33 ock 121. 

3-240984. Sv. landsm. Bucht. 
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SOna hak, vilket möjligen tyder på att övg. till å är av tämligen 
ungt datum. Ett undantag utgör ordet svg med de nordligare 
socknarnas vokalism, ovisst varför. 

Sammanfallet före ?(!, 	n, är i Nora ej inskränkt till typen 
bud, utan har ägt rum i alla ordtyper, även långstaviga. Frågan 
har berörts av Geijer 1. Enligt honom beror å-ljudet på att övg. 
ö 	v (a) vid Ångermanälven ej genomförts i samma utsträck- 
ning som norrut. Det är dock tydligt, att vi därjämte måste 
anta en allmännare övg. i Nora till å före kak. 1 ock n. Denna 
övg. har träffat ö i /eal. etc. ovan ock i t. ex. 'Åka 'kola', st&h 
'stulit', Una 'bulna', gokv 'golv', där grannmålen i söder ock 
norr ha 8 •••• 8; vidare au i mitka 'äta utan sovel' ock y i b&ka 
'börda', varjämte den möjligen inträtt ytterligare i några fall, där 
grannmålen likaledes visa 8. 

Vad utbredningen av detta å beträffar, får man av formu-
leringen hos Geijer till äventyrs det intrycket, att sådant å (<--- 6), 
som i vissa ställningar bevarats undan övg. till a, skulle före-
komma som både långt ock kort i alla de mål längs Ångerman-
älven, som vanligen låtit detta å bliva a. Så torde ej vara 
händelsen. Man kan i Nora beträffande o ock u urskilja fyra 
fall av övg. till å-ljud före kak. 1 ock n: 1) o bevarat kort: 
fokk 'folk', 2) o förlängt: man 'mån; moln', 3) u bevarat kort: 
gal', 4) u förlängt: kear. Endast i första fallet synes å-vokalen 
ha mera vidsträckt spridning i de ovanför Nora liggande sock-
namna vid Ångermanälven: Bålsjö i Bjärtrå (YSjödin) fob*, 
Multrå (Nord!.) fålrk, Torsåker -o-. Däremot kvarstå a ock 8 
1. d. i de tre senare fallen: Bålsjö i Bjärtrå vavn 'mån; moln', garv, 
kok (a); Multrå man (1. dyl.) 'ds.', gelev, kok. 

Att märka är olikheten mellan det slutna å i Nora: man 
ock det öppna i socknarna söder om älven: Säbrå brog, 

Södra Lappland. 
Utvecklingen av o ock u är i Vilh ungefär densamma som 

i n. Ång., vilket har sin naturliga förklaring däri, att målen i 
Åsele lappmark väsentligen utgått från nordång. Äldre o har 
iivergått till ett ljud mellan a ock a : v, ock u har blivit 8 som 
kort, eller s som långt (jfr samma distinktion i nordång., s. 39). 

) Sverige VI, s. 473. 
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Västerbotten. 
Även här träffas på flera håll en liknande utveckling. Detta 

gäller materialet från Dfs, Btr ock Skf (samt åtminstone delvis 
även Lövånger). Äldre o har i dessa mål övergått till ett a-
ljud, som vanligen är slutet (a), men i Btr synes hava öppnare 
uttal, när det bevarats kort (lak). Liksom i ång. mål mot-
svaras i Dfs äldre u av oklart ö-ljud: e. 1 Lövånger, Btr ock 
Skf, som äro mindre befryndade med ång., står däremot a i 
denna ställning. En övg. u 	å måste här antagas'. Samma 
utveckling skola vi senare påträffa i norrbottn. ock finl. mål. 

Sammanfall synes i stor omfattning ha inträtt i den syd-
ligaste delen av Vb:s län. Detta antydes av nyare material från 
Nmal, där både o ock u vanligen representeras av 8. Föreligger 
sammanhang längs kusten med motsvarande utveckling i Arnäs 
(se ovan s. 39)? I Nmal utgör far undantag. Denna form åter-
finnes hos Unander, som ju i sin avhandling berör företrädesvis 
Nmal ock Umeå, utan att alltid i enskilda fall ange, vilketdera 
som avses. [Jr hans framställning kan också sammanfall ut-
läsas. I ord, som i vissa nordäng. ock vb. mål ha a-ljud ock 
tydligen ursprungligt o, använder han ofta bokstaven o, som 
snarast måste beteckna 8, ock detta med o skrivna 8 måste i 
många andra ord, liksom i grannmålen, återgå på u (ibland 
även på au). Emellertid anmärker han, att det ifrågavarande 
ljudet kan få v-färg ock stundom övergår till a. Det heter näm-
ligen s. III: »o uttalas . . . såsom öppet 0, vilket här överallt 
uttalas med ett ljud liknande u i det engelska ordet tub. Detta 
ljud är så genomgripande, att det nästan överallt, varest i sv. 
begagnas kort öppet o, företräder dess ställe, åtminstone inom 
Nordmaling» ock s. II: »Vokalljuden, som äro måst växlande, ja 
till ock med något svävande, synas vid första påseendet så 
osäkra, att man stundom stannar i Villrådighet, till vilket huvud-
ljud man bör hänföra den ena eller andra skiftningen. Detta 
är i synnerhet händelsen med kort öppet o, som stundom ljuder 
som a, t. ex. son som san, mon i som man i; men detta är ej 
det rena a-ljudet, utan det har en färgning av å, som är svår 
att angiva. Detta egna ljud beror mycket av huruvida den föl-
jande konsonanten, som ofta i detta tvetydiga fall är 1 eller n, ut- 

1) Se Geijer i Sverige VI, s. 689 f. 
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talas med ett slags strupljud, vilket värkar tillbaka på vokalen.» 
Ex. med n anföras av U.; för att finna ex. på 1 får man säkerligen 
vända sig till långstav. med k + kons., ty i kortstav. på -k ha de 
fiästa norrl. dial. äldre u (se vidare nedan s. 49 if.), ock fdrmodligen 
kan den av U. påpekade dragningen åt a blott gälla urspr. 01. 

Typordslistan från Bygdeå uppger genomgående o s i ty-
pen bud, med undantag av febr (märk ake.) 'fåra'2. I sydligaste 
delen av Vb:s län ha alltså o ock u ofta sammanfallit i 8 1. dyl. 

Något liknande är förhållandet i Nys, längre mot norr efter 
kusten. Här har dock utvecklingen blivit mera komplicerad. 
Äldre o har före r deltagit i övg. till a-ljud: fira  'fåror', snar; 
även san (jämte sen). I andra fall har övg. uteblivit: log, 
fkett ock väl i påk, stråk, -bråt samt möjligen ännu ett par 
ex. Äldre u uppträder vanligen som 8 8 (e), men har ibland 
(knappast blott tillfälligtvis) fått renare ö-klang: 	0. Då nu 
u, som ovan framhållits, i det angränsande Btr liksom i Skf 
(ock kanske Lövånger) tydligen utvecklats till å, blir det givet-
vis svårt att i varje särskilt fall avgöra, om ett å i Nys återgår 
på o eller u (så t. ex. i kt). Man bör säkerligen räkna med 
att sammanfall i viss utsträckning ägt rum även i Nys. 

N.-ö. Ång. ock sydligaste Vb. synas vara ett övergångsom-
råde, som något påminner om östjämtskan. Vi ha på bägge 
hållen att göra med gränstrakter mellan mål, som bevara dif-
tonger, ock sådana som kontrahera. Möjligen har denna mellan-
ställning alstrat en viss osäkerhet i vokalernas kvalitet, som 
gått ut bl. a. över u ock o ock lett till sammanfal12. 

' Vad n.-ö. Ång. ock s. Vb. beträffar, kan förmodas, att kontakt 
med finl. dialekter, där ingen skillnad mellan o ock u (åtmins- 

i) I språkprovet från Umeå, Sv. Lm. III. 2, s. 52 if., som med-
delats av Unander, träffas ex. lutman gutmån», 'sluttning nedåt', men 
lov ock pres. sov [pret. sov" vars o anges = e. 

Däremot anför Lindgr. stqi. ock sti från samma socken, se ovan 
s. 8 f. Typordslistorna från Bygdeå ock Lövånger ha ej excerperats för 
materialsamlingen i detta kap. 

Har den på båda hållen länge bevarade kortstavigheten även 
varit av någon betydelse? Om bibehållande av kortstavighet se Geijer 
i Sverige VI, s. 310 (östjt.), s. 472 (Å.Skorped), vidare uppgiften i in-
ledningen till det nyssnämnda språkprovet från Umeå, s. 52: »Målet 
äger kort vokal + kort kons.» ock jfr det i de olika kap. meddelade 
materialet från östjt., Å.Sidensjö ock V.Nordmaling. 



TYPEN bud: ÄLDRE 0 ELLER u? 	 43 

tone i denna typ) torde göras, •värkat i samma riktning. I alla 
händelser har an kanske från Ång. kommande tendensen till 
övg. o 	a hindrats att helt slå igenom t. ex. i Nysl (möjligen 
därför att beröringen med Finland varit livlig här vid Kvarken?), 
men däremot gjort sig starkt gällande i de mera perifert lig-
gande Dfs, Btr ock Skf. 

Genom efterföljande tabell hoppas jag kunna ge en klarare 
överblick av ursprunget (u eller o) till målens vokaler ock sam-
tidigt schematiskt kunna visa den geografiska fördelningen av 
u- ock o-formerna. I tabellen ha väsehtligen blott medtagits 
sådana mål, som äro representerade av mera rikhaltigt ord-
material ock som hålla äldre u ock o skilda. Då ursprunget 
för en dialektform ej med säkerhet kan avgöras, behålles dess 
vokal. »Sna etc.» = s.-ö.Mp. (d. v. s. Mp. utom de i de tre andra 
kolumnerna anförda målen), »Nrå etc.» = Nrå, Ull, Vibyggerå. 
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3) Tynd 0. 
5) Hsand. 

2) Tynd.8..   
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3) Fördelningen av o ock u. 
Växlingen o : u i typen bud beror säkerligen i regel på huru-

vida a-omljud av u inträtt eller ej. Särskilt i fråga om de härj. 
målen är det tydligt, att 0 hör hemma i a-stams-substantiv, 
där i de flästa kasus ett nu bortfallet a följt på rotvokalen, 
medan denna bevarats oomljudd, d. v. s. som u, hos i- ock 
u-stammarna — vilka endast i ett par kasus haft ändelsevokalen 
a ock f. ö. ej i dessa kasus synkoperat a' — samt i vissa ändelse-
lösa värbformer. Något mindre ögonskenligt är a-omljudet i 
övriga mellannorrländska mål. 1 östligare dialekter, där exemplen 
med a-omljud äro få, synes ibland ett r ock oftare ett föregående 
1 (både kakuminalt ock dentalt) ha gynnat övergången av u till 02. 

Bevisande för att a-omljud inträtt, synas mig några ord med 
g efter stamvokalen. De ursprungliga 1-stammarna hug ock rug 
samt pres. dug visa i mNorrl. genomgående u-vokal. Däremot 
uppträda a-stammarna flog, lug log, trug trog med 0-vokal, 
antingen uteslutande eller åtminstone i en stor del av mNorrl. 

Av de sist anförda exempelorden framgår emellertid, såsom 
också förut antytts, att a-omljudet ej är genomfört i samma 
omfattning över hela mNorrl. Av .Hultmans har ju ådagalagts, 

Vid bevarat a synes man för norrl. mål endast sällan kunna 
antaga något omljud av u, utan öppningen av u till o I. dyl. torde i 
typen duga vanligen vara en yngre företeelse, se Kap. II. 

Beträffande västerbottniska mål har invärkan av r ock 1 anmärkts 
redan av Åström (Lj. s. 39 f.) ock Lindgren (s. 100 fr.). Deras upp-
fattning är ju dock en helt annan än min. 

1 exkurs 1 till Häls.-lagen I. 
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att a-omljudet av u är en företrädesvis västskandinavisk före-
teelse, vars värkningar i betydligt mindre utsträckning spåraa 
i östligare svenska dialekter. Denna åsikt har akeepterats av 
bl. a. Noreen ock Hesselman 2. 

Såsom man kan vänta i fråga om norrl. mål, träffas de 
flästa exemplen på o-vokal i de västra landskapen Härjedalen 
ock Jämtland, av vilka det förra snarast hör till norskt språk-
område ock det senare företer många likheter med detta o-for-
mernas urhem. Med Häll. ock Jtl. överensstämmer ofta vMp. 
I Ång., sLappl. ock Vb. äro exemplen med o däremot endast 
ett tiotal ock i öMp. ännu färre. 

Tendensen till o-vokal har spritts till Norrland genom det 
ganska starka norska inflytande, som gör sig märkbart på olika 
områden av den folkliga kulturen i Norrland ock inom folkmålen 
därigenom, att vissa västliga drag i enstaka fall dyka upp långt 
österut. 

Det synes mig icke vara alldeles nödvändigt antaga, att 
a-omljudet genomförts samtidigt i hela mNorrl., eller att ens över 
huvud företeelsen i öNorrl. har urnordiska anor. Om det lag-
bundna omljudet inträtt i vNorrl., uppstod ett västligt område 
med både 0 ock a ock ett östligt med uteslutande u. Från det 
förra kunde o så småningom ha spritt sig till det senare i ett 
antal ord, särskilt när 1 ock r stått i grannskapet. Men denna 
utveckling till o i det östliga området kan vara åtskilligt senare 
än det egentliga a-omljudet, fastän den i alla händelser måste 
ha ägt rum, innan o differentierats till de olika ljudvärden, som 
förtecknats s. 30 if. 

Vid behandlingen av de olika målens former börjar jag i 
väster. Ord, vilkas ursprungliga vokalisation är densamma i de 
flästa dialekter, beröras ej sällan blott vid diskussionen av det 
mål, där de först råkas. 

Härjedalen. 
De egentliga härj.-målen äro synnerligen enhetliga i fråga 

om utvecklingen av typen bud. Gränssocknen Öhog överens-
stämmer däremot med Haverö i Mp., om vars mål se s. 52 f_ 
I den följande behandlingen av härj. bortses därför från Öhög.. 

Grunddragen av fornsv. gram., s. 6. 
T. ex. i föreläsningar vt. 1923. 
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Som redan nämnt, är fördelningen av o ock u mera konse-
kvent i härj. än på andra håll. De ursprungliga i-stammarna 

ru.g, mun ock lut (möjligen u-stam) ha oomljudd vokal, 
men a-stammarna visa omljuddl. Såsom säkert hörande till de 
senare må nämnas: bod m. ock n., sod, flog, trog, lok, hol, kol, 
gor, spor, brot, skot, klov, lov. Den feminina ö-stammen for 
företer likaledes omljud 2; detta gäller över hela mNorrl. (om 
vissa oregelbundna jämtska former se nedan s. 52). 

För u-stammen son, som även har o över hela området (utom 
i ett eller annat mindre viktigt undantagsfall med skenbar, 
yngre u-vokal: Å.Res altern. s , jfr s. 53f.) hade jag först 
endast med någon tvekan antagit, att o framgått ur svagtonig 
ställning, särskilt i de många sammansättningarna med person-
namn som första led. Denna tvekan föranleddes av vissa former 

fornspråken 3, bl. a. den i en isl. handskrift iakttagna växlingen 
sunr : sonar 4; men den synes överflödig, sedan prof. Hesselman6  
visat, att även fornspråkens o-former kunna bero på utveckling 
i svagton ock att någon växling av antydd art ej förefinnes i 
den ifrågavarande isl. handskriften. Övergång av u till o i 
svagtonig sammansättningsled kunde möjligen förutsättas lett par 
andra norrl. dialektord (se nedan s. 51 f.), ock för några former 
i Hälsingelagen har Hultman antagit sådan utveckling6. Att 
simplex son i detta avseende ombildats efter de många samman-
sättningar, i vilka ordet ingått, är så mycket mera sannolikt, 
som väl ett liknande inflytande från sms. på det enkla ordet 
har ägt rum i ett annat fall, nämligen i det alternativa bort-
fallet av r i fvn. nom. son(r), sun(r)7. 

Då de genuina härj.-formerna av ordet borr ha u, tyckes 
man härav kunna sluta, att detta bur icke varit en a-stam. 

Storsjö 92111 är kanske påvärkat från det sydjämtska sammanfalls-
området. 

Jfr Hultm. a. a. s. 191; se vidare HPipping Stud. i nord. fil. 
XII: 1, s. 40 f., 48 ock Inledn. t. studiet av de nord. spr:s ljudl. s. 90. 

Förklaringar av de isl. ock fsv. formerna ha tidigare givits av 
Hultm. a. a. s. 195, 280 f. ock Kock Umlaut u. Brech. s. 27. 

Se t. ex. Nor. Aisl. Gr.4  s. 55. 
I föreläsningar vt. 1923. 
A. a. § 40; om andra ex. i fsv. jfr Nor. Aschw. Gr. § 143 med 

anm. 10. 
Se Nor. Aisl. Gr.4  §§ 277 Anm. 2, 395: 1. 
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Det enda i härj. belagda adj. är gul, som i hela mNorrl. 
uppträder med u (: 8 I. d.), utom på de håll, där det från rspr. 
fått ul. Förklaringar till u-vokalismen ha framställts av Hult-
man 2  ock Kock3. 

I pres. dug ock tul är u-vokalen säkerligen ursprunglig, 
men den bör ju ses i samband med övriga former av värben, 
som också vittna om äldre u, t. ex. Lhär inf. döp, to/ta  (jfr 
Kap. II), pret. clizgde, tiOe 'ock sup. tår't- (=tt). 

Härs ställning till grannmålen belyses närmare i ett par 
avseenden vid behandlingen av jämtmålen strax nedan. 

Jämtland. 
De jämtska mål, som klart skilja äldre o ock u, nämligen 

litmålen ock, åtminstone delvis, nordjämtska samt brunflo- ock 
revsundsmål, överensstämma i det hela med härj. Även här ha 
a-stammarna i regel o. Undantag utgöra bud n. ock bus i Rys 
samt i Ström åtminstone mud ock bus,. i vilka fall dessa mål 
följa de östligare dialekterna i Mp., Ang. ock Vb. De före 
vokalen stående labiala b ock m ha tydligen gynnat u. Lit-
målens mask. lug kan ha fått u från det synonyma luga m. 
(s. 72), liksom Marieby strsk- väl påvärkats av något struka 
eller struku. 

o ock u före k ock r. 
En synnerligen viktig olikhet mellan de nämnda jämtska 

målen ock härj. framträder i motsättningen mellan hul, kul i 
de förra ock hol, kol i de senare. Med jämtmålen överens-
st4mmer i detta fall så gott som hela östra delen av mNorrl. 
Samma u-vokalisation visa i hela mNorrl. de från härj. ej be-
lagda adj. html ock bul (vartill i Ham bul ni.). Vi få alltså för 
mNorrl. utom härj. den regeln, att a-omljud i typen bud ej in-
trätt, om u följts av k. Det enda jämtska undantaget från denna 
regel är sak 'sula', som även i härj. (Lhär) återgår på o-form ; 
men detta o torde härröra ur någon inlånad rspr.-form4. Det i 
Nora uppträdande a beror på sammanfall av u ock o till et 
framför k (se s. 39 f.). Undantag från regeln, att u kvarstår 
före k, föreligga blott i Å.Trehörningsjö (altern.) bizs,t(hrk, V.Bur- 

Undantaget gig- från Sveg tarvar bekräftelse. 
A. a. s. 205 f. 	 3) A. a. s. 21 f. 

4) Om o- ock å.-former av ordet se t. ex. Hg. Ob. 1. sula. 
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träsk b4s,tdr1j ock båtr4 av dessa former kunna dock möjligen 
de bägge första ha fått sin o-vokal genom påvärkan från rspr., 
medan den sista över huvud taget är dunkel. Tänkbart vore 
också, att övg. till o gynnats av ställningen för k + kons., en 
förbindelse som, märkligt nog, i motsats till det enkla k ej 
hindrar uppkomsten av o-vokal 1. 

I de åsyftade jämtmålen är vidare att märka u-vokalen i 
gur, som sedan återfinnes över hela mNorrl. utom i M.Haverö 
(kompositionsled), som häruti kanske följer härj., ock i Indals-
Liden (simplex), där o väl står i samband med tendensen u ± o 
i östjämtskan. Härj. har även här o. Å andra sidan visa övriga 
ord med r efter rotvokalen också utom härj. den vanliga för-
delningen av o ock u, nämligen o väsentligen i väster ock u 
allt vanligare ju längre mot öster. Det är möjligt, att det i gur 
före vokalen stående velara g skyddat denna mot öppning till 
o; jfr ii-formerna av gul. 

Härj. överensstämmer i fråga om utvecklingen till o framför 
ir ock, i gor, framför r med vissa närliggande dalmål'. I älv-
dalsmålet har3  u öppnats till o framför k ock r. Dock råder 
den grundväsentliga olikheten mellan detta mål ock härj., att 
i det förra, med helt få undantag, o inträtt före lp  ock r i alla 
ställningar, under det att t. ex. Lhär framför lp  har u bl. a. i 
typerna fluga, hudin ock troligen även typen duga. Måhända 
förefinnes dock i detta fall större likhet mellan mora-orsamålen 
ock härj. än mellan älvdalsmålet ock härj. 

Genom sitt a-omljud i hol äro härj.-målen de enda dialek-
tema i mNorrl. med bevarad åtskillnad mellan o ock u, som 
överensstämma med HälsL:s ho1.4. Denna vokalisation är ju 
regel i fvn. ock i flera fsv. dialekter3. En motsvarighet till 
bevarandet av u före k i övriga mellannorrl. mål träffas i andra 
fsv. dialekter6  ock i moderna västgötamål 7. 

Det är i själva värket mycket överraskande, att u uppträder 
före enkelt 4., men gärna o framför 4. + kons. ock, som nämnt, 

Exempel från Btr hos Lindgr. s. 100 f. 
Om vissa dalmål jfr s. 61 f. 	3) Enligt Levander. 

4) Hultm. a. a. s. 47, 268. 	5) A. a., bl. a. s. 268. 
A. a. s. 269 f., Götlind »Var är Äldre västgötalagen skri-

ven?» s. 6. 
Götlind a. a. s. 7, med i not. 2 cit. litt., ock s. 8. 
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efter Zr. Har 1t intervokaliskt eller i slutljud senare än i ställ-
ning före kons. antagit det kakuminala uttal, som gynnat o1? 
I så fall skulle redan tidigt en motsättning kul : folk etc. ha 
befästs? Märk dock, att även »tunt» 1, som föregår u, i östligare 
norrl. mål synes gynna övg. till o (: lok). 

mun — mon, lut lot. 
En annan viktig olikhet mellan här,j. å ena sidan ock de 

ifrågavarande jämtmålen samt en stor del mnorrl. dialekter i 
övrigt å den andra framträder i behandlingen av sbst. mun mon 
ock lut lot. Som ovan nämnts, har härj. u i dessa ord, ock 
den ansluter sig härigenom till flertalet no. dialekter, så långt 
Aas. ock Boss' ordböcker utvisa. Äldre o träffas åter i det förra 
ordet över hela mNorrl utom (Härj.,) uöMp. ock något nordligare 
Vb-mål, i det senare i kl., varifrån Barnsele i nvÄng. är en 
utlöpare, ock i vMp. För »Trondh.»2  uppger Aasen maan ock 
lot (o'), vilket bekräftas av Selbumålets man man ock lat, som 
Am.Larsen återför på äldre o-former3. HälsL har mon (1 gång) 
ock luter (14 ggr i Cod. B 49, 16 i Cod. 1609) eller loter (2 ggr 
i Cod. B 49, 1 i Cod. 1609)4. 

I ett antal av mig genomgångna jämtländska urkunder (från 
tiden 1341-1585), där lut i betydelsen 'lott, andel' 1. dyl. är 
ganska vanligt, skrives ordet genomgående med u: lut (lutt) 
ack. sg., lutum (1. dyl.) dat. pl., luti (1. dyl.) ack. pl.2. Plur. 
på 	är förmodligen bevarad i låd (Jessen s. 41) eller löta 
(Geijer) från Ström. 

Då ordet från början är i- eller u-stam, är det ju egen-
domligt, att det nu uppträder med o-vokal. För någon av HälsL:s 

1) Man kunde vilja anse 1 i Härj, gul ock / för Z• i några ex. 
från V. Btr (L:n § 134 anm. 4: 3; jfr 2. gula, jula, 2-3. kula ne-
dan) som räster av det supponerade tunna 1, men saken är oviss (före-
ligger i förra fallet, trots allt, inflytande från rspr, jfr g i andra norrl. 
roål, i de senare hypokoristiska eller riksspråkliga bildningar?). 

»Trondhjems omegn eller stift». 
Norv. II, s. 167 f. För m0t1 ock lat i Aalen hänvisar visser-

ligen Reitan, Aalens maalfore e. 23, till fornspråkets u-former, men han 
anmärker å s. 18 ock 22, att det icke alltid låter sig avgöra, om dia-
lektens form återgår på o eller u. 

Eultm. a. a. s. 48 ock 51 not 3. 
En gång luta, tydligen ack. sg. till ett luti. 
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dialekter har Hultman 1  konstaterat antydan till en motsats mellan 
simplex lutar ock sms. 1°w/is. Den senares o-vokal antar H. 
vara uppkommen i svagtonig ställning i sms. Faktiskt in-
går ordet i t. ex. J.Häggenås gärna i sådana sms. som latgob 
Tddorådsgubbe', där huvudtonen mycket väl kunnat ligga på 
senare sms.-leden, såsom ofta är fallet i norrl. dial. Men att 
o-vokalen i sms. skulle ha utträngt 11 i simplex, synes dock 
vara ett något för djärvt antagande. Mer sannolikt är möjligen, 
att det föregående 1 här framkallat ett något oregelbundet fall 
av öppning. Inflytande från värbet lAta (i nJt1.) låter sig 
ej tänka, ty tendensen går eljest i motsatt riktning, i det att 
värben av typen duga bruka ansluta sig till sbst. av typen bud 
(jfr nedan s. 117). Det neutrala genus, som antecknats för 
Häggenås /ot (jämte mask., troligen vanligare), är väl av yngre 
datum ock knappast att jämföra med samma genus hos feng. 
hlot, mlty. ock holl. lot 2. 

Förklaringen av mon bereder samma svårigheter som 1ot. 
Svagtonighet i sms. kan knappast ha förorsakat o-ljudets seger. 
Ej häller kan man gärna tillgripa den tendens att föredraga 0 
före tidigare alveolart n, som Kock3  påvisat för yfsv. ock nysv. 
i fall, när växelformer med o ock 11 finnas. Man förstår ej rätt, 
varför o i så fall uppträder i jämtska ock medelpadska mål, 
där n nu ej är alveolart, medan tvärtom ett par västerbottniska 
mål, Btr ock Skf, i vilka det alveolara uttalet bevarats, ha u-former. 

Jämtmålen förutsätta vanligen äldre ä (mot söder diftongi-
serat) i 'fåra'. Denna vokal kan knappast bero på annat än 
inflytande från rspr. Ham tr8k är väl ett tämligen sent deverbativ 
till trika ock har u-vokalen från detta. 

Bildningarna på sbst. mon: moneam etc., ock adj. mon 
mun följa sbst. i avseende på vokalismen. 

Medelpad. 
Västra delen av landskapet, socknarna Haverö, Borgsjö ock 

Torp, överensstämmer i mångt ock mycket med de behandlade 

1  Sist anf. st. 
T. Ob. s. 399. — Värda att påpekas äro kanske ett par fall av 

neutral artikel före ack. pl. luti i ett å Frösön daterat brev av 1348 
(D. N. III: 255): vm alle pau luti sem (e. 213), vm Dau luti sem 
(s. 214); men här är det väl pau som urspårat. 

Bl. a. i Uml. u. Brech. s. 36. 



TYPEN bud: FÖRDELNINGEN AV 0 OCK U. 	53. 

jämtmålen, ock till Hav ansluter sig, som nämnt, Öhog i Härj. 
Östra delen av landskapet skiljer sig avsevärt genom att i stor 
utsträckning föredraga u-former. De nordligaste socknarnar  
Indalsliden ock Holm, intaga en mellanställning. Som exempel 
må anföras: västerut o i bod m., (delvis i mod,) sbd, log, spor, 
brot, lot, skot, men österut u i samma ord. I log ock spor gå. 
Ilid ock Holm med de västliga målen, i bud m. samt lut ock. 
skut med de östliga. Att märka är vidare o i Ilid snåghbp. 
ÖMp. har o blott i lok, slok, son, for, snor, fot', lov, som visa 
denna vokal över så gott som hela mNorrl, ock i rov. Rörand& 
lov bör framhållas, att det förmodligen påvärkats av värbet 
lova 2, ock sak samma gäller Sättna smg• n., knu i förhållande 
till smbka, knåpas. Sna bkos ock Ilid -bkcas ha väl fått sina 
vokaler genom substitution av 0 i rspr. bloss. 

De påfallande östliga 0-formerna av den gamla kons.-stam-
men stod stud låta ej gärna förklara sig genom a-omljud. Man 
bör snarare antaga, att u öppnats till 0 mellan två dentaler.. 
Åtminstone i övre dalmål inträder en sådan övg. ej sällan före 
dental, ock ex. av samma art torde finnas även i nJt14. 

Ångermanland, s. Lappland ock Västerbotten. 
Om vi slutligen vända oss till den återstående delen av 

mNorrl ock alltså ta i betraktande fördelningen av 0 ock u i 
Ang., s. Lappl. ock s. Vb., finna vi, att den är tämligen lik-
formig i de delar av de tre landskapen, där sammanfall av 0 
ock u ej inträtt (jfr s. 39 f.). Några ord uppvisa o nästan 
regelbundet, nämligen stod, trog, tog4, lok, slok, son, for, 
snor, fi.ot. Ett sådant undantag som u-voken i Tre (alterna-
tivt) st s beror väl på inflytande från det närliggande sydvb, 
sammanfallsområdet. Det alternativa ock tydligen sällsynta sgn 
från Res (vanligen son) får kanske anses som »hyperdialektalt» ut-
tal. I sÅng., där o liksom i Res reflekteras av o, har jag nämligen 
kunnat iakttaga, att vid bemödande att återge dialekt personer, 
som vanligen tala mera riksspråkligt, kunna ersätta o med något 

1) Vid Tynderö fkst torde man icke behöva lägga någon större 
vikt, ty flerstädes i denna trakt har den gamla åtskillnaden mellan 9 8 
ock 8 grumlats. 

2)' Jfr s. 136. 
Påpekat redan av Vestlund i Lmark. acc. 625. 
Dettas vokal är förmodligen ibland påvärkad av rspr. 
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slags 8-ljud. Över huvud taget torde 8-.1juden i Ång. vinna 
terräng på bekostnad av representanterna rör o. Dfs a i tray 
kan vara riksspråkligti, eller också är det en från sammanfalls-
området vid kusten (Nys etc.) inkommen form. 

Det i nÅng. uppträdande o i smog torde vara ursprung-
ligt 2  ock u-vokalen i sÅng. inkommen från det liktydiga smugu, 
medan det vb. u även kan bero på den allmänna benägenheten 
för denna vokal i de från o-formernas västnordiska centrum mer 
avlägsna vb.-målen. I bynamnet brov, (Å.Säbrå) har o. vokalen 
knappast uppstått genom a-omljud. Namnet ingår i sms. Inner-, 
Väster- ock österbrån, ock det synes troligt, att o uppstått 
under svagton i dessa. En gång finnes också en, i så fall ur-
sprungligare, u-form belagd från 1500-talet, se s. 17 not 2. Om 
lov se s. 136. Slutligen bör påpekas L.Vilh ghp, till vars o 
flera faktorer kunna ha medvärkat: det föregående ?r, ett even-
tuellt vid sidan av sbst. befintligt värb, som regelbundet skulle 
få v, ock inflytande från rspr. 

Den stora mängden av ord i nordöstliga norrl. mål upp-
träder med u-former. 

B) Ord med ni efter stamvokalen. 
Behandlingen av u före m avviker från utvecklingen av u 

i andra ställningar, särskilt genom att slutning till o ggt rum 
på flera håll. Exemplen på m uppföras. därför i ett avsnitt 
för sig. 

De säkert hithörande orden äro få. I fråga om vissa andra 
r det svårt att bestämma den ursprungliga ljudformen, som 

också synes ha varit olika i de olika målen.3  
Vid orden med m efter stamvokalen är att märka en troligen 

ofta inträdande tidig förlängning av denna konsonant, varigenom 
orden kommit att utvecklas såsom långstaviga. Den ej sällan 
förekommande förkortningen av lång vokal framför m med åt-
följande förlängning av m har lett till samma resultat. Alltså 
bli urspr. um, umni ock öm (öm) vanskliga att skilja. 

i) Jfr Åström Lj. s. 42. 
Om Sidenbladlls tecken å. se ovan s. 38 f. 
Dessa osäkra ex. förtecknas delvis i anm. 2. 
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1. Materialsamling. 
grum adj.: J.Åre gront 'duktig, morsk, stor på sig'. Jfr 

T. Ob. grum. — Frän bet. hos det jämtska ordet till bet. 
'kär för (ngn)' hos Lhär grin-at är värkligen steget så stort, 
att man tvekar identifiera dem, vilket eljest ljudformen be-
rättigar. 

uppkum, välkum 8.1: J.Åre opkoni n. 'källsprång, vatten 
som kommer ur jorden, utan bäck', Ham övköm f. 'källsprång, 
frambrytande källåder', vetirköm f. 'välkomsthälsning, förfriskning 
bjuden strax efter ankomsten', Berg övköm n. 'ursprung'. — Jfr 
vokalisationen i v. kuma, s. 81 f. 

lumhörd adj. 'lomhörd': J.Åre lbmhdirg• lbmIztg• lbmhg, 
Hägg lbmhåe, Ham /bmInjzO, Berg löm1zc'e0; k.Nrå lömh6rd. — 
11s.Enånger Vamh«, Ob. lommhål. Åtminstone Nrå-formen är 
rspr.-påvärkad, ock ordet torde på flera håll i Norrl. ej vara 
dialektalt. 

lumhörding m. 'en som är lomhörd': J.Åre 
ibmh6?,rm. 

sum, sumt etc. pron. 'somliga etc.': 11j.Lhär sia« 'somliga', 
sitmstas2  'somligstädes'; J.Åre sånt 'somliga', sömta oböjl. 'somt, 
somligt', Kyrkåsflägg söni 'somliga', Ham SaM 'ds.', seonta ntr. sg. 
'somt', sånastans2  adv. 'somligstädes, här ock där, på sina ställen', 
Ström (G-r) soni 'somliga', Rys såtnta 'somt', Berg sn 'somliga', 
sgmt(a) 'somt', ~stans; 31.Torp(147)SnaLjtp ~ta 'somt'; 
i.Res ntr. pl. oböjl. Nora såmta 'ds.', Sid sömta 'ds.', Tre somt 
f. 'del', somta va rakt bra, Sdh såmt, -a f. 'del', »egl. neutr. 

somt»; L.Vilh skita 'somt'; V.Unr somt f. 'en del, åtskilligt', 
Dfs (Lj. 44) somt. — Ils.Enånger såmt, såndan, shmtana 'somligt, 
något, åtskilligt', Delsbo (Sv. Lm. XI. 4: 91) sumtans 'Somt, 
en del'. — Som synes, har den neutrala formen sumt ofta lagts 
till grund för ombildningar, ock detta sumt har sedan på vissa 
håll fattats som ett feminint sbst. 

trum 8.: A.Nora v6-itråni n. 'stock som sågas upp till 

Enstaviga former av värbet kuma anföras i Kap. II. 
Jfr Rz 698 b såmma-stans 'på somliga ställen' Sveal., såmme-

stass 'ds.' Vgötl. 
4-240984. Sv. landsm. Bucht. 
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ved', Sid vtröm f. (jfr dock strax nedan) 'vedklamp'; V.Unr 
tromm, -ä n. 'stock, trästam', ve5a-t. 'stock, varav ved hugges'. — 
Hs.Bjuråker (C. Säve, U.U.B.hskr. IL 634, s. 160) tremm n. 
'stock (varav 3:ne klubbs, stockstumpar, avhuggas till ved)', Ob. 
trömm m. 'ett avhugget trästycke'; Västerdalmål (Sjödahl s. 41) 
tröm, n. — Se Wigf. SM` s. 320 not 1 (slutet) ock där cit. låt.; 
T. Ob. under trom. 

På detta ord är bildat: Ä.Res tröma 'kapa av den ruttna 
ändan på en stock', Tre tröma, Sdh trommä 'hugga en stock 
i stycken'; Hs. Ob. trömma 'avhugga 1. avsåga stycken av en 
stock'. En senare ombildning är väl Sdh tromme, -a f. 'smal 
stock'. Det bör märkas, att enligt de ång. synkoperingslagarna 
senare leden i Sid vOtröm kunde vara identisk med detta 
tromme; det fem. genus i Sid talar kanske härför. 

tum m. 'tum': Hj.Lhär tutt; J.Rödön toffl 	o, Hägg 
Ham tott, Rvs hm?, Berg = 'tum, tumme', Rag tum (u?); N.Sna 
TyndIlidHolm htly; A.ResNora tom 'tum; tumme', Nätra =, Sid = 
'tum; tumme'. — För Lhär ock vissa jämtmål, där lång vok. före 
m bevarats (i t. ex. tom 'tom'), måste tydligen ii ansättas, liksom 
för ång. tow. De mp. formernas ursprung är mera ovisst, ock 
påvärkan från rspr. är på flera håll tänkbar. Äldre il förutsättes 
åtminstone av Hs.Forsa hum m. 'tumme', Alfta tzma1. — Jfr 
Nor. VSpr. III, 275 ock Hq. Ob. tum, tumme. 

Anm. 1. Rel. pron. ock konj. sum 'som' ock konj. um  'om', 
vilka bägge haft e-vokal, som i svagton gett u 	o, ha utvecklats i 
överensstämmelse med orden på -um. 1 fråga om konj. um  bör märkas, 
att prep. um  (E- umb) ofta sammanfallit med denna ock ej kan skiljas 
därifrån. Ej sällan ersättes emellertid konj. av andra bildningar, t. ex. 
i n. Ang. arsb., Sdh § 53. Då utvecklingen av sum ock um är be-
lysande för behandlingen av förbindelsen -um, som endast är företrädd 
av ett fåtal ex., ock då de bägge orden äro na3eket bättre belagda i 
materialet än de redan anförda, upptagas de här. 

anm: Hj.Lhär (Ja.- 22, 24) suM, Linsäll som 	u; J.Åre som, 
Hägg som, Ram som, RvsBerg S8122, Hällesjö som; N.SuaTyndllid 
S8M; Å.ResSt-SåNoraSid ss922; L.Vilh S89y; V.Btr(16)Skf som; N.ökal 
So(m). — Hs.Forsa Som, Färila som (si), Alfta ssm. 

1) Lindgr. § 43 anm. 1 a förklarat: , Btr tim ur en .-form; men 
då målet har två andra, tydligt dialektala ord i samma eller snarlik 
bet.: tårnas ock tömasfdmar, är väl tenn hällst att förstå som lån ur 
rspr., jfr § 43 anm. 1 c. 
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um: Hj.Lhär um, umilend 'omsänder', itmbckral, Linsåll um, 
Storsjö em; J.Åre öm (beton.) 	Om (obeton.) prep., 6m adv., 
ontan 'om, huruvida', Hägg om, (i svagton ibland:) om, Hm Om — 
4man 'om, ifall; huruvida', om adv., prep. 'om (omkring, angående, 
förbi)', mbra, Ström 8M, Rya sm, :entbckra 'undvara', Berg sm 
(ej 8), Bag [tala] om, Stugunllåsjö om; N.SnaIlid em; A.RmsRes om, 
Nora =, öntbctra 'undvara', Nätra 8m, Sid = 	m, dmbckra, Arnäs 
Tre 8M; L.Vilh om; V.Nys (149:2o) em prep., Btr t. ex. (30) öm-
jift 'omgift', Skf ont. — Hs.Färila ont, Alfta 8M. 

Anm. 2. a) Vissa former av ntr. 'rum' = »zimmer», »raum» ock 
motsvarande adj. i bet. 'rymlig' kunde förutsätta ett rum; så några jt. 
ock mp.: J.Hägg rom n., Berg r8M n. ock adj., M.BorgsjöIlidHolm 
rem 'rymlig, stor, grov (om nät)'; men i alla händelser rap-formerna 
återgå väl snarare på röm, såsom fallet är med (åtminstone syd-)äng. 
rem_ Jfr Ha. Ob. adj. rum, troligen med bevarat ä, ock alternativt 
rumm med ändrad kvantitet. För V.Btr rcim ansätter. Lindgren 
(s. 94 med not 2) urspr. rumm, ovisst med vad rätt. J.Åre rom n. 
ock Hj.Lhär rom n., adj. kunde motsvara ett rinn, men dessa måste 
sammanhållas med Tännäs rom n. ock norska former som röm (se T. 
Ob.). Jfr vidare dalmål röm n., både i Ovansiljan2  (t. ex. Mora rom)3  
ock Bärgslagen 4  (rom). 

b) Lhär grunt m. 'grums, bottensats' ock gritmu(t) 'grumsig' förut-
sätta närmast ett gräm- (märk dock, att i Hj. även au ger u). Det-
samma gäller väl Res grom m. 'kaffesump' ock Hs. Ob. gråma f. 
'grädda, som börjar förvandlas till smör' (Bjuråker), gråm adj. 'som börjar 
förvandlas t. smör (om grädda', Bergsjö), gråmma gramma v. 'börja 
förvandlas etc.' (Delsbo). Det vanliga ång. groni m. 'kaffesump' (även 
J.Stugun grovt o) kan motsvara grum, men ännu hällre gröm, såsom 
mp. grom m. (märk dock Holm grpmsce 'vara vid dåligt humör, vara 
grälsjuk o. småelak' 	grums-) ock jämtska former som Lockne grom 
m. samt uppl. Skuttunge (Grip s. 77) grom. — Se vidare Kock Sv. 
Ljh. II, 173 f., Nor. VSpr. III, 279, T. Ob. grumen, Hq. Ob. grumla, 
grums. 

Anm. 3. Lhär (jfr Js. 15) Sum 'sam', pret. till semme 'simma', 
har säkerligen fått sin vokal ur en pluralform motsvarande fsv. summo5  
ock ur ptc., fsv sum(m)in5, Lhär summi (sup.) = stitmt med ut före 
ändelsens i. 

Men *(5mbecsIMt 'något som väcker medömkan', väl till fsv. (Södw.) 
umbära i bet. 'hava miskund (med ngn), hava ock visa skonsamhet'; 
jfr dock Lhär ömbHjen 'ömklig', Hs. Ob. ~lin ock T. Ob. aumleg. 

Enligt Levander. 
Här även Skoin 'skum'. Detta ord har i Norr!., där det an-

träffats, former, som återgå på ä, men ersättes vanligen av frid-, fraud-
1. dyl. (jfr liknande i no. Aalen, Reitan Aalens maalfere s. 7 med not 2). 

Enligt Envall. 	 5) Nor. Aschw. Gr. § 535,s. 
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2. Diskussion av exemplen. 
Då utvecklingen av u före m + n, r (»Multe» typen) ock 

före andra m-förbindelser samt mm (långstaviga) ofta samman, 
faller med behandlingen före enkelt m, framdrages den i det 
följande ej sällan till jämförelse. 

Från Härjedalen uppges former med rr, som måste återgå 
på u. 

I Jämtland träffas emellanåt o-former. De synas företrädes-
vis höra hemma i v. (Åre), ock härifrån finnes troligen geo-
grafiskt sammanhang med motsvarande vokalisation i Selbu, 
där Am. Larsen antar tidigare nasalering såsom väsentligaste 
orsak till sänkningen u 	o. Mera isolerad värkar en sådan 
form som Hägg tont. 1 det västmellanjämtska ä-området (jfr 
ovan s. 30) finnes något slags å-ljud även i hithörande ord. 
Dettas utbredning är dock ej närmare känd. Mot n. ock s. samt 
delvis i ö. förekomma 8-ljud (0 8 eller 8) . Såväl dessa som o-
ock troligen även alla å-ljuden återgå på oomljutt u. De förra 
äro ju i resp. mål de vanliga representanterna för u, som under-
gått öppning, ock å-ljuden ha, som vi minnas, i både centrala 
ock ö. Jtl. uppkommit genom en speciellt jämtsk övg. u 	å, 
en annan art av öppning. Vad o beträffar, är steget till detta 
från det ursprungliga ljudvärdet av u, som väl antas ha varit 
u, mycket ringa ock innebär närmast »sänkning» eller tillbaka-
flyttning av artikulationen.,  

En ensamstående form är som 'somliga' med o-vokal i flera 
av de jämtmål, där o ock u hållas skilda, nämligen litmål, nordjt. 
ock Rvs. Förklaringen av ordets vokalisation är oviss. En övg. 
u •-> o i svagton kan näppeligen föreligga, då det notoriskt 
svagtoniga snm, konj. ock rel. pron., vilket visserligen återgår 
på sem, i de åsyftade målen har u-vokal2; att urspr. sum i 
svagton skulle ge som i dialekterna, medan sem i samma ställ- 

Jfr tabellen hos Nor. VSpr. I, 538. 
Detta u är f. ö. något påfallande, när det jämföres med ordets 

skrivning under 1300-1500-talen i jämtska urkunder. De äldsta av 
mig genomgångna, från 1340-talet, ha sem (sa3m), men redan 1348 
dyker som upp, 1 gång i ett brev (D. N. III: 255), som ett tjugotal 
ggr har sem, ock därefter blir som nästan enarådande, medan sum 
endast anträffats 2 ggr (1365, 1418). Stavningen som kan ju dock 
bero på någon skrivartradition. 
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ning gåve sum, synes föga troligt. Ett antagande av a-omljud 
som orsak till o i det jämtska som 'somliga' ställer sig även 
svårt. Man förstår ej, varför icke åtminstone tum i så fall även 
blivit omljutt. Ock vidare måste, såsom tidigare framhållits, det 
jämtländska a-omljudet, liksom det norrländska över huvud, stå 
i nära samband med det västnordiska, ock när nu a-omljud på. 
västnordisk botten ej inträtt före m ock n1, kan man ej förut-
sätta omljud på västnordiskt vis för det jämtska som. Därtill 
kommer, att .Åre, som ju ligger väster om de nämnda jämt-
målen ock som före m åtminstone i vissa fall skiljer mellan 
äldre o ock u (dömn 'domna' : hönia,?f• 'humla, -e'), visar o u. 
Mot att förklara o såsom beroende på det speciellt östnordiska 
a-omljud, som Hultman2  antagit före kort m, talar bl. a. den 
omständigheten, att ordet i Häls. kan ha ren u-vokal: Delsbo 
sumtans. T. v. får man väl nöja sig med ett konstaterande av 
att u i sum oregelbnndet öppnats till o. 

Anm. Från Färila i n.-v. Hälsingland är 0 antecknat i om, som. 
I andra delar av landskapet äro 8-ljud iakttagna, ock från Delsbo uppges u. 

I Medelpad träffas a, som här normalt står före m (blott 
mera sällan uppträder o, dock allmännare före mp)3. 

Den södra-västra delen av Ångermanland är den egentliga 
hemorten för övg. u --> o före m-förbindelser (samt före g ock, i 
ett fåtal ord, pp). Av ord på -m visa tum, trum (ock um) detta 
o, som i ett par fall också når in i landskapets nordöstra del. 
Denna, eller åtminstone vissa mål därinom, kännetecknas av 8-
eller ö-ljud i ett par mycket vanliga ord med u. (o) framför ro.: 
8912 'om' ock hma 'komma' (samt ofta före pp). Det är då på-
fallande, att förhållandet blir omvänt i fråga om ~ta, som är 
väsentligen sydligt-västligt, ock det endast från n.-ö. antecknade 
sömt(a). 

Vilhelmina i s. Lappland har om gentemot såmta. Det ång. 
somt når in i s. Västerbotten (Dfs). Från Btr ock Skf äro som 
ock ont belagda med den ft-vokal, man här har att vänta som 
representant för u. 

Också övriga former i kustmålen återgå på u. 

Se t. ex. Hultm. a. a. s. 185, 289. 
A. a. s. 289 if. 

8) Jfr Bogren s. 58, 75 ock Vestlund s. 15, 41, 



60 	DUMT, ÄLDRE Ö OCK Ö I KORT STAV. 1 NORRLAND. 

Några mål utanför mNorrl. 

Norrbotten. Framställningen i mom. A ovan bygger bl. a. 
på det först av °raljeri gjorda antagandet, att å i nVb. (Btr etc.) 
återgår på u. Utvecklingen torde, som G., egentligen beträffande 
norrb. mål, föreslagit2, ha tillgått så, att u »fdrst öppnats till o 
ock därpå slutits till å i sammanhang med förlängning». Äldre 
o, som i nVb. reflekteras av a, måste tidigare ha antagit det 
ännu öppnare uttal, som lett till a-ljud. 

I norrb. mål synes ingen skillnad mellan u ock o ha upp-
" visats, åtminstone ej i typen bud. Denna typ företer i vissa nb. 

mål a: Nkal, Ökal, i andra ännu slutnare ljud: Piteå e, Neder-
luleå e eller o, ock övergång till a saknas. Det låge närmast 
till hands att antaga, att o direkt utvecklats ur u genom till-
bakaflyttning, jfr nedan behandlingen av typen duga i Nb. 
För a har nyss förutsatts en delvis motsatt utveckling: öppning-
slutning. Knappast ha dock a ock o uppstått på olika sätt. 
ilar möjligen a på sina håll vidare slutits till e ock ibland 
ytterligare till o? 

Då nu å-ljudeu i n. Vb. tydligen återgå på u, synes det 
måst sannolikt, att de däremot svarande nb. å- eller o-ljuden 
över hela linjen utvecklats ur u. I alla händelser kunna värk-
ningarna av a-omljudet på u, åtminstone i typen bud, icke med 
någon säkerhet spåras nordligare än i n. Vb. 

För nb. mål hänvisas i övrigt till utförlig framställning i 
H. Rutbergs ock C. Pihls avhandlingar. 

Finländsk-baltiska dialekter. Av Hultmans »Östsv. 
dial.» ock Flesselmans »Stafv.-förl. o. vok.-kval.» synes framgå, 
att å är det normala i ful. mål. För t. ex. GKarleby3  ock 
Pargas4  anges kvaliteten o, för Vörå 2  a. Även i baltiska mål 
förekommer å, men därjämte 0, bl. a. nästan konsekvent på 
.Nuckö: bo ''bud', ro 'råg', lo lp 'lock', Ml.  'gul', bo„? 'boss', brot 
etc. (men lukt m. lott')7. 

Sverige VI, 689. 
Nysv. stud. I, 175; jfr Sverige VI, 690. 

2) Hagfors Sv. Lm. XII. 2, bl. a. s. 36. 
Thurman Sv. Lm. XV. 4, 76. 
Freudenthal Vöråmålet, t. ex. s. 14. 
less. a. a. s. 88. 
Danell Nuekömålet s. 110 f., 115 med not 2. 
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Om ursprunget till de fin! -baltiska å- ock o-ljuden kan jag, 
liksom i fråga om de norrb., endast mera gissningsvis yttra mig. 
Det förefaller mig sannolikt, 'att det baltiska o utgått direkt ur 
u, ock att de på »östsv.» område i övrigt vanliga å-ljuden genom 
yngre ljudövergångar likaledes utvecklats ur u. De »östsv.» 
målen skulle alltså, såsom de norrb., ha saknat a-omljud av u. 
En liknande åsikt ligger möjligen till grund för Hesselmans be- 
handling av hithörande frågor i anf. arb., ehuru den väl ej 
direkt uttalas där. Ett sådant antagande skulle ju stämma gott 
överens med det allmänna betraktelsesättet av a-omljudet såsom 
en företrädesvis västnordisk företeelse, vars värkningar avtaga, 
ju längre man avlägsnar sig från det västnordiska spridnings-
centrum, Tör att slutligen alldeles upphöra. Först en undersök-
ning av de uppsvenska dialekterna, som ju i allmänhet stå de 
finländsk-baltiska närmast, kan dock bringa klarhet rörande de 
senares ställning. 

Övre Dalarna. Efter välvilligt medgivande av d:r Levander 
meddelas här' om vissa mål några kortfattade notiser, som an- 
tingen grunda sig på muntliga uppgifter av L. eller också hämtats 
ur hans sammanställningar av ordmaterial. I L:s stora arbete 
om övre dalmål kommer givetvis en ingående framställning av 
u/o-problemet i dessa dialekter att lämnas. 

I Älvdalen står före k ock r med stor konsekvens o (: o, 
före ä, s, t utan skönjbar regel i vissa ord o ock i andra u 
(u 	ut), före övriga konsonanter med få undantag u, i alla 
fallen oberoende av kort- eller långstavighet. Få växlingen u: o 
har kvaliteten av bortfallen eller kvarstående ändelsevokal 
praktiskt taget • icke haft något inflytande. I Mora ock Orsa 
regleras däremot stamvokalen i tvåstaviga kortstaviga ord i 
stor utsträckning.av ändelsevokalen, ock vokalkvaliteterna skilja 
sig avsevärt från Älvd., men fördelningen av u ock o är i stort sett 
densamma. Något a-omljud torde, enligt L., näppeligen med 
säkerhet kunna konstateras i någon ordtyp. 

I västerdalmålen ha, enligt Sjödahl s. 19, äldre o ock u 
sammanfallit i urspr. korta stavelser av olika typer. »Växlingar 
mellan öppnare ock slutnare vokaler förekomma visserligen, men 
dessa växlingar synas icke vara betingade av huruvida resp. 

1) Jfr även s. 50. 
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vokal återgår på fsv. fno o eller på fsv. fno. u». I ord av 
typen bud motsvaras äldre o-u av a 	(övre Vdal) ock 0 — 
(i övrigt), se a. a. s. 23. 

Hälsingland. Det material från hälsingemål, som jag gått 
igenom, har i allmänhet 8 (Forsa, Ljusdal, Färila, Enånger1, 
Norrala, Söderala, Alfta) 	e (Delsbo 2, Järvsö) 	(Arbrå) i hit- 
hörande ord. På sina håll kan 8 -.. e i n. Häls. fä a-klang: v 1. 
dyl. (jfr liknande i n. Härj. ock s. Ja, ovan 8.30; 33). Undantag 
från huvudregeln utgör i Forsa ock Delsbo ställningen framför 
g med ex. hug, rtcg, trtig från F. ock D. (men i Gram. 1862, 
s. 20 hög, råg: onöjaktig beteckning?) ock tig från F., vartill 
kommer Söderala hg (men rsg, trsg)3. Vidare äro i F. av 
orden på -d avvikande: bu 'bud', mu n. 'smått avfall, boss' 
(jämte sdigmi_c 'sågspån'), ng n. 'nit på spik'; däremot trofcil 4  n. 
'dyngränna -i ladugård 1. stall'. 

Vokalerna a ock o återgå tydligen på äldre u. Mellan de 
nordhälsingska is-formerna ock motsvarande med 85  i s.-ö. Mp. 
existerar förmodligen geografiskt sammanhang (jfr ovan s. 52 f.). 
Det bör observeras, att u före g i vissa fall når långt in i 
Mp.: Torp trsg, tsg, ock i det förra ordet ända in i Hj.öhog. I 
Forsa ock Delsbo synes u vara regel framför g även i typen 
duga (se s. 134). Likaså bör Söderala hog jämföras med bc)ga, 
hbga i samma mål (s. 134). 

Om alltså u ock o utgå ur äldre u, följer därav icke, att 
alla 8 e s utgå ur äldre o. Till dessa tre senare ljud ha tro-
ligen både o ock u utvecklats. Äldre u vill man (i de mål som 
ej ha u, o) spåra före g, i vilken ställning det ju bevarats med 
särskild kvalitet i Forsa, Delsbo ock Söderala. Framför g står 
genomgående u i Häls1,°, vidare i dalmål (jfr ovan) ock i såväl 
äldre som nyare västgötska 7. Å andra sidan kan äldre o för- 

Ordsamlingen är ej fullständigt excerperad. 
Sv. Lm. XI. 4, 80 f. 
Om utveckling före m se ovan s. 59. 
Hör väl på uågot sätt ihop med v. tri 'trampa'. 
Tecknen is ock 8 äro ju ofta likvärdiga, ock om Forsa tt an-

märker Bogren, att det snarare borde skrivas 8. 
Hultman s. 41 if. Stavningen bogha i 1609 års edition (Flultin. 

s. 49 not 2) är säkerligen utan betydelse. 
Götlind Vglagen s. 4 f. 
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modas före k ock r på grund av HälsL:s konsekventa o-skriv-
ningar i dessa fall' (jfr även här dalmål). 

I detta sammanhang må påpekas, att fördelningen av o ock 
u i kort stavelse i HälsL på flera punkter liknar förhållandena i 
ålderdomliga dalmål, såsom Älvdals-målet 2. Det är möjligt, att 
hälsingemålen, innan de nivellerats, påmint om östligare dal-
mål, ock att Dalarna i detta fall liksom i fråga om materiell 
folklig kultur3  representerar ett fornt Hälsingland — åtminstone 
till någon del. Vad beträffar HälsL:s språk i detta avseende 
— ock i flera andra — ville jag förmoda, att det tämligen väl 
återger »fornhälsingska»4. 

Allmän anmärkning till Kap. 1. 

Av ords  som skulle motsvara typen ti1 'till' hos Hess. i ock 
y (s. 4), d. v. s. »ord med en, kort stavelse, som ej ha lätt-
associerade sidoformer (böjningar eller avledningar), som äro 
två- eller flerstaviga», har jag antecknat blott ett, delvis osäkert 
ex.: partikeln for- "för-' 3. I en del mål synes for-, som väl 
uppstått ur fur- (got. faur- etc., jfr Lindgren s. 43 f., Hg. Ob. för, 
före) i svagton eller också' genom regelbunden öppning u --> 
före r (t. ex. i övre dalmål), förekomma i gamla, dialektala 
bildningar, medan för- (<-- fyr-) uppträder i yngre, mera riks-
språkspåvärkade ord. På andra håll är ursprunget svårt att. 
avgöra, då for- ock för- böra ha sammanfallit i for- (delar av 
Mp.? även i Härj.?) 1. dyl. 

Tämligen säkra ex. på for- äro bl. a.: J.Ham fgrfat 'strump-
fot', Å.Sid fårfåt6 ; Ham farkan adj. i farkanmat läckerhet',. 
Res förfpnmåte bs. 'den mat som man gärna vill ha, som är-
aptitlig', Nora fIrkanondt, Tre fåTkan 'begärlig', L.Vilh firrkan 
'efterlängtad', V.Btr fårk691 (se T. Ob. 131 a forkunn); V.Dfs. 

Hultman s, 47. 
I fråga om långstaviga gäller detta kanske ej. 
Se S. Erixon i Sv. Turistför:s årsskrift 1923, s. 54. 
Jfr om en annan fråga Geijer Tilljämn. s. 69 if. 
De s. 56 f. omnämnda sam, um höra ju från början ej hit. 
Jfr D.Å1vd frfOt n. 'ds.', Mora (Vinäs) förfkt n.; däremot. 

föreligger äldre för- i: fls.0b. förfötter, (Delsbo) ferfettan bpl. ock 
kanske M.Torp (86) fc_serfckt f. 
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(Q. 39) fargagsmau, Btr fårgåe f., v. 'födoråd, giva f.', Skf 
f4rgagsg6b Tödorådsgubbe' (ytterligare ex. särskilt hos Lindgren 

å. 99 f.) Ofta torde vokalen i for- ha utvecklats såsom 43 u i 
långstav. r-förbindelser, r + k etc: Detta gäller t.' ex. torken 
ovan ock det troligen på något sätt hithörande värbet forka 
'förmana, varna etc.' (kanske bildat på for- Som samka: sam-, se 
Hq. Ob.): J.Åre fög, Å.Res förka, Hsand förka, V.Unr fark'(11) 
etc.; Hs.0b. fårka, fårska, D.Älvd fikrka, Mora (Vinäs) förha. 



Kap. II. Ord av typen duga. 
Hithörande ord äro företrädesvis av två slag: dels svaga 

maskuliner, vilka i de norr!. dialekterna genomgående förall-
mänligat den oblika formen i sg., dels värb, i regel av första 
svaga klassen. Därjämte äro att märka en del former av det 
svaga fem. kuna, där nom. bibehållits, samt ett par adj. ock 
adv. eller prep. 

I denna typ skrives vanligen blott u (ej o) i uppslagsformerna, 
emedan det ofta är ovisst, om stamvokalen återgår på u eller o. 

1. Materialsamling. 

buda v. 'båda, ge bud': Nj.Storsjö kdoi :n b. 'sjön bryter' -da 
(när det är bränningar vid ett skär); J.Åre bdo äv. 'gå vågor 
1. bränningar', Rödön da bbdo o kök 'det puttrar o. kokar (vid 
stark kokning)', Hägg bb.da, Ham bda, Rvs bida, Stugun bepda 
(on), Rag bemi 	bOa; N.Torp (59) bita[s] '(före)båda[s]', SnaLjtp 
bba, Holm bena; Å.Rms bba, ResNoraSid bira; L.Vilh bi2a[s] 
'(före)båda[s]'; V.Unr bo5a '(före)båda' etc.: »då vattnet i havet 
knappt når över en klippa; så att man på avstånd kan på vattnets 
rörelse skönja, att där finnes en klippa, så heter det, att hä 
bo5ar borta sten», Dfs (Lj. 38) Voda, Nys Nia, Btr(113) Skf 
bada. — Härtill J.Berg bådabrdv 'brev som förr skickades 
mellan vissa gårdar i byarna, innehållande vissa underrättelser'. 
Om sammanhanget mellan bet. 'ge bud' ock 'gå vågor' jfr 
täxten hos Unr ovan ock T. Ob. bode m. — Osäkert är, om 
samma ord föreligger i M.Torp(Vestlund) Tuna baa 'välla fram 
(om vatten); sladdra, prata'. Bet. kunde ju ha påvärkats av 
rimordet guda (se nedan). 

1.) Jämte Nita, yngre bildning till bi. 
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buda m.: J.Åre Ndo 'svallvåg 1. annan rörelse i vattenytan'; 
V.Unr bo5a 'en klippa i havet', Skf bida 'undervattensskär'. — 
T. Ob. bode m. — M.Torp (Vestlund) båct '(vatten)stråle' hör till 
det likalydande v. (se föreg. ord, slutet). 

duda v.: J.Hägg didu 'blöta garn i kallt vatten, medan det 
sitter kvar på härvkorset', Ham 4.da (Westin) 	s (egen upp- 
teckn.) 'tvätta hasplat garn, medan det sitter kvar på korset' 
(W.), Brfl döda  'blöta garnhärva i varmt vatten', Lockne (Vål-
backen) deoda, (Valne) g 'ds.' 

Samma ord som nisl. (Blöndal) doa 'svwkke, afkrEefte'. 
Andra bildningar på du- äro: nisl. do5i 'dosighed, dvaskhed, 
letargi, dodhed; luelvningsfeber', do5inn 'dorsk, slov, slap', dona 
'sloves, slappes', do5ajUkur 'dosig, slov; som har kxlvningsfeber'; 
D.Älvdalen &War 'vara yr i mössan' (Rz dudra 'vara halvfull, supa 
i flera dagar [som vid bröllop]' Älvd.). I avljud härtill, ‹- daubjan, 
stå: Å.Res dj ona 'blöta garnet etc.', Multrå dö 'gm neddopp-
ning i hett vatten 1. på annat sätt förekomma att garn o. d. slår 
knutar på sig', D.Älvd (enl. Levander isy) dö0a 'slå hett v. (på 
garnhärvor)'; no. dial. Aas. doyda . . . »af og tu l i formen 
&we, dog noget usikkert, da det tildeels faar samme betydning 
som deurva; saaledes i Nordl. om at udblode ho med varmt 
vand, i Tel. om at blodgjore uldgarn ved ophedelse» ock Rosa 
doyda . . . »om blodgjoring av garn, i Sxtesdal etc., STrondbj. 
(doy, imperf. tildels dögd); ordet skiller, sig i Tel. og &et. be-
stemt fra doyve». Åtminstone i vissa betyd. identiskt är östsv. 
V11 "döda II 'koka sörpa åt kreaturen; urlaka kreatursfoder; 
slå varmt vatten på garn etc.; väta under sig (om barn)'; III 
'spraka (om eld); stinka; pedere'; IV 'ligga o. masa sig, ligga i 
djup o. långvarig sömn' (?även I 'koka potater 1. rovor oskalade'; 
att jföra m. ii i första bet.?). Jfr Rz 114 a dööj 'tillreda sörpe åt 
kreaturen' Vb., döj-for 'varjehanda småfoder etc.' J.Åre dtly 
(pret. 4) 'haspla upp garnet i härvor, blöta det på härvkorsen 
o. låta det torka på dem' kunde, enligt Geijer, återgå på ~val 
eller doyda. Om denna ordgrupp, särskilt de nisl. orden, se 
Hultman HälsL s. 183 not, KFJohansson i Namn o. bygd II: 
205 if., Nor. Aisl. Gr.4  s. 144 ock framför allt Persson Idg. 
Wortforsch. s. 744 m. not 1. Ur bet. 'göra kraftlös' utgår 'tvätta 

1) Om detta jfr Aas., Ross ock Rz 113 b döva. 
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garn etc.', 'urlaka, koka etc.' ock kanske i övrigt 'fukta'. Ovisst 
synes, om 'stinka etc.' kan härledas direkt ur den primära bet. 
'dunsten, räuchern, verfinstern' hos roten dheu- etc., Pers. Wurzel-
emelt. t. ex. s. 60. Det östsv. (V11 IV) 'ligga o. masa sig etc.' 
står i motsatsförhållande till got. us-daudjan 'sich beeifern', 
som är bildat med privativt us-, jfr Pers. Wortf. a. st. De nu 
behandlade dialektala värben cloyda motsvara närmast got. 
-daudjan; fvn. deypa ock rspr. döda 'töten' däremot got. daupjan. 

fruda s. 'fradga, skum': J.Ham-Ström freocc m.; N.Torp 
(Vestlund) fria; Å.Res fika; L.Vilh fria; V.Unr froda m. 'frodig-
het i jorden', Dfs (Lj. 38) frida »isl. fro5a», Btr (103) fria m., 
Skf frida m. — Jfr T. Ob. froda f., Hq. Ob. under fradga ock 
ovan s. 9 f. Om ø i Res se nedan s. 70. 

fruda v. 'fradga, skumma': J.Aspås fre.t, Lit fri), Hägg 
frödo, Alanäset (Ringvattnet) fria; Å.Res frka, Tre fria äv. 'jäsa; 
växa frodigt'; L. trims 'bildas skum'; V.Unr fro5a, Btr (103) 
fy, Malå (Unr) froda = ?). — Jfr föreg. 

guda v.: N.Attmar dar pres. (pret. o. sup. da) opers.: 
ha g. vant 'det fläktar ljumt'. — Hs.Färila da 'om lukt, värme 
som slår emot en'. — Kan ordet möjligen vara parallellbild-
ning till gula, gusa, guva nedan? 

gulla v.: I.Torsåker gia 'svamla', Nora vara uta o ga 
'vara ute ock stimma, stoja'. — Ordet kunde vara en gammal 
bildning, i avljud till fvn. giöpr in. m. (se Hq. Ob. fiskgjuse) 
ock eventuellt till Rz 192 a göuäs 'tokas, gyckla etc.' Vb., ifall 
detta utgår ur gau5- ock icke ur gauv-. Dock har det berörings-
punkter med ljudord som följ., ock det kan ej häller alldeles 
skiljas från föreg., jfr dubbelbetyd. hos gusa nedan. 

juda v. 'prata, sladdra': Å.Tre ja, Sdh ja. — Tydligen 
ett yngre ljudord. Jfr dock föreg. ock 2. luda v. nedan. 

knuda v. 'knåda': HITännäs kne2clo; J.Åre knödo, Hägg 
knick Barn knir.da, Hackås knick; N.Torp (60) knia; I.Rms 
km2 hop ddlan 'k. ihop degen', Tre knia; L.Vilh knia; V.Nmal 
knåda (betyd.?), Dfs (Lj. 38) goda, Btr (212) Skf blida. 

knuda v.: M.HavSnaLjtp knia (t)hop sv 'tränga sig 
samman (i en klump)', Ilid kncpa hop see 'tätt packa sig till-
sammans, så att en »knåda» [se 2. knuda in.] bildas'. — Samma 
ord som föreg., vars ursprungliga betyd. ju anges som 'trycka' 
1. dyl., se Hq. Ob. 
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Minda m.: J.Åre knbdo 'knådad deg'. 
linuda m. 'tätt sammanpackad 1. sammangyttrad massa': 

M.HavBorgsjöSna knew, IlidHolm kneoa; .Å.St-Så Nora knira,. 
Sid s; V.Unr knoöa 'tätt smnpackad massa, hög'. 

I. luda v.: V.Dfs (Lj. 103, F. 43) loda »isl. lob»: 'faeste 
sig etc.' — T. Ob. loda 1. — Samma ord är kanske Å.Res la 
»om träet i lindar (som inte äro järnskodda) nötes, så att det 
går tungt; sällsynt här; inkommet från n. Ång.?» En urspr. 
betyd. 'bli sittande fast' låter ju för detta lätt tänka sig. 

2. luda v.: I.Nrå la 'ljuda, dåna', Själevad 8, Tre s 'ljuda 
(om mera obestämt ljud)', Sdh 16a 'ds.'; L.Vilh lia 'genljuda, 
eka'. — Ordet kunde vara bildat på svaga avljudsstadiet till 
roten meup- (se t. ex. Hq. Ob. ljud). Emellertid har jag icke 
(i de vanliga ordböckerna) funnit någon annan germ. bildning 
på detta stadium än de fornspråkliga namnen Hludowic(us) etc. 
(t. ex. Hq. Ob. Ludvig). Från dessa är det ju ett långt steg 
till det nordång. ordet, ock betyd. 'berömd', som varit den ur-
sprungliga i egennamnen, förlikar sig ej alldeles med den mo-
derna 'genljuda'. Att finna någon annan förklaring till dialektordet 
synes dock svårt. Det sammanhänger möjligen med juda ovan'. 

milda m.: J.Ham (G-r) mådan bs. 'modden på en väg'. — 
Jfr mud, mod s. 8. 

1. muda(s) v.: J.Fors mena 'smula'; Kind meoas sp 'sönder-
smulas', mcog bot 2  'förnötas, småningom försvinna, avtaga'; 
Å.Nrå. ma-s15n(t) 'smula sönder'. — Hs.0b. mås, mftas 'nötas, 
bliva sliten', mäas borst 'avtaga'. Rz måda, måa 'göra t. stoft' 
Hs. — T. Ob. möda, jfr moast. Hit hör väl Å.Tre mad (rspr.- 
änd.) adj. 'sur (om ost)' egentl. 'smulig', jfr Inga etc. Kap. III. 

muda v.: Å.Res ga„ty mira 'gå sakta'. Jfr Ross. moa 2, 
— T. Ob. moa 3 'sysle saa smaat, pusle'. 

muda v.: I.Tre nikt 'skämta, leka, skoja'. — Man kan 
ej gärna antaga något sammanhang med närmast föreg. 

nuda v. 'nåda, nita': Ilj.Lhär 4do, Älvros n4; J.Hägg 
nbda 	-o) nåd% Ham nåda nåda, BrflMarieby n4da (0), 
Lockne(Valne) lagda, Hackås nåda, Berg nisa 'nita, klinka, stötta 
emot då ngn spikar genom en bräda o. d.', Rag noa 'nåda på häst- 

') Om ett eventuellt tredje luda se nedan s. 72 f. 
2) Pass. inf. får tydligen formen mw..? framför det med kons. 

börjande bot, medan meocts bevaras före det vokaliska uddljudet i Op. 
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skosöm'; N.Torp(60) nea, SnaLjtp Q; Å.ResNoraNrå nia, Tre 8, 
Sdh nöa; L.Villr nba; Y.Unr noa, Nys nita, Btr(212) nita, 
Skf ndcda. 

puda v.: N.Sna pea 'stoppa', Selånger 	'ds.; arbeta m. ett 
mödosamt arbete', Ilid peva 'arbeta mödosamt men skäligen re-
sultatlöst'; I.Res pea o yera na smot. . . o. göra ngt smått'. 
— Jfr pilat adj., kap. IV nedan. I Selånger finnes ett picka 1 
samma bet. som pila. 

ruda v. 'vara röd, lysa rött (ofta om himmeln)': J.Are redo, 
Hägg reda, HamMarieby r4da; N.Torp(60) r??.a, SnaLjtp Q, Ilid 
reoa; 1.Rms 9-1fcc, Tre ra 'bli röd (rödaktig), t. ex. om  ett sår 
som börjar inflammeras'; L.Vilh 0.a; Y.Unr roda,, 13tr(103)Skf 
rdtda. — T. Ob. röda 1. RmsVilh dra har väl o från adj. röd 
(jfr dock nedan s. 70). 

ruda m. 'rött sken, rött ljus': J.Åre redo; Y.Dfs(Lj. 38) 
reda. — T. Oh. rode m. 1. 

skuda v. 'skåda': J.Åre sked°, Ham skeda, äv. 'bese', Rya 
skeda 'ause [ngn för]', skedas-Mr 'se sig om'; Å.Res skira, Nora 
= 'syna, noga betrakta', Sid 8 'ds.'; L.Vilh shi2a 'ds.'; Y.Dfs-
(Lj. 38) skeda, Nys skita, Btr(212) 

studa v. 'stöda': N.BorgsjöSnaTynd sta, IlidHolm steost 
'sätta stöd på [t. ex. en hässja]'; Å.Rnis sta 'sätta upp stöd'; 
Y.Dfs(Lj. 40) st4da. — Fvn. ato5a. 

suda v.: J.Åre sedo 'uppstå hudlöshet', Hägg seda 'fukta 
ock klibba', Ham såda 'förorsaka 1. bliva hudlöshet', Rvs sida 
'puttra, om vätska med värmegrad nära kokpunkten', Berg. 

— a 'koka', Fors scoa (co a) 'genom upphettning över eld 
göra mjuk'; N.HavBorgsjö sea 'koka ngt (länge)', Torp(60) g 'sjuda, 
koka', skly-dt 'klibba fast (om kläder)', Sna Q 'koka långsamt o. 
länge', Tynd = 'koka', Ljtp = 'vara tryckande varmt o. kvalmigt 
(om väder)', Ilid sena 'koka (ngt) länge',, Holm = 'koka sakta o. 
grundligt, onödigt länge'. Värb, ej sbst., är väl också J.Myssji5 
såda 'hetta åt huden, t. ex. gm  ett för varmt klädesplagg'. — T. 
soda. Ang. betyd. av Åre- ock Ham-formerna jfr T. Oh. sodna. 
Ordet ingår i sms.: J.Lockne(Valne) sgdavdrman, Sundsjö (Gran-
sjölandet) sea- m. bs. 'varm, fuktig väderlek utan solsken', Fors 
scoavdrma m. 'kvävande värme, t. ex. under solheta dagar'; 
M.HavBorgsjöTorp(60) siavetra 1. dyl. 'varmt så att kläderna 
klibba fast, kvalmigt' (jfr liknande i Å.Res ovan s. 9). 
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truda v. 'trampa': J.Åre trbdo, Hägg tre, Ham triecla 'tr. (på 
tramporna i en vävstol)', Rvs trida 'småtratitpa (på marken)', 
Bag tr; N.Hav trtja äv. 'tr. på samma ställe', SnaTyndLjtp =, 
IlidHolm treva; Å.Res try 'knåda', Viksjö e 'ds.', Nora g, Ull 
trh-62) 'knåda', Tre tr,ka; L.Vilh tri2a 'trampa (t. ex. en väg)'; V.Dfs 
(Lj. 38), &eda, Nys tr,fta. 

Till dessa former med regelbunden vokalism komma sådana 
med ö-ljud: Hj.Tännäs tro; J.Rvs 'trampa (spinnrock)', Stugun 

'knåda'; 1ILHav tre 'ds.; tr. ngt som är försett m. en 
trampa', Attmar =1  'knåda en deg i tråget', Ljtp tro 'knåda', Ilid 
tr 8p 'ds.'. För IlavAttLjtp uppges böjningen trg, pret. tråda, 
sup. tro, ock troligen gäller liknande för samtliga o-former. 

fråga om Å.Res fria m., v. (se ovan) — knappast däremot 
beträffande Rms L.Vilh ria (se ovan) — har man att anta en 
sporadisk slutning till fif mellan r ock dental. En parallell ut-
göra möjligen de norrl. frost(-) 'frost' ock brod 'brodd', där ö 
dock kan bero på äldre y-former. Liknande utveckling finnes 
i Dal. bärgslagsmål (lic. Envall) i sådan ställning sporadiskt 
hos mål nedemot Upplandsgränsen, t. ex. Husby fråea 'frossa', 
gentemot fr92 1. dyl. i andra bärgslagsmål, som genomgående 
ha 8. Dessa ö-former i bärgsl. få väl dock sammanställas med 
en allmännare utveckling till ö i v. Upp1.2  

För det norrl. trä kan utveckling ur truda däremot icke 
antagas, ty man skulle i så fall väntat *fria. I stället bör man 
troligen räkna med två värb, ett truda efter 1 sv. konj. ock 
ett träda, som tidigare gått efter 2 sv. konj. ock nu följer 
den 3:e. En kompromissform är try i materialet ovan. Det 
nämnda träda motsvaras av no. dial. tro(d)a 	tro Ir2ede, 
trampe etc.; felte, stampe sammen'. Aas. förklarar detta som 
utgånget ur pret. trod (:•treda); jfr T. Oh. 3. Det bör emeller-
tid framhållas, att i D.LimaTranstrand finnes ett starkt värb 

Mellanljud mellan 0 ock e. 
Jfr Isaacsson SFjärdh. s. 98f. — Om analoga fall i västerdal-

mål se Sjödahl s. 19 if. ock i sHall. Wigforss t. ex. s. 274, 282. I 
norska dial. är ju ö som representant för äldre o u vanligt. Däremot 
ha norrl, mål endast sällan — utom i typen ludin — ö ur o 	u, 
t. ex. 0 i Åre, typen bud, ock mera allmänt i n.-ö. Aug. (växlande med 8). 

Det långa o (jfr Ross troo pret., från östlandet) är påfal-
lande; fsv. ö i pret. trodho betraktas av Nor., Aschw. Gr. § 536,3, 
som analogisk nybildning. 
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(2 avljudskl.) trg tray tr9b 	*trio5a *trau5 *tru5it 'trampa, 
knåda'', ock möjligen -kunde de norr1.-no. ö-formerna, åtminstone 
delvis, motsvara detta *trio.  Även ett västgötskt trg kan åter-
föras på trio5a2. Över huvud taget är det dock svårt att för-
klara dessa ord såsom »ljudlagsenligt» uppkomna, se Hq. Qb. tråda. 

buga m. 'båge': Hj.Lhär böga3, Sveg(Js. 28) bege, Tännäs -go 
be)go, Älvros biga; J.Åre bi2go, Hallen y, Ås g, Hägg bka, Marieby 
4gu, LockneRvs Niga, Hackås bdiga, Berg bilga 	Rag arm- 
bogan; N.Hav bka, BorgsjöTorp(59) i, Sna e; Å.Rms bka, 
ResNoraNråUll bka, SidTre L.Vilh bka; V.Dfs(Lj. 38)Bygdeå 
1)Qya, Nys 8, LövångerBtr(147) Niga, Skf y. — I J.Flam, där ty-
perna duga ock fiugu sammanfalla, har förblandning med bugu 
I'. (se Kap. IV) ägt rum, så att mask. bilye, kommit att betyda 
både 'båge' ock 'inrättning varmed man bär hö o. halm', medan 
ormbecra 'armbåge' blivit fem. Jämte dessa 8-former (ur Westins 
ordbok) finnas även sådana med diftong: armbayga f. (G-r). 

duga v. 'duga': Hj.Lhär dbgu, Tän diko, Älvros dga; 
J.Åre döp, MörsilMattmar ckyo, Rödön ditga, Hägg diega, Ham 
dega, MariebyLockneRvs diny, ga, Berg dka; N.HavBorgsjö 
Torp(70)SnaLjtpHolm dka; Å.NoraNråUll dka, Sid =  dka, 
Tre dka; L.Vilh deg; V.Nmal daga, Dfs(F. 47) defa, Nys 
(149: 20) dega, Btr(104) detga. — Om de oregelbundna formerna 
se under tuia s. 80. 

öduga m. 'odåga': N.Sna e2dka; Å.ResSt-Så e)chiga. 
ryggfluga m. 'ryggskott, hastigt påkommande värk i 

ryggen': J.FIägg-Lit rpgfkku, Marieby Q, Lockne(Valne) 
Berg rhkafkdga 	— Jfr flog e. 11. 

htiga(S) v. »hågas»: Hj.Tännäs Mgo betyd.?; J.Åre hOos 
'vara hågad; tycka om ngt; längta efter ngt', Mörsil ho-sa-ulit 
'längta efter', Ham hbyas, äv. 'åstunda, tycka om (mäst om 
mat o. d.)', Berg hisga-sa 'längta efter'; N.Hav hkas 'trivas, ej 
vara mörkrädd', Borgsjö = 'trivas', Torp(60) 'ds.', SnaLjtp e 'ds.', 
Ilid hepgas 'ds., ej vara mörkrädd'; Å.Rms hkas, Res hkas, Tre 4, 

1) Påpekat av Levander. 	2) Enligt Götlind. 
3) Jessens bagg (s. 19) är vål fel, kanske uppkommet genom för-

växling med bitgu 'bärredskap' (jfr täxten ovan). F. ö. är detta det 
enda fall, då icke J:s uppgifter (åtminstone frän Lhär) bekräftats av nyare 
uppteckningar. 

5-240984. Sv. landsm. Bua ht. 
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Sdh högas; L.Vilh /tigas; .V.Nys Was, Btr(141) heigas 'behaga', 
Skf y. — Härtill hör M.Tynd hkasam 'trivsam, som man ej 
har långsamt med'. 

hugad etc. adj. 'hågad': Hj.Lhär höga, Älvros higa; J.Åre-
kyon 'h., begiven på ngt', Hallen =, Ås g, Hägg hkan Q; 
Ham klan (W-n) hyn (G-r), MariebyBrfl hkan 
Rvs higa, Hackås hegatt, Berg hka 'h., lysten efter', Håsjö 
hka; N.Hav hka 'lysten efter, särskilt i fråga om mat', Torp. 
(60) Q, SnaLjtp Q, Ilid hipga; .I.Rms kgan, Res hka, Vik-
sjö Q, St-SåNoraNråUll g, SidTre g; L.Vilh higa; Y.Nmal hbga,. 
Dfs(Lj. 45) hgya, Skf hetya.1  

luga m. 'låga': Hj.Lhär löga, Tän •l(go, Älvros lko ; J.Åre 
Hallen kyo, Hägg lggit, flarn liya,  Marieby leka, Rvs Hackås.. 
laga, Berg lka 	M.HavBorgsjö lka, Torp(60) g, SnaLjtp Q; 

I.Rms lga, ResNoraUll liga, Tre Q; L.Vilh /i2ga; V.Dfs(Lj. 125> 
Bygdeå lya, Lövånger lega, Skf y. 

Inga v. 'låga': J.Åre kro, Hägg Viga, Ham lya, Marieby 
lega, Lockne(Valne)Rvs g, Berg liga g; Å.ResNora 
liga; V.Dfs(Lj. 38) /Qya. — Det är ovisst, om härmed kan 
identifieras: Å.Tre /ht, Sdh 16a 'brinna m. stark loge', V.Unr 
loda (d väl stumt liksom ö, se Unr s. III) 'låga'. I n.-ö. Ång: 
ock s.Vb. faller g (y) mellan två u, t. ex. flruu (1. dyl.) 'fluga' 
(jfr denna typ) samt mellan u ock följ. kons. i fall som strigna. 

strugna 'storkna'. Bortfall mellan u ock ändelse-a synes. 
uppträda först i Nb., t. ex. Ökal b6a 'båge', döa 'duga', l6a 
'låga', ock på g-förlust mellan kort vokal ock a vet jag från 
de åsyftade ång.-vb. målen intet annat ex. än Nys (SLarssou> 
leoa 'laga'. En utveckling iuga -> la blir alltså mycket osäker, 
ehuru den ej är alldeles utesluten. Man kunde emellertid för- 

1) Ham fkhoaya f. 'farhåga' är tydligfn ett rspr.-ord, som färgats. 
dialektalt. — Svårt att bedömma är Hav *kw m. 'misstanke' (ha i. for 
'misstänka') i jämförelse med Hs.Enånger 	f. 'rädsla, oro', Hs. Ob. 
illhåga f. 'ds.' etc., Rz 292 a ill-hågad 'orolig' Hs. etc., Åre Uhögos 'vara 
orolig för ngns skull, frukta att ngn olycka skall komma över en från-
varande, som man har i hågen'. Detta enstaka ex. på a -<--• u i Har 
kunde bero på substitution av grannmålens (särskilt håls.) öppna 9-ljud 
i denna ordtyp, vilket ofta närmar sig a ock i Hav kunde ha uppfattats 
som sådant. Eller också har medp. etga ni. 'respekt, fruktan (Vestl. 
s. 69) invärkat ock omdanat det urspr. illhuga. Jfr att detta i s.Vb. 
omtytts efter 2. tuga: Unr ill-toga in. 'oro, bekymmer'. 
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binda /ht med det jämtska ludra' (:Åre Mary 'låga, flamma 
Mörsil -r 'fladdra upp, om en låga', Marieby lådar o brio pres. 'lågar 
o. brinner', Myssjö lftdre 'låga, flamma') ock uppställa en äldre 
form luda. Denna bleve då grundordet, vartill ludra vore bildat 
genom r-avledning med iterativ eller intensiv betyd. (se t. ex. 
Hq. Ob. s. XXXIX f.). Det nämnda ludra är säkerligen identiskt 
med ty. lodern, ock ifall detta, som Kluge Etym. Wb.9  antar, 
hör till roten lud- 'växa', skulle även grundbet. för det norrl. 
eventuella *luda vara 'vaxa, stiga upp, slå upp' 1. dyl. För en 
sådan betyd.-härledning talar möjligen den från n.Ång. angivna 
betyd. 'brinna med stark låga'. Om nu den senare förklaringen 
också har sina företräden, blir det dock påfallande, att ett så 
urgammalt ord som det antagna "bida skulle ha råkat bevaras 
på ett så litet område ock där fått ersätta det snarlika iuga. 

ruga m. 'råge': 11j.Lhär niga, Tän rögo, Älvros riga; 
J:Åre rögo 2, Hägg råga, Marieby =— a, Lockne(Valne)Rvs 
rka, Hackås rdiga, Berg råga g, Fors rcAga; N.Hav r('2ga, 
BorgsjöTorP(60) g, Snu Q, Holm repga; Å.Rms rka, Res rgga, 
Viksjö o, NoraNråUll g, SidTre s; L.Vilh rka; V.Dfs(Lj. 38) 
Bygdeå rgya, Btr(170) regga, Skf y. — Om formerna i Han» 
se följ. ord. 

ruga m. 'sårskorpa': J.Åre sdrågo, Hägg sr-råga, Marieby 
s&r6ga, Lockne(Valne) set.,r,dga, Berg såir-rbga 	— I Barn 
ha ruga 1 o. 2 formerna rgya m. 'råga; [mera säll.] sårskorpa' 
ock Haj,  m. 'råge; sårskorpa', varjämte förblandning skett med 

ri:tv f. 'hög (av ngt uppstaplat)', så att det fått även bet. 
'sårskorpa'. — Ur ruva; jfr ruvu f. nedan Kap. IV. 

ruga v. 'råga': J.Ham rgya råe,' ; N.Sna rgga; Å.Res rka. 
tuga v.: J,Ham tya-pd 1 sv. konj. 'knoga på'. — T. Ob. 

toga 2 Irxkke, drage, streekke el. slite paa noget etc.' 
tuga ni. »draglänk»: J.Åre tko 2 'dragrep på kördon, 

vari skaklarna fästas; av vidjor eller, numera, av järn', Hägg- 
tåga, MariebyBrfl = (— -a, -a), Rvs tgga, Berg = 8. 	T. Ob. 
toge m. 1. 

tuga m., i sms.: N.Torp(60) mötgga 'uppförsbacke' 
Å.Tre = 'ds., motlutning', Sdh mot-tåga 'lång, motsluttande, men 
ej särdeles brant backe'; V.Unr måt-toga 'långsluttande ock 

1) Påpekat av H. Geijer. 
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motlutande väg', »man säges hava m., när man kör uppföre 
en långsträckt sluttning»; opptoga 'ds.', Skf måtaya 'lång upp-
föresluttning'. — Ils.0b. mottåga f. 'väg som lutar emot'. Rz 
446 a har belägg från J., Å., V., Hs. — Se Bogren s. 60 in. 
not 6. En omtydning efter ordgruppen huga(d) föreligger i 
Å.Sid möthdga 'motlutning'; jfr det omvända förhållandet vid 
Unr in-toga ovan s. 72 not. 

bluka v.: A.Sid bNrka 'träta, gnata', Tre b. pa 'göra ngt 
stoj o. häftighet', Sdh bhlökka 'ds.'; L.Vilh bZröka 'anstränga sig 
att komma fram i djup snö (om hästar)'; V.Btr(101) Vraka 
'pulsa i djup snö; arbeta in. buller o. bång'. — 118.0b. blöka 
'arbeta tungt o. ivrigt; göra ngt m. häftighet o. ansträngning'; 
Rz boka, blåkka 'ds. etc.' — V.Unr blåka 'göra ngt m. häftighet 
o. ansträngning' har oregelbunden vok., som kanske är ett enstaka 
ex. på den nordligare utvecklingen till a (i Btr etc.). Ordet har 
beröringspunkter med följ., möjligen ?" r? Påvärkan från block 
kunde också tänkas, jfr att Tre bNkakdtr, Sdh bhlökka-kar 
'robust människa', vilket gör intryck av att vara sammansatt 
med värbet ovan, också ansluter sig till block. 

bruka v.: I.Hav brga 'arbeta hårt, lägga in all sin styrka 
0. ofta mer styrka, än som behövs, vid ett arbete', Torp(59) 8 

'arbeta tungt', SnaLjtp 9, 'a. våldsamt', Ilid breoka 'a. häftigt, m. 
iver o. stor styrka'; Å.Rms bröka »gå i ett tungsamt o. styggt 
arbete», ResÅlid bråka 'ds.', b. net  po nantig 'leta reda på ngt', 
'Tre bririca 'arbeta häftigt'; L.Vilh briaka 'bryta ned, lägga ned': 
storman ha brvka ne trcea ('träden'). —Sms.: Res brijkaarbet n. 'be-
svärligt arbete'. — Jfr Ross broka 5, b. seg 'tage voldsomt fat med 
arbeide, arbeide anstrengt og larmende'. Den urspr. betyd. är 
troligen 'larma, bullra' (Ross b. 3 'ds.')', ock ordet är väl bildat 
på stadiet bruk av värbet brekan (ty. brechen etc.), som van-
ligen betyder 'bryta', men i vissa fall betecknar det vid brytning 
ruppkommande ljudet, alltså 'braka, larma', se T. Ob. brak. Det 
kan påpekas, att filt. bruh jämte 'bruch' också betyder 'gekrach' 
(Fick-Torp s. 277). Jfr T. Ob. bröka. Sv. bråka utgåt från 
något annat stadium, se Ilq. öb. 

1) Jfr att duka nedan, som i allmänhet betyder 'dunka, slamra', i 
förbindelsen däka på. Hs.0b. fått betyd. 'arbeta ivrigt', ock att stordåka 
f. lis.0b. betecknar 'en kvinna BOM arbetar ivrigt o. m. buller'. 
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duka T. 'dunka, slå, dundra, slamra': J.Åre döko o 'dunka; 
trampa', Mörsil o 'trampa i lös smörja etc. utan att komma ur 
fläcken; prata struntviktigt', Hägg dålcu-pd 'gå på o. prata', Barn 
ckka, Marieby deipka, Lockue dgka, Hackås ddka, Berg = a; 
N.Hav dgka, Torp (59) g, SnaLjtp 	Ilid dåka; Å.Rms ckka, 
'dunka, åstadkomma ljud (stötvis)', Res dika 'bråka', NoraNrå., 
SidTre Ma, Sdh dökka; V.Unr doka, Nys dika, Btr(132) 
detka. — Hs.0b. döka, dåka; Rz doka. Se Bugge hos Nor. Sv. 
Lm. IV. 2, s. 38 not 2; T. Oh. under dykja. 

?fnuka v.: J.Ham fnika 'snoka, leta, undersöka (alltid: där 
man ej har ngt att sköta), genomsnoka andras gömmor'. — Fnuka 
är väl ett »ljudord», jfr bildningar som snuka nedan ock östsv. 
Vii fnusk 'snoka, söka noga', snuska), snusk(a) 'snoka; nosa'. 

fuka v.: Å.Tre fika 'göra nästan ingenting, utföra onyttigt 
arbete'. — Fuka är tydligen »grundvärbet» till T. Oh. fokla, fukla 
'gaa slxpende, kludre'. 

muka v. 'måka, föra ut spillningen från gödselrännan i 
ladugården; (ofta även:) köra ut gödsel på åkern; (ibl.) skotta 
(snö)': lighär möku, Sveg (Byvallen, Åsander) malcu2  Storsjö 
mike, Älvros•mge (Kolsätt, i ö.) måka; J.ÅreMörsilÅs möko, 
Hägg måka, Ham mgka, Marieby maka, -a, LockneRvs maka, 
Berg = — 8, Rätan måka, Håsjö mdika; N.Borgsjö mgka, Torp 
(60) g, SnaTyndLjtp Q, IlidHolm meoka; Å.Rms möka, Res 

Hsand mdcka, NoraNrå mika, NätraSidTre måka, Sdh 
måka 'skotta (i synnerhet spillning)'; L.Vilh mtka; V.Unr 
moka äv. 'skovla, moka i allm.', Dfs(Lj.38) meka, Btr(132) nuftka, 
Skf mölsa. — Hit hör Lhär mölsunlicida 'gödselsläde', J.Hällesjö 
mokaacb 'ds.'. 

ruka v.: J.Hägg rsku-laus 'runka lös'; Å.Nora rika-ks 'ds.', 
Nrå rika 'bryta loss (ej på en gång utan småningom)', Sid ria-las 
'runka lös'. — Rz 533 a råka 'ruska, stöta på, runka fram o. åter 
t. dess det lossnar'. Ordet är släkt med östsv. V11 *ruckla II 
rukka etc. 'vackla, vara lös; ragla; vara sjuk; bringa att vackla'; 
jfr T. Oh. rukla 2. 

sluka-: k.Res lighabås m. 'en som har en raglande gång'. 
sluka(re) m.: J.Fors 22oka(r) 'stor, otymplig varelse'. 
?snuka v. 'snoka': J.Åre snöko, Ham snika, 'vädra', Berg 

1) 1 Res även mgka-pd 'skynda på', som väl bör anknytas. 
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8n4ka « . — T. Ob. snöka; Åre snelk (Geijer Tilljämn. s. 3) 
motsvarar snöka. 

struka m. 'stråke': Hj.Lhär stråku; J.Ham stråka, Rvs 
strirkadrag 'stråkdrag'; N.Sna strga. — Möjligen identiskt är 
Fls.Forsa strbka, om det inte är fem. (ur nom.); ur nom, mask. 
på -i: FärilaAlfta straa. Troligen genom inflytande från bild-
ningarna struk ock struku, där k bör förlängas, ha uppstått de 
oregelbundna formerna Å.Res stråka 	-a in., Nora strasa (av 
ovisst genus, kanske förr f., nu m.). Däremot måste J.Åre striat 
m. återföras på ett långstavigt strukke. Jfr i Åre samma ord 
i betyd. 'strömfåra i en älv 1. å' ock de likaledes urspr. långstaviga 
Res stråk in. 'ett ställe där det är strömt i ån', L.Vilh stridsa 
in. 'ström mellan två lugnvatten', V.Unr strukk f. 'mindre fors, 
uppföre vilken man kan ro'. 

stuka v.: N.Sna stga 'stöka', Tynd s. ep se 'snygga till 
sig', Ilid steoka 'gå gängligt, t. ex. om  ett föl'; I.Tre stika 'gå 
osäkert, stapplande'; -V.Unr gå o stoka »om en gammal person». — 
Rz ståka 'gå stötande m. fötterna, gå illa' Vb.; jfr 'bullra, larma, 
stoja' Dalsl. Hit hör J.Flägg stauscim »om en som slamrar 
o. för oväsen, när ngt skall göras». Formellt är ordet identiskt 
med no. dial. stöka 	strika, se T. Ob. dessa ord ock staaka. 
Betyd. 'stöka' kunde, om den är inhemsk i dialekterna, ha 
uppkommit på samma sätt som i det avljudande rspr. stöka, 
varom se Hq. Ob. Dock kan den bero på inflytande från 
detta ord, som dels synes ha inlånats, t. ex. J.Åre ste, Å.Nora 
stga, ock dels uppträder i en genuinare form (<--- *stauka): Å.Res 
st8k-bot nantig 'flytta ngt på annat ställe', Nora (altern.) staa, 
L.Vilh sta 'städa'. 

suka (till) v. 'slå (till)': J.Hägg sisku-g, Barn s81ce,-te 'damma 
till; dra till på Guds försyn', blarieby s4lca , Lockne(Ångsta) 
saa-Ml; N.Hav ska 'slå, slå till', s. te äv. 'driva t. ngn', Borgsjö 
SnaTynd s. (tel); Å.Rms sga (tel), Res slika del, Ålid sbh(?), 
Nora ska-til, Nrå ska-ta 'klämma till in. ngt utan betänketid, 
t. ex. en örfil', Arnäs 	»slänga i väg», Tre sita d, s. 
(pa) 'arbeta häftigt'; L.Vilh svka tel; V.Unr soka dell. — Jfr 
östsv. VII (*sucka 	suka Ny! etc. 'kasta' etc. Med kk upp- 
träda t. ex. T. Ob. (sukka 1.) s. tu 'mage' (egtl. 'slaa til') 
ock VII (*socka I) sok bl. a. 'slå en örfil', s. op 'ge stryk' 
Nagu. 
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sukare m.: N.Ljtp skar 'stor person'. — Hör väl till föreg., 
jfr en sådan bildning som rspr. huggare 'baddare, bjässe': hugga. 

truka v. tråka»: J.Åre han trOo sa från% 'strävade o. arbe-
tade sig fram', Hägg triika-pi 'knoga på', flarn trgka-pa 'gå på 
m. ett tråkigt arbete, hålla i oaktat motigheter o. obehag', Marieby 
tr4ka-p4; N.Attmar trga 'trampa': t. a get, Sna t. ng(?) 'uttråka'; 
.Ä.Res trika 'tråka, knoga (med)', Nora tråk.a-pd 'knoga på, om 
ngt som går trögt', Nrå trga-pi, Sid &Rea 'knoga på, ligga i'; 
I.Vilh trvka pa 'knoga på'. — Hit hör Ham trgkascitt 'tråkig'. 

1. bula v.: J .Åre bgro 'vara brunstig (om svin)', Marieby 
Niku 'ds. (om suggor)'. — T. Ob. böla. 

2. bula v.: J.Mörsil Niko 'svälla (om kinden vid tandvärk)';  
II.Torp(Vestlund) bgka 'koka, jäsa av vrede'. — Betyd: hos Torp-
ordet har utvecklats ur 'svälla' över 'svälla av vrede', jfr fht. 
belgan 'vredgas', egentl. 'svälla' (Hq. Ob. under bulna). Ordet 
hör till samma rot som no. dial. böla f. 'hfflvelse', bölen 'hovnet, 
opsvulmet', i avljud till got. ufbanuan 'komma att svälla'; se 
vidare T. Ob. samt Hq. Ob. bula. 

fula m. 'fåle': Ilj.Lhär fgru, Sveg (Byvallen, Åsander) fgru, 
Tän fjto, Storsjö fbh), Älvros Ske (Kolsätt) Fika; J.Åre föko, 
MörsilMattmar , Hallen Wo, Rödön fQN, Hägg rem, Ham Rika, 
Marieby fu, Rvs fa, Hackås ficka, Berg fika, Rag foka (sbst.?); 
N.HavBorgsjö fika, Torp(59) 	SnaLjtp Q, IlidHolm fevka; 
I.Viksjö fika'. 

fula v. 'föla': J.Hägg 	Ham fika, Marieby fkka, 
Rys fa, Berg g; Å.Rms fika, Res fgka, Nora flata, SidGideå 
fåka; L.Vilh fyka; V.Btr(185)Skf fåka. 

gula-: .Å.Nora gdikaft'Aka f. bs. 'gulsot'; L.Vilh geala.ka 
.obs. 'ds.'. 

1. gula v. 'gulna': J.Åre göko, Marieby Oka, Bets gitka 
'gulna (om säd); lysa gult'. 

1) I Ång. ock Vb. vanligen fölsing, felunge) 1. d. Btr har som 
lockord f41, fl  (s. 69, 185), Bygdeå i samma användning f0.. Ett 
minne av sbst. fula i ång. har möjligen bevarats i en tydligen skämtsam 
AMS. med funt: Tre fitkafånt ni. 'stort träfat som användes t. att förvara 
tjockmjölk, gröt, potatis o. d. uti; detta fat sattes fram på bordet, o. 
alla åto därur'. Jfr dock de många snarlika (här ej upptagna) norrl. bild-
mågarna med betyd. 'stor, åbäkig person; odåga' m. m.: dinafitnta, 
-/oka (väl bs.), cl41tof6ns etc. 

-la 
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2. gula' v.: 1.Tre g41ta 'blåsa svagt, fläkta'; V.Unr gom. 
'blåsa', Umeå (Stenberg 1804) gehla »at blåsa helt sakta och 
wackert så at wädret obetydligt tar på wattnet men är litet 
hårdare än åm», Btr(170) gala 'fläkta'. — Härtill hör Tre gilkaykr 

'blåsväder, svag vind', Unr gola-veär n. 'blåsväder, vind'. — 
T. Ob. gula lufte'. 

hula-:Å.Sid Nikam4M n. 'mellangärde', egentl. 'kött mellan 
hålorna'. Jfr mellan efterställt i ång. båry-anaa 'mellan bärgen" 

dyl. 
hula v. 'göra hål': J.Åre hök°, Marieby Mka, Fors heta co?); 

N.SnaLjtp hfjka; L.Vilh hi2ka 'holka'. — J.Ham hfrk 'göra hål' 
[»sälls. ord»] är en nyare denominativ bildning eller ett av de 
sporadiska ex. på apokopering ock eirkumflektering även i kort-
staviga ord, jfr s. 36 ock 116. 

jula' v.: N.Tynd itgka 'prata i vädret'; V.Btr(185)Atla 'jollra', 
Skf jak 'ds.; sjunga (om lappar)'. — Ordet kunde ju motsvara 
änsv. (J. Swedberg) jola, se 11q. Oh. 

krula- : N.Sna krgames m. 'senfärdig person'; är väl något 
slags »ljudord». Andra liknande bildningar äro: M.Tynd 1cr4kce 
'vara senfärdig, »okänt», när ngt skall göras', Ilid knirce 'g4 
dåligt, krypa fram';  no dial. kröla 'kradse, arbeide sig moisomt-
frem, kravle, myldre'. 

kula-: Hj.Storsjö (Modin Härj:s ortn. s. 228) Kokovitja. 
'Kolviken'; Å.St-Så kiikabstajt 'kolbotten'. 

kula v. 'kola': Hj.Lhär kbku; J.Åre kbko 1. (trans.> 
'bränna kol, kola en mila': 2. (intrans.) 'kola, brinna' 2, ÅS hk°, 
Hägg laska, Ström k:2h, Marieby kåka, Lockne(Value)RvsSundsjö- 
hka, Berg klara , Stugun Uh& co 	Rag koka e, Håsjö kga, 
Hällesjö /åka; N.HavSnaTyndLjtp ke:ka, IlidHolm koka; I.Rms-
köka; Res ka, Nora kaka, Ull kika, Sid 8 ; L.Vilh ha. 
J.Ham kg r tr. 'kola'; i ntr. 'förkolna' är att jämföra med kik ovan p 
märk, att den regelbundna formen upptecknats från Ström, som. 
kanske eljest visar apokope ock cirkumflex i kortstav. oftare än 
Ham. Lidmålet har k6 k. 

kula' v.: V.Btr(170, 185) kala 	k 'blåsa svagt', Skf 
Obs. kvaliteten av 1 i Btr etc.! 
Här liksom på andra håll i Norrl. även »om en flicka, som ligger 

i samma säng som en annan flicka, då den andra har besök av en gosse»: 
du ha kbko nat 1. du ha pag. Inga a nat. 
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kila 'blåsa (svagt o. milt)'. — Rz 302 b kåla 'blåsa litet' Vb. 
Ordet är identiskt med T. Ob. kula lufte, blaase let, ister kjolig't  
vilket föres till kul n. 'luftning', i avljud till fvn. kala 'vara kall'. 
Då betyd. i de vbott. orden förändrats från 'blåsa kyligt' i riktning 
mot 'blåsa milt' (jfr Rz a. st.), beror det möjligen på invärkan. 
från rimordet gula ovan. 

3. kulal v.: V.Unr kola 'roa sig tillsammans', Btr(185) keitia 
'sitta i all gemytlighet o. språka (om några få)'; Rz 378 b kåla, 
kola 'leka, roa sig tillsamman vänskapligen utan buller' n.Vb., 
Nb. (Nkal). — Härledningen är oviss. Jfr dels Btr Icgd 'kärleksför-
bindelse', Rz kål, kol n. 'ett slutet sällskap att roa o. förpläga 
sig i all förtrolighet; nöje, tidsfördriv i ett slutet sällskap av 
några få pers.' Vb., ock dels Rz (a. st.) kura Nb. (Lule) = kåla, 
No. kula (se T. Ob.) 'sitte taus og likesom truten,  av surhet og 
vrede' har ju motsatt betyd. 

skula v. 'skvala': J.ÅreMörsilMattmar ski21io, Hägg skgra, 
Ham ska, Marieby skEra -tt; ALHav ska; Ä.Res skRra, 
Nora skika, Sid skidra 'skvallra', Arnäs =; V.Unr skola 'skvala, 
forsa'. — Härtill höra bl. a. Barn skijkabg f. 'diskämbar' ock Sbl 
skRra,srtg 'skvallerkäring'. Genom påvärkan från det ofta jäm-
sides förekommande skvaka (t. ex. Lhär skwge, Borgsjö skvecka, 
S.-ö: Ång. skvib.a, Tre skvika) har v införts i J.Ham skvgka, 
Berg skvi&a g; .11..Rms skvgra, Res skvidra (med sbst. skve•antg 
'skvalande'); V.Nmal skysita, Btr(74) skwqt:ka. — T. Ob. skåla. 

1. smula v. 'smula (sönder)': Hj.Lhär sme2h,c; J.Åre sm6ko-
sii02,, Hani smidra-satt(t), Berg smn.a; N.Sna smbNt seti, Ljtp,  
smga seg; I.Rms smaras pass., Res smgka; L.Vilh smdra. — 
Hör möjligen M.SnaIlid smf pass. 'smulas' till ett smylrja, som, 
föreligger i Åre sm0,(I8  ock Hägg smg.N-sont? I Sna småka ovan 
beror däremot s tydligen på inflytande från fem. smgye (Kap. IV). 

2. smula v. 'slamra, bullra, braka etc.': J.Åre »tölp() 'knaka', 
Hägg sniSka 'ds.', Barn smidra, Berg smitht; N.Flav smga, Torp 
(60) g, Sna Q, Ilid smådra 'gå oförsiktigt i skogen, trampa sönder 
kvistar o. dyl. o. därigenom uppväcka buller'; Å.Res smPra, Nora 
smika, Gideå smgra, Sdh smiihia;  L.Vilh smVra; V.Unr smoia. 
— Ils.0b. smålra 'stoja, larma, gräla; braka, dundra'; s. på 'arbeta 
m. iver'. Hit hör Res sinikarng 'buller, slammer'. T. Ob. smola_ 

Märk kvaliteten av 1! 
Åre SmöN är kompromissform mellan detta ock SMON. 
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smula v.: N.Sna smga c jcbstce 'gästa, bli förplägad'. 
— Släkt med östsv. VII *smål.a .i betyd. 'smått äta' ock T. Ob. 
smaul 'lyst paa' jämte de på sistnämnda ställe anförda svenska 

.dialektorden (jfr under smolla i T. Ob.)? 
sula v. 'sula': nj.Lhär håkvs.c3ka 'halvsula'; J.Åre hakv-

söka, Hägg Wa, Barn s4ka, Marieby håkvsåka, Rag hakvsåka; 
N.Sna hakvsga; A.Rms sta, Tre siska; L.Vilh svka. 

sula v.: N.Sna sga 'söla, slaska'. — Ordet är en bildning 
på roten sui- i solka, med annat avljudsstadium i söla; se 
Hq. Ob. 

sulare m.: 111.Sna st.gar 'stort föremål'. 
tula v. 'tåla': Hj.Lhär ta, Tän töko; J.Åre tökz,, Mörsil 

,tåb tbky, MattmarHallen t&b, Hägg 	ta, Barn t7t tbk2., 
StrömMarieby Ia, Lockne(Valne)Rvs Orka, Hackås Nka, Berg 
tåka g; M.HavBorgsjöTorp(70)SnaLjtp Rika; Ä.Rms ta ta, 
Res ta, Viksjö f2, Nora ta, NråUll ta, SidTre 8 ; L.Vilh kle 
T.Nmal tska, Dfs(Lj. 108)Bygdeå ta, Nys tåka, LövångerBtr 
(166)Skf kara. 

De jtl. formerna på2,-(y-) ock -a äro nybildade till pres. töjr, 
pret. töd, sup. töd (Are) eller tök tå d tc4d (Mörsil) eller tak tbd 
te d (Barn) 1. dyl. efter mönster som fbh 	å 'skölja': fök 
fåd 	o, föd 	(Åre) eller skh : stfk såd såd ock dilk} 'dölja': 
dok dåd dc (Barn). I de senare inf. har uppstått genom 
sonantering avi efter bortfall av ändelsens a. Efter liknande 
analogier har Åre dbp, Rödön dijga, (ovan s. 71) fått ändelsevok. 
utbytt. Inf. tuira ock duga ha stått rätt ensainma mot den stora 
mängden av inf. på urspr. la med samma pret.- ock sup.-bildning 
ock ha ryckts med av dessa. Dock kan även pres. på urspr. 
-e 	-i ha invärkat; jfr i n. Tröndelagen, Ross No. Bygdemaal 
/X, s. 41 »tålå, tåll o tron notid inf. o. ind.» (ur »poia, 

I ö. Jtl. ock i Mp. ha tulra ock duga fått 8 från övriga former, 
tgk t4d9 

 
tt 1. dyl., där det är ljudlagsenligt,; sak samma gäller 

Rms (alter.) ta : pres. tfik. Vilh tek ock dg synas ha blivit i 
behandlade som långstaviga inf., vilka i sLappi. apokopera 

ändelsens a utan att ge cirkumflex åt stamvokalen (kast, fiAt etc.). 
Jfr emellertid Larsens förklaring av Selbu deay i Norv. II, s. 183. 

1) Jfr Bogren § 50 anm. 3; för Sna har ett snarlikt påpekande 
gjorts av Vestlund, Lmark 625 s. 8. 
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?vrula v.: M.Torp(60) ra 'vråla, skrika'. — Andra former: 
J.Åre re.i.?r, Berg rå 	(+- (±- ä); Hs.Delsbo(Gram. s. 13) råla. För- 
klaringen till den växlande vokalisationen i dessa ord har givits 
av Hellquist i Etym. ob. under vråla. 

Anm. Om Elj.Lhär NNs se nedan s. 93. 

duma-: N.Torp(59) cliimahlig n. 'slag så att man dånar', 
llid deoma,sycen adj. 'lamslagen', Holm -,skleen 'ds., slagen så 
att avdomning inträtt'. — Är kanske ombildning av duva-, nedan 
s. 102 f., med m ur domna (eller eventuellt genom påvärkan från 
-ett liktydigt lama- 	lamahugg, som hör till den i anm. nedan 
omnämnda typen av ord)1. 

brudgumi, -a m. 'brudgum': J.Åre brggöm (föråldr.) 
brzigöm ‘‘, bre,cgtitm, MörsilMattmar brog6m, Rödön brkgåtn, Ilam 
,brby4m broy6m,, Berg bregdm (ibl. brig"); M.Selånger britgåm; 
A.:Nora brigiman bs.; L„Vilh briLtgöm; V.Btr(94, 147)Skf briggdm 
— Formerna med ta u i andra stav. äro påvärkade från rspr. 
För att förklara o i Btr ansätter Lindgr. s. 94 m. not 2 äldre ram, 
men detta är ju obehövligt, då Btr har t. ex. Hma, sbmar med 
o i urspr. förbindelse um. 

kuma2  v. 'komma': Hj.Lhär köme lok" (Js. 14) pres. 
o. imper. kont (även tVimm), pret. kum, sup. kutmz; Linsäll komo, 
pret. kpm; Tän könio; Storsjö kbmo, pres. kom; Öhog pres. koni. ; 
J.Åre kbm° 	bs, pres. kbm 	m, pret. köma, sup. b•Pmy — p, 
sup. pass. Omtas; Mörsil kbm°, kom, kbme,, kpmy); Mattmar 
1d2mo, i övr. = Mörsil; Offerdal sup. kymy; Hallen knia; Rödön 
kiv, pret. köm,e,; Näskott könio, imper. kom; Ås pres, kong; 
Hägg köma, pret. Hma; Föllinge(?) sup. kbma; Ham koma, 
pres. kom, pret. o. sup. koma, varjämte deponens komas, pres. 
koms, pret. o. sup. kotas 'obehindrad av omständigheter (prin-
ciper o. s. v.) förmå'; Ström pres. kom; Marieby körna; Lockne 
pres. kom; Sundsjö pres. kom; Rvs Utta, pres. kom, pret. o. sup. 
kömw; Hackås köma, pres. kom; Berg Hma, pres. kom, pret. 
ksm, sup. kbme, ock dep. lamas, pres. koms, pret. kömte,s ksms, 

1) Annorlunda Bogren s. 59 not 9. 
3) Då de olika formerna av detta värb ej sällan påvärkat varandra, 

så, att övergång från en ordtyp till en annan ägt rum, anföras här 
samtliga former. 

3) Andra former hos Geijer Tilljämn. s. 23. 

-ma 
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sup. kbmtas 'komma sig för med, ha tid att'; Rätan köma, pres._ 
kont, pret. kant, sup. kåma; StugunRag pres. kont; Fors koma 
Håsjö kölna, pres. kom, pret. o. sup. köma; Hällesjö kölna; 
N.HavBorgsjö koma, pres. kom; Torp(149) kömv, pres. kont,. 
pret. o. sup. kömv, AttmarTyndLjtpIlid kål«, pres. kom (ej belagt 
i TyndLjtp), pret. o. sup. kömce; Å.Rms köma, pres. kom; Res 
könta, pres. =( körna), pret. kötna; ViksjöSt-Så körna; Hsand hma,. 
pres. =, pret. kom (— könta?), sup. hma 	-t; Nora körna, pres. 
= 	kom?), pret. o. sup. körna; Nrå könia, pres. kom; Ull körna, 
pres. =; Vibyggerå imper. kom, pret. köma; Nätra hma o. dyl., 
pres. kom — 	pret. o. sup. körna 8 ; Sid hma, pres. kom, pret. 
hma; Anundsjö hmv (n), pres. k8m, pret. hma, sup. bm4; Arnäs. 
/åma — ; Tre hma, pres. k8m; Sdh(s. 20, 25) kömma 	o), 
pres. komm(a), pret. kömm, sup. kömme; L.Vilh köma, pres, 
kom, pret. o. sup. kömce; V.Unr korna, pret. korn, sup. komä; 
Umeå (Sv. Lm. III. 2 s. 55) korna, sup. kymi; Dfs(F. 54) koMa, 
pret. ind. o. konj. koma, pte. pret. kerne; Bygdeå koma, pres. 
kom; Nys Ama, A0.122, b•ötna, liOnt; Lövånger körna, pres. kom; 
Btr(104, 141) lånta, pret. körna, sup. kön», pret. med. kömdas: 
'kom sig'; Skf körna, pret. o. sup. körna. 

I många norrl. mål har ordet, liksom i rspr., fått samma 
vokal i alla former. Dess karakter av starkt värb har då gått 
förlorad, ock det har ofta antagit delvis svag böjning. Särskilt 
bar man saknat tempusmärke i pret. kom, ock därför har änd. 
a, som utmärker långstaviga av 1 sv. konj., tillagts, ibland kanske-
i anslutning till sup. komme, som synts tillhöra samma sv. konj, 
Märkligare är den flerstädes i Aug. uppträdande omdaningen av, 
pres. till likhet med inf., Hsand han körna o. d., då ju den ofta 
använda presensformen i stället brukar påvärka inf. 

kumar m.: J.Åre kbytor"blomhänge 1. fruktsamling på löv-
träd, blom- 1. bladknoppar, blom- 1. bladämnen inne i knopparna'; 
I.Tre kintar 'hänge på lövträd', Sdh komar 'ds.'; L.Vilh ?koman 
'hängen på björk'; V.Unr komar 	1. honhänge på lövträd', 
— T. Ob. kumar. Å.Sid hmw/ n. (jfr Vilh-formen?) är egent-
ligen bs. m., som fattats såsom obs, av typen aimån, n. 'ugnsmur', 
Mari n. 'grythandtag' ock fått dennas böjning med bs. Untato. 
Ordet har f. ö. i Norrl. flera andra former, t. ex. kumr m. 
EIj.Lhär kömber, J.Rvs Uttar; kumre m.: Åre (altern.) Hmw"; 
kurant. f.: M.Ilid kämrce, .Å.St-Så kömra, kömra, Färila 
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hömra; Å.Res körna& m., Nora ..l, N.Ökal ko9mb0-. Jfr Rz 
kummer 1, Hs.0b. kåmmen; Hq. Ob. kummer. 

stuma v.: Å.Pre sta 'gå sakta'. — Jfr Rz 674 a stumra 
-adj. bl. a. 'styv i lederna, ovig (förhindrad att röra dem ledigt); 
stel, känslolös' ock norrl. stumira 'snubbla': se Hq. Ob. stuml. 

suma pron. 'samma': Hj.Lhär simpa, Linsäll sommo, Storsjö 
Älvros åma; J.Åre söm°, Mattmar söm, svagton. somo, 

Rödön sp.,mo, Hägg söm Lit(N.Gräningen) söm, Ham sbma, — 
Marieby åma en 'samma en', RvsBerg sima; I.Rms söma, Res 
sima, Sdh s6mma2. ,— Hs.Delsbo (Sv. Lm. XI. 4, s. 35) summa, 
Hs. Ob. = 'den samme' (Db.); D.Älvdalen sitmu 'samma', 
84mu.224k »samma-slik»: 'likadan', Orsa(Bogthius s. 84) silmu; 
Vdal(Sjödal s. 26, 74) siumm 'samme, -a'. — Däremot uppträda 
med a åtminstone: Milid såma, Å.Nora såma, V.Btr(74) sinas. 
Ursprunget till L.Vilh sbma gt är ovisst. 

suman 'samman': V.Btr(74, 104) (cil)söma 'hel ock hållen'. 
— Hs.Delsbo (a. st.) anesunima 'allesamman': D.Orsa (a. st.) 
rinksizmu 'ringa samman'. — Ur ett -suman utgår väl också 
J.Hägg alnsömon, Ham einsoman 'ensam'. Övriga former av 
detta ord belysa de nu nämnda ock må därför anföras: J.Åre 
amskmyon p (‹- .einsumin), Mörsil alnsinnan (påvärkat av såmå 
'samma'?); D.Älvd ksym 	1,esntim, Orsa (a. st.) sum9y,4. Med 
a ha vi Åre alnsäman, M.Hav nseiman, Å.Nora be,saman, V.Btr(74) 
enjame,n. Där a-vokal i stamstavelsen förekommer insprängd i 
om-  råden, som eljest visa u-vokal, är den säkerligen lån från 
rspr. I fråga om det jämtska o vore även äldre a tänkbart, 
men Åre einsumin talar för ursprungligt u över hela linjen. 

Dalmålens u-former för 'samma, samman' etc. ha ju sedan 
länge sammanställts5  med fsv. o-u-skrivningar i de åsyftade 

.Å.Res stoma stcoma 'stimma, föra oljud, rumla' (ungf.) hör 
väl på något sätt tillsammans med no. dial. stitmå, (N. Gudbrdal) 'stele, 
tuinle, mase, skynde paa', T. Ob. »?stama 2». 

De jämtska ock östligare formerna av detta ock följ. ord kunde 
dock eventuellt återföras på ä, eftersom detta ljud invid kort nasal har 
benägenhet att sammanfalla med u, se anm. Någon sådan tendens är 

.ej iakttagen i härj. eller, enligt Levander, övre dalmål. 
8) Former från Vdal hos Sjödahl s. 73 f. 

Ytterligare former från Ovansiljan av detta ock föreg. ord an-
föras hos Nor. Sv. Lm. IV. 2, s. 42 f., 184 f. 

Beträffande 'ensam' av Nor. a. a. s. 43 not 2. 
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orden, särskilt i Västm.- ock Dalalagarna'. Av Noreen3  för-
klaras u-o såsom ett annat avljudsstadium än a-formerna. Kock 
däremot anser3, att sam- i svagtonig ställning givit som- ock 
i vissa full även sum-, liksom -am- även i några andra ex. 
under svagton blivit -om-. 

Det härovan framdragna materialet synes mig med be-
stämdhet tala för Noreens åsikt. Först ock främst står u även,. 
ock icke minst ofta, i det typiskt starktoniga suma 'samma'4; 
Kock har ju byggt på sms. med saman soman etc. Vidare 
kan Åre hmsffimyn (1. dyl.) näppeligen förstås annat än som ett 
urspr. -sumin, där u icke gärna uppstått ur a i svagton, innan 
tilljämningen till y-y inträtt. Slutligen står väl den av Kock 
antagna övg. (sam -->) som -› sum- under svagton i strid med 
den allmänt erkända övg. av svagtonigt u till o i t. ex. um  -› om, 
sura --->- som, up 	op5. Snarare ha väl både am ock um i 
svagton kunnat ge om. 

sumar m. 'sommar': Hj.LhärLinsäll6TänÄlvros skyor; J.Åre- 
(Geijer Tilljämn. s. 23) sbmor 	ö, &bor 	m, Mörsil sömor-L, 
Mattmar öm, HallenRödönLitHägg sbmor, Ham samar, MariebyBrfi 
Lockne sömar, Rvs simar, Sundsjö 	1. dyl., Hackås sömar,. 
Berg simar, Rätan siar, Stugun sömar, Rag ~ar, Flåsjö, 
sömar, Hällesjö sbmar; M.HavBorgsjöSnaTynd ~ar, Ilidliolm 
seomar; Å.Rms sömar, Res simar, St-Så snar, NoraNråUll 
NätraSidTre skyar; L.Vilh sar; V.Nmal shmar, Bygden. 
skitar, Nys (äv. Lindgren 104) snar, men Widmark (Lmark 
149: 20) fyri me5sommare 'före midsommar', LövångerBtr (104) 
sömar. 

truma v.: Å.Sid tråna 'hugga av en stock med yxa'. — 
Se trum ovan s. 55 f. 

urnan adv., prep.: J.Åre oma adv. 'ovanför, längre upp (in)',. 
prep. 'ovanför', °mon 'ovanför' m. fl. sms., Mörsil örnab6 7  n. 'neder-
börd', Hägg-Lit 6maftstr 'ovanför', Ham åma adv. 'ovantill', prep. m. 

Se t. ex. Kock Sv. Ljh. I, s. 306 
Senast i Aisl. Gr.4  § 168. 	3) T. ex. a. st. 
Som Levander påpekat, är svagton ej hälldr tänkbar i Orsa 

rznj-sirnu.  
Se t. ex. Kock a. a. II, s. 200 if. 
Skrivet semer. 
Senare leden är tydligen ombildning av bur, jfr Ham-formen. 
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dat. 'ovanför', ö manet adv. 'ovanifrån', omabo7r1  f. 'nederbörd'. 
Stugun omafOr, Fors oma adv. 'ovan'; I.Rms 62:namO 'Ovanmo' 
by i Rms, Res örna adv. 'ovan', 6maf6lt2  oböjl., endast predika-
tivt 'obehagligt, kusligt', Nora 6ma(fur) 'ovanför', öman adv. 
'ovanpå', ömafdd,t 2  predikativt 1. adverbiellt 'besvärligt', Sid. 

afdra prep. 'ovanför', ömapci 'ovanpå', 6mank(a) 'ovanifrån', 
6mafd2t 2, Tre åma 	ånja adv. o. prep. 'ovan', im& 
form) åma/ 3  'ds.', imafalt adj. 'svårt o. besvärligt'; L.Vilh omancet 
'ovanifrån', omant omapa 'ovanpå'; V.Unr åmma adv. prep. 
'ofvan', o-dill 'ovantill', m. fl. sms., Nys imam 'ovanför', Btr 
(172) bu a »isl. ofan (fno. oman)». — Ur uvan liksom fno. oman,. 
Nor. Aisl.Gr., § 237,2 ock Lindgr. s. 172. Jämsides härmed 
förekommer uvan, se nedan s. 104 f. 

Anm. I Jtl. ock, ehuru mera sällan, i östligare landskap visar 
urspr. ä tendens att före eller efter kort nasal antaga samma ljudvärde 
som u (o). Beträffande en del ord blir det därför ovisst, om man har att 
ansätta äldre a eller u. Dessa osäkra ex., som delvis utgöras av ljudord, 
upplysa föga om utvecklingen av u ock uteleinnas i regel. 

bruna m.: J.Åre brbno 'värme, eld; brännande sveda', 
Mörsil = 'hetta, t. ex. sådan som uppstår i en gödselstack, när 
han brtrl', Ham brima 'brånad; eldsvåda' Rag brona 'brand?' ; N.Hav 
bråna 'brand, eldsvåda', Borgsjö MbrO.na  'underjordisk brand', 
Torp (59) briina 'brinnande, brand', Sna f2, IlidHolm Zbrobna 'brand 
i jorden i mossa o. d.'; I.Rms bra 'uppflammande låga', Res 
bra 'eld; värk', GideåTre brka, Sdh bröhna 'brand, brånad'; 
L.Vilh bryna 'brand'; V.Unr brona 'ds., brinnande', Dfs (Lj. 45) 
brona, Btr (103) bre.tna. — T. Ob. brune; jfr brun, bron e. 17 f. 

duna v. 'dåna (: dundra etc.)': Hj.Lhär d.ön,a; J.ÅreMörSil 
Ås dbno, Hägg dåna, Ram dina,  Marieby dåna, Brfl cp, Lockne-
(Valne)Rvs dina, Berg = 8; N.BorgsjöLjtp ckna, 
dona ex; A.Res dina, Nora da(?), NätraSidTre da, Sdh 
&dina 'dona, bullra'; L.Vilh dyna; V.Dfs (Lj. 38, 45) dona, 

illgruna m. 'misstanke': N.AttmarSna ilgröna,  Ilid «gråna. 
— Senare leden är samma ord som Aas. Ross grune, se T. Ob.. 

S Bogren s. 82 not 6. 
Väl egentligen 'som faller på (olägligt 1. d.)', t. ex. Sid da kom,  

sa örpafd.lt 'det kommer så slag i slag, jag vet mig varken ut 1. in', 
jfr Sid da kom sa omapa-varOn 'ds.' (egentl. 'ovanpå vartannat'). 

Tydligen ur en form motsvarande Unr omma-dill. 

-nat 
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grun ock jfr Hs.0b. grön n. (även grunn, grån) 'aning, miss-
tanke' samt beläggen hos Rz s. 216 a. Ordens utbredning i 
Norrl. är av intresse. 

kuna etc. f. 'kona': Hj.Lhär (Js. 21) kny& 'kone, nxsten 
kun i composita', (Åsander) sdnahönn 'son hustru'; J.Åre köno 
'hustru (nu obrukligt ord; har alltid varit mindre brukl. än 
194r)», Ram kba, Rvs kgn (bs. Hena) skällsord, Hackås sqna-
kei.nal 'sonhustru'; N.Attmar khce 'sköka', Sna =, Ilid keonw; 
A.Rms kind 'sköka', Res =, Nora /Ana skällsord; L.Vilh kdna 
'osedlig kvinna'; V.Dfs (Lj. 42) kin, Nys kala, Btr (184) kem. 

Av ovanstående belägg äro formerna från Lhär ock (even-
tuellt) Åre de enda som direkt motsvara den uppställda grund-
formen kuna. Såsom är fallet i vissa no. granndialekter2, har 
ulltså här nom. av detta ord förallmänligats2. Ham-formen kan 
motsvara kuna eller kunu. Påfallande är ändelsen a i Hackås 
(ock väl Oviken). De östligare formerna äro ombildade, förmod-
ligen i regel efter rspr. Ej sällan har ordet då kommit att be-
handlas såsom långstavigt, t. ex. i Rvs ock Vb. 

muna v.: Hj.Lhär mednu 'öka, växa till sig'; J.Åre möno-p4 
'knoga på', mönos 'förbättras i någon mån L i högre o. högre 
mån', Ram m4na-om 'pyssla om, söka någons bästa, sköta väl'. 
— Rz måna 'unna ngn väl, vilja o. göra ngn godt', måna åt 
någon Hs. — Beträffande betyd. 'öka, växa till sig' jfr T. Ob. 
muna 'faa forandring, voxe, forbedres etc.' Den andra betyd. 
'unna ngn väl etc.' sammanhänger med adj. mun, mon (s. 19). 

1. runa m., van!. 'nya (saftiga) skott, som skjuta upp från 
-stubbe 1. rot av lövträd'4: J.Åre nkröno, Hägg nprånun bs., Ram 
mbrifne, 

 
rna koll. 'nyss ur jorden kommen brodd; efter slåttern 

ånyo uppkommet gräs', Marieby Y4r4na, Brfl 	N.Tynd 
witnjna, Ljtp np-, Holm nprobna; Å.Nora nrein,a, Sid n#rhna 
(?:n-), Tre rhria; -L:Vilh etryi-ut 'sädesstrån som växa upp efteråt', 
nyr92na 'telning, skott'. — T. Ob. runa m. 2. — Ombildning: 
Å:Res berå m. (med bs. 60r3), L.Vilh berh m. 'samling tel-
ningar ur 1. omkring stubbe av lövträd'. I sms. ungruna har 

Även i Oviken troligen kin& 
Am. Larsen, Dial. i Selbu og Guldalen s. 40. 
Om andra, ovissa, ex. i Ilärj. på samma företeelse se nedan 

Kap. IV. 
T. ex. av vide (Åre, Tre). 
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änd.-Vokalen apokoperats, ock sedan har ungrun fattats som bs., 
vartill ob. u.ngru nybildats; jfr (delvis) utvecklingen av gåbrunu 
Kap. IV. — Från Sid uppges även ett råna m. (altern. fem.?), 
som synes förutsätta urspr. runn-. 

runa v.:Å.Tre ra 'växa upp, skjuta skott'. — Jfr föreg. 
runa v.: .Å.Tre rinia 'vara brunstig (om hästar)'. — Hs.0b. 

röna 'vara 1. bliva brunstig'. sRz 548 b råna 'ds. .(om bockar)' 
Hs.Hj. — T.Ob. runa 2. 

runa(-) adj.: Ilj.Lhär rönn 'ej kastrerad'; sms.: rånabc'eÅre 
'-gumse', r6nub?4, rånagalt; J.Berg rimabcdcra 'osnöpt gumse', 
rhnabåk. — Rz 548 b råna-gummse Hj., råna-okse 'tjur' Hj. 
— Lhär rknu, adj. är möjligen lösgjort ur de ovannämnda sms. 
Jfr föreg. ord ock run, ron adj. s. 19. 

sluna v.: N.Attmar 11ö.na  1 sv. konj., .21. ma kran' 'klippa 
m. öronen (om hästar)', Sna akna ma kran 'spetsa öronen'2. 

sluna v.: N.Selånger jihnas 1 sv. konj. 'slamra, bullra'. 
spuna m. 'spånad': Hj.Lhär spknn, Älvros spti.no; J.Åre 

spkno 'sp., det som spunnits', Hägg sphnu 'ds. (både ull o. stry)', 
Ram splina 'sp. (arbete; garn)', Rvs spna 'spinngods (sådant 
som lemnas t. spinning)', Berg = 	; N.Tynd spönasttkce 
f. 'sammankomst av kvinnor i o. för spånad'; I.Res spina = da 
88M a sp8nant ('spunnet'), Nora spha 'blånor, visst slags avfall 
vid linberedningen', Sid sphga 'sp., allt slags spinning'; L.Vilh 
spnna; V.Dfs (Lj, 45) spfjna. 

suna- 'son-': Hj.Lhär sönnkånn 'sonhustru'4; J.Åre sdno-
hu'cstrut, Hägg-Lit simvshn 'sonson', HamMarieby sånasdn, Rvs 
siinashn, Berg sånahhstra h; 31..Elav sö.naluistrut; V.Nmal shgash. 

druka m. 'droppe': Hj.Lhär dråvu, Linsäll dropor obpl., Tän -pa 
drbapo, Alvros dråpo -a; J.Åre drkpo o, Mattmar dråposnör 
m. 'snor som droppar ur näsan', Hallen dröp°, Hägg driipu 
'dropp(e)', Ram dröpa, dropasnar, Marieby drkpa, Lockne(Valne) 
dl-4a 'd rop p(e)', Rvs =, Sundsj ö(Gransj öla ndet) dropan bpl., 

i) Första vokalen är ett ljud mellan 0 ock e. 	, 
Att jämföra är kanske L.Vilh tyna öra 'ej vilja höra på (för-

aktligt)'. 
Då i Selånger 8 	0 ock 8 ej hållas tydligt skilda, motsvarar 8 

säkerligen andra Mp.-socknars 8 ", ; detsamma gäller pita s. 69. 
Åven söeke förekommer i denna betyd. Rz s. 698 b uppger 

ett såna 'sonhustru' från Härj. 
6-240984. Sv. landsm. Bu c ht. 
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Hackås drdtpa, Berg driva, Stugan vvtudröpa 'vattendroppe'; 
M.HavBorgsjö d4pa, Torp (59) Sna SnaTynd dr6pasn6r, 
Ljtp drbi2a; Å. Rms drOpa, Res dri.pa, Viksjö dr42.9a, NoraNrå 
Ull drepa, Sid drkva, Tre 8 ; L.Vilh dri2pa; V.Nmal dreva, Dfs 
(Lj. 38)Bygdeå e, Nys clrkpa, Btr (133) Skf drbea. 

drupa y. 'droppa': J.Hägg "drispa, Berg dripa. 
glupa v.: J.Åre gZrbpo : gköpo-tir,c-sa 'vara ovettig', Ham 

gnpa, 'äta glupskt', Berg gOpa 	e 'glupa, sluka, stoppa i sig'; 
M.Attmar gkopar o snogcerl 'storsnöar', Tynd gkbpa snkw 
'snöa häftigt'; Å.Sid gkipa 'sluka i sig, äta mkt (om flytande 
mat)', Tre = 'glupa; få uppstötningar'. — Hs.0b. gipa 1) g. 
ner 'snöa häftigt'; 2) g. ur seg 'vara ovettig; omtala det som 
bör förtigas'; 3) g. tisse 'sluka, äta snålt'. Rz 202 a glropa, gittpa 
'starkt snöa, snöa o. rägna mkt på en gång' Vb. etc. — V.Skf 
gnpa (: ha etpa 	sn d 'det gloppar» o. snöar') motsvarar 
kanske ett gapa. Å.Sdh glilåpä 'säga obetänksamt' synes där-
emot vara ursprungligen långstavigt ock förutsätta äldre &nipa. 
Jfr ytterligare V.Dfs (F. 52) gp g?roup gkuve 'glupa' ock, med 
äldre 5, M.Ilid gkbpce 8p 'ge tillbaka mat (om småbarn som 
bragts att äta för mkt)', Ä.Res gbtJa 2 sv. konj. 'spy (om barn)'. 
Se vidare Nor. Sv. etymologier s. 30 if. ock Hq. Ob. glopp, 
glåpord. 

grupa v.: N. 'Sna grpa 'vara framfusig i sitt tal'. — Ordet 
är väl formellt identiskt med T. Ob. gropa 1. 'gryne sig, danne 
kornet masse' ock alltså släkt med M.IlidHolm grppce 'gröpa, 
mala gröpe', Å.Res grkpa grep gripa. 'mala grovt', se T.Ob. 
grupa, Hq Ob. gröpa 2. Ifråga om betydelseutvecklingen kunde 
i viss mån jämföras rspr. vara grovkornig. 

grupa-: M.Sna g6paJO f. 'fet, god matjord' — troligen 
liksom föreg. ord släkt med det nyssnämnda starka värbet grypa; 
i så fall egentligen 'gröpartad jord' 1. dyl. 

?klupa ra.: Å.Res PrOpan bs. 'svårt gruslager under åker, 
där det är bärgjord'. 

knupa v. 'knåpa': Hj.Lhär knöpu 'syssla m. lätt arbete'; 
J.Åre kn:opo 'fingra på, krafsa, småpyssla, smått röra sig, smått 
skynda på', Mörsil •Q, Hägg kn4pu, Ram knirpa 'knåpa; gå smått 
o. sakta', Marieby kn4pa 'ds.', Rvs hniipa, Berg = s; N.Borgsjö 

1) Stamvok. är ett mellanljud mellan 0 ock e. 
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Sna knt;?pa, Holm knipa; 1.Nora nipa, Tre knipa 'arbeta 
ihärdigt men sakta'; L.Vilh knipa; V.Unr knopa 'arbeta jämnt 
ehuru sakta'. — Härtill: Litam knipasdtm 'knåpig, som fordrar 
tålamod o. besvär', Rvs knapasam 'tidsödande 1. dyl.', A.Res 
knijpasamt 	kniypetrsamt ntr., Nora ni/vem/in 'knåpig', V.Unr 
knopasam 'som arbetar jämnt, sysslar m. ngt, men hinner litet' 
samt Res [na] kngparl ›>[ngt] knåperi». 

kupar kopar? m. 'koppar': Hj.Lhär köpur, Tän kckeor, 
Älvros kåpor (Kolsätt) kbpar; J.ÅreMörsil ki2por, HallenHägg 
kopor, Ram kåpar, Marieby höpar, Rys kapar, Hackås kbpar, 
Berg kapar; M.HavBorgsjöSnaLjtp keTar; -Å.Rms kbpar, Res 
kapar, Viksjö kivar, NoraNråUllTre kapar; L.Vilh kivar; V.Nmal 
kgpar (»vokalen ej fullt så lång»), Btr (133) Opar. 

?rupa v. 	J.ÅreRödön ri2po, Ram riipa, Berg rba 
8. - Äldre u kan med en viss sannolikhet ansättas i dessa 

former. Ur räpa utgår t. ex. Å.ResL.Vilh rapa ock ur ripa 
Å.Nora Kepa. Se vidare Hq. Ob. rapa. 

skupa v. 'skumpa etc.': J.MariebyBrfl sk4pa, Lockne 
skipa, Hackås skapa, Berg skifpa — 8 'skumpa, springa; hastigt 
trava'; N.Torp (60) skiffla 'sk., hoppa', Sna Q 'taga språng, flöja 
(om hästar)', Tynd = 'leka ystert, rasa', Ljtp = 'sk., göra språng 
i frihet (om hästar)', IlidHolm skeppa 'ds.'; A.Rms shpa 'sk. 
(t. ex. om  häst)', Res skipa, Torsåker Q 'springa omkring', Nora 
g, Nrå 8 (längdtecken är väl uteglömt under 8 1. p) 'galoppera 
(om djur), hoppa o. dansa (om människor)', SidArnäsGideå skipa, 
Tre = 'hoppa, leka, dansa', Sdh sköppa 'ds.'; L.Vilh skipa 
'taga språng (om hästar, kalvar, pojkar)'; V.Unr skopa 'eg. (om 
djur) hoppa, leka; hoppa, dansa (i allm.), skumpa', Dfs (Lj. 38) 
showa, Btr (132, 165) skapa, Skf = 'göra ystra språng'. — Hi 
skopa etc. — T. Ob. skopa, Hq. Ob. skåpa. 

stupa rn.: J.Åre Aestöpo 'vatten som samlar sig ovan isen 
o. tillfryser,, bildande ett nytt, svagare islager ovanför den förra 
isen, ro. vatten mellan'; V.Unr stopa 'snöblandat vatten, som 
samlar sig på isen vårtiden' (Umeå), Btr(132) stapa 'svallis'. — 
D.Älvd tipstupi m. 'svallis' (Hz 681 a upp-stupi); Ross upp-
stoppa (0') in. '»kravsyrpa» ovenpaa iis' (Helgeland). Jfr upp-
stop n. ovan s. 20 f. 

supa in. 'spenvarm mjölk': J.Åre si2po, MörsilMattmar = 
'mjölkskvätt som ges åt barn I. åt katten', Hägg sbpu, Ham siva, 
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Marieby s4pa 'mjölkskvätt', Hackås sdpa äv. 'den sist ur- 
mjölkade lilla skvätten', Stugun sbpan 	seppan bs., Hällesjö 
sipan väl bs.; 1.Ålid sOmt; L.Vilh stpan väl bs. 'sista mjölk-
dropparna ur kons juver'; V.Unr sopa, Btr (133) söva »is]. sopi», 
Skf = (hit?) 'soppa'. — T. Ob. söpe m. 

Anm. Mer eller mindre riksspråkliga äro de annoterade formerna 
av v. 'hoppas': J.ÅreHam hbiOaS, Berg hhpas; V.Btr (133) köpas. 

-ra 	bura v. 	Hj.LhärLinsäll böra, Tän Nr°, Älvros 
bro 	-a (Kolsätt) bra; J.ÅreHallen bro, Hägg Urta, Ham 

Marieby bitru, yngre -a, Lockne(Valne)Rvs bra, NäsHackås 
bdtra, Berg bra — g; N.HavBorgsjö bra, Torp (59) g, SnaTynd 
Ljtp 02, IlidHolm bepra; Å.Rms bra, Res bra 'borra m. borr', St-Så 
NoraNgUll =, Tre s; L.Vilh bbra; V.Dfs(Lj. 38)Bygdeä bara, 
Nys s, Btr(103) be2tra Skf = 'b.; kittla'. — Därjämte finnas till 
sbst. 'borr' (s. 21) tydligen yngre bildningar av långstavig typ: 
Tän Nya 'borra i sten' (: ber), Ham bår (: ber), Res Up 'göra 
hål m. stämjärnet' (: bor), Sid bra. 'hugga m. huggjärn' (: hr). 

bura m.: N.Tynd bra 'borr' — hör till föreg. 
dura- 'dörr-': Hj.Lhär ddragrcipa m. 'dörrhandtag'•

' 
 N.Ökal 

dora- i sms. — Motsvarar fvn. fsv. dura- i sms. — I.Åre finnas 
flera typer: doro- (g-), doro-, dgro- (ock der-), som väl bero på 
kompromiss mellan dura- ock dyra-, det senare påvärkat av 
det änkla dgr" dir" (bägge kanske ur dyrr; simplex även döm 
bs., genom påvärkan från kompositionsformen dura- -±  

gura v.: J.Åre Oro 'växa fort o. frodigt; spotta ut ngt 
tjockt, ej blott saliv'; N.Sna dra 'hosta upp slem', IlidHolm 
gcbra 'ds.'; .I.Vibyggerå dra 'rinna var'; L.Vilh dra 'ds.' — 
Jfr gur, gor s. 21 f. 

glira etc. adv., förstärkande: J. Ham dra 'bara' t. ex. 
g. dyyja 'bara, idel smuts', Berg ggranas (t. ex. nfiy„); kResNora 
dransta, Nora dranda 'fasligt' (t. ex. sn ). — Jfr gur-, gor-
i samma användning, s. 22. 

jura v.: N.Borgsjö jtiya 'vara tafatt', Torp (60) g 'oupphörligt 
bedja om', Sna 	'prata oredigt', Ilid yepra 'prata, pladdra hit 
o. dit om samma sak', Holm = 'prata virrigt o. oredigt'. — Jfr 
Rz 299 b jåra 'seka; idkeligen hålla på med, oupphörligt äska 

1) Jfr Geijer Tilljämn. s. 23 not 5. 
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Hs.(Bjuråker). — Ljudord i stil med östsv. Vii (*jorla) ',oda 'väsnas; 
prata, sorla'; jfr Hq. Ob. jollra. Märk dock betyd. i Borgsjö. 

knura v.: V.Nys: kniira 'småknåpa', Btr (103) Skf bidra 
'arbeta i smått'. 	Ett slags »parallellbildning» till knupa ock 
liksom detta att föra till roten knu-, ieur. gnu- (varom se t. ex. 
Hq. Ob. knoga)? 

kura v.: J.Åre kro 'karva', Berg kåra 	8 'påta, gräva i 
ngt'; I.Tre kåra, Sdh köra 'tälja, karva'; V.Unr. kora 'tälja', 
Umeå (Stenberg 1804) kora 'ni. kniven tälja o. skåra oformligt, 
såsom barn, utan att det blir ngt dugligt därav'. — Rz 379 b 
kåra 'skära, tälja smått m. kniv (1. yxa)' bl. a. från Jtl.Mp. — 
Ordet står kanske i avljud till T. Ob. kaura 1. 'kulle, skjwre 
spaaner etc.' 

(såg)mura m. 'sågspån': A.Res mka, Hsandstrakten seg.- 
'indra (genus?), NoraNrå (sdg)mdra, SidTre s; L.Vilh seigmyra. 

Rz 445 a såg-måra f. Vb.(Åsele). — Typiskt för ång, mål 
liksom 'sågskura (se skura m.) för mp. ock östl. jtl. Ordet bör 
väl sammanställas med följ. 

mura v.: J.Åre mör° 'karva smått, smula sönder'; här-
till: Åre 9nöro6st, Mattmar möro- 'ett slags smulig ost'. — Rz 
mora 3. 'slå sönder, krossa i små smulor 1. stycken'; östsv.V11 
(*måra v. I) mora [sandar] 'krossa, smula'. — Se T. Ob. Mör n. 1. 

mura v.: A.Tre måra 'arbeta, göra ngt sakta men träget'. 
Rs.0b. möra 'brinna sakta o. fördolt; arbeta litet o. lång-

samt', jfr Rz 444 a »hä måra nafta ti aska» 'det brinner en smula 
under ,askan' Vb.' — T. Ob. mora 'arbeide jevnt og smaat'. 

pura v.: J.Berg påra 8 'krafsa, påta': — T. Ob. pöra 
'pirke, stikke etc.' 

skura m.: J.Rvs skskåra 'sågspån', Berg skåra 'skåra', 
Stugun skskcbra 'sågspån', Fors skcora 'ds., (små) spån'; N.Sna 
Ljtp setgskera 'sågspån', Rid sdtgshcbra 'ds.' — Motsvarar for-
mellt Rz 592 a skåre m. 'avhugget stycke av en stock etc.' Uppl., 
Södermani. — Ordet förhåller sig till skära såsom bruta (bråte): 
bryta, drupa (droppe): drypa etc.2  

skura v.: J.Åre sic ro 'göra en skåra', Mörsil = 'hugga 

Ett annat ord är väl V.Unr mora 'leka, roa sig' (morasam 
'lekfull, skämtsam'; även J.Åre MetrUG8d112 'rolig'), som av U. förbjudet; 
med da. DO. more. 

Se t. ex. Olson Appell. subst. s. 193 if. 
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sönder en stock i vedklubbar 1. andra liknande bitar', Näskott 
sk6ro-4 'hugga av m. yxa', Hägg skårn 'göra skåror', Marieby 
,a 'ds.', Fors skcora 'ds., hugga, tälja'; N.Sna skgra ap 'gnaga 
sönder (om råttor)', Ilid skevra ap 'gnaga sönder trä o. d., så 
att syån bildas (om r.)'; V.Lycksele sksra op 'in. sönder (om r.)', 
Btr (113) slaitra »isl. skonta,. — T. Ob. skora 'gjore indsnit etc.' 

snura v.: J.Mattmar snör° 'avsöndra snor ur näsan', Ham 
snöra 'snora, vara snorig', Berg snåra 8. - Om Å.Res snka 
'rinna snor' jfr s. 23. 

spura m. 'sporre': J.Åre spöro 'ten i kreatursbindsle', Hägg 
spåra 'brödsporre'; N.Hav sporar obpl., Borgsjö spsrarpr obpl., 
Torp (60) spgra, Sna Q, Tynd tåtspdran bs. »tårtsporre», 'redskap i 
form av en sporre m. trissa, varmed finare bakvärk skäres', Ljtp 
tåt- (äldre tbrt-) 'ds.'; Å.Rms spöra 'sp., apparat vid bakning'. 
— Påvärkan från rspr. föreligger i Å.Res sloka ock L.Vilh spera.  
'sp. hos tuppen' samt andra former med r, i typordslistorna från 
11j.thärTän, J.HallenHackås, Å.RmsNrå, vilka former återge 
rspr. »sporrar» (varmed dock även pres. av värbet sporra kunde 
avses). 

spura v.: J.Ram spgra 'sporra (en häst); hugga med 
klorna; paras (de båda senare bet. om  tuppar)', Berg spåra 	s 
'paras (om tupp)'. 

spura v. 'spåra': J.Ram spira, Berg spåra g; Å.Rms 
spöra 'spåra (t. ex. trampa spår i snön)', Res spira  'göra spår'; 
L.Vilh spyra op 'spåra upp'; V.Btr (132) spira »isl. spora» (hit 
eller till föreg.?). 

sura s. 'issörja': L.Vilh sura; Y.Unr sora-vatten. — Se 
T. Ob. under sör ock jfr sor, s. 23 f., samt följ. ord: 

1. sura v.: 11,j.Lhär ska opers. 'överdragas m. mycket tunn 
is'; J.Åre sbro 'beläggas m. issörja; upplösas t. sörja (om is)', 
Mörsil = 'bildas issörja (i älven 1. dyl.)', Mattniar = 'ds.; fyllas av 
iss.', Hägg såra vån 	svöra vån 'ds., frysa till' s. söra 'bildas 
isbeläggning', Ham såra — (någon gång) såra opers. 'beläggas 
m. issörja, bliva iss.; börja isbeläggas', Marieby söras-fr 'bildas 
iss.', Stugun do såra 'det bildas isbeläggning'; N.Hav såra  'om is 
som så småningom fryser till ett tjockt lager därigenom att vatten 
ständigt rinner till', Torp (60) g 'bildas isskorpa', Attmar e 'bildas 
snösörja', Sna = 'frysa till (om rinnande vatten), bildas issörja'; 
Å.Res ist& ha ssras op, va,lan ['vägen'] ovsgra . . upptrampad, 
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lös o. djup'; L.Vilh syra 'frysa till'; V.Lycksele s8ra 'ds., bildas 
issörja' — Hs. Alfta sk') 'frysa till (om rinnande vatten), bildas 
iss.', Delsbo (Gram. s. 39) svåra 'svälla igän av is (såsom forsar); 
svallbrännas, rivas sönder (såsom rågroten av växlingen mellan 
köld o. hetta om våren)', Hs. Ob. såra 'börja bildas iss.', svåra 

svåra betyd. som i Delsbo'. — Jfr föreg. ock T. Ob. söra2. 
2. sura v.: J.Åre åra 'surra (sagt om sladdrande käringar)', 

Mörsil o 'surra o. prata', Hägg shrtt — -8 sr 8 's., prata smörja', 
Ham sira 'svamla'; M.Borgsjö sb.ra 'sorla, surra', Torp (60) 8 
'ständigt prata om samma sak', Sna se Borgsjö, Ilid sera 'prata 
oredigt, hit o. dit om samma sak'. — Härpå är bildat: J.Mattmar 
sårokköb m. 'en som pratar mkt'. — Ordet hör till samma ord-
grupp som sorla, varom se Hq. Ob. 

turas v. 'töras': J.Berg (hit?) tåras 83; V.Btr (113) Was 
»isl. ora(sk)», Skf =. — Hs.0b. (hit?) töra(s) 'våga, drista sig'. — 
Jfr fsv. Dora, pura. 

I Hj.Lhär tOus 'töras', Ils. Ob. toa(s) 'våga, drista sig' 
har k införts från ett pret., motsvarande rspr. torde(s), på samma 
sätt som i rspr. inf. kan erhålla formen tordas, jfr Hq. Ob. 
tör, töras. 

Anm. J.Berg åra 	8 'yra, vara i yrsel' förutsätter ett ura. 
Ordet kan ej skiljas från Berg i_me, 'svimma, förlora medvetandet', ån 
'yr, vimmelkantig'. Hur de jämtska formerna förhålla sig till rspr. yr, 
fvn. ärr, är emellertid dunkelt. 

busa v. »bossa»: Hj.Storsjö bese; J.Hägg båsa-n.4-Sa 'få boss -sa 
på kläderna; krypa ned i en bädd, säng (av sämre slag)', Ham-
Ström (Geijer) bkisa, Marieby Nsa, Lockne (Valne) g, Rvs = 'lägga 
strö under kreaturen i ladugården', Hackås bdsa, Stugun bösa, 
Rag hu ha bos6f„at sa 'hon (hönan) har gjort en bossbädd åt sig'; 
M.Hav Hsa 'beströ m. boss, sågspån 1. d., t. ex. golvek:i ett 
kreatursbås'

' 
 BorgsjöSnaTyndLjtp = 'beströ ra. boss', IlidHolm 

Unga 'ds.'; I.Rms bb.sa  'strö boss åt kreaturen', ResNora bilsa 
'ds.', Sid bisa 'ds.', Tre = 'skräpa ned'; L.Vilh bi2sa 'lägga strö'; 
V.Btr (132) 'Hsa. — Härtill är bildat: J.Åre båsom4s m. 'den 

Hs.Färila da ha svåra 'det har frusit' ser ut som ett starkt sup. 
I Ha. Ob. upptages även ett svåra f. 'tunn ishinna på vatten' 

(Norrbo,. Delsbo). 
Pres. ts,s: (ej 8), pret. NUS (sup. t(15). 
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som skräpat ned sig m. boss, hår 1. d.' Angående vissa bet. 
jfr busu fem. Kap. IV. 

drusa M. »dråse», vanl. 'tröskad men ej kastad säd': 11,j.Älvros 
drs:so; J.Mörsil drös°, Hägg drhsu, Marieby drirsu, Rvs dritsa, 
Myssjö dråsa, Berg drbsa 8 'stor bjässe'; M.HavBorgsjö d6sa 
'säd ock agnar sammanblandade före kastningen', Torp (59) 8 
'hög (vanl. av oränsad säd)', Sna IlidHolm dreosa; Å.ResNora 
drisa, Sid dra 2?), Gideå drisan bs.; L.Vilh drvsa (drvsapvsa 
gemytligt okvädingsord); V._Btr (103) dretsa. — Övergång till 
fem. genus har ägt rum i J.Ham drirsa, f. (jfr under buga ovan 
s. 71), Å.Tre dra, Sdh drössa. 

drusa v. 'dråsa': J.Åre dröso 	b 'slå, dra till i obetänk- 
samhet', Mörsil dr?2so-ke 'slå till etc.', Ham driga 'dråsa, falla 
hoptals', Berg dråsa-nr. ,- 8. 

dusa v.: J.Åre di2so 	2 'dåsa', döso-se, 'ds., lata sig". '— 
Se Hq. Ob. dåsa ock T. Ob. dosa 2. 

dusa-: J.Marieby dhsay0 (dssa-, ?dssu-) 'rödaktig, lätt myr-
jord, där det växer dåligt', dissa/än, 'ställe m. sådan jord'. — Släkt 
med 2. dos- (s. 24) ock Stugun döpt: d. o milricknt 'sumpigt o. 
myrlänt'. Då bildningarna på du- ock gu- emellanåt beröra 
varandra (t. ex. duva : guva), synes man till jämförelse kunna 
framdraga J.Åre g,ösleint adj. n. 'vattensjukt', gö.siut 'ds.', Mattmar 
gö_syjk f. 'fet, växtkraftig jord' (jfr gusa nedan). Emellertid är 
att märka skillnaden i betydelse mellan det sistnämnda ock 
orden på dus-,, dos-. 

fasa v.: A.Tre flrisa 'svälla upp'. — Jfr Rz fiussa 'vara upp-
blåst, svälld'; se T. Ob. under fiaus ock fiösa f. 2. 

frusa m. 'frossa": J.Ilägg frissa, Marieby fritsa, Rvs fr'Ssa 
'frossbrytningar', Berg = s; N.BorgsjöSnaLjtp frs:sa, IlidHolm 
frysa; Å.Rms frösa, ResNora fdsa, Sid (rusa; L.Vilh fri2sa 
'köld i kroppen vid sjukdom'; V.Btr (132) Skf frdtsa. 

frusa v.: Å.Sid frusa 'ha frossan'. 
glusa v.: I.Torp (59) gli- sa 'lysa (om kläder, s. äro granna)'. 

Hs. Ob. glima 'lysa m. bjärta färger'. Jfr Hs. Ob. glos n. 
'ngt lysande, prål', gl.ösa f. 'kvinna som plägar bära brokiga o. 
granna kläder', glösug 'brokig, lysande'. Se Bogren s. 59 not 12. 

1) Enda antecknade belägget. Adj. deisu 'dåsig',  i Haiti måste 
vara riksspråkligt. 
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gusa v.: J.ÅreMörsilMattmar Oso 'ånga, dunsta', Åre ol„a 
so gbsonas vårmt 'gassande varmt (både om stark solvärme o. 
om, den värme, som kommer av för stark eldning)', Mattmar 
da ha gdso-tå-se o vesa 'växtkraften i den här feta o. bärdiga 
jorden har tagit sig utlopp i denna stora växtlighet', Hägg Osa 
'ånga', Ham gsa 'strömma emot (om luft, lukt)'; M.Torp (59) 
gipa 'prata', Sna e 'om lukt, värme som slår emot en', Ilid dosa 
vagt 'fläkta varmt (om ett svagt varmt luftdrag)' ; V.Unr gosa 
'prata, sladdra' (Rz 209 a). — Hs. Ob. gåsa 'hetta I. dunsta 
varmt; lysa starkt'; Hz 266 a gåsa 'blåsa, ånga, ryka, giva en 
stark lukt 1. värme från sig, utdunsta' Vgötl. (hit?), Öbotten. Östsv. 
VI1 (*gåsa) gos(a), osa 'dunsta, ånga; pösa, jäsa; koka över'. 

Jfr ex. hos Bogren s. 59 not 13 ock under dusa- anförda ord. 
Betyd. 'prata' har kanske utvecklats ur 'strömma ut' etc.; att jäm-
föra äro ex. från Mattmar samt möjligen de liknande betyd. hos 
guda 1. ock 2. En annan betyd.-förändring föreligger i det antag-
ligen identiska D.Älvdalen (Levander) giiso 'huttra', jfr da.-no. 
gyse med samma utveckling av betyd. (Falk-Torp). Om etymon 
till gusa se T. Ob. gosa, gusa 1. Vissa av de ovan anförda 
betydelseskiftningarna, bl. a. i frasen från Åre, närma sig det 
svenska gassa, vilket i Hq. Ob. betecknas som dunkelt. Om 
sammanhang mellan detta ord ock gusa förefinnes, är dock ovisst. 

knusa v. 'krossa': J.Åre knåso-stån 'kr., söndersmula, sönder-
hacka', Hägg lenåsu-sön 'ds.', knåsa-M 'klämma till, stuka I. d.'; 

knåsa, Multrå knesa hop nan eg. 'tillstuka ngn', 'm. kraft 
nedslänga ett okynnigt barn', Nrå 8 'klämma', Gideå =, Tre s 
'krossa, packa ihop', Sdh knåsa 'ds.'; L.Vilh knvsa;V.Dfs (Lj. 38) 
ygosa »isl. knosa». — Se T. Ob. under knusa, Hq. Ob. knoster. 

krusa v.: J.Berg kråsa 	8 'hackhosta, harkla sig'. — Väl 
ljudord, se Hq. Ob. under krasslig. Vok. i Åre krastt 'hes (av 
förkylning)' motsvarar äldre ä. Till formen 'kunde Selbu kråså 
'kryste". vara identiskt med ordet från Berg. 

lusa v.: J.Åre lbso 'lossa; lossna', Hägg lösa a skat 'lossa 
ett skott', /ksa2  'lossna', Ham låsa 'lossa; flotta timmer; lossna', 
Marieby låsa 'lossna', Lockne 8 'ds.', Rvs låsa-låst 'lossa', Hackås 
lem 'lossna', Berg låsa 	'(upp)lösa, lossa, göra lös, fri', Rag 

Am. Larsen, Norv. II, s. 183. 
Även /klia, genom kontamination med loma. 
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losa 'lossa'; N.Borgsjö lösa  'ds.', . Torp (60) g 'ds., lossna', Sna 
Ljtp e 'lossa', IlidHolm lå)sa; Ä.Res lisa  'ds.', Sid lisa 'göra 
loss', Tre -= 'lossa, lösa: 1) lasta av, 2) göra loss'; V.Unr lo» 
'göra lös', Dfs (Lj. 38) losa »isl. losa», Btr (133) lbsa 'ds.', Skf 
1.4sa 'lossa'. 

musa m. 'mossa': Hj.Lhär Inösu, Sveg (byn Ytterberg, Geijer) 
mese M8S8 Mf2SO, Linsäll mögo 'renlav', Tän =, Älvros måse; 
J.ÅreHallen tigso, Hägg mksu, Barn måsa, Marieby måsu 
Lockne(Valne)Rvs nisa, Sundsjö(Gransjölandet) mbsan s bs., 
Hackås Indsa, Berg måsa 	Stugun mima s?) meosa, Rag 
niQsa « mosa2., Håsjö meosa; N.HavBorgsjö måka, Torp (60) p, 
Sna Ljtp Q, IlidHolm mosa; A.Rms mbsa, Res mirSa, Viksjö Q, 
St-SåNoraUll g, Tre ma; L.Vilh miisa; V.Nmal Osa, Unr mosa, 
Dfs (Lj. 38) mosa, Btr (132) =isa. 

pusa m. 'påse': 11j.Lhär pösu,, LinsällTän poso, Storsjö poso, 
Älvros Åse ock (Westin i)pigsa; J.Ärep2so 2 'påse; ställe i ettnät, 
där fisken har trasslat in sig', Mattmar påsorglsar m. 'gårdfari-
handlande', Hallen pOso, Hägg påsu, Ham psa, Marieby påsu, 
Lockne(Valne)Rvs Asa, Hackås pegsa, Berg påsa 	Stugun 
påsa; N.HavBorgsjöSnaTyndLjtp pOsa, Ilid pepsa; k.Rms pi2sa, 
ResSt-SåNoraNråUllVibyggerå på.sa, Sid = påsa (s?), Tre påsa; 
L.Vilh pipa; V.Bygdeå posa, Nys 8, Skf Asa. 

pusa v.: .Ä.Tre påsa 'arbeta, göra ngt sakta'. Jfr puda, 
puta, 2. tusa. 

tusa v.: J.ÅreMörsil tbso 'gå ra. tassande ljud'. —Jfr T. Ob. 
tosa 2. Dock är väl ordet snarast, såsom i Hq. Ob. antas be-
träffande rspr. tassa, »en relativt ung ordskapelse av imitativ 
natur. 

tusa v.: J.Elam tåsa: t.-M 'rufsa till, på ett slarvigt sätt 
ordna (t. ex. en bädd)', t.-p4 'vara senfärdig, dröna', Sundsjö 
(Gransjölandet) toSa-4t 'kasta ut (hö som ligger i strängar)', 
Stugun tcbsa 'ds.', Rag tosa hg 'ds.', Hällesjö tbsa h@ 'röra om hö'; 
N.Torp (61) tiga 'vända på hö, så att det skall torka', Ljtp 
'kasta ut hösträngar t. torkning'; Å.Res tirsa 'm. räfsan vända 
på det slagna höet på fältet, för att det skall torka', Tre asa 
da 'jämna till, skaka t. (madrasserna vid bäddning); arbeta, göra 
ngt sakta' (= pusa). — Hz 725 b tösa ut hö Mp., täsa ut hö 

1) Sv. Lm. XV. 3, s. 73. 
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Ång. (hit hör, möjligen tasa 'utreda [ull]; vända om till torkning 
utbrett hö etc.' Vb.) — Se T. Oh. tosa 1. 'trevle op, sysle med 
uten fremgang etc.'; jfr dock även a. a. tasa 2. 

bluta v.: J.11ägg-Lit bkbta-civ 'blötna upp (om snö)', Lockne -ta 
(Valne) de bta 'det slaskar'. — Hs.0b. blöta 'töa' Ljusdal 
(jfr blöta f. 'töväder'); Rz 39 a blåtå 'töa' Dal., blåta 'ds.' sup. 
Obotten. — Ordet är en bildning på samma avljudsstadium som 
blot, ovan s. 24. 

bruta m. 'bråte': J.Åre bri2to 	o 'bråte, t. ex. om  en hop 
kullblåsta träd o. dyl., men även om en ordentligt upplagd tim-
merhög', Ram brita, '(timmer)bråte; stor mängd; öppet björnläger 
(ej ide)", Rvs brita (tiar-'-- 'timmer-'), Berg britta; ILTorp 
(59) bråta, Sna Q, Tynd = 'gärdsgård av ris o. fällda träd', Ilid 

, breota 'gärdsgård av på varandra fällda träd'; Å.Res briita 'om 
timmerbråtar som bilda sig i ån', Nora brittan propr. (eg. bs.) 
'Bråtan' bärg o. udde i N.; V.Nys britta '(timmer)bråte', Btr(103) 
Skf briga. Avvikande betyd. framträder i sms. naudbruta: V.Unr 
nou5-brota 'väg vid snöförets bortgång vårtiden, då man m. nöd 
slipper fram', Umeå (Stenberg 1804) neubreta 'skare som varken 
bär 1. brister', Btr (116) nhbraita 'dåligt väglag, då vägen bryter'. 
— Härifrån är att skilja Hsand (ock kanske andra norrl. stads-
mål) bre ni. hop, hög 2, Å.Res (tiniar)br8t, St-Så britt 'hop, hög', 
Tre bre m. '(timmer)bråte', Sdh bröt ni. 'hög av timmer, trän, 
ris o. d.', L.Vilh brgt m. 'bråte', som motsvaras av diftongiska 
former i jämtmål: Hägg tbmarbr8z,t 3  'bråte i ån', Ram broyt 
m. 'bröt, stor mängd', ock som alltså återgår på en avljuds-
form brant. 

bruta v.: J.Åre brbto 	Q: bröto-}h0.p 'vräka ihop, t. ex. 
timmerhögar på isen I. ved'; L.Vilh bryta 'bryta björkris t. nöd-
foder', bri2ta-thu 'bilda bråte'. — T. Ob. bröta. 

3) Angående den sista betyd. jfr brut, brot ovan s. 24. 
M.Hav brgt 'ds.' är väl en sådan »riksspråklig» form; målet 

borde eljest ha visat 8, jfr Vestlund s. 45. 
Jfr Åre brgtpt m. 'samling timmerstockar, som fastnat på ett 

hinder i flottleden; hög av hö i ladan'; ey är i målet den regelbundna mot-
svarigheten till äldre oy, som här möjligen införts från v. brO'yt 'bildas 
timmerbråtar i älven; genombryta fördämningar (on: åar under isloss-
ningen)!. 



.98 	BUCHT, ÄLDRE ä OCK 6 I KORT STAT. I NORRLAND. 

brutaa v. 'brottas': Hj.Lhär brcitas, Tän bråatos; J.Åre 
brötos 2, KyrkåsHam-Ström brötas, Rvs britas, Hackås bredas; 
N.HavBorgsjöSnaTynd br&as, IlidHolm breotas; I.Rms brötas, 
ResNora britas, Nrå britas, Ull N-i/tas, Tre britas; L.Vilh brttas; 
T.Btr (103) Skf brditas. 

fluta m. 'flotte': Hj.Lhär fkötu, Tän Nato, Älvros fkbfe -a; 
J.Åre Nto, Mörsil Q, Hägg Mita, Ham Nk även fem. 'flotte, -a' 
MariebyLockne fkitta, Rvs fkirta, Hackås /nita, Berg fkåta 
Stugun fkita; N.HavBorgsjö tk(jta, Torp (59) g, SnaTyndLjtp Q, 
Ilid fitta; .i.Rms Inta '(timmer)flotte', ResSt-SåNora fkirta, Nrå 
fa, Ull fkirta, Tre frita; L.Vilh fki2ta; V.Unr ftota, Bygdeå 
fkgta, Btr (101) Nia. 

finta v. 'flotta': J.Mörsil fro.to, Hägg fffitu, Ram Mita, 
Rvs fkilta,' Hackås thfita, Berg fkida 	N.Torp (59) fkifta, 
SnaLjtp Q, Ilid fkepta; I.Nora fight; L.Vilh inta 'föra över m. 
flotte'; V.Unr fiota. — Hit hör Rvs intaran (= fkgtalcaran) 
bpl. 'flottningskarlarna'. 

fruta v.: I.Tre frita 'fnysa, snusa (om bockar)'. 	Ljudord 
i stil med Nora fri.11a 'stnågnägga'. 

kluta v.: J.Hägg kkgta 'klottra (på ett papper)', Berg kl4la 
'kludda'; N.Sna 1ci2ta 'klottra'; I.Torsäker kktjta 'kludda'; 

N.Ökal kköda 'ds.'. Bildningar på detta ord äro: Hägg kkgta-
mastar m. 'en som klottrar o. skriver', Sna kH.tatn6s m. 'drumlig 
person'. — Jfr T. Ob. under klutra 2., Hq. Ob. under klottra. De 
norrl. dialektformerna synas mig tala för att åtminstone det när-
besläktade sv. klottra är inhemskt, icke, såsom Torp med någon 
tvekan antagit, lån från Ity. Orden äro väl, som Helig. för-
modar, 'nybildningar av imitativ karakter». 

kruta m.: J.Åre krbto 'räster av talg, som inte smält t. flott, 
då talgen kokades t. talgljus', Mörsil = 'avfallet sedan man 
smält talgen', Hägg krida 'småbitar av sämre fett, som plockas 
ur djurtarmar o. användes t. skosmörja', Ram 1e6ta 'sönder-
hackat fårfett, ur vilket största delen nrsmälts t. ljustalg'. — Ordet 
hör sannolikt tillsamman med följ.; urspr. betyd.. vore då 'smått 
spånliknande avfall 1. dyl.', jfr det kanske besläktade no. krat 
'noget meget smaat, skrap etc.' Se dock även T. Oh krot n. 2. 
ock krota f. 2. 

kruta v. 'småtälja': lij.Storsjö kd+to; J.Åre krb.to, Hägg 
7cråta, Ram ledda 'tälja (små spånor m. kniv); m. kniv skära 1. 
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hacka (t. ex. i bord I. andra föremål) för att förströ sig; arbeta utan 
framgång', Marieby krilta -u, Rvs kråta, Sundsjö(Gransjölandet) 
leretta 	'snickra illa', Berg kråta 8 'karva, tälja, skära i ngt', 
Stugun &åtal. — Rz 351 a kråta från bl. a. Hj., Jtl. ock Vb. 
Härtill: Åre krtomåls, Ham kritam4s m. 'klåpare'. — Se T. 
Ob. kröta v. ock Hq. Oh. under 1. kratta. 

kuta m.: Åilles hela legtan 'hela klungan', iakttog n. 'liga 
av busar', Multrå kota-lag ii. '(halvt föraktligt) sällskap', Nora 
nekt9/chta 'lappkåta', Tre kitta 'kåta, lappkoja', Sdh kota 'lappkoja, 
lapptält'; V.Unr kota 'koja', lapp-k. 'lapparnas tält, koja'. — 
För Skf /iTkeita uppges fem. genus. Jfr kutu f. nedan Kap. IV. 
Ordet är blott sparsamt belagt ock skall ej förekomma i L.Vilh, 
där det ersättes av /av1ce,2a. 

kuta v. 'småtälja': nj.Lhär Nto 'tälja, kåta', Älvros(Westin 
s. 73) kåta 'karva'; 111.BorgsjöSnaLjtp kt?ta 'tälja, karva', IlidHolm 
kea 'ds.'; Å.Rms ki2ta, Res kirta 'tälja', Multrå kota 't. smått m. 
kniv', NoraNråUll kåta, Tre kåta, Sdh kötta 't., karva': L.Vilh 
ki2ta; V.Unr kota 't., snickra', Lycksele bita ; N.Ökal /coda. — 
11s.Färila kvta, Alfta 14tv, Delsbo(Gram s. 11) qvöta 'kåta, tälja' 
(jfr Hs. Ob.), Hs. Ob. kota 'Smått tälja (m. kniv)'. Rz kåta 2. 
— Se Nor. Sv. etym. s. 50 ock Hq. Ob. 2. kåta2. 

luta v. 'lotta, draga lott': J.Åre lbto 	Mattmar Q, Hägg 
kta, Ham l4ta, Rag leta tota; 31.SnaTynd lta, IlidHolm lepta; 
Å.Rms lbta, ResSt-SåNora låta, Sid låta; V.Lycksele hskta, Btr(132) 
Skf ldta. — Denominativa bildningar (:iut, lot, ovan s. 25), 
tydligen av yngre datum, äro: Hj.Lhär /ide; J.Rvs låt, Hackås 
16, L.Vilh 

1. muta v.: J.Åre tn&o 	2 'knåpa', Mörsil o 'vara långsam 
i arbete, tal o. s. v.', Mattmar nujto-pej 'driva på', Ham mirta 
'arbeta I. röra sig långsamt, kneka', Ström måta o brat pres. 

Ytterligare belägg, från alla delar av Jt1., hos Westin a. a. s. 
62, 67 f., 72. 

Den ur nyare norrl. uppteckningar framgående geografiska för-
delningen av de liktydiga kruta ock kuta, som icke synas uppträda 
jämsides, erbjuder åtskilligt intresse. Det förra är ett speciellt jtl. ord, 
som dessutom blott antecknats från Storsjö i Härj. vid AL-gränsen (jfr 
M.Hav kr0.tutt s. 160). Det senare är vanligt i Norrl. utanför JU. ock 
finnes därjämte bl. a. i Dal. Rz anför belägg för kuta från Vb. till 
Blek, ock från Finl.; kruta uppger han, utom för hl., bl. a. även från 
Hj. ock Vb. (kreta känner han däremot endast från sydligare mål). 
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'brinner sakta'. — Se T. Ob. möta 1. ock jfr vidare a. a. mutla, 
mutra 2. (Ross mutra 4 'arbeide el. virke saa smaat', dm muddra 
o brenne). 

2. muta v.: Å.Res mita mån 'göra till munnen f. att tala 
men inte säga ngt, mucka, vara missnöjd' — en bildning av samma 
slag som rspr. muttra, se Hq. Ob. detta ord. 

uuta v.: N.Torp(Vestlund) nkr 'lätt beröra, snudda vid'. — 
Ordet kunde möjligen sammanställas å ena sidan med no. dial. 
nötra « niitra f. 'en liden knort, f. ex. i huden', som står i 
avljudsförhållande till niit m. 'knort, bergtop, fremspringende 
hjorne' (se T. Ob.), ock å den andra med rspr. nudda. I bägge 
fallen finge jämföras förhållandet mellan sv. dial. snot 'snut', 
no. snota 'snut, spets' ock rspr. snudda, varom se Hq. Ob. 
under de nämnda rspr.-orden. Emellertid synes etymon vara 
svårt att bestämma, då ordet kan anknytas åt flera håll. 

puta v. 'påta': 11j.Lhär påta potu 'påta, peta', Älvros pbte 
'peta'; J.Hägg phtu-td, 'knuffa till', Ham pida, 'p., peta', Rys pida, 
Berg påta; N.Torp(60) pta 'm. pinne o. d. sticka i jorden', Ilid 

ta;  Å.Multrå peta 1) 'peta (tänderna)', 2) gå å peta 'ej få 
ngt ur händerna', 3) 'virka på ett visst sätt', Nora påta, Nrå 
'putsa', Sid påta, Tre = 'arbeta trögt o. senfärdigt [jfr pusa]; 
utföra ett slags handarbete (m. ylletråd o. grov virknål)'; L.Vilh 

ta; V.Unr pota 'peta, eg. vidröra m. en vass udd 1. ni. ngt 
spetsigt': p. vanta 'sticka vantar', p. ti ['i'] åkern, »la (Nmal), 
Lycksele påta. 

ruta m. 'röta': J.Åre rbto, Hägg riftn; N.Sna Ma, Holm 
reota; 1.Res Man bs. 'ruttet avfall av trä, halm o. även torv'. 
— T. Ob. röte m. 2. 

ruta v. 'ruttna': N.Borgsjö Ma, Torp(60) Sna e, Holm 
reota. — Jfr T. Ob. under roten. 

ruta v.: J.Åre rök »prata lite f. mkt, så att man ej tror 
alldeles på det», vartill rötoståte,,  å m. 'skrävelmakare'. — Tydligen 
nära släkt med T. Ob. rot n. 3. 'knurring, brumming, snorking', 
i avljud till nota 1. 'knurre, brumme etc.' (sv. ryta). 

ruta v. 'rota': J.Åre röt°, Hägg ratt 'r. (om svin)', Ham 
Me, 'r., böka', Berg Ma (hit?) 'åstadkomma skräp, påta, karva', 
r.-ng, 'skräpa till, osnygga'; Å.ResÅlid rita  'rota (om svin); skriva 
illa', ruta del 'röra om (gröt)', Sdh röta 'skriva illa'; V.Unr rota 
'ds., kludda', Btr(112) reda; Rz 541 a rota 'skriva illa, kludda', 
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Vb., Nb. — Ordet synes tillhöra en helt annan avljudsserie än 
rspr. rota (med äldre ö), varifrån det möjligen på något sätt 
ombildats; jfr Lindgren s. 112. 

skuta v. 1) 'skotta': lij.Lhär ske, Tän skåato, Älvros 
skåte — -a; J.Åre sköto, Hägg skikt, Ham skita, Rvs skida, 
Hackås sketa, Berg skida, Rätan Stngun sköta e, Rag skota; 
N.HavBorgsjö skikta, Torp(60) 12, SnaTyndLjtp IlidHolm skcbta ; 
I.Rms sköda, ResSt-Så skida, Hsand (äldre uttal) skeda, NoraNrå 
Ull skita, Tre skita; L.Vilh skida; V.Nmal skita, Dfs(Lj. 38) 
Bygdeå skota, Nys sAka, LövångerBtr(132) skdda. — 2) Till 
formen samma ord är senare leden i värbet Vilh jonskyta sceg 
'befria sig från förtal, rengöra sig från dåligt rykte', som utgör 
en folketymologisk omstöpning av fsv. skir-, skferskuta 'fram-
ställa för närvarande 1. tillkallade vittnen', e. sik 'visa sig för 
vittnen in. kungörande av det begångna våldet'. Ombildningen 
har här alltså tagit en annan riktning än i rspr. skärskåda, 
varom se Hq. Ob. 

sluta v.: Å.Nrå nita 'fördriva tiden utan arbete'; L.Vilh 
,51Qta 'gå sysslolös o. likgiltig'; V.Unr slota 'göra sig ledighet, 
vara lat', Btr(132) sldta 'vara ovärksam', Skf = 'ds.', även trans. 
t. ex. han s. Init.,tfn; Rz nota Vb., Nb. etc. — Härtill: Unr 
slotasam 'fallen för att göra sig ledighet, lat'; ytterligare bild-
ningar hos Rz. — T. Ob. siota v. 

spruta ro.: J.Åre spr«o 'spö'; Å.Res spritta 'språte'; L.Vilh 
spri2ta 'vidja, lång björkkvist'; V.Unr sprota 'gren 1. skott på 
en buske, käpp'. Det i Å.Nora iakttagna spnirta 'sticka, käpp' 
har väl (tillfälligtvis?) fått ø från rspr. spröt (jfr även Säl spröt 
in. 'käpp, kvist, gren på en buske'). — Se T. Ob. sprote ock 
Hq. Ob. under spröt. 

stuta v. 'stamma, tala stammande': 1:1j.LhärÄlvros ståte; 
J.Åre stöto, Hägg st?itu, Ham stöta,  MariebyBrfl stifta, Rvs stita, 
Berg g, Stugun ståta; N.Hav stifta 	Torp(61) stita, SnaLjtp Q, 
Ilid skota; it.Rms stoja 'stamma (i talet), stottra', ResNoraNrå stita, 
SidGideåTre ståta, Sdh stötta; V.Unr stota, Lycksele steta'stamma;, 
gå dåligt', Btr(164) st4ta 'hacka, st. då man läser'. — 118.0b. 
ståta 'stamma, stappla på uttalet'. — Härtill: J.Rödön stöto-p6 
'stammande Pär', M.Sna stOtagåk m. 'person som stammar'. Se 
T. Ob. stöta, Hq. Ob. under ståtar°. 

suta v.: J.ÅreMörsil sto 'sudda, smeta; vara långsam o. 
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oordentlig', Mattmar = 'söla', Hägg sstn-ne-sa 'söla ner sig', Ham 
sita 'sudda, söla', ,Marieby Mu 'sudda, vara sen', Lockne(Valne) 
sta 'ds.', Berg = s 'vara lat, drumla'; ILHavBorgsjöSnaLjtp 
so:ta 'smeta, sudda', IlidHolm sea 'ds.'; Å.Tre sita 'arbeta 
slarvigt'; V.Lycksele skita 'sudda, smeta'; N.Ökal soda 'sudda, 
prata strunt'; Rz såta. — Härtill ett flertal bildningar, t. ex. 
J.Mattmar stol~ n. 'sölkorv', Rödön sQ:ttc-, seita/ås 'en som 
inte vet vad han vill', Hägg såtalcHb 'sölkorv', Ham sOtamels 
m. 'ds.', Rvs star 'ds.; skämtsam benämning på målare'; M.Tynd 
sOtasi4go f. 'lortaktig kvinna'. Med pejorativt j är troligen Hägg 
fita o fita 'söla, icke få ngt gjort' utbildat. — Se T. Ob. söta. 
Betydelsekombinationen 'smeta' ock 'vara långsam' i de norrl. 
orden återfinnes hos bl. a. rspr. söla (se Hq. Ob. söla 2). 

Anm. M.Hav MtGe 'arbeta besvärligt o. m. ringa framgång', 
Sna = 'kälta, käxa' synes vara en nyare bildning i stil med rspr. tjata 
eller Hs. Ob. tjåga tjåkas 'kälta; draga, släpa, bära tungt o. långsandl; 
jfr även T. Ob. kjota 'skjende, treette'. 

L.Vilh tjyta 'stappla, säga fel i läsning' är en förvanskning av 
stuta. 

duva m. 'ånga, imma': J.Åre (kv° o, Mörsil Q, Ås(Geijer) 
dyn, Kyrkås döva 'imma (t. ex. av kokande vätska)', Hägg -a 
'het ånga, imma på fönster', MariebyBrfl &tya, Lockne(Valne) 
Rvs dOva, Hackås ddva 'varm ånga', Berg diva 8, Stugun diva; 
3I.Hav dova; V.Unr dova 'domning'. — Östsv. VII (dove) dova 
etc. 'dvala'. Jfr följ. ock SAOB dofva s. Ett annat ord är 
sannolikt Hs.Jättendal (Vestlund s. 63) dvvan 'vattengropen', 
Hs. Ob. dåfva 	dafve) f. 'fördjupning i marken, där vatten 
stannar' (Bjuråker), Rz dåva 2. äv. 'stillastående vatten utan 
utlopp', som hör tillsamman med T. Ob. döv f. 2. 'blot kevende 
grund' eller kanske snarare dyvle n. 'liten dyp sump'. 

duva v. 'bli imma, ånga': J.Åre dövo, Mörsil = 'ånga (t. ex. om  
kaffepannan)', Ås(Geijer) dra, Hägg döva, Rvs dOva (Berg = s); 
V.Unr dova 'domna, slumra'. — Rz dåva 1. 'utdunsta, ryka; vara 
varmt, kvavt, dovt i luften' (Närke); östsv. VII (*dova  v. II) 
dova 'dunsta, ånga'. — Se SAOB dofva v. ock jfr rimordet guva 
strax nedan. 

duva-: J.Brunflo-Sundsjö dOvahög n. 'kraftigt slag', Berg 

1) Dock kunde tjåga utgöra ett äldre tuga 'draga etc.' (ovan s. 
73), som utbildats med pejorativt j. 

-va 
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dåvahdeg 	n. 'slag, hugg så att man svimmar'; V.Unr dova-hogg 
n. eg. 'dövande hugg', 'dödande slag', Skf ddtvaluzig n. 'dövande 
slag'. — Hör till föreg. ord. 

guva m. 'ånga': J.Are gb.vo 'ånga (t. ex. fr. en kokande gryta)', 
Ram giva; N.Torp(59) diva 'vindpust'; Ä.Rms Ma, Res diva 
'ånga', — o 'imma på fönster'; L.Vilh giva; V.Umeå(Stenberg 
1804) gefwa 'ånga som uppstiger av varm mat ock kokande gryta', 
Dfs(Lj. 42, 45) gQva »is!. gufa f.», Nys ggva, Skf(Larsson) gtfcva. 

östsv. V11 (*gtime) gova etc. m. 'ånga, varm fläkt'; Ross gove 
'Iugtende dunst', jfr T. Ob. under gova f. 
guva v. 'ånga': Rj.Lhär dm 'skina varmt'; J.Åre Ovo 'ånga, 

lukta', Hägg giva 'om lukt av ett dött djur', Ram doa; N.Torp(59) 
dva 'blåsa, fläkta'; Å.Nora gir.ga; L.Vilh giva 'stiga upp ånga'; 
V.Lycksele ggva 'stiga upp töcken', Skf gdva 'imma, ånga'; — 
Hs.Alfta dyn: da dvar varmt 'slår värme emot en', Hs. Ob. 
(?hit: gufva 	göfva 'ånga varmt, blåsa; lukta (gott 1. illa)'; 
Rz 223 a gåva 	gv6va 'blåsa' Hs.; Östsv. VII (*gåva) gova etc. 
'dunsta etc.' — Se T. Ob. gova v. ock under guva. Nora-formen 
synes ha fått det intervokaliska g genom påvärkan från girge, f., 
se guvu Kap. IV, ock Sid gga 'bli imma' har ännu närmare 
anslutit sig till målets form för guvu : g4ga. 

kluva m.: J.Hägg kkitval 'klove', kinkNva 'ställning vari 
linet lades, när det skulle vattläggas', Ram 1cl4va 'klove', Berg 
kUva (, g) 'torr fisk som lutas; kluven del av sådan' (tro!.), Rag 
ldrova '(kluvet) redskap'; N.Torp(60) klr'gva 'slagbord i vävstol; 
klyka', Attmar e 'sönderkluven trästock', Sna = 'klamp', Tynd = 
'kläve', Ljtp = 'träklamp', Ilid kkeova 'kluven d:o'; Å.Res Icltva 
'lokträ på sele', fackova 'ram i vävstolen, vari vävskeden sitter', 
Nora khva 'en del av selen', Sid 8 'loka i sele', Sdh khlöva 
'planka (vanl, kluven ur en stock); träklammer, i vilket väv-
skeden sitter'; L.Vilh khva 'hälften av en kluven stock'; V.Unr 
klova 'klove, kluvet trästycke', klova-tre 'figur!. om en otymplig, 
obildad människa'. — T. Ob., Hg. Ob. klove. 

kluva v.: J.Hägg kidava lina 'lägga linet i Zinkk4va'2, Ram 
lektva 'sätta klove, stock 1. hälla på', Rag kkova. 

ej fullt säkert, att a i detta fall återgår på 
(Åre, Mörsil) ha, i växlande betyd., former, 

ord med tillhörande not. 
7-240984. 8ro. landsm. Bu cht. 

Det är troligt, men 
äldre u. Västligare jt.-mål 
som förutsätta äldre klava. 

Se strax ovan detta 
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?kruva m. 'kräva': N.Torp kriva. — Se Bogren s. 60 not 5; 
Hq. Oh. under 1. kräva. Torpmålets form synes vara ensam- 
stående, ock andra mp. mål visa långt ä 	e: Borgsjö krå)vee f., 
Åttmar kråvce f. Ursprunget till stamvokalen i de tilljämnande 
jämtska målen är svårare att bestämma; detta gäller t. ei. Åre 
kråma, Hackås kra.va, bägge kortstav. fem. 

kuva m.: Hj.Lhär köva_'mjölkbod (särskilt å fäbodvallar); 
källare', Älvros Nye 'ett rum (av ngt slag)'; J.Åre Uv° 'skrubb 
under trappen i farstun i en stuga av gamla typen; liten (till-
byggd) kammare', Mattmar o 'liten kammare innanför farstun i 
ett gammalt boningshus av mindre slag', Ham håva 'kove, 
skafferi'. — H8.0b. kåfve m. 'smal öppning mellan två byggnader'; 
Rz 315 b kova Jtl. — T. Oh. kove, Hq. Oh. kftve. 

luva v. 'lova, ge tillåtelse etc.': Hj.Lhär /öva, Linsäll lovvo 
pret., Tän /öm, Storsjö löv°, Älvros Wo, Ängersjö låva; J.Åre 
RallenÅs kvo, Hägg li2va, Haml-MariebyBrfl. lava, Lockne 
(Valne)RvS liva; Hackås lava, Berg låva 	g), StugunRag Uva, 
Hällesjö liva; M.Hav-Borgsjö /Qva, Torp(60) 	SnaTyndLjtp 
Ilid lå)va; I.RmsResViksjöSt-Så löva, Multrå itva, NoraNråUll 
Vibyggerå liwa, NätraSid q, SjälevadTre låva; L.Vilh li2va; 
V.Ninal liva, Lycksele leva, Bygdeå Q, LövångerSkf lava. 

suva v. 'sova': Hj.Lhär sövu, Tän s6°, Storsjö sbve, Älvros 
sko 	-a, Ängersjö sova; J.ÅreMattmarHallenÅs söv°, Hägg söva, 
HamMarieby såva, Lockne(Valne)Rvs siva, Sundsjö v, Hackås 
s&va, Berg såva 	g), Stugun sioa, Rag sova seva, Hällesjö 
siyva; M.HavBorgsjö sOva, Torp(149) g, SnaTyndLjtp Q, IlidHolm 
seova; I.Rins söva, Res siva, Viksjö sova, NoraNråUll siva, 
Sid = 12f Tre såva; L.Vilh stva; V.Dfs(F. 47, 55) Bygdeå sova, 
Nys $va, LövångerBtr(188)Skf sava. 

uvan prep. adv.: Hj.Lhär öva prep., (Ja. 23) ovana »paa», 
Linsäll ova 'ovanför', ovan& 'ovanpå'; J.Åre öva 	ova prep. 
'ovanför', adv. 'ovantill, upptill', ovafur prep. o. adv., m. fl. sms., 
Mörsil öva adv. o. prep. 'ovan', Mattmar övant adv. 'ovanefter', 
övab6r 2  (f.?) 'nederbörd', Rödön övvnin§, Hägg afor, Marieby 
Loekne övanpd, Rvs =, öva övafar 'ovanför', Berg öva 'ds.'; 
M.l3orgsjö ,Dva prep. 'ovan(för)', Torp(57, 82) ,va. adv. 'ovan', 

Även betyd. 'lovprisa' uppgives. 
Jfr s. 84 med not 7 ock å. 85 med not 1. 
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övabeirl n. 'störträgn', Attmar (åva adv. 'ovanför', (Dvaffir 2  prep. 
'ds.', m. fl. sms.; V.Lycksele 8vafor, Btr(172) &va »isl. ofan», Skf 
etvade4 'ovantill'. — .11s.Forsa iitga 'ovan', litgatcg, Färila itgafår, 
Alfta iumfbr, Enånger öga prep. 'ovanför', tlgamck prep. 'ovanom', 
?gan i prep. 'inpå', Ob. ogga, ugga jämte sms. Om former i håls. 
(ock vissa andra mål) se Hess. SproSt. V, s. 203 med not 2. — 
Påvärkan från prep. över bar ägt rum i: M.TyndLjtpIlidHolm 
itva prep. (adv.) 'ovan(för)' jämte sms.; Å.Rnis 4val4ra n. bs. 
'ovanlädret', St-Så banpic, Sid eva 'ovan(för)' 3. 

2. Diskussion av exemplen. 

Härjedalen. 
I L illh är dal fördela sig orden av typen duga på två större 

grupper, den ena med o i stammen ock u i ändelsen, t. ex. 
dögu, ock den andra med 'e i både stam ock ändelse, t. ex. 
kåte. Den förra gruppen omfattar de ojämförligt flästa orden. 
Inom denna grupp träffas ex. med konsonanterna g, k, k, m, n, 
p, r, s, t ock v efter stamvokalen, .alltså alla kons. utom d (med 
d finnes dock över huvud blott ett belägg). Såsom varianter av 
gruppen g—u böra o—e i pöte (jämte påta) ock o-7.a i ca, ovana 
betraktas. I det senare fallet har tydligen nasalen bevarat a-
ljudet, ock i det förra ordet får man kanske se ett enstaka ex. på 
försvagning av vi, till e (genomförd i större utsträckning på något 
annat håll?). Den andra gruppen, med e—e, är i materialet 
företrädd av helt få ex.: nåde, ser, kto, ståte ock gåve. Efter 
stamvokalen står alltså d, m, t eller v. Det oregelbundna ske'  
har troligen fått ändelsevok. försvagad på samma sätt som det 
nyssnämnda påte. 

Från Sv eg uppger Jessen bege, Åsander (Byvallens by) fizku, 
målat ock Geijer (byn Ytterberg) alternativt e—e, 8-8, 0-0 i 
ordet musa. De sist anförda växlande skrivningarna tyda på 
att e, tt etc. blott äro varianter av samma ljud. Enligt min 
mening motsvara alla de olika vokalnyanserna den fåtaliga 
gruppen e—e i Lhär, som vi senare skola finna vara regel i 
Alvros, Svegs östra grannsocken. 

Se s. 104 not 2. 
Sista vok. är ett mellanljud mellan 0 ock e. 
Jfr fsv. offuan, änsv. öffuan, Kock Sv. Ljn. II, s. 129 f. 



106 	BUCHT, ALDRE ii OCK Ö I KORT STAV. I NORRLAND. 

Av de likaledes få ex. från L in säll överensstämmer bom med 
gruppen o—u i Lhär ock semer, leve, seve med gruppen e—e 
i Lhär ock Sveg. Även till ova ock ovanå ha vi tidigare funnit 
paralleller, liksom komme kan jämföras med Lhär påk. Där-
emot visa komo, sommo, dropor, moso, poso, lovvo en annan 
utveckling, som av allt att dömma är allmän i n. Härj. 

I materialet från Tännäs motsvarar o—o regelbundet Lhär 
j—s. Att märka är sköato mot Lhär ske ock vidare knödo, 
som saknar motsvarighet i uppteckningarna från Lhär. Det enda 
annoterade ex. med e—e är sbmer. 

Vokalparet o—o träffas även i ex. Kokovitja ock poso från 
Storsjö. Här synes emellertid en något avvikande kvalitet, 
49—e, vara vanligare. En hybridbildning är böde, ock med e—e 
uppges krbte. 

Materialet från Älvr os företer växlande vokaler. Flertalet 
ex. ha vokalisationen e—e, som vi tidigare mött särskilt i Sveg. 
En östligare form utgör e—a eller e—a med ändelsens a bättre 
bevarat såsom i Häls. Mer avvikande från e—e är den där-
jämte förekommande vokalisationen u—a eller u—a, som gynnas 
av velar kons.1  efter stamvok. ock möjligen av labial före 'denna. 
Det bör påpekas, att intet ex. med n i stammen antyder till-
jämning av ändelsevok. till n, detta i motsats mot den vanliga 
tilljämningen av ändelsevok. efter e. — De två ex. lbva ock sOm 
från Ängersjö ha östlig prägel. 

Detta gäller naturligt nog i ännu högre grad om ex. från 
Ö v er h ogdal. Ovan (s. 47) har anmärkts, att Öhog i fråga om 
typen bud helt överensstämmer med Haverö i Mp. Så är blott 
delvis fallet i typen duga. I Öhog möta varandra härvidlag drag 
ur härj., häls. ock mp. Östhärj. egenskaper äro alternativ änd.-
vok. e (mindre ofta än i Älvros) i t. ex. såmer, köper, mbs° ock 
den dragning hos e mot a, som alternativt uppgivits i t. ex. dråpa, 
fkåta (även i nordhäls.). Ett häls. drag är altern. änd.-vok. a i 
fra, såmar; som gemensamma för häls, ock mp. kunna änd.-vok. 
a samt inf. köma (även i härj.?) betecknas. Formerna dåga ock 
tåka, som uppstått genom inflytande från pres. med u, äro van-
liga i mp.;.  håga 'hågad' kan vara påvärkat av sbst. hug. Dock 
kunde a i både dåga ock hecga bero på den tendens till la före 

1  Ona diga jfr dock under öhog strax nedan. 
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velar, som nyss konstaterats i Älvros, eller på en liknande tendens 
blott före g, som är tydligare i vissa nordöstliga hälsingemål'. 

Sammanfattning. Inom Härj. fördela sig orden av typen 
duga på två huvudgrupper. Den ena, rent härjedalsk ock med 
en mera västlig utbredning, visar mot söder vokalisationen 
ock i norr o—o (på gränsen mot Jtl. e—e 1. dyl.). I de mål, 
där den förekommer, synes den omfatta hela ordförrådet med 
undantag av några fä ex., som tillhöra den andra gruppen. 
Denna har vokalisationen e—e (ibland troligen växlande med 
8-8, 0-64  1. dyl.) ock väsentligen östlig utbredning, i (?Sveg 
ock) Älvros. Den övergår gradvis i häls. 8(a)—cp,a. 

Grupp 1: o—u eller o—o. Ursprunget till stammens.o är 
säkerligen ett u, som icke träffats av a-omljud. I fråga om o—n 
har äldre u i stammen redan antagits åtminstone av Hultman 2. 

Alltså återgår, för att taga ett exempel, fOvt Nro på ett 
fu?ra, som torde ha utvecklats på följande sätt. Först har ändelsens 
a genom invärkan från stamvokalen (progressiv assimilation) 
övergått till u, således fdra -› fuku. Detta stadium motsvara 
Hälsingelagens två skrivningar bughu 2. Härvid bör nu märkas, 
att vokalisationen u—u i typen duga synes ha på något vis 
skilt sig från u—u i typen flugu, då de bägge typerna vanligen 
ej sammanfallit3  (jfr nedan Kap. 1V). 

Sedan har i fu?ru etc. stamstavelsens u, som väl uttalats u 
(lmalf.), fått en något mer tillbakaflyttad artikulation: o. Be-
varandet av det slutna uttalet hos u står möjligen i samband 
med den obenägenhet mot att öppna vokaler, som enligt Geijer 4  
karakteriserar dalmål till skillnad från andra nordligare svenska 
mål. Mellan dalmål ock härj. finnas åtskilliga överensstämmelser. 
En viktig sådan träffas i en ordgrupp, som står nära den nu 
behandlade: jag åsyftar kortstaviga ord med äldre a—a, i vilka 
dalmål ock härj. ensamma bland svenska mål visa tilljämning 
till å—å3. Att de bägge målgrupperna i viss mån överens-
stämma i fråga om typen duga, kunde bero på likhet i akcen-
tueringen av orden av denna .typ 6. 

Se s. 62, 134. 
HälsL § 88. Jfr emellertid nedan s. 110. 
Så har däremot i regel skett i litmål ock nordjt., se s. 127. 

'&) Nysa. stud. I, s. 174, 179. 	b) Geijer Tilljämn. s. 5 ff. 
6) Om upplösningen av jämviktsakcenten i härj. so  Geijer a. a. B. 77. 
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I sydligare härjedalsmål har alltså stammens u blivit o. 
Däremot har ändelsens u något öppnats ock framflyttats, till a. 
I nordligare härj. har benägenheten för tillbakaflyttning av 
artikulationen träffat bägge vokalerna. Förmodligen har först 
stammens u övergått till o, ock sedan har ändelsens vokal lik-
danats med detta; jfr den ovan för ett tidigare skede antagna 
utvecklingen, av u—a till u—u. 

Några omständigheter av visst intresse vid jämförelsen mellan 
dalmål ock härj. må påpekas. Ljudet o i typen duga är säll-
synt i övre dalmål. Inom moramål förekommer det sporadiskt 
i Vinäs, t. ex. bada v. 'båda', taka 'tala', bkata 'töa', men det 
vanliga i moramål är ut (u), t. ex. Hicka 'kola', bir a 'borra', 
bråtas 'brottas'l. I rättviksmål träffas ex. som: (Boda) köma, 
kapar, bögt 'båge', (Bingsjö) Ulm?, kapar, Up?, vilka delvis 
påminna om hälsingsk ljudutveckling (: Söderala båga). 

Älvdalsmålet, det ålderdomligaste av dalmålen, bevarar van-
ligen i kortstaviga ord (av skilda typer) u oöppnat före g, k, 
m, n, p, v. Däremot har u öppnats till o nästan genomgående 
före k, r ock i ett antal ord före 5, s, t. Behandlingen i Mora 
ock Orsa är snarlik, men i öppen stavelse korsas utvecklingen 
av inflytande från änd.-vok 2. Då västliga Härj.-mål före k, r 
etc. ha samma utveckling av stamvok. som före andra kons., 
d. v. s. faku fök°, böru bro o. s. v., lika väl som bögu bögo, 
dröpu droapo, lövu lo o. s. v., kan man icke beträffande dessa 
(grupp 1) söka anknytning till Älvd, utan snarare till Mora-
Orsa, där u i typen duga vanligen bevaras även före k, r etc. 
Dock stå ju dessa u-ljud (ut 1. dyl., jfr ovan) icke det härj. o 
synnerligen nära. 

Om också jämförelsen med dalmål delvis är haltande, synes 
dock det härj. o knappast kunna anknytas till något annat än 
det dalska u. De norska grannmålen samt Särna ock Idre 
i Dalarna, vilka bruka anses höra till samma språkliga komplex 
som härjedalskan, visa i typen duga icke någon likhet med 
denna, så vitt jag kunnat finna av tryckt litteratur3  ock primär- 

Enligt Levander. 
Jfr s. 50, 61. 
Am. Larsen Trondhj. dial:s s1a3gtskabsforhold o. Selbygmålets 

lydlmre (Norv. II); Ross No. Bygdemaal; Reitan Aalens maalfore o. Ny-
trondsk ordforkortning og betoning. 
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material i Lmark 1. Ur det senare anför jag: Drevsjö bbut,e 
'båge', fe 'fåle', dråpe, måse, fköte 'flotte' samt Anor 

ro.; Särna Niga .(bs. bilgtn), hirga 'hågad', fidra, shor, m8sa, 
fkita, liva 'lova'. 

Vilket än sammanhanget i fråga om grupp .1 i häri. ock 
grannmålen må vara, torde dock den ovan antagna utvecklingen 
u—a till o—a, resp. o—o hålla streck. Ett bevis för att vokal-
paret u—u kunnat ge 0-0•  finna vi i ett av E. Modin 2  anfört 
kvinnonamn, som år 1578 i Sveg skrives Guru ock nu i Tännäs 
uppträder under formen goro3. Första stavelsens vokal måste 
ha varit ii, ty il ger ut (åtminstone i Lhär ock Tän). 

Grupp `2 e—e (1. dyl.). Vi funno ovan, att i Älvros grupp 
2 var det normala, ock att undantagen hade hälsingsk karakter. 
1 Öhog tillhöra blott ett par former denna grupp, de övriga äro 
av medelpadskt eller hälsingskt skaplynne. Samtliga fyra ex. 
från Sveg kunna däremot föras till grupp 2. I västligare härj, 
är den mycket sparsamt representerad: Lhiir nåde, såmer, kto, 
.ståte, gåve; Tän ser; Storsjö kråte4. Av dessa ex. kan nåda ha 
fått stamvokalen e genom påvärkan från sbst. ned, där den är 
ljudlagsenlig5, ock ändelsens a kan sedan genom progressiv till-
jämning ha övergått till e. 

Det synes mig mäst sannolikt, att e—e väsentligen upp-
kommit direkt ur u—u, som i relativt sen tid öppnats, att 
alltså något a-omljud ej häller inträtt i grupp 2. De bägge 
grupperna skulle till en början ha utvecklats lika, i det att 
u—a övergått till u—u. Därefter har en differentiering av v. 
ock ö. härj. ägt rum. I v. har, kanske genom invärkan från 

Anteckningar från bl. a. Drevsjö söder om Fxmunden (Levander); 
typordslister från Särna (W. Dalgård) ock Idre (A. Nygård). 

Härj. ortn. o. bygdesägner2  s. 28. 
Det synes mig icke vara av någon vikt för bevisföringen, att 

ordet motsvarar fvn. Guärtin. (påpekat av E. Noreen) ock alltså från 
början icke alls hör hit. Efter bortfallet av ä ock n samt förkortningen 
av andra stavelsens il har det anslutit sig till typen duga; jfr i fråga 
om behandlingen vid 6-bortfall J.Ham råna — rine. 'rodna', M.Hav 
råna. Av namnet Gudrun anför Aas. Norsk navnebog, s. 18, former 
som Guru (Trondh.) ock Goro, Goraa (Ostlandet). 

Om man vågar sluta något av exemplen från Linsäll, skulle 
detta mål inta en mellanställning mellan ö. ock v. härj. 

Jfr ovan s. 48. 
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dalmål, det slutna uttalet hos u bibehållits ock snarast ytter-
here befästs genom tillbakaflyttningen till o. I ö. däremot har 
en tendens mot öppnare uttal gjort sig gällande. Denna tendens 
står i samband med öppnandet av u i hälsingemål. I dessa har 
u i typen duga med stor konsekvens utvecklats till e, 8 1. dy1.1  
Detsamma gäller bl. a. Mp., Ång. ock delar av Jt1., särskilt i 
ö. ock s. över huvud taget är ju denna vokalöppning vanlig i 
de sydligare norrl. kustlandskapen 2. 

En jämförelse mellan Hälsingelagens bughu ock häl:j. formera 
ligger f. ö. närmare till i fråga om grupp 2 än beträffande grupp 
1. Den förra har ju en östligare utbredning, mot gränsen till 
Hälsingland, ock det är troligt, att den i äldre tid förekommit 
i detta landskap, möjligen just i de trakter, vilkas mål ära 
representerade i HälsL. 

Emellertid finns det i grupp 2 även likheter med dalmål. 
Av de ord, som i Lhär höra till denna grupp, uppvisa följande 
i Älvdalen den öppnare vokalen o (—> e, u , o): .spmor, kikto, 
sti3to samt nbao4. Lhär dve 'skina varmt' kan jämföras med 
Älvd (Levander) ngevå f. 'häftig vindstöt', vilket motsvarar det 
av Nor. Sv. Lm. IV. 2, s. 148 anförda ngova f. 'orkan, virvel-
vind, skydrag'. Noreen ansätter ett äldre *rid-göfva under hän-
visning till isl. hri5 ock no. gauva, men enligt Levander vore 

. det även tänkbart, att -gevo återgår på ett göva (+- gåva). Om 
så vore förhållandet, finge alla (kända) ord i Lhär av grupp 2 
paralleller med 0 i Älvd. 

Det kan anmärkas, att sptnor i Älvd är det enda Undan-
taget frän regeln, att u kvarstår oöppnat före m; vidare att det 
är det ena av målets två ord med e 	o (det andra är sövo). 
Vokalismen e—e synes i sommar vaYa förhärskande över hela 
Härj. Den härleder sig troligen på något sätt ur de synkoperade 
kasus5. 

Den tydligen från öster kommande tendensen till öppning 
av u i typen duga har alltså fått en mycket växlande spridning 

Se nedan s. 134. 
Geijer t. ex. i Tilljämn. s. 35, 40. 
Se ovan s. 107. 
Jfr om Lhär nöde ovan s. 109. 

3) OM liknande vokalförhållanden i jämtländska mål se längre fram 
s. 126f. 
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i härjedalska mål. I ö. har den gjort sig gällande i större delen 
av ordförrådet (dock föga framför g?), i v. däremot blott undan-
tagsvis. 

Utvecklingen av typen duga i härjedalsmål är dunkel i mer 
än ett avseende, ock mina förklaringsförsök ha framställts med 
åtskillig reservation. Trots Åsanders utmärkta samlingar finnas - 
avsevärda luckor i det härjedalska materialet, ock det är möjligt, 
att först en undersökning från by till by av vissa övergångsmåt 
(Sveg, Linsäll, Älvros .ock Hogdal) kan bringa klarhet i pro-
blemen. 

Jämtland. 
0 ppl änni n g sm ål. I Tilljämn., s. 21 Jr.', har Geijer redo-

gjort för utvecklingen av typen duga i oppl.-mål. I de allra 
fiästa fall har tilljämning till o—o ägt rum, varvid stamvokalen 
i regel erhållit hel- eller halvlängd. G. jämför opplm. med de 
närmast liggande no. dialekterna ock framhåller, att tilljämnings-. 
typen o—o även förekommer i Meraker, t. ex. /ovo, men att här- 
denna typ ej är inskränkt till endast ord med äldre (2 	u i 
stammen. Meraker visar ofta en tendens att i tilljämnade ord 
giva ändelsens vokal en »skarpare artikulation» än stammens. En 
liknande tendens finnes i opplm. (a. a. s. 30 f.), men den är svagare- 
i detta mål ock framträder egentligen blott i den ordgrupp, 
varom nu är fråga, nämligen ord med 	u i stammen ock a_ 
i ändelsen: typen duga. Ändelsens a har i opplm. utvecklats-
till ett å, som åtminstone i Åre vanligen antagit kvaliteten o;• 
men ibland har en stark skärpning inträtt, i det att änd.-vok_ 
blivit e eller o, t. ex. löv°, kinno2. 1 det fall, där opplm. över 
huvud uppvisar sådan skärpning, har det alltså låtit den gå 
längre än Meraker. I andra fall företer däremot opplm. öppning 
i »tilljämnade» ord ock står därigenom i motsättning mot Meraker,. 
vars tilljämning snarast går i riktning mot slutning. Stam-
vokalens övergång till den o-kvalitet, som inom opplm. är för-
härskande i typen duga, innebär ju. öppning. Avvikande vokalisa-
tion träffas i dö,p, töb, oma, åva (jfr not 2). 

Där anföras några former utöver dem, som jag ovan meddelat i 
materialsamlingen, vilka hämtats ur G:s Åreordbok. 

Märk stamvok. i detta ord, vilken även kan vara 0 eller ha den 
regelbundna kvaliteten 0. 
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Framlänningsmålet, som vidtar ö. om opplm., utnaärkes 
-enligt Geijer av att tilljämningstendensen är svagare, medan 
benägenheten för vokalöppning tilltar. I fråga om typen duga 
råder dock stor likhet med opplm., ty även framlm. visar vanligen 
o—o. En viss skillnad gör sig emellertid gällande med avseende 
på kvantiteten, i det att åtminstone Mörsil ock Mattmar, som ligga 
på gränsen mot opplm., konsekvent synas ge hellängd åt stark-
tonig vokal (dock ej alltid före ra), medan Åre i opplm. ofta 
stannar vid halvlängd. 

Vokalisationen o—o har rätt vidsträckt utbredning, Från 
'Offerdals tingslag är den väl bestyrkt för Mörsil ock Mattmar 
-(avvikelser delvis som i Åre), ock för Alsen ock Offerdal uppger 
Westinl kröto 'karva' ock pbso 2. Typordslistan från Hallens 
socken i det likanämnda tingslaget har nästan genomgående o—o 
(men figro m., körna); från Marby ock Norderön i Hallens tingslag 
upptar Westinl kröto ock pös°, men från N-n har Geijer antecknat 

I1ibtun3  'flotten'. Samma o—o-former anför W. frän Sunne ock 
Frösön 4  av Sunne tingslag samt från Näskott, Rödön, Aspås ock 
Ås i Rödöns tingslag. För Näskott bekräftas W:s uppgifter av ex. 
som skåro-et i H. Fax6as ordsamling, för Rödön av ett flertal ex. 
i Geijers uppteckningar (varemot (äga, tg", k6«, övvniod äro 
avvikande på skilda grunder), ock i Ås har jag antecknat en 
del former med o—o (men kona, väl pres.). En dragning åt o 
kunde iakttagas i vissa av dessa senare. Möjligen var den till-
fällig, eller också kan den tydas som ett närmande till östligare 
mål. Av annan karakter är Ås(Geijer) 440 •<-- duva. 

I målen v. ock n.-v. om Storsjön är alltså o—o regel. Annor-
lunda blir förhållandet i närmast ös.ligare dialekter. Gränsen 
mellan Sunne-Rödöns tingslag i v. ock Brunflo-Lits i ö. betecknar 
slutet av o—o-området ock början till ett central-nordjämtskt 
-område med väsentligt andra vokalkvaliteter i typen duga. När 
Westin anger kröto, pös° från Marieby ock det senare även från 

1) Sv. Lm. XV. 3, s. 67. 
Jfr nu i språkprovet från Offerdal, Sv. Lm. III. 2: 58 if., former 

som somo 'samma', 1rrotomes 'krångelmakare', lovo pret., vilkas o mot-
svarar 0. 

Jfr nedan s. 114 med not 74. 
Jfr Jessen s. 34 dråp° (ö 	å) ock i språkprovet Sv. Lm. III. 

2: 69 f. t. ex. bolosugg 'löpsk sugga', sommora sommarn' (dat.), lovo. 
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Lockne, få hans uppgifter tagas med kritik, vilket även gäller 
formen kr9:to från Fläggenås. Beläggen från Marieby ock Hägg 
torde ha sin riktighet, mera oviss är Lockneformen, men vad som 
framför allt bör märkas, är, att de nämnda formerna endast äro 
alternativa. Redan de av Westin' från Kyrkås, Lit ock Laxsjö 
citerade kråtzt, påsa ge en antydan härom, ock en närmare 
granskning av materialet från Brunflo-Lit-Hammerdals tingslag 
visar en stor mångfald av former. 

Lit m ål. Man kan urskilja två huvudtyper, som jag kallar 
o- ock u-typerna. Vokalismen är i bägge synnerligen växlande, 
ock övergångsformer mellan dem finnas, men det synes mig dock 
visst, att man kan ock bör upprätthålla boskillnad emellan dem. 

1) o-t y pen. Stamstavelsen visar ofta o, vilket kanske är 
dess vanligaste, normala kvalitet. Av andra å-ljud finns a någon 
gång antecknat. Men därjämte förekommer ofta en dragning 
mot a eller fullständig övergång till detta ljud. På så vis får 
man höra en hel del svårbestämbara mellanstadier mellan å 
ock a ock vid sidan därav renare a-ljud. Äldre.  ö synes vara 
på glid mot a, ock man har här tillfälle att iakttaga, hur över-
gången å —> a kan gestalta sig i levande språkutveckling, ock 
huru därvid samma person i samma ord kan komma att använda 
så olika ljud som o ock a. I uppteckninga,rna finnas sporadiska 
.90- ock n-skrivningar, några få med a ock ett större antal med 
a, som väl kan anses för utvecklingens slutpunkt. Oftast an-
tecknade kvaliteter äro o ock a. Overgången till a-ljud kan 
vara så fullständig, att ljudet av den dialekttalande uppfattas 

nsi ett a2. En olikhet mellan Jtl. ock Ång. i fråga om övg. 
å -* a är, att i Jtl. å-ljuden i samma mål förekomma vid sidan 
av de skiftande a-ljuden, medan i Ång. ä är begränsat till ett 
sydligt-västligt område ock a-ljuden höra hemma i ett nordligt-, 
östligt, som f. ö. fortsätter in i Vb. 

Stamvokalen återgår, som redan antytts, på äldre 0. Detta 
har undergått mer eller mindre stark öppning mot a, ock de olika 
stadierna återspeglas i den brokiga provkartan på vokaler. 

Ändelsevokalen är i Litmålens 0-typ vanligen a (någon gång 
ersatt av v, a), men ibland har även o iakttagits. Om i sist- 

A. a. s. 62f. 
Jfr ovan s. 30 f., ock om motsvarande företeelse i n.-ö. Ång. 

se s. 38. 
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nämnda fall också stamvokalen är o, uppstår fullständig likhet 
med den västjämtska 0-0-typen. Ex. härpå äro Hägg frbdo• 
(jämte frado) ock nödo. 

2) u-t y p en. Stamvokalen är 8 eller 8, troligen oftast det 
förra. Ändelsevokalen skiljer sig ej mycket härifrån, men har 
vanligen tecknats a (något tidigare av Geijer 8). Som bekant 
stä 8 ock il varandra mycket nära. Distinktionen mellan dem 
skulle i detta fall, enligt min mening, till stor del bygga 
på att 8 fattades som ett »grumligt» ö-ljud, ett e-ljud, medan a 
vore ett u-ljud. Om detta är de dialekttalandes uppfattning,. 
vet jag ej, men åtskilligt talar för att distinktionen är berättigad. 

Diftongering av u före g träffas i diusga, vars bevarade 
ändelse-a är påfallande. 

Vokalbeståndet inom de bägge typerna, särskilt den förra, 
är ju betydligt svävande, men typerna beröra varandra endast 
mera sällan, ock som ovan sagts, gör man enligt min åsikt 
rätt i att anse dem som två skilda bildningar: Även en tämligen 
klar fördelning i ordförrådet talar härför. 

Emellertid finnas vissa övergångsformer„ som tarva förklaring eller 
åtminstone omnämnande. Antecknade äro: högan 'hågad' (altern. jämte 
hkun), teigun bs. m. 	8), söms 	söma 	sömur, böru 
v., spira m., sir° 	sårs 'prata smörja'; därjämte skiVa-tci 'skotta 
av', vars stamvokal är ett 8, som står nära 0, »möjligen på grund av 
förhållandevis svagtonig ställning» (Geijer). 'Av dessa tillhör sira etc. 
fl-typen, som i ett dylikt ljudord blivit något ombildad. Från samma 
typ härstamma hkun ock böru, med vilka de ovan anförda fkötun 
från Norderön ock döpt från Ås äro- att jämställa. Stamstavelsens 
synes bero på inflytande från 0-området i v., vartill ju Ås ock för-
modligen även Norderön höra; vt i beläggen från dessa mål får i stället 
fattas som ett drag från Lit-Brunfloområdet, ock formerna med 0—vv 
bli över huvud kompromiesbildningar mellan västligare ock östligare 
typer'. Något så när likställt med de nyssnämnda ex. på 0--iz är tagun 
(jfr Näs pasu, s. 120, ock de i noten påpekade fem. i Hackås med 
a—u). Aven spira kan fattas som utgånget ur u-typen, där ändelsen 
-a inkommit genom påvärkan från massan av kortstav. på -a, eller 
också ha vi här en ströform av den i östl. dial., t. ex. Revsundsområdet, 
vanliga typen 8—a. 'Vad slutligen söm81  etc, ock sömuri beträffar, 

1) Dessa äro de enda ex. jag antecknat av den vokalisation 0-8, 
som Geijer, Tilljämn., s. 35 anger för ö. framlm. Det är ovisst, om 
den förekommer mera vidsträckt. Däremot uppträder a--4 regelbundet 
i typen fluga i Hackås (Oviken?) ock troligen några närliggande mål 
(jfr även Näs-formen ovan). 



TYPEN duga: DISKUSSION (JÄMTLAND). 	 115 

så kan man nog ej komma ifrån, att de bägge typerna här övergå i 
varandra (i ord på -ma?). — De anförda ex. äro givetvis blott ett 
försvinnande fåtal bland alla de övergångsformer mellan o- ock u-typerna, 
som förekomma i målen. Jag har upptagit dem till diskussion för att 
visa, att man i regel kan iyrdna de avvikande formerna under någon 
av huvudtyperna. 

Från de uppställda typerna avvika: tgl,kåma, oma(M, 
.bvafiskr (jfr nedan). 

De bägge typernas fördelning inom ordförrådet överens-
stämmer nära med fördelningen av motsvarande typer i nord-
jämtska ock behandlas nedan i sammanhang med denna. 

För målen i n. delen av Lits tingslag är materialet spar-
samt, men följande ex. från Föllinge(Geijer): löta, söva å ena 
:sidan ock miik ,a, fijkan 'fålen', dejwa, fkirtu m. ock v., stirtu å 
den andra göra troligt, att de nyss påvisade typerna äro för-
härskande även i denna socken. Härtill äro att lägga de av-
vikande dsgga, tob ock körna. Ett par former från Laxsjö ha 
titerats ovan, s. 113. En annan, mbka, (Geijer), har hammerdalsk 
karakter (märk dock kortstavigheten). 

Nor dj ä m tsk a. Målen i socknarna Hammerdal ock Ström 
:överensstämma med varandra i viktigare punkter, medan Alanäset 
i flera fall närmar sig östligare mål, ångermanländska. 

I H am ock Ström återfinna vi samma huvudtyper som i 
Litmålen, fastän i något olika gestalt. Minst förändrad är 0-typen, 
vars stamvokal, att dömma av Geijers uppteckningar, torde kunna 
variera lika mycket som i Litområdet. Dock är antagligen 
benägenheten för a-ljud starkare i nordjämtskan. Westin skriver 
också i ordsamling ock grammatik från Ram genomgående blott 
a ock skiljer härifrån å ljudet i körna'. And.-vok. i 0-typen 
torde alltid ha tecknats a. Då Westins ordsamling lämnat det 
ojämförligt måsta materialet från nordjt., få ex. av 0-typen i 
denna målgrupp vanligen vokalparet a—a: sava etc.2  

Större avvikelse från Litmålen företer nordjämtskans u-typ. 
Visserligen har stamvokalen, efter vad det synes, i regel samma 
kvalitet som i Litmålen, d. v. s. 8 eller 8 — detta fastän Westin 

Detta korta 0 har tydligen en ganska begränsad förekomst i 
Ham. Det representerar å före g ock eljest vid förkortning samt mot-
svarar väl Q i hög 'hugga' ock kanske i några andra fall före gg. 

På den typ lave, som Geijer Tilljämn. s. 35 anger för nordjt., 
-.finner jag intet belägg. 
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använder tecknet. 8 (på sistone ändrat till u — bär kände han 
tydligen bristen på 8) blott för lång vokal ock för kort skriver e. 
Men änd.-vok. har i Ham ock Ström försvagats till a, ock u-typen 
får här alltså normalt formen 8—a, t. ex. fika. 

Före g inträder diftongering i nåeot flera fall än i litmålen. 
Den träffas mäst i ord, som påvärkats av enstaviga former, typen 
bud, där den företrädesvis synes uppkomma. Ex. från Ham äro: 
deuya deux, pres.), håvas hyn houy m.) ock råuy m. v. 
Härtill kommer, åtminstone i Ström, en diftongering i några, 
fall utöver det nämnda; se härom ovan s. 34 if. Jfr där-
sammastädes om apokope ock cirkumflex i ett par ex. från Ström 
(Jessen s. 39 if.), såsom boogg 'båge'. Om Ram h, kijk se 
ovan s. 78. Det förtjänar påpekas, att en tendens till liknande 
ändelsebortfall är märkbar i Vilhelmina, s. Lappland', ock att 
i Salten ock Lofoten i nordligaste Norge änd.-vok. apokoperas 
»mere eller mindre gennemfart»2. Något samband mellan före-
teelsen i n. Norge ock den motsvarande nordjämtska är dock 
svårligen tänkbart. 

Liksom i litmål avvika (åtminstone i Ham) åma ock, med 
annan vokal, kbma. 

I en del av Alan äset (vid kyrkplatsen) råder måhända en 
liknande fördelning mellan vokalisationerna a—a ock 8-a, d. v. s. 
o- ock u-typer, som den vi funnit i Ham ock Ström. Något 
annorlunda synas förhållandena vara i byn Ringvattnet. For-
merna måsa ock pisa därifrån höra tydligen till den andra typen, 
fastän stamvokalens kvalitet icke är den vanliga. Samma kvalitet 
anges för orden båda, fra ock bråtas, som i litmål ock Hon-
Ström tillhöra den förra typen, samt dessutom för koka (varom 
jfr strax ovan). De bägge typerna tendera synbarligen mot 
sammanfall. Man kunde vara benägen att söka orsaken härtill 
i ångermanländskt inflytande, som ju konstaterats i Alanäset3, 
men det bör märkas, att de delar av Ang., som ligga närmast 
denna socken, i typen duga troligen regelbundet ha öppet å (o), 
ej »grumliga» ö-ljud, till vilka e snarast får räknas. Materialet 
från ifrågavarande trakt av Jtl. är för ringa för att tillåta några. 

, bestämda slutsatser. 
Se ovan s. 80. 
Larsen, Oversigt over de no. bygdemål s. 97. 
Se Geijer, Sverige VI, s. 310. 
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Från den svenskspråkiga delen av Frostviken saknas uppteckningar. 
Den norskspråkiga delen av samma socken, där lidm ål talas', visar 
helt andra ljudförhållanden än de nyss behandlade närliggande svenska 
socknarna. Liksom i besläktade no. dialekter råder i lidmålet en stark 
benägenhet för tilljämning, som ofta lett till utjämning. Ex. på ord 
av typen duga, hämtade ur Waltmans täxter i Sv. Lm. XIII. 1 ock 
hans ordsamling i Lmark., äro: kga0o, skbdo, hayon, layo, fako m. 
ock v., kbmo, sbnior, SÖV° m. 'sötmjölk', boro (obeton.) pres., bti.,50 
v., lavo; bagg 'båge', rIgnbögon2, skoko 	slakko 'skvala'; k 	v. 
Det vanliga är tydligen 0-0, medan 0-02  eller 0-0 få räknas som 
undantag ock 0 i kg beror på inflytande från sbst. kok-. 

Fördelningen av de olika typerna i litmål ock nordjämtska. 
I det följande tagas ex. oftast från Ham. 

A) 0-typen förekommer 
I) i ord (vanligen värb), som associeras med besläktade 

o-former (oftast sbst.) av typen bud eller i enstaka fäll »fämte» 
typen: bada (: ba n.); Hägg frado v. ock Barn-Ström frepa m. (:fr 
n.), mådan (:n), såka (: sak 'sula'), mina (: mccn adj.), sina-
(: san), snara (: snar), spara (: spar), basa (: bas), lata (:ka). Hit 
skulle också höra såda, om det i en ursprungligere betyd. förbun-
dits med sod 'kokande vätska 1. dyl.', vilket dock ej är belagt frän 
ifrågavarande del av Jtl. Dubbelformer visa nåda (: ng) 
såra (: sar) — gira samt råda Hägg råda. I de bägge förra 
orden äro u-formerna mera fristående, ljudlagsenliga resultat av 
*nuda, *sura, medan 0-formerna påvärkats av substantiven. Likaså 
bör i det tredje ordparet u-formen, råda, anses som ursprunglig 
ock rada som en från Barn råna 'bliva röd, rodna' (-÷- roäna), 
vilket regelrätt har o, påvärkad bildning; jfr Ham rine, 'ds.', en 
kompromissform som gått i annan riktning. Vad beträffar Byrkås 
Ham-Ström bratas, så är det förmodligen ett rspr.-lån, som något 
omstöpts3. Sak samma synes gälla de kanske mera tillfälliga 
Hägg lösa 	skat.) 'lossa' (,jfr /h= 'lossna') ock Lit fkbta 'flotte' 

firlitu). 
2) i ord med v efter stamvokalen: gava m. ock v., kava 

ni. ock v., kava, lava, såva; Hägg döva rn. ock v. Före v är 0 

Geijer a. a. s. 308. 
Jfr Namdalen belga ock boa gentemot laga, Rosa No. Bygdm, 

IX, s. 40. 
Ordet saknas i Westins Barn-ordbok, ock ett rent dialektalt ut-

tryck för 'brottas' är ml fag (Marieby) eller ta få,gp, (Lit, Sv. Lm. 
III. 2, s. 90). 
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regel, ock undantagen låta förklara sig ur särskilda orsaker. 
Äldre o har genom uddljudsförlängning blivit o i övafar (ock 
liknande bildningar på ova-), där emellertid även association 
med öma kan ha spelat in. DO i Hägg en gång antecknade 
gitca v. är kanske en tillfällig bildning, ock med all säkerhet 
har det uppstått genom påvärkan från det alldeles synonyma 
gå», vars vokalisation är regelbunden'. Om Hägg bit3tslar8va 
:se nedan s. 159. 

3) i några enstaka fall: 
siar, kåpar; 
Hägg söm 'samma' (jfr 4ns6mon 'ensam'). Däremot 

har nordjt. u: Ham sam.  a. Kanhända finns dock o-form även i 
Ström. I Lit är vid gränsen mot Ham en kompromissform söma 
iakttagen. 

u-typen förekommer i de flästa övriga fall. 
Enstaka undantag bilda de flera gånger nämnda körna 

(litmål) eller köma (nordjt.) samt åma ock övafar. 
Brun flo o nådet. Socknarna i Brunflo tingslag, Brunflo, 

Marieby ock Logine, behandlas i ett sammanhang, om också en 
ganska stor olikhet mellan västligare ock östligare mål synes 
existera. 

Området intar en mellanställning mellan Lit-komplexet ock 
Revsundsområdet. Däremot torde det i viktiga punkter skilja 
sig från Suhne ock Näs' tingslag, vilkas mot Brunflo tingslag 
gränsande delar dock äro mycket litet kända. 

Av de partier inom Brunfloområdet, som undersökts, överens-
stämma Marieby ock den del av Brfl, som ligger vid Storsjön, 
med varandra. Troligen ansluta sig härtill också närmast an-
gränsande byar i Lockne. Huvudparten av denna socken, trakten 
kring Locknesjön, där uppteckningar gjorts särskilt i Ångsta 
ock Valne, skiljer sig från det nämnda komplexet, men torde 
inom sig vara rätt enhetlig. För enkelhetens skull kallar jag 
målen av den förra kategorin Mariebymål (Mi) ock dem som 
höra till den senare Locknemål (Lo). 

Mariebymål. Naturligt nog visar Mi större likhet med 

1) Ett gott ex. på huru ord med snarlik form ock betyd. påvärka 
varandra, är det i samma socken upptecknade sup. lås», som bildats 
genom kontamination av iitsu ock sup. av bena (kSna 1. dyl.: inf. 
4.stt 	/4.89.2). 
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Litområdet än vad Lo gör. Den från litmålen kända typen 
8--Vt är vål företrädd i Mi, med ex. som båga, hOgun, fgru, 
bra, dråsa, påsa. Stamstavelsens vokal synes variera från 8 
till öppnare ljud: e; någon bestämd fördelning i ordförrådet 
mellan dessa nyanser finns dock säkerligen icke. Den öppnare 
kvaliteten o bör sannolikt fattas som ett närmande till de v. 
målens o. And.-vok. är mera svävande än i litmålen ock ibland 
synnerligen svår att bestämma. Det normala är snarast u, men 
i Mi socken uppgåvos i flera fall dubbelformer med n ock a, 
t. ex. i råga 	-a, måka -a, skhku -a, mima -a, ståta -a. 
I Brunflo har -a antecknats ett par gånger. 

Men utom såsom alternativ jämte n står a, sannolikt konse-
kvent, som änd.-vok. i en hel del fall. Detta gäller väl dels 
alla ord, som i litmål höra till 0-typen, men dels också ett antal 
ord, som där ha 8 —u-ty p. I bägge fallen är stamvokalen om-
växlande ett å-ljud (så tämligen konstant före m?), ett mellanljud 
mellan å ock a eller (oftast?) jämförelsevis rent a, varjämte den 
även kan vara e 1. dyl. Vi möta här alltså samma växlingar 
som i litmålens ock nordjämtsk ans 0-typ. Bland ord, som äga 
den nyss beskrivna vokalisationen ock som i litmål följa 8—«-(u-) 
typen, nlärkes ett antal med k, n eller p efter stamvokalen: 
deoka, ska, tråka-pi, dåna, njirana, drapa, knåpa, skåpa, såpa. 
Intressant är den motsättning, som uppgivits mellan de tre 
nämnda orden med -k- ock måka -a, där 8 antagligen gynnats 
av det föregående m. 

Av de anförda exemplen kunde det tyckas framgå, att 0-typen 
i Mi ägde väsentligt större omfattning än i litmål ock nordjt. 
Ett sådant betraktelsesätt tror jag dock vara oriktigt, ock man 
kommer säkerligen sanningen närmast, om man uppfattar orden 
med å-a-e i stammen ock konstant a i ändelsen såsom hörande 
till den typ as—a, som är den vanliga i Lo ock längre österut. 
Den å-kvalitet hos stamvokalen, som emellanåt iakttagits i 
Marieby ock Brunflo, är ett västligt drag, som innebär överens-
stämmelse dels med å-vokalisationen i Näs, Sunne ock Rödöns 
tingslag ock dels med 0-typen i litmål-nordjt. 

I Locknemål är denna å-dragning ej konstaterad annat 
än i sömar. F. ö. träffas här de kända växlingarna mellan a 
ock 8 (a, a, v, e, 8) i stammen, medan ändelsen har a. Vari-
anterna kunna normaliseras till en typ 8—a. Vokalisationen 

8-240984. Sv. landsm. Bu c h t. 
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s—u förnekades i byn Valne, ock där angavs just motsättningen 
: 8—a som en olikhet mellan Mi ock Lo. Med 8—a upp-

träder i Lo nära nog hela typen duga. Undantagen äro de 
vanliga: dinoga, kia, vanpr§ (dessa tre även i Mi), vartill 
kanske bör läggas det nyssnämnda sömar samt troligen ta 
(Mi Ma)1. 

Av vokalisationen i typen duga kan för Brunfloområdet ges 
följande sammanfattning. I nordväst förekommer typen 6—u 
rätt vidsträckt; dock tenderar den att övergå i 8—a. Denna 
typ, som i n.-v. kan uppvisa å-dragning, äger här större spridning 
i ordförrådet än o-typen i litmål ock nordjt. I sydöst är typen 
8—a, utan å-dragning, nästan ensamrådande. 

Revsunds områ'det. Sundsjö, som möjligen står det före-
gående området något närmare, än fallet är med Revsund, synes 
i typen duga ha vokalisationen 8—a med samma växlingar som 
i Lo. Mot gränsen till Stugun har iakttagits ett östjämtskt 
inslag i ex. som mbsan 	s), tosa-åt (byn Gransjölandet). I 
Revsund (byn Grimnäs) har genomgående uppgivits 8( , 64)—a. 
Från detta 8(e) särhålles 6, som vanligen förekommer i andra 
ordtyper än duga. Troligtvis kan 8 vara underkastat liknande 
växlingar som i Sundsjö. Möjligt är dessutom, att detostunflom 
tenderar mot eller ersättes av å-ljud. Man kan med rätt stor 
visshet antaga, att övriga socknar i Rvs-området överensstämma 
med Sundsjö ock Rvs, jfr kreta, pesa i Bodsjö, Nyhem ock 
Bräcke (Westin a. a. s. 67). Undantag från typen 8—a äro: (Rvs) 
aga, tara, köma, öva. 

Näs tingslag. I typordslistan från Hackås anges regel- 
bundet vokalisationen 	t. ex. knåda, bagg, skåta, sömar, 
köpar; däremot: knia, öva. Spridda ex. från Näs, böra 
(egen uppteckning) ock krota (Westin a. st.) tyda på att även 
där ft—a är rådande, men därjämte har uppgivits sådant som 
pasu (a. st.)2. 

Oviks m ål. Även i Oviken tycks a—a vara regel, att dömma 
av ex. som måsa, påsa, såva, dåga, tåa; däremot har komma 
tydligen Q 3• 

I Lo synes man, om också ej strängt, skilja mellan 8 etc. ock 8. 
Jfr ovan s. 114 med not. 
Österberg, Ovikens bygdemål s. 50, 35; om kvantitetsbeteckningen 

jfr ovan s. 32 not 1. 
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S y dj ä ni tska. Material föreligger väsentligen blott från 
Berg, mäst genom uppgifter av S. Svenson. Enligt dessa är 
vokalisationen 8 ,8—a det normala. Ex. lifga 	8, dhka 8, 
tåka — 8, dåna 	8, mhsa 	8, fkåta 	8, låva 	8. Liknande 
dubbelformer finnas i det stora flertalet hithörande ord. I några 
fall uppges 8 ej gärna förekomma, så t. ex. i fa (jämte ytter-
ligare några på -ka) ock bråta (samt möjligen dåga). I andra 
saknas alternativet 8. Detta gäller i fråga om de rätt få ord, där 
konsonanten, ej vokalen förlängts: åma, sinar, drhpa, kipar. 
Hit hör även kim (märk pres, kom, skilt från pret. kvm). Utom 
liknande 8,-8-for1fler har Geijer från Berg antecknat söva. Av-
vikande är öva. — Från Rätan är krsta' ett belägg på 8—a-typen. 

Vi finna alltså, att typen 8—a har stor spridning i sydjt. 
Denna målgrupp överensstämmer härigenom med grannmålen i 
Rvs-området. En olikhet bör dock märkas. De i Berg vanliga 
alternativformerna med 8 torde saknas i Rvs-området, som i 
stället vid sidan av 8 har a-ljud. Med ännu ett grannmåls-
komplex visar sydjt. överensstämmelse, nämligen med Haverö-
Hogdalsområdet i Mp.-Härj., som i sin tur står i nära beröring 
med övriga Mp.-mål ock nordhäls. Förbindelsen mellan 'det 
sydjt. området ock Rvs-området har väl gått genom Näs tingslag, 
ock om å-vokalen där är av gammalt datum, borde vokalismen 
8—a ha nått sydjt. via Haverö-Hogdal. 

Näs- ock Oviksmålens å-ljud stå givetvis i samband med 
motsvarande vokaler i de angränsande (nordliga ock) västliga 
målen, närmast i Sunne ock Hallens tingslag. I Hallens socken 
uppträder, som nämnt, o i både stam ock ändelse, ock möjligen 
är förhållandet likadant i Sunnemålen. I jämförelse härmed är 
tydligen änd.-vok. a i Näs-Oviken ett östligt drag, ock å—a blir 
en övergångstyp mellan å—å ock 8—a. Liksom på många andra 
håll i Jtl. griper å omkring sig även i sydjt., att dömma av 
exemplet söva. 

Målen i gränssocknarna mellan Jtl. ock Härj., särskilt 
Klövsjö ock Vemdalen, äro mycket litet kända, ock det är där-
för svårt att sätta in typen e—e i Hj. Storsjö (se ovan s. 106 f.) 
i--  dess rätta sammanhang. Dock ligger det nära till hands att 
fatta den som en övergångsform mellan å ena sidan det nord- 

1) Westin s. 72. 
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härj. o—o ock å den andra antingen det västjt. o—o, som kanske 
på närmaste håll anträffats i Hallen, eller också Ovikens å—a. 

Östj ä mtskal. Westin upptar formen krota såsom östjämtsk 2, 
ock Geijer anger för Ragunda alternativt kråtås. Denna typ med 

i både stam ock ändelse, som vi ju sett vara speciellt väst-
jämtsk, har jag ej kunnat återfinna i primärmaterial från ö. Ja., 
ej häller har jag själv hört den på östjt. botten. 

Det östjt. material, som jag har haft till förfogande, tyder 
på att änd.-vok. konstant är a, medan stamvok. växlar mellan 

(a) ock 84. Allt 'efter den senares olika kvalitet kunde man 
möjligen räkna med två typer, en å- ock en 8-typ. Till den 
förra skulle höra å-ljuden (e, o, a, co) ock snarast även de mindre 
ofta förekommande a-ljuden (a, a), till den senare åter 8 (8), 

ock väl v. En sådan klassificering är dock vansklig att genom-
föra, emedan ljuden ofta övergå i varandra ock träffas sida vid 
sida på samma ort. 

En viss geografisk fördelning av å- ock 8-ljuden kan emeller- 
tid spåras. Viktigast synes härvidlag vara, att från Fors endast 
å-(a-)ljud uppgivits Den vanligaste nyansen i denna socken 
torde vara co, som ibland, invid r, ersättes av a (: ragct m.). I 
alla övriga socknar har jämte de. kanske vanligare å-ljuden 
iakttagits 8- eller åtminstone o-vokal. Någon regel för fördel-
ningen mellan å- ock 8-ljuden har jag ej kunnat finna, blott 
vissa tendenser, såsom en förkärlek för 8 framför k ock v. Som 
avvikande ha antecknats: köma (allmänt, i Fors även e), oma- 
(åtminstone i Stugun ock Fors). 

Kortstavighet är ej sällan bevarad, t. ex. Stugun beoda 	co), 
Rag böåa 	(med egendomlig änd.-betoning) böci, losa, Fors 
skcora m. ock v., Hällesjö köka. 

Vokalisationen 8—a står i närmaste förbindelse med mot- 
svarande i Rvs-området, särskilt Sundsjö socken, varöver stora 
färdvägen från Rag. tingslag till Storsjöbygden av gammalt gått. 
Samband-  med 8 — a - m ål i Ång. (Sollefteå?) låter även tänka sig. 

I omedelbart geografiskt sammanhang med östjt. uppträder 
å-vokal i typen duga i Ramseleområdet inom n.-v. Ång. ock 

Borgvattnet lämnar jag ur räkningen, då uppgifter därifrån saknas. 
A. a. s. 68; jfr andra former å s. 23. 

8) Sverige VI, s. 310. 
4) Som synes, äro Vestlunds uppgifter å s. 27 ofullständiga. 
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uti Indalslidens ock Holms socknar i n. Mp. Man bör lägga 
märke till att i dessa utomjämtska trakter endast ft-vokal an-
givitsi (jfr Fors i ö. JU.), under det att ju i flertalet östjt. socknar 
å ock 8 gå parallellt. 

Det vore frestande att för å-formerna söka direkt samband 
med västligare jämtska å-områden. I fråga om typen duga 
förbjudes dock ett sådant antagande av den omständigheten, att 
det mellan å-målen i v. ock ö. faller ett område utan eller med 
blott begränsad förekomst av å: Rys-, Brunflo- ock Lit-målen. 
Östjämtskans å-vokalism kunde visserligen tänkas ha sin när-
maste motsvarighet i litmålens (ock nordjämtskans) 0-typ. Men 
dels är ju denna inskränkt inom vissa tämligen snäva gränser, 
medan å .1 östjt. har vidsträckt spridning i typen duga ock lokalt 
uppträder genomgående (jfr de angränsande å-målen i Ing. 
ock Mp.). Dels är vidare enligt min åsikt, som i det följande 
närmare utvecklas, fördelningen i litmål etc. mellan o- ock 
n-typerna av gammalt datum, under det att östjämtskans &-
tendens synes vara en nyare företeelse. 

I själva värket kan man i östjt. konstatera en allmännare 
övergång av 8-ljud till ft. Ptc.-sup. av typen ludin uppges 
särskilt i Fors med ett å-ljud (vanligen tecknat o), som mot-
svarar de mera ursprungliga mp.-ång. 8-ljuden i denna typ; ock 
äldre au, vilket i östjt. vanligen, liksom i ång. ock delvis i mp., 
blivit 8 8, kan vidare utvecklas till 4: Fors nt9r m. 'myra' (fvn. 
maurr). Det synes, som om utvecklingen 8 -> å just nu påginge. 
I V. Öfsjö by i Håsjö hörde jag 1923 en gubbe på 85 år säga 
fisa 'ladugårdarna', en liten pojke däremot fdsa, bs. Vissa svår-
bestämbara mellanljud mellan 8 ock å i bl. a. Hällesjö äro att 
fatta som stadier i utvecklingen'. 

Det synes därför icke uteslutet, att 8-vokalen i östjt. är det 
primära i typen duga, ock att en utveckling till å f. n. pågår. 
I vissa angränsande delar av Ing. ock Mp. har å tidigare befästs. 
Ett bälte strax v. om östjämtskan har tvärtom svagare spår av 
den yngre utvecklingen till å. Hur denna östligare övergång 
förhåller sig till den västjämtska å-vokalisationen, är ej fullt 
klart. 

i) I en del av Holm dock blott 9 	8? 
2) Tendensen till å har även smittat andra ljud, såsom visas av 

Hällesjö Mt. 'den krökte delen av lien' (fvn. 146). 
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Om stamvokalens ursprung i jämtmål. 
För det tröndska Selbumålet antar Larsen», att stamvokalen 

i ord av typen duga, exempelvis skådå, bå3å, dräpå, ståtå, 
återgår på äldre o. Detta o skulle väl ha uppkommit genom 
*a-omljud. Härom yttrar sig Larsen dock ej direkt. 

Geijer Tilljämn. s. 23 uppför de meddelade ex. ur opplm. 
av typen duga under rubriken »Ord med gammalt o i stammen». 
Om hur 0 uppstått, uttalar sig ej häller G. 

Mäst sannolikt förefaller det, att de västjämtska (opplm.-
-framlm.) å-formerna förutsätta ett tidigare stadium o—a, i alla 
'händelser de former som motsvara litmålens ock nordjämtskans 
0-typ. Åldern av övg.' u 	o blir dock svårare att beStämma. 

Enligt något äldre åsikter, som framställts av t. ex. Kock 
ock Hultman, borde ett sådant 0 ha framgått ur u genom omljud, 
som värkats av a i ändelsen. En annan uppfattning, som — efter 
vad jag tror — först uttalats ev Hesselman (beträffande upp-
Tändskan)2, är, att a i denna ställning kan ha blivit å-ljud 
genom yngre utveckling. Såsom framgår av det följande, har 
i typen duga något gammalt o-stadium eller något a-omljud 
knappast existerat i de östligare norrl. målen. Ifall, som all-
'bänt ock tydligen med rätta antages, det västnord. o i hithörande 
ord uppkommit genom a-omljud, skulle de västjt. målen komma 
.att ligga på gränsen Mellan det område, där a-omljud inträtt i 
-typen duga, ock det område, där det uteblivit. Under sådana 
-förhållanden blir det ovisst, om man för västjt. har att antaga 
a-omljud eller ej i detta fall, d. v. s. om å-vokalisationen är av 
äldre eller yngre datum. 

Emellertid kan man icke alldeles förneka möjligheten av 
att västjt. o—o till stor del kunde återgå på ett tidigare u—u. 
Detta skulle gälla den ansenliga mängd av ord, som motsvarar 

-1itmålens ock nordjämtskans u-typ. Har det funnits dt större, 
sammanhängande område iv. NOrrl., omfattande Ilärj. (eventuellt 
delar av v. Håls.) samt v., n. ock delvis centrala Jt1.3, där u—a, 

*genomgående eller i vissa fall, givit u—u genom vokalharmoni? 
Först ett studium av äldre urkunder från Jtl. ock Härj. kan 
tänkas ge något svar på denna fråga. 

Norv. II, s. 183. 	 2) Sveamålen s. 61 not 1. 
3) Möjligen även vissa angränsande delar av ö. Norge?? 
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Li tmål ock n ord j ä mtska uppvisa, som vi sett, två under-
typer inom typen duga, nämligen o- ock u-typerna. Enligt min 
'mening återspegla dessa en gammal fördelning av o ock u, som 
-möjligen kunde vara så ålderdomlig, att den berodde på inträ-
dande eller uteblivande av a-omljud. Ifall nu omljud förorsakat 
o-vokalen, skulle det i alla händelser ha värkat blott i ett jäm-
förelsevis litet antal ord. 

Grupp 1 (s. 117), som omfattar flertalet ord av 0-(under)typen, 
har ovan visats vara påvärkad från besläktade ord av typen 
bud ock »famte» typen (jfr Jul.). Således har 0-vokalen sitt ur-
sprung ur a-omljud eller annan vokalöppning i dessa ordtyper, ock 
något omljud i typen duga får man i detta fall ej räkna med. 

Såsom framgår av exemplen under grupp 2, uppträder 0-vokal 
före -va ovanligt konsekvent i litmål ock nordjt. Åven äldre 
jämtska urkunder visa 0: 1380 lofwade, 1431 lofwadhe, 1344 
ofwan (nu med o). Sannolikt har o i detta fall haft vidsträcktare 
geografisk utbredning, ty värbet lova företer ännu denna vokalisa-
tion i större delen av Ång. (utom det nordöstra hörnet), ock 
Resele i samma landskap har ytterligare ett par ex. med o före v1. 
Rvs-området i Jtl. samt Mp. ock Ramsele-området i Ång. upplysa 
intet i saken, emedan orden av typen duga här, med få undantag, 
ha samma vokal, som eljest representerar gammalt o (i typen bud, 
där det uppkommit genom a-omljud), varför eventuellt ursprung-
ligt o här skulle ha drunknat i mängden av skenbara 0-1jud (ur 
äldre u); men tydligen låter det mycket väl tänka sig, att också 
här o varit ursprungligt före -va, ock att u-formerna i typen 
duga sedan sammanfallit med dessa 0-former genom att anta 
deras kvalitet (jfr härom nedan s. 129, 135 f.). 

Ett motstycke till dessa fall av 0 före -va finnes i HälsL. 
Hultman har visat', att i denna urkund »samnord. kort u i kort 
rotstavelse, på vilken efter de urnordiska a7synkoperingarna 
följde en stavelse med sonanten a, har omljutts till o, ifall 
det stod framför ett b . . .» Ex. liro: klouce ack. sg. 'klove 
(som sättes om halsen på svin)', owan adv., olowandis adv. 

Jfr nedan s. 131. Dessa Res-former kunde dock möjligen anses 
som enstaka utlöpare från Ramsele-området, där o står genomgående i 
typen duga (jfr täxten ovan). 

HälsL § 37. 
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(ock ntr. lof etc., som har o genom inflytande från värbet 
lova1). 

Det synes troligt, att man inom ett tämligen stort område 
i mellersta Norrland haft en genomförd utveckling av u till o fram-
för (b ->) v, när icke-synkoperat a följt i ändelsen. Detta område 
skulle ha innefattat någon i HälsL representerad dialekt, alltså 
väl en del av Häls., vidare hela Mp. ock stora delar av Jtl., 
åtminstone i ö. ock n., samt ett parti av Ång. På de flästa 
håll ha 0-formerna helt eller delvis sammanfallit med de ii-former, 
som uppträda i ord med andra konsonanter än v efter stam-
vokalen, men i n. Jtl. har skillnaden mellan o ock u upprätt-
hållits. 

En skarp kontrast härtill bildar bevarafidet av u framför 
v i övre dalmål, ock — som vi minnas — tydde exemplen från v. 
Härj. (Lhär, Tännäs etc.) på överensstämmelse med de dalska 
granndialekterna j detta avseende2. 

Litmålens ock nordjämtskans överensstämmelse med HälsL 
i fråga om utvecklingen av de nu behandlade orden med v efter 
stamvokalen synes mig visa, att målens o-vokal är av gammalt 
datum. Om a-omljud i typen duga över huvud skall ha inträtt 
i de nämnda målen, bör det ha varit i ställningen före v. 

Återstår av o-typen grupp 3 (s. 118 ovan). Det gamla lån-
ordet koppar har i litmål ock nordjt. anslutit sig till 0-typen, 
liksom det i västjt. företer ft-vokal. På andra håll, i v. Härj. 
ock kustmål, har det »u-form›: Lhär kur, Ång. kbpar o. dyl. 
Det passar alltså in sig i den vokaltyp, som det står närmast, 
vilket är naturligt nog. Om sommar jfr ovan s. 110 ock, 
rörande vissa former i opplm., Geijer Tilljämn. s. 23. Vi synas 
av detta ord få o-former i ett västligt område, från v.-n. Jtl. 
ned genom Härj. till övre Dalarna. I Aug. har man väl att 
inregistrera u-former. Mot dessa som bakgrund blir Vb. Nysätra 
simar med skenbart o svårt att bedömma, allra hälst som övg. 
0 --> a i Nys är mycket sällsynt ock tvärtom Lövånger-Burträsk 
ha formen sömar, fast övg. o 	a i dessa mål är allmän. Är 

' 1) Jfr a. a. s. 298. Det må framhållas, att vissa hithörande ord 
med v efter stamvokalen i fsv. urkunder över huvud blott visa o, t. ex. 
dovi 'dvala', klovi 'klove', kovi 'kammare', se Bock Sv. Ljh. II, s. 55 f. 

2) Märk dock Lhär dve (ock ett besläktat ord i Ålvdalen?), 
ovan s. 110. 
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möjligen a-ljudet i Nys av samma art som i opplm:s dunkla 
ock outreddal gorm (etc.)? 

Litmålens sht() o. dyl. är kanske en västjt. ströform, jfr 
t. ex. ÅreRödön sömp, medan nordjt. såma är den u-form man 
har att vänta. 

Såsom vi minnas, är u-typen (grupp B, s. 118) betydligt 
vanligare än o-typen. Litmålens 8 	är ett äldre stadium i 
förhållande till nordjämtskans 8—a2. Utvecklingen måste till 
en början ha varit densamma, som ovan antagits för härj., d. v. s. 
ändelsens a har genom invärkan från stammens u assimilerats 
till u — ett fall av vokalharmoni. På så vis ha typerna duga 

ock flugu sammanfallit ock vissa förväxlingar i genus etc. inträtt 
(jfr materialsamlingen ovan, t. ex. under buga). 1 Härj. har jag 
däremot blott funnit ett par osäkra exempel på att typerna 
skulle ha likdanats. 

I litmål ock nordjt. har på stadiet u—u inträtt en annan 
utveckling än i härj. Vokalerna ha något öppnats ock fram-
flyttats, ock härigenom har litmålens s—vt uppstått. I nordjt. 
synes starkare tryck ha blivit lagt på första stavelsen, medan änd.-
vok. förlorat i styrka ock på så sätt övergått till a. Vid ännu 
starkare tryck å första stavelsen har ordet kommit att behandlas 
som långstavigt, i det att änd.-vok. apokoperats ock stamvok. 
fått cirkumflekterad akcent: Ström boogg etc. (ovan s. 36, 116). 

För att slutligen övergå till grupp C å s. 118, så har o 
i öva tydligen uppkommit ur o, som på grund av förlängning 
i uddljud utvecklats annorlunda än eljest. Jfr det härifrån av-
vikande resultatet i (Ido, s. 13. Motsättningen o : a kan ha för-
orsakats av att o behandlats olika i öppen ock sluten stavelse. 
1 åma föreligger knappast äldre uddljudsförlängning. Associa-
tion med öva har möjligen varit av betydelse, men väsentligen 
beror väl o-vokalen på samma särutveckling före ra, som tidigare 
påvisats för en hel del dialekter i fråga om typen bud, ovan s. 58. 

Vokalisationen i komma, Som i stora delar av Jtl. ock Norrl. 
i övrigt är oregelbunden (dock ej i lidmål könzo), måste på ett eller 
annat sätt sammanhänga med att ordet ofta står i trycksvag ställ-
ning. De nordiska språkens o u i detta ord har av prof. Hes- 

Trots Geijer a. a. s. 23 not 2 ock där cit. litt. Jfr nu också 
från J.B,ag: sammar (Sv. Lm. III. 2: 99), vilket liknar Hällesjö sinpar. 

Jfr Geijer i Sverige VI, s. 310. 
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selman 1  förklarats ur tje i svagton. I sådan ställning har alltså 
*keman (jfr got. qiman) givit kuma, som senare, också i svagton, 
övergått till koma. Denna teori, som ger förklaring åt fornsprå-
kens växlande o- ock u-former, kunde ju få ett stöd, ifall de mo-
derna dialekternas former läte förstå sig på samma sätt. Vad de 
norrländska beträffar, ligger väl ett hinder däri, att dessa mål ej 
i samma utsträckning som sydligare låta värb stå svagtonigt. Jfr 
den riksspråkliga tryckfördelningen ta-fråm gentemot den norrl. 
(åtminstone i ång.) at-freim, gå-hem : 	kasta-it: 1cetst-4t 
0. s. v. Förhållandet kan dock i äldre tider ha varit ett annat 
i norrl. mål, så att dessa haft samma tryckfördelning, som 
nu tillkommer rspr.; jfr akcentförskjutningen i ex. som ång. 
vastin : Vestin, ståtfön : statiön. Trycksvag ställning bar därför 
troligen bidragit till den egenartade utvecklingen av komma. 
Kvaliteten o, som är vanlig i större delen av Jtl. ock angrän-
sande kustlandskap, har gynnats av det efterföljande m (jfr strax 
ovan) ock möjligen även av det föregående k. I fråga om 
progressiv invärkan från k (ra. m.) bör jämföras motsättningen 
i v.-s. Ång. mellan å ena sidan kop m. 'kopp', köpa f. ock v. 
'koppa' (samt köpa 'hoppa', ov 'upp') ock å den andra diva 
'doppa', gg8p m. 'knopp', stbpa 'stoppa' etc. Svårförklarligt är 
o i det nordjt. koma. På något samband med kömo i lidmål 
kan man i alla händelser icke tänka. 

Anm. Lidmålets 0-0-former tillhöra samma typ som Selburnålets 
om vilka jfr ovan s. 124. 

Brunflo-Revsundsområdena ock östjämtskan. 
Vi sågo, •att litmålens ock nordjämtskans u-typ var väl 

företrädd med ex. i n.-v. delen av Brunfloområdet. Allt talar 
'för att u även här är av gammalt datum; någon yngre påvärkan 
från litmålen på denna Jtl:s huvudbygd är ej sannolik. Genom 
att förena u-typens förekomstorter få vi ett sammanhängande 
bälte genom nordligare Jtl., där u bevarats tydligt oomljutt i 
större delen av ordmaterialet. Detta område skjuter ned som en 
kil mot mitten av landskapet ock klyver det i två delar, en väst-
lig ock en östlig. Områdets södra del ligger i landskapets centrum, 
där färdvägen från väster till öster i alla tider gått fram. En 
språklig företeelse kan icke gärna ha spritt sig från något av 

1) 1 föreläsningar vt. 1923. 
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.sidoområdena till det andra utan att ha passerat det mellan-
liggande komplexet. 

Det av a väikade omljudet på u är ju ett västligt drag, 
ock, som nämnt, har det i typen duga möjligen inträtt i västjt. 
När det nu i mellersta området (Brunflo-Lit-nordjt.) uteblivit i 
flertalet ord, hela u-typen, följer härav, att det i samma ofd 
ej häller inträtt i det östra området'. Större delen av orden 
av typen diaga skulle alltså i östligare Jtl. ha ursprungligt, 
oomljutt u. Nu är vokalismen här mycket enhetlig i detta 
fall: 8-a, å—a I. dyl., ock man kunde på grund därav vilja 
förmoda, att även de ord, som i mellersta området visa o, här 
skulle förutsätta u. Häremot tala dock två omständigheter, som 
i stället tyda på att det mellersta områdets 0-typ lika väl som 
dess u-typ motsvaras av 8-a i östligare Jtl. I en del av öst-
ligare Jtl., nämligen Rys, där o ock u hållas skilda i typen 
bud, har o utvecklats till 8, medan u blivit 8. Det är då 

-troligt, att o även i typen duga skulle ge 8 i Rys. Vidare 
har (s. 125) framhållits, att spår av 0-vokalen träffas längre 
mot öster, i (särskilt n.-v.) Ång., ock att den i äldre tid synes 
ha varit utbredd över ett större område, vartill bl. a. just ö. delen 
av Jtl. skulle ha hört. 

Sannolikast synes mig, att i det östligare jämtska 8-a äldre 
o—a ock u—a sammanfallit. Härvid har o fått den kvalitet 8, 

som man av typen bud:s utveckling i Rys kunnat vänta. Till 
samma 8 har det en tid bevarade u i senare tid öppnats genom 
inflytande från ändersens a. I östjt. (ock vissa angränsande 
delar av Mp.-Ång.) har utvecklingen drivits ett steg längre, till 
å-ljud, alternativt eller konstant. En något olika riktning har 
vokalöppningen tagit i varianterna med a-ljud. 

Näs-Oviksmålens å-ljud böra bedömmas som motsvarande 
vok. i västjt. Likaså är väl sy d j ämtska ns 8,,8-a att jämställa 

1) För att nå denna slutsats har jag låtit u-typen äga samma om-
fattning i Brunflo (Mariebymål) som i litnaål-nordjt. Det faktiska mate-
rialet visar väl i Bril en del former med a—a 1. dyl. som motsvarighet 
till de senares u (so s. 119). Men dels kan nog en grundligare under-
sökning i Brfl-Mi, än jag haft tillfälle att göra, visa fler klara ii-former, 
kanske genomgående, ock dels är det antagligt, att 8—U-formerna kunnat 
utträngas av det omkring sig gripande 8-a etc. T. v, är dock resone-
manget i täxten ovan något osäkert. 
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med det östliga 8-a, d. v. s. sammanfall av o ock u har ägt 
rum. En möjlighet vore ju, att sydjt. i anslutning till angrän-
sande härj. mål haft u i större utsträckning än övriga jämtmål. 
Ett sådant antagande låter dock ej bevisa sig, ock det har ej 
något stöd i den omständigheten, att sydjt. företer växelformer 
med a (som ju brukar återgå på u), former som ej äro kända 
från Rvs-östjt. Kvaliteten 8 kan vara av senare datum, ock 
växlingen 8 : a tyckes i någon mån regleras efter samma lagar 
som n.-ö. Ång.: 8 när vokalen är kort, 8 när den är lång (jfr 
s. 39, 132). I sydjt. förekommer dock 8 betydligt allmännare, då 
det, med vissa undantag, uppgivits alternativt jämte 8 vid lång 
vokal (jfr s. 121). 

Såsom framgår av det ovan sagda, skulle det gamla a-om-
ljudet av u ock nyare utveekling av u före a i ändelsen ofta 
leda till samma resultat. Det ställer sig därför svårt att föra 
in ljudövergångarna i den ena eller andra kategorien, såsom 
också framgår av den meddelade diskussionen. En mera djup-
gående undersökning av målen kring Storsjön, särskilt det 
viktiga BrunflokoMplexet, skulle förmodligen ge upplysningar 
av värde. Ävenså skulle möjligen en uttömmande granskning 
av äldre urkunder kunna ge lösningen av flera gåtor. Däremot 
torde ej de hithörande ortnamnen vara särdeles många eller 
givande. 

Medelpad 1. 
Liksom i östliga ock sydliga jämtm41 är typen 8e—a nära 

nog ensamrådande i den södra, större delen av Mp. Någon 
dragning åt å har dock ej här anmärkts beträffande stamvokalen, 
ock väl knappast åt a, liksom också motsvarighet till de 
sydjämtska växelformerna med a saknas. Undantagen äro un-
gefär desamma som i jämtmål: clåga ock tåka, köma ock öva 
(jfr ovan s. 80, 127 f.). Därtill kommer Sättna smigra sen 
(se s. 79). Det medelpadska 8-09-a står tydligen i omedel-
bart geografiskt sammanhang med motsvarande vokalisation i 
Häls. (jfr nedan s. 134), s.-ö. Jtl. ock n.-ö. Härj. 

De två nordligaste socknarna i Mp., Indalsliden ock Holm, 
visa vokalparet co—a i samma utsträckning, som 8,,e-a upp- 

1) Ursprunget till stamvokalen i östligare mål diskuteras i .ett 
sammanhang först vid slutet av kap. 
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träder i den övriga delen av landskapet'. Såsom ovan (s. 122 f.) 
påpekats, gränsar detta nordmp. å-område till det östjt. gebitet, 
där tendens till å ofta iakttagits ock där den synes ha slagit 
igenom i den invid Ilid liggande Fors socken.. 

Ångermanland. 
Målen i Ramseleområdet, som omfattar landskapets n.-v. 

hörn, från Helgum upp till Tåsjö, visa vanligen o—a i typen 
duga2. Sak samma torde gälla målet i Junseles. Av de få 
undantagen, som antecknats från Rms, kan kne bero på inflytande 
från bl. a. östligare dial. med 8-a (tecknet 8 i dessa motsvarar 
Rms e, t. ex i typen bud), ock ta (altern.), kölna, ona ha 
mött redan förut. Den n.-v.-ångermanländska å-vokalisationen 
hör samman med motsvarande i östjt. 

I övriga ång. mål uppträder 8(1. dyl.)—a alldeles över- 
vägande i vår ordtyp. En viktig inskränkning i denna regel är, 
att Nora får a före k ock vanligen även ni jfr motsvarande ut-
veckling i typen bud (s. 39 f.). I Resele träffas o i de flästa ord 
före v. Värbet lova visar samma vokal i hela s.-v. Ång. (0-om-
rådet, se s. 37 f.) ock v 1. dyl. i den del av landskapet, som har 
övg. o -› a (se s. 38), dock med undantag av n.-ö. hörnet fr. o. m. 
Själevad (jfr s. 125 o. 129). Vokalisationen i Res kkbpan ock 
Ådalsliden söpa innebär väl en överensstämmelse med Rms- eller 
Junselemål. V. ock s. Ang., så långt upp efter kusten som till 
Skuleskogen, ha o i komma, medan lama, -e- 1. dyl. är karak-
teristiskt för målen »nordanskogs» (åtminstone kustmålen)4. Jäm-
sides med hönta förekommer åma, som går norr om »skogen» 
ock ibland växlar med åma. 

Kvaliteten av 8 skiftar på många håll i Ång. I Geijers 
Res-ordsamling tecknas visserligen den »grumliga» ö-vokalen kon-
stant med 8 i ord av alla typer (bud, duga etc.), men denna 
enhet torde vara vunnen genom normalisering, ty av G. har 
omkring år 1900 »gång på gång inom sträckan Säbrå till Ädels-
Liden iakttagits en differentiering mellan ett mera rundat s i ord 

En del av Holm ansluter sig dock möjligen till huvudparten av 
landskapet. 

Geijer i Sverige VI, s. 476. 
8) Enligt uppgift av Geijer ock J. Lidblom. 
4) Från Anundsjö har antecknats en växling 8 i inf. ock pres. : 

n 1 pret. ock sup. 
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SOM kd.  kol, motsatt ett mera öppet 8 i ord som kska kola»1; 
alltså s i typen bud, men 8 i typen duga. Denna motsättning är 
karakteristisk för stora delar av Mp. ock återfinnes även i Rys-
området. Vid mina, visserligen mindre djupgående undersök-
ningar i sydligaste Ång. fr. o. m. år 1917 har den ej framträtt 
tydligt, utan jag har antecknat exempelvis i Säbrå 1lta, måsa, 
gåva (jämte ksk) ock i Stigsjö måka. Troligen är motsättningen 
på väg att upphävas, varvid vokalerna inkräkta på varandras 
område, åtminstone så att s inträder i stället för 8 i typen duga. 

Om den nämnda differentieringen förefunnits även i kust-
målen från Ångermanälvens mynning till Skuleskogen, är ovisst. 
I alla händelser synes den nu vara utplånad, ock icke minst i typen 
duga växla 8, 8 ock ett mellanljud mellan bägge. Så kan man 
i Nora få höra bynamnet G-ådeå uttalat omväxlande gia ock gba. 

Samma växling råder i Nätra ock Sidensjö närmast norr 
om »skogen», men här skönjes också en tendens till den differen-
tiering av 8-ljuden, som framträder genomförd i materialet från 
Trehörningsjö, nämligen 8 vid kort vokal ock 8 vid lång — 
alltså t. ex. såmar men båga; jfr motsvarande i typen bud, s. 39. 
Möjligen finnes denna fördelning även i Anundsjö (Kubbe). 

Typen 8—a i s.—n.-ö. Ång. utgör en direkt fortsättning av 
det medelpadska 8e—a. 

Södra Lappland. 
Uppteckningarna från Vilhelmina uppvisa nästan genom-

gående v—a. Enda antecknade undantag äro dg, tsk, om vilka 
se s. 80, ock kölna, oma-. Liknande a-former som i Vilh uppges 
från Åsele (0. P. Pettersson, P. Hellström), t. ex. påsa, såva, ock 
de torde även finnas i Dorotea (Geijer). 

Målen i Åsele lappmark anses vara avläggare till de nord-
ång., närmast Anundsjömålet, med vilka de också överensstämma 
i de flästa avseenden. Detta gäller åtminstone Åsele-Vilhelmina-
gruppen, då däremot Dorotea närmar sig n.-v. Ång. ock n. Jt1.2. 
Aven Åsele ock Vilhelmina ansluta sig emellertid till västligare 
mål i ett par viktiga fall, av vilka ett är vokalisationen i typen 
duga. Som vi nyss sett, ha nord(öst)ång. mål vanligen 8—a, 
men härur kan det sydlappländska a(v)—a icke ha utvecklats. 

1) Sverige VI, s. 473. 	 2) Enligt 0. P. Pettersson. ' 



TYPEN duga: DISKUSSION (LAPPL., VB.). 	 133 

Det låter i stället anknyta sig till n.-v. Ång. o—a (eventuellt 
även nordjämtskans 0-typ). Motsättningen o i n.-v. Ång. : a i s. 
Lappl. har sin förklaring i att övg. o 	a inträtt på senare 
hållet, men ej på det förra. 

Utvecklingen av typen duga i s. Lappl. har alltså råkat ge 
'samma resultat som i en fsv. hskr. av Suso (från 1400-talets 
gut), där ett antal a-former som skadha 'skåda', drapa 'droppe' 
träffas, under det att a i stamstavelsen av hithörande ord eljest 
är sällsynt i fsv.1  

Västerbotten. 
Den ång. 8—a-typen fortsätter över gränssocknarna Nord- 

maling ock Bjurholm in genom Umeå ock Bygdeå så långt mot 
norr som till Nysätra ock Degerfors. För Bygdeå (altern.) ock Dfs 
har tecknet e använts (om Umeå jfr Sv. Lm. III. 2, s. 52 if.), för Nys 
s ock 8. gamma 8-ljud nå även in i Lycksele(Knaften), där liksom 
i bl. a. n.-ö. Ång. ock Nys en differentiering mellan kort ock lång 
vokal kan konstateras: snar men dgga. 1 Nys märkes i 
kort vokal dragning mot ö: b•bma. Här avviker såmar, varom 
jfr s. 126 f. 

Längre mot norr, i Lövånger, Burträsk ock Skellefteå, vid- 
taga rena å-ljud, i allmänhet vid vokallängd q, vid korthet 
o: kara men körna. 

Några mål utanför mNorrl. 
Norrbotten. Det normala torde vara o—a både i söder 

ock norr. Därjämte uppges från ett par håll (Piteå, Nederluleå) 
e som stamvokal. 

Finländsk-baltiska mål. Så 'vitt jag kunnat finna, sär- 
skilt av framställningen i Hultmans »Östsv. dial.» ock Hesselmans 
»Stafv.-förl. o. vokalkval.», visa finländska mål vanligen å-ljud i 
hithörande ord. Detta å•ljud har kvaliteten o åtminstone i Gamla 
Karleby 2, Pargas3  ock Kökar4. Däremot träffas u i Vittisbofjärds 
socken (Satakunda) samt i östnyländska ock baltiska mål3. 

Dalmål. Några uppgifter om vissa österdalmål ha lämnats 

Se Kock Sv. Lm. XI. 8: 3 If., Sv. Lindh. II, § 725 (jfr även där 
cit. litt.), Nor. Aschw. Gr. § 148 anm. 3. 

Hagfors Sv. Lm. XII. 2: 36. 	8) Thurman Sy. Lm. XV. 4: 75 f. 
4) A. Karsten Sv. Lm. XII. 3: 59. 
8) Hultman a. a. § 34 ock § 9, mom. 7; Hese. a. a. s. 87 f. 
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s. 108. Av västerdalmålen ha de övre, Transtrand, Lima ock 
Malung, stamvokalen a, de nedre e, el. 

Hälsingland. Vokalisationen i typen duga är på det hela 
taget densamma som i typen bud (s. 62). Normalt uppträder 
genomgående 8, 9 eller (sällan) e. I Forsa har upptecknaren 
skilt mellan e som kort ock 8 som långt, t. ex. sbmar men miika. 
Före g står u i detta mål: båga, helga 'hågad', ktgas 'trivas', 
lizga m. ock v., rena 'råga, -e; synas högt'. Jfr Delsbo (Sv. 
Lm. XI. 4: 81) bgge, rtige 'råge', där nom, tydligen generaliserats. 
Från Forsa finnes även ett ex. med r före d: nita 'nita'. I Söderala 
inträder o mellan de labialiserande b, h ock följande g: bka, 
höga 'hågad' (men: liga, rirga). Analogt är Färila möka 'måka'. 
Detta ord visar u i Delsbo: (a. a. s. 37) mukka. Ex. med u 
framför m i samma mål äro synbarligen flera (a. a. s. 33-37): 
summa 'samma', aa,tsumma 'alltsamman', allesumma 

summar 'sommar', messummersnatt, kumma (pret. kamm, 
s. 88, ock komm). Sistnämnda ord avviker även på andra håll: 
Forsa köma, pret.(?) kem, sup. köma, Färila köma, Alfta kö,» 
(i yngre språk pres. kgmvr). Ett egendomligt v-förslag, som 
torde bero på tidigare diftongering, framträder i några få ord: 
Delsbo svåra (ovan s. 93), Färila kvita, Delsbo qvåta (ovan s. 
99) ock med dessa besläktade bildningar samt Hz gvåva (ovan 
s. 103). Denna utveckling har möjligen stått i samband med 
en liknande, i större utsträckning genomförd diftongering i vissa 
östliga dalmål; jfr Boethius Orsamålet s. 71 ff.a 

Att märka är vidare försvagningen av a i Färila simar 
'sommar', Alfta simer (jfr Delsbo sms, ovan), samt i Färila kipar. 
Den förutsätter kanske ett äldre stadium s—s, motsvarande det
östhärj. e—e (»grupp 2», s. 109 f.) i sbmer, kapar. Av annan natur 
är 	änd.-vok. 8 i de svaga mask. lågs, stråks 'stråke', ps s från 
Ljusdal». Den återgår på ett nom. -e, som genom vokalharmoni 
likdanats med stamvok.; jfr i samma mål å ena sidan det lång-
stav. sv. mask. sthkps 'stolpe' ock å den andra inf. ta, sirva. 

Sjödahl s. 23 f. 
Betydligt mera isolerade äro formerna svQr ock svara i J.Hägg, 

ovan s. 23 ock 92. 
Upptecknaren utelämnar längdtecken under vokal. 
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Sammanfattning av utvecklingen i östliga mål'. 
Det jämtländska »mittbältet», d. v. s. nordjt., litmål och 

brunflomål, där o ock u hållas skilda i typen duga, omges mot 
öster av en krans av mål, som i stamstavelsen av hithörande 
ord visa samma vokal, som i typen bud (samt »fämte typen», 
domna etc., ock långstaviga) representerar äldre o. De åsyf-
tade målen äro: revsundsmål, (östjämtska?) medelpadska, ram-
sele-junselemål i n.-v. Ång. ock sydlappländska. Som, ex. må 
anföras former av skuta 'skotta' eller pusa 'påse' ock o-ordet lok 
'lock': J.Rvs skita : lik, s. Mp. skåta 8 : loZ, n. Mp. sköota : 
look, Å.Rms pösa : log, L.Vilh påsa : lvk. Undantag äro vanligen 
duga, tuia med 8 1. dyl. samt ytterligare några få ord. 

N.-ö. om dessa mål motsvarar stamvokalen i typen duga 
resp. måls u i typen bud (etc.). Detta gäller s. ock n.-ö. Ång. 
samt Vb., varvid givetvis sammanfallsområdena undantagas. Ex. 
på former av skuta ock u-ordet rug 'råg' äro: s. ock n.-ö. Ång. 
skita 8 skåta (etc.) : rsg — 8 2 , V.Dfs skåta : 	LövångerBtr 
skåta : BtrSkf ray. Undantag utgör i en stor del av Ång. lova 
ock i Res ytterligare ett par ord med o före v. 

Då nu 0-vokalen i typen bud, såsom visats i Kap. I, tyd-
ligen är av gammalt "datum ock i stor utsträckning uppkommit 
genom a-omljud, kunde det tyckas, som om förhållandet borde 
vara detsamma med typen duga:s stamvokal i de nyss nämnda 
mål, Mp.-ö. Jt1.-n.-v. Ång.-s. Lappl., där stamvokalen skenbart 
är o. Om resonemanget å s. 128 f. beträffande de östligare jämt-
målen befinnes riktigt, återgår dock stamvokalen i de åsyftade 
målen (Mp.—Lappl.) på äldre 0 blott i de fall, då den motsvarar 
0-typen i det jämtska »mittbältet» ock 0-skrivningar i Hälsinge. 
lagen, d. v. s. framför v, ock dessutom i ord, som påvärkats av 
enstaviga med o. I alla övriga fall, d. v. s. det stora flertalet ord 
av typen duga, som ju motsvara den mittjämtska u-typen, kom-
mer den att återgå på ett u, som icke passerat ett äldre 0-stadium. 
Även i häls. 8, o etc. torde o ock u ha sammanfallit. Undantagsvis 
har u i hälsingemål bevarats med särskild kvalitet: »u», a, Q. 
' 	Man synes alltså redan för de skenbara »o-målen» från Mp. 
upp till s. Lappl. hava att ansätta äldre Oomljutt u som ur- 

Fr. o. m. Medelpad. 
Om den sydligt-västliga ång. differentieringen skåta : råg se 

s. 131 f. 
9-240984. Sv. landsin. Duc ht. 
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sprunglig stamvokal i den stora mängden av hithörande ord. 
Genom invärkan från ändelsens a har u öppnats, i söder till e-ljud 
ock något nordligare till ett å, som längst i norr övergått till.a. 

Ännu mycket större bli skälen att genomgående antaga 
sådant oomljutt u i »u-målen» längs kusten från s. Ång, upp 
till Skellefteå, då dels stamvokalen här motsvarar äldre u i typen 
bud (etc.) ock vi dels här ytterligare avlägsnat oss från a-omljudets 
västliga utgångspunkt. Att värbet lova i vissa ång. »u-mål» 
bildar undantag, har påpekats s. 125, 131. Invärkan från värb 
till sbst. synes mig mäst sannolik i fråga om lova : lovl, ock 
den kan faktiskt konstateras i ö. Mp., där ju o-former i typen 
bud äro mycket få, men där ytterligare ett par fall av att 
devärbativa sbst. fått e från motsvarande värb påvisats (ovan 
s. 53). På grund härav bör väl löva, liva a i v. ock s.-ö. Ång. 
anses som »ljudlagsenligt» ock ej som ombildat efter sbst. lov. 
Att värb ock 'sbst. också kunna bevaras, som det tyckes, opå-
värkade av varandra, visar motsättningen lima : lav i n.-ö. Ång. 
(Själevad, Trehörningsjö). 

Mot v-ljud i ö. Ång, ock s. Vb. svara i n. Vb. ft-ljud; jfr 
samma övg. u -› å i typen bud, s. 41. Paralleller till denna 
yngre övg. ha vi ju funnit i Jtl. ock vissa närliggande delar 
av Mp., Ång. ock Lappl. Genom en liknande utveckling ha väl 
de finländska dialekternas (ofta öppna) å-ljud uppkommit. 

Det norrbottniska o i typen duga förklaras av Geijer 2  direkt 
ur ett u, som slutits genom invärkan från den troligen en gång 
mera slutet artikulerade ändelsevokalen. I vissa östsv. mål 
kvarstår u i hithörande ord utan att ha undergått större kvalitativ 
förändring. Detsamma gäller gotländska, där ju u. bevaras i 
ovanligt stor utsträckning, ock delvis de ålderdomligaste dalmålen 3. 

I anslutning till åsikter, som direkt uttalas eller ock fram-
skymta i de flera gånger citerade arbetena av Hesselman ock 
Geijer, vill jag alltså förklara typen duga:s stamvokal i nord-
östliga svenska mål ur ett u, som ej träffats av a-omljud, utan 
först i senare tid genom inflytande från ändelsens a öppnats 

1) Jfr Hultman HälsL s. 298; delvis annorlunda Kock i Arkiv för 
nord. fil. 26, s. 138. 

Nysv. studier I, s. 175; Sverige VI, s. 690. 
3) Se t. ex. Hess. Stafv.-förl. o. vokalkval. §§ 63, 149, Sveamålen 

s. 61, Sverige II, s. 519 f. 
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eller mera sällan slutits. En del ålderdomliga dialekter, dalmål, 
gotländska ock vissa östsvenska mål, bevara u genomgående 
eller delvis. I några egenartade mål med slutningstendens, v.-
härj. ock norrbottniska, har u tillbakaflyttats eller• slutits till o, 
troligen på olika vägar. Övriga här behandlade mål ha låtit u 
anta öppnare uttal, 8- eller å-ljud. 

Gammal övg. till o, kanske värkad av a-omljud, synes före-
ligga blott i följande fall: eventuellt i den Västjämtska å-vaalisa-
tionen, med större säkerhet i den mittjämtska 0-typen ock möj-
ligen i motsvarande former inom ett• antal närliggande östligare 
mål, vartill väl hälsingemål böra läggas (jfr HälsL). Denna-
äldre utveckling till o bar inträtt väsentligen före v. 



Kap. III. Ord av typen ludin. 
Hit höra dels ett antal adjektiv ock dels starka perfekt-

participer ock supiner av andra ock fjärde avljudsklasserna. 
Adjektiven äro till stor del ursprungliga participer, ock gränsen 
mellan de bägge grupperna är ofta svår att dnaga. 

1. Materialsamling. 

a) Adjektiv. 

ludin 	Hj.Lhär i€id , Älvros Vyn 	li_cutn; J.Åre 
lPdyn, Mörsil y, Mattmar = (mindre vanligt) in 'luden; trött o. 
duven', Hägg Qdm (vanl. lkde), Ham kin, Ström in, (Lidmål 
idtp ntr.,) Rvs lkdan, Oviken 01, HackåsBerg /44; I.Borgsjö 
Torp (70) Tana /åm, Njurunda (Stenbom s. 58) Q, SnaLjtp ei; 
.Å.Rms lan, Res Ugn 	i, St-Så /hi, Nora kin, NråUll 
Själevad lan, Tre lkan, Sdh Lien 'luden, lurvig'; L.Vilh in; 
V.Dfs (Lj. 89) Lycksele lydta, Bygdeå 	2, Skf (Larsson) 4, 
ntr. -t; N.Nluleå Vidin 	lQn, ökat lårin. — lis.Forsa lan, 
Delsbo (Gram. s. 12) iun, ntr. lunnt (jfr Hs. Ob.; däremot Sv. 
Lm. XI. 4, s. 81 len), Färila lim, Alfta in, ntr. /stå. 

kulin 'kulen': J.Åre b.pky ntr., Berg kkb.a, ntr. 'kulet, ruskigt, 
mörkt (om väderlek)'. 

mulin 'mulen': Hj.Lhär miye, (Js. 22 not 3: mkr, I. dyl.; 
fel? eller att jämföra med /åk ovan ock följ. form?), Tän mice, 
Storsjö ms_k 	9n4g; J.Åre myky. ntr., MörsilMattmar mpkyn, 
Hallen Ingfh n., Rödön mgra, n., Hägg s n., Barn mbh, Lockne 
-a n., Rvs man, Hackås mkka n.; 31.Hav marin (s?), Borgsjö 
nydryen, AttmarTunaSnaHolm ~et n.; I.Rms mgan, Res 
mirkan 	Viksjö meikan, Nora mdtkat n., NråUll milkan, Sid 

1) Längdtecken väl utelämnat. 	2) Längdtecken utelämnat? 
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måkat n., Tre misk; L.Vilh mithn; V.Lycksele muhn, Bygdeå 
mykan, Lövånger migh, Btr (166) = n.; N.Piteå intsubn, Nluleå 
migkm. — ILs.Färila mirb, Alfta mbri, Ob. målen »n. socknarna». 

klumin 'stel om händerna (t. ex. av köld), valhänt': J.Åre 
1dgmyn, Mörsil y äv. 'bortkommen', Berg kqman. 	T. Ob. 
klum men. 

kink: J.Åre lOnyon 'lömsk (1. dyl.)'. — Ombildat är väl 
Mattmar /yman 'bakslug' (eller ur äldre -st-? jfr T. Ob. lYma 
'gjore sig bister [laegge orene] om hester, sjeldnere om folk, lytte ,  
lurende' ock Ross lymen 	 til at iyma'). — Jfr Åre 
ipnly (lymja) 'slå m. öronen (om hästar)'. Om andra släktingar 
se Hess. i ock y s. 186, T. Ob. lymsk, Hq. Ob. lömsk. 

lumin: J.Åre /Pmyn 	p 'trött, olustig, duven"-, Ström 
?/inman 'stel (i lederna)'; i.Sollefteå (Geijer) o. Hsand ?lötnan2  
'ds.', Sdh hönimen 'matt o. slapp i kroppen efter hårt arbete'. — 
lis.Ob. ?lsfmamen 'frusen om fingrarne'. — Nära släkt med 
T. Ob. Ulma 'dose, ddvne sig, staa og haange slovt grundende'. 
Däremot är Mp. (Vestlund s. 72) &men am 'öm i lederna; 
halt, om häst', Å.Res lbman (jfr utvecklingen i ntban 'naken'), 
Nora låman, Sdh lämmen, V.Unr = 'matt 1. trött i lemmarna 
efter stark ansträngning' samma ord som T. Ob. lamen. 

upin 'öppen': V.Lövånger itpi(n), väl --- 	ntr. tskin = 
[även bra"! ej ntr.], Btr (133) k» »isl. *utåt (opit)». — Hit 
böra möjligen också teams V.Unr yppi, Umeå (Sv. Lm. III. 2: 52) 
ypi, Dfs (F. 25) yve, eftersom ptc.-sup. i Vb. ej sällan visa y (se 
nedan s. 143 f., 149). Snarast av annan natur, motsvarande rspr. 
ö, synes däremot den ibland delabialiserade y-vokalen vara i 
N.Ökal ibt, liksom tydligen i Hs.Delsbo (Grip typordsl.) ivan(!), 
Färila kvm, Arbrå 'van, IIs. Ob. yppen. De på många håll 
uppträdande ö-formerna, t. ex. i J.Hallen, förmodligen hela Mp. 
ock Ång. samt i V.Bygdeå (t2pan jämte 6p), bero måhända till 
största delen på lån från. rspr., men kunna även i viss utsträck-
ning vara ljudlagsenliga, nämligen i mål som ha ö-vokal i 
hithörande adj. ock ptc.-sup. 

I Härj. har ordet ombildats efter upp (Lhär uv-): Lhär 

»Nedåt landet uppges ordet ibmon». Detta är väl bildat som 
jtl. hkron, s. 72. 

Väl icke ur ett löm-? Om detta se Nor. Sv. etym. s. 51 f., 
Hg. Ob. 2. lomma. 
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Tän öppa, Älvros ova, 'alla tre med bet. 'öppen'. Detsamma 
gäller väl Järe åpyan 	»rs3r.-lån»), MörsilRödön vjan 
— jfr Åre op 'upp' (märk dock Åre' bfoi 	bfi2a, v. 'öppna'); 
likaså Locknellackås öva. 'öppen', varjämte " från Hackås såsom 
äldre språk även anges ()fan. Märk däremot i Btr motsatsen 
mellan (114) 6.2.), 62..) 'opp, -e' (Skf =) ock itp. 

Dalmål ha återigen u (t. ex. Älvdalen åptn) jämte y .m. m. 
(Levander): Sydligare former anföras hos Hess. i ock y s. 110. 

Om förhållandet mellan äldre 	ock y-(ii-)former se 
Wesn, Språkvet. sällsk:s i Upps. förhandl. 1913-15, s. 96 f. 
Växlingen mellan o- ock u-vokal återgår väl dock ej på ut-
jämning inom paradigmet, utan på inträdande eller uteblivande 
av a-omljnd (se Hultman EIälsL s. 322 f.). F. ö. kan sannolikt 
i fornspråklig tid liksom i de moderna dialekterna inflytande 
från up 	op etc. 'upp' ha ombildat stamvokalen i upin etc. 
En annan förklaring av motsatsen u.o : y(ö) har givits av 
Kock, t. ex. i Sv. Ljh. IV, s. 24. 

supin: I.Tre skett, 'full, 	Sdh söppen 'ds.'; V.Unr 
supen 1. sopen 'rusig, överlastad av starka drycker'. 

lutin: J.Åre 1Ptyn 'hågad, livad för ngt; kättjefull, brunstig'; 
M.Hav /åk, 'i stånd till, hågad för', AttmarTuna = 'hågad för'; 
L.Vilh listan 'villig'; V.Unr biten: 'hugad, sinnad', Skf (Larsson) 
/åkt 'benägen'. — lls.Delsbo (Gram. s. 31) låten 'hågad', Ob. 
löften, iuten, lut-ten; Rz 396 a Liten etc.' — T. Oh. ioten. 

rutin 'rutten': J.Åre r#tbon, Mörsil y; I.Torp (70) Attmar 
SnaLjtpIlid rht2;fr; Ä.Rms rök, Res = rbk nick, St-SåHsand 
Kam, NoraNråUll rik; L.Vilh råtan; V.Unr rutn. — lis.Forsa 
rirtv, Delsbo (Gram. s. 29, 31) röten -in, Ljusdal rihn, Färila 

Alfta ritvn. — De ång. u-formerna äro tydligen påvärkade 
från rspr., o-formerna i RmsRes återigen från värbet (Res) rötna 
ruttna'. Ptc. av detta får i västligare mål vanligen ersätta 
rutin, som även torde saknas i flera Vb.-mål. 

trutin 'trött', andtrutin 'andtruten': J.Åre trktyn, Hägg 
tråk, Rvs etntriitan, Berg trbk; .Ä.Nora eintram. 

duvin 'duven': J.Åre elPnon — p, Mörsil i 'okry';  Mattmar =, 
Alsen-Rödön clOyn cNvym; M.Torp (70) dåvpn. 

Anm. Adj. med en värklig eller skenbar änd. -ig, vilken f. ö. van-
ligen torde vara av yngre datum, följa ofta till sin vokalism resp. grund-
ord. Sådana adj. äro: Å.Nrå ma 'torr', Vibyggerå = 'smulig?, vartill 
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Tre nairsåst 'ost som göres av surmjölk' (jfr mud, mod); M.Sna trgg• 
Å.Nora trid*gan 1. dyl. (jfr truka; däremot L.Vilb tråk* M.Hav 

sfjt2: 'nersmord, nersölad' (jfr suta). Med Å.Nora skrirva 'skrovlig (om is)' 
kan jämföras Aas. skroven 'hullet, svampagtig, porss'; se v. Friesen 
Mediagem, s. 82 f., T. Ob. Skroven, Hq. Ob. 1, 2. skrov, skrovlig. 

Åven ett par antecknade sbst. på -ing ansluta sig till grundorden: 
J.Ham 	f. 'arbete m. gödselns utmockande 1. utkörande' (jfr maka); 
J.Ham leirbg f., Rvs =, Håsjö 	f. 'kolning' (jfr 1. kula v.). 1 mot- 
sats härtill följer lånordet 'kummin' på vissa håll den normala utveck-
lingen i typen ludin: J.HäggHamRvs khug, Å.Sid ?lånng — men 
t. ex. Åre kimuy, 	0, Hägg (altern.) lcirmfiyan bs., Berg kinng ock 
med -1 (jfr Hq. Ob. kummin) t. ex. M.BorgsjöSnaIlid kinncel, A.Nora 
könta. 

b) Perfekt-participer ock supiner. 
Här upptages endast mera sällan hela materialet från resp. 

mål, utan vanligen blott valda exempelord. Vissa supiner, som 
först genom ombildning kommit att tillhöra denna typ, t. ex. 
*gutit 'måste 1. dyl.' ock *vurit 'varit', anföras däremot, om de 
kunna belysa ljudutvecklingen; detta sker särskilt i mål, från 
yilka materialet är litet. Belägg på sup. 'kommit' ha anförts 
ovan s. 81 f. 

Härjedalen. Lhär buddi 'bjudit', Wtcp, —,79190. 'ljugit', striabsi 
'strukit', fkisata, skiati; Mari, nian» (betyd.?), szu, skrl, sikt 
Utförlig förteckning hos Jessen s. 14 f. (J:s u = ut); — Sveg 
hen 'bjuden' ; — Linsäll maktstgki 'maktstulet' , skutna 'skjutna'; 
— Tännäs le, stritalya, Nota, skuata; sta, skåra, såsa; 
Storsjö brsti; — Älvros 	sim; — Ängersjö spi; — Öhog 
firisva, stgren,  

Anm. 1. Avvikande är Lhär Nyi 'burit', Tännäs ber — 
Jämtland. Åre bpdy, fkPgy, rpho, sPpy, frpsyn 'frusen', 

frpsy sup., firpty; stpky, bry, sAPrbo2, spvy 2; 
Mörsil drppy; b'ry' b731n; — Mattmar bPdy (— bOdy by-), 

brYtynnIcit in. 'mjölk m. ibrutet bröd', trpty 'trutit, tröttnat'; 
st/47, spvy; Offerdal frysyn; byry; — Hallen strkfh, fkkh; 
st0t, krx, sUn; — Rödön Nys; 	-61 stikka; Näskott 
fika, skr?ta; bl3ira; Ås sk&s; — Sunne Nia; st0s, sbra; 

Hägg bfkin 'bjuden', fiks, Nsan, briitn bri)tan, trgta-op 
'blivit trött'; nuotgan »modstulen», sMra, siwa; Föllinge(?) 

Ombildningar av detta sup. förekomma på många håll i Norrl. 
Andra former i opplänningsmål hos Geijer Tilljämn. s. 28. 
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bödan, frösa; stöka, set -e,; — Ham båda, fköya, dr&pa, skåta,; 
stöka, böra, sköra, söva; Ström krbpa, skåta; s.åva; 

Lidmål smkgt, fioho 'drivit (om snö)', fråst; 
Marieby sköta; Bril stöpa 'fallit'; böra; Lockne frösa, brötan 

'brutet', skka; kåra; — Sundsjö bödan,kkövan; vöra; Rvs bödce, 
fköga, stue, skötan sköta; 

Hackås ströka, fköta; stöka, sköra; — Oviken bedan; — Berg 
böra; Rätan fk4,ga, skött; 

Stugun såva,; Rag huvan 	s, vitra vsrt; Fors han 
bon, fkege, reka 'rykt', sopa, frestz, brete 	-t; ben 	-t, skera,, 
von; Håsjö brått-in 'brutit in', skålt 	skått; skr, vura, fr 
'farit'; Hällesjö Pråla, fråsan, skett 	skåta, kkåva; (Dskcbran, 
'ej skuret'. 

Några ex. från Hälsingland anföras i detta sammanhang, 
då den norra delen av landskapet visar likheter med s.-ö. Mp.: 

Forsa ban beja 'bjuden -it', Nia 'flugit', såja, krepa, nepa 
'nupit', Ovan 'berusad', sep sup., bred, fia, skåta, *eva; 
stitka, bizra, skåra, ska; 

Delsbo (Gram. s. 42 if.) biiin bål, såfven såfvi 'sugen -it', 
nåpen -i, bruten -I, Hilton -i, skiten -i; stålen -i, såmmi, 
båren -i, skåren -i, såfvi. Tecknet å motsvarar ett u med 
dragning åt zu, ock tecknet ö ett 8-ljud med troligen rätt stark 
ö-halt, se Gram. s. 6 ock jfr Sv. Lm. XI. 4, s. 81, på vilket senare 
ställe ex. krgpe, ngpe, frgse, skaten; stglee, skare 'skuret' 
citeras. — Ombildat efter 1 avljudsklassen är t. ex. flejji fliga 
'flyga', pret. flåg 	 fkeegy. 

Ljusdal såpa, bra, skåta; bårs; Färila kan, fkå2a, kråpa, 
nåpa, såpa, fråstz fråsa,,bråk bråta, tkåta, skåta; stgra. skåra. 

Medelpad. Hav lev 'ljugit', strskz, ikstt, skatt; stan, 
skr, sevz; gett 'måst', s8ti 'suttit'; Borgsjö strskv, fkstv, skstv; 
stskv, bsrv, sksrv, ssuv; Torp(70) båv, kråpv, bråtv, kkåvv; bårv; 
ytterligare ex. hos Bogren s. 147 ff.; 

Stöde vörce 'varit'; — Attmar sögce 'sugit', strökce, söpce, 
fris, sköte, kkövce; stökce, böns, sköre, såve; vörce 2; — Tuna 
skötcp; bre, vörce, såte; Njurunda (Stenbom s. 68 f.) fkgga, 
sgpa, frgsa, stöta, Akgva; stöka, senza, bra, Sifrd,  sv; vgra; 

Liknande ombildningar äro iakttagna bl. a. i Rättvik (påpekat 
av Levander) ock i Kökar på Åland (Hultman östsv. dial. § 1,8). 

1 Åttmar har 9: stark dragning åt e. 
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Sna fk4gce, fr4sy,, h6ghtv, 'gjuten i ett 'stycke'; Tynd biten, 
skåtc e ; bårce, slice; Ljtp fråsti; såve; — llid-skåtce; Holm brstce; 
bsrce, sksrce. 

Ångermanland. Rms ba, fhjga, strc.)0, s.gypa, Osa 'nyst', 
fkåta, s0a; stgra, bra, skgra, såva; fara 'farit', vgre (e?) 'varit', 
gOa 'måst' (varefter inf. göta 'vara tvungen' ombildats; så ofta 
i Ång.); — Res bd, fuga, strå.ka, krijps, sirpa, fråsan fråsa, Osa, 
brYa, fkita (-e), knåts -a, skåta; sta,bro, stgro, sv; fgn 
vgn, gis 'måst'; — St-Så fkka, strg,a, spa,frås4 bråta; 
bår2., skin, sim; fin; — Multrå fege, streke, frese; steka, böre, 
sköre; — Nora biran ba, fngb, skpa, frånn fråsa, bråte; stdb, 
skål; NräUll fqga, stråka, nysa, fhta; ståka, skåra, s'Sva; 

An in. 2. Avvikande är: Nora 4ra, — enligt Westman dock bora 
— NråUll bero; jfr NoraNgUll fiera. 

Nätra båa, stråke(?), frås 	fråsa, sichb 	sk(?); stgs, 
(men Ntra, jfr fkra); Sid bgan 'bjuden' bga sup., Retselan 'fast-
sugen' sa sup., frbsan fråsa,brbtat 'brutet'; sk44 kkgvas 'kluvits'; 
stgb 	-a, bgra, skgra, sgva; vjr 	-e 	-a; Anundsjö bgdan 
'bjudna'; (P. Hellström) vgn; — Själevad ban bk, 	sken 
sa (8), krbpa, såpa; — Arnäs fått 'skjutit'; — Tre biga, Riva, 
stråk, krbpa, såpa, nbsa, firbta, skåta; stgka, bgra, skir, såva; 
fara; — Sdh (s. 22) böe, fhlåge, stråke, såpe, sköte, khlåve, 
(s. 33) brötten 'bruten, villrådig'; (s. 20) ståhle, båre, sköre; 
våre. 

S. Lappland. Vilh båcen båe, frige, kråpce, njåpe (: nygp 
'nypa'), fråscen, bråte; ståkan stEra, bgrce, skgrce, såva; fgra, vgra. 

Västerbotten. Nmal streka, fkbta, sk-äta; skera; Bjurholm 
rbka,, stråke, dri2pa, krfipa, göpa 'nypt', stöpa (: stgp 'falla'), 
fråsa, "gåta 'knutit', skåta, trka, ldråva; stbh, båra,. sköra; fåra, 
vbra; Unr (s. VIII f., XI) bö,dä budi ock p. boden, tlögä fikugje(?), 
smögä, strökä, dråpä druppi, kröpä, nöpä gnupä 	stöpä, 
söpä supä ock p. sopen, fnösä, frösä, nösä, brötä brutti, flötä 
flutä, götä (»rn. hårt g»), knötä, klövä kluvä; stölä, börä 1. 
buri 	skörä (»hårt k»), sövä 1. syyl (Um.),; förti 1. furi 
(Um.), vörä vuri (Um.), vövä vyvi (Una.) 'vävt'; 

Dfs (Lj. 41,..F. 52, 54 ff.) bigde, fe 	y, smge, gkyka 
'slukat', ralge y, stralse y, drupe y, ghtpe 	krupe y., 
gape, stupe, supe, fruse 	y, brute y, firate y, (gute), ggute 
'knutit', gute 'njutit', skate, snyte 'snutit', trate, Idryve 	g.); 
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skare, bre 	skgre (N y), &Ave ; fyre, vyre, jictire (Lj. 22) y 
(en del av dessa former uppföras av Åström Lj. 41 såsom 
»starka ptc., vilkas ändelse numera i målet vacklar mellan t 
ock e», ock som deras is!. motsvarigheter anges participer på 
-enn : flogenn, skotenn etc.; jfr F. s. 50: »Part. pret. (sup.) 
ändas på -e växlande med .4, -z»); -- Lycksele TkiAge, gnava 
'nupit', knipa, supe, frusa 'frusen -it', gnuse 'nyst', brute 'bruten 
-it', firats, gute 'gjuten', skate; stgke, skttre; Stensele (0. P. 
Pettersson) kkimn; sinn; 

Bygdeå bp_ta, fkyya, 	ykz.a, stryka, hrupa, supa, fryy21, 
gglizsa, bruta, fkyta, sksta 	u); sttara, byra, skyra, sova 
fyra; — Nys nw.tb4d8 'motbjudet' budin budi, gnudi (: gnuä 2  
'brusa, dåna [om forsar, rägn]; småsjunga, gnola'), sjudi 'brusat, 
dånat', flrygji, lygji, sPjan 'sugen, hungrig' sygji, rukki (-/p-?) 
'rykt', strucki, druppi, gruppi (: griip 'grovmala, gröpa'), kruppi, 
luppi 'löpt', njuppi, stuppi, 	suppi, frie sup. frussi, njussi 
'nyst', bra 'bruten -it' brutti, fleutti, gutti, njutti (: njiit 'hava 
gagn av, hava lycka m. [kreatur]'), skutt skutti, tjutti, klruvi; 
stulri, byn, sb•yr» skyn, sitm sy-vi; 

Lövångera budi, läge, strukki, brutti, fkizt», sk; stgr», 
byr», skyr», seg»; fyri; — Btr(96, 133, 161, 166) lip, fras», bra, 
gat», skat», kkicv»: så genomgående i perf. ptc. av 2:a avljuds-
klassen, Lindgr. 161; st?-, b,n, shr», syv»; vyn »is!. *vyfit 
(ofit)»; — Skf fkaawa 'flugit', skova, strizka, såpa, fre, bråtet, 
skåta; sQka 	(Lindgr. 161) stirk», bbra, spra, sbva. 

Norrbotten. Piteå luge 'ljugit', np;up», brått», 1,stzte, trate; 
biitn, skiter»; — Nluleå njpz, fritszn, brått; bår», skri; — 
Nkal fl4ti, skiztz; stick», bitr», skin; — Ökal kin 'bjuden -it', 
fktit 'flugit', si 'supit', frizsin frizfl, bructi, shucti; sttikt, filma 
'kommit', km, shl'Ari, sv n 'sovit'. 

• 
Finländsk-baltiska dialekter. Hithörande ord visa på »östsv.» 

botten vanligen u, se Hultman Östsv. dial. § 1,8. Ex. av typen 
ludin ur Gamlakarlebymålet (Hagfors s. 41, 99ff.) äro: sucim 'ljum', 

Lindgren s. 161. 
Bör vara gnitä (= gnrg); pret. gneilö. Jfr fvn. gnyär m. 

'knurking, murring', gnau5s. 'skrapa, staaka', T. Ob. under gny m. 2. 
De former, i vilka typordslistans beteckning är ofullständig, har 

jag transkriberat med grov beteckning. 
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muhn, ruin, - ciumn; bud, fluky, sup, skut; stub, kulm, bur, 
skull (men som, jfr Hultrnan a. st.). • Viktigare undantag äro 
ett par fall av y i svagton, t. -ex. kymi, från delar av mellersta-
södra Österbotten ock Satakunda samt en utveckling till y eller 
ö i starkton, t. ex. flydji, skyn, möli 'mulen', i Houtskärsmålet, 
Hultman a. a. § 22 ock s. 259. 

2. Diskussion av exemplen. 

I de dialekter, från vilka här ovan exempelord anförts, kan 
man i ord av typen ludin som ursprung till stamvokalen ansätta 
ii ock till ändelsevokalen i. I ställningen framför i har u ofta 
förändrats. 

Lhär i Härjedalen bevarar stamvokalens ursprungliga 
kvalitet tämligen väl, såsom ut, utom i lådr,, (ock altern. mulin?). 
Härmed kunna jämföras u-ljuden i vissa angränsande dalmål, som 
dock före 	r ock delvis dentaler öppna u till o — i Älvdalen 
ha vi alltså med u t. ex. firica0 'flugit', driscp2.0, kRm0 ock friiM, 
firMO, men med o (-)- uc,f: 1. e) t. ex. stikkx0,1)74,110 ock litioM, 
,attn, skkhd. Från övriga egentliga Härj. uppges tt eller s, 
troligen likvärdiga. För dessa kan man söka anknytning både 
i ö. Norge: Aalen b63. etc. (Reitan Aa:s maalfore s. 23), vars å 
snarast är s, ock i de häls.-mp. 8-ljuden, som säkerligen äro ur-
sprungliga i både adj. ock ptc.-sup., fast de i de senare på flera 
håll utträngts av rena ö-ljud (ur pret.). Ändelsevokalen bevaras 
i Lhär vanligen som t. Detta förekommer, åtminstone partiellt, 
även på andra håll, t. ex. i Älvros, men oftare synes vokalen 
ha reducerats till a 1. dyl. Att dömma av ex. spti pret. 4.00 
skiljer sig Ängersjö från andra Härj.-socknar ock ansluter sig 
till en del hälsingemål, om vilka se s. 147. • 

Jämtland. Opplänningsmålet, som ovan varit företrätt med 
ex. från Åre, visar, väl som regel, i bägge stavelserna y-ljud, 
vilka uppkommit genom ömsesidig påvärkan mellan stam- ock 
ändelsevokalerna. Det normala är tydligen, att den förra antar 
en extra öppen kvalitet, y, medan den senare stannar vid y 1. 
dyl. Emellertid händer även, att ändelsens vokal kvarstår mer 
eller mindre opåvärkad av stammens, såsom i — y. Se härom 
Geijer Tilljämn. s. 28, 30, 83 f. Med dessa y-former kunna jäm-
föras tröndska, såsom dels Meraker siovy (Geijer a. a. s. 30) ock 
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dels Selbu bydi, frysi (öppnare y), flryji (vanl. y) etc. (Am. 
Larsen Norv. II, s. 186). 

Formerna med y nå in i v. framlänningsmålet åtminstone 
så långt som till Alsen ock Offerdal. Möjligen äro de alltså 
regel i både Undersåkers ock Offerdals tingslag. En kvantitets-
skillnad i fråga om stamvokalen gör sig ofta gällande mellan 
Åre å ena sidan ock Mörsil-Mattmar å den andra: y i förra 
fallet gentemot y i det senare. 

Emellertid visa redan Mörsil ock Mattmar alternativt ö-ljud 
som stamvokal, ock dessa bli alltifrån Rödön ock Hallen det 
normala över hela Jtl. utom i det östjämtska området. Kvali-
teten växlar: ,o, u, , men man kan ej iakttaga någon annan 
regel för växlingen, än att på sina håll (Ram) vokalen som 
lång blir sluten: o, ock som kort öppen: o. Ett ö i stammen 
följes vanligen av 2,, a 1. dyl. i ändelsen. Blott mera sällan 
synes ändelsens vokal ha anslutit sig till stammens ock blivit 
ö. Ett par enstaka ex. från Rätan tyda på avvikande vokalism. 
I lidmål träffas både y ock ö. Östjämtskan överensstämmer i 
stort sett med mp. ock ång. grannmål (jfr nedan). 

De något östligare jämtska dialekternas ö-ljud återgå på 
de västligares y. Utvecklingen y —> ö sammanhänger med den 
allmänna benägenheten för e- ock ö-ljud i ö. framlänningsmål 
etc. gentemot 	ock y-ljud i de västra målen, jfr Geijer a. a. 
s. 32 ock en sådan motsättning som Åre rim 'rivit' (jfr a. a. 
s. 28): Hallen råm, Hackås reva. etc. 

Det bör framhållas, att även långstaviga adj. ock ptc.-sup. 
med urspr. u—i i Jtl. visa y resp. ö som stamvokal, t. ex. Åre 
dO,j,sa ntr. 'unken, skämd', brna 'brunnit', brpsta 'brustit': 
Rvs då-Apan, bråncel. Jfr Geijer a. a. s. 31. 

I n. Hälsingland har det ålderdomliga delsbomålet van-
ligen bibehållit u tämligen obetydligt förändrat såsom ett mellan-
ljud mellan ut ock u. Härmed kunna jämföras Forsa Ian, sticka, 
Ugn, skåra. Undantagen i Delsbo: råten, stålen (ock siifyi, väl 
med 6 från övriga former av värbet), vilkas 6 troligen är ett 8 
eller o, överensstämma med andra hälsingemål. I dessa är 8 1. 
dyl, det ursprungliga, såsom framgår av adjektivens former, 

1) I detta fall når y något längre mot öster: Hallen brkn etc., 
Norderön (?) hNan 'hållen'. Däremot träffas ö åtminstone i Ås (dr6/96. 
'druckit') ock vidare i Kyrkås, Marieby, Brfl, Hackås etc. 
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t. ex. Färila län, måka, ock av ptc.-sup. efter 4:e avljuds-
klassen, t. ex. Färila ståka, skåra. Däremot ha åtminstone i Färila 
ock Forsa ptc.-sup. efter andra avljudsklassen erhållit ö ur pret., 
som här ljudlagsenligt uppvisar denna vokal, t. ex. Färila b0 
'bjöd', Forsa fkog. Beträffande Forsa har detta anmärkts av 
Bogren i hans ordlista (Lmark. 696, -s. 3 b). Det häls. ö i typen 
ludin är alltså en analogibildning ock av annan upprinnelse än 
det östligare jämtska, som vi funnit vara ljudlagsenligt utvecklat 
ur y;' vid sidan av y ock ö i adj. ock ptc.-sup. ha jämtmålen 
vanligen diftonger, air,k, su 1. dyl., i pret. av 2:a avljudsklassen. 

Liknande ö-former återfinnas i s.-ö. Medelpad, där de äro 
belagda från Njurunda, Tuna, Attmar ock, ehuru svagt, Stöde. 
Att de i likhet med de hälsingska ha uppkommit genom ana-
logisk ombildning, bevisa, såsom VestIund påpekat för mig, de 
isolerade adjektiven med 8-vokal, Attmar nza?t, 	råttp ock 
Njurunda lan. Emellertid har ombildningen i s.-ö. Mp. gått 
längre, i det att här även supinerna av 4:e avljudsklassen, 
ock enstaka f. ö., dragits med: Njur sta, sgma, bgra, skgra, 
sv a (vartill pret. sgv), vgra, Tuna bom, vorce, Attmar stgkce, 
bbrce, slcgrce, vgrce, Stöde vgrce. Dessa relativt fåtaliga former 
ha följt med det stora antålet supiner efter 2:a klassen. Mera 
underligt är, att ö i Njur även genomgående uppträder i sup. 
av den omfångsrika 3:e klassen (Stenbom s. 68 f.). Ha 8-ljuden 
i viss utsträckning övergått till ö? 

Återstående, större delen av Mp. har, enligt Vestlund, s (u), 
som ibland kan sammanfalla med e — 8 (ex. från Hav). Ändelse-
vokalen är i Hav i ock f. ö. ett något reducerat e- eller ä-ljud. 

, 	Ö stj ämts kan ansluter sig till huvuddelen av Mp. liksom 
även till angränsande partier av Ång. ock uppvisar 8, 8 1. dyl. 
I Fors ock ibland även eljest ha dock dessa ljud övergått till 
å (jfr s. 123). På grund härav ock av den allmänna Ostadig-
heten i östjt:s ljudsystem bli formerna mycket växlande. Ändelse- 
vokalen kan vara reducerat e 	ä, men uttalas ej sällan mera 
distinkt, som e, 	eller i. 

Ångermanland kan indelas i två områden. Det ena, 
större, innefattar den v.-s. delen av landskapet ock når mot n.-ö. 
något över Skuleskogen. Det överensstämnaer i stort sett med 
huvudparten av Mp. Stamvokalen är oftast ett 8-ljud, i kms 
skrivet e, eljest vanligen 8, ett tecken som, åtminstone i ö., 



148 	BUCHT, ÄLDRE - ,i OCK Ö I KORT STAV. I NORRLAND. 

även fått 'inbegripa c. Undantagen äro endast få, men viktiga: 
de inre målen uppvisa ö före r i några ptc.-sup.: böra, sköra 
etc. Detta ö har konstaterats så långt ned som i Multrå. Än-
delsevokalen utgöres i Rms av a, f. ö. väl oftast av mindre 
öppna (ä-, e-)ljud, med eller utan reducering: a, a o. dyl. Emel-
lertid förekommer därjämte ej sällan »skarpare» artikulation: 

z, vilket snarast är ett ålderdomligt drag, som bevarats. Slut-
ligen kan ändelsens vokal genom vokalharmoni likdanas med 
stammens, i ex. som Res bbro (jämte -2., -a, -a), kriipa. 

Det andra området innefattar den återstående delen av land-
skapet, d. v. s. hörnet n. ock ö. om »skogen». Karakteristiskt 
för detta område är, att ö-ljud uppträda genomgående eller vid 
sidan av 8, 8. Från Nätra har blott det senare slaget av ljud 
antecknats, ock denna socken ansluter sig därför möjligen till 
målen s. ock v. om »skogen». Likaså uppger Sdh endast 6 
(= 8, 8). Har han kanske fattat detta som mera »dialektalt» än 
ö? Från Själevad föreligga ex. med 8 jämte sådana med ö. Jfr 
o ock 8 i Bjurholm, Vb:s län. Å andra sidan ha ptc. ock sup, 
konsekvent ö i Sid ock Tre, så ock de få ex. från Anundsjö 
ock Arnäs. Dessa former tillsammans med Tre 14an visa, att ö 
i 	Äng. liksom i Jtl. måste vara ljudlagsenligt. Pret. av 2:a 
avljudsklassen heta nämligen ftag, sap etc. med 8 	8 <- au, 
icke ö som i Häls.—s.-ö. Mp., ock från pret. kunna ptc.-sup, 
alltså ej ha fått ö-vokalen. I stället är det mycket möjligt, att 
8-ljuden i ptc.-sup. (Sdh, Bjurholm) i stor utsträckning analo-
giskt införts från pret. Dock måste 8-vokalen vara ljudlagsenlig 
i fristående bildningar som Själevad /kan, Sdh 16en, Sid mat, 
Tre inåk, (märk dock SidTre mar, 'moln': men kanhända är 
snarare sbst. påvårkat av adj. än tvärtom, då det förra både i 
s. ock n., Ull mag ock Nmal man, uppträder med o-vokal ock 
de mellanliggande nordång. 8-formerna synas oregelbundna). 
Olika tendenser ha uppenbarligen korsats: det mera ursprungliga 
ö har sannolikt börjat utträngas av de sydligare 8-ljuden. Som 
ändelsevokal stå ä-, e-ljud, ofta reducerade, eller i, i. 

Vilh i s. Lappland ansluter sig till n.-v. Äng., t. ex. Res, 
genom former som biken : bbrce, skårce. Jfr liknande geografiskt 
sammanhang i fråga om typen duga, s: 132 f. 

Västerbotten. Med n.-ö. Äng. överensstämma, gränssock-
narna Nmaf ock Bjurholm, om vilken senare se strax ovan. 
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Nyare material från Nmal visar blott 19, ock till denna socken 
få troligen alla ö-former hos Unr hänföras. Anmärkningsvärda 
äro ptc. boen, sopen hos Unr. 

Unanders u- ock y-former representera däremot tydligen ume-
mål. Vi möta här de för Vb. karakteristiska vokalerna. Fördel-
ningen dem emellan är icke fullt klar, men vissa tendenser fram-
träda tydligt. Först må konstateras, att frän lappmarkssocknarna 
intet annat än u angivits. Detsamma är även i egentliga Vb. för-
hållandet med adjektiven, bland vilka dock de flertydiga y-for-
merna av öppen böra observeras. Vokalen y träffas särskilt i 
de ptc.-sup., som höra till 4e avljudsklassen eller ombildats 
efter den. Däremot är u det normala i 2:a klassen; i Dfs ock 
Bygdeå inträder y, såsom Åström (Lj. s: 41) påpekat beträffande 
Dfs, blott i sådana värb, som uppvisa denna vokal i presens-
stammen, ock i Nys står y endast före g. 

Det vb. y representerar ett äldre stadium i förhållande till 
de nordöstliga ång. målens ö, liksom i Jtl. de östligare ö-ljuden 
utvecklats ur de västliga målens y-ljud. En anmärkningsvärd 
olikhet mellan västerbottniskan ock de övriga målen råder dock. 
Under det att y eller ö i Jtl. uppträder regelbundet i alla hit-
hörande ord ock ävenså ö i n.-ö. Ång. kan förekomma både i 
adj. ock olika slags ptc. eller sup., träffas däremot y i de egent-
liga Vb.-målen allmännare blott i ptc. ock sup. av 4:e avljuds-
klassen eller därmed jämförliga, ock när dessa mål uppvisa y-
ljud i ptc. ock sup. av 2:a klassen, har det införts i anslut-
ning till presensstammens vokal eller också (Nys) blott före 
palatalt g (-> j). De sistnämnda värbformernas normala vokali-
sation i Vb. blir alltså u. 

Ändelsevokalen utgöres i Nmal ock Bjurholm av a, tt 1. dyl., 
en överensstämmelse med Ang. Från övriga Vb.-mål uppges 
vanligen slutnare ljud: e, 2,, 2. 

Norrbottniska ock finländsk-baltiska mål torde som 
regel förete vokalisationen u—i. I de förra bilda åtminstone Ökal 
Ont ock szvi (jfr zbb s. 139) undantag, i de senare bl. a. några 
ovan s. 145 nämnda former, som delvis äro av samma natur. De 
bägge målgrupperna synas följaktligen på det hela taget över-
ensstämma med egentliga Vb.-måll. 

1) Här ock i det följande bortses från det sydliga Houtskärsmålet. 
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Sammanfattning. 
Vi finna alltså, att de ålderdomligaste dialekterna, såväl i 

sydväst, Lhär i Härj. (jfr dalmål), som i norr ock öster, Vb.-
Nb.-fin1.-balt. mål, mer eller mindre 4roget bevarat stamvokalen 
som u. I närheten av de forntrogna dialekterna å ömse håll 
vidtaga områden med y- eller ö-former: kl., n.-ö. Äng.-Nmal-
Bjurholm. Härvidlag bör emellertid märkas, att y-formerna i 
n. ock ö. förekomma insprängda bland de konservativa målens u-
former ock att i n.-ö. Äng. etc. 8-ljud ibland ersätta ö-ljuden. 
De »modernare» målen, i östligaste kl., Håls., Mp., v.-s. Aug. 
ock s. Lappl., uppvisa i allmänhet regelbundet utvecklade 8-ljud, 
medan de i n. Häls. ock s.-ö. Mp. förekommande ö-formerna 
synas bero på analogibildning. Delsbomålet ock troligen ännu 
ett eller annat mål i n. Håls, har ej sällan bibehållit stam-
vokalen med ursprungligare kvalitet. Såsom övergångsformer 
mellan det hälsingska 8 ock Lhär ut kunna a-formerna i fler-
talet Härj.-mål betraktas. 

När vi nu både i Jtl. ock i n.-ö. Ång. etc. ha områden med 
y- eller ö-vokal, som — åtminstone partiellt — uppträder under, all-
deles samma betingelser, måste -det givetvis förefalla underligt, 
att de bägge områdena skiljas av en sträcka med nästan ute-
slutande 8-former. Mycket talar också för att i själva värket 
de mellanliggande ång. målen en gång allmänt ägt ö-former, 
ock att de inre målens börä, skörä etc. är en kvarleva härav. 
Det synes mig mycket sannolikt, att i huvuddelen av Äng. ock 
i s. Lappl., vilka uppenbarligen varit Utsatta för starka infly-
telser från andra mål, ö-formerna så gott som fullständigt ut-
trängts av de söderifrån kommande 8-formerna, liksom dessa 
senare nu torde vara på segertåg även mot nordöst. Till jäm-
förelse kunna framdragas några fall av att språkliga företeelser 
uppträda i Jtl. ock i Vb. etc. (samt ibland även n.-ö. 
men saknas i ett större eller mindre mellanliggande område — 
jag åsyftar bevarandet av diftonger, apokopering i samband med 
cirkumflektering i långstaviga ord ock övergångarna o a, u 

Vi böra således med all sannolikhet förutsätta, att u i ställ-
ningen före i över ett nordligt område av ansenlig omfattning 

1) Beträffande dessa bägge ljudövergångar vågar jag dock icke 
påstå, att något geografiskt sammanhang funnits; om den förra (o -± a) 
jfr emellertid Geijer i Sverige VI, s. 688. 
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gett y-ljud, som sedan ofta utvecklats till ö-ljud. Detta område 
har sträckt sig åtminstone från Tröndelagen i Norgel över Jtl. 
ock Ång. till s. Vb., varifrån det haft utlöpare mot n. ock ö. 
Liksom i fråga om a-omljudet av u torde man kunna antaga, 
att impulsen utgått från de inflytelserika dialekterna vid svensk-
norska gränsen. Härför talar också den omständigheten, att y-. 
ock ö-ljuden i dessa mål nått sin största utbredning i ordför-
rådet, medan de mot öster förekomma allt mer ock mer begränsat. 
I tröndska ock jämtska mål uppträda, y- ock ö-ljud i både kort-
ock långstaviga ord. I n.-ö. Ång. ock Nmal-Bjurholm torde 
ingen möjlighet att säkert konstatera äldre ö i långstaviga ord 
finnas, men i kortstaviga ord kunna ö-ljud (åtminstone i n.-ö. 
Ång.) förekomma såväl i adj. som i ptc.-sup. Däremot synas 
Vb.-mål samt norrb. ock fin1.-baltiska dialekter, som nämnt, upp-
visa y nästan endast i vissa pte.-sup. av 4:e avljudsklassen 
(etc.). Varför y kommit att begränsas just till dessa värbformer, 
är oklart. 

Am. Larsen betraktar (a. st.) hithörande tröndska kort-
staviga former, t. ex. bydi, frysi, såsom uppkomna genom om-
ljud av u, ock Geijer talar med avseende på tröndska ock 
jämtska långstaviga ptc.-sup. (Neraker, oppl.-mål) om »i-omljudet 
i dessa supiner»2. Om vanlig tilljämning kan det ju icke häller 
vara fråga, för så vitt y ock ö i samtliga långstaviga ord äro 
ljudlagsenliga, vilket dock icke är. alldeles visst. 

Denna åsikt, att i-omljud inträtt i participer med u som 
stamvokal, kommer i strid med åtminstone Kocks ståndpunkt, 
då han hävdar 2, att suffixvokalen i detta fall utgjorts av ett a, 
som, först efter det i-omljudet upphört att värka, övergått till i. 
Uppkomsten av y måste tydligen ses i samband med ursprunget 

'till suffixvokalen. Denna fråga faller emellertid utom ramen 
för min framställning, men i en eventuell behandling av lång-
staviga ord gåves ju tillfälle att återkomma ock då möjligen 
skärskåda den i ett större sammanhang. 

Se Am. Larsen i Norv. II, s. 186. 
Tilljämn. s. 31 not. 
T. ex. i Sv. Ljh. III, s. 104 

10-240984. Sv. lancIsm. Bucht. 



Kap. IV. Ord av typen fiugu. 
Hithörande ord äro nästan uteslutande svaga femininer. I 

mellannorrländska mål ha dessa regelbundet förallmänligat den 
oblika formen i sing. Om adj. med u i ändelsen jfr anm. 3 
(s. 159 nedan). 

1.,  Materialsamling. 

-du 	?frudu f.: Hj.Lhär frådu 'fradga, skum' — motsvarar väl 
snarast T. Oh. froda f., ehuru det också kunde likställas med fsv. 
fradha, jfr Lhär /icdu 'lada', sitgu 'saga', 2/?zgu 'slaga', hitku 
'haka' m. få. (men gåtu 'gata', trana 'trana' etc.). Se s. 9 f. 

knudu f.: J.Åre knödo 'till knådning lagom stor (ler-)klump', 
Mörsil = 'färdigknådad deg', Hägg knådu 'deg'. — T. Oh. knoda 
f.; jfr 1. knuda m. ock v., s. 67 f. 

?rudu sb.: V.Unr rudu 	»(f.?)» 'rodnad': »då rudun _frå 
sola slaknä ['slocknat] sä fort, wair hä oveärä ['blir det oväder']» 
Umeå. Jfr ruda m. 8. 69. 

trudu f. 'trampa (it. ex. spinnrock, vävstol)': ILj.Lhär trödu, 
Tän (hit?) trb.do  (genus?) 'stickan som för veven på en spinn- 
rock', Älvros 	Öhog tr9:14; J.Åre trödo »nu ovanl. ord för 
trampa i spinnrocken», Mörsil = 'trampa på spinnrock (ej väv-
stol)', Hägg tråda, Ham trirda, Alanäset trbs, bs., Rvs tre; N.Hav 
trijuc; A.Rms trfja, Res kila, Tre tr. — Hs.Färila tru, Delsbo 
(Gram. s. 25) tre, Forsa trio, Alfta trb, Ob. trå() (Db.) 'trampa 
etc.; stig, gm trampning banad väg 1. spår'; Rz 757 b tre Hs.—
T. Oh. troda f. Unander anför från Umeå trugu 1. trugju -n f. 'snö-
trampa; trampa i en vävstol', kontaminationsförmer mellan trudu 
ock det nedan upptagna trugu 'snösko', vilka sannolikt upp-
stått på så sätt, att orden genom förlust av d ock g samman-
fallit ock att g senare genom uppsnyggning eller påvärkan från 
andra mål införts i bägge orden; jfr trugu. 
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bugu f.: Hj.Lhär bitgu, även Js. 21 »bmreredskab», Älvros 
bftgitt 'redskap att bära hö i'; J.Hägg bka 	y 'ds.'; N.Hav 
bkut 'ett redskap av sammanvridna vidjor att bära hö, ved o. 
dyl. uti', Torp(70) bkv 'ds. (ungf.); tjurig människa', SnaTynd 
IlidHolm = betyd. som i Hav; Å. Södra fögderiet (Nordlander Sv. 
Lm. II, s. XCI) buge 'bärställning för hö', AnundsjöTre bygs, 'ds.'; 
V.Unr bugu (från Dfs) 'av björkvidjor gjord kasse till förvaring 
av hö vid skogskörslor vintertiden', Nys bu(g)u 'en slags båga 
att bära hö i', Btr(188) bOtUt4 'hökass'. — Hs. Oh. buga, Niga; 
Rz buga etc. — På sina håll har ordet sammanfallit med buga 
'båge' ock antagit mask. genus: J.Ås bko, Halm bve, (jfr ovan 
s. 71). Ombildning efter långstaviga svaga mask. förutsätter 
däremot Å.Sdh buge -n m. 'bärställning för hö o; d., gjord av 
vidjor, spända i nätform mellan tvänne träbågar'. Genusuppgiften 
betvivlas visserligen av Nordl. (a. st.), men övg. till mask. genus 
är från n. Ång. belagd i fråga om andra ord av typen flugu 
ock anges för dessa ord, ovisst med vilken rätt, som regel i ord-
samlingen frän V.Lycksele, liksom även tvekan om genus ofta 
yppas hos Unr. Ordet hör till samma rot som buga 'båge'. 

flugu f.1  'fluga': Hj.Lhär fkitgvt, Tän fgtt, Älvros = 	ig?), 
Öhog fngu; J.Åre f4igitt, Mattmar fkintt, Hallen frityu, Ås 
(Geijer) Nyttfk.:e_tg8, Hägg fkitgvt, Ham rkilya, Ström fuga, 
Marieby Ngn dt, Ihrs firkut, Hackås Niga, Oviken (Öster-
berg s. 35) firku, Berg fkkitt, Rätan Ngn, åtugun Tkijgar 
obpl.; N.Hav fkkut, BorgsjöTorp(70)SnaTyndHolm fkkce; Å.Rms 
fkka, Res R.ka, Viksjö 	St-SåNoraNr4U11 Tre fkga; L. 
Vilh fkka; V.Nmal firiga, Unr floge, Dfs(Lj. 41) fhtcytt, Lycksele 
fruga m., BygdeäNys fhsfpn, Lövånger fh , Btr(188) Ngm, Skf 
fkg4tunt. 	Hs. Forsa fkka, Delsbo(Gram. s. 21) flögs, Färila 
fkku, Alfta fkkv, Söderala fkka. 

1. smugu f.: Hj.Lhär(Js. 21) smugtt »smutbul»; J.Åre smigut 
'kryphål, vrå', Barn sm4a. 'smygvrå, smutta', Marieby smkto 
'smal gång', Berg smku 'vrå, hörn, gömma'; N.Hav smtiga 'smal 
gång mellan två hus', Torp(70) smko 'gömställe', SnaTyndIlid 
= 'smal gång mellan hus, prång'; A.Rms smktt 'ds.', ResNora 
smiga 'ds.', Nrå = 'bakgård 1. ingång bakifrån', Sid sm4gar (0) 
obpl. 'smal gång etc.', Sdh smue 1. smuge 'ds.'; V.Unr smue 

-gu 

 

i) Märk dock genusuppgiften från V. Lycksele:  
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'trång gång emellan två stugor'. — Ils.0b. sminga o. smuga 
'smal gång 1. trång öppning mellan tvänne byggnader'; Rz 634 b 
smuga etc. — Jfr följ. ord. Å.Tre smIgg m. 'smal gång etc.' 
har möjligen ombildats efter rspr. smyg. 

2. -smugu f.: Å.Rms rintsmdga rzysmea 'revorm', Res 
rimsm.ka 'ds.', Nrå rigajmka 'skabbsår, klåda på en liten fläck' 
— samma ord som föreg.; jfr smug, smog s. 12. Den urspr. 
formen av förra leden måste vara ring-, vilket återfinnes i sydsv. 
dialekters ringorm 'revorm', se Hq. Ob. ring (slutet). 

trugu f.: V.Btr(223) troiasu (jfr isl. prtiga:) 'snösko'. — 
I andra norrl. mål förekomma flera olikartade former, såsom 
J.Åre 	f., try,  rn., Å.Res trka f., Tre trfka f., Sdh tröjor 
trögjer f. pl., V.Unr troger, trydjer 1. trudjer f. pl. samt (från 
Lycksele) trudi f.; jfr även s. 152 ovan ock Rz 752 b truga etc. 
Dessa ord återgå tydligen ofta på avljudsformer med äldre ta 1. 
dyl., men kunna också i flera fall tänkas motsvara eller hava 
nybildats till pluraler av typen fikar 'flugor', livar 'lador'. Ett 
trugu bör ha bildat plur. i likhet med dessa, om vilka se Hess. 
Studier tillegnade Es. Tegnér (1918) s. 351 f. ock Geijer Tilljämn. 
s. 44 if. Om orden för 'snösko' se T. Ob. trug f. ock Hq. Ob. 2. truga. 

tugu f. vanl. 'länk 1. länkar (i äldre tid av vidjor, »drag-
vidja», numera även av järn), som förbinda skaklarna till ett 
åkdon på medar med åkdonet': N.Hav &kuk 'järnögla i skak-
larna varmed dessa fastas vid släden; skidbindsle, den del därav 
vari tån sättes', SnaTynd tågyv; Å.Res tiga, Multrå toge (jfr 
Nord!. Sv. Lm. II, s. XCI f.), Nora tiga,  Anundsjö tkag väl bs., 
Arnäs attan trol. bs. 'ds.'; L. Vilh. tåga bs. -n; V. Unr tuge 1. 
tue -n, UmegStenberg 1804) tugu, Btr(188) tqinpu. — Hs.Forsa 
tiga, Delsbo(Gram. s. 25) tåge (kälk-, skakel-), Färila tiga,  Ob. 
tuga (ö. socknarna), tåga; Rz 740 a. 	T. Ob. toga f.; jfr 1. 
tiga m. ovan s. 73. Mask. genus anges för Å.Sdh tue 1. tuge 
ock V.Lycksele tyga, däremot n. för Å.Tre N, som undergått en 
grundligare Ombildning. De kortstaviga svaga fem. ha utgjort 
en liten, isolerad grupp, som haft svårt att bestå mot inflytel-
ser från större, mera utpräglade böjningskategorier ock där-
för ofta övergått till dessa. 

-ku 	luku f.: J.Åre liticut 'vridbart trästängsel för dörr', Mörsil 
MattmarNäskott kko 'ds.', Hägg låku 'ds.', Ram lirka 'fallregel, 
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träregel, som, fäst vid en dörr o. d., gm den fria ändans ned-
fällande i ett vid väggen fastsittande hak, tjänar att hålla dörren 
[1. grinden] stängd', Berg enfiectul 'regel för dörr'; 
lecce 'stång 1. stör, varmed en »båga» [bugu ovan] tillslöts o. 
bars'; I.Res 	lölca, yngre) 'lås av trä m. rigel av trä'. — 
Hs.Delsbo(Gram. 24) löke 'lucka', (Sv. Lm. XI. 4: 88) icke 'ds., 
dörr', Ob. löke 0. löka f. 'lucka' (Db.). — T. Ob. löka f., Hep 
Ob. 1. lucka. Dessutom finnes allmänt i norrl. dial. ett ur-
sprungligen långstavigt läka f. 'lucka', t. ex. Hj.Lhär liykg, J. 
Åre li;tk 1) 'lucka'; 2) se lickuc ovan, HamRvs =, Mp.Ång. licka 
1. dyl., V.Btr(164) 	T. Ob. luka f. 1., jfr Hq. Ob. a. st. 

struku f.: J.Åre stricha '(kort) stund, ett tag' (föga brukl.), 
Mattmar st61co 'liten stund', Offerdal (Sv. Lm. III. 2: 63) stroko 
'ds.', Ham strika. 'ds.', Rvs strata 'ordlek, ordbyte, skämtsamt 
uttryck'; I.Nora strike, 'varv, »vända», omgång i tröskning på 
den förr använda s. k. långlogen', Nrå straa 'en arbetsstund 
hårt arbete; vid tröskning med handslaga, den tid som behövdes 
för att tröska ett s. k. framlag, d. v. s. den säd som rymdes å 
loggolvet'; V.Dfs(Lj. 41) strulsu 'stund', Nys struku 'ds.', Btr 
(166)Skf straka 'ds.' — Rz 686 a struku, strukå. T. Ob. stroka 
f., bl. a. 'lang tid'. Beträffande betyd. 'ordlek etc.' i Rvs kan 
jämföras Ross strok n. 7 '(godt) humor', »lag». Ett par andra 
av Ross anförda ord: (under strokka v.) straakk rug 'skrifte 
rug strokkeviis' (Innherred) ock strokk m. i betyd. 5 'knippe 
rugaks til skriftning' (Trondhj., Helgeland) äro väl att föra till 
NoraNrå-orden ovan eller till Ross straakk' Hin (ovan s. 14), 
ock ej, såsom i T. Ob., till strokk m. 'smalt tre-kar etc.' 

struku f.: J.Berg strata 'stråke'; Å.NoraNrå stråka 'red-
skap vid linberedning', Sid strilsa, 'stråke'. — Hs.0b. stråke 
'kam varmed fröknopparne på linet avdragas'; jfr Enånger 
strika f. 'ds.', Ha. Ob. stråka f., som förallmänligat nom. Se 
vidare s. 14 (ock 76). 

tuku f.: .V.Unr tukku 'töcken', Btr(133, 142) ticka »isi. poka», 
Skf = 'töcken, tjocka'. — T. Ob. toka f. 2. 

hulu : 31.Torp(70) hiskv »fsv. hulu 	holu». 	 -IU 
mulu f.: J.Ham Oh, 'stycke, portion av en större fisk'. 

I Hsand brukas mila 'smula' i barnspråk. — T. Ob. möla. 
1) Som förled ingår äldre å 'å, på'. 
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SMU1U f.1: Hj.Lhär smgm, Sveg (byn Ytterberg, Geijer) 
sm(34Y6 snzgh, Tän smg.u, Älvros -ut, öhog 	J.Åre »ridna, 
Hägg smitht, Barn snzirka, Berg snzilkut; N. Hav smidu, Borgsjö 
SnaLjtpHolm smHys; A.Rms smga, Res smika -8, Viksjö 
smilka,, St-Så g, Nora smdth, NråUll smg•a, Tre s; L.Vilh smgrce; 
V.Dfs(Lj. 41) smuku, Lycksele smuka, m. — Hit är att föra Vilh 
smskegrettar 'smulgråt, småaktig person'. 

sulu sh. 'sula': L.Vilh sske f.; V.Lycksele syku m. Jfr sul, 
sol s. 17. 

tulug adj. 'tålig': J.Åre Writc, Hägg 4,fht, Barn tirN äv. 
'härdad, frostfri (om mark)', Marieby eg-u; V.Unr tulu äv. 
(Umeå), Dfs(L3. 41) tt_pht, Nys tukt; Btr(142, 166) kcht. 	• 

gråbunu sb. 'gråbo, Artemisia vulgaris': Hj.Lhär (Modin 
Sv. Lm. 1911, s. 704) grå-bu; J.Åre griebt'A f., Mörsil = »ett ogräs; 
framlänningarna säga gricbånon», Barn gre:gbgne, (Westin) 
(Bucht); 1..Arnäs grbi'm väl bs. (genus?), Tre griab, bs. 	f., 
Sdh grå-bu, -hn m. 'mal-ört' (jfr Nordl. Sv. Lm. II, s. XCII). — 
Se Hess. Nysv. Stud. II, s. 153 if., beträffande de ovan nämnda 
formerna särskilt s. 163, 167. På flera håll har ordet ombildats, 
t. ex. Hj.LinsällSvegYtterhogdal (Modin a. st.) grå-bOnn, J.Hägg 
greibon (dat.s. gr4bona), Brfl-Sundsjö =, Lockne greibån, Stugan 
grdib0n väl bs. »ett ogräs», Å.Nora grcibb,e, varom se a. a. s. 162 f. 2  

-ru 	furu f.3  'fura etc.': Hj.Lhär fira 'fura, tall; furubark', 
Öhog fijru; J.Åre fåna 'tall; den inre vita barken på tall (an-
vändes t. barkbröd)', Mörsil fiyu 'furubark', Mattmar = 'ds., fura', 
Hallen fån:c, Näskott f4r8 m., Hägg fra, Ham(Westin) fira. 
'basten 1. den inre barken av fur, vilken torkas o. males', (Bucht) 
fgrafgn 'Furusjön', Brfl-Sundsjö firuatin 'Furulund', Lockne 
Rvs fåna 'furu', Berg = 	'ds.'; M.Hav fgrut med obpl. hmw, 
BorgsjöTorp(70) firv; A.Rms fr a 'torr tall', Res fira sj 'gammal, 
stor, torr tall', fdrat61 m. 'fura', Nrå fiyar obpl., Ull fisgra med 
obpl. firrar; L.Vilh 5rce; V.Dfs(Lj. 41) Atm, Lycksele = rn., 

I) Märk dock genusuppgiften från V.Lycksele. 
2) Om samma ord föreligger i V.Btr(35) grd-bön arspr. grå-bonde», 

är tvivelaktigt, eftersom detta kunde motsvara sista ordet i Å.Nrå an-
vimla grdbåna 'en vanlig enkel bonde'. 

8) Märk dock genusuppgifterna från J.Näskott ock V.Lycksele. 
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Nys furu, LövångerSkf (äv. Lindgren 47) fra. — Ils.Delsbo 
(Gram. 24) rare 'furu'. 

skuru f. 'skåra': Hj.Lhär sköra, Älvros skårat, Öhog skåru; 
J.Åre sköro, Mattmar = 'klipp i fåröron', Hallen = (genus?), 
Näskott(L. FaxU) =, Hägg skåra 'huggskåra' (? tålskåra skälls-
ord), Ham skirra,, Alanäset skåra, Marieby skåra, Rvs -tu; N.Hav 
sksma, BorgsjöTorp(70)SnaHolm skåre; Å.Rms skka, ResNora 
NråUll skira, Tre 8; V.Nmal skåra. — Då genus ej angivits för 
Hj.Tän skoro, är det ovisst, om detta ord motsvarar äldre skuru 
eller skura; dock talar den ovan anförda Lhär-formen för att 
ordet är fem. ock hör hit. 

busu f. vanl. 'bädd av boss åt djur, (ofta) hönsrede; sämre, -SU 
oordnad bädd för människor': Hj.Lhär &mu 'bädd (i synnerhet 
oordnad)', Storsjö(hit?) bese, Älvros bå.siu 'obäddad säng'; J.Åre 
bitna 'bädd av boss åt svin, höns 1. andra djur', Mörsil bOso 
'dålig bädd', Näskott = (genus?), Hägg bisa, Barn bi_sa, Alanäset 
‹,k1sh6sa 	(Ringvattnet) cegbusa 'hönsrede', Marieby Usla båsa, 
BrfiLockne båsu, Rvs -ut, Hackås bitsa, Berg bisa, Stugun bisa; 
N.Hav 	Torp(70)SnaTyndLjtpllid biso; .i.ResNoraNrå bi/sa; 
L.Vilh bifia; V.Unr bose 0. bussu, Dfs(Lj. 41) busa, Btr(133) 
bitsa; N.Ökal buso. — Hs.Forsa b,isa, Färila bijsa, Ob. bösa f. 
'halmbyssje; ströhalm under boskap; hundkoja, svinstia'; Rz 71 b 
bosu Hs., etc. — T. Ob. (under bos n.) bösa f. 

husu f.: Ifj.Lhär hu 'strumpa'; V.Unr hose 'byxben', 
sk6hose 'sockar, strumpor med på o. inunder(?) påsytt skinn', 
Dfs(Lj. 41) husa, Btr(133) hu, (208) bblpti4a 'byxben'. — 
hoser pl. 'trasiga strumpor (Järvsö); byxor'. Se T. Ob. hosa f. 
ock Hq. Ob. under byxor. 

klusu f.: Hj.Lhär kUsu 'tjock o. klumpig kvinna'; J.Åre 
kkåsta 'stor pladaska; även om en grov, fet kvinna'. — Jfr T. 
Ob. under klysa f. Därjämte finnas bildningar av långstavig 
typ: M.Hav kkösa 'groda', Å.Hsand /drösa 'klumpig flicka', 
Hs.Delsbo (sv. Lm. XI. 4:88) kossa 'groda'; jfr Hq. Ob. klossa. 

bratu f.1  vanl. 'värktyg varmed veden i linet brytes': Lire -tu 
brittut, Hägg hampbrstu 'värktyg för brytning av hampa', Rvs 

1) Märk dock genusuppgiften från Å.Tre.. 
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brhtia; Å.Rms brbta, Multrå bryte, Nrå linbr4ta, Vibyggerå brita, 
Sid brhta, Tre = m.; V.Unr bryttu (Umeå), Dfs(Lj. 41) bratu, 
Nys bruttufeal n. 'avfall vid lin- o. hampbråkningen',NysBtr(133) 
Skf brittu 'bröd brutet i filmjölk'. 

kutu f.: J.Åre köto (mindre vanligt) Utta 'litet, dåligt hus', 
Mattmar bto 'ds. (ej lappkåta)', Hägg 1c4ta 'lappkåta', Ham kita, 
'kåta, koja (oansenligt hus)', Marieby kiitu 'kåta', Berg låpkiltiu. 
— Ordet ingår i det ång. ortnamnet Kutuby från äldre tid, 
varom se Nordl. Norrl. saml. s. 171. J.Rvs k4t f. 'kåta' synes 
vara en ombildning efter rspr. Jfr kuta m., s. 99 ovan. 

putu f.: J.Berg p4ta trol. eg. 'grop, håla', förekommer i 
uttrycket brchla p. 'en lek', Fors _peta 'liten grop'; N.Sna ptce 
'litet krypin, koja', brinide p. 'en lek'. — Jfr Rz 514 b putta f. 
'liten håla', kasta p. 'en pojklek etc.' (långstavigt?). 

skuta f. 'skjutgaffel': Hj.Lhär skittu; J.Åre skåtut 'redskap 
att lyfta kornbanden med', Mörsil skbto, Mattmar = 'stör att 
skjuta på med'; Y.Dfs(Lj. 41) skutu 'instrument att skjuta 1. 
styra med', Nys korn-skuttu 'käpp som begagnas att kasta upp 
kornbanden på logesvinden, redskap varmed den tröskade säden 
hopsamlas å logen', Btr(166) skictu 'redskap att sammanskjuta 
halm', Skf = redskap att skjuta samman korn 1. snö med'. — 
Rz 589 b skutta f.; T. Ob. skota f. 3. — Till formen identisk 
är möjligen förra leden i J.Fors skotaspcpr m. 'svart o. vit flug-
snappare', ehuru betydelsesammanhanget är svårfattligt. 

-VU 	guvu f.: Å.Nora giga 'ånga', Sid giiga, 'ds.'; V.Umeå(Sten- 
berg 1804) gufwu, bs. gufwun 'ånga som uppstiger av varm mat 
ock kokande gryta' (synonym: gefwa m.), Dfs(Lj. 41, 44) giva 
»no. gova, isl. gula». — Rz 223 a gåva f. 'ånga (från en kokande 
gryta), imma' Hs. etc. T. Ob. gova, guva f.; jfr guva m. ock 
v. ovan s. 103. Mask. ombildningar av guvu äro Å.Tre g4va, 
'ånga, imma', Sdh guve 'ds.', V.Lycksele ggvu 'ånga'. Unr 
tvekar om 'genus, i det att han s. 15 angivit fem. genus för 
gove, medan denna uppgift senare ändrats till »m.?»; dessutom 
har han tillagt: guve -n m. (Umeå), gova -n m. — Ett annat 
avljudsstadium, 	föreligger däremot troligen, såsom prof. 
Hesselman påpekat, i följ. ord med betyd. 'molntapp, (topp-
formigt) rägnmoln 1. dyl.': J.Mörsil möngv m., Rvs gifgar obpl., 
ResSt-SåNora g4va, f. 
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runt f. 'ruva, sårskorpa': J.Rvs rågat; 111.BorgsjöTorp(70) 
SnaIlidHolm rågce; Å.Rms rkan (-n?) bs., ResNora rka, Sid rigga, 
Tre = äv. 'vårta'; LVilh råga; V.Umeå(Stenberg 1804) rugu, 
Dfs(Lj. 41) rgya, Btr(188) rqinpu, Skf r&gwa. — Jfr 2. ruga 
m., s. 73. 

stuva f. 'stuga': Hj.Lhär stia, Öhog sticgu; J.Åre sticgut 
'förnämsta rummet i huset, tjänstgörande (utom under sommaren) 
som bostad för hela familjen 1. åtminstone husbondfolket självt', 
Mörsil stågn, Mattmar 	(»framlänningar säga: st?2go»), Hallen 
giva, Rödön sagga, Ås(Geijer) = y, Hägg stzsgga y, Barn skya 
'stuga, boningshus; vardagsrum', Sundsjö no • stiggutn (eg. dat.s.) 
»norr i Stugan», gårdsnamn i byn Sundsjöåsen, Rvs stigguc betyd. 
som i Barn, stiggucetha 'Indalsälven vid Stugan', Hackås stigga, 
Berg = stiga, Stugan stigan 'Stugan', stugabdyan 'Stuga-
bäcken'; M.Hav sttggffl, BorgsjöTorp(71) stiggv; Ä.Rms stigga, 
ResViksj ö -a, St-Så stka, Nora 'NråUllVibyggeråNätraSidTre 
stigga; L.Vilh st4ga; V.Nmal 	Dfs(Lj. 41) stIgya 	st, 
BygdeåNys stitn, Lövånger stå, Btr(188) stein9n, Skf stbywu; 
N.Okal 	— Hs.Forsa stfyga, Delsbo(Gram. 25) stugge, 
Färila stiAga, Alfta stiagn. — Sms. med grundordet oförändrat 
äro t. ex. J.Håsjö bigst4gut 'fäbodstuga', becstaga bs. 'bastu', 
Hällesjö fckstuga bs. 'farstu'; M.Hav lasttAgzu 'danstillställning, 
bal', Attmar störlekst4gce 'danstillställning som förr anordnades 
på tjugondedag jul av äldre personer'. Särskilt i sms. bastu 
ock farstu sammandras senare leden, t. ex. J.Ham bade 'torkhus 
(för tröskad säd)', sbmstå 'sockenstuga', Rys övsttan »Oppgården»; 
M.Hav fkstia, Borgsjö fince, Ljtp betstw; Å.RmsResSt-Så bösta, 
ResSt-Så föga; L.Vilh Asp. 

Anm. 1. Om övg. v 	g, som uppträder forden på -vu, se t. ex. 
Nor. Aschw. Gr. § 273. 

Anm. 2. Beträffande J.Hägg byt:VA:hm 'stycke av en björkstam, 
kluven på mitten' saknas genusuppgift, ock det är därför ovisst, om 
ordet haft urspr. -va (jfr s. 103) eller -vu. Bl. a. vissa no. fem. 
dialektformer i samma betyd. (se Ross klova f., även tillägg 1902 s. 
24 ock T. Ob. klova f.) tala dock för att ordet bör föras till detta kap. 

Anm. 3. De ovan anförda Vb.-formerna av tulug äro de enda 
antecknade adj.-former som bevisligen följa den i resp. mål vanliga 
utvecklingen av stamvokalen i typen fluga. I fråga om andra adj. 

1) Åtminstone i ö. Ång. förekomMa allmänt samma betydelser som 
i J.Ham. 
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med u i ändelsen är det lika tänkbart, att de anslutit sig till besläktade 
ord, ock i flera fall är denna förklaring av vokalisationen den enda 
möjliga. Jfr samma förhållande med adj av typen ludin, s. 140 f. F. ö. 
kan man blott rörande exemplen ur de konservativa målen, där svag-
tonigt u bevarats, med någon säkerhet avgöra, om ändelse med u före-
legat. Sådana hithörande adj. äro t. ex. J.Åre trbjcut, Ham triku, 
Berg tråkut es. 	'tråkig'; Ham halt 'ihålig etc.'; Ham snizru 'snorig'; 
Ham bag«, Berg båsu 'bossig'; M.Hav kr(3.teut ntr. 'föga händig, som 
bär sig avigt åt' (jfr kruta v., s. 98 f.); J.Rvs dimma 'ångande'. 

2. Diskussion av exemplen. 
Härjedalen. 
Stamvokalen är, så långt källorna visa, i hela landskapet 

vanligen u; detsamma gäller ändelsevokalen,. 
I Lhär, där, som vi minnas, typen duga i regel hade formen 

o—u med slutning av stamvokalen, uppträder samma o även i 
några ord av typen fiugu : trödu, sköra, hösu ock kkösu. Mot-
svarande vokalism o—o råka vii Tännäs trödo ock (väl) sköro2. 
Vad ld.ösu beträffar, är ju en något avvikande vokalisation i 
ett ord av denna karakter, på gränsen mot skällsord', icke så 
underlig. Många oregelbundna former finnas också (se ovan s. 
70 f.) av orden truda etc., varför o i trödu ej häller blir alltför på-
fallande. Att förklara trödu, sköra (ock motsvarande ord i Tän) 
såsom uppkomna genom inflytande från värben truda, skura3, 
där vokalismen o—u (etc.) vore regelbunden, låter sig icke gärna 
göra, då värben ej alls eller blott i annan form (Tän tro) äro 
belagda i de ifrågavarande målen. Möjligt är ju dock, att de 
funnits (eller finnas) där i formen o—u, o—o. För hu passar 
ingendera av de båda anförda förklaringsmöjligheterna. En för-
klaring av alla fyra orden vore given, om man antoge, att i dessa 
nom. på -a generaliserats ock icke, som eljest; -u från de oblika 
kasus. Ovan s. 86 har visats, att ordet kuna i ett eller annat 
mål generaliserat nom. I fråga om kkösu, det enda ordet av 
typen flugu som betecknar högre levande väsen, kunde ju en 

Ljudet a torde kunna fattas som ö-ljud, att dömma av flera 
skrivningar förö- 'furu-' (i föröknif 1. förösjöv »furustickare», förötyttjtel 
'värktyg att flå av bark med, gjort av järn eller älghorn') från Linsäll 
i Jtl:s läns fornminnesförs tidskr. I, s. 67. 

Hit ansluter sig också närmast Storsjö bese. 
Jfr utvecklingen i Åre nedan s. 162. 
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sådan generalisering mycket väl tänkas, men i fråga om de tre 
återstående finnes icke denna speciella möjlighet. Däremot 
kunde man här förmoda ett nytt fall av inflytande från när-
liggande dalmål, som i kortstaviga svaga fem, genomgående visa 
former på -a (--> o), t. ex. isco,so f. (<-- husa) 'byxben'. En fjärde 
möjlighet vore, att typerna duga ock fiugu i någon mån sam-
manfallit, såsom över hela linjen skett i litmål ock nordjämtska 
(se ovan s. 127). I själva värket är ett sådant antagande mycket 
sannolikt, ock man snarast förvånas över att de båda typerna i 
sådan utsträckning hållits skilda, då utvecklingen av typen duga 
med nödvändighet förutsätter ett stadium *dugu ock man ej gärna 
kan betvivla det berättigade i att för (åtminstone de flästa orden 
av) typen flugu ansätta ursprungligt u—u, d. v. s. gammal 
oblikform. 

Valet mellan de olika möjligheterna att förklara det väst-
ligare härjedalska o ställer sig alltså svårt. En liknande Ut-
veckling till o förekommer på spridda ställen i Trondlijems 
amt,, t. ex. Kolvereid (i norr) firoget, IndernenMelhus hoso, 
boso ock liknande i Orkdalen2; enligt Ross3  träffas »o—o i I 
[väl = inre] Namdal o tedeils Uppdal, Orkdal o Rennbu ofi.», 
jfr Uppdal stogo, dat. stuguii. Något geografiskt sammanhang 
mellan dessa former ock de härjedalska kan icke numera skönjas, 
ty mellanliggande mål ha u—u, ö—u 1. dy1.4; men om tendensen 
till o å ömse håll är gammal, vore det ju tänkbart, att det 
funnits ett samband, som senare fördunklats genom yngre språk-
utveckling i mellanliggande trakter (Roms etc.). Emellertid är 
jag mäst benägen att sätta det slutna o i förbindelse med vissa 
drag i dalmålet, varom se ovan s. 107 IL, där motsvarande före-
teelser i typen duga behandlats. 

I östligare härjedalssocknar spåras en benägenhet får något 
öppnare (ock mera framskjutet.) uttal av stamvokalen, så-
som framgår av skrivningarna Alvros bång, Cohog trbu, skbru. 
Samma företeelse träffas i M.Hav, som ju står Cohog mycket 
nära, ock över huvud kan den karakteriseras som ett närmande 

Påpekat av Geijer i »Om härjedalskans förhållande till jämtskan», 
hskr. i Lmark. (444: 3). 

Larsen De trondhj. dial:s slwgtskabsforhold s. 110 f. 
8) No. bygdemaal IX, s. 39 (jfr X, s. 54). 
4) Jfr också Reitan Aalens maalfore s. 25. 
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till häls., där vi skola finna 8 vara den normala beteckningen. 
Ändelsevokalen har i ö. Hälj. ofta en annan kvalitet än i v.: 
Älvros gu, Öhog u. Detta »spetsigare» u synes knappast vara 
något hälsingskt drag, utan i de hälsingemål, där u i ändelsen 
bevarats ock dess kvalitet närmare angivits, tecknas det u, så 
vitt jag funnit. Däremot är skrivningen ut den vanliga i upp-
teckningarna från Hav ock J.Rvs (samt J.Rätan). 

En från övriga ord avvikande utveckling träffas i stugu, 
som i Lhär visar stamvokalen ut ock i Öhog u. Vi skola i 
en stor mängd norr!. mål återfinna en liknande överensstäm-
melse mellan stamvokalen i detta ord ock resp. måls represen-
tanter för äldre å. 

Ursprunget till stamvokalen i typen flugu måste ha varit u, 
ock något a-omljud kan icke tänkas, då det är den oblika formen 
med u i ändelsen som generaliserats. 

Jandland. 
I tröndska mål är u—u, d. v. s. ut—ut, det vanliga i typen 

ftugu (ock även eljest i kortstav. svaga fem.)1. Så uppges 
exempelvis denna vokalisation för flertalet ord av vår typ i 
Selbu, medan endast ett par ord visa öppet ö-ljud, detta på 
grund av speciell utveckling före bortfallet 52. En vokalisStion 
ö—u eller öppet u—u träffas i mål nära svenska gränsen: 
Meraker, Snaasen ock Liderne3. 

Opplänningsmålet i v. Jtl. företer vanligen vokalparet 
u—ut. Enligt Geijer4  är stamstavelsens vokal i dylika ord alltid 
förlängd, »stundom till hellängd, stundom till halvlängd». Åre 
materialet (i Geijers ordbok) synes blott visa halvlängd hos u : 
fkicgiu, stågut, smlru, bitna, br4tu6 etc.3  Endast ett fåtal ord 
ha i Åre antecknats med o—o : knödo 'degklump', trödo, sköro 
ock (alternativt) köto. Beträffande de tre första kan man an-
taga inflytande från närstående ord av typen duga, där 0-0 
ju är regelbundet (se ovan s. 111)6. Det sist nämnda är kanske 
en östlig ströform. 

Se e. 151 ock där cit. litt. 
Am. Larsen Norv. II, s. 184 f. 

8) Ross No. bygdemaal IX, s. 39. 
Tilljämn. s. 27. 
Ex. med hellängd anföras strax nedan från Mörsil ock Mattmar. 
Jfr även Geijer a. a. s. 32 not. 
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I fra ml ännin g smål ökas nämligen antalet former med 
o—o högst väsentligt, ock man kunde möjligen därför betrakta 
alla o—o-exemplen från Åre som östliga blandformer. I Mörsil 
ock Mattmar vid gränsen mellan oppl.- ock frami.-målen synas 
endast några få ord uppträda med u-ljud i stammen: MöMa 
fåra, Ma Ngn ock stågn, Mti stitga (märk u även i änd.), 
gentemot Mö trödo, knödo, MöMa löko, ströko 'liten stund', Ma 
skör°, Mö böso, Ma bto, MöMa sköto. I fråga om flera av 
dessa senare vore inflytande från besläktade ord med urspr. u—a 
tänkbart, men beträffande andra är något sådant osannolikt eller 
uteslutet, så t. ex. i fråga om löko. Det är tydligen den starka 
benägenheten för övergång av u till å i målen v. om Storsjön 
som här gör sig gällande även i typen flugu. I denna ordtyp 
har övergången dock fått minst utbredning, såsom framställningen 
i det följande visar. 

Från Hallen äro samma ex. Med a belagda: fkåya, ståta, 
fåra, Men då säkra ex. av 0-gruppen saknas, kan man ej veta, 
om den har samma omfattning som i de nyss nämnda sock-
narna'. Från Rödön föreligger ungefär samma material: fkicpc, 
stitga, fara ock av 0-gruppen blott skör° f. Från Näskott finnas 
ex. fårs, vars s väl är att jämställa med u, ock böso, löko. För-
modligen överensstämmer fördelningen mellan u- ock o-former f 
Hallens ock Rödöns målgrupper någorlunda med den, som vi 
funnit i Mörsil ock Mattmar. 

Exemplen frän Ås visa vacklan: å ena sidan Nya 1. dyl., 
stkra 	g) såsom i föregående socknar, å den andra även fköga, 
med en vokalism som närmar sig sydligare ock möjligen även 
östligare mål. Här synes å-ljud alltså tränga in även i ett av 
de ord, där u hållit sig bäst 2. På 0-gruppen saknas ex. från Ås. 

Li t mål. Åtminstone Lit ock Häggenås uppvisa regel-
bundet vokalismen s—sr, ock typen fiugu kommer här alltså att 
sammanfalla med u-gruppen av typen duga (se ovan s. 127). 
I de västligare jämtska målen ägde detta rum i de ord, som 
uppträdde med o—o, men vid sidan av o—o fanns ju sr—ur eller 
u—u, som i dessa mål ej torde förekomma i typen duga. I 

För sköro har genus ej uppgivits; jfr i Hackås skåra m. 
På ännu mer genomförd utveckling till å kunde tyda en dock 

obestyrkt uppgift om fkko som Frösömål. Jfr Hackås-Oviken nedan 
samt ovan s. 114 med not. 
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olikhet mot vad fallet synes vara i de västra dialekterna, men 
i överensstämmelse med härj. ock östliga norrlandsmål ha Lit- 
målen oregelbunden vokal i st4ga — 	(Häggenås-Lit). Det- 
samma gäller det ett par gånger antecknade fru. Det senare 
är en rspr.-form ock förmodligen även det förra, varom se vidare 
nedan s. 167'. 

Nordjäm tsk a. Liksom i typen duga svarar i Ham-Ström 
vokalparet 8(8)—a mot Litmålens 8—u, d. v. s. även i svaga 
femininer har u i nordjt. försvagats till a. I nordjt. kommer 
alltså typen flugu liksom i Litmålen att sammanfalla med ii-
gruppen av typen duga. Den ovan (s. 34 if., 116) påpekade 
tendensen till diftongering särskilt före g spåras också i typen 
flugu : fk.hina (jämte firåga). I Ham har Mya regelbunden vokal. 

Från A lanäset är e antecknat i &be., sicka, cbkb4sa 'höns-
rede', men därjämte uppges (byn Ringvattnet) egbasa. Den 
öppnare vokalen e kunde innebära överensstämmelse med det 
närliggande Ramsele-området i Ång., ifall nu tecknet e i bägge 
fallen avser samma ljud. 

Ett gemensamt drag för nordjt. ock ång. är, att på båda 
hållen ändelsevokalen u försvagats till (reducerat) e eller ä. 
Sannolikt är detta från början en ång. företeelse, som vunnit 
spridning i nordjt. ock där fått större omfattning, i det att den 
träffat även typen duga, som redan dessförinnan erhållit ändelse-
vokalen u ock sammanfallit med typen flugu. 

Anm. Lidmålet visar växlande former i hithörande ord. Av tröndsk 
karakter äro exemplen finitya ock stiugue (g). Likaså svarar Lid-
målets vokalism 0-0 i ex. 40, båse2  närmast mot det norska 
Däremot påminner fina om de nordjt. formerna. 

Från Föllinge uppger Jessen s. 37 furu ock s. 36 stugu »Pl. id.» 
Å samma sida upptar han »pl. flrugu» till en sing. »flrogo (ell. flruug)». 
Här framskymtar ,en intressant motsättning mellan sg. ock pl., som dock 
ej bekräftats från annat håll. , J:s skrivning flrogo är flertydig ock 
svår att bedömma. Förmodligen åsyftar han med o något 8-ljud. I 
alternativformen f1 uug, väl =firt'Ag 1. dyl., får man en antydan' om till-
varo av apokopering med cirkumflektering av typen flugu i stil med de 
sporadiska fall av samma företeelse, vi funnit hos typen duga i nordjt., 
ovan s. 116'. 

Fem. genus är emellertid ej säkert i fråga om det sistnämnda 
ordet, ock detsamma gäller bårgskere; båge 'inrättning att bära hö i' 
är mask. (jfr Ham ovan s. 71). 

8) Se s. 161 ovan. 
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Brun floom rå,det. Från lharieby, på gränsen till de väst-
ligare o-målen, ha skiftande nyanser antecknats som stamvokal: 
vanligen 8, men i flera fall öppnare ljud med dragning åt å e, 
samt även rent a (alternativt i Niga). Man får det intrycket, 
att s är den ursprungliga vokalen, som uttränges av å-ljud, 
vilka här, såsom flerstädes i Jtl., äro på frammarsch. Som 
ändelsevokal har a uppgivits. 

De visserligen få ex. från Brunflo ock Lockne uppvisa alla 
vokalparet 8—a—ut (stugu är ej belagt). 

Revsundsområdet. I Rvs är 8—UG regel', ock med av-
vikande vokalisation uppträder blott st4gut. Från övriga socknar 
saknas belägg så när som på st4guc från Sundsjö, men troligt-
vis följa de Rvs. 

Södra Jämtland. Av sydligare jämtska dialekter stå 
Hackåsmålet i Näs tingslag ock Oviksmålet på gränsen till väst-
ligare jämtska o-mål. Här synes det normala vara den vokalism 
å—u, vartill vi träffat åtminstone ansatser i Ås ock Marieby. 
De annoterade exemplen äro: Hackås fketg-to, bdsu (fr ik betecknas 
som ej fullt dialektalt)', men stiggu; Oviken firetgus. Även från 
Rätan är fkdga antecknat. 

I Berg är 8—t-u det normala i hithörande ord. Undan-
tag utgör stiAgn « stka. Liksom i fråga om typen duga an-
sluter sig Berg alltså till Rys-området. I detta fall förefinnes 
också likhet med Hav i v. Mp., ohog i n. Härj. (ock troligen 
flera)  mål i detta landskap) samt med delar av n.-v. Hals. , 

tj ärn tsk a. ,Stamvokalen växlar här mellan s- ock å-ljud 
på ungefär samma sätt som i typen duga ock med liknande 
geografisk fördelning. Vi 'träffa således konsekvent e i de visser-
ligen fåtaliga ex. från Fors: peta, -sto 'stuga' (ock möjligen 
skotaspc§r). Emellertid bör märkas, att å-ljudet i ord av typen 
duga i samma mål vanligen skrivits co. I Hällesjö har anteck-
nats bbsa, med 8-dragning hos e, ett mycket svårbestämbart ljud, 
som flera gånger iakttagits i denna socken. Andra ex. från 
Hällesjö äro fffiga, fci,s(uga. Från de andra socknarna är blott 

Värdet av den enstaka skrivningen sNkitt är ovisst. 
Om -keina jfr ovan s. 86, om 1cr4Va s. 104. Formen taga f. 

synes vara en hybridbildning mellan 1. tuga m. (s. 73) ock tngu f. 
trt!tu sb. 'träda' (Österberg s. 84) är liksom litiggHam trå f. 

snarast att härleda ur *tredu. 
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8 (någon gång med dragning not e) uppgivet. Kortstaviga 
former förekomma ej sällan. En särställning intar som vanligt 
stugu, vars former ibland följa den regelbundna utvecklingen, 
t. ex. i Fors (se ovan), Rag ståge,, Håsjö belstaga samt Stugan 
stågan som namn på socknen (jämte sms. såsom stugabcqyan), 
men även kunna uppvisa ett oregelbundet u, t. ex. det i Håsjö 
upptecknade bitstågut. Ändelsevokalen i sist anförda form är 
det enda fall då u observerats. I övrigt står genomgående e. 
Detta är ett östligt drag, såsom strax ovan påpekats rörande 
det nordjärutska e. I fråga om den östjämtska företeelsen finnes 
direkt geografiskt sammanhang med e-områden i Mp. ock Ång. 

Lika litet som i typen duga (se s. 123) torde däremot å-
vokalen i östjt. kunna sättas i direkt samband med å-ljuden i 
vissa väst-centraljämtska mål. Emellan de bägge områdena med 
å i typen flugu synes ligga ett område med 8 1. dyl. Den vid-
sträcktare utbredning av å-vokal i angränsande delar av Mp. 
ock Ång., som förefinnes i fråga om typen duga, torde väsent-
ligen saknas i hithörande ord, som i de åsyftade gränstrakterna 
uppvisa e-vokal'. 

Som sammanfattning av utvecklingen i jämtska mål kan 
sägas, att man överallt har att förutsätta u-former, fiugu etc. 
i vilka något a-omljud ej inträtt. De å-ljud, som förekomma i 
ett västligt centralt ock ett östligt område, bero på senare Upp-
ning av det ursprungliga u. 

Medelpad. 
Haverti, landskapets västligaste socken, överensstämmer i 

fråga om typen flugu, liksom i så många andra avseenden, med 
grannmålen i Ilärj., Håls. ock kl. ock uppvisar regelbundet 
vokalisationen u—ict, eller, med något öppnare stamvokal såsom 
i n. Håls. ock ofta i ö. Härj., e—zu. Undantag utgör, stupa. 

Genom sitt bevarande av ändelsevokalen u i kortstav. svaga 
fem. skiljer sig Hav från övriga socknar i Mp.2. I dessa har 
u försvagats till reducerat e eller ä (av Bogren tecknat v, av 
Vestlund ce). Företeelsen är mer eller mindre spridd i när-
liggande landskap, varom se framställningen rörande dessa. 
Stamstavelsens vokal är i den återstående delen av Mp. den- 

Jfr dock spår av 0 i n.-v. Ång. strax nedan. 
Se Vestlund s. 41. 
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samma som i Hav, ehuru beteckningssättet varierat: i äldre 
uppteckningar u, i nyare s. 1 stugu har jag blott funnit u. 

Ångermanland. 
Södra ock västra delarna av landskapet förete normalt 

samma vokalisation som huvudparten av Mp. ock de till Äng. 
gränsande delarna av Jtl. Beteckningen av stamvokalen är 
något olika: Rms e, Res 8, i andra källor vanligen omväx-
lande 8 ock e. De uttal, som åsyftas, äro väl 8 ock 8. I Nora 
inträder som vanligt a före k. Alternativformerna riwsmka i 
Rms ock löka (»yngre») i Res, Vid sidan av former med e, tesp. 
8, kunde vara enstaka symptom av att det östjämtska å' trängt 
iver landskapsgränsen. Även i v.-s. Äng. avviker stugu med u 2. 
Enligt min mening (jfr s. 164) beror det rena u-ljudet i de norrl. 
mål, som borde ha visat s 1. dyl., snarast på inflytande från rspr.2  
Enligt Sjödahl (s. 93 f.) skulle däremot »det tidigare v-(w-)ljudet 
haft en konserverande invärkan på rotvokalens kvalitet», vari-
genom u bevarats med slutnare uttal. Att detta åtminstone ej 
gärna kan gälla målen i Mp. ock v.-s. Äng., framgår dock av 
att dessa mål uppvisa s 1. dyl. i rugu, där samma förutsättning 
funnits för att u skulle ha bibehållits, eftersom g i bägge orden 
Uppstått ur v-ljud. Med riksspråkligt u uppträder i v.-s. Ång. 
nää även furu. Påfallande är det isolerade Multrå brute. 

Andelsevokalen är i Rms (ock väl i därmed sammanhörande 
socknar) a, eljest ett mindre öppet, vanligen reducerat ä- eller 
e-ljud, söm växlar till sin kvalitet ock som tecknats a, a o. dyl. 

Landskapets nordöstra hörn måste avskiljas som ett sär-
skilt område. Gränsen menen de bägge områdena i Äng. synes 
något så när följa Skuleskogen, .d. v. s. syd- ock västgränsen 
för Nätra tingslag. Dock framgår icke av det knapphändiga 
materialet, huruvida icke Nätra socken i detta fall såsom i fråga 
em typen ludin följer sydligare mål, liksom man beträffande 
vissa socknar, t. ex. Själevad, Björna ock Mo, varifrån material 
saknas eller blott sparsamt förefinnes, endast pg grund av deras 
läge mellan andra socknar, vilkas mål äro mer kända, kan 
förmoda, att de höra samman med dessa. 

Se strax ovan. 
Utom i ett, •dock otillräckligt bestyrkt, belägg stiga från St-Så. 
Samma åsikt har uttalats av H. Geijer. 

11-240984. Sv. landsm. Be 
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På det hela taget överensstämmer det nordöstra området 
med det västligt-sydliga ock uppvisar i stamstavelsen 8, 8 1. dyl. 
ock i ändelsen a 1. dyl. 'Ännu på 1700-talet var dock ändelse-
vokalen i kortstaviga svaga fem. ett u-ljud, såsom framgår av 
några skrivningar i Boding Danielssons år 1747 tryckta »Ånger-
manna hushollning nordan skogen»: »brutun eller bråken», »dragun 
. . . eller klyftan», varmed kunna jämföras de dock möjligen 
mera riksspråkliga formerna badstufvun, badstufvusvalan (s. 
59). Boding, som var född i Nätra år 17261, beskriver i sitt 
arbete lanthushållningen i n.-ö. Äng., ock det är denna lands-
ändas språk han återger. 

Det karakteristiska för området i n.-ö. är i våra dagar en 
utveckling till u framför g, både ursprungligt ock sådant, som 
uppkommit ur v. På sina håll kan (ursprungligt) g samtidigt 
falla, så i Arnäs tfon (liksom väl i Gideå) ock i smue (jämte 
smuge) bos Sdh. Något längre i norr efter kusten, V.Nmal, 
har bortfallet tydligen nätt större omfattning (se nedan). Den om-
bildade formen tu n. från Trehörningsjö tyder på att det kunnat 
inträda även i denna socken, fast g kvarstår i övriga ord. Från 
vissa inlandssocknar, Sidensjö ock Anundsjö, är bortfall ej belagt. 

I det n.-ö. området få vi således 8— a, 1. dyl. utom före g ock 
v, i vilken ställning u, med eller utan g-bortfall, inträder som stam-
vokal. Här kan alltså formen stiga, anses som regelrätt. Bevaran-
det av rent u utgör en överensstämmelse med V.Nmal, ock det 
är över huvud ett västerbottniskt drag, såsom vi strax skola finna. 

Södra Lappland. 
Normalformen är 8(8)— e , ock stiga utgör det enda kända 

undantaget. 

Västerbotten. 
Nord m a li n g. Nyare material antyder samma ljudförhål-

lancien som i närliggande trakter av Äng., särskilt Arnäs, men 
utvecklingen till u ock bortfallet av g 	v ha drivits längre. 
Detta framgår av ex. skira (tydligen kortstavigt) gentemot fa, 
sta. En snarlik bild får man av exemplen hos Unander, bland 
vilka floge (o ungefär = e) dock har mer ångermanländsk prägel. 

1) Modin-Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar, 
s. 71. 
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På grund av vissa ortuppgifter hos if. torde man ha rätt att 
räkna alla hans ex. med o—e söm Nordmalingsmål, medan 
beläggen med u—u åtminstone i regel äro från Umeå. 

I Umeåmål synes alltså u—u vara det normala. Detsamma 
gäller Degerfors ock nordligare vb. dialekter. Vi ha mr 
åter att göra med mera konservativa mål, som bevara u i ändelsen. 
av kortstav. svaga fem. ock som före detta u låtit stamstavelsens 
vokal kvarstå med renare u-kvalitet. I n. Vb., Btr ock Skf 
diftongeras u före g ock v: Btr fspu, stOwu etc. Härmed 
kan i någon mån jämföras diftongeringen i jämtska mål, sär-
skilt nordjt., varom se ovan s. 34 if. 

I flera norrbottniska mål uppträder PÅ som stamvokal; 
medan ändelsevokalen tecknats u eller o. 

De finländsk-baltiska dialekterna bevara ofta stammens. 
u-vokal. Dock förekomma därjämte å- ock o-ljud, se t. ex. V11 
under luga s., *bråta 1. 'bruta s., *skuta s. 

Från Hälsingland uppges oftast 8 (sällan i dess ställe e, e) 
som stamvokal. Framför g visar Forsa vanligen den slutnare 
kvaliteten u: Priga, sm4.ga 'prång', tiga, varmed är att jämföra 
Hs. Ob. tuga f. »östra socknarna» (jämte tåga), buga f. (jämte 
båga), smuga f. (jämte solöga). Till denna utveckling före g 
ha vi ju tidigare funnit motstycken (se s. 62, 134). Från Norrala 
anges stuga med regelbunden stamvokal: stiga,  däremot från 
andra håll med renare u-kvalitet, i vilket fall ej sällan g i 
stället för u förlängts. Delsbo fure 'furu' (Gram. 24) har kanske 
påvärkats från rspr. 

Ändelsevokalen är i vissa hälsingska mål ett u-ljud, i andra 
ett därur utvecklat a-ljud, i åter andra a-ljud. I de bägge förra 
fallen har den oblika formen generaliserats, i det sista nomina-
tiven (se härom Geijer, Sverige VI, s. 164, ock jfr Vestlund s. 62 f.). 

Sammanfattande kan om utvecklingen av typen fluga 
i östligare dialekter sägas, att stammens u vanligen bibehållits 
jämförelsevis föga förändrat i de konservativa målen, medan det 
i de modernare oftast öppnats till 8-ljud. Något a-omljud kan 
icke förutsättas, i alla händelser icke i de fall då den oblika 
formen förallmänligats. 



Dialektkällor 
-utöver dem, som omnämnts i det föregående, särskilt s. 5 f. 

Ilärjedalen. 
Ordsamling, typordslista fl ån Lillhärdal, typl. från Tännäs ock 
uppteckningar från flera andra socknar av fil. mag. Samuel 
Åsander (-1-  1922). 

Lins äll: Uppgifter hos Lundell, Sv. Lm. I. 2; språkprov i Sv. Lm. 
III. 2, s. 102 if. 

Storsjö: H. Geijer, uppteckn. 

Jämtland. 
Are: II. Geijer, ordbok omfattande mer än 15,000 ord; den för-

nämsta av alla norrlandssamlingar. 
Mör sil: Geijer, ordsaml., typl. 
M attmar: Geijer, ordsaml., typl. 
Alsen: 	» , uppteckn. 
Offerdal: Språkprov i Sv. Lm. III. 2, s. 58 if. 
Hallen: G. Kökeritz, typl. 
No rder ön: Geijer ock Bucht, anteckn. 
Rödön: 	» 	uppteckn., typl. 
,Näs kott: H. Fax5n, ordsaml. (delvis utfylld av Geijer). 
As: Geijer ock Bucht, uppteckn. 
.8un n e: B. Collinder, anteckn., typl. 
Kyrk ås: Geijer, uppteekn. 
Lit: 	» 	ock Bucht, anteckn. 
Hä gg e n ås : » 	ordsaml. (Bucht, anteckn.). 

ölling e : 	» 	anteckn. 
Laxsjö: 
Ham m er d al: H. Westin, rikhaltig ordbok på inemot 500 folio- 

sidor, »Anteckningar till Hammerdalsmålets ljudlära, formlära 
ock syntax» (deposition i Lmark); Geijer (Bucht), uppteckn. 

Ström: Geijer, uppteckn. 
Alan ä set: Geijer, uppteckn. 
Lid m ål: K. H. Waltman, språkprov i Sv. Lm. XIII. 1; ordbok i 

Lmark. 
Marieby: Bucht, 

»Pelle Gapatr 
Brunfl o Bucht, 
Lockne: 
Sundsjö: » 
Revsund: » 

munalordf. P. 

anteckn. efter herr P. V. Enström (signaturen 
ast»). 
anteckn. 
(Geijer) anteckn. 
anteckn. 
ordsaml., väsentligen byggd på uppgifter av kom- 
Persson Grimnäs. 
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Näs: (Bucht, anteckn.). 
Hackås: E. Festin, typl., ordsaml. 
Myssjö (Oviken): A. Backman »Jämtländskt ordförråd». 
Berg: S. Svenson, ordsaml. ock muntliga uppgifter; Geijer, an- 

teckn. 
Rätan: S. Svenson, ordsaml. 
Stugun: Bucht, anteckn. 
Ragunda: Geijer, uppteckn. 
Fors: S. A. Webiörn, ordsaml. 
H å sj ö: Bucht, anteckn. 
Hällesjö: Bucht, anteckn. 

Medelpad. 
Ordsamlingar o. a. förtjänstfulla uppteckningar från flertalet sock-
nar av A. Vestlund. 

Borgsjö: P. Bogren, typl. 

Ångermanland. 
Ramsele: Geijer, typl., ordsaml. 
Resele-Ädalsliden: Geijer, ordbok om c:a 6,000 ord, den mäst 

givande från Äng.; typl. 
Torsåker: Elof Ehnmark, liten ordsaml. 
Viksj ö: Geijer, typl., uppteckn. 
Stigsjö: Bucht, uppteckn. 
Säbrå: 	» , 	» 	, typl. 
Härnösand: Bucht, iakttagelser alltifrån barndomen. 
Hemsö: 	 anteckn. 
Multrå: J. Nordlander, »Multrå-niålet», den grundläggande ånger-

manländska ordboken (Geijer, excerpter härur). 
Nora: Bucht, ordsaml. m. m. (bland mina meddelare må tacksamt 

nämnas: fruarna Frida Edlund ock Johanna örnfeldt, hem-
mansägarna Janne ock Olof Ramström samt P. Öberg, alla i 
byarna Ramsta ock Ostan5); J. Westman, typl. 

Nordingrå: P. Johansson, ordsaml.
' 
 typl.; Bucht, anteckn. 

Ullånger: Bucht, typl., anteckn.; Jean Berglund, typl. 
Vibyggerå: » uppteckn. 
Nätra: » ordsaml. 
Sidensjö: 	» 	uppteckn., till stor del efter uppgifter av ama- 

nuens P. Hellström. 
Anundsjö: Geijer, anteckn. 
Sj älevad: Bucht, anteckn. efter meddelande av domprosten P. 

Söderlind. 
Arnäs: Bucht, anteckn. efter bl. a. folkskollärare E. Edlund. 
Gideå: S. Larsson, anteckn. 
Trehörningsj ö: L. Sjödin, rikhaltig ordbok om c:a 6 000 ord; typl. 

(uppteckningar av Geijer från ett flertal socknar i västra ock 
södra Äng. ha icke använts). 
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Södra Lappland. 
Vilhelmina: 0. P. Pettersson, ordsaml. efter frågelista av Bucht; 

utförlig, innehållsrik ordbok, hittills (a—skruvsäte) 640 foliosidor 
(Bucht, anteckn.). 

Tästerbotten. 
Nordmaling: L. Sjödin, typl. 
Bjurholm: Greta Lindström »Deskriptiv formlära» (dep. i Lmark.). 
Umeå: Pehr Stenberg »Alphabetisk förteckning uppå Umeå sockens 

nationela Ord och talesätt» 1804 (i Vitt-, hist.- ock antikvitets-
akademien, Stockholm); Uppgifterna härur ha till stor del lämnats 
av mag. S. Larsson. 

Lycksele; Margit Ångman, ordsaml. efter frågelista. 
Bygdeå: A. Sandström, typl. 
Nysätra: S. Larsson, uppteckn. efter frågelista = beläggen med 

landsmålsalf.; F. Widmark »Anteckningar från en dialektforsknings-
resa i Västerbotten 1860» (Lmark. 149: 20) -= ord med grov be-
teckning. 

Lövånger: V. Högbom, typl. 	, 
Skellefteå: R. Löfgren, uppteckn. efter frågelista; S. Larsson, 

uppteckn. 
Mal å: uppgifter hos Unander. 

Norrbotten. 
Piteå: G. Iverns, typl.; K. Johansson ock J. Nordström, ordbok. 
Nederluleå: E. 0. Nordlinder, ordlista; A. Nordström, typl. (med 

tillägg av Hulda Rutberg). 
Nederkalix: Hulda Rutberg, typl. 
4:3v er k al ix : Carin Pihl, rikhaltiga uppgifter. 

Hälsingland. 
-Forsa: P. Bogren, typl., frågelista (med tillägg). 
Ljusdal: S. D. Sil6n, liten typl. 
Färila: A. Lindkvist, typl., frågelista. 
J ärvs ö: B. Hesselman, uppteckn. 
Arbrå: J. Lindfors, typl. 
Alfta: D. Strömbäck, frågelista. 
Enånger: A. Enqvist, ordsaml. 
N o rr a 1 a : FL Haage, typl. 
Söderala: » 	» 

Dalarna. 
Beläggen från övre dalmål har jag, där ej annat anges, erhållit 
genom benägna uppgifter av dr L. Levander. För upptecknarna 
av de storslagna ordsamlingar, varpå dessa meddelanden grunda 
sig, hänvisas till Levanders arbete om övre dalmål. 



Några förkortningar 
(se även Jul.). 

obs. = obestämd form singularis bpl. = bestämd form pluralis 
bs. = bestämd 	» 	» 	s(b). = substantiv 
obpl. = obestämd » pluralis 	övg. =-- övergång. 

Blöndal: S. Blöndal, Islandsk-dansk ordbog. 
Boöthius: J. Boöthius, Orsamålet I. 
D. N.: Diplomatarium norvegicum. 
Falk-Torp: Falk-Torp, Norwegiseh-dänisches etymologisches Wörter- 

buch. 
Fick-Torp: A. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen 

Sprachen, dritter Teil, umgearbeitet von A. Torp. 
v. Fries. Mediagem.: 0. von Friesen, De, germanska mediagemina- 

torna. 
Geijer Tilljämn.: H. Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbred- 

ningsvägar. 
Grip: E. Grip, Skuttungemålets ljudlära. 
Hq. Ob.: E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. 
Isaacsson SFjärdh.: A. Isaaesson, Om södra Fjärdhundralands folk- 

mål. 
Nordl. Norrl. saml.: J. Nordlander, Norrländska samlingar 1—VI. 
Norv.: Norvegia, tidsskrift for det norske folks maal og minder. 
Sjödahl: N. Sjödahl, Gammal kort stavelse i västerdalmålen. 
Stenbom: E. Stenbom, Njurundamålets formlära (Sv. Lm. 1915). 

Ob.: A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbok. 
U. B.: Uppsala universitetsbibliotek. 

V11: H. Vendell, Ordbok över de östsvenska dialekterna. 
Vestlund: A. Vestlund, Medelpads folkmål I. 
Wigforss SHF: E. Wigforss, Södra Hallands folkmål. 
Österberg Ov. bygdemål: K. Lor. Österberg, Ovikens bygdemål i 

Jämtland. 



Nous designons dans cette these, sous le terme « mellersta Norr-
land » (le Norrland central) les provinces: Härjedalen, Jämtland, 
Medelpad et Ångermanland ainsi que le departement de Västerbotten. 
Nous nous oecupons aussi, jusqu'å un certain degre, des dialectes en 
dehors de ce domaine, savoir les parlers limitrophes du nord de la 
Norvege, les parlers du departement de Norrbotten et ceux de la 
Finlande et de rEsthoni e, les parlers des provinces de Hälsingland 
et de Dalarne — ceci generalement å la fin de chaque chapitre. 

La these est une etude sur revolution, dans le Norrland central, 
des anciennes voyelles breves u et o, dans les eas ofi ces voyelles 

	

ont &te radicales dans des mots 	syllabe radicale originairement 
breve. Notre etude comprend quatre types de mots ä syllabe radicale 
breve, chaque type 6tant trait6 dans un chapitre å part: 1) mots 
une seule syllabe breve: type bud; 2) mots polysyllabiques å syllabe 
radicale brev e, suivie d'un a (primitif): type duga; 3) mota poly-
syllabiques å syllabe radicale breve, suivie d'un i (primitif): type 
ludin; 4) mots polysyllabiques å syllabe radicale breve, suivie d'un 
u (primitif): type flugu. 

Le materiel dialeetal, dont nous nous sommes servi, a 6t6 fire, 
pour la plus grande partie, des collections non publiees du »Lands-
målsarkivet» (Archives de dialectologie) d'Upsala et des monographies 
relatives aux parlers de Norrland, dejå publiees. 

	

Notre point de depart est que 	represente toujours la qualit6 
primitive, laquelle a passé å o ou å d'autres sons. Cette alteration. 
a 6t6 realisee plus ou moins completement et de differentes manieres. 

On soutenait autrefois que toutes les formes en -6- des langues 
scandinaves se seraient produites sous rinfluence de rinflexion, occa-
sionnee par un a, conserve ou tombe, de la finale. M. Hultman a 
demontr6 depuis, dans Exkurs I de « Hälsingelagen I », que rinflexion 
de u par un a suivant s'est reslige bien moins completement dans 
le groupe oriental que dans le groupe occidental des parlers scandinaves, 
et M. Hesselman a soutenu, ä peu pres simultanement, que dans 
certains dialeetes orientaux 15,-o a pu se developper de u par une 
evolution assez recente. L'examen des parlers du Norrland, qui ont 
et6 robjet de notre 6tude, confirment ces nouvelles theories. Pour 
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les parlera du nord du Norrland il faut supposer, en general, un 
stade aneien abondant en ii, comme l'a montre M. Geijer, Sverige 
VI: 689. Mais on peut etablir, en outre, une difference marquee 
entre les parlera de l'ouest et de l'est du Norrland, en ce que les 
premiers, qui se trouvent dans le voisinsge immediat du domaine des 
langues scandinaves occidentales, presentent, dans certains types de 
mots, un nombre de formes en -6- beaucoup plus grand que les 
derniers. 

(1). Ceei est le cas avant tout pour les mota du type bud. 
Dans la plus grande partie du Härjedalen, les substantifs au theme 
(primitif) en -a- ont regulierement -6-, tandis que ceux en -i- et -u-, 
ainsi que les formes verbales sans desinence, ont -ii-. Cette reparti-
tion s'est maintenue egalement, quoique avec moins de consequence 
(parmi les exceptions, citons 	dans les mota en -a-, termines par 
-k), dans le centre du Jämtland et dans l'ouest du Medelpad. Dans 
la province d'Ångermanland et dans le dep:t de Västerbotten des 
formes å -6- sont rares, dans le Medelpad orient. assez rares. 

A mon avis, la preponderance des formes en -6- dans les parlers, 
oceidentaux du Norrland par rapport aux parlera orientaux, depend 
avant tout de ce que l'inflexion de ä, qui a ete produite par un a, 
tombe pendant la periode prelitteraire, et dont le centre se trouve 
dans le domaine occidental des parlera seandinaves, a eg realisee 
plus corapletement dans les parlera occidentaux qui, les premiers, 
ont ete atteints par cette alteration. Le parler du Härjedalen, qui 
se distingue par un nombre considerable de partieularites occidentales, 
a realise l'inflexion par a au meme degre que les anciennes langues 
scand. du groupe occidental. Dans le reste des parlera du Norrland, 
son extension est plus faible, moins grande å mesure,qu'on s'approche 
de l'est. Quelques formes en -6- sont probablement dues ä un 
elargissement vocalique autre que l'inflexion par a. 

Dans les dialectes modernes, 6 a le plus souvent une qualite 
comparativement ouverte: Härjedalen å « trouble », Jämtland le meme 
son, å ou bien a, Medelpad å « trouble », ou un son de ce genrer  
l'ouest et le sud d'Angermanland å clair ouvert, le nord-est de l'Ång. 
et le dep:t de Västerbotten un a de timbre varie. Les correspon-
dances de l'u ancien sont, en general, plus homogenes dans les diffe-
rentes parties de la region: ö « trouble » (un son intermediaire entre 
et u : 8 ou 8); toutefois, au coin nord-est du departement de Väster-
botten, on a ä. 

Il existe cependant de grandes parties de la region ou ii et 
se confondent, notamment dans l'ouest (å), dans le sud (8) et dans 
Fest (å ou 8) du Jämtland, de meme qu'å la frontiere entre l'Ånger-
manland et le Västerbotten (8). 

Ou peut egalement presumer confusion dans la plupart des 
parlera du Norrbotten (souvent å) et du Hälsingland (ordinairement 8), 
tandis que l'absence d'inflexion par a est å supposer pour les parlera 
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finlandais-baltiques (en rågle generale å) et, au moins, dans certains 
parlers de la province de Dalarne. 

Dans les mots du type duga, un stade ancien avec -6-, 
produit d'une inflexion par a, n'est probable que dans les parlera de 
l'ouest du Jämtland (båg 'båge', etc.) et devant -va dans les parlers 
du nord du Jämtland, di l'o des mota tels que lova, sova est sorti, 
reguliärement, des formes avec o ancien: lava, sava, etc. Autrement, 
il semble que u ait persiste jusqu'å une epoque plus recente ou i il a 
-subi des alterations provoquees par l'a de la finale. 

Dans certains • dialectes occidentaux, soit les parlers du Härje- 
-dalen et du nord du Jämtland (excepte, dans cette province, les 
mots en -va), il faut cependant presumer assimilation de ra final 
avec l'u du radical, par consequent un stade u-u, par exemple bugu 
'båge'. Dans le sud-ouest du Härjedalen bugu est devenu boggu, 
dans le nord-ouest bogo, dans rest bege ou buga, dans le nord du 
Jämtland le resultat a ete hg u ou b8ga. 

Les parlers orientaux du Norrland — ceux du Hälsingland, du 
Medelpad, de rest du Jämtland, de l'Ångermanland, du sud du 
Västerbotten — ont generalement laisse u s'ouvrir et aboutir å ö 
< trouble (8 	8), devant a: m8sa, ma etc. 'mossa'. Dans cer- 
taines parties de rest du Jämtland, du nord du Medelpad et du 
nord-ouest de l'Ångermanland on a cependant ä : mäsa, dans le sud 
du Lappland a : masa. Le nord-est du dep:t de Västerbotten presente 
de nouveau å: mäsa. 

Les parlers du Norrbotten ont souvent 0: mosa. Les dialectes 
finlandais-baltiques ont; pour la plus grande partie, å; certains parlers 
.conservateurs du sud maintiennent cependant u. Cette derniere 
particularite s'observe souvent aussi dans les parlers de la province 
de Dalarne. 

ancien des mots du type duga s'est done ouvert plus ou 
moins dans la plupart de ces parlera. Ce n'est que dans l'ouest du 
Härjedalen et dans quelques parlera du Norrbotten qu'on peut constater 
< fermeture ». 

Dans les mots du type ludin, on no peut constater 
d'inflexion par a. 

Quelques dialectes de caractere archeque du Härjedalen, dn 
Västerbotten-Norrbotten, de la Finlande et des pays baltiques, con-
-servent, generalement, assez bien randen u. Dans l'ouest du Jämt-
land et dans quelques mota du parler du Västerbotten et du Norr-
botten, u a passé å y, stade depasse par les formes en -ö- qui 

trouvent dans la plus grande partie du Jämtland et dans le 
nord-est de l'Ångermanland. Le reste de l'Angermanland, le sud 
de la Laponie et la partie principale du Medelpad presentent, en 
general, des ö « troubles », qui se trouvent encore dans certaines par-
ties du Hälsingland. Dans le sud-est du Medelpad et dans quelques 
parties du nord du Hälsingland, les participes passes et les supins 
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de la seconde classe des verbes forts ont reell un ö pur (par ana- 
logie avec les preterits en -ö- 	au). 

Il semble que le passage d'u å y(ö) devant i se soit etendu 
autrefois sur une partie plus grande du Norrland qu'aujourd'hui. 
Nous serions plutöt porte å le considerer comme un cas d'assimilation 
vocalique, majs puisqu'on le trouve egalement, au moins dans la 
provinee de Jämtland, dans des mots ä syllabe radicale longue, on 
serait peu9tre justifie en le consid'erant comme une espece d'ancienne 
inflexion provoquee par i. 

(4). Il ne saurait etre question d'inflexion par a dans des mots 
du type fiugu, o la desinenbe a &te u. 

Dans les mota de ce type, la voyelle radicale est ordinairement 
un ö « trouble » dans le sud du Norrland. Toutefois, on trouve 
souvent å,. surtout dans les parlers å rouest du lac Storsjön dans la 
province de Jämtland, ot on peut constater une tendance marquee 

faire passer u å tt. Dans le nord-est de l'Angermanland, un u « aigu» 
se trouve souvent devant g. Dans le Västerbotten et dans le Norr-
botten, ainsi que, probablement, dans les parlers finlandais-baltiques, 
ae maintien de l'u est normal dans tout le type fiugu. 

Nous eitons, parmi les mota dialectaux les plus interessants: 
lut 'lott, jullöt' (jante), parent du löt de la langue commune et 
rnontrant que la signification primitive de ce mot a ete 'partie (du 
cerele d'une roue)'; duda, 'tremper du fil dans de l'eau', proprement 
'rendre inerte', en alternance vocalique avec le mot dialectal synonyme 
dö 	*dauäian et got. us-daudjan 'sich beeifern' (forme avec us- 
privatif); luda 'ljuda, genljuda' (sonner), peut-etre de la racine 
*hluip-, etc. dans germ. Hludowic(us) 'Ludvig', etc.; un verbe luda 
'låga' (flamber), qui peut-etre pourrait etze restitue et qui serait 
parent du dial. ludra 'låga, flamma' (flamme) et correspondant å 
all. lodern. 



Rättelser ock tillägg. 

S. 106  står ång.1  läs ång.2  
128  » trsg3  » treg 2. 
2216  tillägg: I Åre finnes i ortnamn formen skurr, skorr fem., 

jfr även Skurdalsporten; i Meraker (Norge) träffas skor 
fem. (Geijer). 

) 2520 står We läs löt. 
318  bör lyda: det därför inträffa, att i Häggenås, där av 

ordet 'lott' uttalen lat ock /ot förekomma, ovisshet upp-
står, när någon säger l4tg612, om han menar en 'lat gubbe' 
eller en 'födorådsgubbe'. 

331  står S. Svenssons läs S. Svensons (liknande flerstädes). 
3416  » 44 ff. His 49 ff. 
377,9 : parenteserna utgå. 
389: parentesen utgår. I stället tillägges som not 2: Socken- 

gränsen mellan Multrå ock Sånga bör troligen ej betraktas-
som en fix gräns mellan de bägge ' områdena, om ock 
Multrå på det hela taget avgjort synes sluta sig till o-
området. Då Nordlanders ordbok över Multråmålet i hit-
hörande ord vanligen anger a, icke o, synes förf. följa 
ett inom hans hemby Klofsta rådande uttal, som haft sin 
grund i släktförbindelse med Sånga (Geijer). I huvud-
delen av Boteå socken skiljes mellan 8 <-- 0 ock 8 E- u, 
medan i Gålsjö bruksmål o ock u torde ha sammanfallit 
i 8. I Resele, som i det hela avgjort hör till o-området, 
förekommer dock ofta ett uttal av äldre o, som kan göra 
ett ganska starkt a-liknande intryck: co L dyl. (Geijer). 

3818 f. : »För . . . distinktion» utgår. 
3810  f • : »delvis Multrå [?] ock väl» utgår. 
504  står, för läs före. 

» 	5721: 	rom 	är 	i 	Bärgslagen blott upptecknat alternativt från By; 
eljest i Bärgslagen rom. 

» 	6019  står ljuden läs ljuden. 
» 	6311 	» 	för . . . » 	för . . . 
» 	8.6i. » 1. runa läs runa. 
» 	872  » gåbrunu läs gråbunu. 
» 	10317  » /döva läs k?r4.va. 
» 	10514  » keto, stfjto läs kåk), ståte. 
» 	1063  » dropor, moso läs dropor, 921080. 
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fi. 11012  står 0 	o läs 0 •E-• o. 	• 
11210 f. läs Från Mörsil ock Mattmar är den väl bestyrkt . . . 
1123: 3,74» utgår. 
1171  står Från läs Från. 

3,  1175  » utjämning läs fullständig assimilation. 
13214-16  avse frågetecknen 'ovisshet, om resp. ord motsvara den upp-

ställda grundformen. 
15713  står båsu läs bitsu. 
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Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

SVENSKA 
LANDSMÅL 

6 - 10 

Vg, 	(i 
Ortnamn 

Skål, follmäl 
Sägner fr. Sk, 

Bjnrsämäl 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XTT:  hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

XTTT•  hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX:  hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

övriga band äro under arbete ock skola bliva fär-
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-, 6-10). 
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